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Elégedetlenek a kereskedők

Sokba kerül a rend visszaállítása

Elutasította
a szakbizottság

A képviselőház közigazgatási bizottsága 21 szavazattal kettő ellenében
elutasította kedden a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatot.

____________3.
Tévedett az APIA

Az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség tegnap értesítette a megyei egységeket,
hogy tévesen számolta ki a 2017-es
mezőgazdasági évre járó állattenyésztési támogatásokat, és a farmerek nagyobb összeget kaptak, mint amennyi
járt volna.

____________4.
Hegedűvarázs
Pál atya gyermekei
javára

A koncertsorozat célja a Kárpát-medencében élő iskoláskorú rászoruló
gyermekek támogatása. Ezt a missziót
önzetlenül vállalja a hegedűművész,
ugyanis szegény sorban felnövő gyermekként fogadta meg, ha kitör a szegénységből, segíteni fog a hasonló
helyzetben élő gyerekeken.

Főleg a földről áruló és szemetelő romák szorulnak ki az intézkedés nyomán – hacsak nem hajlandók változ(tat)ni

Elégedetlenséget szült a kereskedők és árusok körében a
nyárádszeredai tanácsnak az
a határozata, amellyel jelentősen megemelték a helyi
hetipiacon a helyet. A polgármester elmondta ennek okát,
és a fejlesztési tervekről is
szót ejtett.

Gligor Róbert László

Januárban és februárban az eddigiektől eltérően jóval kevesebb
árus volt a szeredai hetipiacon. Míg
máskor a volt állatpiac területe tele
volt többnyire használt ruhát, lábbelit, kopott háztartási tárgyakat és
cikkeket, rozsdásodó szerszámokat
a földről (nagyon ritka esetben asztalról) áruló romákkal, az elmúlt
két hónapban jóval kevesebben fordultak meg itt. Távolmaradásuk

oka nem annyira a téli időjárás volt,
hanem az, hogy a helyi tanács több
mint háromszorosára növelte az
idéntől a helybért. Ez nemcsak a romákat, hanem a többi kereskedőt is
érintette. A döntés okairól Tóth
Sándor polgármesternél érdeklődtünk.
Rendet teremteni a káoszban
A városvezető kertelés nélkül kijelentette: az intézkedés célja a ren-

Fotó: Gligor Róbert László

detlenség visszaszorítása, és ez
főleg a romákra vonatkozik. Az
okokról szólva elmondta: a piacnak
azon a részén káosz volt, a legelkeserítőbb pedig az, hogy egy-egy
szerdai nap után rengeteg szemetet,
de még el nem adott ruhát is hagynak maguk után a romák. Nem kis
idő- és munkaerő-ráfordítást igényel az önkormányzattól, amíg
(Folytatás a 10. oldalon)

____________5.
Kiszáradó
gyökerek

Úgy tartják, hogy Gálfi Ferencz és felesége, Margit a legjobb állattenyésztő
gazdák közé tartoznak a Felső-Nyárád
mentén. Farmjukat Székelybere és
Nyárádmagyarós között a megyei út
mellett építették fel, házuk Nyárádmagyarós központjához közel áll.

____________6.

Pofonvert illúziók

Karácsonyi Zsigmond
Ilyen ez a március. Lelkesítő és elkeserítő.
Minden évben újjászületik bennünk a lánglelkű
fiatalok bizakodása, hogy változtatni lehet, változtatni tudunk a minket fojtogató világon. De
forradalmi hevületünket gyorsan fogdába zavarja a domináns nacionalizmus pallosuralma.
Most is újabb csalódással lettünk gazdagabbak.
Az alkotmánybírák elkaszálták a marosvásárhelyi katolikus iskola másodszori feltámadását
biztosító törvényt. A történetben főszerepet vállalt az alkotmányossági óvás társszerzőjeként
az államfő liberálisnak nevezett, de néppárti
csapatban játszó pártja. Az iskolalétesítésnek
szimbolikus szerepe van, itt, Marosvásárhelyen
különösen. Mind magyar, mind román oldalon.
Ezért nehéz a sáncot átlépni. Ráadásul az erő
és a hatalom, ide értve a korrupcióellenes
ügyészség diákmeghurcoltatásait is, az ő kezükben van. Tehát nem csoda, hogy csatát nyertek
most. Nagy szükségük volt erre a kis diadalra,
hisz Erdély elhappolásának centenáriumi évében nem sok mindennel dicsekedhetnek. A politikusok falkákba verődve marakodnak – óriási
nézettséget generálva a balhéműsoroknak –,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 24 perckor,
lenyugszik
18 óra 35 perckor.
Az év 80. napja,
hátravan 285 nap.

Ma BENEDEK,
holnap BEÁTA, IZOLDA
napja.
BEÁTA: a Beatus férfinév
női alakja, jelentése: boldog.
IZOLDA: kelta eredetű, jelentése: vas.

IDŐJÁRÁS

Havazás várható
Hőmérséklet:
max. 20C
min. -50C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 20.

1 EUR

4,6607

100 HUF

1,4948

1 USD

1 g ARANY

3,7771
160,1925

Bábszínházi világnap

Az alkotókhoz (és egy kicsit a közönséghez is)

Mirkó királyfi

Ne rettenj meg a kudarcoktól, kínlódd ki a könnyedséget!
Csak örökös kíváncsisággal, kutatással és kereséssel kerülhetsz az alkotás áldott állapotába. Nem könnyű! Ég majd a
szemed, zsibbad a kezed, elvész olykor a türelmed, de ne
csüggedj! Csak így szülheted újjá be nem vallott álmaidat,
és ha sikerül, a tátott szájú gyerekek és az előadás idejére
gyerekké lett felnőttek álmait.
Az igazi művészet nem húz szekeret, nem lehet megenni,
nem hízott liba, nem szánhúzó kutya, nem tudod megnyírni,
mint a birkát, nem tudod betanítani, mint a papagájt. A bábszínház nem haszonállat, talán épp annyira felesleges, mint
favágónak egy szál színes, illatozó virág. Ti, akik nézitek,
szippantsatok jó mélyet, titokban morzsoljátok el a szemetekben azt a pici könnycseppet, aztán jót nevessetek magatokon és az ostobákon.
És most kezdődjön az előadás, ahogy annak idején Federico García Lorca bábszínházát kezdte a félig
kobold, félig manó Moszkító:
„Férfiak és asszonyok!
Figyelem. Kisfiú, csukd be
a szádat, te meg, kislány, ülj
le gyorsan, a szél se érjen a
nyomodba! Hallgassatok,
hogy a csend tisztább legyen, mint ha saját forrásábugyogna
elő.
ból
Hallgassatok, az utolsó szavak visszhangja is elüljön”.
Vásári bábjáték
A bábszínházi világnap
alkalmával az Ariel Színház
művészei rövid vásári bábjátékkal kedveskednek a
magyarul és románul beszélő gyerekeknek és felnőtteknek.
Mindenkit várunk szeretettel Marosvásárhely főterére, a virágórához, mácius
21-én, szerdán déli 12 órakor.

A fenntartható fejlődés, azaz, hogy gazdaságunkat virágzóvá, korrektté és környezetvédelmileg fenntarthatóvá tegyük, a jelenlegi idők legfontosabb céliránya.
Ezt Jeffrey Sachs amerikai közgazdászprofesszor, az
ENSZ mellett működő Fenntartható Fejlődési Központ
igazgatója állítja.
Hozzáteszi: „fejlődhetünk gazdaságilag, de irányt kell
változtatnunk”.
Jeffrey Sachs a fenntartható fejlődés terén az egyik legrangosabb szakember, több mint 100 országban havonta
megjelenő szakmai anyagok szerzője. A „Kék Bolygó
2015” díj részese és számos nemzetközi elismerésben részesült közgazdász. A New York Times napilap „a világ
legfontosabb közgazdászának” nevezte, míg a The Econo-

mist által 2011-ben készített közvélemény-kutatás során a
világ első három legbefolyásosabb közgazdásza közé választották.
Sachs elmondja: „része lesz a munkámnak az elkövetkező években, hogy elindítsak egy olyan projektet, amelyben elmondhatom a milliárdosoknak, hogy sokkal többet
kell fordítsanak a vagyonukból a fenntartható fejlődést
szolgáló célkitűzésekre, nemcsak a bankszámláikra, yachtjaikra, rezidenciájukra, és finanszírozzák meg a világ legszegényebb gyerekeinek szóló megoldásokat”.
A közgazdászprofesszorral Vas-Gál Lóránt, az Erdélyi
Magyar Televízió szerkesztő-riportere készített exkluzív
interjút. Ezt hétfőn 21.30 órától nézhetik meg az Erdélyi
Magyar Televízióban.

Fodor Tamás színész, rendező
Nem kell hinned a lélekvándorlásban, hogy elhidd, tovább élsz abban a kis figurában, ami megmozdul a kezedben, a kezed által. Ha csak gondolsz rá, megrezdülnek az
idegek, kattog az agyad, lüktet a szíved, zsonganak a zsigerek. És ha képes vagy rá, hogy érzékennyé munkáld a
tested, egyszerre lehetsz magad is, ő is: a kicsi vagy óriási
figura. Amíg az maradsz, aki vagy, meglátod, azzá válik ő
is, aki vagy. Egy percre megérzitek a teremtés csodás ízét,
zenélni kezd a tér, tótágast áll az idő. Nem kell grimaszokat
vágni, mint a rossz ripacsnak, nem kell műszárnyakat magadra csatolnod, mert a lélegzeteddel emelkedik a báb, elsodródtok a földtől, sebesebben száguldhatsz, mint a rakéta,
meghódíthatod a világot... s mindeközben, ha akarod, egyre
szilárdabban állsz a valóság talaján.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Marisiensis 2018

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
egyetemistáinak ligája március 28-a és 31-e között 12. alkalommal szervezi meg a Marisiensis orvostudományi és
gyógyszerészeti konferenciát, amelyen diákok és tanárok
egyaránt orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti témában
mutatnak be szakdolgozatokat. Eddig több mint 1000
résztvevő jelentkezett és 300 szakdolgozat-vázlatot nyújtott be. 30 műhelymunka lesz, ahol szakterületenként
megvitathatják a dolgozatokat, ezenkívül 12 katonai orvostani dolgozatot is ismertetnek. Többek között horvátországi, kínai, németországi és természetesen hazai
kutatók, különböző szakmai szervezetek képviselői jelezték részvételi szándékukat. Az esemény megnyitója 28-án
17 órakor lesz a Kultúrpalotában, az előadások, a műhelymunkák az egyetemen és a M. Eminescu Művelődési Központban lesznek. A konferencia március 31-én, szombaton
az egyetem aulájában gálarendezvénnyel zárul.

Páll Lajos-emlékkiállítás

Március 27-én 17 órakor a Bernády Házban nyílik a Korondon 2012-ben elhunyt Páll Lajos érdemes és kiváló
művész, festő kiállítása. A tárlatnyitón Páll Lajos – aki április másodikán lenne 80 éves – drámai életútjáról, emberi
értékeiről, markáns alkotói egyéniségéről az egykori jó
barát, Gálfalvi György író, szerkesztő beszél. Verseiből
Sebestyén Aba színművész tolmácsol néhányat. Festészetét Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja.

Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Marosvásárhely,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

X-Faktor-meghallgatás
Marosvásárhelyen

Május 3–6. között nyolc erdélyi városban szerveznek XFaktor-meghallgatást. Marosvásárhelyen május 5-én 16
és 21 óra között a G kávézóban lesz a nyilvános rendezvény. Az érdeklődők a szurkolótáboron kívül vigyék magukkal a zenei alapokat pendrive-on vagy CD-n, vagy az
akusztikus hangszert, amivel kísérik az éneket. A zenekaroktól valamilyen bemutatkozó anyagot is várnak.

A Juhászlegény Szovátán

Március 24-én, szombaton 19 órától a Domokos Kázmér
Művelődési Házban a Gyergyói-medence településeiről,
Ditró, Szárhegy, Orotva községekből verbuválódott civil
önkéntes színjátszó csoport egy háromfelvonásos falusi
életképpel lép a szovátai színházszerető közönség elé. A
darab címe Juhászlegény, szerzője Török Rezső. A belépés ingyenes, a fellépők az előadás költségeink fedezésére szánt adományokat elfogadnak.
Hírszerkesztő: Vajda György

Jeffrey Sachs: fejlődhetünk gazdaságilag,
de irányt kell változtatnunk

RENDEZVÉNYEK

Bernádyról Szovátán

Március 23-án, pénteken 18 órától a szovátai Bernády
Közművelődési Egylet és a polgármesteri hivatal szervezésében a szovátai városháza dísztermében is bemutatják Fodor János Bernády György. Politikai életrajz című
könyvét. A szerzővel Szolláth Hunor beszélget. A kötetet
Nagy Miklós Kund méltatja.

Április 9-ig látogatható
Albert Olga tárlata

Március 12-én nyílt meg Albert Olga képzőművész egyéni
kiállítása a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban. A
tárlat április 9-ig naponta 10–17 óra között látogatható.

Az Eufónia pedagóguskórus
hangversenye húsvét nagyhetében
Március 28-án 18 órától a Páduai Szent Antal (minorita)
templomban (Köteles utca 4. szám) tartja az Eufónia pe-

dagóguskórus húsvétra hangoló hangversenyét. A 2016
őszén alakult kórus hangversenyének programja főként a
különböző zenei korszakok egyházzenei alkotásait ötvözi
egybe a barokk muzsikától a kortárs jazz-zenéig. Zongorán közreműködik László Cristina, karnagy dr. Strausz
Imre-István.

Székely Ferenc kötetei
Szászrégenben és Marosvásárhelyen

Március 21-én 17 órától a Kemény János Művelődési Társaság szervezésében a szászrégeni DIO Házban bemutatják Székely Ferenc Otthoni szeretettel és
Élet-kalangyák című köteteit. A kötetben szereplő interjúalanyok közül jelen lesz dr. Barabás László néprajzkutató,
egyetemi oktató és Ötvös József egyházi író, esperes.
Közreműködik Kilyén Ilka színművész. A rendezvény házigazdája Demeter József református lelkész. Március 22én 18 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban is
bemutatják a köteteket, ahol jelen lesz még Káli Király István író és Sebestyén Spielmann Mihály történész, publicista. A könyveket Nagy Miklós Kund ismerteti.
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Autonómia-törvénytervezet

Ország – világ

Elutasította a szakbizottság

A képviselőház közigazgatási bizottsága 21 szavazattal
kettő ellenében elutasította kedden a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatot.
A törvénytervezetet Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő tavaly decemberben egyéni törvénykezdeményezésként
iktatta a képviselőházban. A bizottsági vitán az előterjesztő és
az SZNT általa meghívott elnöke, Izsák Balázs is jelen volt
és szót kapott.
A bizottsági elnök azt kezdeményezte: a testület ne folytasson cikkenkénti vitát a tervezetről, hanem javasolja a teljes
tervezet elutasítását a képviselőház plénumának. A bizottsági
elnök javaslatát mind a 21 román képviselő támogatta, csak a
testület két RMDSZ-es tagja voksolt ellene.
A jogszabálytervezet szerint „történelmi azonosságának kifejezéseként, polgárai esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, a magyar nemzeti önazonosság védelmében
Székelyföld lakossága önkormányzati közösséggé alakul”.
A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a törté-

nelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének
megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely
az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír – fogalmaz a
tervezet.
A dokumentum szerint „Székelyföld Románián belül jogi
személyiséggel rendelkező autonóm régióvá” válik, amelynek
illetékességét „a régió statútuma, törvény és a nemzetközi jog
határozza meg”. „A régió döntéshozó és ügyviteli joggal rendelkezik a sajátos illetékességi területeken. E jognak szavatolnia kell a régió számára saját politika kidolgozását és
alkalmazását” – írja még a tervezetben.
„Az autonóm régió területe a jelenlegi Kovászna és Hargita
megye területét, valamint a Maros megyéhez tartozó történelmi Marosszék területét foglalja magába.” (hírösszefoglaló)
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Újabb három személy vesztette
életét influenzában

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) kedden bejelentette, újabb három személy vesztette
életét influenzában, a halálesetek száma így elérte
a 107-et. Egy 68 éves Bihar megyei és egy 77 éves
Arad megyei nőről, valamint egy 66 éves Kolozs megyei férfiról van szó. Sorina Pintea egészségügyi miniszter az elmúlt héten úgy nyilatkozott, hogy bár az
influenza által okozott halálesetek száma elérte a
százat, a szakemberek egyelőre nem gondolják úgy,
hogy járványról lenne szó. Március 11-éig 1.001.230
személyt oltottak be influenza ellen a kockázati csoportokból az egészségügyi minisztérium által szétosztott oltóanyagokkal.

Nem kap mindenki
üdülési utalványt

Elfogadta kedden a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely értelmében 2018-ban a törvény által
megszabott összeg határáig megtéríti az állam a Románia területén igénybe vett turisztikai szolgáltatások árát a katonák, rendőrök, börtönőrök, védelmi
közintézmények civil személyzete, a közrendfenntartó és állambiztonsági intézmények dolgozói számára. A felsorolt kategóriákhoz tartozó személyek
azért nem kapnak üdülési jegyeket, hogy titokban lehessen tartani személyazonosságukat.

Sajtóperben vesztett az Antena 3

A ploieşti-i táblabíróság úgy döntött kedden, hogy
Mihai Gâdea, Bianca Grigore és Mugur Ciuvică újságírók, az Antena 3 kereskedelmi társasággal szolidárisan, erkölcsi kártérítés címén 300.000 lejt kell
fizessenek Laura Codruţa Kövesinek, az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyészének.

Mézet kapnak a kisdiákok

Fotó: Nagy Tibor

Orosz elnökválasztás

Trump nem gratulált Putyinnak

Kérdésre válaszolva Peszkov kijelentette, Putyin egyelőre
Nem tekinti barátságtalan lépésnek a Kreml, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek újraválasztása al- nem tervezi, hogy találkozzon a Nagy-Britanniából a Szkrikalmából nem gratulált amerikai hivatali partnere, pal-ügy miatt kutasított orosz diplomatákkal, akiknek kedden
Donald Trump – jelentette ki Dmitrij Peszkov elnöki kellett elhagyniuk állomáshelyüket.
London Moszkvát vádolja Szergej Szkripal volt orosz ketszóvivő kedden Moszkvában.

„Ezt nem kell barátságtalan lépésnek tekinteni. Putyin továbbra is nyitott a kapcsolatok normalizálására az amerikai
partnerekkel, ott, ahol ez érdekes és nélkülözhetetlen. Az
elnök számos gratulációt kap külföldi vezetőktől. Van, aki a
munkarendje miatt, van, aki más oknál fogva nem tud telefonálni – nem kell túlzásokba esni” – mondta a szóvivő, nyilatkozatában egy orosz közmondást idézve, amely szerint „a
reggel bölcsebb az esténél”, vagyis a döntéseket alaposan meg
kell fontolni.
Peszkov nem tudott választ adni arra kérdésre, hogy az
amerikai elnöktől érkezett-e írásos gratuláció. Arra hivatkozott, hogy a rengeteg üdvözlet a külügyminisztérium csatornáin fut be. A szóvivő elmondta, hogy Putyin a Kremlben
kedden a nap második felében is fogad majd további telefonos
gratulációkat.
A Fehér Ház szóvivője korábban azt közölte, hogy
Washingtont nem lepte meg Putyin újraválasztása.

Uniós bizottság

tős ügynök és lánya angliai megmérgezésével, amit az orosz
vezetés visszautasít. Az incidens miatt a két fél, más retorziók
mellett, kölcsönösen kiutasította egymás 23-23 diplomatáját.
Az elnöki szóvivő a Szkripal-üggyel kapcsolatban „a józan
ész megőrzésére” és annak kivárására szólított fel, hogy
Nagy-Britannia terjessze elő bizonyítékait, amellyel megalapozhatja a Londonban magas szinten elhangzott állításokat.
Peszkov Angela Merkelnek arra a „nem biztató” kijelentésére
reagált, amelyben a kancellár Moszkvától sürgetett bizonyítékokat az incidensben való ártatlanságának bizonyítására.
A szóvivő szerint bizonyítékokat az ártatlanság vélelmének
elve alapján a brit félnek kell előterjesztenie. Emlékeztetett
rá, hogy Putyin többször is közölte: Oroszországnak semmi
köze sincs „a brit kém ellen Nagy-Britanniában elkövetett
gyilkossági kísérlethez”. Megismételte, hogy Oroszország
nemzetközi felügyelet alatt megsemmisítette vegyifegyverkészleteit. (MTI)

Ingyenes wifihozzáférési pontok

Az Európai Bizottság elindította a WiFi4EU portál
működését, ezzel lehetővé vált, hogy az európai települések a portálon keresztül regisztrálhassanak
uniós támogatásért, hogy ingyenes wifihozzáférési
pontokat létesítsenek közterületeiken – közölte Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos kedden.

Az uniós biztos elmondta, a bizottság május közepén teszi
közzé az első pályázati felhívást az ingyenes WiFi4EU hozzáférési pontok kiépítésére fordítható uniós finanszírozásról.
A tájékoztatás szerint az Európai Unió (EU) a WiFi4EU
program keretében 15 ezer euró értékű utalványt ad egy-egy
önkormányzatnak, hogy a közösségi élet színterein – könyv-

tárakban, múzeumokban, parkokban, köztereken – internetkapcsolatot tudjanak kiépíteni. A hálózat karbantartásának
költségei azonban az önkormányzatot terhelik.
Az EU 2020-ig összesen 120 millió eurót nyújt az uniós
tagállamok, valamint Norvégia és Izland mintegy 8 ezer településének, hogy ingyenes és nyilvános wifiszolgáltatásokat
biztosító berendezéseket szerezzenek be. Az ugyanazon közösségi térben hasonló jellemzőkkel rendelkező, már létező
ingyenes hálózatok mellett tervezett wifihozzáférési pontok
nem részesülhetnek támogatásban – mondta.
A WiFi4EU-hálózatok ingyenesek lesznek, nem lesznek
rajtuk reklámok, és használatukért a felhasználóknak nem kell
személyes adataikat megadniuk – tette hozzá Marija Gabriel.
(MTI)

A szenátus kedden elfogadta az a törvénytervezetet,
amely értelmében étrend-kiegészítőként mézet kaphatnak az elemi iskolák diákjai. Doina Silistru szociáldemokrata szenátor elmondta, hogy a kisdiákok
350 gramm mézet kapnak havonta egyszer. Leon
Dănăilă liberális szenátor kifogásolta a kezdeményezést, ugyanis szerinte inkább gyümölcsöt, zöldséget
vagy fehérjét és vizet kellene kapniuk a gyerekeknek, hogy csökkentsék az elhízás esélyét a kisdiákoknál. Körülbelül 1,4 millió óvodás és kisiskolás
fogja élvezni a tej és kifli program mellett a mézprogramot, tette hozzá Liliana Sbîrnea PSD-szenátor.

Költöznek a Londonból
kiutasított orosz diplomaták

Megkezdődött kedden, egy nappal az egyhetes határidő lejárta előtt azoknak az orosz diplomatáknak
a hazaköltöztetése, akiket a brit kormány a délnyugat-angliai Salisbury városában március elején idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet miatt
utasított ki Nagy-Britanniából. A brit kormány múlt
szerdán a londoni orosz nagykövetség 23 olyan diplomatáját szólította fel egy héten belüli távozásra,
akikről megállapította, hogy hírszerzéssel foglalkoznak Nagy-Britanniában. London emellett felfüggesztett minden tervezett magas szintű kétoldalú
diplomáciai érintkezést Oroszországgal, és ennek
jegyében visszavonta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter londoni látogatásra szóló meghívását.

Pofonvert illúziók

(Folytatás az 1. oldalról)
ahelyett, hogy az ország közép- és hosszú távú fejlődését
vitatnák meg. A kormány pedig valóságos bérnövelési
rulettben herdálja el a gazdasági fejlődés lehetőségét.
Ilyen körülmények között a nemzeti büszkeség sárkányát
valamivel etetni kell. Például a magyar kisebbségtől elkobzott iskolák, jelen esetben az egykori katolikus gimnázium akár jogellenes bitorlásával. Már többször
felvetették, a fenntartói jogokat gyakorló polgármester
is például, hogy az egyházaknak visszaszolgáltatott oktatási intézményeket valamilyen formában újból államosítani kellene. Az alkotmánybírósági döntés közvetve,
akarva vagy akaratlanul, ennek az elképzelésnek játszik
alája, mert ha nem lehet katolikus iskolát létesíteni a
visszaszolgáltatott ingatlanban, akkor a tulajdonjog
végső soron csak teher lehet. Idegen intézményt szolgálna az állagmegőrzési befektetés.
Bármennyire népszerűtlen, de ismerjük be: a magyar
közösség is beleszaladt abba a csapdába, hogy a katolikus iskola létének fontosságát túlméretezte. A politikusok a beiskolázási határidő szorításában a gyors
sikert hajszolva, túlzott magabiztossággal hirdették a
törvényhozásban elért részeredményeket. Pedig megtanulhatták volna, hogy ebben az országban bármi lehetségesnek tűnik, de a következő pillanatban annak az
ellenkezője valósul meg. A kárörvendők varjúserege
most is erre figyelmeztet.
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Vissza kell fizessék a támogatás egy részét a gazdák

Tévedett az APIA

– Ennek függvényében biztosra
vehető, hogy meglesz az egymillió
aláírás?
– Az egymillió aláírás attól függ,
hogy Magyarországról begyűl-e a
szükséges 80-90 ezer.
– És ha nem?
– Erről ne is beszéljünk.
– A tanácskozáson ön felhívta a
figyelmet, hogy Erdélyben a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében
született elutasító alkotmánybírósági döntés tükrében még inkább
látszik, mekkora szükség van európai kisebbségvédelmi standardokra.
– Az alkotmánybírósági döntés
gyakorlatilag pontot tesz egy folyamat végére, ami a katolikus iskola
létrehozásának mindenáron való ellenzését jelentette a román állam
részéről, hiszen kezdődött az önkormányzaton, aztán a helyi igazságszolgáltatásban
meg
a
bíróságon, majd, miután a parlament kedvezően viszonyult hozzá,
az alkotmánybíróság megakadályozta. Azt gondolom, butaság
volna nem látni emögött egyfajta

előre megtervezett szándékot. Ez
pedig azt mutatja, hogy szükség
van ezeknek az ügyeknek az intézményes bemutatására az Európai
Unióban, hiszen miközben Románia folyamatosan azt próbálja bizonyítani, hogy a kisebbségvédelem
itt modellértékű, tulajdonképpen arra
szolgáltat nagyon sok példát, hogy
hogyan „kaszálja el modellértékűen”
az őshonos kisebbségek jogos követeléseit az iskolaalapítástól az orvosi
és gyógyszerészeti egyetem magyar
karán át a kétnyelvű utcanévtáblákig,
az anyanyelvhasználatig a közigazgatásban és nagyon sok más területen.
Tíz éve folyamatos visszarendeződésnek lehetünk tanúi, a román
állam nemcsak a párbeszédet utasítja el, hanem a meglévő jogszabályokat sem alkalmazza a romániai
magyarság esetében. Azt gondolom, hogy ez egyfajta ébresztő kell
legyen a romániai magyar közösség
számára is, hogy valami nem működik, a dolgok nem mennek jó
irányba, valamit változtatni kellene.

Száz éve már, több is talán. Több
bizony, egy kevéssel. Száztizennégy
esztendeje, hogy a későbbi író, a
marosvécsi kastély örököse, akit
apja halála után, alig egyévesen, az
édesanyja hazahozott Erdélybe a
testvéreivel, Alsójárába került
nagyapja, báró Kemény Ödön udvarházába. Kisebb-nagyobb megszakításokkal tizenhárom évet
töltött el ott. „Alsójárán ébredtem
öntudatra. Alsójárához kötnek kisgyermekkorom legszebb emlékei” –
írta később érdekes, sajnos befejezetlen önéletírásában, a Kakukkfiókákban. „Ezért vallom – az
amerikai Pittsburgh helyett – ezt a
mezővárosnak is beillő helységet
szülőfalumnak, Erdélyt szülőhazámnak.” Aki a nagylelkűségéről
híres erdélyi Mecénás által felidézett akkori világba mélyebben bele
szeretne merülni, élvezettel teheti,
ha elolvassa a nagyszerűen megírt
könyvet. Magam is újraolvastam a
minap, amikor Járába készültem.
Nem jártam a Torockói-hegység és
a Gyalui-havasok közti medencében elnyúló Kolozs megyei településen. Legalábbis úgy hittem. Aztán
amint Borrévnél elhagyva az Aranyos mentét, felfelé robogtunk az
aszfalton úti célunk felé, a feledés
ködéből lassan előderengett, hogy
valamikor nagyon rég, megboldogult kiskamaszkoromban, hátizsákosan, gyalogosan én már
caplattam errefelé. Akkor még
köves, poros volt a Jára-patakát követő út a szépséges Szurdokvölgyamelyen
az
ben,
Erdélyi-szigethegység méltóságteljes tömbjét, az Öreghavast próbáltuk megközelíteni. Járán is
keresztül kellett mennünk tehát,
csak akkor azt se tudtam igazán,
merre is vagyok, nem tudatosult
bennem, hogy az a hely is fontos
ott, az isten háta mögött. Aztán el is
felejtettem az egészet. Vajon a kollektív emlékezet is így működik?
Kaptunk belőle ízelítőt. Akikkel
rövid látogatásunk idején most,
március 15-én sikerült beszélgetnünk, roppant keveset tudtak községük múltjáról. Vagy csak a szelektív
memóriájuk működött? Persze a
megszólítottak nagyobb hányada
román volt, helybeli vagy betelepedett lakos. Négy magyarral is szót
váltottunk. Nekik se volt erősségük
a történelem. Ne csodálkozzunk,
hosszú ideje megszűnt Járában a
magyar nyelvű oktatás. Az a meglepőbb, hogy hirtelenjében találtunk
olyanokat, akikkel magyarul válthattunk szót. A községközpont polgármesteri honlapjának mai adatai
szerint a lakosság 85 százaléka
román, 7 százalék roma, 3 százalék
magyar nemzetiségű. 1900-ban még

Szövetség (USR) frakciójának tagjai Nem akarunk bűnvádas köztisztviselőket
feliratú
pólókban
sorakoztak fel a parlamenti szószék
elé, tiltakozásul a törvénycsomag
tartalma és elfogadásának siettetése, a vitára szánt idő korlátozása
ellen. A felirat arra utal, hogy a kormánykoalícióban részt vevő pártok
vezetői – Liviu Dragnea szociáldemokrata és Călin Popescu Tăriceanu ALDE-elnök – korrupciós
perek vádlottjai.
„Bebizonyosodott, hogy az
RMDSZ által fenntartott és megszavazott igazságügyi törvénycikkelyek többsége nem ütközik az
ország alapokmányába, és az is,
hogy nem helyeztük politikai hatáskör alá az igazságügyet a törvények
módosítása által. Sőt, a ma elfogadott módosítások által teljesen kivették a politikum bármilyen szintű
beleszólását az igazságügyi rendszerből. Sikerült erősíteni a jogálla-

miságon, és visszafaragni abból a
tendenciából, amely az ügyészállam
erősítését szolgálta. Átláthatóbbá
tettük az igazságügyi rendszert,
csökkentettünk a visszaélések lehetőségén és több szakmaiságot vezettünk
be.
Bebizonyosodott
továbbá az is, hogy a média egy része
és egyes politikai szereplők alaptalanul bujtották fel az állampolgárokat,
és részinformációk, ferdítések mentén próbálták megakadályozni az
egyértelmű, mindenkire egyformán
érvényes szabályozások megalkotását” – mutatott rá Korodi Attila, az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője azt követően, hogy a képviselőház plénuma első házként ismét
megszavazta az igazságügyi törvények módosításait, miután ezeket a
speciális jogi bizottság összhangba
hozta az alkotmánybírósági döntésekkel.
Korodi elmondta, hogy az
RMDSZ képviselőházi frakciója tá-

mogatta mindhárom törvényt, hiszen nem a korrupcióellenes harcot
akadályozzák, hanem a jogállamot
erősítik. A frakcióvezető kifejtette,
hogy európai mintára sikerült szétválasztani az ügyészek és a bírák
hatáskörét a Legfelsőbb Bírói Tanácson belül, illetve az alkotmánybíróság nem minősítette alkotmányellenesnek azt a sokat vitatott
kivizsgáló testületet, amely az
ügyészi és bírói bűncselekményeket
hivatott kivizsgálni.
Korodi emlékeztetett arra is,
hogy Márton Árpád kezdeményezésére az RMDSZ a múlt év végi
viták során benyújtott módosításban kérte, hogy a bírák és ügyészek nyilatkozzanak arról, hogy
nem dolgoztak és nem dolgoznak
együtt a titkosszolgálatokkal: „az
alkotmánybíróság nem kifogásolta
ezt a kezdeményezésünket sem,
így ezentúl a bírák és ügyészek
évente kell erről nyilatkozzanak.

Az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség tegnap értesítette a megyei egységeket, hogy tévesen számolta ki a
2017-es mezőgazdasági évre járó állattenyésztési támogatásokat, és a farmerek
nagyobb összeget kaptak, mint amennyi járt
volna. Az összegeket átutalták már a gazdáknak, így kérdéses, hogy miként fizetik vissza
a többletet.

Az APIA illetékesei megállapították, hogy a húshasznú szarvasmarha után járó átmeneti társult támogatás (ANT 8) 2017-ben 519,9658 euró/fő, azaz
2.391,47 lej. Miután az összegeket átutalták, rájöttek,
hogy tévedtek, így minden gazda állatonként 70 euróval többet kapott, mint ami járt volna. A tejhasznú

szarvasmarhák esetében a 2017-re kiszámított összeg
állatonként 442,0754 euró (2.033,23 lej), ez esetben a
gazdáknak 40 euróval többet juttattak állatonként. A
hústermelésért pedig még 2 euróval többet kaptak a
gazdák állatonként. A számítások szerint a gazdák átlagban egy fő állatért 88,6852 eurót (407,8898 lejt)
kellett volna kapjanak, ebből leszámítva a 2 eurót, tavaly 86 euró járt volna állatonként.
A juhtenyésztőknek is többet utaltak át, de az APIA
központi vezetősége úgy döntött, hogy többet költenének a pluszösszegek visszaszerzéséért, ezért tőlük
nem kérik majd azt, hogy visszautalják.
Egyelőre Adrian Pintea, az APIA vezérigazgatója
nem indokolta meg a sajtónak azt, hogy miként történt
a tévedés. (v.gy.)

„Modellértékűen kaszálják el az őshonos kisebbségek követeléseit”

Ébresztő a magyar közösség számára

Hétfőn Budapesten, a Magyarság Házában tartottak
konferenciát Kisebbségvédelmi
kezdeményezés a határon túli magyar közös- ségekért és a magyarországi
nemzetiségekért
címmel, a Nemzetpolitikai
Kutatóintézet, a FUEN és a
Rákóczi Szövetség szervezésében. Az eseményen a
miniszterelnökség nemzetpolitikai
államtitkársága
és a magyarországi nemzetiségek is képviseltették magukat.

Mózes Edith
A tanácskozáson Vincze Lóránt,
a FUEN elnöke kijelentette: A Minority SafePack közel áll a sikerhez, most már nem kérdés, hogy
meglesz a hét tagállam, amely teljesíti a küszöböt, és realistán
nézve a számok dinamikáját, az
látszik, hogy meglehet az egymilliónál több aláírás is, de ehhez az
utolsó tartalékokat is hasznosítani
kell, főleg, ami Magyarországot
illeti, ahonnan még 80-90 ezer
aláírásra lenne szükség a biztos sikerhez.
– Melyik az a hét ország, amely
elérte a „küszöböt”? – kérdeztük a
FUEN elnökét,
– Románia, Magyarország, Szlovákia, Lettország, Dánia, Spanyolország, Horvátország.
– Legutóbbi beszélgetésünk
során azt mondta, hogy talán kilenc
olyan ország is lesz, amely összegyűjti a számára megszabott aláírásokat. Meglesz a kilenc, vagy
marad a hét?
– Még nem fejeződött be az aláírásgyűjtés. Jön még Bulgária,
Szlovénia, ezek biztosak. Lehet,
hogy Ausztria, Lengyelország,
Olaszország és Litvánia is teljesíti
a „normát”.

Erről jut eszembe

fele-fele volt az arány, 862 román
és 858 magyar lakott ott. Vajon az
akkoriak emlékezetéből már kiesett,
hogy fél évszázaddal azelőtt, 1849.
január 16-án zajlott le a nagy tragédia, amelynek során a felbőszített
mócok az ottani magyarság egy részét, több mint száz polgárt mészároltak le, majd pár napra rá a
magyar ellencsapásban vesztette
életét számos román? És Alsójárát
újra kellett építeni. De hamar kiheverték a traumát. Kemény Jánostól is tudhatjuk, hogy a jelentős
fazekasközpontban, amely járási
székhely is volt, életkedvben nem
volt hiány, szálloda, étterem, kávéház, kaszinó is működött Járában.
És virágzott még a község három,
19. századi főúri kúriája, a Béldiek,
a Telekiek és a Kemények udvarháza. Elsősorban az utóbbit mentünk fotózni egy készülő könyvbe.
Nehéz volt rátalálni, a kérdezettek
közül senki nem rendelkezett pontos
információkkal róla, végül kiderült,
nem Kemény bárót, Chirát, a postást kellett volna mondanunk, a közhiedelem szerint övé a helyi
kiskórház melletti műemlék épület.
A magas kőkerítés s a boltíves kapubejárat a gondosan bezárt, hatalmas fémkapuval bevehetetlenül
utunkat állta. A másik szomszéd,
ahonnan ráláthattunk volna Kemény Ödönék egykori hosszú, földszintes otthonára, csak a szintén
zárt kapu mögül válaszolgatott kérdéseinkre gyanakvóan, kelletlenül.
Fotó nélkül maradtunk, csupán az
öreg, nagy fák csúcsa látszott ki az
utcára. A későbbiekben talán nagyobb szerencsénk lesz, pláne, ha a
helybeliek által tisztelt illetékessel
megyünk majd el oda. Esetleg a református szórványlelkész segíthet,
ő rendszeresen felkeresi itteni híveit. A 2002-es népszámláláskor a
községben 43 személy vallotta
magát reformátusnak, 41 unitáriusnak, 36 római katolikusnak. Azóta
ezek a számok megfeleződtek. Kívülről nézve az egymáshoz közeli
református és unitárius templom jó
állapotban van. Belülről vajon
mennyivel viharvertebb a mócvidéki magyarság? Maroknyi közösségük vészesen fogy. Elöregedés,
áttelepülés, beolvadás, hitvesztés tizedeli őket száz éve már. Több is
talán. Nemzeti ünnepünkre semmi
se utalt, a főtéren Avram Iancu
szobra nézett szembe a ki-kisütő
nappal. Vajon csak bebeszélem magamnak, vagy tényleg úgy éreztem,
a gyönyörű tájban reménytelen a
tavaszra várni? A környező erdők
alján titokzatos ködfoszlányok terjengtek. Távolban az Öreghavason
kristálytisztán, kevélyen, dermesztőn csillogott a hó. (N.M.K.)

A képviselőház megszavazta a módosított igazságügyi törvényeket

Első házként elfogadta kedden a képviselőház a három
igazságügyi törvényt az ellenzék tiltakozása ellenére – a
bírák és ügyészek jogállását
szabályozó 2004/303-as, az
igazságszolgáltatás működését szabályozó 2004/304-es
és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) megszervezéséről és működéséről
szóló 2004/317-es jogszabály
módosításait.

Florin Iordache, a tervezetekkel
foglalkozó parlamenti különbizottság elnöke kijelentette, hogy a módosítások nem tesznek mást, csak
összhangba hozzák a jogszabályokat az alkotmánybíróság döntéseivel. Az ellenzék bírálta azt a
sietséget, amellyel a honatyák elfogadták a javaslatokat, de a procedúrát és a módosítások tartalmát is.
A parlamenti szavazás előtt az ellenzéki Mentsétek meg Romániát

Továbbá bevezettük azt is, hogy
bármilyen együttműködési megállapodás, határozat, protokollum,
amelyet a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) vagy egy titkosszolgálat ír alá az igazságszolgáltatásért felelős intézményekkel,
közérdekű információnak számít,
így ezeket nyilvánosságra kell
hozni. Ez azért fontos, hogy ne lehessen ezeket az információkat titkosítani”.
Korodi ezt követően hozzátette,
hogy az alkotmánybírósági döntések pontosítottak a bírák és ügyészek összeférhetetlenségi esetein,
amelyeket a szakbizottság átültetett
az ezúttal megszavazott törvénybe.
Az igazságügyi csomagot a szenátus hivatott véglegesíteni, de
vélhetően most sem kerülhet azonnal az államfőhöz kihirdetésre,
mert az ellenzék újabb alkotmányossági kontrollt akar kérni.
(hírösszefoglaló)
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Marosvásárhelyen kezdődött Mága Zoltán koncertsorozata

Hegedűvarázs Pál atya gyermekei javára

A Vártemplomban nagyszerű
és felemelő művészi élményben volt része a marosvásárhelyi közönségnek. Mága
Zoltán, a Magyar Köztársaság
lovagkeresztjével, Prima Primissima és Pro Caritate díjjal
kitüntetett hegedűművész itt
indította útjára újabb jótékonysági koncertsorozatát,
melynek során száz templomban szólaltatják meg a zeneirodalom gyöngyszemeit. A
koncertsorozat célja a Magyarországon és a Kárpátmedencében élő iskoláskorú
rászoruló gyermekek támogatása. Ezt a missziót önzetlenül
vállalja a hegedűművész,
ugyanis szegény sorban felnövő gyermekként fogadta
meg, ha kitör a szegénységből, segíteni fog a hasonló
helyzetben élő gyerekeken.

Mezey Sarolta

A muzsika és Isten közelsége megnyitja a szíveket
– Nagy öröm számomra, hogy a
karitatív misszió nyitóünnepségét a
székelység művelődési és szellemi
központjában, Marosvásárhelyen,
Isten házában rendezhetjük meg.
Mindig büszkeséggel jövök Erdélyországba, a bátrak hazájába, ahol
életcél magyarnak maradni. Az idei
év a jótékonyság és az összefogás
jegyében zajlik Magyarországon.
Bebizonyosodott a történelem
során, hogy a siker kulcsa az egységben, az összefogásban, egymás
kölcsönös megsegítésében van.
Adni s látni a boldogságot egy
másik ember arcán csodálatos. Isten
mindig küldött olyan embereket,
akik nekünk is segíteni tudtak a
nehéz időkben. Hiszem, hogy a
templomokban felcsendülő muzsika reményt, hitet ad az embereknek! A korábbi misszióink
bizonyították, Isten közelsége, jelenléte megnyitja az emberek szívét
– fogalmazott koncert előtt a hegedűművész.
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Valóban ez történt, Bach Airje,
Albinoni Adagiója, Liszt II. rapszódiája, Brahms Magyar táncai, Dinicu Pacsirtája, a székely és a
magyar himnusz sokak szívét járta
át. Megfogalmazódott: kiváltságosak vagyunk, és jó ehhez a közösséghez tartozni.
Annak ellenére, hogy az RMDSZ
Maros megyei Nőszervezetének,
amely a helyi szervezést vállalta,
rövid idő állt a rendelkezésére, a világhírű hegedűművész koncertjének a hírére zsúfolásig megteltek a
padsorok. A koncert előtt a Nőszervezet képviselője tolmácsolta Csép
Andrea elnök, parlamenti képviselő
üdvözletét, majd Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke szólt
az egybegyűltekhez.
– Nehéz időket élünk, mert kiveszett az emberekből az adakozás, a
szolidaritás, a tettek közösségformáló ereje, panaszolják az emberek. De nem az idő nehéz, hanem
a hitünk kevés. Mégis hiszünk
abban, hogy megvan az emberekben, a jó szándék, csak meg kell
szólítani őket. A koncert iránti érdeklődés is ezt bizonyítja. Öröm
számunkra, hogy tudunk adakozni,
tudunk szolidárisak lenni! – fogalmazott az elnök.
Több száz millió forint
a rászorulóknak
A Népújságnak nyilatkozva
Mága Zoltán elmondta, hogy a
templomi fellépések első 100 állomásos koncertsorozatát 2009-ben
kezdte a budapesti Szent István-bazilikában, Erdő Péter bíboros áldásával. A két éven át tartó karitatív
misszió során katolikus, református
és evangélikus templomokban, zsinagógákban koncerteztek, és 100
millió forintot sikerült összegyűjteniük az árvíz és a vörös iszap miatti
pusztítás károsultjainak, beteg gyerekeknek, szegényeknek, nagycsaládosoknak, szépkorúaknak, sérült
vagy elhunyt katonák hozzátartozóinak. De megszólalt a hegedűje
templomok felújításáért, munkahelyteremtésért és a társadalmi békéért is. A koncertsorozat

acsó Darabont Magdolna mindennap legalább ötven egyforma
részre osztja szeretetét. Csillogó
kutyaszemek várják a hajnali simogatást,
kismacskák lesik lépteit, és még a más portáján élő, ütlegeléstől megmentett tehén is
rendszerint megáll a kapuja előtt.
– Vajdaszentiványon csak úgy emlegetnek
az emberek: az asszony, aki beszél az állatokkal – kacagja el magát, amikor már jó
félórája beszélgetünk. Mint a legtöbb dolog
a világon, az állatok szeretete és tisztelete is
a gyermekkorban gyökerezik, nincs ez másként Magdolnánál sem.
– Kislánykoromban mindig összeszedtem,
babusgattam az utamba kerülő négylábúakat, ha valamelyiknek baja esett, megsirattam. Felnőttként Marosvásárhelyen, a
Kárpátok sétányon, egy földszinti tömbházlakásban éltünk a férjemmel és a lányommal. Volt egy kutyánk, amellyel gyakran
jártunk a Marosra. Minden kiruccanáson
két-három kutyus szegődött a nyomunkba, és
mi egyiket sem zavartuk el. Miután a lányom
Angliába ment egyetemre, a szobája valóságos állatmenhellyé változott. A szomszédok,
persze, nem nézték jó szemmel a bővülő csapatot, feljelentgettek, minden héten ott volt
a büntetés a postaládánkban. Egy idő után
elegünk lett. Eladtuk a lakást, és anyósomék
falujában kerestünk házat. Számomra nem
az épület kinézete volt az elsődleges szempont, hanem az, hogy minél nagyobb legyen
a terület körülötte.
– Hány pártfogolttal indult a vajdaszentiványi élet?
– Úgy terveztük, hogy a tizedik kóbor kutyánál megállunk. De egymás után érkeztek
a segítségre szoruló állatok. Douglas, a

záróeseményére 2011-ben a budapesti Szent István-bazilika előtti
téren került sor, amelyen tízezer
ember vett részt, s ezzel a rendezvény bekerült a Guinness rekordok
könyvébe. A jótékonysági misszió
híre eljutott Vatikánba is, s még
ugyanebben az évben XVI. Benedek pápa apostoli áldásban részesítette a művészt.
A Hegedűvarázs szintén száz
koncertből álló sorozata, valamint
a Hangos harangok című fesztivál
során több száz millió forint gyűlt
össze, amelyet a művész több tízezer embernek ajánlott fel. Ezért
Ferenc pápa részesítette áldásban
a Vatikánban. Mivel a koncertsorozatok
nagyon
sikeresek
voltak, úgy döntött, újabbat indít
útjára.
Marosvásárhely után Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Nagy-

enyeden, Zilahon, Kolozsváron,
Szatmárnémetiben és Nagyváradon
tart hangversenyt.
Küldetésük ökumenikus
– Azt, hogy a marosvásárhelyi
koncert bevételét a Szent Erzsébet
Társulásnak ajánljuk fel, az
RMDSZ nőszervezetének javaslatára döntöttük el. Küldetésünk ökumenikus, vallástól, származástól
független. Azoknak szeretnénk segíteni, akik a legjobban rászorulnak. Most a gyerekeken van a
hangsúly, őket szeretnénk támogatni. Magyarországon elindul egy
tehetségkutató verseny Talentum
néven, s bízom benne, hogy nagyon
sok tehetséges gyermeket tudunk
támogatni – mondta a hegedűművész, akinek szerte a világon rengeteg koncertje van. A budapesti
Primarius szimfonikus zenekarral
muzsikáltak a világ legnagyobb
színpadain, pl. a New York-i Carnegie Hallban, a Lincoln Centerben,
de játszottak Hollywoodban a
Dolby színházban is. Koncertjeit
amerikai és kanadai tévétársaságok

Pál atya és Mága Zoltán

Szeretet tálban, tenyérben

rangidős már az első nap beállított. Aztán
rátaláltunk Mackóra. December volt, úgy
láttuk, meg van fagyva. De sikerült megmentenünk. Mindig azt mondtuk, ez az utolsó kutyus, többet nem áll módunkban befogadni.
Aztán mindig megszegtük a fogadalmat. Egy
időben százan voltak a
pártfogoltjaink. Jelenleg
összesen 38 kutya és hét
macska lakik velünk, illetve anyósoméknál. Hat
kutyának a lányom közvetítésével Angliában
találunk otthont. Én egyébként nagyon szigorú vagyok az örökbefogadást illetően, kikérdezem a jelentkezőt mindenről, ami az
állat szempontjából fontos, szerződést kötünk, és ahhoz is ragaszkodom, hogy látogathassam az elengedett kedvenceket.
– Úgy tudom, nemcsak a „bentlakókról”
gondoskodik.
– Mivel nálunk már jó ideje telt ház van,
öt szomszédnál is van olyan kutya, amely
ugyan nem „lakótárs”, de enni tőlem kap,
én ivartalaníttattam, chipeztettem. Nagy
eredménynek tartom, hogy a falubeliek megértették az ivartalanítás fontosságát. Egy
évben kétszer jön állatorvos Vajdaszentiványra, most éppen húsvét utánra várjuk, és
aki kéri, annak ingyen ivartalanítja a kutyáját, macskáját. Csupán így lehet elejét venni
annak, hogy a nem kívánt kölykök zsákban,
nejlonszatyorban végezzék. Mióta a szentiványiak ezt elfogadták, szinte egyáltalán
nem látni az utakon gazdátlan ebet.
– Hogyan lehet ennyi állatnak ételt biztosítani?

– Ezt csak én tudom és a Jóisten. Mivel a
férjemmel vegetáriánusok vagyunk, a magunk eledele megterem a kertünkben, húst
csak a kutyáknak, macskáknak vásárolunk.
Hetente 10–15 kilogramm csirkeaprólékot
szoktam venni, de laskát rizzsel, illetve száraz ételt is adok a
„kosztosaimnak”. A
nyugdíjam kicsi, jövedelemkiegészítésként
kézműveskedni szoktam: gyöngyöt fűzök, üveget festek. Egy alapítvány révén értékesítem az árut. A
márciuskáim árából az új kutyusoknak vettem chipet. Húsvétra is kaptam meghívást
egy ilyen vásárra, oda üvegtálcákat viszek.
– Hogyan telik egy napja?
– Korán kelek, mert várnak a kicsik. A kis
testű kutyáim szobatiszták, bent laknak velünk a házban. Rendszerint Sziszi ébred elsőnek, kopogó léptekkel érkezik az
ágyamhoz, nyomában még három jó barát.
Kiengedem őket, akkor már a nagyok is
kérik a figyelmet, játszani akarnak. Mindenik kutyámnak jár reggel pár jó szó, simogatás. Aztán a férjemmel felváltva friss vizet
teszünk nekik, felszedjük az udvarról az éjszakai piszkot, télen kicseréljük a szalmát.
Délelőttönként gyakran akad elintéznivalóm
a városban, délután, amikor hazaérek, etetés, itatás következik. Este újra kitakarítjuk
az udvart, aztán sorra megszeretgetjük az
állatainkat. Van egy hintám, nyáron ott szoktam pihenni, olyankor a kutyáim körém sereglenek. Valaki azt mondta egyszer, ez az
igazi földi paradicsom.
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is közvetítik, így az ottani nézők is
hallhatják a csodálatos magyar muzsikát.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy
mindenütt ugyanaz-e a repertoár,
vagy változó.
– Nem ezzel a repertoárral készültünk, a körülményekhez kellett
igazodnunk. Tekintettel arra, hogy
Magyarországon jóval nulla fok
alatt volt a hőmérséklet, a hangszerek utazás közben megsínylették a
hideget, a cimbalom is lehangolódott, a templomban is nagyon hideg
volt, ezért kellett változtatnunk
a
repertoáron.
Készültünk
Bach Kettős hegedűversenyével,
Mozart hegedűversenyével, de nem
tudtuk eljátszani – mondta a hegedűművész.
A marosvásárhelyi koncert bevételét, nyolcezer lejt, amely támogatói jegyek értékesítéséből gyűlt
össze, Mága Zoltán a koncert után
Pál atyának, a Szent Erzsébet Egyesület vezetőjének adta át, az összeget a művész további 250 ezer
forinttal egészítette ki.

Fotó: Bereczky Sándor

– A közösségi oldalán olvastam egy
húszéves szomszéd kutyáról, Fürgéről,
amelyhez önt különleges történet fűzi.
– Egy idős férfié volt a kutya, régebb mindig kint ült az út közepén. Amikor a gazdája
a közeli bárba indult, elkísérte, aztán leült
az ajtónál, és megvárta. Két-három éve a
férfi elhunyt, egy idős asszony maradt csak
a házban, akit a rokonok az öregek házába
vittek. A kutya teljesen egyedül maradt. Szerettem volna magamhoz venni, de bármenynyire is kedvelt engem, nem akarta elhagyni
az otthonát. Így csak enni vittem neki. Hálából mindig elkísért a buszmegállóig, amikor a városba indultam, és délben ugyanott
várt. Most már annyira öreg, hogy nem
hagyja el a házat, talán már nem is lát, de a
hangomat megismeri, és ugyanúgy örül,
mint kiskorában.
Beszélgetésünk végén Magdolna azt is elmesélte, hogyan beszélt le egy falubeli férfit
arról, hogy bottal verje az útról mindegyre
letérő tehenét.
– Azt szeretném, ha ragadós lenne a példám, és mások sem tudnának közömbösen
elmenni egy bajba jutott állat mellett. Nyári
hőségben például, ha látunk egy sorsára hagyott kutyát, macskát, nem kell feltétlenül
hazavinnünk, elég, ha inni adunk neki. Azzal
már megmentettük az életét.
Magdolna szívét teljesen belakják szeretett állatai, de nem csak nekik van ott hely.
Angliában élő kisunokája a másik boldogságforrás számára, amikor teheti, meglátogatja. Gondolatai azonban soha nem
szakadnak el teljesen a vajdaszentiványi
háztól, ahol négy lábon jár a hála és a szeretet.
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Csak egy adónyilatkozatot kell benyújtsanak
a mezőgazdászok

Tenyészállatokat
vásárolnak
Szerkeszti: Vajda György

A mezőbándi Szabó Dezső – aki
a református egyházközség
főgondnoka is – mezőgazdasággal,
állattenyésztéssel
foglalkozik. Azon gazdák közé
tartozik, akik tenyészállatok
vásárlására pályáztak a Pro
Economica Alapítványnál, és
részesült is a támogatásban.
Ettől a gazdaság fellendülését
remélik, hiszen ez jelenti
a család fő jövedelemforrását.

Mezey Sarolta

Szabó Dezső (fotó) a családi hagyományt követi, hiszen a szülők,
nagyszülők is gazdálkodók voltak.
Édesapja, mindamellett, hogy a falu
molnárja volt, nem hanyagolta el a
földművelést és az állattartást sem.
A gazdaságot a családfő vezeti, de
a családtagok is besegítenek. Az állatokat egy Mezőbánd határában található tanyán tartják, ott, ahol a
gazda édesapja, Szabó Barna szülői
háza volt. Itt egy házaspár látja el az
állomány gondozásával járó mindennapi teendőket. A Szabó család
gazdaságában fejősteheneket és
húsmarhákat tart. Fejőstehénből tizenöt egyed, míg húsmarhából húsz
van a gazdaságban. A gazdaságban
van még ló, húsz darab juh és húsvétig ugyanennyi bárány.
A család fő jövedelemforrása a
gazdaság, ami ma is biztos megélhetést jelent. A faluban vannak még
hasonló méretű, de nagyobb gazdaságok is. Kisebb állománnyal már
nem nagyon érdemes foglalkozni –

állítja a gazda –, mert nem jövedelmező.
A tejet egy marosvásárhelyi tejfeldolgozónak szállítja, amelynek
évtizedek óta hűséges beszállítói
maradtak. A tejnek évek óta elég
alacsony ára van, a felvásárló egy
lejt fizet literéért. Viszont a húsmarhákat jobb áron lehet értékesíteni.
A farmon meggyőződhettünk
arról, hogy az állatok a lehető legjobb körülmények között, békés
környezetben, szabad ég alatt, a takarmánnyal telt vályú mellett időztek. Egyik szebb a másiknál. Az
istálló másik felében juhok és bárányok voltak egy karámban. A
bárányok még elég kicsik a megkésett tavaszban, de húsvétra már vágnivalók lesznek – mondta a
gondozó.

Nem divatszakma a gazdálkodás

A kormány március 15-i ülésén úgy döntött, hogy azok a
mezőgazdasági
termelők,
akik magánszemélyként vagy
engedélyezett
magánszemélyként (PFA) független tevékenységből
származó
jövedelmük után adóznak,
évente csak egy nyilatkozatot (600-as formanyomtatvány) kell benyújtsanak a
pénzügyi hivatalhoz.

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter szerint idén kivételesen a
határidő július 15-e, jövőtől március 15-e lesz. Eddig a 220-as adónyilatkozatba kellett bejegyezni a
jövedelembecslést, illetve a 221esbe a realizált jövedelmet, ezeket
helyettesíti a 600-as formanyilatkozat.
– Az adófizetőknek két helyett
egy adónyilatkozatot kell kitölteni
és a négy alkalommal előre befizetett adót, illetve a különböző állami
hozzájárulásokat (nyugdíjalap, társadalom- és egészségbiztosítás)
egy évben egyszer kell átutalni. Ez

Arab kézre kerülhet
a Brăilai Nagysziget

Komoly tárgyalásokat folytatnak az Egyesült
Arab Emírségekben működő Al Dahra konszern
képviselői a Constantin Duluţe üzletember által
működtetett Agricost céggel, amely bérleti szerződés alapján működteti Románia legnagyobb növénytermesztő farmját a Brăilai Nagysziget 56.000
hektáros területén. A romániai céget potom 200
millió euróért vásárolná meg az Abu Dzabiban bejegyzett Al Dahra, amely a Hamdan Bin Zahed Al
Nahyan sejk által alapított Al Ain holdinghoz tartozik. A holding évi üzleti forgalma 1 milliárd
dollár, és a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági cége. Gabonatermesztéssel és -forgalmazással,
illetve
-feldolgozással
foglalkozik
(takarmányozásra és emberi fogyasztásra). A gabonán kívül rizst, gyümölcsöket és zöldségeket is
termesztenek és adnak el, ugyanakkor a cégcsoportban van világ egyik legnagyobb liszttermelő
vállalkozása is.

Kiszáradó gyökerek

Úgy tartják, hogy Gálfi Ferencz
és felesége, Margit a legjobb
állattenyésztő gazdák közé
tartoznak a Felső-Nyárád
mentén. Farmjukat Székelybere és Nyárádmagyarós között a megyei út mellett
építették fel, házuk Nyárádmagyarós központjához közel
áll. Többször írtunk róluk,
mivel történetük egy kicsit
tükrözi az 1989 utáni erdélyi
gazdasági helyzetet.

földterületük van, ezt legelőként és
kaszálóként használják. A takarmánynakvalót nemcsak saját használatra állítják elő, hanem el is
adnak belőle.
– Szeretjük azt, amit csinálunk,
gyermekkorunk óta állattenyésztés-

azt jelenti, hogy az adófizető előre
kiszámíthatja azokat az összegeket,
amelyeket az államnak fizet, és leegyszerűsödött az átutalás is. Az
évzáráskor felbecsülhető a jövedelem és az adózandó összeg is. Mi
több, ezeket a nyilatkozatokat
nemcsak papíron, hanem online is
el lehet küldeni a pénzügyi hivatalokhoz, és ezzel is leegyszerűsödött a rendszer – nyilatkozta
többek között a kormányülés után
a pénzügyminiszter, majd hozzátette: azok, akik számítógépes
rendszeren küldik be a nyilatkozatokat, 5%-os adókedvezményben
(jövedelemadó, társadalmi és
egészségbiztosítás) részesülnek.
Sőt, amennyiben a december 15-ei
határidővel felbecsült értékre szánt
adót előre befizetik, akkor újabb
5%-os kedvezmény jár. Abban az
esetben, ha a nyilatkozat szerint
nem lesz jövedelmük, nem részesülnek az említett 10%-os kedvezményben. Azok a farmerek,
akiknek mezőgazdasági, erdő- és
halgazdálkodásból az előző pénz-

sel foglalkoztunk, visszakaptuk
saját földjeinket, itt vannak a gyökereink, nem akartuk, hogy megszakadjon… csak eltelt az idő –
mondja a gazda.
S bár jelentős anyagi segítséget
jelent a megyei Mezőgazdasági In-

Vidékfejlesztési
támogatások

Az Országos Vidékfejlesztési Ügynökség (AFIR) országos méhészeti programja keretében eddig több mint
2100 finanszírozási szerződést kötöttek mezőgazdasági
beruházások támogatására. A szerződések összértéke
47,86 millió euró, eddig ebből az AFIR 35,5 millió
eurót fordított méhészeti projektekre. A méhészek az
országos vidékfejlesztési program keretében az AFIRon keresztül is igényelhetnek támogatást a 2014–2020as időszakban, ez a fiatal farmereket segítő 6.1-es és a
farmfejlesztésre szánt 6.3-as programcsomag – hívta fel
a figyelmet a lehetőségre Adrian Chesnoiu, az országos
vidékfejlesztési ügynökség vezérigazgatója. Eddig az
ügynökség a 6.3-as programcsomagra 1502 finanszírozási jegyzőkönyvet írt alá, a megpályázott összeg értéke
22,5 millió euró, ugyanakkor a 6.1-es programcsomagra 600 szerződést kötöttek 24 millió euró összértékben. A többit a farmfejlesztésre szánt 4.1-es és 4.2-es
programcsomagok keretében kötötték. Ezeknek az
összértéke 1,3 millió euró.

tervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) által biztosított pénzösszeg,
nem pályáztak farmfejlesztési alapokra, de bankkölcsönhöz sem folyamodtak. Ez bizonytalanná teszi
a jövőt – mondják. A havonta értékesített tejmennyiség és az évi
három-négy borjú biztosította a család megélhetőségét. Nem kell több.
Megtudjuk, hogy tavasszal, amikor a szarvasmarhák a friss, vitamindús fűvel benőtt földterületen

Vajda György

Mindketten olyan paraszti családból származnak, ahol több generációra visszamenőleg állatot
tartottak és gazdálkodtak. A nyárádmagyarósi dombok között a kollektív mellett minden háztáji
gazdaságban volt egy-két szarvasmarha, sertés. Aztán Gálfi Ferencz
25 évig dolgozott az állategészségügynél, így miután az 1989-es rendszerváltást követő földreformoknak
köszönhetően visszakapták földterületeiket, nem volt kérdés, hogy
folytatják-e a hagyományt. Néhány
szarvasmarhával kezdték, majd növelték a kaszálójukat és a legelőjüket, amelyekből az egyre bővülő
állatállományt elláthatták. Farmot
építettek, gépeket vásároltak, mindezt önerőből. Jelenleg 60 hektáros

Jól gondozott tehenek a Gálfi-farmon

ügyi évben, havonta a független tevékenységből az országos bruttó
minimálbér feletti jövedelmük
volt, társadalombiztosítást kell fizessenek. 2018-ban az országos
bruttó minimálbér 1900 lej. Egészségbiztosítást azok a magánszemélyek kell fizessenek, akiknek az
előző pénzügyi évben független tevékenységből, javak, ingatlanok bérbeadásából, mezőgazdasági, erdő- és
halgazdasági tevékenységből, jogi
személyekkel való társulás után, beruházásból, vagy más javakból származó – összesen legkevesebb 12
országos bruttó minimálbérnek megfelelő – jövedelmük volt. 2018-ban
ez az érték 22.800 lej.
2018. január elsejétől, a tevékenységtől és a jövedelemtől függetlenül, amennyiben ez nem
haladja meg az országos minimális
társadalombiztosítási határértéket,
az országos bruttó minimálbérnek
(1900 lej) megfelelő összeg 25%át, míg az egészségbiztosításra az
összeg 10%-át kell átutalni az államnak.

Fotó: Vajda György

legelnek, akkor naponta akár 700–
800 liter tejet is fejnek, a havi átlag
20.000 liter. Egy állat naponta 16
liter tejet is ad. Évek óta a nyárádandrásfalvi Csizmadia tejfeldolgozó üzem veszi át a tejet – jelenleg
literenként 1 lej 30 baniért –, és
rendszeresen havonta fizetik a begyűjtött mennyiséget.
Gálfi Ferencz tisztában van
azzal, hogy az állományt fel kellene
javítania nagyobb hozamot hozó állatokkal, de ez újabb befektetést,
energiaráfordítást igényel. Több
mint 10 éve a farmon egy család
lakik, ők gondozzák a jószágokat,
de mindenkinek oda kell tennie a
két kezét ahhoz, hogy minden működjön.
– Korban 70 felé tartunk, és azon
gondolkodunk, hogyan tudnánk abbahagyni – mondja, amikor a jövő
felől érdeklődöm. Gyerekei az
egészségügyben dolgoznak, egyelőre nem szándékoznak gazdálkodni. Nemsokára esküvő is lesz a
családban – „a fiatalok mással vannak elfoglalva” – mondják Gálfiék.
Hogy ki folytatja a hagyományt,
amelyikről Gálfi Ferencz beszél, azt
nem lehet tudni, de tény, hogy az új
nemzedék körében falun már nem
„divat” a gazdálkodás. Annak ellenére, hogy van hol, van mivel, van
támogatás, valahogy a fiatalok nem
ezt választják. És az a baj, hogy
nemcsak a Gálfi családban, hanem
máshol sem. És a jelenség egyre általánosabb. Igaz, vannak kivételek,
de egyre ritkábbak. Kiszáradnak a
gyökerek?
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Az igazságszolgáltatásról általánosan (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Sorozatunkban folytatjuk az
igazságszolgáltatással kapcsolatos
általános ismeretterjesztő anyagot.
Az igazságszolgáltatás egyik
fontos szereplője az ügyész, aki a
társadalom érdekeit képviseli, elsősorban büntetőperekben, de bizonyos polgári vagy közigazgatási
perekben is (pl. gyámság alá helyezés esetén fokozottan felügyeli az
eljárás törvényességét, az állam elleni kártérítési perekben jogtalan
fogvatartás vagy nyomozás esetén
az államot képviseli, parlamenti,
helyhatósági választásokkal kapcsolatos perekben is részt vesz).
Az ügyész a büntetőeljárásokban két szakaszban jelenik meg: elsődleges feladata tulajdonképpen a
nyomozás és annak felügyelete.
A gyakorlatban a nyomozást
legtöbbször a rendőrség folytatja
le, viszont mindig van a rendőrség
fölött egy ügyészi kontroll és felügyelet. Ugyanakkor az ügyész
saját hatáskörben is nyomozhat,
valamint átveheti a rendőrségi
szervektől a nyomozást.
A rendőrségi nyomozati cselekmények ellen az ügyésznél lehet
panasszal élni, az ügyész nyomozati cselekményei ellen pedig a felettes ügyésznél vagy a bíróságnál,
törvényszéknél.
Például amennyiben az ügyész
elrendeli valakivel szemben a büntetőeljárás személyes lefolytatását
(punerea în mişcare a acţiunii penale), ezt meg lehet fellebbezni a
felettes ügyésznél, amennyiben viszont kényszerintézkedést rendel el
(felügyelet alá helyezés – control

Pályázati felhívás

judiciar), ez ellen egyenesen a bírósághoz vagy törvényszékhez
vagy felsőbb bírói szervhez lehet
fellebbezni, attól függően, hogy az
érdemi tárgyalásra melyik bírósági
szerv rendelkezne hatáskörrel és illetékességgel.
Pl. egy „egyszerű” lopás esetén
az ügyész által elrendelt felügyelet
ellen a bíróságnál lehet panasszal
élni, korrupciós ügy esetén a törvényszék dönt a felügyelettel kapcsolatosan benyújtott panaszról.
Fontos megjegyezni, hogy az
ügyész már nem tartóztathat le
(arest preventiv), csak a bíró teheti
meg, az ügyész indítványára, és ez
maximum 30 napra rendelhető el
egyszere. Ezt meghosszabbítható,
ugyancsak a bíró által, utólag 30
naponként, de nem több, mint 180
nap maximális terjedelemig a nyomozati szakaszban. Az elsőfokú bírósági eljárásban viszont a
letartóztatás maximális ideje nem
haladhat meg egy méltányos periódust, de maximum az illető bűncselekmény
felső
büntetési
tételének feléig terjedhet, és semmiképpen sem lehet hosszabb mint
5 év.
Az ügyész viszont indokolt esetben 24 órás előállítást (reţinere)
rendelhet el.
A per lefolyását a jegyzőkönyvvezető/törvényszéki
bírósági
jegyző (grefier) veszi jegyzőkönyvbe, de emellett minden, a bírósági eljárással kapcsolatos
járulékos és adminisztratív teendőt
elvégez, szerepe nagyon fontos, az
orvost kiegészítő főasszisztenséhez
hasonlítható.
A bírósági eljárás külső, de nem
kevéssé fontos elemei a bírósági

végrehajtó, bírósági szakértő, a felszámolóbiztos, a közjegyző, a jogtanácsos,
valamint
a
fordító/tolmács.
A végrehajtó (executor judecătoresc), mint az elnevezése is mutatja, a jogerős és végrehajtható
döntések végrehajtásával, gyakorlatba ültetésével foglalkozik,
ugyanakkor végrehajtó által lehet
hitelesen iratokat/felszólításokat
kiközölni, ezt a közlési formát bizonyos esetben a törvény meg is
követeli (pl. a híres 10-es törvényes államosított ingatlanok viszszaigénylésével
kapcsolatos
perekben, vagy a kereskedelmi fizetési meghagyási eljárások előzetes fázisában). A végrehajtó
feladata egyáltalán nem hálás szerepkör – gondoljunk csak egy kilakoltatási perre –, viszont
elengedhetetlen fontosságú, hiszen
egy megnyert, de végrehajthatatlan
per gyakorlatilag nem ér semmit.
A bírósági szakértő – igazságügyi szakértő – (expert judiciar)
valamilyen tudományos, technikai
területen szakosodott, az Igazságügyi Minisztérium által engedélyezett szakértő, akit szükség esetén
bizonyos, az illető szakterülethez
tartozó kérdések tisztázása érdekében rendel ki a bíró. Pl. létezik ingatlanszakértő, ingatlanfelértékelő,
topográfus-földfelmérő, törvényszéki orvostani szakértő, könyvelésügyi szakértő, írásszakértő stb.
Ezeknek a szakértőknek, illetve
munkájuk díját a felek állják, vagy
büntetőügyekben az állam előlegezi meg, majd igényli vissza az
elítélten.
(Folytatjuk)

A romániai magyarok száz éve

Az RMDSZ pályázatot hirdet
jogi bejegyzéssel rendelkező
civil szervezetek, intézmények, egyházközségek számára a 2018-as centenáriumi évvel kapcsolatos
tevékenységek támogatására; a március – december
időszakban megszervezett/
megszervezendő
programokra lehet résztámogatást
igényelni.

A pályázatok lebonyolításával a
Communitas Alapítványt bízták
meg, amely résztámogatást nyújt,
a pályázónak rendelkeznie kell önrésszel a program megvalósításához. A romániai magyarok száz éve
elnevezésű pályázat céljai: az erdélyi magyar közösség identitástudatának erősítése; az elmúlt száz év
kiemelkedő erdélyi magyar személyiségeinek megismertetése; az elmúlt száz év eseményeinek

bemutatása, különös tekintettel a
mindennapok megélt történelmére;
a román és magyar közösség egymásrautaltságának, közös érdekeinek bemutatása, az együttélés
pozitív példáinak ismertetése, a
román közösséggel való párbeszéd
erősítése; a romániai magyarok következő száz évéről való közös
gondolkodás elősegítése.
Pályázni az alábbi témakörökben lehet: rendezvények, konferenciák
szervezése;
iskolai
megemlékezések, vetélkedők szervezése az elmúlt száz év történéseiről; diákvetélkedők szervezése
az elmúlt 100 év legsikeresebb erdélyi magyar személyiségeiről
(sport, kultúra, tudomány stb. kategóriákban); történelmi és helytörténeti előadások szervezése; a
román–magyar együttélés pozitív
példáinak bemutatása; karikatúra-,
rajzpályázatok lebonyolítása, egy

adott település vagy kisrégió magyar közössége értékeinek bemutatása a román közvélemény
számára; helyi arcképcsarnok –
az elmúlt 100 év kiemelkedő személyiségeinek felkutatása a településeken, kiállítások, előadások
szervezése, slam poetry estek
szervezése stb.
A pályázat beküldésének határideje 2018. március 29. (a postabélyegző dátuma). A pályázatot egy
példányban a következő címre kell
eljuttatni: Fundaţia Communitas
(A romániai magyarok száz éve),
400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60, jud. Cluj. Bővebb felvilágosítással a 0264-594-570, a
0723-250-324 és a 0736-444-437es telefonszámon szolgálnak. Email:
communitas@rmdsz.ro.
Részletesen a Communitas Alapítvány www.communitas.ro honlapján lehet tájékozódni. (sz.p.p.)

Egészségügyi asszisztensi
állások Németországban

A Maros Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség az
EURES európai foglalkoztatási hálózat révén 10 megüresedett
egészségügyi
asszisztensi
állást
ajánl
egy németországi neurológiai
klinika alkalmazásában. Április 2-áig várják a jelentkezőket.

A munkavégzésre Németország
területén különböző településeken
kerül sor. Az alkalmazottak a páciensek gondozását – higiénia, étkeztetés, sétáltatás –, az orvos által
felírt gyógyszeres kezelést, vérnyomás- és vércukorszintmérést végzik. A bérezés a kórházi kollektív
munkaszerződés alapján történik, és
a meghallgatás alkalmával tájékoztatják erről az alkalmazottakat. El-

várás az egészségügyi asszisztensi
végzettség és legkevesebb B1
szintű németnyelv-ismeret. Az érdekeltek az útlevél másolata, a
szakmai oklevél német nyelvű fordítása, a németnyelv-tudást bizonyító okirat mellett német nyelven
géppel írott Europass-önéletrajzot
és szándéklevelet kell küldjenek a
zav-ips-baden-wuerttemberg@arbeitsagentur.de
és
buc_eures@buc.anofm.ro e-mailcímre, feltüntetve a BW-002-GES
kódot. Bővebb felvilágosítás a
www.eures.anofm.ro honlapon,
vagy a marosvásárhelyi AJOFM
Iuliu Maniu utca 2. szám alatti
székhelyén az Eures-tanácsadótól,
illetve a 0265/266-553, 0265/269247-es telefonszám 109-es mellékszámán kapható.

Húsipari dolgozókat várnak
Belgiumba

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség az
EURES európai foglalkoztatási hálózat révén húsipari állásba
(csontoló, trancsírozó) vár tíz jelentkezőt, meghatározatlan
időtartamra. Jelentkezni május elsejéig lehet.

A munkáltató a Westvlees NV cég Westrozebeke településen. Az alkalmazottak a levágott állatok feldarabolásával, csontozásával és a rendelések előkészítésével foglalkoznak. A bruttó órabér minimum 13 euró.
A munkáltató elvárása a saját személygépkocsi, ugyanis a munkahelyre
utazást egyénileg kell megoldani, ugyanakkor a tapasztalat, precizitás és
higiénia alapvető követelmények. A szakképzettség nem kizáró jellegű,
azonban elvárás a szorgalom, a motiváltság, a jó fizikai erőnlét, valamint
az angol vagy francia nyelv ismerete. Az érdekeltek az angol nyelvű Europass-önéletrajzot a munkára való alkalmasságot igazoló orvosi bizonylat kíséretében a hrm@westvlees.com és a bc_eures@bc.anofm.ro
e-mail-címre küldhetik, a levél tárgyaként a Meat cutter/deboner címmel.
Bővebb felvilágosítás a www.eures.anofm.ro honlapon, vagy a marosvásárhelyi AJOFM Iuliu Maniu utca 2. szám alatti székhelyén az Eures-tanácsadótól, illetve a 0265/266-553, 0265/269-247-es telefonszám 109-es
mellékszámán kapható – áll a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményekben. (szer)

Tájékoztatás a jogokról

Külföldön munkát vállalóknak

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség tájékoztatja a külföldön munkát vállaló román állampolgárokat
azokról a módosításokról, amelyeket a 2017. évi 232-es
számú törvénybe foglaltak.

– Magánszemélyek nem gyakorolhatják a munkaerő-közvetítői szerepet.
– Garanciapénznek nevezett összegeket, illetve önéletrajz megírására,
okiratok fordítására, tanácsadásra kért pénzösszegeket nem szabad kifizetni. A munkaerő-közvetítő ügynök számára kifizetett összegekkel megrövidítheti önmagát az állást kereső személy.
– Nem ajánlatos olyan külföldi munkát vállalni, amelyre nincs érvényes munkaszerződés vagy olyan törvényes alkalmazási forma, amely az
illető országban elfogadott.
– A külföldi munkáltató által a munkaszerződésben előírtak megszegéséből eredő munkahelyi konfliktusok megoldása az adott ország intézményeire hárul.
– A törvényesség be nem tartása okán az adott ország román nagykövetségén lehet felvilágosítást kapni a teendőkről.
– A munkaerő-foglalkoztatási ügynökök kötelessége a foglalkoztatott
román állampolgárok és külföldi munkáltatók közötti munkaszerződést
román nyelven is megkötni – áll a megyei munkaerő-foglalkoztatási
ügynökség közleményében. (pálosy)
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Döntetlen három büntetővel
a sepsiszentgyörgyi stadion avatómeccsén

Első mérkőzését játszhatta hétfő
este hazai pályán a Sepsi OSK,
amióta feljutott a labdarúgó 1. ligába. A sepsiszentgyörgyi stadion
ugyanis eddig nem felelt meg az élvonalbeli rendezési kívánalmaknak,
ezért csak akkor kapták meg az engedélyt a háromszékiek, hogy otthonukban
fogadhassák
vendégeiket, amikor valamennyi feltételnek eleget tettek (eddig, mint ismert, jobbára Brassóban látták
vendégül ellenfeleiket). Ez most
történt meg, a Voluntari elleni alsóházi találkozó alkalmával.
Hétfő este ünnepi körülmények
között avatták fel a zsúfolásig telt
stadiont, a meccset felvezető
program azonban színvonalban
messze meghaladta a játékét. Az
első félidőben hibát hibára halmoztak a labdarúgók, mindkét
csapat elsősorban azzal volt elfoglalva, hogy ne kapjon gólt, ebből
kifolyólag rengeteg szabálytalanságot követtek el, és többnyire a
középpálya környékén gurigáztak,
így a helyzetek is elmaradtak.
Ilyen előzmények után váratlanul
jött a hajrában megítélt büntető,
amelyből a Voluntari előnyhöz jutott.
Szünet után szinte azonnal
egyenlített a Sepsi OSK, ugyancsak
büntetőből. A két gól után némileg
színesebbé vált mindkét fél játéka,
a házigazdák pedig, Hadnagy lesről
történt kiugratását követően, újabb
tizenegyeshez jutottak, amikor a déliek buktatták a háromszéki csapatEredményjelző
1. ligás labdarúgó-bajnokság, rájátszás, 2. forduló:
* felsőház: Konstancai Viitorul – USK Craiova 0-0, Kolozsvári CFR – Bukaresti
FCSB 1-1; a Jászvásári CSM
Politehnica – Gyurgyevói
Astra mérkőzést a kedvezőtlen időjárási körülmények
miatt elhalasztották;
* alsóház: Bukaresti Juventus – Temesvári Poli ACS 1-0,
Medgyesi Gaz Metan – Concordia Chiajna 2-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Voluntari FC 2-2; a Botoşani
FC – Bukaresti Dinamo mérkőzést a kedvezőtlen időjárási
körülmények miatt elhalasztották.

kapitányt. Fülöp ezúttal sem hibázott, és előnyhöz juttatta csapatát,
amely a hosszabbítás perceiig megmaradt, a Voluntari azonban nem
nyugodott bele az általa nem várt
vereségbe, és az első félidőhöz ha-

Fotó: gsp.ro

sonlóan ismét a hajrában szerzett
gólt, és ezzel kiegyenlített. Mi több,
akár a győzelmet is magához ragadhatta volna, azonban Ivanovici ajtóablak helyzetben nem találta el a
kaput.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. ligás rájátszás, alsóház, 2. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Voluntari FC 2-2 (0-1)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, 5000 néző. Vezette: Cătălin
Sorin Popa.
Gólszerzők: Fülöp (49., 71 – mindkettő büntetőből), illetve Marinescu (45+1 – büntetőből), Bălan (90+2.)
Sárga lap: Fülöp (52.), Rîmniceanu (90+1.), illetve Lazăr (4.),
Bălan (82.), D. Benzar (90+6.)
Sepsi OSK: Rîmniceanu – Dalmau, Viera, Obsivac, Szato –
Ghinga, Gorrin (64. Petrovic) – Tandia, Fülöp, Hamed (69. Petre)
– Hadnagy (74. Simonovski).
Voluntari FC: Mincă – Pleaşcă, Balaur, Cazan, Bucurică (60.
Achim) – Lazăr, L. Marinescu (78. Cernat), Căpăţână (75. G.
Deac), D. Benzar, Ivanovici – Bălan.
1. Dinamo
2. Botoşani
3. Voluntari
4. Chiajna
5. Temesvár
6. Sepsi OSK
7. Medgyes
8. Juventus

1
1
2
2
2
2
2
2

Alsóházi tabella
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
2
1
0
1
1

0
0
0
1
2
0
1
0

3-0
0-0
3-2
2-3
0-2
3-3
2-4
1-0

23
21
18
15
14
12
11
10

1. CFR
2. FCSB
3. Craiova
4. Viitorul
5. Astra
6. Jászvásár

2
2
2
2
1
1

Felsőházi ranglista
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1

3-2
3-2
1-0
1-2
0-1
1-2

34
32
30
23
22
20

A 17. vereség zsinórban

Bálint Zsombor

Vereséggel zárta a bajnoki idényt
a Marosvásárhelyi UPM Sirius női
kosárlabdacsapata. A középszakasz utolsó mérkőzésén a kizárólag helyi játékosokkal pályára
lépő csapat nem tudta megszorongatni a légiósokkal felálló
Gyulafehérvárt. Ez volt a 17. veresége zsinórban a Siriusnak,
amely győzelemmel kezdte a bajnokságot, aztán megverte idegenben az időközben visszalépett
Galacot, de ezt az eredményt a
visszalépés miatt törölték. Ezt
követően azonban minden mérkőzést elveszített. A nagyváradi
tornán erre az is magyarázat,
hogy már korábban hazaküldte a
légiósait a csapat, és bizony elmondhatjuk, hogy a helyiek semmivel
sem
teljesítettek
gyengébben, mint amikor az
amerikai és szerb játékosok is itt
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voltak. Gyulafehérvár ellen jól
dobtak távolról a marosvásárhelyiek, azonban a lepattanózásban
nem tudták felvenni a küzdelmet
amerikai ellenfeleikkel.
Több mint féléves szünet következik a marosvásárhelyi csapat
számára, amely az utolsó helyen
végzett ugyan, de nem esik ki,
mert így is alig tudott 9 csapatot
összegyűjteni a szövetség. Elég
idő ahhoz, hogy alaposan meg lehessen fontolni a következő
idényt. Egyrészt annak kell tisztázódnia, hogy milyen költségvetéssel rendelkezik majd a csapat,
másrészt pedig a légiósok válogatási módszerén kell javítani, mert
ugyanolyan összegért szinte
biztosan állítható, hogy jobb
játékosok is hozhatók. Akik az
idén voltak – fogalmazzunk finoman –, azok nem érdemelték meg
azt a pénzt, amit a klub rájuk költött.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában:
* felsőház (Alexandria): Szatmárnémeti CSM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 56:93, CSBT Alexandria – Kolozsvári U
57:70.
* alsóház (Nagyvárad): Aradi ICIM – Temesvári SCM 66:64,
Gyulafehérvári CSU – Marosvásárhelyi UPM Sirius 83:54.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz 3. forduló: Gyulafehérvári CSU – Marosvásárhelyi UPM Sirius 83:54 (24-19, 22-10,
24-11, 13-14)
Nagyvárad, Antonio Alexe Sportcsarnok, 10 néző. Vezette: Dan
Narcis (Rm.Sărat), Andrada Csender (Medgyes), Tiberiu Şerbulea
(Kolozsvár). Ellenőr: Radu Vaida (Nagyvárad).
Gyulafehérvár: January 18 pont (3), Arsenić 17, Fleming 14,
Fodor 11 (1), Cutaş 9 (1), Crăciun 8, Fleşer 6, Plaviţu, Bobar, Ignat.
UPM Sirius: Mészáros 17 (1), Gál Emese 12 (4), Beldian 12 (1),
Alina Pop 7 (1), Feiseş 3 (1), Radu 3, Imreh, Bokor, Cengher.
A rájátszás első körének párosítása
A két győzelemig tartó párharcok a bajnoki elődöntőbe jutásért:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Gyulafehérvári CSU, Szatmárnémeti CSM – Temesvári SCM, Brassói Olimpia – Aradi ICIM, Kolozsvári U – CSBT Alexandria.
A 9. helyen végzett: Marosvásárhelyi UPM Sirius.

Magyar labdarúgó-válogatott: a kapitány is kíváncsi, mire lesz képes a csapat

Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie
a győzelem útjára – hangsúlyozta
Georges Leekens, aki a magyar labdarúgó-válogatott kispadján pénteken, a kazahok elleni barátságos
mérkőzésen mutatkozik be, majd
kedden a skótokkal szemben irányítja csapatát.
„Két mérkőzés áll előttünk. Nagyon érdekel engem is, mire képesek a játékosok. Új év kezdődik, a
nulláról indulunk, kíváncsi vagyok,
hova tudunk eljutni” – mondta a
Telkiben rendezett hétfői sajtótájékoztatón az októberben kinevezett
belga szövetségi kapitány.
A szakvezető elárulta: már egyezetett a Kazahsztánban, a Kajrat Almatiban játszó Elek Ákossal és az
Asztanában futballozó Kleinheisler
Lászlóval arról, hogy nekik mik a
tapasztalataik, szerintük mire lehet
számítani a kazahok ellen. Majd
arra a kérdésre, hogy milyen játékra
lesz szükség a soron következő ellenfelekkel szemben, úgy reagált:
két különböző mérkőzésre számít,
mert két különböző stílusú csapatot fogadnak. Ugyanakkor leszö-

Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott belga szövetségi kapitánya a Kazahsztán
és Skócia elleni felkészülési labdarúgó-mérkőzések előtti sajtótájékoztatón a telki edzőközpontban 2018. március 19-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

gezte: „nem az a kérdés, hogy ők
hogyan játszanak, hanem az, hogy
mi”.
Leekens hangsúlyozta, bár a felkészülési találkozók azt a célt szolgálják, hogy a Nemzetek Ligája
őszi rajtjára összeálljon egy új csapat, ő nyerni szeret. „Még a barátságos mérkőzéseken sem szeretek veszíteni” – mondta, ugyanakkor hozzátette: fontosnak tartja,

hogy a válogatott ne legyen görcsös. Kiemelte: számára nagyon
fontos a hozzáállás, és pozitív példaként említette, hogy Kádár Tamás
a sérülése ellenére a csapattal van,
az Amerikából érkezettek pedig a
hosszú utazás dacára nagyon örülnek, hogy itt lehetnek a válogatottnál.
„Ami igazán fontos, az az, hogy
változtatni szeretnénk, el akarjuk

érni, hogy higgyenek, bízzanak magukban a játékosok” – folytatta,
majd hangsúlyozta, hogy számára
elsődleges a csapategység. Megemlítette, hogy a korábbi hagyományt
megtartva templomba is elmennek,
ami ugyanakkor nem kötelező program.
Beszélt arról is, hogy figyelik a
fiatalokat, mert ők jelentik a jövőt,
sok korosztályos mérkőzést megnéztek, és igyekeznek majd beépíteni új játékosokat.
A technikai stábba februárban bekerült Patrick De Wilde úgy fogalmazott, bár sokfelé dolgozott már,
mindennap tud újat tanulni Leekens
mellett, aki az egyik legtapasztaltabb edző Belgiumban. „Ő az, aki
lerakta annak a belga válogatottnak
az alapjait, amely manapság sikeresen szerepel” – emlékeztetett rá.
A sajtótájékoztatón a csapatot
Elek Ákos és Ugrai Roland képviselte, akik egyetértettek abban,
hogy Leekens „egy kicsit lazább”,
mint elődje, Bernd Storck volt. Elek
Ákos – amint azt kérdésre válaszolva elárulta – a kazah válogatottba behívott csapattársairól

tájékoztatta a kapitányt, Kleinheisler pedig a játékstílusról, amely az
új kapitány személye miatt várhatóan az ő csapatáéhoz, az Asztanáéhoz lesz hasonló.
„A hangulat jó, van mindenkiben
egy egészséges várakozás. Szeretnénk ezeket a mérkőzéseket felhasználni
arra,
hogy
úgy
mehessünk majd neki a Nemzetek
Ligájának, hogy újra egységesek
vagyunk. Szeretnénk jól indulni az
új kapitánnyal” – mondta Elek.
Ehhez csatlakozva Ugrai, a DVTK
támadója úgy fogalmazott: „Az
egyik legfontosabb az, hogy a szurkolókat is kiszolgáljuk. Szeretnénk
stabil csapatot felépíteni a Nemzetek Ligájára.” Arra a felvetésre,
hogy ő tavaly jó teljesítményt
nyújtott a válogatottban, érzi-e,
hogy emiatt megvan a bizalom
iránta, azt mondta: „tiszta lappal
indulunk, új a kapitány, ismét meg
kell mutatni mindenkinek, hogy itt
a helye”.
A magyar csapat pénteken 20
órától játszik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 21
órától ugyanott a skótokkal.
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Elégedetlenek a kereskedők

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2018. április 4-én 12 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
– Ford Focus DA3, MS-11-UVW, 2009-es gyártás, 15.517 lej

– Daewoo Matiz, MS-52-RIA, szürke, 2005-ös gyártás, 1467 lej

– Elddis 91EL típusú utánfutó, MS-12-KDG, fehér, 1991-es gyártás, 4050 lej. A
Szabó ST Mária tulajdonát képező ingóságokat az állami adósságok behajtása
céljából értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.

A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint 7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal
az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára
kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –
vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.

A Szabó ST Mária javainak árveréséről szóló közlemény kifüggesztésének
időpontja: 2018. március 21. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adóés Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal, az adós cég
székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.

(Folytatás az 1. oldalról)
a piacteret megtisztítják, hogy a következő héten civilizált körülmények között vehessék birtokba az
árusok – hogy aztán ismét tetemes
hulladékmennyiség maradjon utánuk.
A takarítást pedig meg kell fizetnie annak, aki szemetel – fogalmazott az elöljáró. Ezért az eddigi 3
lejes négyzetméterenkénti árat az
idéntől 10 lejre emelte a helyi tanács. A drasztikusnak tűnő lépésről
a polgármester megjegyezte: nem a
mostani ár magas, hanem eddig fizettek nevetségesen keveset az elfoglalt felületért, ezért is volt
annyira vonzó egyesek számára a
szeredai piac. A helybér most érte el
a korrekt értéket, de ha magasnak
találja ezt valaki, akkor újra lehet
tárgyalni, akár valamelyest csökkenteni is lehet, de csak akkor, amikor a másik fél részéről is
korrektséget tapasztalnak, azaz nem
hagynak hatalmas szemétmennyiséget maguk után. A polgármesteri hivatal életbe kell léptesse a helyi
tanács határozatait, és ezt sajnos

Rendőrségi hír

Bűnözői hálózatot
oszlattak fel

Kerítés alapos gyanújával vett
őrizetbe négy személyt a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség bűncselekményeket vizsgáló ügyosztálya. Vasárnap a különleges
ügyosztállyal hét házkutatást végzett a rendőrség két megyeszékhelyi éjjeli klubban, illetve olyan
személyek lakásán, akik a gyanú
szerint egy nőket futtató bűnözői
hálózat tagjai. A házkutatások során
a hatóság jelentős pénzösszegeket
– 8.600 lejt, 220 eurót, 175.000 forintot, 100 font sterlinget –, továbbá
Maros megyei lakások vásárlására
utaló iratokat és 400 címkézetlen cigarettát foglalt le. A nyomozás során
kiderült, hogy a csoport tagjai az
egyik éjjeli klubot paravánként használták az ott dolgozó táncosnők futtatására, akiket fenyegettek és
bántalmaztak is. A rendőrség 19 személyt hallgatott ki, négy személyt
pedig őrizetbe vettek, előzetes letartóztatásukat javasolva. A kivizsgálás
a marosvásárhelyi bíróság melletti
ügyészség irányításával folytatódik.

nem lehet egyénekre szabni, mindenkire érvényes, aki a piacnak
ezen a részén árul. A bér nem módosult a piac felső részén, ahol az
őstermelők kínálják élelmiszertermékeiket az asztalokról, ők továbbra is négyzetméterenként 1 lejt
fizetnek, ugyanitt azoknak a kereskedőknek, akik más típusú árut kínálnak asztalról, 6 lej a bér.
Korszerűsítik a piacot
A helyi piac korszerűsítése egy
idő óta foglalkoztatja a városvezetést. Első lépésben a terület felső, az
őstermelőknek fenntartott részébe
ruháznának be. Ennek terve elkészült, a napokban az önkormányzat
pályázatot nyújt be a nyárádmenti
LEADER egyesület kiírására,
ahonnan 50 ezer eurót szeretne lehívni. Ez elegendő volna ahhoz,
hogy a tervezett első lépéseket
megtegyék, azaz térkővel borított új
árusítófelületet alakítsanak ki, ahol
fából készült, fedett, új asztalsorokat állítanának fel, a jelenlegi bádogtetős betonasztalokat eltüntetnék. Második lépésben egy ki-

sebb vásárcsarnok épülne, ahol
ugyancsak élelmiszereket – főleg
húst, tejterméket – lehetne kínálni,
de az élelmiszer tárolására egy hűtött helyiséget is kialakítanának, a
piactéren megszűnne a sár, és parkolóhelyeket is létesítenének.
A LEADER programon remélt támogatás legalább felét fedezné az
összköltségnek, a fennmaradó
részre más forrásokat kell találni
vagy épp hitelt felvenni – mutatott
rá Tóth Sándor. A piac alsó része, a
jelenleg nem működtethető állatvásár helye egy másik beruházás tárgyát képezi a jövőben.
Kelendő a friss zöldség
Piaci sétánk alkalmával az őstermelők és viszonteladók friss kínálatát is szemügyre vettük: a
zöldhagyma kötését 2,5-3, a retekét
2-3 lejért adták, a spenót kilogrammja 7-8 lej, a sárga dughagyma
6, a lila 9 lejbe kerül, a fejes salátát
2-2,5 lejért, az étkezési burgonya kilóját 1 lejért, a vetőkrumplit 70 baniért kínálták, a friss csiperkegombáért 9 lejt kértek a termelők.

Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Kerekes Ioan végrehajtó) vagy a
0265-443-312-es telefonszámon.

Hétfőn, március 26-án kezdődik
a tavaszi nagytakarítás
Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018.
március 26. és április 29. között megszervezi az általános tavaszi nagytakarítást, amely során elszállítják
a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A március 26-29. közötti
időszak utcabeosztása:
Március 26. 1918. December 1. sugárút, Tisztás, Ferdinánd király,
Erzsébet királyné, Jeddi, Szent István, Szent János, Ágacska,
Rügy, Negoj, Erdőalja, Merészség, Termékenység, Haladás,
Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség, Tulipán, Barátság utcák;
Március 27. Pandúrok útja, Erdély, Máramaros, Havasalföld, Cernavodă, Bánság, Bodoni Sándor, Zsidó Vértanúk, Szorgalom, Eke, Gyümölcskertész, Méhész utcák;
Március 28. Moldva, Vadász, Bazsalikom, Bucsin, Szelistye, Magascsorgó, Năvodari, Cserealja, Királykút, Tudor Vladimirescu (a pénzügyi igazgatóságtól a Dacia komplexumig tartó
szakasz), Brassó utcák, Kovászna sétány, Hátszeg sétány,
Vrancea, Sellemberk, Arató utcák;
Március 29. Zernyest, Alkony, Nyárád, Hársfa, Dâmboviţa, Sas,
Bucsecs, Budai N. Antal, Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibolya, Vető, Kertész, Agyag, Liliom, Petrilla, Predeal utcák.
Kérjük az egyéni háztartások tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez
tartozó területeket és zöldövezeteket.
Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki a járdák szélére
(kupacokban, kivéve az építkezési/bontási munkálatokból származó hulladékot), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A
fakorona-alakítási munkálatokból származó ágakat külön kell tárolni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják el. A hulladékot a
meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak előzetes megrendelés alapján szállítják el a köztisztasági vállalat (a Salubriserv
Rt.) munkatársai, a kihágásért bírság jár.
Kivételes esetekben (időjárási viszonyok, eltérés a meghirdetett
programtól objektív okok miatt stb.) a program változhat.
A köz-, bel- és külkapcsolatok osztálya
ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát használva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 7195)

2018. március 21., szerda ______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ saját termesztésű FACELIA
vetőmag, 25 lej/kg, alkudható. Tel.
0744-833-597, 0365/429-580. (7381-I)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576831. (7039)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-662.
(7442)
GYERTYÁNFA eladó – 160 lej. Tel. 0742641-827. (7442)

ELVESZETT

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

MINDENFÉLE

MEGEMLÉKEZÉS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

„Elmentél, pedig sok dolgod lett

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

megtölteni szépséggel a csalá-

harmonikaajtókat,

termopán

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

(6801)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

ELVESZTETTEM Nagy Csilla Boglárka
névre szóló diák-autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (7497)
ELVESZTETTEM Máté Tamás névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (7511)

ELVESZTETTEM Kacsó Nimród névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (7512)

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)

KÚTÁSÁST,

-pucolást

vállalunk

és

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7370)

ALKALMAZUNK

lakatosokat.

(19976-I)

Tel.

hegesztőket,

0766-519-187.

Emlékezünk és emlékeztetjük mindazoakik

kat,

ismerték

és

volna még,
dod életét.

Elmentél, s veled együtt eltűnt a

remény,

de lelkünk egy darabja utadon elkísér.

Veled vagyunk most is, te pedig

velünk vagy,

mert szeretetünk irántad oly vég-

telenül nagy.”

id. MADARAS FERENCZET, a Const-

ructorul Szövetkezet volt építőmeste-

rét, hogy március 21-én 24 éve távozott
el szerettei köréből.

Gondoljanak rá kegyelettel!

Szomorú szívvel és kegyelettel

Fájdalommal tudatjuk, hogy

TÓTH

január 21-én 85 éves korában el-

emlékezünk

március

MENYHÉRTNÉRE

21-én
szül.

MOLDOVÁN PIROSKA halálának

nyolcadik

évfordulóján.

nyugtassa

békében!

Isten

Emlékét

őrzik szívükben: bánatos férje,

testvérei: Dalma és Ibi, valamint
ezek családja. (7404)

március

3. évfordulóján. Nyugodjon béké-

ben! Drága emlékét őrzi felesége,

leánya és szerettei. (7473)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Kezdő fizetés 1500 lej kézbe. Tel. 0756-128313. (19953-I)
AZ ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Érdeklődni a 0737-507-020-as telefonszámon. (61025-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. (sz.)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. 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. (sz.)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(61031)

KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT és B kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmazunk italokat forgalmazó
céghez. Tel. 0722-383-216. (19977-I)

Elveszíteni egy nagyszülőt, szü-

lőt, társat, akit szerettél, és aki

Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG marosvásárhelyi kirendeltsége alkalmaz TELEKOMMUNIKÁCIÓSHÁLÓZAT-KEZELŐT. Az állás leírása: az előfizetők hibabejelentésének átvétele, a hiba azonosítása
és orvoslása; az RCS&RDS telekommunikációs hálózatán karbantartási munka végzése. Követelmények:
középfokú technikai végzettség, felelősségteljes és ügyfélközpontú magatartás, a tapasztalat és az ismeretek
ezen a téren előnyt jelentenek, stressztűrés, jó kommunikációs készség, rugalmas munkaprogram vállalása,
legalább egyéves B kategóriás hajtási jogosítvány. Alkalmazunk ÁRUMOZGATÓT. Az állás leírása: az áru
fel- és lepakolása, az áru elhelyezése a raktárban, a megrendelt áru előkészítése szállításra, leltárkészítés, a
munkahely tisztán tartása. Követelmények: alkalmasság fizikai munkára, stressztűrés, a tapasztalat lerakatban
és az ismeretek ezen a téren előnyt jelentenek. Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat a marosvásárhelyi
Digi Store üzletekben vagy az RCS-RDS székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa György út 65-67. szám alatt,
a titkárságon, vagy elküldhetik a secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (19982-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, HÖLGY RECEPCIÓST. Szállást, étkezést, utazást biztosítunk. Tel. 0770-183-799. (19981-I)

metőben, református szertartás

szerint.

A gyászoló család. (7513-I)

gyott. Dolgos két keze pihenni

tért. Nemes, jó szíve, mellyel úgy

szeretett minket, megszűnt do-

szeretett téged. Ez kettéosztja az

bogni. Elköltözött tőlünk az örök

mennyi idő telt el azóta, bármilye-

tak otthonába.

életedet: „előtte” és „utána”. Bár-

nek is voltak a körülmények,

bennünk örökké megmarad a fájdalom.

Tíz éve élünk nélküled, de min-

dennap veled.

hazába, csendes temetőbe, holMély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, testvér,

nagyapa,

SZIGETI ZSOLT

életének 78. évében hirtelen el-

Tíz éve, hogy szerettünk, a

hunyt. Drága halottunk földi ma-

KOCSIS DÉNES örök nyugalomra

13 órakor helyezzük örök nyuga-

nyárádszentmártoni

születésű

tért. Szerető családja. (7406-I)

radványait 2018. március 23-án
lomra a marosvásárhelyi refor-

mátus

temető

cinterméből.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Mély fájdalommal emlékezünk

arra a pillanatra, amikor bekövet-

kezett a hirtelen halálod, drága

testvérem, BARTÓK SIMON. Ma

Búcsúzik tőle a gyászoló család.

(4515-I)

A Bolyai Farkas Líceum 1974-ben

az a szomorú nap, március 21.,

végzett XII. D osztálya és osztály-

godj békében! Vencel és csa-

arról, hogy újra kevesebben va-

hogy már tíz éve itt hagytál. Nyu-

ládja. (7510)

főnöke, szomorúan értesültünk
gyunk egy osztálytárssal:
VÁRTERÉSZ PÁL

is már csak az örökkévalóságból

ELHALÁLOZÁS

ASZTALOSMŰHELYBE SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0721458-860. (sz.)

SZERETNÉL KÜLFÖLDÖN DOLGOZNI? Eleged van a közvetítői díjakból? Cégünk teljes állásba keres
MEGBÍZHATÓ EMBEREKET ÜVEGHÁZI MUNKÁRA Dél-Angliába, kiemelt bérezéssel. Az angolnyelvtudás nem feltétel, nincsenek rejtett költségek. Ha szeretnél többet megtudni, gyere el és találkozz velünk
Nyárádszeredában, a Bocskai tér 29. szám alatt, a Pálma cukrászdában 25-én, vasárnap 15 órától tartandó
előadásunkon. (-I)

hunyt. Temetése március 23-án

14 órakor lesz a református te-

akit szeretünk, az minket itt ha-

21-én

LŐRINCZI LÁSZLÓRA halálának

KOVÁCS GYÖRGY

Velünk sírnak a harangok, mert

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

szerették

A gyászoló család. (HN-I)

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

11

tekint jövendőbeli osztálytalálko-

zóinkra.

Nyugodjál békében, Pali! (7517-I)

Megrendülve, mély fájdalommal

tudatjuk, hogy a szeretett férj,

édesapa, sógor, rokon, szom-

széd, jó barát,

id. GERGELY JÁNOS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünkkel oszto-

zunk Székely László polgár-

marosvásárhelyi lakos,

mester kollégánk ÉDESAPJA

alkalmazottja

RMDSZ Maros megyei szerve-

a marosvásárhelyi repülőtér volt
78 éves korában hosszú szenve-

dés után hirtelen elhunyt 2018.

március

19-én.

Szerettünket

elhunyta miatti gyászában. Az
zete. (7506)

utolsó útjára kísérjük 2018. már-

Őszinte részvétünket fejezzük

tus

tens kollégánknak szeretett

cius 21-én 14 órakor a reformátemetőbe,

miután

örök

búcsút veszünk a temető ravatalozójában, unitárius szertartás

szerint.

Gyászoló szerettei. (7491-I)

ki Gergely János asszisz-

ÉDESAPJA elvesztése alkalmával. Az 1-es Elmegyógyá-

szati Klinika munkaközös-

sége. (7521-I)
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www.bopita.com
Az erdőszentgyörgyi Lion International Trading Kft.,
Bopita gyerek- és ifjúsági bútorokat gyártó cég,
MiNőségelleNőrt keres.

A munkakör leírása:
– termékeink minőségi szintjének megőrzése és további
javítása
elvárások:
– angolnyelv-tudás
– felsőfokú végzettség
– pontosság
– dinamizmus
– csapatszellem
Tapasztalat előnyt jelent.
Végzős egyetemisták jelentkezését is várjuk.
Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot a következő
e-mail-címre lehet küldeni: office@lionsrl.ro

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

személyzetválogatást szervez a következő állások betöltésére:

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

További információk a következő
telefonszámon: 0265-580.355.

