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Óvoda és bölcsőde épül

A nyárádszeredai kisgyerekes családok örömére

Elfogadták az idei
társadalombiztosítási
költségvetést

Év elején a Maros Megyei Nyugdíjpénztár számos közérdekű újdonságot sorakoztat fel az érdeklődők, a
nyugdíjasok és a biztosítottak számára. Neagoe Eugenia, a pénztár
igazgatója a tudnivalókat osztotta meg
olvasóinkkal.

____________4.
Budapesten járt
a Kodály Zoltán
kórus

Az elmúlt hetet Budapesten töltötte a
Boldogasszony Iskolanővérek által
Szovátán működtetett Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar,
amely a Nemzeti Színház vendégeként utazott a magyar fővárosba.

Jelentős előrelépés történik Nyárádszeredában az oktatási
infrastruktúra terén: a magyar államtól érkező támogatással
a református egyház bölcsődét, a katolikus egyház pedig
óvodát épít a városközpontban. Az óvodaépület falai már állnak, jelenleg az időjárási viszonyok miatt a belső munkálatok
zajlanak, a bölcsődének pedig elkészült az alapja.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Előreláthatólag az év végéig mindkét beruházást befejezik – tudtuk
meg ottjártunkkor Tóth Sándor polgármestertől. Azt is elmondta, hogy
óriási igény mutatkozik a kisgyerekes családok részéről a bölcsőde iránt,
szerencsére a gyereklétszámmal nincsenek gondok a nyárádmenti kisvárosban. A két folyamatban lévő beruházásnak köszönhetően vadonatúj
épületekben, korszerű körülmények között foglalkoznak majd a szeredai
aprónéppel a pedagógusok.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
125 éve született
Bölöni Farkas
Sándor író, utazó

Százhuszonöt éve, 1795. január 15én született a háromszéki Bölönben
(ma Belin) Bölöni Farkas Sándor, a reformkor jelentős erdélyi alakja, író és
utazó, aki elsőként számolt be magyarul az Egyesült Államokról.

____________9.

Sötétebb a középkornál!

Mózes Edith

Olvasom, hogy a tanügyminiszter „felelőtlen rendelete nyomán
politikai gazemberség” született, egy olyan rendelet emelkedett jogerőre, amely „merénylet a szent román nyelv ellen”. A szöveg pár
nappal ezelőtt hangzott el egy marosvásárhelyi parlamenti képviselő
szájából, aki – úgy látszik – nem vette észre, hogy a világ halad, és
már a 21. század második évtizede is a vége felé jár. Még mindig az
„átkos” leggyakoribb szlogenjét szajkózza, amikor a többnemzetiségű Romániában a magyar vagy más helységneveket nem lehetett
leírni az illető kisebbség nyelvén, kizárólag az „ország hivatalos
nyelvén”.
Hogy mi az a rettenetes gazemberség? Az, hogy a miniszteri rendelet szerint azok a tanulók, akik egy világnyelven vagy egy nemzeti
kisebbség nyelvén végezték a tanulmányaikat, a románnyelv-ismeretüket érettségi diplomával igazolhatják.
Emlékeztetünk, hogy 2019 augusztusában hivatalból indított vizsgálatot az Országos Diszkriminációellenes Tanács az egyetemi felvételi szabályzat ügyében, amely lehetővé teszi a felsőoktatási
intézményekbe jelentkező kisebbségi diákok román nyelvi kompetenciájának az ellenőrzését, mivel a román szóbeli érettségi vizsga nem
tükrözi a nyelvtudás szintjét.
Az akkori oktatási miniszter nem volt hajlandó módosítani a nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgárok hátrányos megkülönböztetését lehetővé tevő egyetemi felvételi szabályzatot.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 3 perckor,
lenyugszik
17 órakor.
Az év 14. napja,
hátravan 352 nap.

Ma BÓDOG,
holnap LÓRÁNT,LORÁND
napja.
LÓRÁNT:a germán Rolandból
alakult, eredeti jelentése: vakmerőségével dicsőséget szerzett
harcos. A név régies változata a
Loránd.
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BNR – 2020. január 13.
1 EUR
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100 HUF
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Vincze Lóránt fogadóórája

Vincze Lóránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője
január 17-én, pénteken fogadóórán kérdésekre válaszol,
valamint eligazítást nyújt. A fogadóórára előzetes bejelentkezés szükséges a 0723-587-498-as telefonszámon vagy
személyesen a marosvásárhelyi Forradalom utca 1. szám
alatti irodában 9–17 óra között.

Jogi tanácsadás – 17 órától

Január 15-én, szerdán a megszokott időponttól eltérően 16
óra helyett 17 órától tartja meg az idei első jogi tanácsadást
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük,
hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Megkezdődött a második félév

Tegnap az iskolások és óvodások számára megkezdődött
a 2019/20-as tanév második féléve, amelyet 12 hét múlva,
április 4-én a 18 napos tavaszi szünidő szakít meg. A húsvéti vakáció április 21-éig tart, majd 22-én folytatódik a második félév. A nyári vakáció június 13-án kezdődik. A végzős
évfolyamok számára korábban zárul a tanév, a tizenkettedikesek május 29-én, a nyolcadikosok június 5-én búcsúznak iskolájuktól.

Marosvásárhelyért olvasnak fel

Január 15-én, a román, és 22-én, a magyar kultúra napján
11 és 19 óra között a Teleki Téka olvasótermében kerül sor
a hagyományossá vált marosvásárhelyi felolvasómaratonra. A nyolcadik alkalommal szervezett, kétnyelvű rendezvény témája: Vásárhelyi történetek, a résztvevők mind a
román, mind a magyar nyelvű felolvasáson marosvásárhelyi szerzők munkáiból és gyermekirodalmi műveiből, marosvásárhelyi helyszíneken játszódó szépirodalmi
művekből, illetve helytörténeti írásokból olvashatnak fel öt
percen át Marosvásárhelyért. Előzetes időpont-egyeztetés
az olvassfel@gmail.com e-mail-címen, valamint a 0730627-439-es telefonszámon. Főszervező: Studium-Prospero
Alapítvány.

Ökumenikus imahét lesz Marosvásárhelyen

Az idei imahetet, pontosabban imanyolcadot a
történelmi egyházak január 19-26. között szervezik meg Marosvásárhelyen. Az első ökumenikus imahetet Csintalan László római katolikus
főesperes kezdeményezte, amikor a Keresztelő
Szent János-plébániatemplomban szolgált. Az
idei alapigét az Apostolok cselekedetei könyvéből választották, a 28. rész 2. versét: „A barbárok
nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és
a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak.”

Január 19-én, vasárnap az Ady negyedi Szent Imretemplomban lesz a kezdő istentisztelet, igét hirdet Les Zoltán református lelkipásztor. Hétfőn a kövesdombi unitárius
templomban Balla Imre római katolikus pap prédikál.
Kedden az alsóvárosi református templomban, ahol a meg-

Vendégelőadás az Ariel színházban
Érdekesnek ígérkező vendégelőadásnak ad otthont a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház: február 5-én
19 órától a Nyomda utca 4.
szám alatti színházban vendégszerepel a budapesti Láthatáron
Csoport felnőttelőadása. A megmentő című produkciónak van
vásárhelyi vonatkozása is – a
darab szerzője a marosvásárhelyi származású, Berlinben élő
Kincses Réka író, rendező, akit
többek között a Balkán bajnok
című dokumentumfilm alkotójaként ismerhet a nagyközönség.

A megmentő című előadás tragikomikus családtörténet egy olyan testvérpár szemszögéből, akik elszakadtak egymástól, majd felnőttkorukban újra találkoznak.
Miközben megelevenedik a múlt,
nemcsak szüleik egymáshoz és hozzájuk való viszonyát igyekeznek megérteni, hanem saját testvéri kapcsolatukat
is. Tudnak-e a nővérek utat találni egymáshoz felnőttként? Feldolgozható-e a
múlt? Elfogadható, megszerethető-e a
másik, az idegen, a különböző? Aki
nem az, és nem olyan, amilyennek
akartuk. Az előadás mindenkinek szól,
akinek van testvére, akinek nincs, és
aki már átélte valaha, milyen rögös
útjai lehetnek a szeretetnek – írják a
produkcióról az alkotók.
– Kincses Réka az apja, Kincses
Előd politikai karrierjéről szóló dokumentumfilmjével, a „személyes és kollektív ördögűzésnek szánt” Balkán
bajnokkal vált ismertté. Családja életének feldolgozását a Pentheszileiaprogrammal folytatta, azt meg is
rendezte, először a marosvásárhelyi
Ariel színházban, majd a Víg Házi

RENDEZVÉNYEK

A megmentő

Színpadán. Kincses A megmentő című
drámáját a Láthatáron Csoport mutatta
be az idén a B32 Galériában, Szabó Veronika rendezésében. A darab egy testvérkapcsolaton keresztül ábrázolja a
családi poklot: a folyton fáradt, panaszkodó, az érzelmi és egzisztenciális
problémával a gyerekeit terhelő, boldogtalan – egyébként borzasztóan magára hagyott – anyát, és a főként csak a
távollétével jelen levő apát, aki szintén
nem tud mit kezdeni a gyerekeivel. A
stilizáltság itt is megjelenik: egyrészt a
drámai anyag már-már elviselhetetlenné sűrítésében (ami miatt talán problematikus is az előadás), másrészt a
szülők alakjának ábrázolásában. Az
anya és az apa próbababára húzott,
élettelen ruhadarabok, és amikor jele-

Kulcsár Béla-emlékkiállítás
A magyar kultúra napja Szászrégenben a várban
Január 22-én, szerdán délután 5 órai kezdettel könyvbemutatónak ad otthont a szászrégeni DIO Ház. A könyvbarátok
Albert Ildikó Korképek és kórképek című művét ismerhetik
meg. A szerzővel Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője beszélget, közreműködik Szabó Enikő színművész és
Varga Nándor klasszikusgitár-művész Csíkszeredából. Szervező: a szászrégeni Kemény János Művelődési Társaság.

Négyéves a helyi termelők vására

A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán január 17-én,
pénteken 8 és 19 óra között ismét lesz Local Farmer’s Market vásár. A helyi termelők e havi seregszemléje születésnapi rendezvény is egyben, a szervezők ez alkalommal
ünneplik a vásár fennállásának 4. évfordulóját. A termelők
és kézművesek ezúttal is számos ízletes, egészséges és
szemet gyönyörködtető termékkel készülnek, a látogatók
szezonális termékeket is megkóstolhatnak.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

gyesfalvi református egyházközség a házigazda, Papp
Noémi evangélikus lelkipásztor lesz az igehirdető. Szerdán
a Gecse utcai református templomban – házigazda a Szabadság utcai református egyházközség – Kecskés Csaba
unitárius lelkészt hallhatja a marosvásárhelyi gyülekezet.
Csütörtökön a Keresztelő Szent János-templomban Lakatos Péter református lelkipásztor hirdet igét. Pénteken a
Gecse utcai református templomban – házigazda az evangélikus gyülekezet – Bara László római katolikus plébános
szolgál. Szombaton a Szent Kozma és Damján-templom
Barticel Krisztián református lelkipásztor hirdeti az igét.
Vasárnap, a záróistentiszteleten, a Gecse utcai református
templomban Petrovics László római katolikus jezsuita
szerzetes lesz az igehirdető.
Az ökumenikus imahét perselyes adományait idén az
evangélikus gyülekezet javára fordítják. (mezey)

A Maros Megyei Múzeum Kulcsár Béla – 90 éve született című tárlata január 14-től, mától március 15-ig a múzeum várbeli kiállítótermében látogatható. Az
emlékkiállítást tavaly decemberben a Kultúrpalotában
nyitották meg.

Kamarazene-koncert Segesváron

A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében január 15-én, szerdán 18 órától a Segesvári Polgármesteri Hivatal dísztermében kamarazene-koncertet
tartanak. Előadók: Diószegi Benjámin zongora- és Gergely Róbert hegedűművész. Műsoron: Beethoven- és
Schumann-darabok. A belépés ingyenes.

Utószilveszteri hangverseny

Január 16-án, csütörtökön és 17-én, pénteken 19 órakor rendkívüli utószilveszteri hangversennyel folytatódik
a szórakoztató zenei fesztivál a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki, köz-

netbe kerülnek, a testvérek valamelyike
„bújik beléjük”. Majoros Andrea szerint „ez a darab nagyon személyes, de
nagyon sok gyerek problémáját, élethelyzetét mondja el, például azt, hogy
a testvérek közötti konfliktus valójában
mennyire a szülők közötti konfliktusból fakad” – olvashatjuk Rádai Andrea
szövegében a magyarnarancs.hu-n.
A 14 éven felülieknek ajánlott előadás
alkotói és szereplői a következők: író –
Kincses Réka, rendező: Szabó Veronika,
színészek – Feuer Yvette és Alida Bevk,
látvány és jelmez – Palánki Hedvig,
zene/hang – Somló Dávid. Az előadás
időtartama: 60 perc. A helyek száma korlátozott. Helyfoglalás (sms-ben is) a
0747-942-181-es telefonszámon lehetséges. (Knb.)

reműködik Egyed Apollónia szoprán. Műsoron: F.
Suppé-, Josef Strauss-, Johann Strauss-, Lehár-, Csajkovszkij-, Gounod-, Grieg-, Muszorgszkij-művek. A csütörtöki koncertre a 13-as számú hangversenybérletek
érvényesek.

Fekete Vince könyvbemutatója

Fekete Vince Vargaváros című verseskötetét mutatják
be január 16-án, csütörtökön 17 órától Marosvásárhelyen, a Bernády Házban. A Magvető Kiadónál megjelent
kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Markó Béla
költő. Az eseményen közreműködik Gáspárik Attila színművész.

Ma jó a medvem – Szászrégenben

Január 25-én, szombaton délután 5 és este 8 órakor
Szászrégenben vendégszerepel a marosvásárhelyi
Gruppen-Hecc társulat Ma jó a medvem című kabaréelőadásával. Fellép Biluska Annamária, Csíki Hajnal,
Tóth Kati, Nagy István, Kárp György és Nagy Péter.
Jegyeket a szászrégeni Eugen Nicoara művelődési
házban lehet vásárolni munkanapokon délelőtt 9 és délután 5 óra között. Helyfoglalás a 0757-109-450-es és a
0741-024-882-es telefonszámokon.
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Csökkentenék a pedagógusok bürokratikus terheit

Monica Anisie oktatási miniszter bejelentette hétfőn nek; a szintfelmérő tesztek kötelezettségének megszüntetése
a pedagógusok bürokratikus terheinek csökkenté- valamennyi oktatási szint vagy osztály esetében; az osztályfőnöki portfóliónak csak az osztályfőnöki tisztséggel járó tesét célzó első intézkedéseket.

A tárcavezető a Facebookon közölte, hogy átiratban kérte
a megyei tanfelügyelőségektől az új intézkedések azonnali alkalmazását.
A bürokrácia felszámolását célzó intézkedések közé tartoznak a következők: a jegyzőkönyv-készítés opcionálissá tétele
olyan tevékenységeknél, amelyek esetében nem szükséges a
döntéshozatal módjának igazolása (a jegyzőkönyv helyettesíthető a jelenléti listával); a felsőbb szintű intézmények vagy
az oktatási rendszeren kívüli intézmények által kért jelentések
és statisztikák ezután nem a pedagógusok bevonásával készül-

vékenységek tervét, az osztály iskolán kívüli
tevékenységeinek ütemtervét, valamint a tanulók pszichopedagógiai adatlapját kell tartalmaznia.
A miniszter szerint folyamatban van továbbá az osztályfőnöki portfólió eltörlése, a jelenléti regiszter egyszerűsítése, a
módszertani és tantervi bizottságok felszámolása, a tanulók
szociális helyzetéről szóló elemzések és a különféle támogatási programokról szóló jelentések megszüntetése vagy egyszerűsítése, az iskolai kirándulásokhoz szükséges
dokumentáció egyszerűsítése. (Agerpres)

Beiktatták az első koalíciós kormányt
Spanyolországban

Beiktatták az első koalíciós kormányt Spanyolor- lattartása mellett a „demokratikus emlékezet” területét is megszágban, az új kabinet huszonkét tagja VI. Fülöp kapta.
A teljes hatáskörrel rendelkező kabinet azután alakult meg,
spanyol király jelenlétében hétfőn tette le hivatali
hogy nyolc és fél hónapig ügyvezető kormány irányította Spaesküjét.

A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) és az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés új minisztereinek egyike sem tért el a fogadalomtétel
hagyományos formulájától, felesküdtek az alkotmány betartására és betartatására, illetve hűséget fogadtak az uralkodónak. Így tettek az Unidas Podemos egyébként köztársaságpárti
politikusai is.
A beiktatási ünnepségről hiányoztak a vallási jelképek, a
Biblia és a feszület, ahogy Pedro Sánchez kormányfő múlt heti
eskütételekor is.
Míg az előző Sánchez-kormányban többségben voltak a női
miniszterek, az új kabinetben 50 százalék a férfiak és nők
aránya, amellyel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) országai között Spanyolország az ötödik
helyen áll.
Az új kormányban öttel több tárca kezdi meg működését,
mint az előző ciklusban, közülük négynek a vezetője miniszterelnök-helyettesi rangot kapott, így jelezve, hogy melyek a
legfontosabb kormányzati területek.
Szociális jogokért felelős kormányfőhelyettes lett Pablo Iglesias, az Unidas Podemos vezetője, akinek hatáskörébe tartozik az ENSZ 2030-ig meghatározott fenntarthatósági
fejlődési céljainak megvalósítása is.
Teresa Ribera eddigi környezetvédelmi minisztert ökológiai
átmenetért és demográfiai kihívásért felelős miniszterelnökhelyettessé nevezték ki.
Miniszterből kormányfőhelyettes lett Nadia Calvino, aki továbbra is a gazdaság irányításáért felel, kiegészülve a digitális
átállás feladatkörével.
Miniszterelnök-helyettes maradt Carmen Calvo, aki a miniszterelnökség vezetése és a kormányzat parlamenti kapcso-

nyolországot. Az április 28-i parlamenti választások után
ugyanis a győztes PSOE nem tudott kormányt alakítani, mert
nem nyert többséget a törvényhozásban, és koalíciós tárgyalásai az Unidas Podemosszal kudarcba fulladtak.
November 10-én megismételték a választásokat, amelyen
a szocialisták megint a parlamenti többség megszerzése nélkül
nyertek, ezúttal azonban megszületett a koalíciós megállapodás.
Pedro Sánchez múlt kedden kapta meg a parlament támogatását kormánya megalakításához, amelyhez nyolc párt képviselőinek igen szavazatára és két párt tartózkodására volt
szükség.
A legnagyobb ellenzéki pártok nem támogatták Sánchezt,
és élesen bírálták, amiért megválasztása érdekében megállapodást kötött a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) szeparatista párttal, amelynek vezetője, Oriol Junqueras 13 éves
börtönbüntetését tölti zendülés és közpénz hűtlen kezelése
miatt.
Az új kormány előtt álló egyik nagy kihívás épp a katalán
politikai válság rendezése, a másik pedig az, hogy teljesítse a
szociális szolgáltatások javítására vonatkozó ígéreteit, miközben megfelel az Európai Unió által elvárt szigorú költségvetési
politikának.
A Sánchez-kormány első feladatai közé tartozik az idei költségvetés kidolgozása és elfogadtatása, mivel továbbra is a
2018-as, még a konzervatív néppárti kormány által készített
büdzsé van érvényben.
A parlamenti erőviszonyok miatt az új kabinet számára
nem lesz könnyű a kormányzás, a két párt ugyanis kisebbségben van, összesen 155 mandátumot birtokol a 350-ből.
(MTI)

Von der Leyen: a líbiai újjáépítésnek ENSZ által
vezetett folyamatnak kell lennie

Előremutatónak nevezte a Törökország és Oroszország által kezdeményezett líbiai tűzszünetet Ursula
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn
Luxembourgban, azonban arra figyelmeztetett,
hogy az ország újjáépítésének folyamatát az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) kell vezetnie.

Vasárnap éjféltől a líbiai polgárháborúban szemben álló
felek beszüntették a harci cselekményeket, Vlagyimir Putyin
orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdai felszólítása nyomán.
Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel folytatott tanácskozását követően tett nyilatkozatában Ursula von der
Leyen aláhúzta: a tűzszünet a helyes irányba tett első lépést
jelenti, de szükség van a konszolidációra, az újjáépítés folyamatának megindulására, valamint a nemzetközileg támogatott

egységkormány megalakítására. „Hosszú még az út, annak
azonban csakis egy ENSZ által vezetett politikai folyamatnak
szabad lennie. Ez rendkívül fontos” – fogalmazott a brüsszeli
bizottság elnöke.
A nemzetközi szervezet közvetítése biztosíthatja egyedül,
hogy a béke hosszú távon fenntartható legyen, ugyanis vannak
olyan szereplők a régióban, akik „nem mindig a líbiai lakosság
érdekében cselekszenek” – mondta.
Von der Leyen az Európai Bizottság Európai zöld megállapodás néven meghirdetett éghajlatvédelmi céljaival összefüggésben elmondta, hogy a terv 2030-ig egymilliárd eurónyi
beruházást kíván mozgósítani. Cél az, hogy az európai gazdaság 2050-re éghajlati szempontból semlegessé váljon, ezen
időpontig minden üvegházhatású gázkibocsátást fel kell számolni, vagy ellensúlyozni kell – húzta alá. (MTI)

Tízezreket evakuáltak idén Moszkvában
bombafenyegetés miatt

Oroszországban a hatóságok 2017-ben több millió embert
Idén eddig mintegy 2500 moszkvai objektum címére érkezett névtelen bombafenyegetés, aminek kényszerültek evakuálni nyilvános helyekről hasonló, robbankövetkeztében több mint 40 ezer embert kellett tásos merényletre figyelmeztető üzenetek miatt. A riasztások
evakuálni – közölte az Interfax hírügynökség hét- akkor is hamisnak bizonyultak.
Fenyegetések tavaly januárban is érkeztek forgalmas intézfőn jól értesült forrásra hivatkozva.

Az Interfax informátora szerint a fenyegetések a téli ünnepeket követően január 8-án kezdődtek újra. Mintegy száz közoktatási intézménnyel kapcsolatban futott akkor be a
hatóságokhoz robbantásra figyelmeztető, utóbb hamisnak bizonyult értesítés. Mivel aznap még tartott a tanítási szünet, az
érintett épületeket nem ürítették ki.
Az ezt követő két napon azonban már 40 ezer embert kellett
kimenekíteni az utcára.

ményekbe, majd november 28-tól újabb masszív hullám kezdődött. Emiatt 2019 végén 1,1 millió embert kellett
kimenekíteni.
A fenyegetések száma december 19-én érte el a tavalyi rekordot, akkor 170 ezer embert evakuáltak a moszkvai iskolákból, bölcsődékből, kórházakból, repülőterekről és
metróállomásokról. A Megváltó Krisztus-bazilikát az előző év
utolsó heteiben kilenc alkalommal kellett kiüríteni. (MTI)

Ország – világ
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Élő sertéseket szállító kamion
borult fel

Felborult vasárnap este egy 190 sertést szállító kamion Bánffyhunyadon. A jármű alá beszorult állatokat
kimentették, a tűzoltók és a kamion sofőrje egy improvizált karámot alakítottak ki, amíg egy másik kamion át nem vette a szállítmányt. A Kolozs Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség két esetkocsija
szállt ki Bánffyhunyadra, a baleset helyszínére. A sofőrt megvizsgálták a mentőegységek, de megtagadta
a kórházba szállítását. A tűzoltók mellett a helyi lakosok is segítettek a sofőrnek, hogy kimenekítse a roncsok alól az állatokat. Állatorvos segítségét is kérték,
hogy megvizsgálja az állatokat. (Mediafax)

A köd miatt törölték
a müncheni járatot

A München–Nagyszeben repülőjáratot törölték, a
Londonból érkező gépet pedig Kolozsvárra irányították át a köd miatt a hétfőre virradó éjszaka – közölte
a nagyszebeni nemzetközi repülőtér sajtószóvivője.
Alexandra Păcurar szerint az éjszaka a köd miatt jelentősen csökkent a látótávolság, ezért a MünchenNagyszeben járatot – amelyiknek 1 órakor kellett
volna érkeznie – törölték, és így a Nagyszeben–München járat – amely 6 óra 5 perckor indult volna – sem
szállhatott fel. A Londonból érkező repülőgépet –
amelyik a menetrend szerint 3 órakor szállt volna le
Nagyszebenben – átirányították Kolozsvárra. A szóvivő hozzátette, az érintett légitársaságok gondoskodnak a kiesett járatok pótlásáról, illetve az
utasoknak az eredeti célállomásra való átszállításáról. (Agerpres)

A legfőbb ügyész előtt a vádirat

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) elküldte hétfőn Bogdan Licu ügyvivő
legfőbb ügyésznek jóváhagyásra a caracali gyilkosságok vádiratát és a bűnvádi dosszié iratait. A főügyészség
Facebook-oldalán olvasható közlemény értelmében a
caracali gyilkosságok ügyében a nyomozást folytató DIICOT lezárta a vádiratot, annak törvényességét és megalapozottságát a legfőbb ügyész vizsgálja meg. A
caracali gyilkosságok gyanúsítottját, Gheorghe Dincát
Alexandra Măceşanu és Luiza Melencu meggyilkolása
miatt állítják bíróság elé. (Agerpres)

Száguldozás az autópályán

Összesen 320 esetben bírságoltak a hét végén a
rendőrök a romániai autópályákon, és 27 járművezetői jogosítványt függesztettek fel. Egy sofőr 246 kilométer/órával száguldozott január 12-én, vasárnap az
A3-as sztrádán, Bukarest és Brassó között, Ploieşti
irányában. A megengedett
sebesség
130
kilométer/óra, így 2900 lejes pénzbírságot kell kifizetnie, és 90 napig nem ülhet volán mögé. Szintén vasárnap kaptak el egy férfit, aki az A3-as sztrádán,
Bukarest és Brassó között 205 kilométer/órával haladt,
rá is ugyanolyan büntetést szabtak ki. Az autópályarendőrök vasárnap észrevettek egy 64 éves férfit, amint
az A1-es autópályán a forgalommal szemben közlekedett. 1160 lejes pénzbírságot róttak ki, és 60 napra felfüggesztették a hajtási jogosítványát. (Mediafax)

Sötétebb a középkornál!

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ombudsman július közepén kérte fel a minisztériumot
a miniszteri rendelettel 2016-ban elfogadott felvételi
szabályzat módosítására. Álláspontja szerint ugyanis a
szabályzat diszkriminálja a kisebbséghez tartozó diákokat, mert lehetővé teszi az egyetemeknek, hogy a felvételin ellenőrizzék román nyelvi kompetenciájukat. Ezzel
az oktatási tárca egyértelműen hátrányos helyzetbe
hozta az anyanyelvükön tanuló kisebbségi diákokat
azokkal szemben, akik román középiskolában érettségiztek.
Nos, az új, 2020. január 7-i rendelet értelmében az
anyanyelvükön vagy más, világnyelven végzett diákok
esetében elegendő az érettségi diploma.
Ettől „gurult be” az említett honatya, szerinte a magyar nyelven tanuló diákok nagy része nem ismeri a
román nyelvet. Példának a székelyföldi megyék 2017es román felmérőinek eredményét hozta fel, hozzátéve,
hogy ezek a „botrányos” eredmények azóta csak romlottak. És persze elítéli az RMDSZ-t, amely diszkriminációt kiált, „etnocentrista” politikát folytat.
Égbekiáltó bűnnek tartja, hogy a magyarok idegen
nyelvként tanulnák a román nyelvet, amely az ország
hivatalos nyelve, ráadásul „etnikai alapú területi autonómiát” követelnek, amivel – jelenti ki – hátrányos
helyzetbe hoznák a román többséget. Ezért figyelmezteti
az ország vezetőit, ne lépjék át a „felelősség piros vonalát”, és ne adják el 30 ezüstpénzért, azaz az RMDSZszavazatokért az ország biztonságát.
Hozzátehetjük, hogy 2019 nyarán az államfő két
olyan, a kisebbségi anyanyelvhasználattal kapcsolatos
rendelkezés miatt is megtámadta az alkotmánybíróságon a közigazgatási törvénykönyvet, amelyek a jelenlegi
közigazgatási törvényben is szerepelnek, és már 17 éve
érvényben vannak.
Sötétebb a középkornál!
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Elfogadták az idei társadalombiztosítási költségvetést

Év elején a Maros Megyei
Nyugdíjpénztár számos közérdekű újdonságot sorakoztat
fel az érdeklődők, a nyugdíjasok és a biztosítottak számára. Neagoe Eugenia, a
pénztár igazgatója a tudnivalókat osztotta meg olvasóinkkal.

Mezey Sarolta

Nem sokan élnek
az előre hozott nyugdíjazással
– Az országos statisztikák azt mutatják, hogy a nyugdíjasok száma
csökkenőben van. Volt egy időszak,
amikor Maros megyében tömegesen
vonultak nyugdíjba, éltek az előre
hozott nyugdíj lehetőségével, ami
jobbára a munkahelyek megszűnésével és a bizonytalansággal volt
összefüggésben. Hogyan viszonyulnak most ehhez a lehetőséghez a
nyugdíjkorhatár előtt állók? Hány
nyugdíjas van Maros megyében?
– Az elmúlt év decemberében
közel 139 ezer nyugdíjast tartottunk
számon Maros megyében. Ez az átlagszám állandósult, annak ellenére,
hogy a pontos szám havonta változó. Azt tapasztaljuk, hogy az előre
hozott nyugdíjazás lehetőségével
nem sokan élnek, mint évekkel ezelőtt, inkább azt választják, hogy
nyugdíjkorhatárig dolgozzanak. Sőt
a nyugdíjkorhatár után is sokan
megőrzik munkahelyüket, nem sietnek a nyugdíjba vonulással, valószínűleg azért, mert nem kedvező
számukra a lecsökkent jövedelem,
másrészt pedig az aktív élet mellett
döntenek. Arra is megvan a lehetőség, hogy nyugdíjkorhatár után is
dolgozzanak, minden kategória esetében a törvény szögezi le a legmagasabb életkort, amíg dolgozni
lehet.
5429 lej a bruttó átlagbér
s a temetkezési segély
– Mit kell tudni az idei társadalombiztosítási költségvetés által
hozott főbb újdonságokról?

Fotó: Mezey Sarolta

– Január 6-án a Hivatalos Közlönyben közzétették a 2020. évi 6os számú társadalombiztosítási
költségvetési törvényt, melyben
az idei országos bruttó átlagbért
5429 lejben határozták meg. A 6os törvény 16. cikkelye értelmében a temetkezési segély
nyugdíjas vagy biztosított elhalálozása esetén a bruttó átlagbérrel
egyenlő, 5429 lej. Tavaly ez az
összeg 5163 lej volt. Ha egy
nyugdíjasnak vagy egy biztosítottnak a családtagja halálozik el, a
temetkezési segély 2715 lej, tehát
a teljes összeg fele.
– Módosul-e a társadalombiztosítási hozzájárulás aránya?
– A 2015. évi 127-es pénzügyi
törvény 138. cikkelye értelmében
az alkalmazottak vagy a társadalombiztosítás fizetésére köteles személyek a bruttó bérükből 25
százalékos hozzájárulás befizetésére kötelesek a tb-alapba. Ennek
átutalása a munkaadó feladata. Akik
nehéz körülmények között dolgoznak, 4 százalékkal több tb-hozzájárulást fizetnek. Ugyanígy azok is,
akik különlegesen nehéz körülmé-

nyek között fejtik ki a tevékenységüket. Ebben az esetben 8 százalékos társadalombiztosítási többlethozzájárulás fizetendő. A nehéz és
különlegesen nehéz munkafeltételeket a 263-as számú nyugdíjtörvényben határozzák meg. Olyan
kategóriák dolgozóiról van szó,
akik valóban nehéz körülmények
között végzik munkájukat, mint
például a vegyipari és a sugárveszélyben dolgozók, a bányászok, a
repülősök és így tovább. Az építkezésben dolgozók tb-hozzájárulás tekintetében kedvezményt élveznek,
a havi tb-hozzájárulásuk csökkentett, 21,5 százalék. Az építkezési
vállalkozásoknak a nehéz és nagyon
nehéz munkakörülmények esetében
sem kell a plusz 4, illetve plusz 8
százalékos tb-hozzájárulást fizetniük. Ezt az intézkedést tulajdonképpen az építőipar támogatására
hozták.
– Mennyi idén a magánnyugdíjalapba befizetendő hozzájárulás?
– A magánnyugdíjalap II. pillérébe a hozzájárulás havi 3,75 százalék. Ez az arány ugyanannyi, mint
tavaly.
– Mennyi lesz a hozzájárulásuk
azoknak a magánszemélyeknek,
akik társadalombiztosítási szerződést kötnek a nyugdíjpénztárral?
– Azoknak, akik magánszemélyként kötnek fakultatív társadalombiztosítási
szerződést
a
nyugdíjpénztárral, 25 százalék a tbhozzájárulás aránya. Tekintettel
arra, hogy idén 2230 lej a szavatolt
bruttó minimálbér, ennek a 25 százaléka 568 lej. Ezt az összeget kell
havonta befizetniük a biztosítottaknak a nyugdíjpénztár kasszájába.
704 lej a szavatolt
minimális nyugdíj
– Mennyi az idei szavatolt minimális nyugdíj?
– A szociális minimális nyugdíj
idén 704 lej, ami tulajdonképpen
nem is nyugdíj, hanem egy szociális
juttatás. Folyósításának feltétele

Román autópálya-hálózat – az építés buktatói

A gyorsforgalmi utak károsultjai

Az észak-erdélyi autópálya
Radnót–Maroskece közti szakaszának év végi átadását
ígérte 2019 tavaszán az akkori szállítási miniszter. A jelenlegi pedig idén január
10-én azt jósolta, hogy fél év
múlva átadhatják a közel tizennyolc kilométeres szakaszt.
Öt-hat
éve
készülgetnek Maros megyében
is az autópálya-szakaszok,
félbe-szerbe a Marosvásárhelyt elkerülő terelőút. A kisajátított területek tulajdonosai
pedig még mindig nem jutottak az őket megillető anyagi
kárpótláshoz, annak ellenére,
hogy a telekügyek rendezése
jóval az építkezések megkezdése előtt el kellett volna kezdődjön.

Szer Pálosy Piroska

Miniszterek váltják egymást, és
harmincadik éve rezzenéstelen arccal ígérgetnek. Lucian Bode miniszter szerint egyik gond a Közúti
Infrastruktúrát Kezelő Országos
Társaság és a beruházók közti kapcsolat, amin javítani próbálnak.
December elsején, akárcsak az
előző években, nagy felhajtással
ünnepelték a román fejedelemségek
egyesülésének 101. évfordulóját.
Az elmúlt évszázadban azonban a
zászlólengetés, valamint a dollár- és

eurómilliárdok elköltése ellenére
sem sikerült az ország nagyvárosait
gyorsforgalmi úthálózattal összekötni, bár az Erdélyt Havasalfölddel
és Moldvával összekapcsoló autópályatervekből nincs hiány. Újabb
száz évig kellene várni az ország
nagyvárosait összekötő valóságos,
nem csupán papíron létező autópálya-hálózat megépülésére?
Lakosonként négycentis autópálya
Ha év eleji értékelőt szeretnénk
készíteni az elmúlt három évtized
alatt egymást váltó kormányok
megvalósításairól, túl sok kézzelfoghatót nem sikerülne összegyűjteni. Míg 1989 decemberében
Romániának csupán a Bukarest–Piteşti közötti 109,6 km és a Feteşti–
Cernavoda közötti 18 km-nyi
autópályája volt, a gyorsforgalmi
szakaszok összhossza jelenleg sem
haladja meg a 850 km-t, ami rendkívül kevés az autópálya-építésekre
szánt szűkös finanszírozás miatt.
Statisztikai adatokra alapozva, Romániában kevesebb mint négy centiméternyi az egy főre eső
autópálya-szakasz. Ez lenne az elmúlt harminc év egyik „nagy” megvalósítása? Igaz, figyelembe kell
venni, hogy a hatalomváltást követően a húsosfazék köré telepedett
képviselőket az első tíz évben nem
érdekelte az ország gazdasága, de a
szánalmas úthálózata sem, ezért
még egy arasznyi gyorsforgalmi út
sem épült. Ennek ellenére az orszá-

gos napilapok időnként beszámoltak útépítési tervekről, például egy
’95-ös évi román nyelvű napilap
szalagcímben hirdette, hogy ’97-től
a Bukarest–Brassó szakaszt négysávos úton két óra alatt lehet majd
megtenni. A valóságban mindmáig
nem épült meg az akkor beharangozott gyorsforgalmi út. Ugyanakkor
az utóbbi évtizedekben a bejegyzett
járművek száma ugrásszerűen megnőtt. A külföldről behozott használt
járművek piaca miatt ötszörösére
gyarapodott a román járműpark.
Míg ’90-ben közel 1,3 millió, addig
tavaly több mint 6,5 millió bejegyzett jármű szerepelt az országos
adatbázisban. A korszerű úthálózat
kérdésére visszatérve, nem hagyható figyelmen kívül a lengyelországi infrastruktúra látványos
fejlődése, amely bizonyítéka annak,
hogy nem lehetetlen. Míg Lengyelországban ’89-ben 380 km-nyi autópálya volt, jelenleg már 4.300 km
gyorsforgalmi úton lehet ott közlekedni. Magától adódik a kérdés,
hogy az uniós pénzforrások ellenére
az inkompetens vezetők, a politikai
érdekek, a bürokrácia vagy a hozzá
nem értés miatt maradt le ennyire és
kullog továbbra is az ország út- és
vasúthálózat-építés terén a nyugati
szomszédai mögött?
Késik az elvett termőföldek miatti
kártérítés
Mezőgazdasági területeket szabdal szét az észak-erdélyi autópálya

legkevesebb 15 év ledolgozott munkaidő. 2001. április elsejéig a régi,
3-as számú nyugdíjtörvény értelmében ez az időszak 10 év volt. Tudni
kell, hogy a számítások szerint nagyon sok nyugdíjasnak 300, 400,
500 lej lenne a nyugdíja, mert kis fizetésük volt, mert alacsonyabb kollektívnyugdíjjal
rendelkeztek.
Ezeket az összegeket egészítjük ki
704 lejig. Ebben a juttatásban részesülnek azok is, akik munkaképtelenné váltak. Van olyan is, aki
csupán egy hónapot dolgozott, balesetet szenvedett, s jogosult erre a
szociális juttatásra, még akkor is, ha
csak egy hónapban járult hozzá a
társadalombiztosítási alaphoz.
– Az új törvény 2021. szeptember
elsején lesz hatályos. Ezzel egy sor
méltánytalanságot kívánnak kiküszöbölni. Mi a legfontosabb változás, amit az új nyugdíjtörvény hoz?
– Az új törvény lényege a mostani méltánytalanságok megszüntetése. Nevezetesen, az egyénenkénti
változó hozzájárulási időszakok ki-

iktatása a számítási képletből. A
nyugdíjpont kiszámításánál az egységes kötelező hozzájárulási időszakkal fognak számolni. Tehát az
összegyűjtött pontszámot például
nem 32-, 35-, 37- vagy 40-felé – a
ledolgozott munkaévekkel – osztják
majd, hanem a férfiak és a nők esetében is megállapított kötelező hozzájárulási időszak éveivel (stagiu
complet de cotizare). Férfiak esetében idén ez 35 év, nők esetében 31
év és 3 hónap. Tehát a lényeg az,
hogy bevezessék a „közös nevezőt”. Ugyanis, nem mindegy, hogy
valakinek az összpontszámát 40felé vagy 31-felé osztják. Minél kisebb a nevező, annál nagyobb a
hányados, ami a végső pontszámot
jelenti. Tehát annyival nagyobb lesz
a nyugdíj értéke is. A nyugdíj értékét kizárólag a bérek függvényében
befizetett havi hozzájárulások határozzák meg – tájékoztatott Neagoe
Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója, és azt is elmondta, hogy az idei kezelési
jegyekről e hónap végén tud beszámolni.

Fotó: Nagy Tibor

nyomvonala, de ez a legkevésbé
sem érdekli a fővárosban élő politikusokat, képviselőket. Ami az autópályák átadásában reménykedők
számára türelmetlen várakozást, az
érintett települések lakóinak egyelőre csak bosszúságot és anyagi
veszteséget jelent. Azok, akik nem
kaptak kártérítést, jogosan érezhetik
még mindig sajátjuknak az építőteleppé roncsolt termőföldjüket, amit
feldarabolnak az araszolva készülgető pályaszakaszok. Az autópályaépítésnek közvetlen hatása van a
nyomvonal által érintett települések
lakosainak életére, de ez a hatalmon
lévőket nem érdekli, törvényrendeletekre hivatkozva állítják, hogy
minden a legnagyobb rendben van.
A Maros megyei gazdák még mindig
nem kaptak kártérítést a megélhetésüket biztosító elvett földterületeik
miatt, és rendkívül súlyosan érinti a
közösségeket azoknak a földutaknak
a felszámolása is, amelyeken eddig
meg tudták közelíteni a szántóföldeket a mezőgazdasági gépekkel. Az
autópályák nyomvonalának tervezése során sok mindent figyelmen
kívül hagytak, így azt is, hogy helyenként a földművelésből élők
megélhetését veszélyeztetik a mezei
utak felszámolásával.
– Ez idáig hány telek tulajdonosa
kapott anyagi kártérítést? – kérdeztem a Közúti Infrastruktúrát Kezelő
Országos Társaság kisajátításokkal
foglalkozó csoportját.
– Nem tudni, mi az oka, de enynyire katasztrofális helyzettel, mint
Maros megyében, sehol sem találkoztunk az országban. Egyrészt a
kataszteri felmérések hiánya, más-

részt a telekkönyvi adatok és a helyszínen tapasztalt hiányosságokból
adódó nehézségek bonyolítják a
helyzetet – állítják. Ez idáig majdnem senki sem kapott kártérítést
Maros megyében az elvett földje
miatt – válaszolták.
– Hány telekről van szó a Nagyernye–Koronka–Jedd terelőút esetében, és ezek hány százalékának
van kataszteri felmérése? – kérdeztük a kisajátító bizottság szakembereit.
– Összesen 500 telekről van szó,
ezek 25%-a rendelkezik kataszteri
felméréssel. Jedden sajnos egyetlen
teleknek sincs meg a parcelláris felmérése. Elméletileg 11 telek esetében lehetne kártérítést fizetni, de a
telkek tulajdonosai bíróságokon
megóvhatják az alacsony kártérítési
összeg miatt.
– A Radnót–Aranyosgyéres szakaszon hány földterületet kellett kisajátítani?
– Hozzávetőleg 4.000 telekről
van szó, 2.600 esetében a Közúti
Infrastruktúrát Kezelő Országos
Társaság (CNAIR) kisajátításokkal
foglalkozó csoportja intézkedik, a
fennmaradó negyven százalék kártérítési dokumentációjának az öszszeállítását az építőcégek vállalták
fel.
– Kapott-e valaki pénzbeli kártérítést a kisajátított földterületért
ezen a szakaszon?
– Az említett szakaszon sem fizettek még egyetlen földtulajdonosnak sem, a parcelláris felmérés ott
is csupán 20%-ban készült el – tájékoztattak a kisajátító bizottság
szakemberei.
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Együttműködési szerződést írt alá a Szegedi Tudományegyetem és a Sapientia

Együttműködési szándéknyilatkozatot és karok közötti
együttműködési szerződést
írt alá a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az erdélyi intézmény Kolozsvári Karán
2020. január 13-án, hétfőn.
Méltán mondhatjuk, hogy az
együttműködés történelmileg
is megalapozott, hiszen Szeged és Kolozsvár két olyan
egyetemi város, melyek a
múltban is szorosan kapcsolódtak egymáshoz.

A Szegedi Tudományegyetem és
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a 2020-as esztendőt
az intézményközi szerződésük megújításával és megerősítésével
kezdte. A két egyetem képviselői az
együttműködési lehetőségekről beszélgettek, kiemelten megvizsgálva
az SZTE Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kara szakjainak és a
Sapientia agrármérnöki, kertészmérnök, tájépítész alapképzéseinek
működését, projektjeit.
Az együtt gondolkodás újabb
szinten köti össze a két intézményt,
ezáltal egy újabb Kolozsvár–Szeged kapcsolódási pontot képezve, a
két egyetemi város történelmi kötő-

Kelemen András dékán (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar), Tonk Márton, a szenátus elnöke (Sapientia EMTE), Zakar Péter rektorhelyettes (Szegedi Tudományegyetem), Dávid László
rektor (Sapientia EMTE), Mikó Edit dékán (Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar)
Fotó: Sapientia

désére építkezve. A tárgyalások
során a felek érintették egy mezőgazdasági területen megvalósítandó, közös doktori iskola
elindítását, a pedagógusképzésben
való együttműködést, a hallgatói és
oktatói mobilitás erősítését az Erasmus+ és a Makovecz-program keretében, illetve a tudományos
diákköri együttműködéseket.
A kolozsvári Sapientiát a szegedi intézmény egy háromtagú

küldöttsége látogatta meg: Zakar
Péter egyetemi tanár, nemzetközi
és közkapcsolati rektorhelyettes,
Mikó Edit egyetemi docens, az
SZTE Mezőgazdasági Karának dékánja, illetve Komarek Levente
egyetemi docens, a Mezőgazdasági
Kar oktatási dékánhelyettese vettek részt a programon. A látogatás
keretében együttműködési szándéknyilatkozatot, illetve kari
együttműködési szerződést írtak

alá a jelen levő vezetők, illetve egy
szakmai megbeszélésre is sor került, mely a Sepsiszentgyörgyön
működő agrármérnöki képzésből
indult ki, és a további együttműködési lehetőségekről is tárgyalt a
küldöttség. A Sapientia részéről
Dávid László egyetemi tanár, a Sapientia rektora, Tonk Márton egyetemi tanár, a szenátus elnöke,
Balog Adalbert egyetemi tanár és
Mara Gyöngyvér egyetemi docens,

Budapesten járt a Kodály Zoltán kórus

Az előadások mellett a kórus szakmai foglalkozásokon is részt vett

Az elmúlt hetet Budapesten töltötte a
Boldogasszony Iskolanővérek által
Szovátán működtetett Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar,
amely a Nemzeti Színház vendégeként utazott a magyar fővárosba.

Az ötvenfős kórusnak Pintér Szilvia ifjúsági programfelelős, színházpedagógus és
Rubold Ödön színművész tartott foglalkozásokat, majd a gyermekkar fellépett Berecz
András múlt csütörtöki Isten bolondja és a
Csíksomlyói passió pénteki és szombati előadásán is.
Az egyre szorosabbá váló kapcsolat 2018
nyarán kezdődött, amikor a Kodály kórus fellépett a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió
című előadásán a csíksomlyói nyeregben. A
gyerekek és az előadásban a vándor szerepét
alakító Berecz András az erdélyi próbafolyamat során találták meg a közös hangot. A
kapcsolat Ferenc pápa tavalyi erdélyi látogatásakor folytatódott, amikor az emlékezetes hétvégén együtt léptek a közönség elé
Berecz András új, Isten bolondja című előadásán.

A múlt heti budapesti látogatás kedden este kezdődött a
Párbeszéd Házában
tartott jótékonysági
esttel, amelyen a
kórus részéről Nagy
Vera Éva iskolanővér
és a ma már karnagyi
feladatokat is ellátó
Lokodi Anna volt kórustaggal
Berecz
András Kossuth-díjas
ének- és mesemondó,
valamint Lukácsy
György újságíró moderálásával elevenítették fel élményeiket
a Csíksomlyói passióról. A sikeres est
bevételét a Szórványmagyarság Gyermekeiért
Alapítvány
révén a kórus kapta
meg működési támo-

Fotó: Nemzeti Színház

gatásként; a gyűjtőládát a Nemzeti Színház
előadásain is kihelyezték.
A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekés Ifjúsági Kar magyar gyerekekből alakult
2005-ben Czakó Gabriella és Nagy Éva
Vera Boldogasszony Iskolanővérek zenés
missziójának eredményeként. A kórus tagjai Szovátáról és a Felső-Nyárádmente több
falujából valók (Jobbágytelke, Székelyhodos, Deményháza, Mikháza, Nyárádremete). A kórusvezetőket az a szándék
vezette, hogy a muzsika és a kóruséneklés
segítségével éltető közösségeket hozzanak
létre, a gyerekek lelkesedése és kitartása
eredményeképpen született meg egy iskolarendszeren kívüli komplex zenei műhely,
a Tündérkert iskola, amely a Kodály-módszer segítségével ma már mintegy 250
gyermeknek ad lehetőséget nemcsak a
zenei anyanyelv, hanem magyarságuk,
nemzettudatuk megőrzésére is. A kórus re-

az erdélyi intézmény rektorhelyettesei, Kelemen András egyetemi
adjunktus, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának dékánja,
Nyárádi Imre-István egyetemi adjunktus, dékánhelyettes, illetve Fazakas Csaba egyetemi adjunktus, a
Kertészmérnöki Tanszék tanszékvezetője vett részt. A tartalmas beszélgetésből kiindulva a jövőben
szoros együttműködés létesül a két
intézmény között.

pertoárjában a hagyományos magyar folklór és feldolgozásai mellett középkori, reneszánsz, barokk, klasszikus, romantikus
kórusművek szerepelnek. Az elmúlt években a kórus szép sikereket ért el mind itthon, mind Európában, és Erdély egyik
ismert gyermekkarává vált.
Az anyaországi Szórványmagyarság
Gyermekeiért Alapítvány 2015-ben kezdte
meg munkáját azzal a céllal, hogy a határon
túl élő magyar családokat és gyermekeiket
segítse. Segítő szándékuk révén megyénkben is jótékonykodnak, a Magyarfülpösön
működő Szivárvány Ház és vezetője, Ady
István református lelkész áldozatos munkájának megkönnyítése érdekében. A lehetőségre azonban nagyon sokan várnak, az
alapítvány működtetőinek pedig meggyőződésévé vált, hogy segítő munkáját ki kell terjesztenie minél több rászoruló irányába, mert
hisznek abban, hogy az emberszeretet és segítőkészség nem csökken azzal, ha minél
többfelé közvetítik. (G.R.L.)

Nemcsak a Nemzeti Színházban, hanem a Párbeszéd Házában is sikernek örvendhettek a fiatalok

(Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír)
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Óvoda és bölcsőde épül

hát, illetve a napközis programhoz szükséges hálószobát is kialakítanak.
A területvásárlás, tervezés, engedélyeztetés, valamint az eddig kivitelezett munkálatok fel is emésztették a beruházásra folyósított 70 millió forintot,
ellenben a magyar kormány egy újabb 35 millió forintos támogatásra tett ígéretet, így remélhetőleg
minél előbb folytatni tudják a munkálatokat.
A kisgyerekes családok örömére egy másik nagyszabású beruházás is folyamatban van Nyárádszeredában, a református egyház korszerű, új bölcsődét
épít, amely szintén a város központi részén, a piac felé
vezető utcában, a régi dalárdaház épületének a helyén
készül. A református egyház tulajdonában lévő
régi, rossz állapotban lévő ingatlant lebontották, és
a kivitelező az elmúlt év végig kiöntötte az új, egyszintes, két csoport befogadására alkalmas bölcsőde épületének az alapját.
Tóth Sándor polgármester elmondta, mindkét
helyszínen folyik a munkálat, a katolikus egyház
valamelyest előbbre van az óvodaépítéssel, fel van
húzva az épület, jelenleg bent dolgoznak a munkások. A bölcsőde esetében jelenleg a hideg idő
miatt áll a munka, tavasszal viszont folytatódik az
építkezés. Idén, előreláthatólag az év végén átadják mindkét épületet, majd a 2021–2022-es tanévben használatba is vehetik a helyi gyerekek. A
bölcsőde esetében jogilag is létre kell hozni az intézményt, eddig ugyanis nem működött bölcsőde
Fotó: Nagy Tibor Nyárádszeredában.

A gazdák mellett a helyi vállalkozókat is
felkarolják

Inkubátorház létesül

(Folytatás az 1. oldalról)
A nyárádszeredai katolikus plébánia udvarán már
felhúzták a korszerű, új napközi kétszintes épületének
a falait, a beruházásra tavalyelőtt nyertek támogatást
a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési
programja keretében.
A katolikus egyház 70 millió forint magyar állami
támogatást kapott, aminek köszönhetően hosszabbított programmal működő óvodát építenek a város főa
katolikus
templom
közvetlen
terén,
szomszédságában. Az új épületben két óvodai csoportnak, azaz mintegy negyven gyereknek tudnak
majd helyet biztosítani, és a tervek szerint saját kony-

Nem szeretnék a nulláról kezdeni

Patthelyzet a művelődési otthon ügyében

Az Országos Beruházási Társaságnál (CNI)
nyert pályázatot mintegy három évvel ezelőtt a nyárádszeredai önkormányzat a helyi
művelődési otthon teljes felújítására, valamint egy újabb emelettel és manzárdrésszel
való bővítésére. Azonban a tervezés szintjén
elakadt a dolog, nem tudnak megegyezni a
tervezővel, ez pedig késlelteti a beruházást.

A szeredai művelődési otthonban igen gazdag és
színes tevékenység zajlik, ezért az épület megérett
már egy alapos felújításra, viszont erre önerőből a városnak nincsen lehetősége – mutatott rá a polgármester.
Jelenleg patthelyzet alakult ki a művelődési otthon
felújítása és bővítése ügyében. Elkészült a terv, amiről úgy gondolták, hogy immár végleges, de amikor
Bukarestben benyújtották, kiderült, hogy még nem
megfelelő, ugyanis az Országos Beruházási Társaság
újabb változtatásokat kért. Ezt továbbították a brassói

tervezőhöz, ő viszont azt állítja, hogy teljesítette a
szerződésben foglaltakat, ezért nem hajlandó elvégezni a kért módosításokat.
Tóth Sándor szerint nem sikerül megegyezni a tervezővel, és úgy próbálják megoldani a helyzetet,
hogy ne kelljen teljesen nulláról újrakezdeni az egész
folyamatot. Az önkormányzat kérte a tervezőt, hogy
engedje át a tervet, hogy azt a város befejeztethesse
egy másik tervezővel, és tudjon Bukarestben finanszírozást szerezni az épület bővítésére és felújítására.
Ha nulláról kell újrakezdeni a tervezést, az rengeteg
pénzt emésztene fel, ugyanakkor évekkel késleltetné
a beruházást.
Az is felmerült, hogy szerződést bontsanak a tervezővel, ám az eddig elvégzett munkáját védi a tervezői szerzői jog, az nem használható fel a
beleegyezése nélkül.
A tervező pedig olyan feltételeket szabott, amelyeket a város nem tud elfogadni.

Az elmúlt több mint egy évtized legsikeresebb évét zárta
nemrég a nyárádszeredai önkormányzat: számos beruházást kezdett el, illetve több
nagylélegzetű projekt kivitelezésének az idén fog hozzá,
és ami igazán elismerésre
méltó, hogy az infrastrukturális beruházásokon túl a városvezetés prioritásként kezeli a
gazdák mellett a helyi vállalkozók minél szélesebb körű
támogatását. Ezt célozza az
inkubátorház kialakítása a
volt árvaház épületében.

A helyi vállalkozókat karolja
majd fel az inkubátorház, aminek a
megvalósítására az önkormányzat a
regionális operatív program keretében nyert finanszírozást. A több
mint százéves épület, ahol egykor
árvaház működött, majd egy ideig
néhány helyiségében a kistérségi
iroda kapott helyet, B kategóriás
műemlék épület, amely alapos felújításra szorul, és jelenleg kihasználatlanul áll. A projekt részeként sor
kerül az épület külső és belső felújítására, a belső terek felosztására, illetve felszerelésvásárlásra. Ipari
parkszerű létesítményként működne az inkubátorház, ahol mintegy 18-24 kezdő vagy már működő
vállalkozásnak tudnának helyiséget,
székhelyet biztosítani, 18 az alsó

Elkészül a trágyatároló, és elkezdik a piac felújítását

Több beruházás van folyamatban, illetve kezdődik el az
idén, amely nemcsak a helyi,
hanem a nyárádmenti gazdák
támogatását is célozza. Várhatóan már tavasszal elkészül
a várostól nem messze a közösségi trágyatároló, és amint
sikerül kiválasztani a kivitelező céget, elkezdődhet a
nyárádszeredai piac régóta
várt felújítása.

Egyszerre több trágyatároló megépítését hirdette meg a Vízügyi és
Erdőgazdálkodási Minisztérium,
ezek egyike a nyárádszeredai. Tóth
Sándor polgármester lapunknak elmondta, megnyerték az erre vonatkozó pályázatot, és a szeredai
tárolót kezdték el leghamarabb építeni, van település, ahol még nem is
került sor a közbeszerzésre. A kivitelező cég az elmúlt év végén már
el is kezdett dolgozni, illetve megérkezett az első munkagép is, egy
homlokrakodó. Jelenleg az időjárási
viszonyok miatt szünetel a munka,
de a tervek szerint március 15-ig be
kell fejezzék a tárolót. Ez a környezetvédelmi hatóság által előírt
dátum, így remélhetőleg már az
idéntől használhatják a gazdák.
1,5 millió lejes beruházásról van

szó, amire százszázalékos finanszírozást nyert a város, és amely a polgármester szerint egy rendkívül
hasznos közösségi projekt, hiszen
általa segítenek a gazdáknak, hogy
eleget tudjanak tenni az előírásoknak. A törvény ugyanis kötelezi az
állattartókat, hogy a talaj nitráttal és
nitrittel való szennyezésének a kiküszöbölése érdekében a gazdaságukban betonfelületre fallal és
medencével ellátott tárolót építsenek, és ott raktározzák az istállótrágyát.
A városvezető szerint a nagyobb
farmokat üzemeltető gazdák már
eleget tettek ennek az előírásnak, a
közösségi trágyatároló elsősorban a
kisebb gazdaságoknak jelent majd
segítséget. A gazdák ide szállítják
be a gazdaságukból származó istállótrágyát, majd amikor a trágya
megérik, a tárolóból az állattartók
kiszállíthatják a földjeikre. A helyszínen ugyanakkor majd a trágyalét
kezelni is fogják a megfelelő eljárással.
A Nyárádszereda és Székelytompa közötti helyszínen egy majdnem 800 négyzetméteres, fedetlen
betonplatform készül, közel kétméteres fallal körbevéve. A trágyatároló megépítése mellett a projekt az

üzemeltetéshez, azaz a trágyaszállításhoz és -kezeléshez szükséges
géppark beszerzését is támogatja,
így egy homlokrakodót, egy új
traktort, egy szippantóberendezést,
valamint egy utánfutót is vásárolnak. A polgármester szerint a trágyatárolót
az
oda
vezető
mezőgazdasági úttal összekötő szakasz kiépítése a helyi önkormányzatra hárul, párhuzamosan az
építkezéssel zajlik az útépítés is.
Mint mondta, a gazdák nagyon várják már, hogy használatba vehessék
az új létesítményt, több mint százan
már jelezték, hogy igénybe vennék
majd, a szövetkezeti gyűléseken is
folyamatosan érdeklődnek, hogy
mikor készül el.
Csarnok és hűtőház...
korszerűsítés előtt a helyi piac
A helyi piac korszerűsítése régóta foglalkoztatja a városvezetést.
Ottjártunkkor a polgármester örömmel újságolta, hogy megvan a terv,
beszerezték a szükséges engedélyeket, így – amint a folyamatban lévő
közbeszerzésen sikerül kivitelezőt
találni –, elkezdődhet a helyi költségvetésből finanszírozott beruházás. Mint mondta, bízik benne,
hogy egy előző sikertelen közbe-

szerzés után most találnak egy
céget, amely megfelelően el tudja
végezni a munkát. A piac teljes felújítása keretében több mint négyszáz négyzetméteren egy fedett
csarnok épül, hűtőházat alakítanak
ki, valamint a kinti asztalok is fedél
alá kerülnek. Emellett faházikókat
is építenének, ugyanis felmerült az
ötlet, hogy az egyes településeknek
lehetőséget biztosítanának arra,

határ, amit a projektben vállalni kellett. Tóth Sándor polgármester elmondta, folyamatban van a
közbeszerzés a tervezésre és a kivitelezésre. Mivel az ingatlan műemlék épület, különleges tervezésre és
kivitelezésre van szükség. A városvezető szerint az épületfelújításon
túl a projekt igazán nagy kihívása
az, hogy azt megtöltsék tartalommal. Elsősorban helyi cégeknek, innovatív
vállalkozásoknak
szeretnének ott helyet biztosítani,
irodaházszerűen működne majd az
inkubátorház, elsősorban az ITszektort szeretnék odacsalogatni, és
arra bátorítani a fiatalokat, hogy itthon helyezkedjenek el, indítsanak
vállalkozást, és alapítsanak családot.

hogy egy-egy ilyen házikóban saját
helyi termékeiket kínálják eladásra.
Ugyanakkor az állatpiac működéséhez is biztosítanak majd megfelelő
feltételeket. A városvezető hozzátette, a hűtőház és a csarnok jelentősen emeli a költségeket, azonban
úgy gondolják, hogy 2020-ban elengedhetetlen, hogy egy piacon ne
legyenek adottak a megfelelő feltételek. – Amint kerül kivitelező,
azonnal fogunk neki a munkának –
ígérte Tóth Sándor.

Fotó: Gligor Róbert (archív)
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Rasovszky és Hosszú is az elmúlt év Vízilabda-Eb: Sima győzelemmel rajtolt
a magyar női válogatott
legjobbja Európában

Hosszú Katinkát és Rasovszky Kristófot is
az elmúlt év legjobbjának választotta a vizes
sportokat tömörítő európai szövetség (LEN).
A voksoláson – amelyen a nemzeti szövetségek, illetve a LEN tisztviselői vettek
részt – a háromszoros olimpiai bajnok
Hosszú a szavazatok 50 százalékát begyűjtve, az előző két esztendőben győztes
svéd Sarah Sjöströmöt megelőzve, 2013,
2014, 2015 és 2016 után pályafutása során
az ötödik alkalommal érdemelte ki az elismerést a nők mezőnyében. A 30 éves magyar klasszis 2019-ben a kvangdzsui
nagymedencés világbajnokságon 400 és
200 méter vegyesen diadalmaskodott,
előbbi sikerével az első női úszó lett, aki
egy számban ötször nyert, utóbbiban pedig
egymást követő negyedik alkalommal állt a
dobogó tetején. Emellett decemberben a
glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságon
négy számban diadalmaskodott.
A nyíltvízi szakágban a férfiaknál győztes
Rasovszky Kristóf a voksok 39,2 százalékát
begyűjtve, mindössze 1,7 százalékkal előzte
meg a német Florian Wellbrockot. A 22 éves

magyar az összetett világkupa-győzelme
mellett megnyerte a vb-n az 5 kilométeres
viadalt, ezzel a szakág történetének első magyar világbajnoka lett. Német riválisa 10 kilométeren győzött és sporttörténelmet írt,
ugyanis medencében 1500 méteren sem talált legyőzőre, korábban pedig arra még nem
volt példa, hogy valaki a nyílt vízben és az
uszodában is aranyérmet nyerjen vb-n.
A férfi úszók versenyében Milák Kristóf
azzal, hogy Kvangdzsuban 200 méter pillangón a legendás Michael Phelps világrekordját megdöntve diadalmaskodott, a
második helyet szerezte meg a szavazáson
16,7 százalékkal. Itt a brit Adam Peaty nyert
fölényesen (45,8 százalék), miután a Koreai
Köztársaságból három arannyal és egy világcsúccsal tért haza.
A listákra a többi szakágban még további
két magyar került fel: a női vízilabdázók
között Keszthelyi Rita 22,7 százalékkal a
második helyen végzett a spanyolok vbezüstérmes kapusa, Laura Ester mögött,
míg a férfiaknál Vámos Márton 8,3 százalékkal a negyedik lett.

Katinka az európai sportújságíróknál is első
Hosszú Katinka lett az elmúlt év legjobb európai női sportolója a kontinens sportújságíróinak (AIPS Europe) szavazásán. Hosszú az elmúlt négy évben harmadszor bizonyult a legjobbnak a voksoláson, 2016-ban és 2017-ben is győzött. A mostani
szavazáson az olasz sílövő, Dorothea Wierer végzett a második helyen, míg a brit világbajnok sprinter, Dina Asher-Smith lett a harmadik.
A férfiak között a teniszező spanyol Rafael Nadal végzett az élen. A 2019-ben a Roland Garroson és a US Openen is győztes játékos 2008 után másodszor nyerte el a
címet. Ezúttal Cristiano Ronaldót, a Juventus labdarúgócsapatának portugál sztárját
és a brit Lewis Hamiltont, a Forma–1 világbajnokát előzte meg.
Az AIPS Europe 37. alkalommal kiírt szavazásán 43 ország sportújságírói vettek
részt.

Fotó: MTI

Marosvásárhelyi edzők éve is volt 2019

Czimbalmos Ferenc Attila

Sikeres évet zárt tavaly több olyan, környékünkön született egykori sportoló, aki
időközben elismert edző lett külföldön. Az általuk irányított klubcsapatok jó eredményeket
értek el bajnokságban, belföldi kupasorozatban.
Marosvásárhely minden idők legismertebb
és legsikeresebb edzője, Bölöni László – aki
valamikor az AS Armata, a Steaua és a válogatott labdarúgója is volt – jelenleg a belga
Royal Antwerpen csapatával a 4. helyről
várja a tavaszi folytatást (a Club Brugge az
első 49 ponttal, míg a következő három pozíción az egyaránt 39 pontos Sporting Charleroi, Gent és Royal Antwerpen osztozik),
emellett a Belga Kupa elődöntőjében is érdekelt, egyik játékosa, a kongói Dieumerci
Mbokani pedig 14 góllal vezeti a góllövőlistát.
A 67. életévében járó szakember a második
szezonját tölti Belgiumban, a 2018-2019-es
idényben az újdonsült élvonalbeli együttessel
a negyedik helyen zárta a bajnokságot, emellett az Európa-ligába is bejuttatta az alakulatot (a klub huszonöt év után tért vissza a
nemzetközi porondra), majd a szezon végén
az év harmadik legjobb edzőjeként nevesítették.
Bölöni már eddig is sokat letett az asztalra

Májeri Zoltán

Fotó: TVE

Szántó Csaba

Fotó: csakfoci.hu

külföldön mint futballedző, hiszen volt már
belga bajnok 2009-ben (Standard de Liege),
portugál bajnok és kupagyőztes, valamint
szuperkupagyőztes 2002-ben (Sporting),
belga szuperkupagyőztes 2008-ban és 2009ben (Standard de Liege), Öböl-kupa-győztes
2007-ben (al-Dzsazira), a francia másodosztály bajnoka 1998-ban (A. S. Nancy), de Románia
válogatottját
is
irányította
(2000-2001-ben), 2009-ben pedig az Év Edzőjének választották Belgiumban.
A 35 éves Csizmadia Csaba – aki egykor
a Ferencváros, a Lombard Pápa és az osztrák
Mattersburg csapatának volt hátvédje – 2018ban akasztotta szögre a futballcsukát, de már
abban az évben átvette a Merkantil Bank Ligában (magyar másodosztályú labdarúgóbajnokság) szereplő Budafok LC irányítását.
A 16. helyen zárták a bajnokságot, így a csapat megmenekült a kieséstől, és teljesítette a
vezetőség által kitűzött célt. A 2019-2020-as
idény őszi szezonjában Csizi vezetésével a
Budafok eddig kiválóan szerepelt: a 2. helyről várja a folytatást, négy ponttal van lemaradva a listavezető MTK-tól, viszont 7 pont
távolságra van a harmadik Gyirmóttól, így
esélye van feljutni az élvonalba (az első kettő
folytathatja az élvonalban), ahol a piros-fekete együttes csak egyszer szerepelt – tova az
1945-1946-os idényben...
Ugyancsak sikeres szezonja volt a 48 éves
Májeri Zoltánnak, a marosvásárhelyi férfiké-

A házigazda magyar
válogatott
vasárnap a papírformának megfelelően, a horvátok
felett aratott sima
(25-6) győzelemmel kezdte meg
szereplését a Duna
Arénában zajló Európa-bajnokságon.
Azt már előzetesen tudni lehetett,
hogy a két csapat
történetének első
Európa-bajnoki öszszecsapásán a gólkülönbség lesz az
egyetlen kérdés,
ugyanis a magyar
jóval magasabb Keszthelyi Rita (j) és a horvát kapus, Natasha Trojan Jimenez a budapesti vízilabda-Európaszintet képvisel ri- bajnokság női tornájának első fordulójában játszott Magyarország – Horvátország mérkőzésen
válisánál. Ennek a Duna Arénában a nyitónapon, 2020. január 12-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
megfelelően a nyitónegyedben a háromgólos Keszthelyi Rita a mérkőzést „megfelező” Kasó Orsolyának
vezetésével 5-1-es előnyt dolgozott ki a nem sok dolga akadt, végül egy ötméteressel
gárda, igaz, sok hibával játszott, lövéseinek törte meg a jeget a rivális. A zárónegyed köfelét elhibázta. A második felvonásban is zepére már minden magyar mezőnyjátékos
érezhető volt, hogy mintha kicsit lámpalázas feliratkozott a gólszerzők közé – Vályi Vanda
lenne az együttes – Szilágyi Dorottya például volt az utolsó –, végül egy híján húszgólos
ötméterest rontott –, ennek ellenére folyama- különbség alakult ki.
A magyar együttes tegnap, lapzárta után
tosan növelte előnyét a magyar nemzeti csaSzlovákiával találkozott. Az olimpiai kvalifipat.
A nagyszünet után a horvátok elkészültek kációs kontinensviadalon egyetlen tokiói inerejükkel, támadásokban már nem tudtak em- dulási jog szerezhető meg. Az európai
berelőnyt kiharcolni, így kapura szinte telje- csapatok közül ez csak a vb-ezüstérmes spasen veszélytelenek voltak. A Gangl Edinával nyoloknak van meg.
Mestermérleg
Bíró Attila: „Annak örülök, hogy mindenki gólt lőtt, és túl vannak a lányok az első másfél
negyedben érezhető lámpalázon. Volt egy kis pozitív stressz, ami remélhetőleg ezzel elmúlt,
ezért is jó, hogy egy könnyebb ellenféllel kezdtünk. Nem volt olyan konkrét dolog, amit
gyakoroltatni szerettem volna, sok ziccert akartam befejeztetni, mindenkivel gólt lövetni.
Egy-egy taktikai elemet próbáltunk ki, de sokat nem akartunk.”

Jegyzőkönyv
Vízilabda-Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők, A csoport, 1. forduló: Magyarország –
Horvátország 25-6 (5-1, 7-2, 7-1, 6-2)
Budapest, Duna Aréna, vezette: Turkan (török), Mauss (német).
Gólszerzők: Keszthelyi 5, Parkes 4, Szilágyi, Gurisatti 3-3, Garda, Máté, Vályi 2-2, Illés,
Gyöngyössy, Rybanska, Leimeter 1-1, illetve Miljkovic D., Butic 2-2, Skelin, I. Butic 1-1
Magyarország: Gangl – Máté, Vályi, Garda, Keszthelyi, Parkes, Gurisatti – cserék: Szilágyi, Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska, Kasó (kapus).
zilabda minden idők legsikeresebb képviselőjének, aki a TV Endingen férfiegyüttesével
a 2018-2019-es évad végén feljutott a svájci
élvonalba, ráadásul csapata úgy nyerte meg a
második ligát (Nationalliga B), hogy zsinórban 18 győzelmet ért el, és ezzel új rekordot
állított fel Svájcban. Májeri – aki többek közt
a tunéziai Club Africaine, a francia Mulhouse
és Besancon, aztán a Győri Rába ETO, a macedón VV Tikes Kavarci, az izlandi Fram
Reykjavík, a kuvaiti Szulibihat, az ukrán
ZTR Zaporozsje, a német VfL Potsdam, majd
a svájci Grasshopers Amiticia Zürich, aztán
a dán Aarhus M/THY Handbold MT együtteseinél kézilabdázott kapusként – 2018. január 1-jétől kötött két és fél éves szerződést
a TV Endingen alakulatával, miután hét évig
edzte az US Yverdon Handball Klubot: egyazon időben készítette fel a klub férfi és női
együttesét, emellett párhuzamosan az ifjúsági
csapatot és 2016 nyarától az U17-es válogatottat is edzte. A TV Endingen jelenleg a 9.
helyen tanyázik a 10 csapatos élvonalbeli bajnokságban.
Az ASA, majd a Győri Rába ETO FC és
az EMDSZ – Soproni LC volt élvonalbeli
labdarúgóját, a jelenleg edzőként tevékenykedő 49 éves Szántó Csabát 2018 májusában
előléptették az osztrák Admira Wacher U18as csapatánál, amellyel bajnokságot nyert; így
a 2019-2020-as idénytől a tartalékok, azaz az
FC Flyeralarm Admira Juniors (a klub második alakulata) vezetőedzője, sikeresen szerepelnek a bajnokságban. Szántónak a fia,
Tamás is kiváló labdarúgó, az osztrák élvonalbeli Bécsi SK Rapid egyik csatára. A 24
éves futballista 2014-ig a Sopron korosztályos csapatainál nevelkedett, onnan került a Bécsi
Rapid akadémiájára, és már
18 évesen profi szerződést
kapott, de játszott Magyarország U17-es, U18-as és U21es válogatottjában is.
Molnár Levente kapusedző volt a Puskás Akadémia
II. együttesénél (NB III.
Nyugati csoport). Az ASA,
majd a Győri ETO FC, Kispest-Honvéd FC, Matáv FC
Sopron marosludasi származású, egykori élvonalbeli ka- Bölöni László

Molnár Levente

Fotó: PFLA

pusa 2019-ben került a magyar klubhoz. Molnár korábban megjárta az arab világot, 2010ben Abu-Dzabiban, az Al-Wahda klub
utánpótlás akadémiájánál dolgozott 2013-ig,
aztán 2013-2017 között az Al-Wahda első
ligás együttesénél tevékenykedett, 2017-2019
között pedig a Békéscsaba 1912 Előre II. csapatának volt a kapusedzője.
A fent említett, valamikori megyénkbeli
sportolókat, jelenleg edzőket egy dolog öszszeköti: valamennyiük sportpályafutása Marosvásárhelyen kezdődött vagy teljesedett ki
– Bölöni, Szántó és Molnár az ASA labdarúgója volt, Májeri az ISK csapatánál kézilabdázott –, nem utolsósorban pedig
mindegyikük mindig szép szavakkal beszél
szülővárosáról, az itt eltöltött időről.

Fotó: csakfoci.hu
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Sokat segített a magyar kormány, de a gyülekezet is hozzájárul

Ismét hálaadásra készülnek Szentgericén

A templom belső falai szinte teljesen a magyar kormány támogatásával újultak meg

Templomjavítás, közösségépítés, emlékhely állítása –
ezek foglalkoztatják a szentgericei unitáriusokat. A tél
sem akadályozza a munkát:
ha nem lapáttal, akkor tollal
és varrótűvel készülnek az
őszi ünnepségre.

Gligor Róbert László

Tavaly is sikerült egy lépést tenni
a középkori műemlék templom felújítása terén az unitárius gyülekezetnek: önerőből és a magyar
kormány támogatásával befejezték
a belső falak felújítását. Miután néhány évvel ezelőtt a templomban
egy-két méter magasságban leverték a vakolatot, hogy a téglafal
kiszáradjon, felújították a villanyhálózatot, majd tavalyelőtt a 450
éves emlékünnepségre készülve
visszavakoltatták, és lemeszelték,
hogy a hálaadásra megfelelő körülmények között kerülhessen sor. Tavaly viszont folytatni kellett a falak
felújítását: a mennyezetig lekaparták a több réteg meszet, majd a simítóvakolás után újból lemeszelték
őket. A munkálatokra 500 ezer forintot kaptak a Bethlen Gábor Alaptól, míg a Kárpát-medencei
műemlék templomok megmentését,
megőrzését támogató Rómer Flóris

Terv révén a magyar kormány további ötmillió forintot ítélt meg számukra, így a templom belső
falainak megújulása szinte teljesen
magyar kormányzati forrásból valósult meg. Ehhez a gyülekezet hozzátette a maga részét, és 23,5 ezer
lejt fizetett az épület nyílászáróinak
felújításáért. Nem újíthatták meg viszont a szószéket, ugyanis annak
különleges mintázata van, ugyanakkor a szentély mennyezetét is csak
lemeszelték.
Mivel a 18. században a templomot teljesen kivakolták, középkori
falfestményeket nem találtak, de a
torony alatti oroszlános ajtón a restauráláskor festett mintára bukkantak, ezért csak konzerválták az ajtót,
hogy majd teljes egészében feltárhassák. Folyamatban van a szószékkorona restaurálása, és az 1670. évi
festett kazettás mennyezet felújítása
is hatalmas feladat lesz még. A
szentélymennyezet csillagbordáiból
egy követ kivettek, amelyet a most
folyó elemzés után a templomban
fognak kiállítani az utókornak. A
falak külső oldalán vízelvezető és
falszárító rendszert alakítottak ki, és
feltárták a befalazott egykori sekrestyeajtót – számolt be lapunknak
Varró-Bodoczi Barna lelkész a felújításról.

Fotó: Gligor Róbert László

Varrást, hímzést tanulnak
A napokban fejeződik be az a
tanfolyam, amelyet a gyülekezet
nőtagjai számára szerveztek, és
amellyel a cél az írásos varrottas hagyományának felelevenítése volt. A
templombelső felújítása során a nőszövetségben felmerült az ötlet,
hogy a régi, megkopott terítők,
templomi varrottasok helyett újakat
kellene vásárolni vagy készíteni. A
második lehetőség mellett döntöttek,
ezért megkeresték a marosvásárhelyi
Unitárcoop Alapítványt, hogy a gyülekezet nőtagjai számára tanítsák
meg vagy tanítsák vissza az írásos
varrottas készítésének fortélyait. Ezt
a Bethlen Gábor Alap 250 ezer forinttal támogatta, így az ősz és tél folyamán a nők ismét varrótűt fogtak
a kezükbe. Alkalmanként váltakozó
létszámban, de átlagban tízen-tizenöten mindig jelen voltak, a legidősebb személy 80, a legifjabb 13
éves. A projekt konkrét eredménye
az lesz, hogy az Unitárcoop mellett
a helyi nők is kiveszik a részüket a
templomi varrottasok nem kis munkát igénylő elkészítésében.
Emlékpark létesül
Az unitárius gyülekezet egy másik
elképzelése: a volt Jakab Elek Kultúrotthon helyén emlékhelyet alakítanak ki. Mivel a leromlott és
szükségtelenné vált épületet a tulajdonos, az önkormányzat lebontotta,
felszabadult az egyház tulajdonát képező terület. Megfogalmazódott az,
hogy nincs egy emlékhely, ahol már-

cius 15-én ünnepelhetnék a magyar
szabadságharcot és forradalmat, és
ilyenkor az 1942-ben emelt, a magyar
honvédség bevonulásának emléket
állító oszlopnál kell koszorúzzanak,
ezért úgy döntöttek, hogy emlékparkot hoznak létre. Mivel 200 éve született
a
falu
legismertebb
személyisége, Jakab Elek történész,
jogász, levéltáros, történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
és rendes tagja, az egykori Kolozsvár
meghatározó polgára, az ő tiszteletére
a park közepén mellszobrot állítanak,
a két oldalán pedig egy-egy emlékfalat domborművel és a magyar szabadságért harcoló 58 szentgericei
huszár nevével.
A művészi munkát Miholcsa József szobrász végzi, a terveket Keresztes Géza és csapata készíti el. A
Bethlen Gábor Alap a kezdeményezést 500 ezer forinttal támogatja, a
gyülekezet pedig vállalta, hogy önerőből elkészíti az emlékfalakat, elvégzi a tereprendezést, és kifizeti a
művész nem kis értékű munkáját. Ha
a közeljövőben egy nemeslelkű támogató tízezer euróval hozzájárulna,
a Jakab-szobrot bronzból is ki lehetne önteni, jelenleg ugyanis csak
műkőre futja.
A tervek szerint szeptember
utolsó szombatján, az őszi hálaadás
kapcsán két év után újabb ünnepséget rendeznek, hogy örömüket és
köszönetüket fejezzék ki a templomfelújítás okán, illetve fejet hajthassanak Jakab Elek emléke előtt –
számolt be a lelkipásztor.

A kazettás mennyezet és a templom külső felújítása még a jövő feladata

Fonyódot bemutató kiállítás
nyílik Bukarestben

Fonyódot bemutató fotókiállítás nyílik Bukarestben
a román fotóművészet napja alkalmából – közölte a
Balassi Intézet bukaresti központja.
A tárlat archív fényképeken mutatja be Fonyódot, a
Balaton déli partján fekvő üdülőhelyt és kikötővárost.
A Balassi Intézet ezzel folytatja a Kárpát-medencei
fürdőhelyeket bemutató fotókiállítás-sorozatát. Az első
tárlaton tavaly a világhírű Borszék települést mutatták
be, amely testvérvárosa Fonyódnak.
A Varga István fonyódi könyvtáros által válogatott
archív fotók 2019 nyarán már láthatók voltak Borszéken, így Romániában most másodszor mutatják be azokat.
A keddi tárlatmegnyitót követően Veress Ábel fonyódi zongoraművész ad hangversenyt, ő a Balassi Intézet által szervezett 15. Magyar Zene Fesztivál Cziffra
György-tehetségdíjasa.
2010 óta Szathmári Pap Károly születésnapja, január
11. a romániai fotóművészet napja. A XIX. században
élt, Kolozsváron született és Bukarestben elhunyt
Szathmári Pap Károly volt a Román Ókirályság első
és máig legjelentősebb dokumentarista- és művészfotósa. (MTI)
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Globális rekordbevételt
értek el tavaly a mozik

125 éve született
Bölöni Farkas Sándor író, utazó

Százhuszonöt éve, 1795. január 15-én született a háromszéki Bölönben (ma Belin) Bölöni Farkas Sándor, a reformkor jelentős
erdélyi alakja, író és utazó, aki elsőként számolt be magyarul az Egyesült Államokról.

Székely kisnemesi családból származott, egyes források szerint 1795. december 14-én lett megkeresztelve, ezért sok helyen ez szerepel születési
dátumaként. Középiskoláit Kolozsvárott végezte,
majd az unitárius főiskolán bölcsészetet és teológiát,
az evangélikus líceumban jogot tanult. Németül, franciául, olaszul, spanyolul és angolul is beszélt, verseket
írt és műfordítással is kísérletezett, Goethét és Schillert
téve át magyarra. Bár tehetségét Kazinczy is értékelte,
művei nem jelentek meg, nem is maradtak az utókorra.
Wesselényi Miklóssal lett joggyakornok a marosvásárhelyi királyi táblánál, akivel össze is barátkoztak. 1817 és 1830 között az erdélyi főkormányszék
írnoka, majd testőr volt Bécsben, Pesten vizsgát tett
osztrák polgári jogból. Visszatérve Kolozsvárra, az
erdélyi udvari kancelláriára került, 1838-ban nevezték
ki fogalmazónak. Az 1830-as évek elején kibontakozó
reformmozgalom jelentős erdélyi képviselőjeként érzékelte Erdély elmaradottságát (Magyarországhoz képest is). Barátai közé tartozott Wesselényi mellett
Széchenyi István és Döbrentei Gábor, tagja volt a kolozsvári tudós körnek, amely Kőrösi Csoma Sándor
ázsiai útját támogatta.
Maga is hasonló terveket szőtt, ám sikertelenül próbált a német Alexander von Humboldt szibériai expedíciójához csatlakozni. Végül kelet helyett nyugatra
ment, Béldi Ferenc gróf útitársaként jutott el NyugatEurópába és Észak-Amerikába. Az útra készülve eladta bölöni örökségét, földrajzi, történelmi, jogi
műveket olvasott. 1830 novemberében indultak Kolozsvárról Pozsonyon és Bécsen át Német-, majd
Franciaországba, innen Belgiumba, Hollandiába és
Nagy-Britanniába, Bölöni írt először magyarul Skóciáról és Írországról.
A Nyugat-Európában töltött kilenc hónap után 39
nap alatt átkeltek az óceánon, és nyolcvan napot töltöttek az Újvilágban. New Yorkból indulva bejárták
az Egyesült Államok keleti és Kanada déli vidékeit,
Washingtonban Andrew Jackson elnökkel is találkoztak, akinek puritánsága erősen hatott rá. Az 1831-es
kolerajárvány és az azt kísérő parasztfelkelés hírére
hazaindultak, és 1833 elején érkeztek Kolozsvárra.
Bölöni Farkas Sándor amerikai tapasztalatairól írt
könyve 1834-ben, egy évvel Tocqueville híres műve,
Az amerikai demokrácia előtt jelent meg. Az Utazás
Észak-Amerikában nem elsősorban a tájjal, hanem a
gazdasági élet jelenségeivel és a társadalmi intézményekkel foglalkozott. Bölöni érdeklődését főleg az
akkor újdonságnak számító vasút és a nagy csatornaépítés keltette fel, de alapos adatgyűjtéssel írta le a
városok keletkezését, lakosságuk számát is. Járt Robert Owen Harmony elnevezésű utópista szocialista
telepén is, kiemelte a mezőgazdaság fejlettségét. Beszámolt a könyvtárakról, iskolákról, az állam intézményeiről, lelkesen írt az amerikai demokráciáról, a
sajtó- és vallásszabadságról, a nyelvi és nemzeti sokféleségről, az egyenjogúságról és a hatalmi ágak szétválasztásáról, s elragadtatva írta le a Niagara-vízesést.
„Ha jegyzeteimmel e boldog haza helyzetéről némi
felvilágosítást terjeszthetek, sokszorozva lesznek utazásom örömei” – írta. Műve könyvsiker lett, az első
kiadást elkapkodták, egy éven belül újra kellett
nyomni. Akkorra már a cenzúra is felébredt, a szöveget eredetileg „átengedő” cenzorok megrovást kaptak,

Kőváry Endre: Bölöni Farkas Sándor

A My Land című előadást az idei évben több mint
130 alkalommal játssza a társulat Európa-szerte – olvasható a Recirquel kommunikációs ügynökségének
MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.
Mint írják, a társulat tavaly tíz európai és tengerentúli országban, valamint több rangos nemzetközi fesztiválon is bemutatta produkcióit, amelyek között
egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az új előadóművészeti műfajt, a cirque danse-t képviselő alkotások, a
Non Solus és a My Land.
A 2018-ban az Edinburgh Fringe Festivalon debütált, és a kritikusok által a legjobb produkciónak ítélt
My Land című darabnak Svájcban most lesz a premierje, míg Olaszországba februárban visszatérőként
utazik a produkció. A Vági Bence által rendezett alkotás a kortárs táncot, a színházat és a cirkuszművészetet
ötvözve kutatja az emberiség gyökereit, és állítja fókuszba az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot.
A produkció a műfajok közti határokat lebontva egy-

Forrás: Wikipedia

a „lázító” könyvet tiltólistára helyezték, amit Bölöni
elégedetten, „ez nagy megtiszteltetése munkámnak”
szavakkal nyugtázott.
Eleink az ő könyvében olvashatták először az amerikai alkotmány és a Függetlenségi Nyilatkozat fordítását. Észrevette a negatívumokat is, az indiánok, a
fekete rabszolgák helyzetét. Műve a francia felvilágosodás eszméinek amerikai megvalósulását, a „középosztályos” polgári társadalmat mutatja be, erősen
bírálva az elmaradott hazai viszonyokat. Amerikát
olykor szebbnek láttatta a valóságnál, serkenteni
akarva hazáját az előrelépésre. Könyve nagy hatással
volt Wesselényire, Széchenyire és Kossuthra, a kor
magyar értelmiségére, az Akadémia, amely 1834-ben
levelező tagjává választotta, 200 arannyal jutalmazta
művét. A pénzt Bölöni szegénysége ellenére sem fogadta el, alapítványként visszaküldte az akadémiának.
Erdély felemelkedésének érdekében 1825-ben takarékpénztárt, 1833-ban Kolozsvárott kaszinót – művelt férfiak társasegylete – alapított, 1836-ban
megindította a Vasárnapi Újságot. A nők és az ifjúság
számára olvasókört szervezett, 1836-ban a kolozsvári
játékszín titkárává választották. Kutatta Erdély múltját is, ő kezdeményezte a csak 1859-ben megalakult
Erdélyi Múzeum Egyesületet. Sosem nősült meg,
mert szerelme, Polcz Jozefa amerikai útja alatt férjhez
ment egy amerikaihoz, s könyve nyomdába adásakor
tudta meg, hogy az asszony a tengerentúl gyermekágyi lázban meghalt.
Bölöni Farkas gyengülő egészsége, irigyei rágalmai miatt élete végén egyre borúlátóbb lett. Hosszas
betegeskedés után 1842. február 3-án Kolozsvárott
hunyt el tüdőbajban, a helyi unitárius kollégiumra
hagyva jelentős könyvtárát, nyugvóhelye fölé közadakozásból állítottak síremléket. A szabadságharc után
igyekeztek elfelejteni „a demokrácia hírnökét”, Nyugateurópai utazás című naplója csak 1943-ban jelent
meg. Életét Hatvany Lajos dolgozta fel Egy székely
nemes, aki felfedezte a demokráciát címmel. Szülőfalujában 1991-ben állítottak szobrot emlékére, s
nevét viseli a bölöni iskola, illetve művelődési otthon.
(MTI)

Európai turnéra indul
a Recirquel újcirkusz társulat

Svájcban, Franciaországban és Olaszországban is fellép hétfőn induló és február közepéig tartó turnéja alatt a Recirquel. Az
újcirkusz társulat a következő hetekben 12
városban összesen 20 alkalommal mutatja
be a Párizs éjjel, valamint a My Land című
produkciót.

A steamingszolgáltatók és
más új konkurens médiumok
előretörése okozta aggodalmak ellenére tavaly 42,5 milliárd
dolláros
globális
rekordbevételt értek el a
mozik.

szerre idézi a kortárs tánctársulatokra jellemző technikai tudást és látványt, valamint a kelet-európai artistaművészet energiáit – áll a közleményben.
Mint írják, a társulat másik előadása, a francia fővárosban 2015-ben már sikert aratott Párizs éjjel most
visszatér Franciaországba, ahol három városban öt alkalommal mutatják be. A produkció a harmincas évek
varietévilágát tárja a nézők elé. A Müpa és a társulat
közös produkciója a világhírű fotóművész, Brassai
jellegzetes világából merít inspirációt. A darabban artisták és táncosok keltik életre a korszakot, felidézve
a századelő párizsi lokáljainak miliőjét.
A turnét követően a magyar közönség legközelebb
február első napjaiban találkozhat a Recirquel produkcióival a Müpa Fesztivál Színházában, amely a
My Land és a Non Solus című alkotásokat tűzi műsorra.
A társulat tavasszal újra turnéra indul. A Recirquel
többek között fellép Hollandiában, Belgiumban és
ősztől kezdődően több mint hatvan alkalommal mutatja be a My Landet Franciaországban, a francia
Nemzeti Színházak Szövetségének (Association des
Scenes Nationales) tagszínházaiban. A társulat idén
ősszel új, a kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvöző cirque danse produkcióval is jelentkezik a CAFe
Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon. (MTI)

A Comscore hétvégén közzétett
adatai szerint az észak-amerikai
mozis bevételek 2019-ben 11,4 milliárd dollárt értek el, ami 4 százalékos visszaesést jelent az előző
évhez képest. Ez a jegybevétel
ugyanakkor a második legnagyobb
észak-amerikai viszonylatban. A tavalyi, Észak-Amerikán kívüli összbevétel 31,1 milliárd dollárra rúgott
– ismertette a boxofficepro.com
honlap elemzése.
2018-ban a globális mozis bevétel 41,7 milliárd dollár volt, ebből
11,9 milliárd dollárt termeltek az
észak-amerikai mozik, a világ többi
részén pedig 29,8 milliárd dollárt.
Tavaly nyolc film jegybevételei
haladták meg az egymilliárd dollárt,
ebből hat a Disney-stúdióból került
ki. Az oroszlánkirály 1,65 milliárd
dollárt keresett, a Jégvarázs 2. 1,32
milliárdot, a Sony Pókember – hazatérés című produkciója 1,13 milliárdot, a Disney Marvel kapitánya
1,12 milliárdot, a Toy Story 4. 1,07
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milliárdot, a Warner Bros Jokere
1,06 milliárdot, a Disney Aladdinja
1,05 milliárdot és a szintén a Disneynél készült Star Wars: Skywalker kora is éppen a hétvégén lépte
át az egymilliárd dolláros küszöböt.
A statisztika szerint a 2018 decemberében bemutatott Aquaman a
tavalyi év elején már ugyancsak belépett a milliárdosok közé.
Az elemzők arra is rámutattak,
hogy nem csak a kiugró bevételű
filmek járultak hozzá a rekordhoz.
A százmillió dollár fölötti bevételű
produkciók a tavalyi teljes északamerikai mozis bevétel 63,8 százalékát adták.
A legnagyobb ilyen kasszasikerek között volt a Sony Volt egyszer
egy Hollywood című filmje 372,3
millió dolláros jegyeladással, a Universal Mi című horrorja 255 millió
dollárral, a Lionsgate Tőrbe ejtve
című thrillere 251,3 millió dollárral
és az Élősködők című dél-koreai
thriller 131,3 millió dollárral.
Az észak-amerikai Mozitulajdonosok Országos Szövetsége közleménye szerint a filmszínházak
látogatottsága szilárdan tartja
magát, és a mozis jegybevételek növekednek. A szervezet 2020-ra is
hasonló kilátásokat jósolt. (MTI)

Tavaly is a Volkswagen volt
a világ legnagyobb autógyára

Megőrizte az első helyet az
autógyártó társaságok erősorrendjében a német Volkswagen
csoport
(VW)
2019-ben az előzetes értékesítési adatok szerint – írta
hétfőn a Handelsblatt.

A német üzleti lap beszámolója
alapján a VW nagyjából 10,9 millió
autót adhatott el tavaly, így sorban
a negyedik évben végezhetett az
első helyen, ismét maga mögé utasítva a japán Toyotát, amely 10,7
millió kocsit értékesített.
Jürgen Stackmann, a VW értékesítési igazgatója a napokban ismertetendő
végleges
adatokról
elöljáróban elmondta, hogy a csoport névadó márkája történelmi csúcsot állított fel 2019-ben, több
tízezerrel túlszárnyalta az egy évvel
korábbi 6,2 milliós értékesítési darabszámot.
A csoport további márkái, így az
Audi és a Skoda is több gyártmányt
szállított ki a vásárlóknak, mint
2018-ban, a VW így a globális autópiac mintegy 4 százalékos csökkenésének ellenére jó évet zárt, és
csaknem 8 százalékos világpiaci részesedést ért el.
Ez mindenekelőtt a városi terepjárók (SUV) előretörésének tulajdonítható. A Volkswagen márkánál
tavaly 30 százalékot ért el a SUVok aránya az eladott kocsik körében, ami 10 százalékpontos
növekedés. Ez a trend a következő
években is kitart, így 2025-re már
minden második új Volkswagen városi terepjáró lehet.
A márka főleg a kisebb méretű és
a kompakt SUV-ok kategóriájában
teljesít jól, a T-Cross és a T-Roc modell révén. Ezeket a kocsikat ugyan
jóval magasabb áron lehet eladni,

Az új T-Cross

mint egy hagyományos személyautót, de a szén-dioxid-kibocsátásuk
hasonló, szemben a nagyméretű
SUV-okkal, amelyek súlyuk, fogyasztásuk és károsanyag-kibocsátásuk miatt a környezetvédők
bírálatainak kereszttüzébe kerültek.
Részben vagy teljes egészében
elektromos meghajtású Volkswagenből 80 ezer kelt el tavaly, a legnépszerűbb a Golf modell
elektromos változata volt. Az idén
jelentős növekedést remélnek, főleg
Európában. Így egyedül az első
eleve elektromos meghajtásúnak
tervezett modellből, az ID.3-ból –
amelynek sorozatgyártása tavaly
ősszel kezdődött – a remények szerint 100 ezer darabot értékesítenek
az idén.
Jürgen Stackmann a többi között
arról is beszámolt, hogy tavaly Kínában is növekedést regisztráltak,
3,16 millió kocsit, az egy évvel korábbinál 1,7 százalékkal többet
adtak el, annak ellenére, hogy az új
autók kínai piaca sorban a második
éve zsugorodott. Ez az eredmény
minden bizonnyal a márka elismertségének tulajdonítható – tette
hozzá.
A szakember elmondta, hogy a
2020-as kilátásokkal kapcsolatban
„visszafogottan optimista”, arra
számít, hogy a kínai piac stabilizálódik, az európai és az észak-amerikai
piac
pedig
megőrzi
stabilitását.
A VW-hez a névadó Volkswagen,
az Audi és a Skoda mellett a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a
Porsche és a Seat tartozik, valamint
a Ducati sportmotorkerékpár, és
saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja. (MTI)

Forrás: volkswagen.ro
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3179 lej volt novemberben a nettó átlagbér

2019 novemberében 5196 lej volt a
bruttó romániai átlagbér, ami 106 lejjel, vagyis 2,1 százalékkal meghaladja az egy hónappal korábbi szintet
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által hétfőn nyilvánosságra hozott adatsorokból.

A nettó átlagfizetés 3179 lej volt, 63 lejjel
(+2,0%) több, mint októberben.
Az előző év novemberéhez képest a nettó
átlagbér 13,9 százalékkal volt magasabb –
közölte a statisztikai intézet.
A reálbérindex 2019 novemberében az
előző év azonos időszakához viszonyítva
109,8 százalékos volt, előző hónaphoz képest 101,8 százalékon, 1990 októberéhez
mérten pedig 218,1 százalékon állt.
2019 novemberében a gazdaság szinte valamennyi ágazatában nőtt az átlagfizetés az
előző hónaphoz viszonyítva. A legjelentősebb, 11-13 százalékos növekedést a nyomdaiparban, a film- és műsorgyártásban és az
A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ központi fekvésű, 2 szobaösszkomfortos ház, (364 m2-es telek)
a Tündér (Zânelor) utcában. Tel.
0741-224-592. (6017-I)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0751551-466. (sz.-I)
SZÁRAZ TŰZIFA eladó. Tel. 0749707-713. (sz.-I)
MAGÁNSZEMÉLY vásárolna telket
vagy telket romos házzal Marosvásárhely területén. Tel. 0743-878-114.
(5842-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104. (6059-I)
VÁSÁROLUNK ócskavasat és fölösleges limlomot. Tel. 0747-816-052.
(5943)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)
KERESÜNK Radnótra, idős hölgy állandó gondozására egy megbízható,
komoly személyt. Teljes ellátást és
vonzó bért ajánlunk. Tel. 0723-554758. (6008-I)
BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
bádogosmunkát, cserepezést, festést,
padlócsempe-lerakást
és
udvartakarítást. Tel. 0742-421-164.
(6041)

VÁSÁROLUNK gépkocsi-akkumulátorokat, vasat, kábelt. Udvart és garázst
takarítunk. Tel. 0743-512-168. (6053)
FESTÜNK, parkettezést, padló- és
falicsempézést vállalunk, javítunk
tetőt és csatornát. Tel. 0751-595-201.
(6053)

autógyártásban regisztrálták. 6,5 és 9 százalék közötti mértékben nőtt eközben az átlagbér a gépgyártásban, a pénzügyi
közvetítésben, a biztosítótársaságoknál és a
magánnyugdíjalapoknál, az elektronikai cikkeket gyártó szektorban, az IT-szektorban és
a dohányiparban.
Voltak olyan ágazatok is, amelyekben az
alkalmazottak kevesebb pénzt vittek haza tavaly novemberben, mint egy hónappal korábban. A legnagyobb mértékben, átlagosan
3,5 és 6,5 százalék közötti mértékben csökkent a fémfeldolgozásban, a nyers kőolaj- és
földgáz kitermelésében, valamint a vízi szállításban dolgozók fizetése.
A közszférában enyhe bérnövekedésről
számol be a statisztikai intézet. A közigazgatásban 1 százalékkal, az egészségügyben és
a szociális ellátásban 0,5 százalékkal nőttek
a fizetések. A tanügyben viszont 0,2 százalékkal kevesebbet kerestek, mint októberben.
(Mediafax)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volnak, de erőm nem
engedett, csak a szívem súgta
halkan:
isten
veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk a székelyvajai CSÁSZÁR VINCÉRE halálának második évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
testvérei, három gyermeke, azok
családja. Nyugodj békében!
(6036)

Fájó szívvel emlékezünk a székelyvajai PUSKÁS ILONÁRA
szül. Berecki halálának 10. évfordulóján. Drága, szép emlékét szívünkben őrizzük. Lánya, öt
unokája, azok családja, valamint
hat dédunokája. Nyugodjál békében! (6036)

Elcsitult a szív,
mely értünk dobogott,
megpihent a kéz,
mely értünk dolgozott.
Mély fájdalommal emlékezünk
2019. január 14-ére, amikor elhunyt
drága
édesanyám,
SZÁNTÓ ANNA (Ancsi néni), volt
női fodrász. Emlékét, mely legyen
áldott, örökre szívünkbe zártuk,
és végső nyugalma legyen csendes! Fia és családja. (6056-I)

ELHALÁLOZÁS
Lám, ennyi az élet, gondoltad-e,
Egy pillanat, és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a
messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
Szerető szívekben örök gyász és
fájdalom.
Így búcsúzunk a szeretett férjtől,
édesapától, nagyapától, testvértől, baráttól, rokontól,
KOCSIS GYULÁTÓL
aki 68 éves korában hirtelen,
búcsú nélkül eltávozott közülünk. Temetése január 14-én,
kedden 14 órakor lesz a marosszentgyörgyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (6048-I)

Februárban vitatják a közméltóságok
járandóságának befagyasztását

A Teodor Meleşcanu házelnök által vezetett
ülés 5 percnél kevesebbet tartott, a teremben
körülbelül 20 szenátor volt jelen, a napirenden
egyetlen pont szerepelt.
Meleşcanu hangsúlyozta: a rendkívüli ülésszakot az alkotmány 115. cikkelyének és a felsőház szabályzata 84. cikkelyének előírása
alapján hívták össze.
Az ülésvezető tájékoztatta a résztvevőket,
hogy a bizottság benyújtotta a kormány
2020/1-es sürgősségi rendelete elfogadására
vonatkozó jogszabálytervezetet. A szakbizottság február 11-éig kell elküldje a szenátusnak
a véleményezést.

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett sógorunktól,

KOCSIS GYULÁTÓL

aki váratlanul távozott, mint egy
hullócsillag.

Emlékét őrizzük szívünkben.

Dr. Székely Mihályné és családja
Debrecenből. (6047-I)

Sebzett szívvel, mélyen megrendülve búcsúzunk a drága

KOCSIS GYULÁTÓL
(Gyuszi bátya).

Lelked, remélem,

Vigyázol majd ránk!

Soha nem felejtünk,

anya,

györgyi kórustársunk hirtelen

anyós,

nagymama,

dédnagymama, rokon, jó szom-

széd,

özvegy VARGA IRÉN
(Miklósi)

életének 93. évében megpihent.

Drága halottunk temetése 2020.
január 14-én 14 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi református teme-

tőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

szeretett férj, apa és nagyapa,

Rád örökkön-örökké
emlékezünk.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Tünde, Csilla és családjuk.
(6048-I)

Fájó szívvel tudatjuk minden rokonnal és ismerőssel, hogy

SAMU SZŰCS HAJNAL

2019. december 29-én elhunyt.

Temetése 2020. január 21-én

12.30 órakor lesz a Borås St. Sig-

frid temetőben.

A gyászoló család. (6042)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett testvér, feleség, anya,
nagymama, sógornő, nagynéni,
KELLER ERZSÉBET

szíve január 13-án megszűnt dobogni. Végső akarata szerint

hamvasztása január 16-án lesz.

Lányod,

Emese, férje, András, unokái:
Gergely és Máté. (6052-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, gondos édesapa,
a marosvásárhelyi

TAKÁCS JÁNOS

életének 69. évében január 11-én
rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése január 15-én, szerdán
13 órakor lesz a marosszentgyör-

gyi temetőben (a nagykórház
mögött), református szertartás

szerint. Búcsúzik tőle felesége és

fia, Jancsika. Nyugodjék béké-

CSEGEZI PÁL

életének 74. évében, a 2019

decemberében elhunyt felesége,
CSEGEZI BERTA

mellett

született Sajnár
örökre

megpihent.

Legyen nyugalmuk csendes és

értesültünk

KOCSIS GYULA marosszent-

távozásáról. Kedves, jókedvű,
segítőkész
tettük

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

Szívünkben szeretünk.

ben! (6058-I)

Megrendülten

valamint családjuk. (6062-I)

S te már a mennyből

békében!

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szeretett édes-

Búcsúznak lányai: Éva és Kati,

békére talál,

Nyugodj

A törvénytervezetet február 12-én bocsátják vitára a szenátusban, közölte korábban
Meleşcanu.
A sürgősségi rendelet előírja többek között
a közméltóságok járandóságának és a büntetőpont értékének a befagyasztását (ezek értéke
nem nő a minimálbér növekedése nyomán,
hanem a 2019. decemberi szinten marad), illetve a polgármestereknek, alpolgármestereknek,
megyeitanács-elnököknek
és
-alelnököknek különnyugdíjat biztosító törvényi rendelkezés gyakorlatba ültetésének elhalasztását 2021. január 1-ig. A közintézmények
alkalmazottainak járó pótlékok értéke szintén
a decemberi szinten marad.
Az alkotmány 115-ös cikkelyének értelmében egy sürgősségi rendelet csak azt követően
lép hatályba, hogy sürgősségi eljárással vitára
bocsátják az illetékes házban – ez esetben a
szenátusban –, és megjelenik a Hivatalos
Közlönyben. (Agerpres)

Rendkívüli parlamenti ülésszakra ült
össze hétfőn a szenátus, hogy a kormány által január 6-án elfogadott, a
2018/114-es sürgősségi kormányrendelet bizonyos előírásainak módosítását előíró sürgősségi rendeletről
tájékoztassa a szenátorokat.

társunkat

el.

veszí-

Gyuszi

barátunk,

legyen

áldott!

ezután az angyalok karában
énekelsz.
Emléked

Vigasztalódást
A

a

Marosszéki

családnak!
Harmónia

Egyesület

nevében

Őszinte

részvétünket

Sándor elnök. (6070-I)

együttérzésünket
anyatársunknak
ÉDESANYJA,
ANYÓSA

Bereczki

fejezzük

és

ki

az

apatársunknak

elvesztése

miatt.

Nyugodjon békében! A Láposi
család. (6043)

emlékük áldott!

A gyászoló család. (6068-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

búcsúzunk
mamától,

Megrendült lélekkel búcsúzunk

KOCSIS GYULÁTÓL, a drága,
mindig

segítőkész

rokontól,

keresztapától, akinek váratlan
távozása

életünkben.

nagy

gyermekeinek

űrt

Özvegyének

hagy

szívvel

drága

dédmamától,

IRÉNTŐL.

nagy-

özv.

Egyben

őszinte részvétünket fejezzük
ki, és vigasztalódást kívánunk a

gyászoló

családnak!

Borsa

Enikő Éva és családja. (6067-I)

és

együttérzünk velük.

Emőke és Ildikó. (6045-I)

ki

a

családnak NAGY ILDIKÓ szül.
(felsőrákosi

szívvel

értesültünk

Őszinte részvétünket fejezzük

vetett reménységben őszinte
fejezzük

Szomorú

özv. VARGA IRÉN haláláról.

A feltámadott Jézus Krisztusba

Kiss

VARGA

megtört

a

vigasztalódást

kívánunk, mély fájdalmukban

részvétünket

Fájdalomtól

ki

a

gyászoló

családnak.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
(6067-I)

A Borsa család.

születésű

baróti lakos) elhunyta miatt
érzett

mély

fájdalmában.

Emléke legyen áldott, nyugalma

Őszinte

búcsúzunk tőle: keresztszülei,

Deák Mihálynak és családjának

csendes!

Szomorú

szívvel

Kiss Márton és Ida, nagynénje,
Zakariás Irén, unokatestvérei:
Tünde, Csilla, Imola és Tímea
családjukkal együtt. (6044-I)

részvétünket

együttérzésünket

fejezzük

és

ki

a szeretett gyermek, LEVENTE
elhunyta

miatt

érzett

mély

fájdalmukban. Szekeres Károly
és családja. (6038-I)
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Árverés

Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén 2020. január 30-án 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az
alábbi ingatlant:
– 760 négyzetméteres beltelek és ipari építmények, raktár, vendéglő és motel,
kikiáltási ár 1.356.087 lej, a becsérték 75%-a (második licit), nem tartalmazza a
héát.
– 128 négyzetméteres kültelek, kikiáltási ár 25.680 lej, a becsérték 75%-a
(második licit), nem tartalmazza a héát.
– CCT S 3725 típusú üvegvágó gép, SCV SYSTEM-gyártmány, 2014-es,
kikiáltási ár 120.711 lej, TMPB 200 típusú poliszulfidos pumpa, SCV SYSTEMgyártmány, 2014-es, kikiáltási ár 65.826 lej
– PKM típusú profilvágó, SCV SYSTEM-gyártmány, 2014-es, kikiáltási ár 11.365
lej, a becsérték 100%-a (első licit), nem tartalmazza a héát.
– benzines, 2006-os, zöld színű Daewoo Matiz személygépkocsi, kikiáltási ár
1.725 lej, a becsérték 100%-a (első licit), nem tartalmazza a héát.
– 1995-ös, piros dízel Ford Mondeo személygépkocsi, kikiáltási ár 1.260 lej, a
becsérték 100%-a (első licit), nem tartalmazza a héát.
A törvényes előírások alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot
formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Marosvásárhelyi Kincstárba az IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell átutalni, adószám 4322637,
címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal –, vagy mutassanak be
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; 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.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2020. január 14. Jelen hirdetést
kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Petru Maior
utca 33. szám alatt, Marosoroszfalu, Marosvécs és Szászrégen Polgármesteri
Hivatalának székhelyén, az adós cégek székhelyén, valamint megjelenik a
pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es
telefonszámon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda).

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra
között.

Várjuk Önöket!

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
- 0265/263-351
• Optolens szemsebészet
- 0265/250-344
• Marmed
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

KERESKEDELMITÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT, BIZTONSÁGI ŐRT és MUNKÁSNŐKET. Tel
0726-361-700. (21873-I)

HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64411-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK – adózás céljából. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

PVC-ABLAKOK, VASAJTÓK, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT
vállalom. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
A THEREZIA TEJGYÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (sz.-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Pénzügyi témájú interaktív találkozók
az adófizetőkkel januárban

Csütörtökön, január 16-án 14 órától a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal

gyűléstermében, a Dózsa György út 1-3. szám alatt az adófizetőknek

lehetőségük nyílik kérdéseket feltenni és választ kapni a következő témákat
illetően:

– adóbevallási és fizetési kötelezettségek januárban
– jogalkotási újdonságok pénzügyi téren

– az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) által kínált elektronikus szolgáltatások és
használatuk előnyei

– a héával kapcsolatos szempontok
– héacélzatú bejegyzések

– héaszámlázás, a műveletek nyilvántartása

– héakedvezményhez való jog célközönsége

– héakedvezményhez való jog különleges korlátozása, a díj alakítása.

A találkozókon szakemberek vesznek részt mind az adófizetők tanácsadásával

foglalkozó osztályokról, mind a pénzügyi ellenőrző szervektől, és bemutatnak
konkrét helyzeteket, illetve a tapasztalt rendellenességek rendezésének a
módozatait is ismertetik.

Az adófizetők, akik részt szeretnének venni a találkozón, feliratkozhatnak a

Kapcsolattartó formanyomtatvány révén, amely elérhető az ANAF honlapján, a

következő linken: https://www.anaf.ro/asistpublic/, kiválasztva a Pénzügyi
tanácsadás címszót, ezen belül a Találkozó az adófizetőkkel címszót.

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal időszakonként találkozókat szervez az

adófizetőkkel különböző témákban. A találkozók időpontjáról, helyszínéről,
valamint a szóba kerülő témákról az Adó- és Pénzügyi Hivatal call centerén
keresztül tájékozódhatnak, tárcsázva a 031.403.91.60 telefonszámot, vagy a
következő

linken

tekinthetik

meg

a

találkozók

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm.

jegyzékét:

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal ügyfélszolgálati osztálya

VICTORIA javasasszony
felold átkot, kötést, kibékíti a szétváltakat, segít
alkoholizmus, impotencia esetén, leveszi a rontást,
segítségével visszatér a szeretett személy, siker- és
szerencsehozó talizmánokat készít.
Köszönetnyilvánítások:
Enikő Marosvásárhelyről hálás Victoria asszonynak,
mert hosszú távollét után férje visszatért hozzá,
János köszöni Victoria asszonynak, hogy feloldotta a
kötést, így el tudta venni feleségül a szeretett nőt;
Andrea Magyarországról hálás, mert megoldódtak a
nagy problémák a családjában, és most sikeres és
szerencsés.
VICTORIA asszonnyal felvehető a kapcsolat a 0720845-464-es telefonszámon és a WhatsApp
alkalmazáson keresztül.
A megoldás 100%-ban garantált. (Fizetett hirdetés: 5998)
Köszönetnyilvánítások:
Nicolae köszöni IOANA asszonynak, hogy
segítségével visszatért hozzá a kedvese; Radu
Marosvásárhelyről köszöni, hogy kibékülhetett
feleségével.
IOANA javasasszony felold átkot, kötést, segít, hogy
visszatérjen a szeretett személy, segít az
epilepsziában, alkoholizmusban szenvedőknek,
sikeressé teszi a vállalkozásokat, szerencsét hoz a
házhoz, szerelmi talizmánokat és amuletteket
készít.
Ha ön tarotkártyát vettetne, hívja a 0737-463-595-ös telefonszámot.
(Fizetett hirdetés: 5997)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás,
mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy
kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása;
Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és
az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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