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Hiányzó harmadikos tankönyvek

Az erőltetett összeszokás nem működött

Románia mezőgazdasági területeinek
43%-a külföldi
kézben van
A romániai mezőgazdasági területeknek több mint 40%-a idegen állampolgárok tulajdonában van – állította
keddi sajtótájékoztatóján Daniel Buda
európai parlamenti képviselő.

____________3.
Környezettudatos
vállalkozó diákokat
képeztek

Lezárult a diákok környezettudatos
nevelését célzó Zöld vállalkozások
Európában program egy szakasza. A
bevont hazai tanintézmények közül a
nyárádszeredai középiskolában érdeklődtünk a tapasztalatokról.

____________5.
Röviden

Mick Schumachernek a tavalyi volt az
első idénye az európai sorozatban.
Mind a tíz versenyhétvégén rajthoz
állt, és a 12.-ként zárta az évadot.
Legjobb helyezéseként Monzában
harmadik lett. A fiatal pilóta ismét megerősítette, célja, hogy a Forma–1-ben
szerepeljen.

A téli szünidőben sem szünetelt a tevékenység a nagyernyei általános iskolában. Ottjártunkkor Kali Gabriella alsó
tagozatos tanár harmadik osztályos tanítványait készítette a közelgő Zrínyi
Ilona matematikaversenyre. Az alegységként működő iskola aligazgatónőjével az önállósulni készülő, rendezett
épületben működő I. Apafi Mihály tanintézmény helyzetéről beszélgettünk.

Bodolai Gyöngyi

Az előkészítő osztálytól nyolcadikig teljes
létszámú önálló magyar tannyelvű osztályokkal működő iskola alig vette fel az erdélyi fejedelem nevét, összevonták a sáromberki
technológiai szakközépiskolával, amelytől
most elválni készülnek. Mint elmondta, az
erőltetett összeszokás nem működött. Annak
ellenére, hogy az igazgatóval jó munkakapcsolatot tartottak fenn, közösségként nem állt
össze a két különböző profilú tanintézmény.
A kényszerű „összeházasítás” az alegységgé
vált ernyei iskola számára nem volt gazdasá-

Fotó: Nagy Tibor

gos, mivel a szakiskolában mindössze két
osztály működik, és jelen pillanatban valamennyi alkalmazott egyhavi bére hiányzik. A
korábbi években, amíg önállóak voltak, nagyon vigyáztak arra, hogy betartsák a törvényt, és nem voltak ilyen természetű
gondjaik.
A tanintézményben három óvónő, hat tanító
és tíz tanár oktatja a diákokat. Az osztályok létszáma az alsó tagozaton 25-29 között van, a
felső tagozaton 16-25 között. 13 gyermek jár
(Folytatás a 4. oldalon)

Beperelik a kormányt
a köztisztviselők

Beperelik a kormányt a központi apparátusban dolgozó köztisztviselők – jelentette be kedden Sebastian Oprescu, a
Köztisztviselők Országos Szakszervezetének (SNFP) elnöke.

Döntésük mögött főként a közalkalmazottak
egységes bérezését célzó törvény és a társadalombiztosítási hozzájárulás terhének a munkáltatóról
az alkalmazottra való átruházása áll.
„Három törvény miatt pereljük a kormányt: a
bérezési törvény miatt, a 79-es rendelet miatt, ami
módosítja a járulékokat, és átruházza a munkáltatóról a munkavállalóra, valamint a 90-es rendelet
miatt, ami azt mondja ki, hogy a 2018-as fizetésemelés célja a járulékok fedezése volt. Sajnos nem
mindenkinek adták meg a 25 százalékos emelést.
Egyesek csak részleges emelésben részesültek, vannak, akiknek egyáltalán nem nőtt a fizetése, sőt,
olyanok is vannak, akik kevesebbet keresnek, mivel
a bértábla felett voltak” – mondta el a Mediafax hírügynökségnek Oprescu. Hozzátette: a központi apparátusban dolgozó köztisztviselők közül 30.000-et
érintenek negatívan a felsorolt jogszabályok.
„Figyelembe véve, hogy egyes közalkalmazottak megkapták a járulékok ellenértékét, mások viszont nem, miután egyeztettünk ügyvédi
irodánkkal, pert indítunk valamennyi jogszabály
ellen e 30.000, a központi apparátusban dolgozó
köztisztviselő érdekében. Csak a központi apparátus 70.000 köztisztviselője közül 30.000 érintett”
– összegzett a szakszervezeti vezető. (Mediafax)

____________7.
Döntős a rövidpályás
magyar férfi gyorskorcsolyaváltó

Döntőbe jutott a magyar férfi gyorskorcsolyaváltó a pjongcsangi téli olimpián
kedden. A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor
összeállítású kvartett a világelső délkoreai staféta mögött magabiztosan
jutott a fináléba, ahol még a kanadaiak
és a kínaiak lesznek az ellenfelek.

____________8.

A visszafelé elsülő
reform

Benedek István

Várható volt, hogy a bérreformok körül sem megy minden simán –
az első komoly pofonba már a januári bércédulák kikézbesítése után
beleszaladt a harmadik Dragnea-kabinet: a köztisztviselők beperelik
a kormányt, mert nem azt kapták, amit vártak. Ha valósak a közszolgák szakszervezetének vezetője által ismertetett adatok, akkor nem
csak ők jártak rosszul, hanem nyakig csücsül a pácban a kormány és
az ország is.
Az illető szakszervezeti vezér szerint a központi köztisztviselői kar
közel felének, harmincezer hivatalnoknak a hetvenezerből, nemhogy
nőtt volna a bére a beígért mértékben, hanem egyenesen hátrányosan
érinti őket az új bértörvény és a tb-járulékok munkavállalókra való átruházása. Az egy külön csattanója a történetnek, hogy ez a központi
hivatalnoki tábor működteti a gyakorlatban majdnem a teljes állami
gépezetet, a kormánynak tehát azokat sikerült az adakozásával kihoznia a sodrukból, akiken leginkább múlik a kormányzati munka gyakorlati megvalósítása. Ha valaki profin akarja önmaga alól kirántani
a szőnyeget, ez sikergyanús receptnek tűnik.
Ha egy értelmes pártkoalíció béremelések ígéretével nyert választásokat, tisztességes átszervezést követően a teljesítmény alapján növelhette volna a közszféra béreit. No, itt nyertek választást ígérgetéssel,
de ettől még nem tanultak meg rendesen számolni és dolgozni. Az eredmény
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 28 perckor,
lenyugszik
17 óra 45 perckor.
Az év 45. napja,
hátravan 320 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BÁLINT és VALENTIN,
holnap KOLOS
és GEORGINA napja.
KOLOS: régi magyar személynév, ami a német Klaus
névnek a magyar formája, ez
pedig a Nikolaus (Miklós) név
rövidülése.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 30C
min. -10C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 13.

1 EUR

4,6572

100 HUF

1,4940

1 USD

1 g ARANY

3,7738
161,2798

A Háromszék Táncegyüttes
vendégjátékai

Több Maros megyei helyszínen is fellép a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes. Az Ivácson László rendezésében készült mesejátékot, a Szerencsekrajcár
gyermekelőadást február 14-én, ma és 15-én, csütörtökön
délelőtt 10 és déli 12 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában adják elő. 6-án, pénteken délelőtt
11 órától pedig Szászrégenben, az Eugen Nicoară művelődési házban mutatják be. Az előadásba beépülő mondókák, rigmusok, névcsúfolók, gyerekjátékok, szokások egy
olyan mesevilágot varázsolnak, amelyben a gyerekek magukra ismerhetnek. Zenél a Heveder együttes. Jegyek a
Maros Művészegyüttes és az Eugen Nicoară művelődési
ház jegypénztáránál kaphatók. Csoportok jelentkezését a
szászrégeni előadásra a 0746-017-850-es telefonszámon
várják.

Újra termékvásár Petrynél

Február 16-án, pénteken 8 és 19 óra között a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán
ismét megtartják a Local Farmers’ Market helyi termelők
vásárát, amely bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből: hús- és tejtermékek, sajt, méz,
lekvár, szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs,
tea, fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek (házi
készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák,
ékszerek).

Tánc a táncban – néptáncelőadás
Szászrégenben

Február 16-án, pénteken 17 órától a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési ház nagytermében, a Formove Egyesület és Simon Szabolcs táncoktató szervezésében harmadik alkalommal kerül sor a Tánc a táncban című
előadásra. Fellép a szászrégeni Petru Maior Műszaki Középiskola Búzavirág néptánccsoportja, az Alexandru Ceuşianu Általános Iskola Gyöngyharmat és a Florea Bogdan
Általános Iskola Gyöngyvirág csoportja, a kisfülpösi Verőfény, a görgényüvegcsűri Csalogány és a román néptánccsoport, valamint a vajdaszentiványi hagyományőrző
néptánccsoport. A csoportok a különböző táncrendek
mellett farsangi szokásokat is bemutatnak. A belépés ingyenes.

Média és irodalmi alkotócsoport
indul

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület média és irodalmi
alkotócsoportot indít középiskolásoknak. Érdeklődni, jelentkezni a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen lehet. A
rendszeres foglalkozásokat irodalmi és médiaszakemberek vezetik majd.

Nyílt napok a Friedrich Schiller
Általános Iskolában

Pénteken, február 16-án nyílt nap lesz a Friedrich Schiller
Általános Iskolában, ahová 9 és 12 óra között várják az érdeklődő szülőket, óvónőket és óvodásokat, hogy betekintést nyerjenek az iskola életébe. Köztudottan az iskolában
három nyelven zajlik a tanítás: román, magyar és német,
anyanyelvi szinten.

Kosaras bál Vadasdon

Február 24-én, szombaton 20 órától kosaras bál lesz a vadasdi művelődési házban. Zenél Kutasi László és zenekara. Érdeklődni, feliratkozni a 0740-208-995-ös
telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Vajda György

Testvéreit fogadta Makfalva község

Jó hangulatú találkozóra hívta a múlt hét
végére testvér- és partnertelepüléseit Makfalva község.
Így csütörtökön már fogadhatták a magyarországi Sárospatak, Alattyán, Kőtelek,
Tiszasülly, Jászladány és a felvidéki Berzéte küldöttségeit, Csákvár és Püspökladány nem tudott megjelenni, de jelen volt
Boldog István, a Fidesz-KDNP Jász-Nagykun-Szolnok megyei országgyűlési képviselője, míg Erdélyből Szatmár, Hargita,
Maros és Kolozs megyei kollégák – értesültünk Vass Imre házigazda polgármestertől.
A mintegy félszáz vendég jelenlétében
pénteken disznóvágásra került sor, egy állatot erdélyi, egyet pedig anyaországi
módra perzseltek meg és dolgoztak fel. A
vendégek szabadidős programként meglátogatták a parajdi sóbányát és az élményfürdőt, egyesek a Bucsin-tetőig utaztak,
majd Makfalván a helyi múzeumot és képtárat tekintették meg. Szombat este mindannyian részt vettek a makfalvi fiatalok
Fotó: Facebook.com
által szervezett kosaras farsangi bálon, ahol Első alkalommal szerveztek disznóvágásos találkozót Makfalván
kitűnő zene mellett jól szórakozhattak. A vendégek egy- kozni tudjanak, közösen szórakozzanak, beszélgessenek,
egy nyereménycsomagot is felajánlottak a bálon, egy ber- figyeljenek egymásra, hisz a község jeles ünnepén, a szézétei vállalkozó például egy háromnapos pihenőt kínált fel kely majálisokon erre kevesebb az idő. Ezért első alkalomsaját pozsonyi szállodájában, a nyereményt az év bármelyik mal szerveztek disznóvágásos farsangi találkozót, és az
elégedett vendégek elutazásuk előtt már letették meghívóidőszakában értékesítheti a boldog nyertes.
Vass Imre elmondta: a rendezvény célja az volt, hogy ba- ikat, azaz már most jelezték, hogy mikor látnák szívesen a
rátaikkal egy külön erre az alkalomra szánt hétvégén talál- küküllőmentiek viszontlátogatását. (gligor)

2. Dinamit! – Teret nyitunk

Újabb erdélyi sikertörténetek

Kaáli Nagy Botond
Érdekes, tartalmas és hasznos kezdeményezést indított
útjára tavaly a Magyar Ifjúsági Tanács: a Dinamit! – Teret
nyitunk című sikerkonferenciáról van szó, amelynek keretében sikeres erdélyi fiatalok tartanak előadás-sorozatot
saját életútjukról, sikereikről, kudarcaikról, arról, hogy
nemcsak külföldön, hanem itthon, Erdélyben is lehet nagyot alkotni, sikeressé válni, olyan szakmából élni, amit
szeretünk.
Az idei sikerkonferenciára február 24-én, a Kultúrpalota
nagytermében kerül sor, ezzel kapcsolatosan kedd délelőtt
a kisteremben tartottak sajtótájékoztatót a szervezők. A jelenlévőket Barothi Brigitta, a MIT alelnöke, a rendezvény
sajtóreferense köszöntötte, majd átadta a szót Fancsali Barnának, a MIT elnökének, a Dinamit főszervezőjének.
– A tavalyi konferencia, valamint az őszi székelyföldi,
három várost érintő turné egyértelműen bebizonyította számunkra, hogy hiánypótló rendezvény szervezésébe fogtunk. Előadóink olyan vagány, sikeres fiatal vállalkozók,
akik saját példájukkal motiválni tudják a részt vevő közönséget. Hogy minél színesebb palettát tudjunk képviselni,
különböző területekről válogattuk össze őket, így képviselve lesz az oktatás, művészet, innováció, technológia,
gasztronómia, vállalkozásstratégia, hagyományőrzés, mezőgazdaság, dizájn, divat területe. Az eddigi alkalmakon
közel 400 fiatalt tudtunk személyesen megszólítani, közösségi oldalaink segítségével – ahova a korábbi előadások
anyagait is feltöltöttük – pedig több ezret. Ez nagy felelősség is számunkra, hiszen értéket próbálunk közvetíteni az
erdélyi fiatalok számára. Éppen ezért a rendezvény továbbra is ingyenes, csupán előzetes regisztrációt igényel.
A MIT örökös vesszőparipája és célja, hogy a fiatalokat a
szülőföldön marasztalja. A Dinamit! is e célt szolgálja.
Életszagú, korban is közeli fiatalok mutatják meg, hogy itthon is lehet boldogulni. A tavalyi évben volt, aki a programnak köszönhetően vágott bele az áhított szakmába.
Meghívottjaink kiválasztásánál három kritériumot veszünk
figyelembe: az előadó erdélyi legyen, tevékenységét itthon
is folytassa, életkorban a fiatal közönséghez álljon közel.
Célcsoportunk az iskolai éveik végén, egyetemi éveik elején járó erdélyi fiatalok. Huszonöt fős szervezőcsapattal
rendelkezünk, a program sikerét pedig az is bizonyítja,

hogy jelentkeztek olyan előadók, akiknek már csak jövőre
tudtunk teret adni.
Vass Orsolya programfelelős hozzátette: – Február 24én, szombaton reggel 9 órától várjuk az érdeklődőket, 10
órától kezdődnek az előadások. Egymást váltva, körülbelül
20 perces értekezések lesznek: 12 sikertörténet és három
extra produkció, a szünetekben, az elődások előtt és után
lehetőség nyílik a beszélgetésre is. Ezt tervezzük, erre várjuk az érdeklődőket a soron következő Dinamiton. Az első
Dinamit! óta igen sok embert szeretnénk a színpadon látni,
most is rengetegen vannak, akiket helyhiány miatt már csak
jövőre hívhatunk. Ötleteket a résztvevőktől is vártunk, várunk. Azt szeretnénk, ha olyan fiatalok mutatkoznának be
a rendezvényünkön, akik a saját területükön valamit elértek
– nem feltétlenül meggazdagodtak vagy világhírűek lettek,
de szeretik, itthon végzik a munkájukat, és letettek valamit
az asztalra. A cél, hogy példát mutassunk: Erdélyben a szeretett szakmában is lehet dolgozni.
A 2. Dinamit! – Teret nyitunk sikerkonferencia programja, illetve előadói a következők: Erőss Sándor, a Csomópont társalapítója, Kiss Tamara repülőgép-modellező,
Préda Barna, a Zalánpataki Falumúzeum alapítója, Panaite
Thomas, a Patore fa nyakkendőket készítő vállalkozó,
Pósta Mária, a Drill Cont konténer lakóparkokat készítő
vállalkozás vezetője, Gábor Lajos fotográfus, a népszerű
Retrobooth tulajdonosa, Kopacz-Madarász Kinga Waldorfiskola-szervező, ügyvéd és mediátor, Csoma Nóra kommunikációs szakember és vállalkozó, Sebestyén Ágota és
Prezsmereán Péter, a Vivarium Studio családi vállalkozást
alapító házaspár, Gálfi Dezső, a Galffis Chocolate alapítója,
Bancsi-Rigó István mezőgazdász, Vass Csaba slam-poetrybajnok. A rendezvényen három extra produkció is vár a
résztvevőkre Vass Csaba slam-poetry-bajnok, Barabás Jocó
beatbokszoló, valamint a Kis-Bekecs néptáncegyüttes közvetítésében.
A szervezők kortól függetlenül minden érdeklődőt várnak a konferenciára. A programot Magyaroszág kormánya
támogatja, a program partnerei a Nemzetsratégiai Kutatóintézet, valamint a MIT tagszervezetei: Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Erdélyi Ifjúsági Keresztyén
Egyesület (IKE), Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) és az Udvarhelyi
Fiatal Fórum (UFF).

Fogadóóra

Körzeti közgyűlés

A marosvásárhelyi RMDSZ közleményei

A marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakciójának képviselői fogadóórát tartanak minden hét csütörtökén a marosvásárhelyi RMDSZ-székházban (Dózsa György utca 9.
szám, földszint, 3-as terem). Érdeklődni és programálni a
0365-434-390 és a 0726-107-265 telefonszámokon lehet.

A marosvásárhelyi RMDSZ Szabadság utcai körzete
február 14-én, ma 18 órától körzeti közgyűlést tart a Vihar
utcai református egyházközség közösségi termében. A
gyűlés napirendje: 1. A körzeti elnök megválasztása. 2.
Körzeti választmányi tagok választása.
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Sógor Csaba: A Minority SafePack célja a tagállamok
számára kötelező kisebbségvédelmi szabályok kialakítása

A nemzeti kisebbségek helyzete
Sógor Csaba szerint azért nem
kap kellő figyelmet az európai politikában, mert a legtöbb nyugateurópai országban valamilyen
módon rendezték a nemzeti kisebbségek és a többség viszonyát: működő konfliktuskezelési
mechanizmusok vannak, adott
esetben autonómiák különböző
formáival biztosítják a kisebbségek önazonosságának megőrzését.

Erről az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő február 12-én Zilahon
beszélt, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) helyi szervezetének és Lakóné Hegyi Éva alelnök
meghívására. Sógor Csaba Kisebbségvédelem az Európai Unióban c. előadásában elmondta: sajnos számos olyan
tagállamot is találunk, ahol a kisebbség
és többség közti közmegegyezés nem

történt meg, nincsenek a párbeszédhez
szükséges intézmények sem, ezért a felmerülő kérdéseket a nemzeti kisebbségek nem tudják rendezett formában
megvitatni az illető állam hatóságaival.
„Romániában is megtapasztaljuk, hogy
ezek hiányából fakad a folyamatos feszültség és a kölcsönös bizalmatlanság”
– mondta. Sógor Csaba szerint a Minority SafePack éppen annak lehet nagyon
jó eszköze, hogy Európában elinduljon
egy vita a nemzeti kisebbségek nagyon
változatos, ám sok szempontból közös
problémáiról.
„Az Európai Bizottság – a Bíróságon
elvesztett pár után – belátta, hogy szükséges beszélni a nemzeti kisebbségek
kérdéséről. Itt az ideje, hogy az európai
politikai pártcsaládok, majd a kérdéstől
ódzkodó tagállamok is hasonlóan cselekedjenek” – fejtette ki a képviselő, aki
köszönetet mondott a zilahiaknak az aláírásgyűjtésben való aktív részvételükért

és arra biztatott mindenkit, hogy más
uniós tagállamban élő barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket is aláírásra és a
nemzeti kisebbségek ügyének támogatására bátorítsák.
Az erdélyi képviselő elvitte Zilahra az
Európai Parlamentben korábban már
népszerűsített, azóta pedig több országban is bemutatott, a magyar szecessziós
építészetről szóló kiállítást is. „Idén az
Európai Bizottság meghirdette a kulturális örökség európai évét, illetve Romániában centenáriumi év van. Ezek a
rendezvénysorozatok jó keretet nyújtanak arra, hogy a jogsérelmeink elmondása mellett továbbra is beszéljünk
közösségünk értékeiről itthon és Európában egyaránt. Ez a kiállítás az épített
örökségünk egy szegletéről nyújt átfogó
képet és arra emlékeztet, hogy ezek megőrzése közös feladatunk és felelősségünk” – mondta az EP-képviselő.
(közlemény)

Románia mezőgazdasági területeinek
43%-a külföldi kézben van

A romániai mezőgazdasági területeknek több mint Romániával szembeni kötelezettségszegési eljárást, mint
40%-a idegen állampolgárok tulajdonában van – ál- ahogy az Magyarország esetében is történt, az EP-képviselő
lította keddi sajtótájékoztatóján Daniel Buda európai Franciaország példáját említette.
„Franciaországban tíz évet kell élned az adott régióban, ha
parlamenti képviselő.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Beszterce-Naszód megyei
székházában tartott sajtókonferencián Buda arról számolt be,
hogy Románia esete az Európai Parlamentben is többször
szóba kerül, ugyanis mezőgazdasági területeinek 43%-a külföldi kézben van.
Emiatt megtörténhet, hogy a tulajdonos más országokból
származó termést hoz a román piacra, a romániai termőföldeket pedig megműveletlenül hagyja – vélekedett az EP-képviselő, aki szerint a földek idegen tulajdonba kerülése
nemzetbiztonsági kérdés, és ha nem rendezik sürgősen, akkor
az a helyzet fog előállni, hogy a románok „saját országukban
lesznek eperszedők.”
Arra az újságírói kérdésre, hogy egy, a földterületek megvásárlási jogát korlátozó törvény nem vonná-e maga után a

mezőgazdasági területet akarsz venni, francia nőt kell feleségül venned, be kell bizonyítanod, hogy aktív mezőgazdász
vagy – én semmi mást nem teszek, csak a francia mintát átültetem Romániára.
Nem kell nekem feltalálnom a kereket. Ha ezt bevezetnénk,
többé senki nem vásárolna területeket spekulációs célzattal,
mint most”, jelentette ki Buda, aki szerint jelenleg a legtöbb
mezőgazdasági támogatás olyan cégekhez kerül, amelyek
többségi tulajdonosa nem uniós állampolgár.
„Az első tíz cég, amely támogatást kap, nem az Európai
Unióból van, hanem azon kívüli országokból: Libanonból,
Kínából satöbbi. Mi a támogatásokat az EU-n kívülre exportáljuk”, állította az európai parlamenti képviselő.
(Agerpres)

Kelemen: nincs alkotmányossági probléma
a katolikus iskola létrehozásával

seket is hátráltatja, amelyek az iskola létrehozására irányulnak
– részletezte a szövetségi elnök.
„A PNL és PMP ezzel a lépésével azt üzeni, hogy ultranacionalista, magyarellenes párt. Az iskola létrehozásának gátolása nem az RMDSZ ellen irányul, mert az iskola nem az
RMDSZ-é. A római katolikus iskola a marosvásárhelyieké, a
Marosvásárhelyen élő magyar közösségé. 2018-ban a liberálisoknak és népi mozgalmároknak a Szociáldemokrata Párttal,
és nem a magyarokkal kellene harcolniuk” – fogalmazott.
Kelemen Hunor elmondta: a PNL ugyanannak az európai
politikai pártcsaládnak, az Európai Néppártnak a tagja, mint
A PNL és a PMP az időt húzza. Amíg az alkotmánybíróság az RMDSZ. Ha ma nem is, hosszú távon mindenképp választ
nem dönt, az államelnök sem tudja kihirdetni a törvényt. Az kell adnia magyarellenes kirohanásaira – nyomatékosított.
államelnöki kihirdetés pedig azokat az adminisztratív dönté- (közlemény)
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi Mozgalom
Párt (PMP) hibát követ el, amikor akadályozza az
iskola létrehozását. A liberálisok és a népi mozgalmárok ma támadják a többség-kisebbség párbeszéd lehetőségét, elutasítanak minden, a magyar
közösség szempontjából fontos intézkedést – hangsúlyozta Kelemen Hunor azt követően, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Népi Mozgalom Párt
alkotmánybíróságon támadta meg a szövetség
római katolikus iskola létrehozására vonatkozó törvényét.

Alkotmányellenes a CSM működését szabályozó
törvény több előírása

Alaptörvénybe ütközőnek ítélte az alkotmánybíróság a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) működését szabályozó törvényt módosító
jogszabály több rendelkezését – közölte kedden a
taláros testület.

Valer Dorneanu alkotmánybírósági elnök szerint öt pontban találták alkotmányellenesnek a törvényt. Ezek közül az
egyik a CSM elnökének, illetve alelnökének megválasztásáról
rendelkezik. A taláros testület szerint alaptörvénybe ütközik az a kitétel, amelynek értelmében a CSM bírói részlegének elnökét nevezik ki a testület elnökévé, az alelnököt
pedig az ügyészi részleg adja. Ez ellentmond az alkotmány

előírásainak, ugyanis mind az elnököt, mind pedig az alelnököt a plénumnak kell megválasztania – hangsúlyozta
Dorneanu. Hozzátette, egyöntetű szavazással alkotmányellenesnek ítélték azt a rendelkezést is, amelynek értelmében a Román Hírszerző Szolgálat tevékenységét ellenőrző
parlamenti bizottságnak ellenőriznie kell a CSM-tagok arra
vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem voltak a politikai rendőrség tagjai.
Korábban a bírák és ügyészek jogállását szabályozó törvényt módosító jogszabályt, illetve az igazságügy megszervezéséről szóló törvény módosítását is részben
alkotmányellenesnek ítélte a testület. (Agerpres)

Ország – világ
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Pályáztató kisokos az EB-től

Pályáztató kisokost adott ki szerdán az Európai Bizottság (EB), amely segíti a tagországokat, regionális és helyi hatóságokat abban, hogy hatékony és
átlátható pályázatokat írjanak ki olyan projektek
megvalósítására, amelyeket európai uniós alapokból
finanszíroznak – tájékoztat az EB közleménye. „Az
EU-s beruházások korrekt pályáztatása létfontosságú az Unió pénzalapjainak védelme szempontjából, és azért, hogy minden elköltött euró maximális
hatékonysággal szolgálja a polgárok érdekeit”, nyilatkozta Corina Creţu, az EB regionális politikáért felelős biztosa. A hamarosan minden EU-s nyelven
megjelenő kisokos áttekinti a teljes pályáztatási folyamatot a meghirdetéstől a kivitelező kiválasztásáig
és a szerződés életbeültetéséig. A kisokos tanácsokat tartalmaz a folyamat minden fázisára, jó gyakorlatokat hoz fel példának, hasznos kapcsolatokat jelöl
meg. Az európai strukturális és befektetési alapok a
2014-2020-as pénzügyi ciklusban 450 millió eurót ruháztak be a valós gazdaságba, amelynek felét nyilvános közbeszerzés által hirdették meg. (Agerpres)

Egy űrlapra kerülhetnek
az adónyomtatványok

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter kedden, a vitatott 600-as formanyomtatvány kapcsán úgy nyilatkozott, nem kell aggódni, mivel a szaktárca még a
héten véglegesíti az öt formanyomtatvány, köztük a
600-as, egyetlen űrlapba olvasztását célzó mechanizmust. „Nincs halasztás. Marad minden, ahogyan
a kormány bejelentette. Ott van az a rendelet, ami
április 15-éig meghosszabbította a benyújtási határidőt, ez alatt az idő alatt pedig mi javaslatot teszünk
a kormánynak egy új mechanizmusra. (…) A jogszabályt valószínűleg március elején fogadja el a kabinet, hogy senkire se hasson ki negatívan sem az
első kifizetési határidő, sem az azt követők. Nincs
ok aggodalomra” – jelentette ki Teodorovici, leszögezve, az említett mechanizmust még a héten véglegesítik. (Mediafax)

Nőtt az ingatlanértékesítés

2018 januárjában országos viszonylatban 39.482 ingatlan cserélt gazdát, 16.315-tel több, mint egy évvel
korábban. A legtöbb tranzakciót Bukarestben bonyolították, a legkevesebbet pedig Tulcea megyében –
tájékoztat az országos kataszteri ügynökség. Bukarestben 4931 ingatlant adtak el az idei év első hónapjában.
Iaşi
megye
következik
2.431
tranzakcióval, a harmadik pedig Kolozs megye 2.374
adásvételi szerződéssel. Az ellenkező póluson Olt –
274, Szilágy – 217 és Tulcea megyét – 185 találjuk.
Januárban 16.316 ingatlant helyeztek jelzálogba,
5.406-tal többet, mint a tavalyi év első hónapjában. A
legtöbb hasonló műveletet Bukarestben – 3.076, Kolozs – 1.270, illetve Ilfov megyében – 1.250 végezték,
a legkevesebbet pedig Teleorman – 53, Gorj – 39 és
Szilágy megyékben – 31. (Mediafax)

Megemelik a Román Posta
jegyzett tőkéjét

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott egy határozatot, amelynek értelmében az állam 170 millió lejjel
emeli a Román Posta jegyzett tőkéjét – jelentette be
Nelu Barbu szóvivő a Victoria palotában tartott sajtóértekezletén. „Az állam úgy viselkedik, mint egy
óvatos magánbefektető, így a tőkeemelés nem minősül állami segítségnek” – magyarázta Barbu.
(Agerpres)

A visszafelé elsülő
reform

(Folytatás az 1. oldalról)
az lett, hogy a legnagyobb gazdasági növekedés mellett
az állam költségvetési bevételei alig elegendőek a bérek
kifizetésére, beruházásokról lassan beszélni is felesleges. A közszféra átszervezése helyett a választások óta
tízezres létszámemelés volt. Már 1,2 millió alkalmazottat fizetnek a költségvetésből, miközben a versenyszférában, ahol nem hasra csapással tudnak bért emelni,
nem találni munkaerőt, a minap az ország egyik legszegényebb régiójából távozott beruházó.
És ezek még csak az első jelei a bajoknak. Az, hogy
egyes munkavállalói rétegekért sürgősségi kormányrendeletekkel kell fércelgetni a rendszert, csak hogy ezeknek a jelenlegi fizetési szintje megmaradjon, vicc ahhoz
képest, ami akkor jöhet, ha elmaradnak a várt állami
bevételek. Márpedig számos helyről vannak jelek, hogy
nincs pénz kihúzni az évet. Gyanús, hogy a központi köztisztviselők csak az első szemét képezik a felháborodás
láncának. A gödör egy ideig csak mélyülni fog, mert
még ha lenne is értelem a kormányzatban kijavítani az
eddigi forradalmuk hibáit, a jövőre következő kettős választási esztendő előtt azt nem ismernék be. De előbb
vagy utóbb visszatér a 2010-ből már ismert bérolló,
csak az a kérdés, kire hárul a megszorítások ódiuma.
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Hiányzó harmadikos tankönyvek

(Folytatás az 1. oldalról)
az osztatlan román tannyelvű alsó tagozatos osztályba.
Az iskolában sok a roma gyermek, akik viszonylag jól
haladtak addig, amíg volt délutáni foglalkozás. Miután
a polgármesteri hivatal már nem tudta fedezni a költségeket, megszűnt, és ez nagyon meglátszik a roma diákok teljesítményén. Bár képességeik szerint néhányan
jó eredményt érhetnének el, a rendszeres felügyelet
megszűnése miatt teljesítményben lemaradnak, és
sokan ki is maradnak az iskolából.
Először is a hosszított programú óvodára lenne szükség – hangsúlyozta Kali Gabriella. Ha a tanfelügyelőségtől megkapják az engedélyt, az óvodapedagógusok
vállalják, hogy maradnak, mert látják, hogy 12 órakor

sok családban nincsen aki kivegye a gyermeket az óvodából.
Tanítónőként a legnagyobb gondot az jelenti, hogy
harmadik osztályban a mai napig sem kaptak egyetlen
tankönyvet sem. Miután a gyermekek az első két osztályban megszokták az új program szerinti tankönyveket, amelyekhez hangos anyag, CD is járt, a mostani
helyzet, amikor a volt tanügyminiszter kitiltotta a segédanyagokat is az iskolából, még jobban megnehezítette a munkájukat. Nem győzik fénymásolni a
leckéket minden tantárgyból, a gyermekek összekeverik a papírokat, és nagyon nehéz így tanítani – osztotta
meg a harmadik osztályos pedagógusok, diákok és szülők problémáját az aligazgatónő.

Választási csalással segítették elő 2009-ben
Romániában az akkor tisztségben lévő Traian
Băsescu államfő újraválasztását – így foglalt
állást hétfőn szavazattöbbséggel elfogadott
határozatában a parlament.

A parlament két kamarájának együttes ülése a szociálliberális kormánytöbbség szavazataival fogadta el
a 2009-es elnökválasztást vizsgáló parlamenti különbizottság jelentését, amely bűnszövetkezet létrehozásával, az elnökválasztás kimenetelét eldöntő választási
csalás megszervezésével vádolja Băsescut és az országot akkor irányító, Emil Boc vezette jobboldali kormányt.
A jobbközép ellenzék elutasította a bizottság következtetéseit, az RMDSZ törvényhozói pedig tartózkodtak.
A különbizottság jelentése szerint az elnöki hivatal
és a Boc-kormány átfogó, összehangolt akciótervvel
készítette elő a választási csalást. A testület állítását
egyebek mellett azzal támasztotta alá, hogy a voksolás
előtt néhány hónappal Traian Băsescu államfő felmentette tisztségéből a szociáldemokrata belügyminisztert,
akinek utódja pedig lecserélte a szociáldemokraták 20
megyei prefektusát. A prefektusoknak jelentős szerepük van a voksolás megszervezésében.
A különbizottság azt is gyanúsnak találta, hogy a
második forduló éjszakáján a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vezetői és Laura Codruţa Kövesi akkori
legfőbb ügyész Gabriel Oprea volt belügyminiszter lakásán találkoztak.

A kormánytöbbség hétfői döntésével parlamenti határozat szintjére emelte a 2009-es elnökválasztással
kapcsolatos vádakat, miközben a bizottság elnöke, a
szociáldemokrata Oana Florea elismerte, hogy azok bizonyítására a testületnek nem voltak eszközei.
A kormánykoalíció nem azért alakított különbizottságot a csaknem egy évtizeddel korábbi elnökválasztás
kivizsgálására, hogy igazságot szolgáltasson akkori elnökjelöltjének, a PSD-ből azóta kizárt Mircea Geoanának. A parlamenti vita tanúsága szerint a cél az volt,
hogy a titkosszolgálatok és a vádhatóság összefonódására, a politikai döntéseket háttérből befolyásoló úgynevezett „párhuzamos állam” működésére találjanak
bizonyítékokat.
A jelenleg ellenzéki szenátorként politizáló Băsescu
azt mondta: nem volt szüksége a „párhuzamos államra” ahhoz, hogy legyőzze Geoanát, és szerinte az
ellenfelét támogató médiatrösztök álltak össze bűnszövetkezetté.
A parlamenti határozatnak nincsenek közvetlen büntetőjogi következményei. A dokumentum leszögezi: a
legfőbb ügyészségen múlik, hogy a bizottság következtetései alapján eljárást indít-e a volt államfő ellen.
A 2009-es elnökválasztás második fordulójában a
hivatalban lévő Traian Băsescu államfő úgy szerezte
meg második ötéves mandátumát, hogy alig több mint
fél százalékponttal, 70 ezer szavazattal múlta felül ellenfelét, Mircea Geoana szociáldemokrata pártelnököt,
miközben az érvénytelen szavazatok száma megközelítette a 140 ezret. (MTI)

A jelentős gazdasági növekedésnek köszönhetően
2017 harmadik negyedévében tovább javult a foglalkoztatási és szociális helyzet az Európai Unióban, miközben
a munkanélküliségi ráta csökkenése is folytatódott – írta
hétfőn közzétett jelentésében az Európai Bizottság.
A friss negyedéves értékelés szerint a foglalkoztatottság 1,7 százalékkal nőtt az EU-ban az egy évvel korábbihoz képest, 4 millióval több embert alkalmaznak, akik
közül 2,7 millióan az euróövezetben dolgoznak. A teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók száma
mintegy 3 millióval, 181 millióra emelkedett, miközben
a részmunkaidős dolgozók száma 300 ezerrel nőtt és elérte a 42,7 milliót.
A 20-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta az elmúlt három évben folyamatosan emelkedett, és 2017

harmadik negyedévében elérte a 72,3 százalékot, az eddigi legmagasabb szintet. A tagállamok között ugyanakkor jelentős különbségek vannak: az arány
Görögországban 58 százalék, Svédországban 82 százalék. A munkanélküliek száma 8,6 millióval csökkent a
2013-as csúcs óta, és tavaly decemberben 18 millió alatt
maradt, amire 2008 novembere óta nem volt példa.
A munkatermelékenység az EU-ban 0,8 százalékkal
javult 2016 harmadik negyedévéhez képest. A legnagyobb növekedést Lettországban, Litvániában, Lengyelországban és Romániában rögzítették. Emellett tovább
nőtt a munkaerőpiaci kereslet és a munkaerőhiány is. A
betöltetlen álláshelyek teljes aránya meghaladta a 2 százalékot, a szám a szolgáltatási szektorban magasabb,
mint az iparban. (MTI)

A parlament megkérdőjelezte
a 2009-es elnökválasztás tisztaságát

Tovább javult a szociális helyzet az EU-ban

Az önkormányzatok is kénytelenek meghúzni a nadrágszíjat

Újabb csapás az otthoni beteggondozásra

Miközben az utóbbi években
drasztikusan csökkent a Gyulafehérvári Caritasnak az otthoni
beteggondozásra
juttatott állami támogatás,
ami veszélybe sodorta a két
évtizede jól működő szolgáltatás létét, a szervezetnek
most újabb nehézséggel kell
szembenéznie: több helyi önkormányzat is jelezte, hogy
az idei szűkös költségvetés
miatt az eddigieknél kevesebb pénzt tudnak szánni rá.

Menyhárt Borbála

Az elmúlt két évtizedben a Gyulafehérvári Caritasnak sikerült kiépítenie egy olyan, jól működő
hálózatot, ami nehéz helyzetben
lévők ezreinek a mindennapjait
könnyíti meg. Szakápolóik a legtávolabbi településekre is eljutnak, a
magukra maradt idősek, ágyhoz kötött betegek angyalként várják a Ca-

ritas ápolóit. Ennek ellenére az
utóbbi években folyamatosan finanszírozási gondokkal küszködött ez
a szolgáltatás, tavaly a megnyirbált
támogatás nyomán az otthoni beteggondozásban 58 munkakör szűnt
meg Maros, Hargita és Kovászna
megyében, olyan körülmények között, hogy azelőtt egy ápolóra akár
30-40 ellátott is jutott.
Megkeresésünkre
Ludescher
László, a Caritas ágazati igazgatója
kifejtette, a Caritas szolgáltatásai finanszírozási szempontból több pilléren állnak, egyik az állami
szubvenció, a másik az önkormányzati támogatás, ami lehet megyei illetve helyi, valamint az ellátottak
hozzájárulása. Ez a három fő pillér,
emellett esetleg sikerül pályázati
forrásokhoz jutniuk, de az alapműködés finanszírozásában nagyon ritkán segít. Az elmúlt években az
állami finanszírozás jelentősen
csökkent. Az idei év valamivel jobb
ebből a szempontból, mint az

utóbbi két-három esztendő, de így
is az idei összeg például a 2013-ban
kapott állami támogatásnak csupán
a hatvan százalékát teszi ki. Országszinten jóval kisebb az erre fordított
alap. Ilyen körülmények között a
Caritas és több más szociális szolgáltató próbálta ezeket a kieséseket
az önkormányzatoktól érkező finanszírozással pótolni, ezek lehetőségeik függvényében igyekeztek
nagyobb arányban hozzájárulni az
otthoni beteggondozás finanszírozásához, egészen az idei évig, amikor a törvénybeli módosítások okán
az önkormányzatoknak is kisebb
költségvetésből kell gazdálkodniuk,
miközben a saját apparátusuk fenntartásával járó költségeik nőttek. –
Mivel mi szerződéses viszonyban
állunk az önkormányzatokkal, és
évről évre újra meg kell újítani ezeket a szerződéseket, évente ki vagyunk téve a bizonytalanságnak,
hogy milyen összeget tud abban az
évben egy-egy önkormányzat az

50 éve számolták fel a magyar
autonóm tartományt

A fél évszázada megszüntetett
székelyföldi magyar autonóm tartományra emlékeztetett hétfői közleményében a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT).
Az Izsák Balázs SZNT-elnök által
jegyzett közlemény felidézte, hogy
1968. február 16-án szüntette meg
Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor a Székelyföld területének nagy
részét magába foglaló Maros Magyar Autonóm Tartományt, a jogfosztó intézkedés Magyarország és
a nemzetközi emberjogi szervezetek
közömbössége mellett született.
Ezen a napon fogadta el ugyanis az
akkori Nagy Nemzetgyűlés a megyerendszert meghonosító törvényt, mely ma is érvényes.
Izsák Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy még a megyerendszert ötven évvel ezelőtt létrehozó,
nyilvánvalóan jogfosztó törvény is
kimondja, hogy a megyék a földrajzi, gazdasági, társadalmi, etnikai
körülmények figyelembevételével
jönnek létre, tekintettel a lakosság
kulturális kapcsolataira és hagyományaira. Ezt azért tartotta fontosnak nyomatékosítani, mert ma, ha a
közigazgatási átalakítás kérdése
felmerül – mint fogalmazott –, „a
vezető politikusok egymást túlszárnyalva tagadják a közigazgatási határok kijelölésének kulturális,
nyelvi és etnikai kritériumait”.
Az SZNT elnöke felidézte: az
első világháborút lezáró békefolyamat Székelyföldet elszakította Magyarországtól,
és
Románia

fennhatósága alá rendelte, ugyanakkor a nemzetközi jog alanyának
ismerte el a székely népet az erdélyi
szászokkal együtt. Az 1919. december 9-én a Szövetséges és Társult
Főhatalmak és Románia között létrejött Párizsi Kisebbségi Szerződés
11. szakasza előírta: Románia az erdélyi székely és szász közületeknek
a román állam ellenőrzése mellett
vallási és tanügyi kérdésekben
helyi önkormányzatot engedélyez.
Izsák Balázs azt is megemlítette,
hogy Románia 1952-ben elfogadott
alkotmányával ismételten megerősítette a székely nép nemzetközi
jogalanyiságát, létrehozva Székelyföld területén a Magyar Autonóm
Tartományt: „a Román Népköztársaságban biztosított a közigazgatási-területi autonómia a magyar
lakosságnak a székely rajonokban,
ahol az egy tömbben él”. A tartomány közigazgatási alegységei, a
„székely rajonok” nagyjából a székely székek területeit fedték le.
„A székelység, tudatában annak,
hogy a székely nép a nemzetközi
jog alanya, ismerve a területi autonómiák európai gyakorlatát és Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait, a székelyek népszavazáson kifejezett akaratára, és 63 székely önkormányzat határozataira
alapozva, nem mond le Székelyföld
területi autonómiájáról, ezzel egy
olyan jog helyreállítását kéri, amelyet a román állam korábban már
elismert” – áll az SZNT hétfői közleményében. (MTI)

A Fészek klubban a Rejtélyes viszonyok

Február 27-én 19 órától a budapesti Fészek klubban mutatja be a
Csűrszínházi Egyesület Eric-Emmanuel Schmitt Rejtélyes viszonyok
című darabját, amelyben Abel Znorko szerepében Nagy István és Erik
Larsenéban Szélyes Ferenc lép fel. Az előadás cselekménye változatos, fordulatokkal teli, két férfival a középpontban. Abel Znorko,
Nobel-díjas író visszavonultan él Norvégiához közel, egy szigeten.
Tíz éve nem fogad a takarítónőjén és az alkalmanként a házhoz rendelt prostituáltakon kívül látogatót. Aztán egyszer egy idegen érkezik,
egy jellegtelen kisváros jellegtelen lapjának riportere. A szokványos
kérdésekkel és közhelyes okoskodásokkal induló interjú során azonban mindketten levetkőzik évtizedek óta alakított pózaikat, és egyre
különösebb, szinte krimiszerű titkok derülnek ki. Fordította: Nagy István, díszlet-jelmez: Szélyes Andrea Natália, rendezte: Szélyes Ferenc. Jegyek a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon foglalhatók.

Haller József-emlékkiállítás

A Kós Károly Akadémia és a Romániai Képzőművészek Szövetsége
Maros megyei fiókja közös szervezésében Haller József marosvásárhelyi képzőművész emlékkiállítása nyílik meg február 27-én, kedden
17 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau galériájában.
Köszöntőt mond Mana Bucur, a Romániai Képzőművészek Szövetsége Maros megyei fiókjának elnöke és Nagy Miklós Kund művészeti
író, a tárlatot Markó Béla költő nyitja meg. Az eseményen közreműködik Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze, Székely Levente, Fülöp Orsolya és Móriczi Miklós
előadóművészek. Szervező Szepessy László.

otthoni beteggondozói szolgáltatásra elkülöníteni. Hátrányosan
érint, hogy már több önkormányzat
is jelezte, 8-10, de akár 25 százalékkal kisebb költségvetésből kell idén
gazdálkodniuk. Az önkormányzatoknál még nem hagyták jóvá az
idei költségvetést, ezért még mi
sem tudjuk pontosan, hogy milyen
összegeket hagynak majd jóvá, és
ez miként fogja érinteni a mi munkánkat. Az elkövetkező napokban,
hetekben dől el, milyen keretek állnak majd a rendelkezésünkre. Ami
nehezíti a dolgunkat, hogy újabban
a SEAP rendszeren (elektronikus
versenytárgyalás) kell kiírjanak
közbeszerzést, és csak utána tudják
megvásárolni akár a Caritastól, akár
mástól a szolgáltatást. Emiatt adódnak helyzetek, amikor azt mondják
az önkormányzatok, hogy túl bonyolult, nem foglalkoznak vele, de
olyanok is, hogy heteket-hónapokat
csúszik emiatt a szerződéskötés. Tavaly voltak önkormányzatok, amelyek júniusban kötöttek velünk
szolgáltatói szerződést. Hónapok
maradtak lefedetlenül, miközben a
munkatársaink kijártak a betegekhez, a nappali foglalkoztatókban el-

látták a gyerekeket. Nem tudjuk
megtenni, hogy a kollégákat hónapokig fizetés nélküli szabadságra
küldjük, és szolgáltatás nélkül
hagyjuk az ellátottakat.
A tavalyi év pénzügyi szempontból rendkívül nehéz volt, a finanszírozási gondok miatt az otthoni
beteggondozásban 58 teljes munkakör szűnt meg Maros, Hargita és
Kovászna megyékben. Például Marosvásárhelyen kizárólag azokat a
személyeket tudtuk ellátni, akiknek
módjukban állt kifizetni ennek a
költségeit. Összességében véve több
száz személy esett el az ellátástól –
mutatott rá az ágazati igazgató, aki
szerint a 2018-as év is nehéznek
tűnik, hiszen a helyzetet rontja, hogy
miközben a közszférában emelkednek a bérek, a szervezetnek nem áll
módjában bérnövelésen gondolkodni, ugyanis nagyon meg kell
húzni a nadrágszíjat. Ilyen körülmények között, illetve miközben a nyugati országokban a betegellátás
terén a hazai béreknek a sokszorosát
ígérik, valóban csak azok fognak
maradni, akik hivatásuknak érzik,
hogy itthon dolgozzanak a rászorulók érdekében.
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A tudás hatalom, és itthon is kamatoztatható

Környezettudatos vállalkozó diákokat képeztek

Lezárult a diákok környezettudatos nevelését célzó Zöld vállalkozások Európában program egy
szakasza. A bevont hazai tanintézmények közül a nyárádszeredai középiskolában érdeklődtünk
a tapasztalatokról.

Gligor Róbert László

A Zöld vállalkozások Európában
(Green Entrepeneurship Europe) projekt keretében diákoknak szánt tananyag készül. A fiatalok az új
módszerek, ismeretek birtokában a jövőben olyan vállalkozást indíthatnak,
amelyek tekintettel vannak környezetükre, a természetre, a fenntartható fejEmellett
ezeknek
az
lődésre.
ismereteknek az elsajátításával megismerik a természetet, annak működését,
és olyan képességekre tesznek szert,
amelyeket bármilyen területen alkalmazni és használni tudnak. Az Erasmus
program keretében működő projektben
angol, lett, spanyol, bolgár és romániai
szervezetek dolgoznak, a hazai partner
a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ (FÖK), amely három iskolát vont
be a programba, hogy azok öt-öt pedagógus vezetésével kipróbálják az elkészült tananyagot: a nyárádgálfalvi
általános, a nyárádszeredai középiskolát és marosvásárhelyi pedagógiai líceumot. Az elkészült alternatív tananyag
segíti a diákokat, hogy ha majd vállal-

M

kozást indítanak, akkor „zöld” vállalkozásban gondolkodjanak, az fenntartható, természetbarát és körkörös
gazdaságon alapuló kezdeményezés legyen. A három bevont iskola pedig azt
próbálta ki, hogyan működik az a tananyag, amit a FÖK munkatársai elkészítettek, esetleg mit kell rajta
változtatni.
Jó ötletek születtek
A nyárádszeredai középiskolában hét
csoportra osztva 58 diák dolgozott és
tanult október óta, hogy olyan üzleti
terveket készítsenek, amelyek a körkörös gazdaság felé mozdítanák el elképzelt vállalkozásaikat. Tanultak a
környezet fenntarthatóságáról, farmokat, tejfeldolgozó kisüzemet, gyümölcsprést látogattak meg, majd
minden csoport elkészítette és bemutatta a saját üzleti tervét. Olyan vállalötleteltek,
mint
kozásokról
zöldségtermesztő farm, gyümölcsprés,
régi bútorok felújítása, dísztárgyak készítése a vidéken felvásárolt kukoricaháncsból, de futurisztikus ötlet is
született: hulladékból épített robot,
amely összegyűjti és különválogatja a
szemetet.
A következő lépésben a három iskola
pedagógusai fognak találkozni. Bemutatják egymásnak eredményeiket, megosztják tapasztalataikat, megbeszélik,
hogy mit tudtak használni a rendelkezésükre bocsátott tananyagból, mit változtatnának rajta.

A diákok aktívan és kreatívan vettek részt a tevékenységekben, jó ötleteik voltak

ozdulatlan tengerekre, tavaszi
égboltra és I. néni tekintetébe is
ugyanazt a végtelen kéket festették a láthatatlan, szeretetből alkotó ujjak.
Nyolc évtized után sem vesztett színéből az
a tekintet. Sem háborús iszonyatról, sem a
kommunista idők sivárságáról nem beszél.
Arra csak a szavak alkalmasak, amelyeket
porceláncsészébe töltött tejeskávé mellett hívogat elő magából az egykori gyermekorvos.
– Radnóton születtem 1935-ben. A kisgyermekkorom felhőtlen boldogságban telt,
a szüleim mellett sok unokatestvér vett körül,
és mindannyian elhalmoztak a szeretetükkel.
A második bécsi döntés idején Nyárádtőnél
húzták meg a határt, Marosvásárhely visszakerült Magyarországhoz, Radnót továbbra
is Romániához tartozott. Szekéren mentünk
át Vásárhelyre, és egy időre ott is maradtunk. Mivel édesapám, aki jegyző volt, a városban nem talált munkát, nemsokára
Szabédon állapodtunk meg, ahol újra a
szakmájában dolgozhatott.
– Gyermekként élte meg a második világháborút. Mire emlékszik?
– Sok mindent igyekeztem elfelejteni
abból az időből. Az viszont most is tisztán
előttem van, ahogy a szüleimmel menekülök
a lövések elől. A sziréna hangját is fel tudom
idézni... Nem volt mit enni, így előfordult,
hogy az utcán hagyott lótetemekből szeltek
maguknak az emberek. Egyszer pedig menekülés közben arccal beleestem egy ló ürülékébe… Szabédon aztán egy szép, nyugodt
időszak kezdődött az életünkben. Édesapámék összejártak az ottani értelmiséggel, a

Fotó: Molnár Judit

A tanárok is sokat tanultak
A Fülöp László igazgató által is támogatott kerzdeményezésben Csíki
Judit, Falka Emőke, Béres Tünde, Lovász Zsuzsanna és Iszlai-Mester Mária
tanárok vettek részt. Arra a kérdésünkre, hogy milyennek találták a projektet és mit tanultak belőle, Béres
Tünde tömören úgy fogalmazott, hogy
jó volt, fontos és felhasználható ismereteket sajátíthattak el, míg Lovász Zsuzsanna úgy érzi, hogy érdemes volt
végigcsinálni, sok új, hasznos, érdekes
információval lettek gazdagabbak ők
is, a diákok is, akik különösen pozitívan és kreatívan vettek részt a tevékenységekben, és reméli, sikerült
elérni, hogy a fiatalok ezután tudatosan
figyeljenek oda a környezetükre, minél
többet adjanak vissza a természetnek
abból, amit elvesznek tőle. Csíki Judit
már több éve részt vesz környezetvédelmi programokban, mégis úgy érzi,
ezúttal is sokat tanult, hiszen utána kellett olvassanak a kérdéseknek, és egy
érdekes módszert is megtanult, a világkávézót, amely igen jó interaktív beszélgetési lehetőség a diákokkal. Azt is
megjegyezte: ne kevesebb rosszat tegyünk, hanem csak jót. Ehhez pedig
fontos a szemléletváltás.
Falka Emőke szerint a projekt olyan
dolgokra világított rá, amikre nem is
gondoltak volna a diákok: lehet vállalkozást indítani kevés pénzzel is, továbbá a pedagógusok megismerhették
diákjaik gondolkodását a vidék vízháztartásáról, vízgondjairól és a szemétgyűjtésről. Nemcsak az a cél,
hogy válogassuk külön a szemetet,
hanem hogy egyáltalán ne szemeteljünk. A diákok ráéreztek ennek a
kérdésnek a visszafordíthatóságára,
és ha beépül a gondolkodásukba,
hogy gond van, és azzal valamit
kezdeni kell, akkor már elérték céljukat.
A mai fiatalok úgy gondolkodnak, hogy a középiskola után elmennek külföldre dolgozni, és az ott
szerzett pénzzel valamit kezdenek.
Ezt a képet is próbálják bennük
megváltoztatni: nem feltétlenül kell
külföldre menni, itthon is lehet az
ismeretek birtokában vállalkozásokat indítani, itt is vannak más
utak…

A gyógyítás színe

pappal, a tanítóval, még egy festőművésszel
is barátságot kötöttek, akinek a nevére sajnos nem emlékszem. Nagy kártyapartik váltották egymást.
– Hol végezte az iskolát?
– A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Főgimnáziumba, a mai Unireába írattak a
szüleim. Régi álmom volt, hogy gyermekorvos legyek, mivel azonban édesanyám papleány volt, „első körben” nem vettek fel az
egyetemre. Az Egészségügyi Technikumban,
azaz a „dögiben” viszont jutott hely nekem
is, és miután elvégeztem, az orvosira is bejutottam. Csodálatos tanárok keze alá
kerültem. Indig Bianca neve jut most hirtelen eszembe, de hosszasan sorolhatnám a
mentoraimat. Még egyetemista voltam, amikor megismerkedtem a férjemmel, egy hátszegi román férfival, aki a kedvemért
magyarul is megtanult. Geológus és bányamérnök végzettségével közös életünk első
évében Bukarestben kapott munkát. Én addigra befejeztem az egyetemet, és egy moldvai faluban kezdtem a praxist. Emlékszem
még a sötét házakra, amelyeknek az ablakai
kivétel nélkül az udvarra néztek, és amelyekben trágyával fűtöttek a lakók. Az emberek
viszont kedvesek voltak, hamar befogadtak.
Tudták, hogy hozzám éjjel-nappal be lehet
kopogni, ha baj van egy gyerekkel. Az egyik
édesapa azzal futott egyszer hozzám, hogy
menjek hamar, mert a másfél éves kislánya

Erről jut eszembe
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Az ember összevissza kapálózhat, végül úgy is menthetetlenül beszippantja a Valentin-nap. Tévé, rádió, mozi, koncertterem ezt hirdeti, a plázák, piacok, várótermek is ezt
harsogják, a reklámhordozók miatt sem feledheted: ez a nap
a szerelmeseké. Hát legyen, övék a mennyeknek országa.
Legalábbis ma, ha már védőszentjük is akadt a hitét vértanúként megőrző Bálint püspök személyében. Hogy máshonnan gyűrűzött be ide ez a szokás? Mit számít, ha már itt van!
A nép szeret romantikázni, sokan örülnek az ajándéknak, és
nem utolsó szempont, hogy csúcsra jár a vendéglátóipar s a
kereskedelem. Nincs is bajom vele, egy-egy keserédes filmsztorin tizedszer is el lehet révedezni, és hiába dereng úgy a
közepe táján, hogy ismerős valahonnan, mégis magához tud
kapcsolni ideig-óráig. Mire véget ér, már másnap is van.
Vagy majdnem. Akik igazán szerelmesek ilyenkor, biztos
egyetértenek a Soho Party nemrég még annyit énekelt slágerével, miszerint „az éjjel soha nem érhet véget”. Ha mégis
jön az ébredés, egyeseket talán a kijózanodás is tarkón verhet, mint a 2016-os Eb után a magyar focirajongókat. De
lehet, hogy mégsem, hiszen holnap Nirvána-nap lesz. Enynyire azonban ne haladjunk előre. Maradjunk a mánál, mert
ez valóban különleges alkalom: nem csak Bálint-nap, hamvazószerda is, a húsvétot megelőző nagyböjt kezdőnapja. Túl
vagyunk a farsangon, a húshagyókedden, elvileg vége a vigasságnak. Mondják, aki ma hamvazkodik, egy éven át megússza a fejfájást. Főleg, ha egy ideig ezután nem rúg ki a
hámból. De egyébként is csuda dolgok kötődnek február 14hez. Másfél évtizede ezen a napon pusztult el Dolly, a birka,
a világ első, hivatalosan klónozott emlőse. Tizenöt év alatt
ki tudja, mennyi mindent kísérleteztek ki, vezettek be, titkoltak el ilyen vonatkozásban a tudósok. Talán már szerteszét
cikáznak a földgolyón a klónjaink, csak mi nem tudunk róla.
Más. 1931-ben ilyenkor jelent meg először a mozivásznon
Drakula. Tudják, az ír Bram Stoker regényének megfilmesített amerikai változatában, Lugosi Bélával a címszerepben.
Mindkettő világhírre tett szert, illetve mindhárom: Dracula
gróf, az erdélyi vámpír, a horrorhős, a Lugoson született színész, aki aztán csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán, és a dublini tollforgató is, a borzongató vérszívó
egyik derék ősatyja. Bram Stoker, akinek az apja a dublini
vár tisztviselője volt, utóbb szoborként is megjelent a komor
várudvaron, körbe is jártam titkokat keresve az ír fővárosban
a tavaly ősszel. Lugosi Béla a Vajdahunyad várának kőfülkéjében szobrozik a pesti Városligetben. Ugye izgalmas?!
Micsoda nap ez a mai! Fejezzük be a jegyzetet egy másik
hős, az örök szerelmes Balassi Bálint soraival. Ő úgy élt és
írt, mintha minden nap a szerelmeseké lett volna. És alighanem neki volt igaza. Célia viszontszerelméért hálálkodott ekképpen Cupidónak: „Kegyelmes szerelem, ki ily jól tél
velem, /áldott légyen te neved,/ Veszendő voltomban hogy
segélél mostan,/ Hála légyen teneked!” A szív dolgaiban járatlanabbak mai hódító kísérleteikben nyugodtan felhasználhatják a vitéz költő szavait. Biztos senkit sem vádol majd
plágiummal miatta. (N.M.K.)

lenyelt egy gombot. De komolyabb panaszokkal is érkeztek szülők, és én igyekeztem
mindig a legjobb tudásom szerint segíteni.
A férjemmel csak hétvégenként tudtunk találkozni, amikor meglátogatott. Közben várandós lettem a fiammal. Mielőtt
megszületett volna, Moldvából Olténiába,
Filipeştii de Târgbe helyeztek át. Édesapám
időközben nyugdíjba ment, így anyámmal
együtt hozzám költöztek, hogy segíthessenek,
ha a baba megszületik.
– Milyen volt Olténiában?
– Panaszra ott sem
volt okom. Most is fel
tudom idézni az oltyánok puliszkájának ízét, amit nagy tálakban
a házuk udvarán kínáltak a vendégnek…
Csak a férjem hiányát viseltem nehezen. Sok
családot kettébe tört az akkori rendszer, de
a miénk kiállta a próbát. Újra várandós lettem. Akkoriban nem volt ultrahangos vizsgálat, de én már az első hónapokban
éreztem, hogy ikreim lesznek. Az orvosom
sehogy sem akarta ezt elhinni, végül mégis
nekem lett igazam. Két gyönyörű kislánynak
adtam életet, akiket csak a közeli családtagok tudtak egymástól megkülönböztetni. A
kicsik ezt ki is élvezték, és mindig követelték,
hogy teljesen egyformán öltöztessem őket.
– Ha jól tudom, a gyógyítói munkának
egy állomása volt még hátra...
– Tíz évvel a nyugdíjazásom előtt Bukarestbe kerültem, az egyik „gyermekek háza”
lakóit vizsgáltam, gyógyítottam. Ott ért az

1974-es nagy árvíz, én is részt vettem a kis
árvák mentésében. A nyolcvanas évek közepén már nehezen mozogtam, így pár évvel
hamarabb nyugdíjaztak. Azután a bukaresti
lakásunkban éltünk a családommal, a szüleimet is odavettük magunk mellé. A férjem az
utolsó éveiben túlhajszolta magát, munka
közben állt meg a szíve. Pár évre rá a szüleim is követték, utolsóként édesapám. Ő 93
évet élt.
– Gondolom, időközben a gyermekek is
kirepültek.
– A fiam mérnökként nem talált itthon
megfelelően fizetett állást, így Olaszországban próbált szerencsét, és sikerült is elhelyezkednie a szakmájában. Csak nősülni jött
haza, aztán a feleségét is kivitte magával.
Két fiuk született. Az ikrek informatikusokként Kanadában teremtettek maguknak egzisztenciát. Egyikük férjhez ment, gyermekei
születtek, a másikuk még mindig nem alapított családot. Egy időben úgy volt, hogy
engem is kivisznek magukhoz, de bármenynyire unszoltak, valami mindig visszatartott.
Interneten szinte naponta beszélgetünk,
látom őket, így nem érzem annyira a hiányukat. Aztán meg itt, Bukarestben vannak eltemetve a szüleim és a férjem, őket sem
szeretném magukra hagyni.
Könnyű felhő suhant át a végtelen kék tekinteten. I. néni aprót kortyolt a kávéjából,
majd újra a számítógép képernyője felé fordult.
– Nem baj, ha most befejezzük? Kezdődik
a sorozatom – nézett rám kislányos huncutsággal, aztán megköszönte a beszélgetést, és
elköszönt.
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Valószínűleg tetőzött a gyors közép-európai
növekedés

Londoni pénzügyi elemzők előrejelzései szerint valószínűleg kiemelkedően gyors volt, de
egyben tetőzhetett is a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok növekedési üteme a tavalyi negyedik negyedévben.

Tavaly nőtt
az ipari termelés
Szerkesztette: Benedek István

Tavaly 8,2 százalékkal nőtt Románia ipari termelése az előző évhez
mérten – közölte hétfőn az országos statisztikai intézet.
A növekedés főként a feldolgozóiparnak köszönhető, amelynek teljesítménye 8,9 százalékkal bővült, a kitermelő ágazatoké 5,9 százalékkal,
a villamos- és hőenergia, a gáz termelése és szolgáltatása 1 százalékkal
nőtt. Decemberben éves összehasonlításban 7,9 százalékkal nőtt az ipari
termelés, ugyanakkor novemberhez képest 14,1 százalékos visszaesést
mértek. Az ipar adja a bruttó hazai termék (GDP) mintegy egynegyedét.
2016-ban 1,7 százalékkal nőtt a termelés, így tavaly ismét jól teljesített
az ipar, és a belföldi fogyasztás után a második fő hajtóereje volt a várhatóan 6-7 százalékos gazdasági növekedésnek. (MTI)

Új állásközvetítő cég Marosvásárhelyen

Az egyik legnagyobb londoni székhelyű globális
pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics
közgazdászai a héten esedékes térségi GDP-növekedési adatok előtt összeállított, hétfőn ismertetett prognózisukban közölték: növekedési előrejelző
modelljük (GDP Tracker) arra vall, hogy a ház által
vizsgált hat keleti EU-gazdaság – Magyarország,
Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia és
Bulgária – hazai összterméke átlagosan 5,3 százalékkal bővülhetett éves összevetésben a tavalyi utolsó
három hónapban.
A régió feldolgozószektorának a Capital Economics előrejelzése szerint mindenekelőtt az erőteljes
euróövezeti kereslet adott lendületet, a meredek ívű
bérnövekedés, az alacsony munkanélküliség és a támogató költségvetési politika pedig a háztartási fogyasztás élénkülését segítette.
A régió növekedése jó eséllyel tetőzött a tavalyi
utolsó negyedévben, mivel a gazdasági ciklusok
kezdenek kifutni, emellett az infláció gyorsulása és

vetítői díjat nem veszünk el. A bérezés
egyénenként változik, a munka jellege és a
ledolgozott órák száma szerint. Cégünk
gondoskodik a munkások egészségbiztosításáról és lakhatási körülményeiről, és heti
rendszerességgel bevásárlási lehetőséget is
biztosítunk. A kiutazás költségét mindenki
maga fedezi, a szállás bérleti díja a fizetésből vonódik le. Minden jelentkező a My
Holland internetes portálon követheti a lakhatási szabályzatokat, illetve a fizetési
egyenleget.
– Milyen lakhatási körülményekre számíthatnak a kiutazók?
– A lakások rendszerint közel vannak a
munkahelyhez. A szobákban két, legtöbb
három személyt szállásolunk el, a párok, testvérek, egyéb rokonok természetesen együtt
maradhatnak, illetve a korosztály és nemzetiség szerinti csoportosításra is odafigyelünk.
A cégünknek egy egész tervezőosztálya arra
összpontosít, hogy a kint töltött hónapokat
megfelelő körülmények között tölthessék a
munkások.
– Miért esett éppen Romániára a választás?
– A hollandiai vezérigazgató ellátogatott
ide, és azt tapasztalta, hogy a nehéz gazdasági
körülmények miatt az itteni embereknek nagy
szükségük van kedvezőbb bérezést kínáló,
külföldi munkalehetőségekre. Elsősorban a
fiataloknak szeretnénk segítséget nyújtani az
radicsomszedés, palánták gondozása, elindulásban, jövőépítésben. A hivatalos
cserepes virágok ültetése, csomagolása megnyitón a Szent Erzsébet Egyesület, Pál
szerepel az állásajánlatok között, de tojáscsomagolásra, illetve lemezek összeszerelésére is szokott lenni kereslet. Az új
ajánlatokat heti rendszerességgel, általában a hét második felében kapjuk a partnercégektől. A kínálatban 8-12 hétre vagy
akár több évre szóló munkák is szerepelnek.
– Milyen elvárásoknak kell megfelelniük a
jelentkezőknek?
– Az angolnyelv-tudás előnyt jelent. Ez
főleg a csapatépítés szempontjából fontos,
eddig ugyanis kizárólag lengyel vendégmunkások foglalták el az általunk közvetített állásokat,
közülük
többen
állandó
munkaerőnek számítanak, a velük való kommunikációt pedig jelentősen megkönnyíti az
angol nyelv ismerete. Bizonyos munkaköröknél hasznos, ha a jelentkezőnek van targoncavezetési engedélye, illetve hajtási
jogosítványa, ugyanis ha a munkahely távolabb esik a szállástól, autót is biztosítunk.
Ugyanakkor fontos, hogy az illető szeresse a
munkát, amit kínálunk, és természetesen a
szakmai tapasztalat is előnyt jelent. De kizáró
jellegű feltételek nincsenek.
– Mit ajánlanak?
– Az egyik nagy előny, ami a Holland
Contractingot piacvezetővé tette a mezőgazdasági munkát közvetítő cégek között,
az az, hogy a vendégmunkásaink hetente
kapják meg bankkártyájukra a fizetést. Köz-

Hollandiai munkalehetőségek

Hollandiai üvegházakba, csarnokokba
toboroz munkaerőt az a 15 éves
múltra visszatekintő holland állásközvetítő cég, amely idén januárban Marosvásárhelyen nyitotta meg első
romániai fiókját. A Holland Contracting múltjáról, jelenéről Szabó Gizával, a romániai iroda ügyvezetőjével
beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó
– Körvonalazzuk a cég eddigi másfél évtizedét, megvalósításait.
– A Holland Contractingot 2002-ben a hollandiai De Lier nevű városban alapította
Johan de Jong. Egy évvel később nyílt meg
az első lengyel munkaközvetítő iroda, 2017ben pedig elkezdődtek a romániai fiók megnyitásának előkészületei. Az itteni iroda
januártól működik, az ünnepélyes megnyitóra
pedig a múlt héten került sor a holland és lengyel partnerek jelenlétében. Ami az eddigi
megvalósításokat illeti, 15 év alatt több mint
ezer lengyel álláskeresőnek sikerült külföldi
munkát találni. Több mint 80 céggel van szerződésünk, nemcsak a nyári idényben, hanem
az év minden szakában ki tudjuk szolgálni
ügyfeleinket.
– Milyen jellegű munkákat kínálnak?
– A mezőgazdaság, a virágkertészet, illetve a termelés területén toborzunk munkaerőt. Főként fedett helyiségekben –
üvegházakban, csarnokokban – zajló szalagmunkáról van szó, egyebek mellett pa-

a kamatok ezt követő emelkedése várhatóan nyomást gyakorol majd a hazai keresletre a vizsgált keleti EU-gazdaságokban – jósolják hétfői
prognózisukban a Capital Economics londoni elemzői.
A ház ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a térség legtöbb gazdaságában a növekedési ütem meglehetősen
fokozatos lassulására számít, bár a román hazai össztermék, amely a tavalyi harmadik negyedévben kilenc
éve nem mért éves ütemben, 8,8 százalékkal nőtt, valószínűleg markánsabb lassulásnak indul, mivel „egy
percig sem volt valószínű, hogy ez az ütem megismételhető lesz”.
A magyar gazdaság más nagy londoni házak várakozása szerint is élénk növekedési lendülettel zárta a
tavalyi évet.
A Morgan Stanley globális bankcsoport londoni
befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja a heti GDP-adatismertetés elé öszszeállított prognózisában szintén 4,5 százalékos éves
szintű növekedést valószínűsít Magyarországon 2017
negyedik negyedére.
A ház 2017 egészére 3,7 százalékos, 2018-ra 3,5
százalékos növekedéssel számol a magyar gazdaságban. (MTI)

atya pártfogoltjai felkarolására is mutatkozott
hajlandóság.
– Milyen lépéseket kell követniük azoknak,
akik a Holland Contracting segítségével szeretnének külföldi munkát vállalni?
– A jelentkezők elsősorban a weboldalunkon található regisztrációs kérdőívet tölthetik
ki, vagy hívhatnak a 0770-764-901-es, 0770764-971-es telefonszámokon. Ezt követően
interjúra hívjuk őket a cég marosvásárhelyi,
Bolyai utca 1A szám alatti székhelyére. Írásos
beleegyezésükkel regisztráljuk az adataikat,
ezután pedig elkezdődik az igényeiknek megfelelő álláskeresés. Amennyiben nem marosvásárhelyi a jelentkező, és problémás eljönnie
a székhelyünkre, a cég www.hollandcontracting.ro nevű internetes honlapján is regisztrálhat.
– Milyen iratokra lesz szüksége a jelentkezőnek?
– Egyebek mellett szükség van személyazonossági igazolványra, a megfelelő egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolásra,
erkölcsi bizonylatra, egy igazolásra a rendőrségtől, hogy az illető elhagyhatja az országot,
esetenként
a
targoncavezetői
engedélyre, és, ami nagyon fontos,
eurós bankszámlaszámra, amelyre a fizetés
érkezik.
– Rendszerint mennyi idő telik el a jelentkezéstől a kiutazásig?
– Van, akinek pár hetet várnia kell, másoknak rövidebb idő alatt, akár azonnal találunk
munkát.
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Idegenben nem megy az Olimpicnak

Bálint Zsombor

Bár hazai pályán sorozatban
zászlóhajtásra kényszeríti az ellenfeleit, idegenben eddig csupán
Székelyudverhelyen (és Kézdivásárhelyen, de ezt az eredményt
törölték) nyert a fiatal marosvásárhelyi női kézilabdacsapat, az Olimpic. Nem sikerült Piteşti-en sem
diadalmaskodnia, az FC Argeş
ellen, bár az ősszel magabiztosan,
hét góllal győzte le a piteşti-ieket
hazai környezetben. Az első félidőben még szoros volt a mérkőzés, a
második játékrészben azonban nem
bírták az iramot az Evi házaspár tanítványai, és a különbség tíz gólra
nőtt a házigazdák javára.
A vereségre egyrészt a fáradtság
lehet a magyarázat, hiszen az Olimpic kerete párhuzamosan az ifjúsági Hiába nyert magabiztosan hazai pályán a marosvásárhelyi együttes, a visszavágón simán kibajnokságban is szerepel, másrészt kapott. Fotó: Nagy Tibor
ezen a meccsen távol maradt Carla marosvásárhelyi felnőttegyüttes fel- egyhetes szünet következik, a 18.
Lăcătuş, a harmadik húzóember Bă- építését a felbomlott Mureşul he- fordulót február 24-én, szombaton
răbaş és Târşoagă után, akit nagyon lyén.
rendezik, amikor az Olimpic a
nehezen tudnak pótolni.
A női kézilabda A osztályban Nagyváradi CSM-t fogadja.
Való igaz azonban, hogy az A
osztályban ifjúsági csapatként beiratkozott, 16 és fél éves átlagéletRanglista
korú Olimpic számára nem az 1. Nagybánya 15
14
1
0
464-307 43
eredmény a legfontosabb az idei 2. Brassó
15
11
1
3
443-398 34
bajnokságban, hanem a tapaszta- 3. Temesvári SCM 13
10
0
3
388-305 30
latgyűjtés felnőttegyüttesek ellen, 4. Nagyvárad 15
8
2
5
397-405 26
ami megalapozhatja egy jövőbeni 5. Mioveni
14
7
1
6
334-322 22
6. FC Argeş
15
7
1
7
436-425 22
7. Resicabánya 14
6
0
8
347-343 18
Eredményjelző
8. Olimpic
14
5
1
8
400-426 16
A női kézilabda A osztá5
0
9
347-358 15
9. Rm. Vâlcea 14
lyos bajnokság B csoportja
10. Temesvári U 15
5
0
10
393-456 15
17. fordulójában a követ11. Köröskisjenő14
4
1
9
389-447 13
kező eredmények születtek:
12. Székelyudv.* 14
0
0
14
190-336 - 5
Nagyváradi CSM – Székely* 5 büntetőpont levonva
udvarhelyi NKK 35-25, FC
Argeş Piteşti –Marosvásárhelyi Olimpic 30-20, Brassói
Jegyzőkönyv
Corona – Dacia Mioveni 27Női kézilabda A osztály, B csoport, 17. forduló: FC Argeş Pi25, Temesvári Universitatea
teşti – Marosvásárhelyi Olimpic 30-20 (13-11)
– Köröskisjenői Crişul 32Piteşti, egyetemi sportterem, 50 néző. Vezette: Cristian Mihai
26, Nagybányai Minaur –
(Brassó), Ovidiu Petre (Brassó).
Resicabányai CSU 31-20. A
Olimpic: Ugran (Stan) – Munteanu 2 gól, Bărăbaş 8, Târşoagă
Naţional Rm. Vâlcea és a Te5, Moldovan, Sângeorzan 2, Ilieş (Ola 1, Radu, Dima 1, Kiss, Mamesvári SCM állt.
rian, Rizoli, Ghemeş 1, Bardoşi).

Az utolsó fordulóban avatnak bajnokot

Gligor Róbert László

Szorosan felzárkóztak a csapatok az élbolyban az ákosfalvi Caffé Sport teremfoci-bajnokságban, miután a hét végén minden elmaradt
mérkőzést lejátszottak.
Az elmúlt hét végén már a 9. fordulót rendezték meg az ákosfalvi téli bajnokságban, miközben minden csapatnak be kellett pótolnia
elmaradt mérkőzéseit is. Így bizonyosra vehető,
hogy a bajnoki cím az utolsó fordulóban dől el,
hiszen a tabellát egyaránt 24 ponttal vezető Manchester és Csiba csak a 11. fordulóban csaphat
össze. A 10. fordulóban Csibának nem jelenthet
gondot a sereghajtó, pont nélküli Székelyvaja legyőzése, és a Manchester is esélyes az 5. helyre
visszacsúszott Somosd ellen. Ha mindkét csapat
hozza a kötelező győzelmet, akkor február 25- Az elmúlt hét végén mindenkinek be kellett pótolnia elmaradt mérkőzéseit.
én élet-halál harcot vívnak, ugyanis Csiba csak Fotó: Gligor Róbert László
győzelem esetén lehet bajnok, egy döntetlen a Man- alulmarad, az ezüstérmet is elveszítheti, ugyanis a Michestert juttatja újra bajnoki címhez, mivel behozha- nimobila és Ákosfalva pontszámban beéri, és góltatlan gólelőnnyel rendelkezik (+42). Ha viszont Csiba arányban akár le is körözheti, ugyanis mindkét
együttesnek viszonylag könnyű ellenfelekkel kell
szembenéznie. Bár sohasem lehet tudni, bárki megboEredményjelző
tolhat a hét végi 10. fordulóban, s akkor ismét többÁkosfalvi Caffé Sport teremfoci-bajnokság:
esélyessé válik az utolsó kör. Egyetlen dolog szinte
* 8. forduló (február 4.): Balavásár – Tudor biztos: Vaja sereghajtóként zárja majd a bajnokságot.
City 5-11, Kelementelke – LA Galaxy 5-0, KoA hét végén Ákosfalva és a Minimobila játszotta a
ronka – Ákosfalva 1-11, Minimobila – Csiba 6-1, rangadót, a házigazdák alulmaradtak egy szoros küzMadaras – Somosd 2-7, Vaja – Manchester 2-22; delemben, míg Balavásár és Csiba szoros első félidő
* 9. forduló (február 11.): Manchester – Tudor után lehengerelte ellenfelét a második játékrészben.
City 7-6, Somosd – Vaja 16-2, Csiba – Madaras 7- Koronka játék nélkül jutott pontokhoz az LA Galaxy
3, Ákosfalva – Minimobila 4-5, LA Galaxy – Ko- visszalépése miatt, az eddig gyengélkedő Tudor City
ronka 0-5, Balavásár – Kelementelke 8-5.
pedig közel állt az óriási meglepetéshez: szinte végig
A tabella állása: 1. Manchester 24 pont, 2. Csiba vezetett, de a hajrában kiengedte a kezéből a játékot,
24, 3. Minimobila 21, 4. Ákosfalva 21, 5. Somosd így a Manchester a tabella élére ugorhatott.
18, 6. Kelementelke 12, 7. Koronka 12, 8. Madaras
Az elmaradt mérkőzések pótlása során Csiba és a
9, 9. Tudor City 9, 10. Balavásár 9, 11. LA Galaxy Minimobila játék nélkül szerzett pontokat Koronka
3, 12. Vaja 0.
meg nem jelenése miatt, a Manchester pedig simán taA 10. forduló (február 18.) párosításai: Kele- rolt Kelementelke ellen. Somosd mindvégig vezetett
mentelke – Tudor City, Koronka – Balavásár, Mi- Csiba ellen, de a hajrában az Ajax 3-4-ről képes volt
nimobila – La Galaxy, Madaras – Ákosfalva, Vaja 5-4-re fordítani, így reménykedve tekint az utolsó for– Csiba, Manchester – Somosd.
duló rangadója elé.
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Az U17-es magyar válogatott megverte
a norvég fiatalokat a La Manga Kupán

A spanyolországi felkészülési
tornán a Szélesi Zoltán vezette magyar férfi U17-es válogatott 3-2-re legyőzte Norvégia korosztályos
együttesét, így az utolsó mérkőzésen
a tornagyőzelem a tét Szlovákia ellen.
A La Manga Kupa első mérkőzésén Svédországgal 2-2-es döntetlent
játszottak a fiatalok. A második fordulóban Norvégia várt a csapatra.
Az első félidőben egyenlő erők küzdelme folyt a pályán, nagy helyzetek egyik kapu előtt sem alakultak
ki, így a szünetig nem is változott

az eredmény (0-0). Fordulás után
Papp László passzolt el a kapus
mellett (1-0), majd a középkezdés
után szinte azonnal egyenlített az
ellenfél (1-1). Nem sokat kellett
várni az újabb norvég gólra, amely
olyan szakaszában esett a mérkőzésnek, amikor a magyar csapat jól
mozgott (1-2). A hajrá viszont
egyértelműen Szélesi fiainak ment
jobban, először Tóth-Gábor Kristóf,
a ráadásban pedig Papp Marcell
mattolta az ellenfél kapusát, kialakítva a 3-2-es végeredményt.

Jegyzőkönyv
La Manga felkészülési torna, eredmény: Magyarország – Norvégia 3-2 (0-0)
A magyar gólszerzők: Papp L. (47.), Tóth-Gábor Kristóf (80.),
Papp Marcell (80+1.)
Magyarország: Kiss Ágoston – Lakatos Benjámin, Varju Benedek, Szűcs Kornél, Papp László (67. Vida Kristóf) – Csala Tibor
(67. Farkas Marcell), Kocsis Bence Máté, Márton Adrián (41. Kovács Máté), Papp Marcell (80+1. Nyári Patrik) – Csávás Bence (63.
Kapronczai Gergely), Beke Péter (41. Tóth-Gábor Kristóf).

Röviden

* Románia Svájccal került össze a női tenisz Fed-kupa világcsoportjába
jutásért kiírt selejtezőben. A párharcot április 21-22-én rendezik, Románia
házigazda lesz.
* A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének mai mérkőzései:
FC Porto – Liverpool (TV: Telekom Sport 2), Real Madrid – Paris St. Germain (TV: Telekom Sport 1, Szlovák 1). Mindkét találkozó 21.45 órakor
kezdődik.
* A vártnál sokkal korábban felépült Leroy Sané, az angol labdarúgóbajnokságban listavezető Manchester City támadójátékosa. Josep Guardiola vezetőedző hétfőn elmondta, hogy a német válogatott futballista
ismét edzésbe állt, pedig január végén úgy tűnt, bokasérülése miatt több
mint másfél hónapot kell kihagynia. Sanéval szemben a Cardiff City labdarúgója, Joe Bennett szabálytalankodott a két együttes FA Kupa-mérkőzésén január 28-án, emiatt a szünetben le kellett cserélni.
* Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) felszólította a játékvezetőket, hogy szigorúbban büntessék a súlyos szabálytalanságokat a nemzetközi mérkőzéseken. Az UEFA játékvezetői testületének vezetője,
Pierluigi Collina – akit 1998 és 2003 között rendre a világ legjobb játékvezetőjének választottak – kifejtette, meg akarják akadályozni, hogy a
futballisták pályafutása veszélybe kerüljön egy szabálytalanság következtében, függetlenül attól, hogy szándékos vagy véletlen. „A játékosoknak
meg kell érteniük, hogy tiszteletben kell tartaniuk ellenfeleiket, és ugyanolyan pozitív viselkedést kell tanúsítaniuk, amit saját magukkal szemben
elvárnak“ – tette hozzá.
* Szexuális zaklatással vádolja volt edzőjét egy korábbi világcsúcstartó
úszó. Az amerikai tornaszövetséget alapjaiban megrengető zaklatási botrány után Ariana Kukors bejelentette, hogy egykori edzője, Sean Hutchison 13 éves kora óta zaklatta őt. A 2009-ben Rómában világbajnok – a
fináléban világcsúccsal a harmadik Hosszú Katinkát is legyőző – Kukors
elmondta, a tornászok ügyét követően döntött úgy, ő is előáll a történetével. A 28 éves volt úszó 2013-ban hagyott fel a versenysporttal.
* A hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher fia, a 18
éves Mick idén is az európai Forma–3-as bajnokságban versenyez. „A
mezőny kemény és szoros, ezért szeretnék még egy szezont eltölteni a
Forma–3-ban“ – nyilatkozta hétfőn a konstruktőri címvédő Prema Powerteam pilótája. Mick Schumachernek a tavalyi volt az első idénye az európai sorozatban. Mind a tíz versenyhétvégén rajthoz állt, és a 12.-ként zárta
az évadot. Legjobb helyezéseként Monzában harmadik lett. A fiatal pilóta
ismét megerősítette, célja, hogy a Forma–1-ben szerepeljen.

Schumacher fia idén is a Forma-3-ban versenyez
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Döntős a rövidpályás magyar férfi
gyorskorcsolyaváltó

________________________________________ 2018. február 14., szerda

Döntőbe jutott a magyar férfi gyorskorcsolyaváltó a pjongcsangi téli olimpián kedden. A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu
Shaolin Sándor összeállítású kvartett a világelső
dél-koreai staféta mögött magabiztosan jutott a
fináléba, ahol még a kanadaiak és a kínaiak lesznek az ellenfelek.
Az 5000 méteres futam elején felváltva vezettek a magyarok és a hazaiak, de nem volt túl
nagy az iram. Az egyik váltásnál utolsó helyre is
visszacsúszott a magyar együttes, azonban Liu
Shaoang hamar újra élre tört. A csapatok tisztán
versenyeztek, de a pozíciók gyakran cserélődtek,
a magyarok viszont sokat vezették a mezőnyt,
főleg féltávtól.
A dél-koreaiak a táv utolsó harmadában a ma- Liu Shaolin Sándor (b3) a pjongcsangi téli olimpia 5000 méteres gyorskorcsolyagyarokat megelőzve ritmust váltottak, a telt váltó versenyének elődöntőjében a Kangnung Jégcsarnokban 2018. február 13házas kangnungi jégcsarnok csaknem „felrob- án. Döntőbe jutott a magyar férfi gyorskorcsolyaváltó. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt
bant” ekkor. Ezt a tempót pedig nem bírták se a
japánok, se a világcsúcstartó amerikaiak, azaz az utolsó Kiemelte, nem írná alá előre a negyedik helyet. Elárulta,
hét-nyolc körben már kérdéses sem volt a továbbjutás, amikor sikerült tapadni a hazaiakra, és megvolt a két
bólya előny az amerikaiakkal szemben, akkor érezte,
főleg úgy, hogy a japán váltó egyik tagja elesett.
A magyar váltó 6:34.866 perccel ért célba, amely új hogy meglesz a finálé, mert mindenki magabiztosan
versenyzett, nem volt benne a hiba a korcsolyázásban.
országos csúcs.
„Mindenki hozta a magáét. Senki nem adta könnyen
„Nagyon rossz olimpia már nem lehet. Amiért jötpozícióját”
– jelentette ki Burján Csaba, aki úgy
a
tünk, azt elértük. Akármi lesz, már nem tudok elégedetlen lenni. Azt gondoltuk, hamar megindulnak a vélte, két éve talán kicsit elbízták magukat és ebben a
dél-koreaiak, de hiába mentek előre, nem volt nagy az szezonban ütközött ez ki, amikor sorra kapták a pofoiram, emiatt gyakran változtak a pozíciók. Nagyon tet- nokat. „De a legjobbkor újra hibátlanul mentünk!”
Liu Shaoang csak annyit emelt ki, nagyon jót tett
szett, hogy az amerikaiakat kétszer is leváltottuk” – értékelt a rangidős, negyedik olimpiáján szereplő Knoch neki a két elrontott egyéni szám után, hogy a váltóval
Viktor. Hozzátette, örül, hogy négycsapatos lesz a sikerült javítania.
A férfiváltók döntőjét jövő csütörtökön rendezik.
döntő, így talán nyugodtabb futamra lehet számítani.

A gyorskorcsolyázó Nagy Konrád 29. lett
1500 méteren

Nagy Konrád a 29. helyen végzett a férfi gyorskorcsolyázók keddi 1500 méteres versenyében a pjongcsangi téli olimpián. Az aranyérmet a holland Kjeld
Nuis szerezte meg, másodikként honfitársa, Patrick
Roest, harmadikként pedig a hazai közönség előtt szereplő Kim Min Szok végzett a 35 fős mezőnyben.
A magyar gyorskorcsolyázó a hatodik párban ment
kínai ellenféllel, akit megelőzött és 1:49.01 perces
eredménnyel ért célba. Nagy négy évvel ezelőtt Szocsiban a 26. helyen zárt, most 1:45 perc alatti időt szeretett volna futni, de ettől elmaradt.
„Egyáltalán nem vagyok elégedett az időmmel. Ha
futok egy ilyen időt, de azt érzem, hogy ez jó volt,
megcsináltam úgy, ahogy kellene, akkor azt mondom,
rendben, de ez most nem így volt” – értékelt a debreceni sportoló, aki szerint jól sikerült a rajtja, amit sokat
gyakoroltak, ott is hagyta a kínai ellenfelét, de aztán
„szétesett” a végére.

A magyar zászlóvivő elmondta, a bemelegítésnél
még egész nyugodt volt, majd amikor bement a jégre
a futam előtt, már kicsit izgult, de nem volt igazán
stresszes. A második körben viszont már fejben és
technikailag sem volt rendben. „A következő versenyemig van még tíz nap, addig összeszedem magam,
és a szám maga is rövidebb lesz. Remélem, a jég is
picit jobb, gyorsabb lesz, mert nekem az jobban feküdne” – utalt arra, hogy jövő pénteken még 1000 méteren is rajthoz áll.
Nagypályás gyorskorcsolyában mind a négy eddigi
számot a hollandok nyerték.
Eredményjelző
* gyorskorcsolya, férfi 1500 méter, olimpiai
bajnok: Kjeld Nuis (Hollandia) 1:44.01 perc, 2.
Patrick Roest (Hollandia) 1:44.86, 3. Kim Min
Szok (Koreai Köztársaság) 1:44.93, ...29. Nagy
Konrád 1:49.01

Norvég és svéd arany a sífutók
sprintversenyében, Kónya a 67.

azonban óriási csata zajlott az Nagyon vártam ezt a versenyt, nem
olasz Federico Pellegrino és tudtam, hogy mire számíthatok, de
az orosz Alekszandr Bolsunov meg vagyok elégedve az eredméközött, előbbi végül két szá- nyemmel.” Hozzátette: a hó minőzadmásodperccel bizonyult sége is jó, a pálya viszont nehéz, a
gyorsabbnak.
második emelkedőt például megleKónya Ádám már a selejte- hetősen meredeknek találta.
zőben búcsúzott, s végül a 67.
A nőknél a 24 éves Nilsson már
helyen zárta a versenyt, mi- a negyeddöntőben és az elődöntőután – a Magyar Olimpiai Bi- ben is meggyőző teljesítményt
zottság honlapja szerint – egy nyújtott, majd a hatos finálét is
kínai versenyzőt kizártak, így uralta. Mögötte a címvédő és világegy helyet előre lépett. „Ke- bajnok norvég Maiken Caspersen
mény verseny volt, de ki tud- Falla és az orosz Julija Belorukova
tam futni magamból mindent, vívott nagy küzdelmet az ezüstért,
ami bennem volt – értékelt a végül minimális különbséggel
A magyarok képviselője elégedett az eredményével, magyar versenyző. – A pálya előbbi ért előbb a célba.
„ki tudtam futni magamból mindent, ami bennem volt” első részét egy kicsit kapkoA két versenyt hóesésben és
– mondta a végén.
Fotó: MTI
dósnak éreztem, de a második rendkívül hideg időben bonyolítotA férfiaknál a norvég Johannes szakasz már jobban ment. Ott tud- ták le az Alpensia Sífutó KözpontHösflot Kläbo, a nőknél pedig a tam lenni fejben a rajttól a célig. ban.
svéd Stina Nilsson nyerte a sífutók
keddi klasszikus stílusú egyéni
Eredményjelző
sprintversenyét a pjongcsangi téli
* sífutás, női egyéni szabadstílusú sprint (1,25 km), olimpiai bajolimpián. Mindketten első ötkarikás
nok: Stina Nilsson (Svédország) 3:03.84 p, 2. Maiken Caspersen
aranyukat szerezték.
Falla (Norvégia) 3:06.87, 3. Julija Belorukova (Olimpiai Sportolók
A 21 éves Kläbo esélyesként
Oroszországból) 3:07.21
győzött, s ezzel ő lett minden idők
* sífutás, férfi egyéni szabadstílusú sprint (1,4 km), olimpiai bajlegfiatalabb egyéni sífutó olimpiai
nok: Johannes Hösflot Kläbo (Norvégia) 3:05.75 p, 2. Federico Pelbajnoka a férfiaknál. A döntőben fölegrino (Olaszország) 3:07.09, 3. Alekszandr Bolsunov (Olimpiai
lényesen nyert, a második helyért
Sportolók Oroszországból) 3:07.11, ...67. Kónya Ádám

Kanadáé
a történelmi curlingarany

Kanada kettőse, John Morris és
Kaitlyn Lawes nyerte a curling vegyespárosok versenyét a pjongcsangi téli olimpián, mivel a
döntőben magabiztosan, 10-3-ra legyőzte a tavaly világbajnok Jenny
Perret, Martin Rios svájci duót.
A keddi finálé 2-2 után gyakorlatilag már a harmadik endben eldőlt,
amikor a kanadaiak kihasználták a
számukra nagyon kedvező állást és
egy szép dobással négy pontot szereztek. Jelentős előnyük bőven
elégnek bizonyult, már csak azért
is, mert bár a következő szakaszt 10-ra elveszítették, az ötödiket és a
hatodikat 2-0-lal hozták, ezzel ki is
alakult a végeredmény.
Kanada a tavalyi vb-n ezüstérmes volt, de nem ebben az összeállításban. A mostani győztesek már
korábban is nyertek olimpiai
aranyat, John Morris 2010-ben a

férfi, Kaitlyn Lawes pedig négy éve
a női csapatversenyben.
A dél-koreai játékokon a körmérkőzéses selejtezőben is a kanadaiak
bizonyultak jobbnak, akkor 7-2-re
verték a svájciakat.
A vegyespárosok számára most
először rendeztek versenyt a téli
olimpiák történetében. A szám szabályai nagyban különböznek a csapatversenyétől. Ebben nem négy-,
hanem kéttagú csapatok játszanak
egymással, ráadásul nem tíz, hanem
csak nyolc endből állnak a mérkőzések. Csapatonként csupán öt eldobott, valamint egy-egy előre
felhelyezett kővel játsszák a játékot.
A dobósorrend pedig úgy néz ki,
hogy az egyik játékos indítja az első
és utolsó, a másik játékos pedig a
középső három követ. Ezt a pozíciót játékrészenként lehetőségük
van cserélni a csapatoknak.

Eredményjelző
* curling vegyespáros, döntő: Kanada – Svájc 10-3; a bronzmérkőzésen: Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) – Norvégia 8-4
* a végeredmény: olimpiai bajnok: Kanada (John Morris, Kaitlyn Lawes), 2. Svájc (Jenny Perret, Martin Rios), 3. Olimpiai
Sportolók Oroszországból (Anasztaszija Brizgalova, Alekszandr
Kruselnyickij)

Harmadik olimpiai aranyát
nyerte a német szánkós

Harmadik olimpiai aranyérmét nyerte női szánkóban a német Natalie
Geisenberger: a pjongcsangi játékokon kedden egyesben győzött, megelőzve honfitársát, Dajana Eitbergert, valamint a kanadai Alex Gough-t.
A 30 esztendős, hétszeres világbajnok Geisenberger négy éve Szocsiban egyesben és csapatban is diadalmaskodott, most pedig már a hétfői
első futam után az élre állt.
A vb-bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Eitberger a záró, negyedik
futamban ugyan a leggyorsabbnak bizonyult, ám ez csak arra volt elegendő, hogy megőrizze összesítésben a második helyét.
Eredményjelző
* szánkó, női egyes, olimpiai bajnok: Natalie Geisenberger (Németország) 3:05.232 perc, 2. Dajana Eitberger (Németország)
3:05.599, 3. Alex Gough (Kanada) 3:05.644

Pjongcsangi ötkarikás

* A japán rövidpályás gyorskorcsolyázó, Szaito Kej az első, akit pozitív
doppingteszt miatt hazaküldtek a pjongcsangi téli olimpiáról. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság keddi közlése szerint a 21 éves sportoló, aki a
japán váltó tartalékversenyzője, egy versenyen kívüli doppingellenőrzésen
akadt fenn még az olimpia előtt. A gyorskorcsolyázót – akinek szervezetében acetazolamidot mutattak ki – ideiglenesen felfüggesztették, s hazaküldték az olimpiai faluból. Szaito eltiltásának hosszáról az ötkarikás
verseny után döntenek.
* A műkorcsolyázók közül többen is elhagyták az olimpiai falut, hogy
nyugodtabb körülmények között készüljenek a versenyre. A jégtáncverseny esélyesei közül a kanadai Tessa Virtue, Scott Moir kettős, valamint
a még később (először jövő szerdán) jégre lépő női mezőnyből honfitársaik, Kaetlyn Osmond, Gabrielle Daleman és Larkyn Austman Szöulba
utaztak, hogy ott gyakoroljanak a rövidprogram bemutatásáig. Az amerikai csapat női tagjai (Mirai Nagasu, Karen Chen és Bradie Tennell) is elhagyták a falut, és egy meg nem nevezett helyszínen készülnek az egyéni
küzdelmekre. Az orosz és a japán válogatott egy része a Koreai Köztársaság helyett Japánban edz a héten.
* A szervezőbizottság (POCOG) döntése nyomán mostantól ingyen látogatható az esti éremátadás a pjongcsangi téli olimpián. A POCOG ezzel
a lépéssel arra reagált, hogy eddig gyér érdeklődés mellett bonyolították
le a napi ünnepségeket. A dobogósok a versenyeik helyszínén csak egy
plüssállatot kapnak, az érmeket minden este, helyi idő szerint 19 óra után
adják át az Olimpiai Parkban, az úgynevezett medáltéren. Eddig azoknak
a látogatóknak, akiknek nem volt jegyük, körülbelül másfél eurónak megfelelő összeget kellett fizetniük azért, hogy beléphessenek a park területére, mostantól – 17 óra után – ez ingyenes lesz.

2018. február 14., szerda ______________________________________________KÖZÉRDEK ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

9

Az érvénytelen műszaki vizsga nem bűntény

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Szabálysértések (I.)

A gyakorlatban nagy jelentősége
van a szabálysértések kérdésének,
hiszen ez az az első szankcionálási
kör, amikor az állam az állampolgáraival szemben büntetéseket foganatosíthat és hajthat végre.
Itt rögtön meg kell jegyezni,
hogy amint lentebb is leírjuk, a
szabálysértés (contravenţie) nem
azonos a bűncselekménnyel
(infracţiune).
Valószínűleg kevesen vannak,
akiket még nem büntetett meg szabálysértésért rendőr vagy más rendészeti jogkörrel felhatalmazott
szerv, ha pedig nem, ez nagy valószínűséggel a jövőben meg fog történni. Erre az esetre nem árt, ha
tudjuk, mi történhet, mihez van
joga a büntető szervnek, illetve milyen kötelezettségeket és jogokat
biztosít erre az esetre a vonatkozó
jogszabály.
A szabálysértést a jogkörrel rendelkező hivatalos szerv szabálysértési jegyzőkönyvvel („proces verbal
de constatare şi sancţionare a contravenţiei”) állapítja meg, valamint
bünteti. Szabálysértésnek minősül
minden vétkességgel elkövetett
olyan cselekmény, amelyet a jogszabály szabálysértésnek minősít.
Szabálysértést meghatározni a
jogszabály szerint törvénnyel, rendelettel, kormányhatározattal, valamint helyi vagy megyei tanácsi
határozattal lehet. A szabálysértési
jogszabályok tulajdonképpen azokat a társadalmi értékeket védik,
amelyeket nem a büntetőjog (lege
penală) véd. Pl. a lopás mindig is
bűncselekmény marad, és a büntetőjogi törvények hatálya alá esik,
míg például az úton való szabálytalan átkelést szabálysértésnek minősíti a törvény.
Ugyanakkor bizonyos cselekedetek lehetnek szabálysértések
vagy a konkrét tényállás függvényében bűncselekmények is, pl. a
csendháborítás alapesetben szabálysértés, amit az 1991. évi 61. sz.
tv. büntet, viszont ha ez nyilvánosan elkövetett erőszakos cselekedetekkel vagy súlyos fenyege-

téssel, sértéssel társul, akkor már
bűncselekményről beszélünk, amelyet a román büntetőtörvénykönyv
371. paragrafusa szankcionál mint
önálló bűncselekményt (infracţiune de tulburare a ordinii şi liniştii
publice).
Szabálysértéseket a jogszabályok a társadalom minden területén
meghatároznak a közrend, a közúti
közlekedés, az építkezés, a munkavédelem, az üzleti élet, az adózás,
a versenyszféra, a fogyasztóvédelem területén, illetve sok más téren.
A szabálysértést alapvetően a
rendőr állapíthatja meg, illetve
szankcionálhatja a fent említett
jegyzőkönyvvel, viszont jogszabállyal más hivatalos szerveket is
fel lehet hatalmazni ezzel a hatáskörrel, például a polgármestert
vagy a polgármesteri hivatal dolgozóit.
Fontos kiemelni, hogy bizonyos
szabálysértések megállapításához
speciális minőség kell, például a
közúti közlekedéssel kapcsolatos
szabálysértéseket kizárólag a közlekedésügyi rendőr vagy határátkelőnél a határőr állapíthatja meg.
Ugyanez a helyzet pl. a szerencsejátékok üzemeltetésével kapcsolatos szabálysértések esetén, ahol
csak a nemrég létrehozott Nemzeti
Szerencsejátékokat Felügyelő Hatóság munkatársai büntethetnek.
Tehát a közrendőr mindent büntethet kijelentés már nem állja meg a
helyét, a tendencia az, hogy sajátos
területeken speciális felkészültségű
hatóságok járjanak el, és esetenként szankcionáljanak.
Szabálysértés esetén a jegyzőkönyvfelvétel érdekében az illetékes szervnek – általában a
rendőrnek, de, mint fentebb írtuk,
nem kizárólag – joga van igazoltatni a kérdéses személyt, illetve az
köteles közölni a személyi adatait.
Ennek visszautasítása esetén az illető személy bekísérhető a legközelebbi rendőrőrsre azonosítás
céljából, ennek érdekében akár
kényszerintézkedés is hozható.
Ebben az esetben a kényszerintézkedést kizárólag a rendőr/csendőr
alkalmazhatja, ha a szankcionáló
szerv nem tartozik a rendészet kötelékébe, az ilyen intézkedés foga-

natosításához segítségül kell hívja
a rendészeti szerveket.
Ezért más ellenőrző szerv (pl.
munkaügy, fogyasztóvédelem stb.)
az eljárás során már eleve a rendőrséggel vagy csendőrséggel
együtt hajtja végre az ellenőrzést,
csak ezek rendelkeznek kényszerintézkedési jogosultsággal. Az azonosító iratot az illető szerv nem
tarthatja vissza, az azonosítás után
vissza kell szolgáltatnia. A jegyzőkönyv felvételekor közölni kell az
illető személlyel a jegyzőkönyv
felvételének okát, illetve a szankcionált személy azon jogát, hogy a
jegyzőkönyv tartalmára észrevételeket tegyen.
A rendőrrel vagy az azzal asszimilált hivatalos szerv munkatársával szemben elkövetett erőszakos
cselekedet vagy fenyegetés hivatalos szerv elleni bűncselekménynek
minősül (ultraj), vagy legjobb esetben, ha csak tiszteletlen, alpári
hangnemről van szó, akkor önálló
szabálysértésnek.
A szankcionált személynek joga
van megkérdezni, hogy miért került sor a jegyzőkönyv felvételére,
kérheti, hogy az illetékes szerv
munkatársa igazolja magát (név,
rang, beosztás), akár az igazolvány
felmutatásával is, bár az illető közalkalmazott már első pillanatban
be kell mutatkozzon, közölve ezeket az adatokat. A megjegyzéseinket és ellenvetéseinket kötelező
módon jegyzőkönyvbe kell venni,
ha pedig ez nem történik meg, ezt
a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
A következő részben a gyakorlatban gyakran előforduló kérdésekre fogunk válaszolni, például
amikor semmis a jegyzőkönyv, kötelesek vagyunk-e aláírni azt, szabálysértéskor melyek az alkalmazható büntetések (kiszabható-e börtön szabálysértésért), a jegyzőkönyv
aláírása egyenlő-e annak elismerésével, lehet-e ilyenkor bírósági panasszal élni a jegyzőkönyv ellen, a
pénzbüntetés felét mikor lehet kifizetni, egyenlő-e ez a beismeréssel,
vissza lehet-e igényelni a befizetett
büntetést, mi a bírósági panasz menete, a jogosítvány visszaigénylése
bírósági panasz esetén.

A személyazonossági igazolványt igénylők segítése

Mozgásképtelenekhez kiszállnak

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Lakosság-nyilvántartó Hivatal révén segítséget
nyújt azoknak a személyazonossági igazolványt igénylő mozgásképtelen személyeknek,
akiket nem lehet szállítani, akárcsak a szülészeten személyi nélkül jelentkező kismamáknak.

A polgármesteri hivatal segítséget nyújt a mozgásképtelen személyeknek a személyazonossági igazolvány megszerzésében azáltal, hogy kiszállnak az
érintettek otthonába, ahol fényképet készítenek róluk
és átveszik a szükséges okiratokat – áll a Claudia Trif
intézményvezető kézjegyével ellátott közleményben.
A mozgásképtelenek egészségi állapotát igazoló családorvosi igazolással vagy fogyatékossági kategóriába
való besorolással kell bizonyítani az igénylő személy

mozgásképtelenségét. Az igényléseket a Lakosságnyilvántartó Hivatal Kossuth/Călăraşilor utca 26–28.
szám alá kell benyújtani, és ezért a szolgáltatásért nem
számolnak fel pluszköltséget.
2017-ben magánszemélyek, egészségügyi intézmények, szociális otthonok kérésére 122 ilyen jellegű kiszállás
révén
juthatott
személyazonossági
igazolványhoz 310 személy. Ezzel a módszerrel csökkentették az újszülöttek kórházban hagyását azáltal,
hogy a szülészeten személyi nélkül jelentkező anyáknak a helyszínre kiszállva személyazonosságit készítettek és az újszülötteket bejegyezhették.
Fontos! A szülészetről való távozás alkalmával a
személyivel nem rendelkező anya kézhez kapja mind
a saját személyi igazolványát, mind az újszülött születési bizonyítványát. (szer)

Májustól a bejegyzést is
felfüggeszthetik

Az Országos Gépjármű-bejegyzési Hivatal (RAR) elutasítja azt a hírt, miszerint
bűnügyi dossziét állítanak ki
a gépjármű-tulajdonos nevére, illetve börtönbüntetést
kaphat, ha lejárt a gépjármű
műszaki ellenőrzése vagy az
ideiglenes bejegyzés érvényét vesztette.

A RAR pontosít, hogy sosem
volt szándékukban hasonló kezdeményezés, az érvényben lévő törvények szerint pedig egyértelmű,
hogy az említett szabálysértés miatt
csak bírság jár, amit a helyzet súlyosságától függően büntetőpontok
levonásával egészíthetnek ki.
Amennyiben egy jármű közúti ellenőrzése során a rendőrség megállapítja, hogy a kötelező műszaki

vizsga érvényessége lejárt, a bírság
és büntetőpontok levonása mellett
visszatartják a jármű törzskönyvét
is, ami a május 18-a után életbe
lépő rendelkezések nyomán maga
után vonja a jármű bejegyzésének
felfüggesztését is, azonban ezeknek
az intézkedéseknek nincs bűnügyi
vetületük.
Amint a jármű tulajdonosa megszerzi az érvényes műszaki ellenőrszóló
dokumentumot,
zésről
automatikusan megszűnik a jármű
forgalomba való bejegyzésének felfüggesztése. A RAR sajtóosztálya
által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény a 2002. évi 195-ös
számú sürgősségi kormányrendeletet módosító és kiegészítő 2017. évi
14-es számú kormányrendelet előírásait tartalmazza. (Pálosy P.)

Rajz- és esszépályázat

A magyar zászló
és címer ünnepére

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet pályázatot hirdet több
korcsoportnak
(óvodástól
egyetemistáig) a március 16án tartandó magyar zászló és
címer ünnepére. A pályamunkák beküldési határideje február 26.

15.000– 150.000 forint értékű értékű tárgy- és könyvjutalomban részesülhetnek azok a pályamunkák,
amelyeket a bíráló bizottság korcsoportonként I–III. díjban részesít.
A Magyar Országgyűlés a magyar
zászló és címer emléknapjául, így a
nemzeti összetartozás egyik legfontosabb ünnepeként március 16-át
jelölte meg. A pályázatok két témakörben (Magyar zászló és címer,
valamint Mátyás, az igazságos), illetve két műfajban (rajz és esszé),
és a rajzpályázat esetében hét, míg
az esszépályázat esetében három
korcsoportban kerülnek kiírásra.
Amint az intézet honlapján olvasható, „Magyarország határai nem
esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális
és történelmi hagyományainál
fogva mégis egységes. Ennek az
összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképe a magyar zászló és a nemzeti címer”.
A rajzpályázat témakörében az
óvodásoktól egyetemistákig terjedő
korcsoportban pályázók a magyar
zászlót és/vagy címert, a történelmi
zászlókat, illetve a határon túli
nemzetrészek zászlóit, valamint
saját Mátyás király ábrázolását a
rajz, a grafika, a kollázs, illetve a
festészet bármelyik technikájával
megjelenítheti, egyéni hangulat,
téma, emlékkép vagy történelmi
eseménnyel összefüggésben ábrázolva. A pályaművek anyaga papír,
karton, farost vagy vászon lehet. Az
ünnepi esszépályázat témakörében
az általános iskola VII–VIII. osztályosai, középiskolások és egyete-

mista pályázók a magyar zászlót
és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, velük összefüggő
történelmi személyiség életét, valamint Mátyás királyt jeleníthetik
meg az esszé műfajában 4.000 –
10.000 leütésben, tetszés szerint,
valamely egyéni hangulat, téma,
emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben írásban
ábrázolva. A pályamunka PDF formátumban, digitális úton küldhető
be. A rajzpályázat esetében: a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre:
Nemzetstratégiai
Kutatóintézet
1368 Budapest Pf.:178., míg a diaszpórában élő pályázók szkennelve, elektronikus formában a
rajz@nski.gov.hu
e-mail-címre
küldhetik pályázataikat.
Az esszépályázatot benyújtók
pályamunkáikat
az
alábbi
e-mail-címre küldhetik: essze@
nski.gov.hu.
A pályamunkák beérkezési határideje 2018. február 26., hétfő déli
12.00 (CET) óra. A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják,
hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának,
közzétételének
jogáról,
beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával)
feltüntetése mellett, a kiíró javára
lemondanak. A pályázat eredményét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi
közzé. A díjak és elismerések ünnepi keretek között történő átadására 2018. március 16-án kerül sor.
A díjazottak az esemény részleteiről
külön tájékoztatást kapnak. A pályázattal kapcsolatos esetleges
egyéb információk az intézmény
www.nski.hu honlapján találhatók,
vagy a rajz@nski.gov.hu, illetve az
essze@nski.gov.hu e-mail-címen
kérhetők. (pálosy)
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A virtuális valuták magas kockázataira intik
a befektetőket az európai pénzügyi hatóságok

A virtuális valuták jelentős
kockázataira intették a befektetőket hétfői közös figyelmeztetésükben az Európai
Unió pénzügyi hatóságai.

Az Európai Bankhatóság (EBA),
az Európai Értékpapír- és Piacfelügyeleti Hatóság (ESMA), valamint
az Európai Biztosítási és Nyugdíjfelügyelet (EIOPA) felhívása szerint a jelenleg hozzáférhető virtuális
valuták olyan digitális értékmegtestesítők, amelyeket nem jegybankok
bocsátottak ki, így nem is áll mögöttük jegybanki vagy egyéb közhatósági garancia, és jogi státusuk
alapján nem is számítanak valutának vagy pénznek.
Ezek a digitális eszközök igen
kockázatosak, rendszerint nincs
mögöttük semmiféle kézzelfogható eszközfedezet, és nem terjed ki rájuk az európai uniós
törvényi szabályozás, így nem is
kínálnak jogi védelmet a befektetőknek.
A három felügyelet szerint különösen aggasztó, hogy egyre többen
vásárolnak bitcoint és sok már virtuális valutát azzal a várakozással,

hogy azok értéke folyamatosan növekedni fog, ám nincsenek tudatában befektetett pénzük elvesztésének magas kockázatával.
A figyelmeztetés szerint a volatilitásra jellemző, hogy például a bitcoin egységének értéke a tavaly
januárban mért ezer euróról decemberre 16 ezer euróig szökött fel,
utána február közepéig csaknem 70
százalékkal ötezer euróra zuhant
vissza, majd az utóbbi időszakban
40 százalékkal hétezer euróig erősödött.
A három pénzügyi hatóság kimutatása szerint a száz legnagyobb virtuális valutaféle összesített globális
piaci tőkeértéke jelenleg meghaladja a 330 milliárd eurót.
A figyelmeztetésben a hatóságok kiemelik: ha valaki virtuális valutát vásárol, magas a kockázata
annak, hogy elveszíti befektetett pénzének jelentős részét, vagy akár teljes
egészét.
Ugyanez érvényes azokra a pénzügyi termékekre, amelyeknek megvásárlásával a befektetőknek
közvetlen kitettsége keletkezik a
virtuális valutákkal szemben.

A kockázatokat tetézi, hogy ha
egy virtuális valutakereskedelmi
platform csődbe megy, beszünteti a
tevékenységét, kibertámadás éri,
vagy a bűnüldöző hatóságok valamilyen okból lefoglalják eszközeit,
az európai uniós jogszabályok semmiféle olyan külön védelmet nem
nyújtanak, amely fedezné a befektetők veszteségét, és nincs garancia
arra sem, hogy a befektetők ismét
hozzáférhetnek virtuális valutában
tartott vagyonukhoz.
A felhívás szerint ezek a kockázatok már számos alkalommal valóra váltak világszerte.
A virtuális valuták erős árfolyamingadozási hajlama, a jövőjüket
övező bizonytalanság, az e valutákat forgalmazó platformok megbízhatatlansága alkalmatlan befektetési
célponttá teszi ezeket a pénzügyi
eszközöket a legtöbb fogyasztó számára, de különösen azok részére,
akik hosszú távra, például nyugdíjas korukra szánt megtakarítás célkeresnek
befektetési
jából
lehetőségeket – áll a pénzügyi hatóságok hétfői közös felhívásában.
(MTI)

Vád alatt a Barclays jogosulatlan pénzügyi
segítségnyújtás igénybevételének gyanújával

Jogosulatlan pénzügyi segítségnyújtás
igénybevétele
címén vádat emeltek hétfőn
az egyik legnagyobb brit befektetési bankcsoport, a Barclays ellen.

A súlyos csalási ügyek felderítésére szakosodott brit nyomozóiroda
(Serious Fraud Office, SFO) által
bejelentett vádemelés előzményei a
2008-as pénzügyi válságig nyúlnak
vissza, amikor a Barclays – több
más, megrendült helyzetű brit
nagybanktól eltérően – nem kívánt költségvetési tőkejuttatást
igénybe venni a brit kormánytól,
hanem a piacról hajtott fel pótlólagos tőkét.
A hétfői vádemelés a Barclays
közvetlen befektetési banki feladatokat ellátó ágazata ellen irányul, de
az SFO tavaly júniusban ugyanezen
a címen vádat emelt a Baclays-csoport egészét átfogó Barclays Plc
holding ellen is.
A pénzügyi válság óta ez az első
vádemelés egy egész bank ellen
Nagy-Britanniában.
Az eljárás a Barclays, valamint a
Qatar Holding és a Challenger Universal Ltd. katari alapok között
2008 júniusa és októbere között lezajlott tranzakciókkal van összefüggésben.

Az amerikai Lehman Brothers
bankcsoport tíz évvel ezelőtti összeomlása utáni piaci pánikhelyzetben
a brit kormány és a Bank of England – a brit jegybank – minden
idők legnagyobb, garanciavállalásokkal együtt összesen 500 milliárd
fontos bankmentő programját indította el, amelynek keretében évtizedek óta először állami tulajdonba
kerültek brit nagybankok.
Az akkor részlegesen államosított két legnagyobb bank, a Royal
Bank of Scotland (RBS) és a Lloyds
megmentésére közvetlenül több
mint 65 milliárd font költségvetési
tőkeinjekciót fordított a kormány.
A Barclays azonban nem kért a
költségvetési támogatásból, hanem
a katari partnereivel lebonyolított
tranzakciókból vont be hozzávetőleg 15 milliárd dollár likviditást.
A nyomozóhatóság gyanúja szerint ebből a pénzből juttatott vissza
a Barclays a katari államnak egy 3
milliárd dolláros hitelkeretet, az SFO
szerint azért, hogy abból a katari alapok közvetve vagy közvetlenül
Barclays-részvényeket vegyenek.
A nyomozóiroda szerint ez kimeríti a jogosulatlan pénzügyi segítség
igénybevételének tényállását az
1985-ben kelt társasági törvény
alapján.

Ha a Barclays bankszolgáltatási
részlegét az eljárásban bűnösnek találják, a cég elvileg akár nemzetközi
pénzügyi
szolgáltatási
jogosítványát is elveszítheti.
A Barclays megítélését már a nevéhez fűződő Libor-botrány is súlyosan kikezdte. Az azóta
nemzetközivé duzzadt, hatalmas
bírságokhoz vezető ügy 2012 nyarán robbant ki, amikor az SFO és a
brit pénzügyi felügyelet feltárta,
hogy a Barclays egyes kereskedői a
globális pénzügyi válság előtt és
alatt haszonszerzés céljából manipulálták a Libort.
A Libor (London interbank offered rate) a globális nagybani likviditáspiac legfontosabb irányadó
kamatlába, évente 360 ezer milliárd dollár összértékű globális
pénzügyi tranzakcióhoz szolgál referenciakamatként. Ez a teljes világgazdaság éves hazai össztermékének (GDP) több mint az ötszöröse.
A Barclayst már a botrány kirobbanásának évében 290 millió font
bírsággal sújtották a brit és az amerikai piacfelügyeleti hatóságok, és
az ügy nyilvánosságra kerülése után
nem sokkal távozott Bob Diamond
vezérigazgató és az akkori elnök,
Marcus Agius is. (MTI)

A diákok miatt emelkedett
a vasút utasforgalma

Tavaly csaknem másfél millióval emelkedett az utaslétszám az
állami vasúttársaság személyszállító vállalatánál (CFR Călători), az
utasok több mint tíz százaléka
azonban egyetemi hallgató volt,
ők tavaly óta ingyen válthatnak
jegyet a CFR járataira – derült ki
a Hotnews.ro hírportál által pénteken közölt adatokból.
Míg az állami vasúttársaságnak
2016-ban 52,9 millió utasa volt,
tavaly már 54,3 millió utast, köztük 6,4 millió egyetemistát szállított. Az egyetemisták – állami
szubvencióból fedezett – szabadjegyeinek ellenértéke megközelítette a 200 millió lejt.
Mivel egyes járatok a hazautazó
diákok miatt hétvégenként túlzsúfolttá váltak, a CFR Călători a kekihasznált
járatainak
vésbé
beszüntetésével, a vagonok átcsoportosításával próbál megoldást
találni a helyzetre. A Feroviarul.ro
szakportál múlt heti közlése szerint a CFR Călători csaknem száz
vonatjáratot töröl március elsejétől, vagy csak munkanapokon üzemeltet.

A cég azzal indokolta az intézkedést, hogy a törölt járatokra általában tíznél kevesebb utas vált
jegyet, így működtetésük nem kifizetődő. Ezzel szemben vannak
olyan – a főváros és Erdély között
alig 3-4 kocsival közlekedő – járatok, amelyeken állva utaznak az
utasok. Tavaly a CFR mintegy 700
ezer utasának nem jutott ülőhely –
közölte a szakportál.
A CFR Călători 2011 óta nem
tudott új vasúti kocsikat beszerezni, a járműpark elöregedett. A
cég több mint 4000 vagonja közül
alig 800-at tud használni, idén
pedig további kétszázat lesz kénytelen kiszuperálni, mivel a karbantartásra fordítható költségvetése
450 millió lejjel csökkent. A társaságnak most, hogy növekedni kezdett az utaslétszám, további
300-350 vasúti kocsira lenne szüksége – írta a Feroviarul.
A CFR Călători tavaly napi
1200 járatot indított. A román vasútvonalakon a piacon jelen lévő öt
magántársaság további 300 –
többnyire regionális – személyszállító járatot közlekedtet. (MTI)

Tolvajt fogtak

A szászrégeni rendőrök február 12-én egy razzia során letartóztattak
egy 22 éves fiatalembert, akit a szászrégeni törvényszék 1 év és négy
hónap szabadságvesztésre ítélt minősített lopásért, és nem kezdte meg
büntetésének letöltését.

Razziáztak a rendőrök

Február 5–11. között a Maros megyei rendőrök 224 bevetésen vettek
részt. 121 alkalommal büntettek, egy nemzetközi és hét hazai szinten
körözött személyt tartóztattak le, 969-szer bírságoltak 330.000 lej értékben, ezenkívül 1565 lej értékben koboztak el javakat. Különböző
közúti szabálysértések miatt az említett időszakban 78 jogosítványt és
23 törzskönyvet függesztettek fel.

ŞTEFANIA jós és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik azok kérésére, akiknek segítségre van
szükségük. Paranormális képességével bármilyen súlyos
problémát megold, segít alkoholizmus, stressz, impotencia,
depresszió, csontfájdalom stb. esetén, vizsgák alkalmával,
leveszi az átkot, rontást, feloldja a szerelmi kötést, ahol erre
van szükség, kibékíti a szétváltakat, segít a magán- és
üzleti életben, családi viszályok megoldásában.
Szerencsét, szerelmet, termékenységet hozó talizmánokat
készít. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 6695)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

BAJKÓ BÁLINTNAK
Marosvásárhelyre, névnapja
alkalmával minden szépet
és jót, a legdrágább
ajándékot, egészséget kíván
sok szeretettel szerető
családja. (6811)

ADÁSVÉTEL

SZÁNTÓFÖLDET
Nagyernye,

főleg

Székes,

Székelykál környékén. Tel. 0747-388151. (6566)

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9

lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.

(6793)

MINDENFÉLE
FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754-321542. (6790)

GYEREKFELÜGYELETRE

keresünk

hölgyet. Tel. 0742-669-084. (6687)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(6801)

Switch Solar Green Energy Kft.

– az energiatermelés szakértője –
megújuló forrásokból származó villamos energia –
fotovoltaikus panelek!
On-grid, hibrid, off-grid rendszerek panziók, cégek, csarnokok,
üzemek, gazdaságok, lakások részére!
Testre szabott fotovoltaikus kitek!

Ajánlatokért és további információért hívja
a 0756-600-200; 0740-307-030; 0757-466-466 telefonszámokat,

Fájó szívvel és soha el nem múló

fájdalommal

FÉRFI BETEG mellé keresek meg-

hosszabb időre. Tel. 00-36-30-226-

5743. (6802-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk február
14-én CHIŞ JENŐRE, a szeretett
férjre, édesapára halálának 7. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Bánatos felesége
és lánya, Katika. Nyugodj békében! (6784)

Istenem, súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! Álmomban keressen meg
engem, még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Fájó szívvel emlékezünk február
14-én
édesapánkra,
NAGY
ALBERTRE halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos
felesége, gyermekei és unokái.
(6786)

Fájó szívvel emlékezünk február
14-én id. TOÓK GÁBORRA halálának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szeretett felesége, gyermekei,
unokái, testvérei. Nyugodj békében, Drága! (6756)

emlékezünk

FARCZÁDI ANNÁRA halálának

6.,

valamint

FARCZÁDI

DOMOKOSRA halálának 2. évfor-

dulóján. Emlékük legyen áldott,

nyugalmuk csendes! Bánatos

szeretteik. (6720-I)

ELHALÁLOZÁS

e-mail-cím: switsolarsrl@gmail.com

bízható, türelmes ápolót sürgősen,

vásárolok,

Sáromberke,

Tartós energia! Együtt tudunk egy tisztább világot létrehozni!
Rendeljen most, és szerezzen promóciót!

Mély fájdalommal tudatom, hogy

a drága jó édesanya, nagymama,

dédmama, sógornő, nagynéni és

jó szomszéd, a szentháromsági

születésű

özv. RÁDULY ANDRÁSNÉ
szül. SIMON MARGIT

Édesanyám messze mentél...
s már a csillagok vigyázzák
féltőn léptedet.
S amikor az égre nézek,
látlak téged,
ahogy felém nyújtod két kezed.

Édesanyám messze mentél...
Örök álomra hajtottad fejed.
S mi itt maradtunk... árván,
hogy megőrizzük emlékedet.
Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó feleségre és édesanyára,
KOVÁCS GYÖNGYIRE halálának
8. évfordulóján. Férje, István,
gyermekei: Adél és István és
azok családja, és csepp kisunokái: Hanga és Anita. (6799)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19837)

RAKTÁROST alkalmaz KERESKEDELMI CÉG. Tel. 0722-383-216, 8-20 óra között. (19844-I)

ALKALMAZUNK autogén és plazmahegesztő MUNKÁST, általános ESZTERGÁLYOST vonzó fizetéssel. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090. (19846-I)

A SERVINSTAL KFT. alkalmaz LAKATOST, SEGÉDMUNKÁST. Érdeklődni a 0747-496-627-es, 0742574-804-es telefonszámokon. (19847-I)
POSTÁSOKAT alkalmazunk. Érdeklődni a 0756-902-396-os telefonszámon, naponta 8-16 óra között.
(sz.-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej kézbe), MUNKÁSOKAT a pékségbe
és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej kézbe). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19819-I)

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 e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz
ASZTALOSOKAT minden részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a szállítási költség egy
részének elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a
0735-233-713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)

A VETA KFT. – marosvásárhelyi csizmagyár – szakképzetlen MUNKÁSOKAT és VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0788-481-753. (19850-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCAKEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk.
Tel. 0724-989-092, 0720-071-432. (19851)

A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ a 7/2017 sz. rendelkezés 13. cikkelyének 3. bekezdése
értelmében előadóművészeti és zeneművészeti intézményekben végzendő sajátos tevékenységre VILLANYSZERELŐ – SZÍNPADI VILÁGOSÍTÓ munkatársat alkalmaz. Interjú: 2018.02.20-án 11 órától. Beiratkozni
2018. február 19-ével bezárólag lehet az intézmény humánerőforrás-irodájában. Tájékoztatás a 0365/804862/113 vagy a 0265/219-261-es telefonszámon. (sz.-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy a

szeretett anya, nagymama és fe-

leség,

JÓZSA NINA

2018. február 12-én, 63. évében
hirtelen eltávozott szerettei köréből. Temetése 2018. február 15én, csütörtökön 12 órakor lesz a

marosszentgyörgyi temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Férje, Ernő. (6803-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett

édesanya,

anyós, nagymama, dédi,

testvér,

MÁTHÉ ARANKA
született Török

90 éves korában folyó hó 11-én

életének 95. évében csendesen

után visszaadta lelkét Teremtőjé-

én, csütörtökön du. 3 órakor lesz

6.30 órakor, ötévi kínszenvedés
Édesanyám messze mentél...
mint egy szellő csendesen.
Lágy fuvallat ringó fák közt,
mi
oly
kedves
énnekem.
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nek. Temetése február 15-én,
csütörtökön 13 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi katolikus temető

alsó kápolnájából. Nyugodjon

békében!

Búcsúznak tőle: lánya, veje, két

fia, két menye, hét unokája,

három dédunokája, sógornője,

Edit és a jó szomszédok. (6794-I)
Megtört szívvel búcsúzom drága
jó sógornőmtől,

özv. RÁDULY ANDRÁSNÉTÓL
szül. SIMON MARGIT

emlékezve a sok szép együtt töltött évre.

Bánatos sógornője, özv. Simon

Endréné Jutka. (6794-I)

Fájt nézni a szenvedésed, mégis

nehéz volt elengedni a kezed. Ke-

gyetlen volt a sors, mert elvett tő-

megpihent. Temetése február 15-

a református temetőben.

A gyászoló család. (6808-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
KÁLMÁN GIZELLA
tanítónő

életének 90. évében 2018. február 12-én csendesen megpi-

hent. Temetése február 15-én,

csütörtökön 14 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi református temető

cinterméből.

megőrizzük.

Emlékét

örökre

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, testvér,
sógor, rokon, barát és szomszéd,
BOKOR GYÖRGY JÓZSEF

lünk, de a szereteted itt marad

életének 66. évében csendesen

sem olyan, mint régen, fájó

maradványait 2018. február 15-

köztünk. Nélküled már semmi

könnycsepp lettél mindnyájunk

szemében.

Fájdalommal, megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após,

id. KÁDÁR JÁNOS

a 2-es Autobaza volt sofőrje

életének 74. évében hosszú és

nehéz szenvedés után életét

visszaadta Teremtőjének. Teme-

tése a náznánfalvi ravatalozóból
lesz február 15-én, csütörtökön

13 órától, református szertartás

szerint.

A gyászoló család. (6795-I)

Te, aki annyi szeretetet adtál, aki
mindig mellettünk álltál, te, aki

sosem kértél, csak adtál, örökre
itthagytál.

Elfeledni téged sosem lehet, te

voltál a jóság, a szeretet.

Fájó szívvel búcsúzunk a náz-

nánfalvi

id. KÁDÁR JÁNOSTÓL.

Testvérei: Rozi és családja, Sán-

dor és családja, Gyuri és családja. (6796-I)

megpihent. Drága halottunk földi
én, csütörtökön 15 órakor a
Jeddi úti temetőben helyezzük

örök nyugalomra. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket fejezzük ki

Eninek és Huninak szeretett

ÉDESAPJUK elvesztése miatt

érzett fájdalmukban, és egy-

ben őszinte részvétet kívá-

nunk az egész családnak.

Timi, Zoltán és Zita. (v.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Koós Edit kolléganőnknek

a drága ÉDESANYA elhunyta

miatt érzett mély fájdalmában.

Vigasztalódást kívánunk a

Koós családnak. A Maros

Kosárlabdaklub játékosai és

közössége. (sz.-I)
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