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Egy évvel a szerződésbontás után

Továbbra is díjmentes a parkolás

Fegyvertartás
és vadorzás

Január 30-án a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség fegyverek, robbanószerek és veszélyes anyagok
osztályának munkatársai a marosludasi rendőrökkel, illetve a Marosludasi
Bíróság Melletti Ügyészség irányításával két házkutatást rendeltek el Marosludason és Cintoson.

____________2.
Zöldség-gyümölcs
gyorsfagyasztó
üzem

A Maros megyei Szászrégenhez közel
álló Beresztelkén működik a régió
egyik legsikeresebb élelmiszeripari
vállalkozása, az AgroSprint Kft. 2008ban megnyitott, logisztikai kapacitással rendelkező zöldség-gyümölcs
gyorsfagyasztó részlegének tavalyi
áruforgalma elérte a 7,5 millió eurót.

____________6.
Padlófűtés, dániai
barát és a győri
gvárdián pecsétje

Marosvásárhelyen egy évvel a Tracia
Trade-del való szerződés felbontása
után még mindig nem szervezték meg a
közbeszerzési eljárást a fizetős parkolórendszer haszonbérbe adására. Erre
tavaly hozott határozatot a helyi tanács,
a polgármesteri hivatal illetékes ügyosztálya azonban még nem bonyolította
le a licitet. Ugyanakkor a város iskolahálózat-tervezete sem „ment át”, ebben
ugyanis továbbra sem szerepelt a katolikus líceum.

Antalfi Imola

A tegnapi tanácsülésen sürgősségi tervezettel
oldották volna meg az ingyenes parkolás következményeként kialakult „kaotikus” helyzetet,
ám a határozattervezet kezdeményezője, Hermann Mark Christian visszavonta a dokumentumot. Amint a képviselő az előterjesztésben
hangsúlyozta, a várost – főként a központban –
gyakorlatilag „megfullasztják” a gépkocsik, az
elmúlt egy év elvesztegetett idő, hiszen több tanácsi határozat ellenére sem sikerült megszervezni a közbeszerzési eljárást. Ugyanakkor a
város emiatt komoly bevételkiesést könyvelhet
el, amit a parkolóhelyek bővítésére, emeletes
parkolóházak vagy mélygarázsok építésére for-

Fotó: Nagy Tibor

díthatott volna. Arról nem beszélve, hogy a parkolórendszerrel nagyobb közlekedési fegyelem
lenne a városban, a központi övezetben kevesebb ideig parkolnának a járművek, többen is
igénybe vehetnék e szolgáltatást. A polgármester által bejelentett elbocsátások tükrében egy,
a hivatal alárendeltségében levő parkolási szolgáltató átvehetné az alkalmazottak egy részét,
illetve a helyi rendőrség hatáskörét bővíteni lehetne, megalakulhatna a parkolást ellenőrző
ügyosztály. A kérdésben felszólaló képviselő,
Bratanovici Cristian, valamint Sergiu Papuc alpolgármester a kezdeményezés sürgősségi
(Folytatás a 4. oldalon)

Az RMDSZ folytatja az együttműködést

Elszigetelődhet
az érdekképviselet

Az RMDSZ folytatja a parlamenti együttműködési megállapodást a PSD-ALDE kormánykoalícióval, és továbbra is a
marosvásárhelyi római katolikus iskola
ügye az első számú prioritás.

A magyar oktatás, a közösségi jogok, a középosztály és a jogállamiság megerősítése, a szegénység felszámolása és az emberek életének minőségi
javítása lesz politikai prioritásunk – jelentette be
kedden, az RMDSZ közös frakcióülését követően
Kelemen Hunor. Elmondta: 2018-ban az RMDSZnek nem lehet az a célja, hogy elszigetelődjön a
parlamentben. A szövetség minden parlamenti
párttal párbeszédet kíván folytatni, viszont az ellenzék részéről kézzelfogható, gyakorlati javaslat
a magyar közösséget érintő ügyek előmozdítására
és megoldására nem érkezett.
A szövetség elnöke a frakcióülés szünetében
nyilatkozva a parlamenti erőviszonyokkal és a
jobbközép ellenzék magatartásával indokolta a
döntést. Az ellenzéki politikusok több ízben intéztek nacionalista kirohanásokat az RMDSZ ellen,
a kormányoldalt pedig azzal vádolták, hogy a
román nemzeti érdekeket áldozza fel az RMDSZ
támogatása érdekében.
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Ferencesek Székelyvásárhelyen – e
címmel tartott vetített képes előadást
Győrfi Zalán régész, a Maros Megyei
Múzeum munkatársa a péntek délutáni misét követően a Deus Providebit ház előadótermében.

____________7.
Vereséggel kezdte
az évet az Olimpic

A brassóiakban alighanem élénken élt
még, hogy nem tudtak nyerni a második fordulóban Marosvásárhelyen, így
a mostani meccsen több szuperligás
játékossal álltak pályára, hogy biztosan vissza tudjanak vágni.

____________9.

Magyar kártya

Sokszor volt már aktuális téma és a centenárium évében egyre inkább az lesz az úgynevezett magyar kártya. Amit leginkább a választási
kampányokban szednek elő a politikusok politikaitőke-szerzés céljából.
Legtöbbször sikerrel, hiszen egy tanulatlan, szegénységben tartott
népet könnyen lehet manipulálni. Szóval mindig jól jön.
Nos, hétfőn is előkerült a magyar kártya, csak másként. Ezúttal úgy,
mint egy bumeráng. A magyar képviselők borzolták a román politikusok idegeit. Hiszen alig egy órával a Dăncilă-kabinet megszavazása
előtt, a liberálisok szemmel láthatóan ajzott állapotban még mindig
szövetségeseket próbáltak szerezni a kormány elutasításához, és ehhez
szerették volna „becserkészni” az RMDSZ-t. A kísérlet, mint láthattuk,
dugába dőlt. Merthogy ezúttal a magyar kártya visszaütött. Ugyanis
csupán a szavazást megelőző percekben jelentette be az elnök, hogy a
szövetség megszavazza a kormányt. Mert stabilitásra van szükség.
Ebben tökéletesen igaza volt az RMDSZ elnökének, mert – kevés kivétellel – a rendszerváltás óta nem voltak igazán stabil időszakok a
hazai kormányok történetében, inkább a tehetetlenségi erő vitte előre
a dolgokat tévedésről tévedésre, hibáról hibára bukdácsolva.
Ha a hétfői szavazás stabilitást hoz a romániai politikába – márpedig semmire sincs akkora szüksége ennek az országnak, mint politikai
és gazdasági stabilitásra –, akkor az RMDSZ jól döntött.
Az ügy pikantériája azonban, hogy a kabinet megszavazása egyben
a kormányprogram elfogadását is jelenti. Azt a kormányprogramot
szavazták meg, amelynek állítólag több fejezetét más programokból
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 47 perckor,
lenyugszik
17 óra 24 perckor.
Az év 31. napja,
hátravan 334 nap.

Ma MARCELLA
és PETUR, holnap IGNÁC
napja.
IGNÁC: a latin Ignatius név
rövidülése. Eredete és jelentése ismeretlen, de kapcsolatba
szokták hozni a latin ignis
(tűz) szóval.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. január 30.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 50C
min. -30C

Megyei hírek

1 EUR

4,6474

100 HUF

1,4993

1 USD

1 g ARANY

3,7416
161,8384

Farsangi szokások a Néprajzi
és Népművészeti Múzeumban

Február 3-án, szombaton délelőtt 10 órától marosszéki farsangi szokásokkal és böjtelő havának hagyományaival ismerkedhetnek meg az 1-4. osztályos diákok a Néprajzi és
Népművészeti Múzeumban, ahol népdalok, játékok, kézműves műhelyek és sok más érdekesség várja a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. Belépő: 5 lej (testvérek és
csoportok esetén kedvezményes jegyek válthatók). Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: virginasemese@yahoo.com, tel.: 0720-671-640. A rendezvény
szervezője a Világló Egyesület, valamint a Néprajzi és
Népművészeti Múzeum. A program szakmai partnere a
Hagyományok Háza.

Legendák kertjében

A Bekecs néptáncegyüttes február elsején, csütörtökön
délelőtt 10 órakor utoljára mutatja be Marosvásárhelyen
Legendák kertjében című előadását. A Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában megtekinthető produkción általános iskolások és középiskolások vesznek részt,
a fennmaradó helyekre a további érdeklődőket várják. Előzetes helyfoglalás szükséges Benő Barnánál a 0746-856310-es telefonszámon.

Közönségtalálkozó az Örökségünk
őrei projekt keretében

Február 3-án, szombaton 14 órától a Deus Providebit Tanulmányi Házban az Örökségünk őrei projekt keretében a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum alá átsorolt Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak Szem csapata közönségtalálkozót szervez azoknak, akik a főtéri ferences templom
elbontása előtt a templomba, esetleg a kolostorhoz tartozó
iskolákba jártak. Ezúton szeretnének lehetőséget biztosítani emlékeik felelevenítésére, azok megosztására.

Előadások az Arielben

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
(Nyomda utca 4. szám) január 31-én, ma 9.30 és 11 órától
A téli tücsök meséi, 10 és 14 órától Az ablak, február 1jén, csütörtökön 11 és 13 órától A téli tücsök meséi, február
4-én, vasárnap de. 11 órától az Évszakok, 0-4 éves gyerekeknek ajánlott előadás lesz műsoron. Helyfoglalás a
0740-566-454-es telefonszámon vagy az intézmény honlapján.

Terápiás programok
a Bonus Pastornál

A Bonus Pastor Alapítvány február 12-23. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését,
akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy
társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Helyszín:
Magyarózd, Terápiás Otthon, jelentkezési határidő: február 8. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az
alapítvány központi irodájában, a 0265-254-460 telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Rendőrségi akció Marosludason

Fegyvertartás és vadorzás

A Maros megyei rendőrök három gázpisztolyt foglaltak le marosludasi és
cintosi személyek otthonában tartott
házkutatások nyomán.

Január 30-án a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség fegyverek, robbanószerek és veszélyes anyagok osztályának munkatársai a
marosludasi rendőrökkel, illetve a Marosludasi Bíróság Melletti Ügyészség irányításával
két házkutatást rendeltek el Marosludason és
Cintoson egy 32 éves és egy 49 éves férfi lakásában, akiket törvénytelen fegyvertartással
gyanúsítottak.
A házkutatások eredményeként három
olyan gázpisztolyt találtak, amelyek birtoklásához elengedhetetlen a bejelentési kötelezettség. A gyanúsítottak azonban nem
rendelkeztek fegyverviselési engedéllyel,
ugyanakkor a házkutatások során éles töltényeket és elejtett vadállati maradványokat (őz)
is találtak. A két személyt előállították, és az
ügy kivizsgálását a fegyvertartásra vonatkozó
szabályok megsértésével és vadorzás bűncselekményének vádjával folytatják. Az akcióban
a rendőrség munkáját a marosvásárhelyi
csendőrség is segítette. (pálosy)

Jövőtől felsőfokú oktatás lehet Dicsőszentmártonban

Fotó: Poliţia Română

Orvosképzést indítanának

A múlt héten a helyi tanácsülésen elfogadták azt a határozatot, amellyel a városközpontban lévő Constantin Brâncuşi szakiskola, közismerten az egykori szövetkezeti iskola
épületét a Dimitrie Cantemir Egyetem használatába adják.
Amint kérdésünkre Sorin Megheşan polgármester kifejtette, az épületet bérmentve adná át az önkormányzat az
egyetem használatába arra az időszakra, amíg a felsőfokú
oktatás a Kis-Küküllő menti városban zajlana. Az épületben működő ingyenkonyhát elköltöztetik, azt a pár szakiskolai osztályt, amely az épületben maradt, átköltöztetik az
egykor kémiai líceumként ismert oktatási intézménybe, a
nemrég átadott korszerű bölcsőde azonban természetesen

marad, a jelenlegi rendeltetésének tesz eleget a továbbiakban is. Márciusban terepszemlére várják az egyetem akkreditációjáért felelő németországi bizottságot, azt követően
dőlhet el, hogy a helyszínt megfelelőnek találják-e általános orvosi képzésre. Az épület rendeltetésének megváltoztatását, a teljes felújítást az egyetem költségvetéséből
állják. Az elöljáró szerint a város és a környékbeliek életét
nagyban befolyásolhatja majd az egyetemi élet, amelyből
a lakosságnak erkölcsi és anyagi haszna származhat. A tervek szerint – amennyiben az egyetemnek sikerül a szükséges engedélyek birtokába jutni – a 2019–2020-as tanévben
induló orvosi képzést a dicsőszentmártoni kihelyezett tagozaton kezdhetik a diákok.
A Dimitrie Cantemir Egyetem vezetősége szerint 100–
120 olyan diák kezdheti ott a képzést, akik a Dicsőszentmártonban induló orvosi karra iratkoznak. „Száznál is több
román és külföldi diákra és tanárra lehet majd számítani,
akiknek szálláshelyre lesz szükségük, ugyanakkor az éttermeket, könyvesboltokat, közszállítást igénybe vevők
száma is megnő, ezáltal újabb vállalkozások és munkahelyek jöhetnek létre” – adott hangot reményeinek a polgármester.

Szemet-lelket gyönyörködtető, mosolygásra késztető
fénykép került az Erdélyi Gyopár idei első lapszámának
borítójára. Az alkotás egyike az EKEArt-fotóbiennáléra beküldött fotóknak. A díjnyertes fényképekből még többet is
láthat az, aki a folyóiratot fellapozza. Továbbá hírt kaphat
arról, hogy az EKE XXVII. vándortáborának szervezői a
brassói EKE-sek, helyszíne Feketehalom, dátuma pedig a
július 30. – augusztus 5. közötti időszak.
A tábori meghívó mellett újra alkotásra buzdítja az Erdélyi Kárpát-Egyesület az iskolásokat, meghirdetve idénre
is az EKE-napi pályázatot. Osztályközösségeket biztat benevezésre az EKE, az idei pályázat címe: Ezért szeretjük
az erdőt, ezért szeretjük a fát.
Az EKE-sek túrázásairól értesülhetünk az osztályok híreiből, részletesen olvashatunk a gyermekes családoknak
kitalált Kisbakancs-túrák hatodik évfolyamáról, és arról is,
hogy milyen, az EKE-hez kötődő emléktáblák vannak Sep-

siszentgyörgyön. A csángó világba kirándulhatunk a Borospataka, ahova a csend is pihenni jár című cikket olvasva, de útra kelhetünk a Hazajárókkal is, hogy meglássuk
a bérci tetőket, havas ormokat Észak-Erdélyben.
A múltidézést kedvelők olyan cikkeket olvashatnak,
mint: Az Árpád-szobor és az EKE, „A turista beszél, és
ítélni tud”, Dr. Ruzitska Béla – Erdélyi fényrajzok, Az éghajlatváltozás eszméje a 19. században, a honismeretet bővítendő pedig cifra Kalotaszeget vehetjük szemügyre.
Terítéken van még a kirulyfürdői Lobogó-forrás, a Radnai-havasok Nemzeti Park flórájának újabb értékei, a zimankós téli gombavilág, a csillagász pedig azt ígéri, hogy
hamarosan égi előadások kezdődnek. Ehhez és a tudásgyarapításhoz, az Erdélyi Gyopár olvasásához kíván jó szórakozást a kiadó, az Erdélyi Kárpát-Egyesület.
Az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszámát keresse az
EKE-osztályoknál!

Rendkívüli projekt elindítását kezdeményezték
Dicsőszentmártonban: általános orvosi kar létesítését, amellyel a város jövője gyökeresen megváltozhat. Általános orvosi, fogorvosi és
fürdőgyógyászati képzést indítana a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem a dicsői Rózsák
terén lévő iskolaépületben.

Szer Pálosy Piroska

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei első száma

Sorsolás a Bernády Házban
ma 15 órakor!

A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a Hűséges előfizető – JANUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Nő az árvizek kockázata

Jelentősen nő az árvizek kockázata Európában a következő években a globális felmelegedés miatt, még
akkor is, ha sikerül 1,5 Celsius-fokra korlátozni a hőmérséklet emelkedését az iparosodás előtti időkhöz
képest – olvasható a Climate című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban.

A szerzők három forgatókönyv alapján elemezték az árvízi
kockázatot: 1,5, 2 és 3 Celsius-fokos hőmérséklet-növekedés
esetén, és arra a megállapításra jutottak, hogy Közép- és Nyugat-Európában nő meg leginkább az árvízi kockázat mindhárom esetben, és minél nagyobb a hőmérséklet-növekedés,
annál nagyobb lesz a kockázat.
Másfél Celsius-fokos hőmérsékletnövekedés esetén 113
százalékkal nő az árvízi kockázat, 3 Celsius-fokos növekedés
esetében 145 százalékkal. Előző esetben a térségben élő lakosok 86 százalékát, mintegy 650 ezer embert érinthet a termé-

szeti csapás, amely mintegy 15 milliárd eurós kárt okozhat
évente. Utóbbi esetben mintegy 780 ezer embert sújthatnak az
áradások, és a kár elérheti a 17 milliárd eurót évente.
A 2015 decemberében Párizsban tartott klímacsúcs résztvevői megállapodást fogadtak el annak biztosítására, hogy a globális felmelegedés az iparosodás előtti értékhez képest jóval 2
Celsius-fok alatt maradjon, és megfogalmazták azon szándékukat, hogy a felmelegedést 1,5 Celsius-fok alatt tartsák. Még
ha a globális felmelegedést sikerül is ezen korlátokon belül tartani, a regionális hőmérsékleti változások és ezáltal a klímaváltozás hatásai jelentősen eltérhetnek a globális átlagtól.
Ezen tanulmány eredményei azt mutatják, hogy az árvízi
kockázat jelentős növekedését el lehet kerülni azzal, ha a globális felmelegedés az alacsonyabb hőmérsékleti növekedésen
belül korlátozódik – olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő honlapon. (MTI)

Ország – világ
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Késnek
az infrastruktúra fejlesztések

„Sajnos, késnek az Aranyosgyéres – Marosugra –
Marosvásárhely autópálya, a bukaresti Északi pályaudvar és otopeni-i repülőtér közti M6-os metró és
három regionális kórház, a kolozsvári, a iaşi-i és a
craiovai megépítésével. Legkésőbb egy hónapon
belül elemzem az illetékes miniszterekkel ezeket a
csúszásokat, és megoldást keresünk” – mondta
Viorica Dăncilă miniszterelnök Corina Creţu regionális politikáért felelős európai biztosnak a Victoria-palotában.

Tíz százalékkal bővült
a gépjárműpiac

Romániában 156 527 új gépjárművet értékesítettek
tavaly, 10,2 százalékkal többet, mint 2016-ban – közölte a román autógyártók és -importőrök egyesülete
kedden. A gazdára talált új járművek közül több mint
130 ezer személygépkocsi volt: ezek eladása 13,4
százalékkal növekedett tavaly az előző évhez képest. A vásárlók kétharmada jogi személy. A legkeresettebb márka a Dacia volt, amiből több mint 42
ezret adtak el, a Volkswagen (15 636), a Renault (12
292), a Ford (12 036) és a Skoda (11 631) követte
az értékesítési listán. A hibrid vagy elektromos járművek a tavaly értékesített új autók 2,2 százalékát
tették ki Romániában.

A Babeş–Bolyai
Tudományegyetem rektora cáfol

A hét elején még áradt a Szajna

Katalán válság

Elhalasztott elnökválasztás

Fotó: MTI

Mint mondta, „nem fogadják el”, hogy a spanyol kormány
Elhalasztja a katalán parlament az elnökválasztást,
amelynek folyamatát kedden délután kezdték volna és az alkotmánybíróság katalánok millióinak jogait akarja
meg – jelentette be Roger Torrent házelnök rendkí- megsérteni. „Nem fogadjuk el, hogy azt mondják: a katalánok
rosszul szavaztak, csak mert nem úgy szavaztak, ahogy ők
vüli sajtótájékoztatón Barcelonában.

A katalán parlament elnöke elmondta: kifogással élnek a
spanyol alkotmánybíróság szombati határozata ellen, amely
szerint az elnökjelölt, a Brüsszelben tartózkodó Carles Puigdemont személyes jelenléte elengedhetetlen az elnökválasztáson, és mivel elfogatóparancs van érvényben ellene
Spanyolországban, ahhoz engedélyt kell kérnie a madridi legfelsőbb bíróságtól.
Torrent kitartott korábbi álláspontja mellett, miszerint a leváltott elnöknek minden joga megvan ahhoz, hogy újraválaszszák, ezért továbbra sem javasol mást a posztra.
Hozzátette: ez mindaddig így marad, amíg Puigdemont rendelkezik a katalán parlament többségének támogatásával.
Washington de facto az
Egyesült Államok ellenségének
minősítette
a
„Kreml-listán”
szereplő
orosz személyiségeket, a
lajstrom potenciálisan árthat az orosz cégek, politikusok, tisztségviselők és
üzletemberek arculatának –
jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak
kedden
Moszkvában.

Peszkov, aki maga is szerepel
a felsorolásban, felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium által összeállított listát az
Egyesült Államok ellenségeivel szembeni szankciós ellenintézkedésekről rendelkező törvénnyel összhangban hozták
létre. A szóvivő példátlannak nevezte a
jelentést, ugyanakkor közölte, hogy az
orosz fél tanulmányozni fogja az amerikai listát, mielőtt további következtetéseket vonna le. Rámutatott, hogy a
listával kapcsolatban Washington lebeg-

akarták, nem fogadunk el beavatkozást egy demokratikus parlamentbe” – fogalmazott Torrent, hozzátéve, hogy demokratikus nézőpontból a spanyol állam megmutatta „egyik
legsötétebb arcát”.
A házelnök nem határozta meg, hogy mikorra halasztja az
elnökválasztást, mindössze annyit mondott, hogy addig, amíg
nem tudnak érdemi vitát rendezni törvényi garanciák mellett
a parlamentben.
A spanyol kormány múlt pénteken fordult az alkotmánybírósághoz amiatt, hogy a katalán parlament elnöke az igazságszolgáltatás elől külföldre menekült katalán vezetőt jelölte
újból az elnökségre. (MTI)

Trump listája

teti a személyre szabott szankciók bevezetésének lehetőségét.
A Trump-kormányzatot az említett
törvény kötelezte a lista közlésére,
amelynek célja, hogy megbüntesse
Oroszországot a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt (Washington szerinti) beavatkozásáért, az emberi jogok
megsértéséért, a Krím annektálásáért és
a kelet-ukrajnai katonai szerepvállalásáért. A büntetőintézkedésekkel egyelőre
nem kísért amerikai lajstrom magába

foglalja 114, Vlagyimir Putyin elnökkel szoros kapcsolatban álló
orosz politikai szereplő nevét,
köztük Dmitrij Medvegyev miniszterelnökét, a kormány gyakorlatilag minden tagjáét, az
elnöki apparátus embereiét és a
parlament két házelnökéét, valamint 96 egymilliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező
„oligarcháét”. Az utóbbiak listája
egyébként megegyezik azzal,
amelyet tavaly a Forbes magazin
állított össze.
A lista közzétételére válaszul
az orosz parlament három bizottsági elnöke lemondta részvételét a február 8-án
tartandó hagyományos éves washingtoni
nemzeti imareggelin, amelyen jelen lesz
majd Donald Trump elnök. A mintegy 3
ezer fős rendezvényen az eredeti elképzelések szerint egy mintegy 70 fős orosz
küldöttség jelent volna meg, köztük a
Kremllel szemben kritikus hangnemet
megütő Kszenyija Szobcsak elnökjelöltaspiráns is. (MTI)

Közleményt adott ki kedden a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem sajtóosztálya, és tudatja,
hogy a felsőoktatási intézmény rektora az utóbbi napokban semmiféle nyilvános állásfoglalásban vagy
nyilatkozatban nem támogatott semmilyen, miniszteri tisztségbe javasolt jelöltet. A dokumentumot azt
követően juttatta el az intézmény a sajtóhoz, hogy
„a nyilvánosság előtt téves információk jelentek meg
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem és annak rektora, Ioan-Aurel Pop akadémiai professzor álláspontjáról az új tanügyminiszter kinevezésével
kapcsolatban” – szögezi le a közlemény.

Emléktábla
Jávor Pál szülőházán

Emléktáblát kap aradi szülőházára Jávor Pál, a 20.
század eleji magyar filmművészet egyik legünnepeltebb sztárja. Az avatóünnepséget ma tartják a néhai
filmcsillag szülővárosában. Az emléktábla elhelyezése már korábban, Jávor Pál születésének 100. évfordulóján is felmerült, tavaly derült ki, hogy a 116
évvel ezelőtt született színészcsillag valójában nem
abban az ingatlanban született, amelyet addig a szülőházának tartottak, mert oda csak később, gyerekként költözött szüleivel. Az igazi szülőházat, amely
az akkori Alsó-Molnár utcában található, levéltári iratok alapján sikerült azonosítani. A cím Jávor Pál születési anyakönyvi kivonatában szerepel, amelyet az
alpolgármester kért ki a levéltárból. Az óvárosban található ingatlan félig az önkormányzat tulajdonában
van.

Magyar kártya

(Folytatás az 1. oldalról)
ollózták össze copy-paste módszerrel, legalábbis az
RMDSZ ügyvezető elnöke szerint mintha két sör között
fércelték volna össze a mezőgazdasági minisztériumban.
Ezzel természetesen újabb lovat adtak a magyargyalázók alá, akik éltek is az alkalommal.
Egyébként más szempontból is érdekes ez a kabinet.
A kormányban öt olyan személy is van, akik ellen bűnvádi eljárás van folyamatban. Például Radu Oprea
(gazdasági tárca), Paul Stănescu (fejlesztési miniszter
és miniszterelnök-helyettes), Lucian Şova (szállítási miniszter), Rovana Plumb (uniós alapokért felelős miniszter), illetve Viorel Ilie (a parlamenttel való
kapcsolattartásért felelős miniszter).
Végül is nagy többséggel rábólintott a parlament a
teljes kabinetre, a miniszterek az elnök jelenlétében letették a hivatalos esküt, most már itt az ideje, hogy megmutassák, mit tudnak. Hiszen a kormányfő Kánaánt
ígért.
Azok pedig, akik mindig a magyar kártyát rántják
elő, ha az érdekük úgy kívánja, megtanulhatják, csínján,
mert alkalomadtán – természetesen sokkal árnyaltabban, civilizáltabban, kifinomultabban – visszaüthet.
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Továbbra is díjmentes a parkolás

(Folytatás az 1. oldalról)
jellegét vitatta, illetve a törvényességi „fogásokat” kereste, bonyolultnak és „alkalmazhatatlannak”
nevezte a tervezetet. Peti András
szerint a prefektúra jelezte, hogy
több esetben is indokolatlannak
tartja a határozatok sürgősségi jellegét, szerinte a sürgősségi tervezetnek
a
törvényességi
kritériumokat is teljesítenie kell,
nemcsak az indokoltság feltételét.
A véleménynyilvánításra felszólított jegyző hangsúlyozta, több
hibát is észrevett a tervezetben, a
cím is elhibázott, a rendőrség működési szabályzatát is módosítani
kellene, ezért javasolta, hogy tűzzék a februári soros ülés napirendjére. Papuc Sergiu szerint inkább a
márciusi tanácsülésen kerülhet
megvitatásra. Hermann Mark
Christian végül „a következő
tanácsülésig” visszavonta a maga
által kezdeményezett tervezetet.
Néhány hétig tehát még díjmentesen lehet parkolni az éppen szabaddá váló parkolósávokban, a
tanács pedig eldöntheti, saját kezébe veszi-e a rendszer működtetését, annak minden kiadásával és
bevételével együtt, avagy konceszszióba adja egy magáncégnek, haszonbérleti díj fejében.
Ismét elbukott
az iskolahálózat-tervezet
A decemberi tanácsülés után ezúttal sem szavazta meg a tanácsosi
testület a város iskolahálózatára
vonatkozó tervezetet. Peti András
felszólalásában az iskolahálózat
kérdését 4 éve véget nem érő szappanoperának nevezte, ami miatt
gyerekek sorsa tört derékba. „Pedagógusok, gyerekek, szülők, a
helyi közösség tagjai nem értik, mi
történt a katolikus iskolával, hogy
az illetékesek miért nem oldják
meg e kérdést” – mondta. Hozzátette, az RMDSZ parlamenti frakciója
az
oktatási
törvény
módosításával fogja megoldani ezt
az ügyet. „Amíg a katolikus iskola

helyzetére nem születik megoldás,
nem szavazzuk meg az iskolahálózatot” – jelentette ki Peti András.
Hermann Mark Christian hangsúlyozta, a POL továbbra is támogatja
a
katolikus
iskola
létrehozását, hiszen ez jogos, és
van rá közösségi igény. Ugyanakkor közölte, elfogadhatatlannak
tartja, hogy Macarie Ioan főtanfelügyelő érdektelenséggel, közömkomolytalansággal
bösséggel,
vádoljon 23 tanácsost, amiért decemberben a testület nem szavazta
meg az iskolahálózat tervét. Javasolta, a képviselők fogadjanak el
közös, tiltakozó nyilatkozatot, hiszen elfogadhatatlan, hogy egy
köztisztviselő politizáljon és sértegesse a tanácsosokat. Szerinte Macarie Ioannak le kellene mondania
tisztségéről e miatt a fenyegető
levél miatt. Benedek Theodora szerint is „ez már kissé sok”. Közölte,
ha nem értik meg, hogy párbeszédre, kölcsönös tiszteletre van
szükség, nem fogják tudni megoldani ezt a kérdést. „Újra kell gon-

dolni, hogy hogyan oldjuk meg ezt
az ügyet” – tette hozzá. Matei
Dumitru képviselő, volt főtanfelügyelő és oktatási államtitkár szerint a kérdés „bonyolult”. Szerinte
az iskolahálózat azokra a helyiségekre vonatkozik, amelyeket a
közigazgatási intézmény az oktatás
rendelkezésére bocsát. „Belefáradtam. Nincs szándék arra, hogy tisztázzák: mi a szerepe a helyi
tanácsnak és a tanfelügyelőségnek
ebben a kérdésben” – tette hozzá
Matei.
Radu Bălaş módosító javaslata
arra vonatkozott, hogy a Fecske
óvoda kapja meg a jogi személyiséget, és hozzá tartozzanak a
Szentjánosbogár és a Méhecske
óvodák. A testület végül nem fogadta el az iskolahálózat tervezetét.
A marosvásárhelyi RMDSZ a délután folyamán közleményben ismételten leszögezte: a katolikus
líceum nélkül nem fogadható el a
város iskolahálózata. „Számunkra
ez nem lehet alku tárgya” – áll a
közleményben.

Rendőrségi feljelentések

A tegnapi tanácsülés napirendje előtt a képviselők többsége megszavazta, hogy Kovács István Dávid felszólalhasson. Az elmúlt években a
Demokratikus Marosvásárhelyért szervezet elnökeként fellépő Kovács
István Dávid és Hermann Mark Christian POL-képviselő között a múlt
hét végén a közösségi médiában nagy visszhangot kapott incidens történt. Felszólalásában erre tért ki Kovács István Dávid, aki szerint „nagyon súlyos veszekedés történt”, aminek következtében „oda jutottunk,
hogy rendőrségi feljelentést tettünk”. Közölte a testülettel: egy tanácsos
a nap 24 órájában tanácsos, nem csak a gyűlésteremben. „Kérjük meg,
hogy civilizáltabban viselkedjen a polgárokkal”, és „a pártjának vezetősége megfontolhatná visszahívását”. Ebben is kérte a testület támogatását Kovács István Dávid. Miután egyértelművé vált, hogy Hermann
Mark Christianra utalt, az érintett tanácsos szintén szót kért. Elmondta,
a polgárok iránt vállalt felelősséget, és eszerint végzi munkáját. „Sajnos
ezzel az esettel az én imázsom is sérült”. Hangsúlyozta, elsősorban
ember, polgár, és helyi választott képviselő. „A támadás a legjobb védekezés, Kovács István bizonyos dolgokat elhallgat. A viselkedésével
nemcsak mindenhol, a tanácsban is zavar, elvonja a figyelmemet. A történtekről videofelvétel készült, bűnügyi vizsgálat van folyamatban, több
sajtóorgánum is cikkezett róla. Úgy vélem, a városban ennél az incidensnél vannak fontosabb dolgok is” – tette hozzá.

Tárlatvezetésen a Toldalagi-palota őrei

Miért is jó megismerni örökségünket?

Egyedi kezdeményezés az
Örökségünk őrei mozgalomban, hogy egy diákcsapat az
általuk örökbe fogadott épületben idegenvezetést vállal.
Tegnap a Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bolyai B.B. csapata, a Toldalagi-palota őrei
négy tárlatvezetést is szervezett tanáruk, dr. Puskás Attila
irányításával. Mi a harmadik
tárlatvezetésen vettünk részt
a Bolyai X. A osztályával. Az
eseményben nem csalódtunk,
hiszen a diákok hozzáértően
és felkészülten kalauzoltak a
palotában.

Mezey Sarolta

A város forgatagában pár percre
érdemes megállni a Toldalagi-palota előtt, feltekinteni, s ráérősebben szemügyre venni. Tündérligeti
Sámuel X. B osztályos tanuló, aki
bővebb ismeretekkel vértezte fel
magát, éppen erre hívta fel a figyelmét diáktársainak, hogy Marosvásárhely legjelentősebb barokk
épülete, ma a Maros Megyei Múzeum néprajzi részlege működik
benne. 1759-1772 között épült,
építtetője gróf Toldalagi László, az
akkori Királyi Tábla ülnöke volt. Az
épületet téli lakásnak szánták, hiszen a család az év többi szakában
a koronkai kastélyban lakott. Az
épület terveit Luidor János, francia

származású építész, a belső díszítéseket Schmidt Pál és Anton Schuchbauer szobrász készítette. A
feljegyzésekben örmény munkások
is szerepelnek. Az évek során a palotának több rendeltetése volt,
1786-ban nyomda működött itt,
1802-ben a Református Kollégium
adományként kapta meg, az 1920as években a főtér felőli részen
bank működött, majd 1960 után a
történelmi múzeum, aztán a néprajzi múzeum költözött ide.
– Ahol a barokk véget ér, Európa
is véget ér! Szimbolikusan a Toldalagi-palota képezte a határt, hiszen
Erdély határain kívül a barokk stílus

Elszigetelődhet az érdekképviselet

(Folytatás az 1. oldalról)
„Az RMDSZ elszigetelődése a
román parlamentben 2018-ban
(Nagy-Románia létrejöttének centenáriumi évében) nagyon-nagyon
rossz lenne mindenkinek, nemcsak
nekünk, de az egész román társadalomnak is” – idézte az RMDSZ elnökét az Agerpres hírügynökség.
A PSD-ALDE-val kötött együttműködési megállapodás szabad
mozgásteret biztosít az RMDSZnek. „Eddig is kritizáltuk a kormánykoalíciót, a kormányprogram
kapcsán is elmondtuk véleményünket, de minden olyan kezdeményezés esetében így tettünk, amelyet
nem tudtunk támogatni” – tette
hozzá Kelemen Hunor. A kormánykoalíciónak ma parlamenti többsége
van, szerinte egy-egy törvénytervezet sikeréhez az RMDSZ 6 százalékához további 44-45 százalékot kell
megszerezni.
Az együttes frakcióülés keretében az RMDSZ parlamenti csoportja listázta azokat a témaköröket,
amelyeket a 2018-as tavaszi parlamenti törvényhozásban prioritásként fog kezelni. A képviselők és
szenátorok úgy értékelték, hogy
jelen pillanatban olyan jellegű kezdeményezésekre van szükség, amelyek reális és megvalósítható
jövőképre nyújtanak megoldási lehetőségeket, illetve javítanak az
életminőségen, csökkentik a mélyszegénységben élők számát, erősítik a jogállamot és a közösségi
jogokat.
Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta,
a szövetség képviselőházi tagjai az
elkövetkező fél évben is kiemelten
kezelik a parlamenti eljárásban lévő
törvénytervezeteket, illetve olyan
törvénycsomagok előkészítésén

dolgoznak, amelyek az oktatási
rendszer erősítését, az életminőség
javítását, a szegénység felszámolását célozzák: „2018-ban a parlamentben sem szabad elhallgatnunk.
Partnereket kell keresnünk a kezdeményezéseinkhez, illetve a helyenként fellelhető nacionalista retorikát
vissza kell szorítanunk olyan kezdeményezések mentén, amelyekből
jelen pillanatban igencsak nagy
hiány van kormányzati szinten is:
jövőképet nyújtó törvénycsomagokra van szükség, amelyek mindenki számára kedvezőek. Ilyen
lehet a nagycsaládokat támogató
kezdeményezésünk, továbbá az
RMDSZ rezsicsökkentésre vonatkozó terve, amely a héa 9 százalékra történő csökkentését célozza a
szennyvíz esetében is, de ide tartoznak a gyengébb gazdasági mutatókkal
rendelkező
régiók
felzárkóztatására vonatkozó tervek
is.” Korodi Attila továbbá hangsúlyozta, hogy a jogállam erősítése érdekében törvénybe kell foglalni az
alkotmánybírósági döntéseket, illetve az EU-s direktívát és az EBB
döntéseit. „Az elkövetkező időszakban az oktatás terén is tovább folytatjuk a megkezdett munkát: ilyen
például az óvodai nevelés középcsoportra vonatkozó kötelezettségét
előíró tervezetünk, vagy a bölcsődék normatív finanszírozását előíró
tervezetünk, amelyek a parlamenti
eljárásban vannak. Továbbá törvénybe kell foglaljuk a kisebbségi
oktatás normatív finanszírozását és
azt is, hogy a kisebbségi osztályok
törvényileg alacsonyabb létszámmal is tudjanak önálló osztályként
működni” – hangsúlyozta az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője.
(Hírösszeállítás)

Közlemény

A marosvásárhelyi RMDSZ Szabadság utcai körzete január 31-én, ma
18 órától körzeti közgyűlést tart a Vihar utcai református egyházközség
gyűléstermében. A gyűlés napirendi pontjai:
1. A körzeti elnök megválasztása.
2. Körzeti választmányi tagok választása.

már nem gyakori. Az épület homlokzatán az eredeti címer egy szekérkereket tartó páncélos kart
ábrázolt. Ehhez a címerhez egy érdekes legenda fűződik, aminek
lehet, hogy nincs túl sok valóságalapja. A Toldalagi család egyik őse
a királyt szekéren kísérte át egy
sebes folyón, miközben a szekér kerekéből kiesett egy szeg. Hogy
mentse a helyzetet, Toldalagi páncélos ujját behelyezte a szeg helyére, ezzel egyben tartotta a szekeret,
s a király életben maradt. Ezért a király többek között a szóban forgó
címerrel s jelentős anyagi javakkal
Az épületen ma két, a Toldalagi
jutalmazta meg a Toldalagiakat.
és a Wass család címere látható, hiszen Toldalagi László Wass Katát
vette feleségül.
I. Toldalagi Lászlóról tudni kell
még, hogy miután Medgyesről Marosvásárhelyre költöztette a Királyi
Táblát, Marosvásárhely fejlődését
nagyon fellendítette, sokkal több
arisztokrata költözött be a városba.
Ezek a családok – a Hallerek, a Telekiek – jó viszonyt ápoltak egymással – fogalmazott a tárlatvezető,
Tündérligeti Sámuel.
Nyulas Áron egy régi Ford Perfectet mutatott be, ami a palota
belső udvarában látható. A gépkocsit Angliában gyártották, európai
piacra. Motorja tizennyolc lóerős,
jobb kormányos, dobfékekkel van
ellátva, kurblival indították. A jelzést egy karral oldották meg, a csoFotó: Nagy Tibor magtartót az utastérből lehet

Fotó: Mezey Sarolta

megközelíteni. Az utastérben hamutálcák találhatók, ami akkoriban
nagy extrának számított. Ezt a típust
1928–1961 között gyártották.
A palotalátogatás az emeleten
folytatódott, ahol betekintést nyerhettünk a korabeli marosvásárhelyiek életébe, épületek, viseletek
elevenednek meg. A diákok láthatták a Schuchbauer-féle kandallót,
valamint a Haller-kastélyból származó csempekályhát.
Az „őrök” némafilmet forgattak
a palotáról és a történelmi családról.
A film vetítésére is a palotában
kerül sor.
Az Örökségünk őrei mozgalomba kapcsolódott fiatalok lelkesedése „ragályos”, a többi diákot is
megfertőzték, jól tették, hiszen az
ide látogató osztályból eddig még
senki sem járt a Toldalagi-palotában.

2018. január 31., szerda _______________________________________________ KULTÚRA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Sok anyaországi segítséget kapnak

A múlt év folyamán több kis
projektjükre szereztek támogatást pályázat útján a
szentgericeiek. A Sancta Gracia Egyesületnek sikerült 700
ezer forintot lehívnia a Bethlen Gábor Alaptól, amelyből a
nyáron a faluban szervezett
kulturális napra is tudtak fordítani, illetve sikerült kiutaztatni a helyi tánccsoportot a Reménység szigetére, a
Szentgericeiek Találkozójára,
amelyet minden szeptember
első hétvégéjén szerveznek
meg Budapesten.

Az év végén sikerült 1,4 millió
forintot nyertek el a Csoóri Sándor
Alaptól. Mivel a néptánccsoportnak már két korosztálya van, Fazakas János eddigi oktató mellé egy
második szakembert is szeretnének
hozni, így a bérezésre is fordítanak
ebből az összegből, a másik részét
népviseleti darabok beszerzésére
szánják. Egy tavalyelőtti pályázatból sikerült a nagyobb fiúknak, legényeknek népviseletet beszerezni,
idén a lányoknak és a kisfiúknak
szeretnének készíttetni. A támogatási szerződést hamarosan megkötik a magyarországi szervezettel.
Idén is jelentkeztek pályázattal a
Bethlen Gábor Alaphoz: két testvértelepülésükre szeretnének kiutazni a tánccsoporttal. Már három
évben kaptak meghívást Diósberénybe a május végi gyermeknapi
programokra, idén is így lesz, de

Fertőszentmiklósra is elutaznának
a település várossá válásának 10.
évfordulójára rendezett ünnepségre.
Az egyesület elnöke, Nagy
György elmondta: nagy segítség
számukra a magyar kormány támogatása, mert önerőből nagyon nehezen tudnák fenntartani a
tánccsoportot, hiszen – bár a szü-

lők hozzáállása nagyon jó –, kevesebb a táncos kedvű gyerek. Ami
az idei terveket illeti, az elnök elmondta: minden évben fellépnek
az Ezer Székely Leány Napja találkozón Csíksomlyón és az elszármazottak budapesti találkozóján is,
de az is felvetődött, hogy a híres
üveges táncukat az Országházban
is bemutassák. (gligor)

A híres üveges táncot akár az Országházba is elvihetik az idén
Fotó: Gligor Róbert László/archív

Bíró-Balogh Tamás Radnóti-kutató
a Látó vendége

A Látó szépirodalmi folyóirat
ma este 6 órára Bíró-Balogh Tamás
irodalomtörténész, Radnóti Miklós-kutató estjére várja a közönséget. Az est házigazdája Demény
Péter. Helyszín: Yorick Stúdió, marosvásárhelyi vár, Mészárosok bástyája. Február elsején, csütörtökön
a szerző a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum diákjaival találkozik.
Támogató: Szépírók Társasága,
NKA.
A vásárhelyi találkozóról:
Bíró-Balogh Tamás másfél évtizede foglalkozik Radnóti Miklós

S

életrajzának és életművének kutatásával. 2016-ban jelent meg
Könyvvel üzenek néked című kötete, amelyben Radnóti Miklós hatszáznál több dedikációját gyűjtötte
egybe és adta közre, 2017-ben
pedig az ő sajtó alá rendezésében
jelent meg Radnóti levelezésének
első kötete, Különben magyar
költő vagyok címmel.
Előadásában – amely megmozgatja a diákságot is – olyan általános témákat is érint, mint a
klasszikus szerzők életművének
alakulástörténete, a jellegzetes hát-

okáig azt hittem, Kamilla képtelen
őszinte lenni. Valami nyugtalanító,
hamis boldogság ült hibátlan babaarcán,
mintha csak odafestették volna a finom, érzékenységről árulkodó vonásokra, amelyek
így szinte láthatatlanná váltak. A lelkén végigfutó apró repedéseket sem lehetett észrevenni. Hosszú időnek kellett eltelnie, mire
elfogadta, a magáénak érezte tökéletessége
cáfolatát. De amikor ez bekövetkezett, másoknak sem szégyellte többé megmutatni a
titkos életráncokat.
– A férjemmel éveken át őriztük a tökéletes házasság illúzióját önmagunk és a külvilág előtt – kezdett bele történetébe hosszas
készülődés után. – A fiunk miatt vállaltuk a
színjátékot, ő ugyanis kiskorától rajongott
az apjáért. Mindenre képes lettem volna
azért, hogy boldogan nőjön fel, és ezt majdnem sikerült is megvalósítanom. – Keserű
mosoly futott át az arcán, aztán ajkához szorította cigarettáját, mintha az elmúlt idők
füstjét akarta volna belőle visszaszippantani. – Kisiskolás volt még a gyerek, amikor
rájöttem, hogy semmi közöm a férfihoz, aki
mellett nap mint nap felébredek. Akkoriban
egy videokölcsönzőben dolgoztam. A törzsvendégek között volt egy őszülő, magas férfi,
aki minden második héten a Casablancát
vitte haza. Rajongok a régi romantikus filmekért, és mindig is ez volt a nagy kedvencem, talán ezért figyeltem fel arra a férfira…
Nem tudom, pontosan mikor és hogyan
kezdtünk beszélgetni, de az biztos, hogy az
első mondat után egyértelművé vált, kölcsönös közöttünk a szimpátia. Filmekről, könyvekről, zenéről társalogtunk, csupa olyan

rahagyott irodalmi műfajok, miképpen viszonyul a Facebook a
klasszikus irodalomtörténeti módszerekhez, hogyan függ össze a
kultusz és a megismerés. És persze
szó lesz a Radnóti-kutatás legújabb
eredményeiről, mi módon árnyalja
az eddig ismert Radnóti-képet a
most megjelent levelezés, milyen
újdonságok kerültek elő mostanában, hol lehet ismeretlen Radnótiverset találni, mennyibe kerül most
egy Radnóti-kézirat, és egyáltalán,
mi az a levél és mi a dedikáció, és
miért jó, ha sok van belőlük.

Az igazi út

témáról, amiről a férjemnek soha nem volt
mondanivalója. Másnap újra eljött, harmadnap is. Hirtelen száguldani kezdett velünk az
idő, úgy tűnt, alig kezdünk beszélgetni, és
máris lejárt a munkaidőm. Nem titkolta,
hogy nős és két felnőtt lánya is van, de
engem ez nem zavart. Valami sosem tapasztalt, ártatlan varázs kerített a hatalmába,
amitől képtelen voltam
szabadulni. Amikor az
átbeszélgetett délutánok
után hazaindultam, mindig elkísért egy darabon. Egyszer azzal állt elő, hogy üres a
lakás, örülne, ha felmennék hozzá megnézni
egy filmet. Nem kérettem magam. Az volt az
egyetlen közös éjszakánk... Talán jobb lett
volna elhallgatni a férjem elől, de erre képtelennek éreztem magam.
– Hogy reagált?
– Mintha az évek során felgyűlt feszültségek egyszerre szabadultak volna fel belőle,
életében először megpofozott. Meglepődtem,
de nem haragudtam. Akkor már kamaszodott a fiunk, tudtam, mennyire érzékeny, így
igyekeztem továbbra is fenntartani előtte a
harmonikus családi élet látszatát. A férjemnek azonban elege lett az illúzióból. Ivásra
adta a fejét, mindig idegesen és agresszívan
jött haza, és ami a legrosszabb, a gyereket
is sikerült ellenem fordítania. De a válásról
hallani sem akart.
– A „casablancás” úrral továbbra is tartottad a kapcsolatot?
– Többé nem jött a kölcsönzőbe, és én sem

Erről jut eszembe

Újra veszítettünk harminc másodpercet. Na és, semmiség! Ennyi
ideig a lélegzetünket is vissza tudjuk tartani. Igaz, de már csak két
perc maradt hátra! Utána jön a
sötét éjfél, üt a Végítélet Órája!
Azok a felelős tudósok, akik 1947ben indították el azt a bizonyos
órát, amely azt jelzi, milyen közel
jutott a világ az ember okozta katasztrófához, és azóta is nyomon
követik a folyamatot, most megint
meghúzták a vészharangot, pontosabban előbbre vitték a tizenkettőt
mutató nagymánust. Fél perccel kevesebb idő áll rendelkezésünkre,
hogy megpróbáljunk tenni valamit
a végső nagy baj elkerülésére.
Mondják, 1953-ban álltunk még
ennyire közel a mindent elsöprő katasztrófához. De most nem csak az
atomháború veszélye fenyeget, nem
csupán a Trump és Kim Dzsongun
„kinek a gombja nagyobb” hősködése vagy más rémhírek, hamis információk
veszélyeztetnek,
a
megállíthatatlannak tűnő klímaváltozás, az ellenőrizhetetlen mesterséges intelligencia alkalmazása és
egyéb ilyen mai dolgok is meghozhatják a végpusztulást. Igen, a túlzott intelligencia, illetve annak a
hiánya is lehet fatális. A filmek, rémregények jelentős hányada erről
szól. De a valóság is ezt sugallja körülöttünk. Esetleg nem olyan visszafordíthatatlan következményeket
sejtetve, mint amire a szóban forgó
tudós testület igyekszik felhívni a figyelmet. Nem világválság, de Romániában például az előző kormány
bukása s az új kormány megalakítása kapcsán hallhatjuk napok óta a
katasztrofális jelzőt. Mesterségesen
kialakított válságállapotról beszélnek ugyan, de túlzott intelligenciát,
tudáshalmazt senki sem említ. Ellenkezőleg, ennyi lekicsinylő, blamáló, megsemmisítő jellemzést,
amennyivel az újonnan felesküdt
minisztereket illették a médiában és
más nyilvános megnyilatkozásokon,

kerestem. Sohasem éreztem magam annyira
magányosnak, mint akkoriban. Mintha lebénult volna a lelkem. Legszívesebben elköltöztem volna otthonról, csak édesanyám
miatt maradtam, ő ugyanis szintén velünk
lakott. A férjem sohasem kedvelte, és tudtam, hogy a távozásomnak vele fizettetné
meg az árát.
– A munkahelyed
megtartottad?
– A férjem követelte,
hogy mondjak fel, keressek más munkát. Nem volt erőm ellenkezni. Egy élelmiszerüzletben találtam
állást, kedves, segítőkész emberek között. De
ott sem találtam a helyem. Az volt a legborzalmasabb, ahogy a fiam átnézett rajtam.
Akkoriban fejezte be a középiskolát, és azt is
megtiltotta, hogy a ballagásán részt vegyek.
Persze, nem bírtam távol maradni, messziről
követtem az eseményeket, és a pénzt, amit
évek óta gyűjtögettem erre az alkalomra,
észrevétlenül csempésztem a többi boríték
közé.
– Mikor jött helyre a kapcsolatotok?
– Miután elkerült otthonról. Kolozsvárra
ment egyetemre, csak vakációkban láttam.
Már az első hazatérésekor éreztem a változást, pedig akkor még alig beszélgettünk.
Szép lassan találtuk meg újra az utat egymás
felé. Azt hiszem, ebben az is szerepet játszhatott, hogy időközben a férjem megismerkedett egy nővel, és oda is költözött hozzá.
– Elváltatok?
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aligha láttunk, hallottunk mostanig.
Állják a sarat. A nagy huszonnyolcas, nevezzük így, hiszen már enynyien vannak, elhatározhatta, hogy
mindenki mondhat, amit akar, ők
úgy tesznek, mintha el sem jutna a
fülükig, a tudatukig. És teszik a dolgukat. Na, ez itt a kérdés: mit tesznek, hogy teszik?! Képesek arra,
hogy jól, szakszerűen vezessék az
országot? Ez az, amiben rengetegen kételkednek. Mi, a nép egyszerű
fiai is mondhatjuk a magunkét, de
az igazat megvallva, fogalmunk
sincs, hogy kicsodák, micsodák az
új miniszterek, mennyire felkészültek, becsületesek, jó szándékúak. Az
utóbbi időben már nem is törekszünk arra, hogy megjegyezzük a
nevüket, úgyis egy-kettőre eltűnnek
a süllyesztőben. Ők viszont nagyon
is vágynak a bársonyszékre, és ha
beleülhetnek, ragaszkodnak is
hozzá foggal és körömmel. Körömből most igazán lesz elég és pompás
díszű a Victoria-palotában. És fogadkoznak, hogy majd mindent
megtesznek, ahogy elvárják tőlük.
Ebben nem is kételkedünk: mindenre képesek. Ígérgetnek is gátlástalanul. 350 kilométer új autópálya
2020-ig! Jó vicc. Nem mintha nevetni való kedvünk lehetne, ha csak
arra gondolunk, hogy az utóbbi
időszakban a lehetséges 22 milliárd EU-s alapból a kormányzás
mindössze egymilliárdnyit volt
képes lehívni. Mi lesz ezután? Az
unió legnépesebb kormánya,
amelyben csak kormányfő-helyettesből négy van, és egyharmada
nő, az eddigieknél is kiterjedtebb
struktúrát, bürokratikus láncolatot
tud majd kiépíteni. Persze akkor,
ha lesz rá ideje. Valahol előttük is
lebeghet egy vészjelző óra. Máris
tudhatnak valamit, mert az egyik
újdonsült tárcavezető el is szólta
magát: tengeralattjárót építenek
Romániában. Vajon ez azt jelenti,
hogy lesüllyedünk a béka ülepe
alá? (N.M.K. )

– Abba továbbra sem egyezett bele, gondolom azért, nehogy anyagi elvárásaim legyenek. Pedig ilyesmi eszembe sem jutott
volna. Úgy éreztem magam, amikor a férjem
elvitte a holmiját, mint amikor hosszas bezártság után egyszerre árad be a levegő
minden ablakon. Aztán valami egészen furcsa fordulat következett az életemben. Egy
barátnőm a tudtom nélkül beíratott egy internetes társkeresőre, és csak akkor árulta
el, miben mesterkedik, amikor érkezni kezdtek az érdeklődő levelek. Kézzel-lábbal kapálóztam az ötlet ellen, végül mégis sikerült
meggyőznie, hogy válaszoljak az értelmesebbnek tűnő üzenetekre. Így találtam rá
arra a Hargita megyei férfira, akivel lassan
két éve együtt vagyunk. Rengeteg szeretetet
kaptam tőle, és ez akkor sem változott meg,
amikor összeköltöztünk. Egy áruszállító vállalkozása van. Nemrég sikerült megszereznem a jogosítványt teherautóra, és az év
elejétől én is ott dolgozom.
– Nőként nem megerőltető?
– Kicsit sem. Mindig is odafigyeltem arra,
hogy jó kondícióban tartsam magam, így az
autót – akit „Kamikának” becézek – egykettőre sikerült megszelídítenem. Még a nevünk is összeillik, hát nem érdekes? –
kacagta el magát, aztán az utolsó cigarettát
elnyomva újra komolyra fordította a szót. –
Én vagyok az egyetlen nő a cégnél, de a kollégák nem néznek ki maguk közül, sőt úgy
érzem, tisztelnek a munkám miatt. Hihetetlen szabadságot ad, amikor a kormánynál
ülök, előttem a végtelen út… Valahol mindig
erre vágytam, csak nem volt elég bátorságom kimondani.
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Zöldség-gyümölcs gyorsfagyasztó üzem

Hektáronként 16 euró
a területalapú támogatás
Szerkeszti: Vajda György

Ugyanakkor megállapították az
állattenyésztési ágazatra érvényes,
a szarvasmarha (hús- és tej-), juh és
kecske után járó támogatásokat. Az
APIA szerint a legnagyobb támogatás a dohánytermesztőknek jár –
ANT4 – 2 078,72 euró/hektár, majd
a komló – ANT5 – 423,11 euró/ha,
cukorrépa – ANT6 – 72,69 euró/ha,
valamint a len- és kendertermelők
következnek (ANT 2 és 3) 6,66
euró/ha. Az egységárakat úgy álla-

pították meg, hogy a rendelkezésre
álló pénzösszeget elosztották a támogatásra jogosult terület nagyságával. Az átmeneti támogatásokon
belül a növénytermesztési ágazat támogatási keretének felső határa
114,63 millió euró.
A termeléstől elválasztott támogatás a fejőstehenek esetében
(ANT7) 22,18 euró /tonna, a húsmarhák esetében (ANT8) 88,6852
euró/tonna, a juhok és kecskék esetében megpályázható csatolt támogatás (ANT 9) 5,2407 euró/egyed.
Az állattenyésztési ágazat támogatási alapjának felső határa 176,065
millió euró.
Az átmeneti támogatásokat lejben, az Európai Központi Bank által
2017. szeptember 29-én megállapított 4,5993 lej/euró árfolyamon folyósítják. (Agerpres)

Nagyobb mozgásteret adna az
Európai Bizottság a tagállamoknak
a 2020 utáni uniós közös agrárpolitika (KAP) megvalósításában – jelentette ki Phil Hogan agrárbiztos,
aki részt vett a visegrádi országok
(Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) kibővített
budapesti agrárminiszteri találkozóján. A biztos az egyszerűsítést és a
modernizálást emelte ki az új KAP
legfontosabb céljai között. A V4-ek
és Horvátország közös nyilatkozatot írt alá, amelyben kiálltak a megfelelő pénzügyi hátterű, erős KAP
fenntartása mellett.
Nagyobb rugalmasságot nyújtana Brüsszel a most kidolgozás
alatt álló, 2020-tól életbe lépő új
KAP-ban a tagországoknak abban,
hogy saját megoldásokat alkalmazzanak a közös uniós célok megvalósítása érdekében – hangsúlyozta
Phil Hogan. Az úgynevezett szubszidiaritás elvének kiterjesztésével
az elképzelések szerint a tagállami
döntési hatáskör nőne, miközben a
KAP közös jellege megmaradna.
A biztos az új KAP-célok között
kiemelte az egyszerűsítést, hogy a
gazdálkodókra kevesebb teher és
„szabályalapú elszámoltatás” nehezedjen. Ugyancsak hangsúlyozta a

modernizáció jelentőségét, hogy
olyan versenyképes uniós agrárszektor jöjjön létre, amely biztonságos élelmiszereket állít elő és
megfelelő életszínvonalat nyújt a
gazdálkodóknak.
A 2020 utáni közös agrárpolitikának pénzügyi szempontból megalapozottnak kell lennie, és itt
számolni kell a Brexit hatásaival is
– mondta Phil Hogan. Az új KAPban figyelembe kell venni többek
között a munkahelyteremtési és a
környezetvédelmi elvárásokat is –
tette hozzá.
A V4-ek és Horvátország a január 25-i budapesti találkozón –
amelyen Bulgária, Románia és
Szlovénia is részt vett – közös nyilatkozatot írt alá az Európai Bizottság 2020 utáni KAP-ról szóló,
tavaly novemberben közreadott hivatalos állásfoglalása kapcsán. Fazekas
Sándor
magyar
földművelésügyi miniszter szerint a
dokumentum kiáll a megfelelő
pénzügyi hátterű, erős KAP mellett,
illetve az uniós agrárpolitika folyamatosságát és a legkorszerűbb agrárgazdasági technológiák átvételét
hangsúlyozza.
Hazafi László
www.agrarszektor.hu

Hektáronként 16 euró állami
támogatás jár 2017-re a szántóterületeken termelt kultúrákra, az erre a célra szánt
átmeneti támogatás felső határa 110,89 millió euró – jelentette
be
kedden
a
Mezőgazdasági Intervenciós
és
Kifizetési
Ügynökség
(APIA).

Phil Hogan: nagyobb döntési
jogkört kapnak a tagországok

Drágulhat a kenyér

Februártól akár 10%-kal is nőhet a kenyér ára Aurel Popescu, a kenyérgyártók országos szövetségének (ROMPAN) elnöke szerint, mivel megnőtt a pékségek alkalmazottainak fizetése és a pékáru előállításához
szükséges gáz és villanyáram is drágult. A villamos energia ára 2017-hez
viszonyítva 35%-kal, a földgáz pedig 17%-kal nőhet, ehhez még hozzájön
az üzemanyagárak változása is. A számítások szerint ez azt jelenti, hogy
a sütőipari termékek előállítási költségei 12-15%-kal
is nőhetnek, így emelni
kell az árakat is. Egy kimutatás szerint Romániában az évi egy főre eső
kenyérfogyasztás 96 kilogramm, ez 20%-kal több
más európai országok átlagánál. Egy kenyér ára jelenleg átlagosan 2 lej 20
bani, ez háromszor alacsonyabb, mint Németországban,
Franciaországban
Fotó: Nagy Tibor (archív)
vagy Olaszországban.

A Maros megyei Szászrégenhez közel álló Beresztelkén
működik a régió egyik legsikeresebb élelmiszeripari vállalkozása, az AgroSprint Kft.
2008-ban megnyitott, logisztikai kapacitással rendelkező
zöldség-gyümölcs gyorsfagyasztó részlegének tavalyi
áruforgalma elérte a 7,5 millió eurót. A cég sikereiről
Frunza Sándor igazgatóval beszélgettünk.

Vajda György
Az AgroSprint Kft.-t 1991-ben
létesítette Fülöp Gábor Zoltán és
felesége, Katalin Karcagon. A vállalkozók 2005-ben jöttek először
Erdélybe, Hargita megyében erdei
gyümölcsök felvásárlási lehetősége felől érdeklődtek. Ekkor gondoltak arra, hogy Erdélyben
fagyasztóüzemet.
létesítsenek
Szászrégen környéke hagyományosan gyümölcstermesztő vidék.
Sajnos a nagy gyümölcsös gazdaságok az 1989-es rendszerváltás
után megszűntek. Néhány éve
azonban magánvállalkozók újabbakat ültettek, így esély lehet arra
is, hogy a környékről szolgáltassák
majd a fagyasztásra alkalmas gyümölcsöket. Mindemellett alig pár
tíz vagy száz kilométer távolságra
vannak a telephelytől az erdei gyümölcsökben gazdag havasok (Kelemen, Görgény, Hargita, Radnai
stb.) és az sem mellékes, hogy
Nagyvárad irányába könnyen elérhető a román-magyar határátkelőhely. Az említett okok miatt,
alapos gazdasági számításokat követően létrejött a beresztelki AgroSprint Kft., majd 2006-ban
előnyös feltételekkel meg is vásároltak egy falu szélén levő telket.
Ezután a tulajdonosok 2006-ban a
SAPARD-nál pályáztak, és elnyertek egy 3,6 millió eurós támogatást. Így fogtak hozzá 2007-ben a
fagyasztóüzem megépítéséhez. A
munkálatok négy hónapig tartottak.
Ezzel egy időben piackutatást
végeztek, mert biztosítani kellett a
feldolgozáshoz szükséges óránkénti 500 kg zöldséget, gyümölcsöt. Ugyanakkor fokozatosan
kiépítették a vásárlói hálózatot,
majd ezt követően beindulhatott a
térség legmodernebb hűtőháza,
amely gyorsfagyasztott kiskereskedelmi forgalmú termékek csomagolására alkalmas gyártási
technológiával működik. Mivel a
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környékről nem sikerült jó minőségű gyümölcsöt beszerezni, az
anyavállalaton keresztül Magyarországon és más európai országokban termesztett gyümölcsöt és
zöldséget fagyasztanak és csomagolnak. Az üzemhez 800 kg-os
csomagolásban érkezik a fagyasztott zöldség, majd ezt 300 g–2,5 kg
közötti kiszerelésben csomagolják
és forgalmazzák az országban. Az
anyavállalat alig egy évtizedes létezése alatt több mint 35 országgal
alakított ki kereskedelmi kapcsolatokat. A beresztelki egység jelenleg
135 romániai cégnek ad el fagyasztott árut, ezek között vannak
az Auchan és a Cora, korábban a
Billa és a Real nagyáruházak is.
Ezenkívül több nagy forgalmazóhoz szállítják az árut, emellett megyénként egy-két saját forgalmazó
is a cég által csomagolt termékeket
kínálja eladásra. A sikerhez hozzájárult az is, hogy felvették a kapcsolatot
fagylaltforgalmazó
cégekkel, amelyek az idényen
kívül hűtőkocsikkal nem édességet, hanem zöldséget szállítanak és
értékesítenek, nagyrészt a kialakult
saját kapcsolatrendszerben.
2015-ben a korábbi 1200-ról
2500 négyzetméterre bővítették a
beresztelki hűtőegység tárolókapacitását. Mindez lehetővé tette,
hogy az AgroSprint Kft. piacvezető pozíciót vívjon ki magának
Romániában. 2016-ban Beresztelkén – a zöldség és gyümölcs mellett
–
gyorsfagyasztott
hústermékek forgalmazásával is
próbálkoztak.
A cégcsoport keretén belül a beresztelki AgroSprint Kft. is előkelő

helyet vívott ki magának. Jelenleg
39 alkalmazottat foglalkoztat, támogatja a helyi intézményeket, és
nagyon sok jótékonysági akcióban
is részt vesz. Az évente leszállított
7000 tonna fagyasztott zöldséggel
lefedik Románia piaci igényének
mintegy 50%-át. Az utóbbi időszakban megjelent a konkurencia
is, így erősíteniük kell piaci helyüket.
Frunza Sándor szerint ahhoz,
hogy megnőjön a kereslet a fagyasztott zöldségek, gyümölcsök
iránt, a fogyasztók mentalitásváltására lenne szükség. Egyrészt sokkal egészségesebben kellene
táplálkozni, aminek alapja a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Egy
statisztika szerint például Németországban az egy főre eső évi zöldségfogyasztás
18
kg,
Magyarországon 8, míg Romániában alig 3 kg. Tapasztalata szerint
vásárláskor még mindig inkább a
konzervzöldségeket
részesítik
előnyben, holott ezeknek a minősége és főleg az íze nem ugyanolyan, mint a fagyasztottaké,
amelyek megőrzik az ízeket és a
vitaminokat. Az elkövetkezendő
időszakban ezen a téren is népszerűsítő kampányt kezdeményeznek.
Az AgroSprint Kft. magyarországi, illetve erdélyi (beresztelki)
üzemének sikere igazolja, hogy a
fagyasztott zöldség és gyümölcs
feldolgozásának van jövője az élelmiszeriparban. Így egy-egy ilyen
egység a mezőgazdaság húzóágazata lehet. Jelenlétükkel akár egy
adott kistérség fejlődésének hajtómotorjává válhatnak. Érdemes követni ezt az utat.

(FGCR-IFN RT.) – valamint a minisztérium szakágainak képviselőivel
találkoztak.
Második
alkalommal a farmerek, mezőgazdasági termelők egyesületeinek –
Pro Agro Országos Föderáció, a
Mezőgazdasági Termelők Egyesülete (LAPAR), a szárnyas-, juh-,
szarvasmarha-, sertéstenyésztők, a
sörgyártók-, a gombatermesztők és
forgalmazók egyesületei, a Nostra
Silva, a zöld turizmusért, a fenntartható mezőgazdaságért egyesületek –, valamint a bukaresti
Közgazdaságtudományi Akadémia
képviselőivel tárgyaltak.
Mindkét megbeszélésen az
uniós agrárpolitikai programok alkalmazásáról egyeztettek. Minden
tagországnak az uniós elvárásoknak megfelelően ki kell dolgoznia
a saját kifizetési stratégiáját,
amelynek célja a tagországok közötti különbségek csökkentése.

Ugyanakkor azt is figyelembe kell
venni, hogy a pénzt minél hatékonyabban használják fel. A résztvevők hangsúlyozták, hogy több
támogatást kellene fordítani a kutatásra, a képzésre, a szaktanácsadásra,
a
gazdatársadalom
fiatalítására, valamint a környezetvédelemre, a zöldgazdaságok
fellendítésére, a klímaváltozás
okozta hatások csökkentésére,
ideértve a rizikófaktorok kezelését is.
A szaktárcavezető arra kérte a
résztvevőket, hogy február másodikáig juttassák el észrevételeiket,
javaslataikat, amelyek alapján a
szaktárca egy közös dokumentumot állít össze, s az képviseli majd
Románia álláspontját az unió agrárpolitikájával kapcsolatosan. A
javaslatokat a politici.agricole@madr.ro
és a carmen.enescu@madr.ro e-mail-címekre is el lehet juttatni.

Várják a gazdák észrevételeit
az uniós támogatásokról

Petre Daea mezőgazdasági
miniszter február 2-ig várja a
gazdák javaslatait, amelyek
alapján a szaktárca a 2020
után várható mezőgazdasági
támogatások kapcsán egy
közös dokumentációt állít
össze.

Január 11-én a miniszter és Alexandru Potor államtitkár jelenlétében a 2017. február 13-i 25. sz.
minisztériumi rendelettel kinevezett közös agrárpolitikai munkacsoport tagjaival – Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA), Vidékfejlesztési
Ügynökség (AFIR), a Gheorghe
Ionescu-Şişeşti Agrártudományi és
Erdészeti Akadémia, a kolozsvári
Állategészségügyi Egyetem, a funduleai, baloteşti-i és konstancai agrárgazdasági kísérleti állomások, a
vidékfejlesztési
garanciaalap
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Padlófűtés, dániai barát és a győri gvárdián pecsétje

Előadás a várbeli ásatásokról és az egykori ferences kolostorról

Ferencesek Székelyvásárhelyen – e címmel tartott vetített képes előadást Győrfi
Zalán régész, a Maros Megyei
Múzeum munkatársa a péntek délutáni misét követően a
Deus Providebit ház előadótermében. Az igencsak érdekes, számos fényképpel,
rekonstrukcióval gazdagított
értekezés egyes részleteit
talán már ismerik, hiszen a
várbeli ásatásokról gyakran
közöltünk cikkeket, készítettünk a munkálatokkal, eredményekkel
kapcsolatosan
interjúkat, mégis jó volt egy
részletes összefoglalót hallani
arról, hogy kik építették, lakták az egykori marosvásárhelyi ferences kolostort, mivel
foglalkoztak, miből éltek, hogyan nézett ki egykor az épület, milyen volt az alaprajza és
hasonlók.

Kaáli Nagy Botond

– Az előadás rövidebb változatát
januárban már bemutattam – kezdte
értekezését Győrfi Zalán. – A ferencesek itteni megtelepedéséről, a középkori városról fogok beszélni, az
előadás apropóját pedig az 1999 és
2015 között végzett várbeli ásatások adták. Ez hosszú és fáradságos
munka volt a Maros Megyei Múzeum égisze alatt, számos partnerintézmény
közreműködésével.
Ebben a munkálatban a régésznek
van a legnagyobb felelőssége: a forrásokat ki kell ásni, értelmezni, de
tönkre is tehetjük a leleteket, a saját
magunk által megteremtett forrásainkat. Közel ezer négyzetméternyi
feltárt terület a munka eredménye,
voltak jobb és kevésbé jó évek, ez
az éppen aktuális támogatástól függött.
A kolostor története az 1330-as
és 1554-es évek közé esik, a Magyar Királyságban ekkor a következő
koldulórendek
találtak
otthonra: ferencesek, domonkosok,
Ágoston-rendi remeték és karmeliták. E négy közül a ferenceseké
igazi sikertörténet, ők fejlődtek a
legdinamikusabban (1239-ben alakult a magyar rendtartomány, rövidesen 110 kolostort építettek és
2000 rendtaggal rendelkeztek). Ami
a koldulórendek kialakulását illeti,
a 12. században bekövetkező társadalmi, politikai, gazdasági változások kedveztek a létrejöttüknek,
megszaporodtak Európában a városok. A régi rendeknél az elv az volt,
hogy a szerzetesi élet szentségét a
világból való kivonulás képezi, a
ferenceseknél pedig az, hogy a társadalomban próbálnak hasznosak
lenni. Ezért telepszenek meg városi

közösségekben. A monasztikus rendeknél a létfenntartási alapot a birtok jelentette, a koldulórendeknél a
mindennapi létfenntartás lényege az
alamizsna, az adomány. Volt ingatlanbirtokuk is, de másképp igazgatták: nem kell több, mint amire a
közösségnek szüksége van. 1239ben említik először a magyar ferences rendtartományt, de 1226-ban
már állt az első kolostoruk Esztergomban. Összefonódtak a királyság
missziós politikájával is, hiszen a
magyar apostoli királyság volt. A
magyar királyok mindvégig támogatták őket. A 15. században a renden belül is megindul egy
reformmozgalom: a fő probléma
mindig a szegénység körül forgott,
1517-ben ez szakadáshoz vezetett –
a regulát szigorúan betartó obszervánsok különváltak a reformok
mellett kiálló konventuális ágtól.
Mindezek mellett központosított
rend maradt, a magyar tartományban az erdélyi őrség külön egységet
alkotott.
A vásárhelyi kolostorról kevés
írott dokumentumunk van, az első
egy 14. század eleji, 1330 körüli kolostorjegyzék. Vannak korabeli leleteink, az Árpád-kor végén
vagyunk. Az egykori templom nagy
valószínűséggel a mai templom
alatt van, az újat szinte mindig a
régi helyére, megszentelt földre építették. Egy megtalált ház elszenesedett oszlopából sikerült datálni a
kolostor építésének idejét, ott egy I.
Károly (Róbert) uralkodásának idejéből (1312-1320) származó érmét
is találtunk. Olyan tárgyakat is kiástunk, amelyek igazolják, hogy a
ház a kolostor működéséhez kapcsolható. A templom északi részén
ebben az időben még temetkeznek,
laikusok számára is nyitott volt ez a
temető. Az M52-es sír például bolygatlan volt, szép tárgyakat találtunk
benne. Az érintetlenség igazolja,
hogy a terület a 14. század végéig
nem volt beépítve. A csontokból
számos értékes adatot olvastunk ki,
például találtunk gyerekkori hipopláziára, tuberkulózisra utaló jeleket.
1400-ben IX. Bonifác pápa bullája egy új főoltárról beszél, és a kolostor búcsúengedélyt kap. 1400
körül kezdik építeni a templomot,
ebben az időszakban állnia kell a
sekrestyének is. 1444-ben IV. Jenő
pápa rendelete a kolostort az obszerváns ferenceseknek adja át,
hogy a moldvai eretnekség megfékezésén, a püspökségtől távol eső
és egyházi személyekben szűkölködő székely székekben munkálkodjanak. A fedélszékből vett
minták alapján a csíkszeredai Anno
Domini Dendrolabban végzett
dendrokronológiai módszerrel megállapítottuk, hogy a templomon
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1479-1480-ban végeztek egy nagy
felújítást. A kápolna mellett gyaníthatóan káptalanterem volt, és megtaláltuk az egykori kolostor
kerengőjét is. A sekrestyéből át lehetett menni a kápolnába, onnan a
kerengőbe. A kolostor fűtésrendszere egész Erdélyben egyedi volt:
padlófűtéses rendszert építettek,
ezzel az alulfűtött csempekályhák
ősét alkották meg. A pince egykor
komoly égés áldozata lehetett, méretéből arra következtethetünk,
hogy a lakók sok bort fogyasztottak, egy szerzetes napi adagja 3-4 liternyi volt. Megtaláltuk a latrinát,
az egyik legizgalmasabb régészeti
lelőhelyet, mellette valószínűleg infirméria lehetett.
A kolostor lakóiról nagyon sokat
nem tudunk, de egy késői adat leírja, hogy 1533-ban 24-es lélekszámú közösség élt a falak között:
hitszónokok, gyóntatók, laikus testvérek. Így a marosvásárhelyi a kolozsvári, Farkas utcai után a
legnagyobb erdélyi kolostor lehetett: a lakók legtöbbje magyar, de
voltak szászok is, egy dániai testvér,
kolozsváriak, felvidékiek, közép-erdélyiek, egy katolizált román – az
első, akit Vásárhelyen ismerünk –
és egy szlavóniai borbély. Ez tökéletesen tükrözi a korabeli Magyar
Királyságot kicsiben. Vendégek is
jártak itt, erre utal pár régészeti lelet
– például Perugiából. Megtaláltuk a
győri ferences kolostor gvárdiánjának a pecsétjét is, gyanítjuk, hogy
vizitáció okán járt itt, és elvesztette.
Találtunk még zsoltároskönyveket,
kézmosókat, gyertyatartókat, szenteltvíztartó leleteket, egy liturgiai
könyv borítóleletét, ostyaosztó
ezüstkanalat, olvasógyöngyöket.
Ami a kolostori gazdálkodást illeti, elméletileg ingatlanbirtokuk
nem lehetett – e tekintetben Vásárhely helyzete bonyolultabb, egy
ideig (konventuális kolostorként)
egy laikus volt a vagyonkezelőjük.
Földbirtoka a vásárhelyi kolostornak valószínűleg nem volt, de a leletekből ítélve szőlőjük, halastavuk,
malmuk igen. Királyi adományokat
kaptak, Mátyás király például a teljes obszerváns provinciát 300 forinttal segítette, a pénzügyeket ez
esetben is világi gondnok intézte. A

ferencesek alamizsnából élnek, sok
végrendelet, lélekváltság adomány
maradt ránk. A természetbeli adományok sokkal gyakoribbak voltak,
mint a pénz, a testvérek bármit elfogadtak. A vásárhelyi kolostort
többnyire a főurak és nemesek támogatták, de valószínűleg sok jövedelem
származott
a
misealapítványokból, búcsúkból,
temetkezésekből. A kolduló övezetek határait minden kolostor közösen állapította meg, egymás
érdekszféráját nem keresztezték. Ez
körülbelül 50-60 kilométeres körzet
lehetett. A kisebb kolostorokat kizárólag a kegyúr támogatta, és volt rá
példa, hogy a kegyúr halála után, támogatás hiányában a kolostor is
megszűnt.
Archeobotanikai
elemzéssel
megállapítottuk, hogy a marosvásárhelyi kolostor alamizsnaként biztosan kapott gabonát. Találtunk 13
elszenesedett gabonamagvat, ezek
pedig kimutatták, hogy nagyon jó
minőségű búzát, rozsot és borsót
raktároztak, de zabot és árpát is,
ami arra utal, hogy lovaik is lehettek. Az őszibarack- és szilvamagok
azt jelzik, hogy a kolostornak kertje
is lehetett a vár környékén, ezt egy
leírás is alátámasztja. A testvéreket
biztatták kétkezi munkára, dolgozhattak pénzért vagy alamizsnáért. A
kolostorban egy ötvösmunkával
foglalkozó műhely is lehetett (találtunk gyűszűket), de volt saját vargájuk, kovácsuk, ácsuk is. Kérdés,
hogy csak saját készletre termeltek,
vagy megjelentek a piacokon is? Az
utóbbi is elképzelhető: egy úri záradékjegy arra utal, hogy úri posztó
már eljutott akkor a vásárhelyi piacra, ezt a posztót pedig egy szerzetes megvásárolta. Találtunk továbbá
budai kerámiát, réz- és ónedényeket, stájerországi evőeszközöket,
üvegtárgyakat, amelyekkel abban
az időben csak főúri környezetben
lehetett találkozni, viseleti tárgyakat, ruhavereteket. A testápolási, orvoslási kultúrára utal a kiásott
csipesz, érvágó, kenőcsöskanál,
fésű. Könyvkultúrára utal, hogy
könyvkötő műhelye is volt a kolostornak, a források pedig egy iskolamesterről is írnak – a megtalált
íróeszközöket a kolostori iskolában
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használhatták. Ugyanakkor innen
került elő az első, marosvásárhelyi
közjegyzői jel: a 15. század végéről
származik.
A kolostor a 16. század közepéig
működött, utoljára 1554-ben említik. Rendtörténetileg igencsak fontos, hogy hosszú ideig ez volt a
ferencesek legkeletibb európai kolostora. Az alamizsnakéregetés lelkipásztori tevékenységgel társult, a
testvéreknek fontos szerepük volt a
moldvai és székelyföldi missziókban, és zarándokjegyet is kiadhattak, ami obszerváns kolostorra nem
jellemző. Társadalomtörténet szempontjából indikátori szerepe van
annak, hogy mit találtunk, ez a kolostor környezetéről is sokat elmond: a koldulórendek erdélyi
társadalmi bázisa nem a városi,
hanem a főúri réteg volt, mert a
Kárpát-medencében még nem létezett egy kolostor fenntartásához
szükséges urbanizáció. A ferencesek sikeresen alkalmazkodtak a
helyi körülményekhez, így érthető,
hogy még a 15. század elején is
újabb kolostorokat alapítanak. Gazdaságtörténetük, összefoglalva:
temporális ingatlanbirtoklás, alamizsna, kereskedelem az erdélyi
mezővárosi piacokon, kézműves-tevékenység, technológiai transzfer.
Művelődéstörténetük:
oktatás,
könyves kultúra. Politikatörténetük:
,,lelki védelmi vonalat alkottak”, a
Magyar Királyság végvárrendszerének lelki-szellemi hátterét, ebben
nagyon fontos szerepet játszott Marosvásárhely. Harcoltak a pogányság és eretnekség ellen, itt
találkozott a ferences eszme a Magyar Királyság politikájával. Az
életszentség, a krisztusi alázat, az az
életmód, amelyre még Luther Márton is áhítattal tekintett: ezt jelentette Marosvásárhely számára a
kolostor. Ugyanakkor, ami talán
még fontosabb, hogy a város vele
írta fel magát a középkori Európa
térképére. Hogy a kereszténység
keleti végein volt egy olyan fejezet,
amelyben nem voltunk lemaradva a
világtól. Erre büszkék lehetünk.
Olyan fejezet ez, amelyben jobban
álltunk, mint Európa nagy része –
és ezért is kell ezt az értékes műemléket megőriznünk.
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A zaklatásról (I.)

A zaklatás (románul hărţuire) témája az új román Büntető törvénykönyv 2014-es életbe lépése előtt
nagyon sokszor komoly problémát
okozott mind a jogot nem ismerőknek, mind a szakembereknek.
A probléma onnan eredt, hogy
ez a cselekedet sem polgárjogi
szempontból, sem büntetőjogilag
nem volt meghatározva egyértelműen, és a bizonyítási teher a gyakorlatban is számos problémát
okozhatott, a nagyon egyértelmű
vagy sarkított eseteket kivéve.
Ennek következtében kevés polgári peres eljárás indult zaklatásért,
sőt a tágabb területet lefedő joggal
való visszaéléssel kapcsolatosan is.
A zaklatás esetlegesen polgárjogi szerződésen kívüli anyagi kárfelelősséget alapozhatott meg
(răspundere civilă delictuală)
amennyiben teljesítette a joggal
való visszaélés (abuz de drept) feltételeit.
A román Polgári törvénykönyv
15. paragrafusa a következőképpen
határozza meg a joggal való viszszaélés fogalmát: „Egyetlen jogot
sem lehet más személy sérelmére
vagy megkárosítás céljából, illetve
túlzott és észszerűtlen módon, a jóhiszeműséggel ellentétesen gyakorolni”.
A nagyon szép és kerek jogi
megfogalmazás viszont korántsem
teszi egyértelművé, hogy a gyakorlatban konkrétan mely cselekedetek teljesítik a fenti feltételeket, ezt
mindig egyedi eljárásban eseti
döntéssel a bíróság dönti el.
Mivel a polgári perben elsődlegesen a magánérdek érvényesül,
ezért az úgynevezett rendelkezési
elv alapján (principiul disponibilităţii) a joggal való visszaélést, zaklatást felhozó félnek (peres ügy
esetén elsősorban az alperesnek –
aki elindítja a pert – reclamant) kell
bizonyítania, hogy a sérelmezett

cselekedet teljesíti a joggal való
visszaélés feltételeit.
A rendelkező elv elnevezés
onnan ered, hogy a polgári peres
felek „rendelkeznek” a polgári eljárás felett.
Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a felperes kell bizonyítsa iratokkal, tanúkkal, felvételekkel,
egyéb törvényesen beszerzett bizonyítékokkal a zaklatás tényét, első
körben ő állja a vonatkozó bélyegilletékeket (főleg hogyha anyagi
kártérítést igényel) és úgy általában
az egész eljárás költségeit (ügyvédi
és szakértői díjak, tanúk költségei
stb.).
Arról nem is beszélve, hogy az
érdemi döntés nagyon függ a zaklató és a zaklatott személyétől,
vagyis attól, hogy ki mit vesz zaklatásnak, illetve erről a másik fél
tud-e, hiszen mindenki szubjektíven ítéli meg azt, hogy mi a túlzott
vagy észszerűtlen viselkedés, vagy
honnan kezdődik a rosszhiszeműség.
Van, akinek egy véletlen vagy
kéretlen érintés, tekintet, szó, sms
zaklatásnak minősül, más ennél
sokkal „intenzívebb” cselekedeteket sem vesz zokon. Mindenképpen a cselekedet valamilyen
félelmet kell okozzon az azt elszenvedőnek, ami megint egy
szubjektív elem.
A fenti, kissé sötétre festett kép
természetesen nem jelenti azt,
hogy egy ilyen eljárás esélytelen
lenne, viszont egy polgári bírósági
eljárás esetén számottevő anyagi és
időbeli terhet ró a sértett félre (aki
jellemzően a felperes).
Ezzel ellentétben a fentebb említett, 2014-ben életbe lépő román
Büntető törvénykönyv már mint
bűncselekményt (infracţiune) minősíti a zaklatást a Btk. 208. cikkében, amely a tettes büntetőjogi
felelősségét (răspundere penală)
alapozhatja meg.
A büntetőjogi eljárással kapcsolatosan meg kell említeni, hogy a
fentebb említett rendelkező elvvel

Tűzvédelmi engedély hiányában

ellentétesen a büntetőjogi eljárásban a rossz emlékű, de szuggesztív
inkvizitórius (nyomozó) elv egyes
elemei érvényesülnek az akkuzatórius (vádoló) elvvel, aminek következtében egy büntetőeljárásban az
állami nyomozó szerveknek (rendőrség, ügyészség) sokkal kiemeltebb és aktívabb szerepük van, a
költségeket pedig az állam állja.
Ebben a rendszerben a sértett fél
panasza vagy feljelentése alapján,
vagy akár hivatalból indul el az eljárás, első körben a sértett fél semmilyen anyagi terhet nem kell
álljon.
Visszatérve a zaklatás bűncselekményére, ezt a román Büntető
törvénykönyv a következőképpen
határozza meg: zaklatás bűncselekményének minősül az a cselekedet,
amelyet jogtalanul jogos érdek hiányában követnek el, és a sértett fél
rendszeres követésében, vagy lakhelyének, munkahelyének vagy
más által gyakran látogatott helyek
megfigyeléséből áll, amennyiben
ez a sértettben félelemérzetet kelt.
A zaklatás fenti formáját a törvény 3 hónaptól 6 hónapig terjedő
börtönbüntetéssel vagy pénzbüntetéssel sújtja.
A zaklatás törvényes tényállásának van egy enyhébb formája is,
amelyet telefonhívások vagy más
távközlési eszközök felhasználásával lehet elkövetni, amennyiben
ezeknek a hívásoknak a gyakorisága vagy tartalma félelemérzetet
kelt a sértettben. Ebben az esetben
a büntetés 1 hónaptól 3 hónapig
terjedő szabadságvesztés vagy
pénzbüntetés lehet.
Meg kell jegyezni, hogy mindkét esetben a sértett fél vagy annak
törvényes képviselője (pl. szülő,
gyám, gondnok) vagy megbízásos
képviselője (pl. ügyvéd, más meghatalmazott) előzetes panaszára
(jogi megfogalmazásban magánindítványára, románul plângere prealabilă) van szükség.
(Folytatjuk)

Tájékoztató táblák a bejáratokhoz

Az épületek tűzvédelmi engedélyének beszerzésére vonatkozó törvény módosítása
jelent meg ez év január 18-án
a
Hivatalos
Közlönyben,
amellyel a 2006. évi 307-es
számú törvényt módosították
két alpontban.

Szer Pálosy Piroska

A 30-as cikkely negyedik bekezdése után két új bekezdést iktattak,
melyek a következőket tartalmazzák:
Mindaddig, amíg a tűzvédelmi
engedélyt megszerzik, a közterületen épített beruházások haszonélvezőinek kötelessége tájékoztató
táblát kihelyezni a létesítmények
bejáratai mellé, miszerint az illető
helyiség tűzvédelmi engedély nélkül működik. A szöveg betűmérete
legkevesebb 2,5 cm kell legyen,
fehér alapon piros, nyomtatott betűkkel írva: „Acest spaţiu funcţioneaza fără autorizaţia de securitate
la incendiu”.

A tájékoztató tábla a kormányhatározatban foglalt, hasonló rendeltetésű épületekre vonatkozik:
– kereskedelmi tevékenységet
folytató épületek vagy épületben kialakított kereskedelmi jellegű tevékenységet folytató helyiségek:
bárok, klubok, diszkók, vendéglők,
kereskedelmi központok, üzletek,
szuper- és hipermarketek;
– kulturális tevékenységet folytató épületek, vagy épületekben kialakított helyiségek: színház, mozi,
sportcsarnokok,
előadótermek,
vagy olyan jellegű helyiségek, amelyek nagyobb létszámú közönség
befogadására alkalmasak;
– turisztikai épületek vagy helyiségek: szállodák, motelek, turisták
számára fenntartott villák, hétvégi
házak és panziók, illetve a szállodai
modell alapján üzemeltetett kiadó
lakások és szobák.
A III. pontnál beékeltek egy k alpontot, amely szerint a tájékoztató
táblák hiányában 2.501–5.000 lej
közötti bírságokat róhatnak ki. A

módosítások január 21-étől léptek
érvénybe – tájékoztatott a Maros
Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője, Virág Cristian
őrnagy.
2017. évi 146-os számú tűzvédelmi törvényt decemberben annak
érdekében módosították, hogy
azok, akik a szeptember 30-ig kitűzött türelmi idő lejártáig nem szerezték meg az engedélyezést, de a
dossziéjukat összeállították, mentesüljenek a bírságoktól.
Az újraközölt 2006. évi 307-es
számú törvény 44. cikkelye értelmében az alábbi esetek számítanak
kihágásnak, és bírságolhatók:
A törvény V. pontja 20.000–
50.000 lej közötti bírságokat ír elő
az alábbi esetekben:
– Ha úgy kezdenek meg építkezési munkálatokat vagy épületátalakításokat
egy
ingatlan
rendeltetésének megváltoztatása érdekében, hogy nem rendelkeznek
tűzvédelmi jóváhagyással (aviz).
– Új épületeket vagy átalakított

Fotó: archív

Sokszor vagyunk szemtanúi
vagy szenvedő alanyai olyan
alkalmazottak vagy hivatalnokok viselkedésének, akik
valamilyen okból kifolyólag
modortalanok, útszéli stílusban beszélnek az utasokkal,
vásárlókkal vagy épp a hivatali ügyeket intézőkkel. Megtörténik, hogy a szem- és
fültanúk elfordulnak, annak
ellenére, hogy az egyén társadalmi felelősségvállalásához
tartozik az is, hogy felvállalják az igaztalanul bántalmazott,
szidalmazott
vagy
közszállítási
járműveken
meglopott személy védelmét.
Ez történt pénteken, a reggeli
órákban is.

„Ma reggel 9 óra körül az 5-ös
autóbusszal utaztam, és egy nagyon
kellemetlen, a közszállítási vállalat
buszain megengedhetetlen esemény
szemtanúja voltam. A kövesdombi
Darina üzlet közelében levő gyalogátjárón egy hölgy kelt át, szabályosan. A buszvezető még csak nem
is lassított, hanem hirtelen fékezett
a gyalogátjárón a nő mellett. Lehúzta az ablakot és kikiabált, nyomdafestéket nem tűrő szavakkal

illette a hölgyet. Mindent jól láttam
és hallottam, hiszen a 2. szék mellett álltam, előttem egy 9-10 éves
kisdiák állt. Szóltam az autóbusz
vezetőjének, hogy nagyon csúnya
dolog így viselkedni, beszélni, hiszen gyerekek, idős nők vannak a
buszon. És akkor felcsattant a sofőr,
hogy fogjam be a szám, mert nem
velem beszélt, és semmi közöm
hozzá, hogy ő mit tesz. Röviden
ennyi. Sajnálom, de szerintem
AZ
MEGENGEDHETETLEN
ILYEN VISELKEDÉS. Hova lett a
jó érzés, a civilizált magatartás?
Hogy engedheti meg magának az
ilyen viselkedést egy autóbusz vezetője?” – tette fel a kérdést a közösségi oldalon Iszlai Anna, aki
írásban jelezte észrevételeit a közszállítási vállalat vezetőségének is.
Amint a Truţa Ioan járatfelelős
gyors válaszából kiderült, kivizsgálják az ügyet, az alkalmazottjukat
felelősségre vonják, és fegyelmit
kap. „Fogadják el bocsánatkérésünket az ilyen viselkedés miatt, amely
nem válik a társaságunk becsületére, és természetesen elítéljük azt.
Köszönjük”– állt a közszállítási
vállalat válaszában. (szer)

helyiségeket úgy adnak át és indítják be azok működését, hogy nincs
tűzvédelmi engedélyük.
– Amennyiben a megszerzett tűzvédelmi jóváhagyásban vagy engedélyben szereplő előírásokat nem
tartják be, azok érvényüket vesztik.
A törvény VI. pontja szerint
30.000–100.000 lej közötti büntetéseket róhatnak ki, és a működési engedély
bevonásával
jár
a
tűzvédelmi előírások be nem tartása, amennyiben egy középületben
az ott tartózkodók élete nincs biztonságban, illetve egy esetleges tűz
során a bevetésre érkező készenléti
csapatok tagjainak élete veszélyeztetve van, a tűzoltó-berendezések
stabil elhelyezése, a tűz és a füst terjedésének megakadályozására szolgáló biztonsági elemek hiányoznak
egy ingatlanon belül és szomszédságában (ezeket az előírásokat a
2015. évi 915-ös számú újraközölt
kormányrendelet tartalmazza). Az
utólagos módosításokat is tartalmazó 2006. évi 307-es számú tűzvédelmi törvény 30. cikkelyének
első bekezdése értelmében az új
építmények és a meglévő épületek
átalakítása, módosítása vagy rendeltetésének megváltoztatása és

működtetése csak a tűzvédelmi jóváhagyások és engedélyek beszerzését követően engedélyezett. A
jóváhagyás (aviz) és engedélyezés
(autorizaţie) igénylése annak a
magán- vagy jogi személynek a kötelessége, aki a beruházást finanszírozza és a munkálatok elvégzését
megrendelte.
A bírságok kiszabása mellett a
megyei tűzoltóegység segítséget
nyújt azok számára, akik tűzvédelmi engedély nélkül építkeztek,
annak érdekében, hogy törvényes
keretek között működhessenek.
A készenléti felügyelőség nem
számol fel illetéket a tanácsadásért,
azonban a műszaki dokumentációt,
amelynek alapján a tűzvédelmi engedélyt kiadják, tervező kell összeállítsa, és bizonyítani kell a tervet
felülbíráló, engedéllyel rendelkező
szakember felülvizsgálatát is. Ha a
tűzvédelmi feltételek nem kielégítőek, a katasztrófavédelmi felügyelőségeknek jogukban áll leállíttatni
a tűzveszélyesnek nyilvánított épületben folyó tevékenységet. Ezt az
intézkedést a tűzbiztonsági engedély meglététől függetlenül is foganatosíthatják.
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Vereséggel kezdte az évet az Olimpic

Nem tudta megismételni az
őszi bravúrt a Brassói Corona
fiókcsapata ellen a Marosvásárhelyi Olimpic női kézilabdacsapata, amely 39-30
arányú vereséget szenvedett
a Cenk alatti városban. A
brassóiakban
alighanem
élénken élt még, hogy nem
tudtak nyerni a második fordulóban Marosvásárhelyen,
így a mostani meccsen több
szuperligás játékossal álltak
pályára, hogy biztosan vissza
tudjanak vágni.

Bálint Zsombor

A nagyon fiatal játékosokból
álló Olimpic azonban ezúttal is
igazolta, hogy jó döntés volt beíratni a csapatot az A osztályba,
hisz rengeteg tapasztalatot szereznek a kézilabdázói, akik közül ezúttal is kiemelkedőt nyújtott
Monica Bărăbaş és Andreea Târşoagă, a korosztályos válogatott tagjai.
Az A osztályos női kézilabda bajnokság a visszavágókban két
csapattal kevesebbel folytatódik,
hisz nem csak a Marosvásárhelyi
Mureşul döntött a visszalépés mellett, a Kézdivásárhelyi SE sem
tudta megszerezni a folytatáshoz
szükséges pénzt. Ennek következtében minden fordulóban két csapatnak állnia kell. A Mureşul
visszalépése egyébként enyhén
kedvez az Olimpicnak, hiszen így
meg nem történtté nyilvánították
az első fordulóban elszenvedett ve-

reségét, míg a többi csapattól elvettek egy győzelmet a visszalépett
csapatok elleni eredmények törlése
következtében.
A marosvásárhelyi közönség az

idény első kézilabda-mérkőzését
szombaton láthatja, amikor az
Olimpic a Temesvári Universitatea
csapatát fogadja, és visszavághat
az őszi vereségért.

Jegyzőkönyv

Női kézilabda A osztály, B csoport, 15. forduló: Brassói Corona –
Marosvásárhelyi Olimpic 39-30 (17-10)
Brassó, D. P. Colibaşi sportcsarnok. Vezette: George Beldiman (Arad), Aurel
Moldoveanu (Arad).
Olimpic: Ugran (Stan) – Ola 1 gól, Munteanu 5, Bărăbaş 7, Târşoagă 7,
Ghemeş 2, Radu (Lăcătuş 6, Dima, Moldovan 1, Kiss, Marian, Sângeorzan 1,
Bardoşi, Ilieş).

Eredményjelző

Az A osztály B csoportja 15. fordulójának eredményei: Brassói Corona –
Marosvásárhelyi Olimpic 39-30, Nagybányai Minaur – Dacia Mioveni 28-28,
Temesvári Universitatea – Nagyváradi CSM 22-31, Naţional Rm. Vâlcea –
Temesvári SCM 23-27, FC Argeş Piteşti – Székelyudvarhelyi NKK 35-16. A
Köröskisjenői Crişul és a Resicabányai CSU állt.

Befejezte az SZKC

Visszalép a férfikézilabda Nemzeti Ligából a Székelyudvarhelyi
Kézilabdaklub. A sportszervezet vezetősége Verestóy Attila klubelnök elhunyta nyomán hozta meg a döntést, miután arra a következtetésre jutottak, hogy nem tudják vállalni a további részvétel
költségeinek finanszírozását. Több körben egyeztettek a városi és a
Hargita megyei önkormányzat vezetőivel, valamint helyi vállalkozókkal, majd a jelenlegi anyagi helyzetet mérlegelve úgy döntöttek,
hogy „a folytatást illetően bizonytalan a Székelyudvarhelyi KC jövője, így nem lehet más a lépés, mint hogy az SZKC kiáll a Nemzeti
Ligából.” „Maradnak az elért eredmények, az országos szinten elhódított érmek, a magasba emelt Challenge Kupa. A legvégén a legnagyobb fejhajtás az alapítónak, a kézilabdacsalád
megálmodójának, a főtámogatónak jár. Ezt a csodát dr. Verestóy Attilának köszönhetjük. Ennek a csodának ezúttal vége” – írták közleményükben.

Roger Federer 20!
Ismét Australian Open-győztes

Roger Federer megvédte címét, és 20. Grand Slamtrófeáját gyűjtötte be, miután az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi egyesének vasárnapi döntőjében 6:2,
6:7 (5-7), 6:3, 3:6, 6:1-re legyőzte a horvát Marin Cilicet.
A 37 fokos hőség miatt bezárt tető alatt kezdődött
meg a finálé, amelyben a címvédő rögtön elvette ellenfele adogatását, majd tíz perc elteltével már dupla
brékelőnyben volt (4:0). Ezt magabiztosan tartotta, és
24 perc után megnyerte a szettet (6:2). A 30. GS-döntőjét vívó Federer mellett szólt, hogy korábban csak
három finálét vesztett el játszmaelőnyről.
A folytatásban a svájci bréklabdát hárított, majd az
adogatásait nehezebben hozó ellenfele is, 4:4-nél
Cilic második szervából ütött ásszal kerülte el a bréket. A horvát játékos 5:4-nél szettlabdához jutott, de
fogadóként egy második szervát a hálóba ütött. A
játszmát lezáró rövidítésben a címvédő már 11 ásznál
tartott, ennek ellenére Cilic jutott újabb szettlabdákhoz, 1 óra 27 perc elteltével a harmadikat már értékesítette, és kiegyenlített.
Az Australian Openen első szettjét elvesztő Federer nem ingott meg, sőt, 3:2-nél elvette a néhány pillanatra elbizonytalanodó horvát szerváját, és
hamarosan 5:2-re elhúzott. Cilic még szépített, de a
volt világelső egy semmire hozott adogatójátékkal
„behúzta” a harmadik szettet, így 1 óra 55 percnél
már csak egy játszmára volt a diadaltól.

Roger Federer Grand Slam-győzelmei

* Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018
* Roland Garros: 2009
* Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012,
2017
* US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

A negyedik felvonásban a belelendülő bázeli sztár
rögtön brékelt, emellett az adogatása továbbra is
érinthetetlennek bizonyult egészen 3:2-ig, amikor a
mindent egy lapra feltéve tüzelő Cilic visszavette elvesztett szerváját. A horvát nem lassított, ő került
előnybe, és 1:3-ról sorozatban öt gémet nyerve ismét
kiegyenlített. Ebben a szettben a visszaeső Federer
mindössze 36 százalékban ütötte be az első szerváját.
Az utolsó szett elején a svájci kínkeservesen hárított két bréklabdát, majd váratlanul 3:0-ra, sőt 4:1-re
meglépett. Cilic megroppanni látszott a tét alatt, elvesztette ismét az adogatását, és 5:1-nél a címvédő
már magabiztosan kiszerválta a meccset, amely 3 óra
3 percig tartott. Federer a tavalyi fináléban is ötszettes
csatában gyűrte le a jelenleg világelső Rafael Nadalt.
A 96. tornagyőzelmét megszerző Federer 2004,
2006, 2007, 2010 és 2017 után hatodszor nyert Melbourne-ben, utolérve az eddig egyedül csúcstartó
Novak Djokovicot. Egyben begyűjtötte pályafutása
20. Grand Slam-trófeáját, tovább javítva saját rekordját a férfimezőnyben.

Halep kórházba került
az AusOpen döntője után

Simona Halep egy melbourne-i kórházban töltötte a szombatról vasárnapra virradó éjszakát, miután aznap 7:6 (7-2), 3:6, 6:4-re elvesztette az
ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyesének döntőjét a dán Caroline Wozniacki ellen. A román játékost kiszáradás miatt szállították be a díjátadó
ünnepség után, majd vasárnap reggel kiengedték.
Az Australian Open első kiemeltje összesen csaknem 12 órát töltött a pályán a torna során, a 30
fokos hőségben rendezett, 2 óra 49 perces finálé
alatt rosszullétre panaszkodott, és egy orvosi szünetben megmérték a vérnyomását és pulzusát.

9

Két részre szakadt a mezőny
az ákosfalvi bajnokságon

Gligor Róbert László

Hét fordulón van túl az ákosfalvi
Caffe Sport teremfoci-bajnokság.
Még senkiről sem mondható el,
hogy bajnokjelölt, de a mezőny már
két részre szakadt. A tabellát Ákosfalva vezeti 18 ponttal, az egyaránt
15 pontos Ajax Csiba GHC és Manchester előtt. Két 12 pontos következik a rangsorban, a Mini mobila
és a Somosd, majd jönnek a 9 pontosok: az Ajax Koronka, a Kelementelke, valamint a Madaras. A
Tudor City megszerezte első két
győzelmét, így feljött a kullogók
közül a 9. helyre, megelőzve az
ugyancsak 6 pontos Santost. A tabellát a 3 pontos LA Galaxy, valamint az egyelőre pont nélkül álló
Vaja zárja.
A 4. forduló (január 14.) eredményei: Ákosfalva – Tudor City 7-1,

LA Galaxy – Ajax Csiba GHC 0-11,
Santos – Somosd 4-5, Ajax Koronka – Vaja 13-4, Minimobila –
Madaras 5-3. A Kelementelke –
Manchester mérkőzést elhalasztották; 5. forduló (január 21.): Madaras
– Tudor City 4-3, Vaja – Minimobila 6-9, Manchester – Ajax Koronka 9-3, Somosd – Kelementelke
3-2, Ajax Csiba GHC – Santos 4-1,
Ákosfalva – La Galaxy 9-0; 6. forduló: LA Galaxy – Tudor City 1-8,
Santos – Ákosfalva 2-3, Kelementelke – Ajax Csiba GHC 0-1, Ajax
Koronka – Somosd 3-4, Minimobila – Manchester 2-6, Madaras –
Vaja 7-4; 7. forduló: Vaja – Tudor
City 6-8, Manchester – Madaras 32, Somosd – Minimobila 4-7, Ákosfalva – Kelementelke MS 5-1, LA
Galaxy – Santos 0-5. Az Ajax Csiba
GHC – Ajax Koronka mérkőzést elhalasztották.

Röviden

* Hivatalossá vált, hogy Michelisz Norbert a Hyundai versenyzőjeként
vesz részt a WTCR-bajnokságban, ahol Gabriele Tarquini csapattársa lesz.
* A McLaren kedden bejelentette, hogy Fernando Alonso a Forma–1
mellett a hosszú távú sportautó-világbajnokságon is (majdnem) teljes szezont fut, így rajthoz áll a Le Mans-i 24 órás versenyen is.
* Péni Istvánt választották meg 2017 legjobb puskásának a Nemzetközi
Sportlövő-szövetség (ISSF) szavazásán. A magyar fiú a sportági összesítésben a második helyen zárt.

Spanyolország nyerte
a férfikézilabda-Eb-t

Spanyolország nyerte meg a férfikézilabda-Európa-bajnokságot,
miután vasárnap a zágrábi döntőben
hat góllal legyőzte Svédországot.
A mérkőzés elején a svédek irányítottak, a 12. percben már három
góllal (7-4) vezettek, előnyükből
két gól maradt meg a szünetre (1412). A második felvonás elején a
spanyolok gyorsan fordítottak (34.
perc, 15-14), utána pedig fokozatosan őrölték fel riválisukat, és már
végig náluk volt a vezetés. A svédek
egyre kisebb ellenállást tanúsítottak, a hajrát pedig úgy kezdték a
csapatok, hogy nem maradt nyitott
kérdés (52. perc: 25-17).
A spanyolok hetedik Eb-érmüket
szerezték, de az első aranyat. Ötödik alkalommal jutottak be a döntőbe, eddig négyszer veszítettek,
1998-ban éppen Svédország ellen.

A svédek a sportág első öt Európabajnoksága közül négyet megnyertek, de 2002 után most jutottak el
először a döntőig.
A finálé egyben világbajnoki selejtező is volt, a győztes spanyolok
kijutottak a jövő januári, német–dán
közös rendezésű vb-re. A vesztes
svédeknek júniusban selejtezőt kell
játszaniuk Hollandiával.
Az Eb legértékesebb játékosa
(MVP) a svéd Jim Gottfridsson lett.

Az Eb All Star-csapata

* kapus: Vincent Gerard (francia)
* balszélső: Manuel Strlek (horvát)
* balátlövő: Mikkel Hansen (dán)
* irányító: Sander Sagosen (norvég)
* beálló: Jesper Nielsen (svéd)
* jobbátlövő: Alex Dujshebaev
(spanyol)
* jobbszélső: Ferran Sole (spanyol)
* védő: Jakov Gojun (horvát)

Eredményjelző

Férfikézilabda-Európa-bajnokság, középdöntő:
* I. csoport (Zágráb): Szerbia – Fehéroroszország 27-32, Svédország – Norvégia 25-28, Horvátország – Franciaország 27-30. A csoport végeredménye: 1. Franciaország 10 pont, 2. Svédország 6, 3. Horvátország 6, 4. Norvégia 6, 5.
Fehéroroszország 2, 6. Szerbia 0.
* II. csoport (Varasd): Szlovénia – Spanyolország 31-26, Macedónia – Csehország
24-25, Szlovénia – Csehország 26-26, Macedónia – Dánia 20-31, Németország –
Spanyolország 27-31. A csoport végeredménye: 1. Dánia 8 pont, 2. Spanyolország
6, 3. Csehország 5, 4. Szlovénia 4, 5. Németország 4, 6. Macedónia 3.
Elődöntő: Franciaország – Spanyolország 23-27, Dánia – Svédország 34-35 –
hosszabbítás után.
Helyosztó mérkőzések:
* az 5. helyért: Horvátország – Csehország 28-27;
* a 3. helyért: Franciaország – Dánia 32-29;
* döntő: Spanyolország – Svédország 29-23.
Az Európa-bajnokság végeredménye: 1. Spanyolország, 2. Svédország, 3.
Franciaország, 4. Dánia, 5. Horvátország, 6. Csehország, 7. Norvégia, 8. Szlovénia, 9. Németország, 10. Fehéroroszország, 11. Macedónia, 12. Szerbia, 13. Izland,
14. Magyarország, 15. Ausztria, 16. Montenegró.

Kisorsolták a vb-selejtező párosításait

Az elmúlt hét végén kisorsolták a 2019-es férfikézilabda-világbajnokság európai selejtezőjének párosításait. Magyarország a szlovénokat kapta ellenfélül,
míg az előselejtezőből érkező románok a macedónokkal kerültek össze. A párharcokat júniusban rendezik.
A párosítások: Szlovénia – MAGYARORSZÁG, Macedónia – ROMÁNIA, Szerbia
– Portugália, Litvánia – Izland, Csehország – Oroszország, Fehéroroszország –
Ausztria, Hollandia – Svédország, Norvégia – Bosznia-Hercegovina/Svájc,
Horvátország – Montenegró.
Automatikus európai vb-résztvevők: Franciaország (címvédő), Spanyolország
(Európa-bajnok), Dánia, Németország (rendező)
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Szülőföldön magyarul

Meghirdették a 2017/2018-as tanév Szülőföldön magyarul pályázati felhívását. A leadási
határidő március 14. Az oktatási-nevelési támogatás összege 22.400 Ft. A hallgatói támogatás
összege 2.800 Ft.
Kiemelendő, hogy – amint tavaly is – az igénylések leadásához kötelező melléklet az
igénylő szülő érvényes személyazonossági másolata, a gyermek érvényes személyazonossági
másolata vagy születési bizonyítványának másolata, igazolás a tanintézménytől, amely tartalmazza az oktatás nyelvét valamint az igazolatlan órák számát, és amennyiben a szülő családneve nem egyezik a gyermek családnevével, ezt indokló irat.
Az igénylő szülő minden gyermeket, aki után igénylést nyújt be, egy adatlapon feltüntethet.
Az utolsó határidő március 14. a postai bélyegző dátuma szerint.
Adatlapokat az oktatási intézményektől kapnak az igénylők, illetve letölthetőek a
www.szulofoldonmagyarul.ro oldalról.
Ugyanakkor a 2016/2017-es év kifizetései még tartanak azok számára, akik különbözó
okokból kifolyólag még nem vették fel a kártyát – ezt február 10-ig megtehetik még.

Felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program
felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as
tanévre.
Célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és
nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
támogatás.
I. Támogatásra jogosultak:
1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi
CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak
szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyvés taneszköz támogatásban részesülhetnek:
a. azok az óvodáskorú gyerekek, akik a
2017/2018-as tanév kezdetétől Romániában
működő akkreditált óvodában magyar nyelvű
nevelésben vesznek részt,
b. azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő,
akkreditált oktatási intézményben alap- vagy
középfokú tanulmányaikat folytatják
ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat
magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra
vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek és
bb) fakultatív vagy opcionális (választható
tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással
elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar
nyelvű tagozat,
bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar
nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem
akkreditált nevelési és oktatási intézményben
folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat,
vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos
nevelési igényeinek megfelelő – részben
vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben
és oktatásban vesznek részt,
c. továbbá azok a középiskolai tanulók,
akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az

adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései
szerint kötelező képzésben részesülnek.
2. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben
alap vagy magiszteri tanulmányait egészben
vagy részben magyar nyelven folytatja.
II. Az I. pont szerinti támogatásokra nem
jogosult:
a. az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2017/2018. tanév
első félévében több mint 50 tanórát igazolatlanul hiányzott;
b. az a fakultatív vagy opcionális magyar
nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a
2017/2018. tanév első félévében a magyar
tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
c. az az igénylő, aki az igénylést (adatlap
+ mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban
szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
d. azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény 1. § (3.) bekezdése alapján a
törvény hatálya nem terjed ki;
e. az a hallgató, aki nem nappali tagozaton
folytatja tanulmányait;
f. az a hallgató, aki nem Romániában működő felsőoktatási intézményben folytatja
tanulmányait.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása
esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint
TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő RON
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800
Ft-nak megfelelő RON
A támogatás a 2017/2018-as tanévre egy
alkalommal igényelhető.
A „Szülőföldön magyarul” program teljes
támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor
Alap 2018. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

A Siletina Impex –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás

alkalmaz OSZTÁLYVEZETŐT
a balesetmegelőző és munkavédelmi részlegre
Legfontosabb feladatok:
– az érvényben levő törvények alkalmazása
– a balesetveszély és szakmai megbetegedések felmérése
– a betanítás során elsajátított ismeretek felmérése vizsgák, tesztek stb. alapján
– munkabalesetek kivizsgálása és nyilvántartása
– együttműködés az egészségügyi szervekkel a munkavédelem terén
– tevékenységi terv alapján, a balesetek, szakmai megbetegedések elkerülése, megelőzése érdekében az összes munkahely ellenőrzése
– az alkalmazottak képzése, tájékoztatása a munkavédelem terén
Követelmények:
– legkevesebb két év szakmai tapasztalat
– felsőfokú műszaki végzettség, munka- és egészségvédelmi tanfolyam
– számítógép-kezelési ismeret (Excel, Word)
– jó szervezőkészség, dinamizmus, alkalmazkodóképesség
– kiváló kommunikációs készség
Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– dinamikus, sikerorientált munkaközeg.
A kérvények önéletrajzzal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán
nyújthatók be hétfőtől péntekig 10–14 óra között, vagy a 0265-268-448-as faxszámra lehet
elküldeni.
Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghallgatásra. A társulás
fenntartja a jogot, hogy felmérje a jelentkezőket.
A vezetőség

IV. Igénylési feltételek:
Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
megfelelően kitöltött adatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a
kitöltési útmutatónak megfelelően)
kötelezően csatolandó mellékletek:
a. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonosító okiratának
fénymásolata;
b. a szülő/törvényes képviselő érvényes
személyazonosító okiratának fénymásolata.
Amennyiben a törvényes képviselő nem az
anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni
kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról
szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő
megbízásáról szóló hatósági döntés, környezettanulmány stb.);
c. a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya,
amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/
csoport tannyelvének megjelölését, valamint
a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával
hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt,
magyar nyelven tartott órák számát és a
2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Az opcionális
magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók
esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a
hivatalosan előírt magyar nyelven tartott órák
számát és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.
Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!;
d. A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy, amennyiben a
helységben nincs hivatalos magyar nyelvű
oktatás, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti
példánya.
A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
megfelelően kitöltött adatlap;
kötelezően csatolandó mellékletek:
a. az igénylő érvényes személyazonosító
okiratának fénymásolata;
b. az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló
okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy
tanulmányait egészben vagy részben magyar
nyelven folytatja.
Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az
írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15
napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék
fel e-mail-elérhetőségüket és telefonszámukat
az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb
ügyintézése érdekében.
V. Benyújtás módja:
1. Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as
tanévre igényelhető támogatásokra 2018. január 31. – 2018. március 14. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés
utolsó postára adási dátuma: 2018. március
14.
2. 2. Az igénylést papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi
címre:
U.C.D.M.R. – RMPSZ
„Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda,
OFICIUL POŞTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL
C.P. nr. 19 sz. Pf.
Jud. Harghita / Hargita megye
VI. Az adatlapok beszerezhetők:
Az Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet
venni:
a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában),
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai
irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti
képviselőinél, illetve
letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro
honlapról.
VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás
folyósítása:
A beérkezett igénylésekről a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége – ellenőrzés és feldolgozás után – javaslatot tesz a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, amely
döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett
rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. Az igénylő a Bizottság
döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással
történik,
a
Bizottság
által
meghatározott összegben.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó
értesítőben, továbbá a fentiekben feltüntetett
RMPSZ-irodában kaphatnak.
VIII. Az igénylési csomag elemei:
a. adatlap (igazolásmintákkal),
b. útmutató és a felhívás rövid kivonata.
Az igényléssel kapcsolatos kérdésekben az
alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, „Szülőföldön magyarul” – Pályázati
Iroda,
Tel: 0266-244-450
E-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro

A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez
a következő állások betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát)
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel rendelkezőnek
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal, esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható
be hétfőtől péntekig 10–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak
a követelményeknek megfelelő személyeket hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára tegye a jelentkezőket.
A vezetőség
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ emeletes ház – Bergenye 93.
szám. Tel. 0742-565-558. (6179)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás az

egyetemi bentlakások közvetlen kö-

zelében, igényes diákok vagy fiatal

házasok részére. Azonnal beköltöz-

hető, felújított, modernül berendezett,

termopán ablakokkal és saját hőköz-

ponttal rendelkezik. Tel. 0744-394-

333. (-I)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9

lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a

0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (6419)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(6418)

ELADÓ szerves hulladékból készült
tüzelőanyag (brikett) fűtésre. Tel.
0743-142-012. (19809-I)

MINDENFÉLE
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6441)
BÁRMILYEN ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
VÁLLALUNK: cserépforgatás, csatornatakarítás, -javítás, hegesztési munkák.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezménnyel!
Tel. 0721-156-971. (6473)

MEGEMLÉKEZÉS

„Egy gyertya most érted
égjen,
Ki fent laksz már a magas
égben.
Ki vigyázol rám onnan fentről,
S

lelkünkhöz

szólsz

végtelenből.”

a

Fájó szívvel emlékezünk a ma
három

éve

elhunyt

JURJ

IOANRA. Felesége, Katalin,
lánya,

Carmen,

unokái:

Izabella és Annamária. (6466-I)

Fájó

szívvel

emlékezünk

január 31-én a drága férjre,

édesapára,

ANDRÁSRA

ifj.

OPRA

halálának

19.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Bánatos szerettei. (6476-I)

Fájó szívvel és soha el nem

múló szeretettel emlékezünk a
drága

jó

feleségre,

édes-

anyára és nagymamára, a
marosvásárhelyi

NAGY

MÁRIA MAGDOLNÁRA halá-

lának 5. évfordulóján. Emléke
legyen

áldott,

csendes! (6496)

nyugalma

Közlemény
Mezőbánd község

– Béke utca 18., adószám 4323470, tel./fax: 0265/428-403, e-mail:
band@cjmures.ro –
nyílt, nyilvános, kikiáltásos árverést szervez
Mezőbándon, a Grebenişului utca 42. szám alatti 814 négyzetméteres
szerelőműhely és a hozzá tartozó 2930 négyzetméteres terület – telekkönyvszám 50374/Bánd – bérbeadására.
Az árverésre 2018. február 9-én 11 órakor kerül sor a Béke utca 16.
szám alatti gyűlésteremben (volt gyógyszertár), a feladatfüzetben előírtak alapján.
Az ajánlattételi dokumentáció a polgármesteri hivatal székhelyén
vehető át január 31-étől február 8-ig, naponta 8–15.30 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/428-403-as telefonszámon, 11-es mellék,
vagy a band@cjmures.ro e-mail-címen, kapcsolattartó Guţiu Gheorghe.
Már tíz éve könnyezik szemünk,
s ma összetört szívvel újra
emlékezünk.
Elmentél közülünk, mint a
lenyugvó nap,
de szívünkben örökké élsz és
megmaradsz.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk január 31-én a drága
jó férjre, édesapára, apósra és
nagytatára, a székelykakasdi
TRÓZNAI
FERENCZ
volt
agrármérnökre halálának 10. évfordulóján.
Emlékét egy életen át őrzi felesége, leánya, fia és azok családja,
valamint két testvére.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (6328)
Kegyetlen volt a sors, elvett
alig 45 évesen, váratlanul,
búcsú nélkül tőlünk téged, de
a jóságos szíved fájó emléke
örökre itt maradt szívünkben.
Szállhatnak az évek, mi sosem
feledünk téged.
Mély fájdalommal emlékezünk
január
31-én
a
marosvásárhelyi BÓDI SÁNDORRA
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei:
felesége, fia, lánya, kisunokája, veje, szülei, anyósa,
apósa, a rokonok. Nyugodjon
békében! (6512)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon és szomszéd,
SZALÓ KAROLINA
folyfalvi lakos rövid szenvedés
után 75. évében 2018. január 30án csendesen megpihent. Drága
halottunk temetése február 1-jén
13 órakor lesz a karácsonyfalvi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (6501-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér, rokon, jó
barát és szomszéd,
id. CODOI JÓZSEF
életének 77. évében türelemmel
viselt szenvedés után 2018. január 28-án csendesen megpihent. Drága halottunkat 2018.
február 1-jén, csütörtökön de. 11
órakor kísérjük utolsó útjára a
Jeddi úti temető kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (6507-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa,
nagytata, após, testvér, sógor,
apatárs,
NAGY LEVENTE
életének 64. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése
január 31-én 14 órától lesz a mezőcsávási református cinteremből.
A gyászoló család. (6497-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak GAGYI
PÉTER geológus, volt kollégánk elhunyta alkalmából.
Isten nyugtassa békében! A
Tervezőintézet munkaközössége. (19808-I)

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét
fejezi ki a gyászoló családnak,
és osztozik SZÉKELY JUDIT, a
Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ volt munkatársának elvesztése miatt érzett
fájdalmában. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Sapientia EMTE munkaközössége. (sz.-I)

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét
fejezi ki Balázs Mihálynak, és
osztozik ÉDESANYJA elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Sapientia EMTE munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Nagy Eszter kolléganőnknek és családjának szeretett
FÉRJE elvesztése miatt.
Luxor Junior-os kolléganői.
(6517-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as
telefonszámon. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19747)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ RAKTÁROST alkalmaz
vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19810-I)
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könyvelőt keres

Követelmények:
– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni:
vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.

adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:
– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni:
ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.

