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Félezernél több pályázat

Sikeresen startolt a gazdaságfejlesztési program

A magyar irodalmat világszerte
megismertetni...

A vasárnap délben véget ért 23. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron minden alkalommal – szerencsére
– a bőség zavara fogadja a látogatót.
Igaz ez a megvásárolható könyvek
mennyiségére és sokszínűségére és a
kiegészítő rendezvényekre is.

____________4.
Zeneháború
a Dzsesszben

Minden bizonnyal hatalmas bulinak ad
otthont e hét péntek estéjén a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club, amelynek mindhárom termében
emlékezetes partira kerül sor. A Bunkerben a Tankcsapda lép fel, a koncertet a Piano teremben kivetítőn
követhetik az érdeklődők, a nagyteremben pedig DJ-csata lesz.

____________5.
Munkahelyi
inasképzés

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség tájékoztatója szerint
azok a munkáltatók, akik inasképzést
vállalnak a szakterületnek megfelelő
munkahelyeken, a képzés időtartamára havi 1.125 lejes támogatásban
részesülnek az erre szánt pénzalapok
függvényében.

A Pro Economica Alapítvány Magyar Levente, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese
jelenlétében májusban jelentette be,
hogy a magyar kormány támogatásával
egy nagyszabású gazdaságfejlesztési
programot indítanak, melynek első lépéseként a maros-mezőségi gazdákat
és vállalkozókat egymilliárd forinttal kívánják támogatni.

Mezey Sarolta

A napokban zárult pályázati időszak tapasztalatait, a következő terveket Magyar Levente
miniszterhelyettes, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Kozma Mónika, a Pro
Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója ismertette. Az alapítvány marosvásárhelyi székházában tartott tájékoztatón nemcsak a sajtó,
hanem az érdekeltek és érintettek, azaz a pályázók is szép számban vettek részt.
Nagy volt az érdeklődés
– A maros-mezőségi program pályázatainak
benyújtási időszaka lezárult, a májusban beje-

Fotó: Nagy Tibor

lentett erdélyi nagy gazdaságfejlesztési projekt
„főpróbája” jól sikerült. A legfontosabb: a pályázati lehetőségek iránt nagy érdeklődés mutatkozott, a vártnál többen nyújtottak be
pályázatot, s ezzel sikeresen startolt a mezőségi
gazdaságfejlesztési program – mondta elöljáróban Kozma Mónika igazgató, ezzel köszöntve
a nagyszámú érdeklődőt.
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
köszönetét fejezte ki Magyar Levente miniszterhelyettesnek, amiért részt vett a találkozón,
(Folytatás a 4. oldalon)

Ahol az iskola közel van
a templomhoz...

Szombaton 24 tanintézmény diákjainak részvételével tartottak egyháztörténeti vetélkedőt a marossárpataki Adorjáni Károly Általános Iskolában. Az
ismeretek felmérése mellett a szervezők színes és
változatos programról gondoskodtak, hogy az esemény felejthetetlen emlék maradjon a résztvevők
számára.

Berekméri Edmond

A reggeli gyülekező a marossárpataki iskola információs
és dokumentációs termében volt, ahol teával és friss kaláccsal
fogadták a tanulókat, pedagógusokat, lelkészeket.
Később a református templomba vonultak át a csoportok,
ahol Bíró János pókakeresztúri lelkipásztor, a Görgényi Egyházmegye katekétikai előadója tartott nyitóáhítatot. A vetélkedő főszervezője, Fazakas Imola marossárpataki vallástanár
egy igeverssel köszöntötte a vendégeket: „Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban” (2 Pét
3, 18), majd ismertette a vetélkedő mozzanatait.
Hárompróbás megmérettetés
Az iskola épületében megtartott vetélkedő feladatainak
megoldására két óra állt rendelkezésre. A csoportok egyháztörténeti tudásának felmérése három részből állt. A zenei résznél a csoportok azt a feladatot kapták, hogy az Erős várunk
(Folytatás a 4. oldalon)

____________8.
Ötödik helyen
az ASA női
csapata

Az őszi idényt rendkívüli nehézségek
árán teljesítő marosvásárhelyi csapat
ezúttal is csupán 12 játékossal nevezett a mérkőzésre, ám ettől még nem
játszott alárendelt szerepet ...

____________9.

Bizonyítvány a polcon

Benedek István

Vizsgálatért fordult a versenytanácshoz a mezőgazdasági miniszter az egyes termékeknél alaposan megugró
élelmiszerárak tárgyában. Ennek az eredménye még időbe
telik, de annyi már most biztos, hogy a boltok kasszáinál
kezdtük el törleszteni a kormány kétbalkezes gazdaságpolitikájának árát.
Erre már a versenytanács elnöke is utalt egy tegnapi
nyilatkozatában, és lehet, hogy a fejével fog felelni érte,
mert nem a multikra vagy a párhuzamos államra mutogatott a drágulásért, ahogy a pártdirektíva megkívánná.
Mert lehet, hogy az áremelkedésben az egymással összejátszó kereskedelmi láncok keze is benne van, volt már
példa ilyen játszmára szép hazánkban az utóbbi években.
De azt csak a vak, meg a kormány nem látja, hogy egész
sor tényező is indokolja az áremelkedéseket. Kezdve az euróhoz képest a pince alá süllyedt lejárfolyammal, ami a
túlnyomórészt importterméket terítő romániai piacon mindent drágít, az emelkedő üzemanyag- és energiaárakon át,
amelyeket csak a miniszterek nem vettek észre, el egészen
a minimálbér többszöri emeléséig, ami az ezen a szinten
bérezett kereskedők és mezőgazdasági alkalmazottak után
alaposan megemelte a munkáltatói kiadásokat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 30 perckor,
lenyugszik
16 óra 44 perckor.
Az év 326. napja,
hátravan 39 nap.

Ma CECÍLIA,
holnap KELEMEN
és KLEMENTINA napja.
KELEMEN: a latin Clemens
névből ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd, jóságos.
Női párja a Klementina.

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. november 21.

Változó égbolt,
eső várható
Hőmérséklet:
max. 60C
min. 20C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

1 EUR

4,6551

100 HUF

1,4877

1 USD

1 g ARANY

3,9650
163,2575

Bemutatkozik a Waldorf-iskola

A marosvásárhelyi Waldorf-iskola 2018-ban induló előkészítő osztálya iránt érdeklődő szülőket várnak bemutatkozó beszélgetésre november 24-én, pénteken 17.30-kor
a Nicolae Bălcescu utca 36. szám alatti tanintézetbe. A
kezdeményező szülői csoportnak ezúttal nem áll módjában gyermekfelügyeletet biztosítani, ezért arra kéri az érdeklődőket, hogy gyermekek nélkül menjenek a
beszélgetésre.

A kémények miatt történik a legtöbb tragédia

Országszerte napi 17 tűzeset

– Nem lenne szabad ilyen könnyen venni a figyelmezÉvente 190 személy veszti életét olyan tűzesetben, amelyek megelőzhetőek lettek volna, ha a tetéseket, inkább azt tanácsoljuk, hogy szakképzett kékéményeket az előírásoknak megfelelően tartják ményseprőkkel évente kétszer ki kell takaríttatni a
kéményeket – mondta Frank Hajdinjak, az E.ON vezérkarban és takarítják.

Az utóbbi öt évben Romániában összesen 31.100 tűzeset volt, ebből 6200 lakástűz. Ezekben 350 személy sérült
meg és 190-en vesztették életüket – közölte az Országos
Katasztrófavédelmi Felügyelőség. Országos viszonylatban
átlagban napi 17 tűzesetet regisztrálnak – ebből hatot az eldugult kémények okoznak –, és kétnaponta életét veszti
egy ember.
Az ilyen esetek elkerülhetők lennének, ha a lakástulajdonosok időben kitisztítanák a kéményeket. Ezt az üzenetet
sugallta az Együtt a biztonságért elnevezésű kampány is,
amelyet az E.ON és a Katasztrófavédelmi Felügyelőség közösen indított még 2012-ben.
Tekintettel arra, hogy a lakosság nem veszi komolyan a
figyelmeztetéseket, a hanyagság, a kényelem, a nemtörődömség miatt újabb tragédiák történnek.

igazgatója. Daniel-Marian Dragne, az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség főfelügyelője azt hangsúlyozta,
hogy a lakosság biztonsága érdekében megtesznek mindent a veszély tudatosítására. Kitért arra, hogy nemcsak a
kémények dugulása, hanem az égett gáz elvezetése is komoly veszélyforrás, hiszen fennáll a szén-monoxid-mérgezés veszélye. A főző gáztűzhelyeket szigorúan tilos fűtésre
használni, ezeket csak rendeltetésszerűen szabad üzemeltetni, állandó felügyelet mellett.
A főfelügyelő rámutatott arra, hogy a kémények után a
hibás vagy improvizált villamos berendezések s a hibás
vagy felügyelet nélkül hagyott fűtőberendezések okozzák
a legtöbb tragédiát. Éppen ezért a villamos berendezéseket
– a konnektorokat, a hálózatot, a kapcsolótáblákat – is engedélyezett szakemberekkel kell ellenőriztetni. Jobb óvatosnak lenni, mint áldozatnak! (mezey)

Hó-hó-hóó, figyelem-figyelem!

Az Euro-Media Advertising pályázatot hirdet a 2017-es
„Mikulás-futás” elnevezésű karitatív programjára alapítványok és egyesületek számára. A pályázati űrlapot kitöltve
lehet megpályázni a Mikulás-futás adományait, amelyeket
különböző programok megvalósítására lehet felhasználni.
A pályázat 2017. november 27-én zárul. Az érdekeltek a
mikulasfutasms@gmail.com e-mail-címen igényelhetik a
pályázati űrlapot. Tavaly Böjte Csaba árvái részesültek az
adományban.

Téli börze és karácsonyi vásár

A marosvásárhelyi Védem Egyesület szervezésében november 26-án, vasárnap 15–18 óra között téli börzére és
karácsonyi vásárra kerül sor a Sapientia Egyetem koronkai campusában. A negyedik alkalommal zajló börzén
régi, megunt, de jó állapotban levő baba- és gyermekholmik, kismamacuccok, könyvek, játékok és egyéb kiegészítők kaphatók. A kézműves édesanyák adventi és
karácsonyi díszekkel jelentkeznek, gyermeksarok is működik a rendezvény alatt.

Ma este Kővirág-gyermekkoncert

Ma 18 órakor várják a Kővirág koncertjére a gyermekeket
a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai Jazz Clubba.

Még kétszer Játszd újra, Győző!

A Hahota Színtársulat Puskás Győző 50. születésnapja
tiszteletére összeállított nagy sikerű ünnepi kabaréválogatását még két alkalommal, november 25-én, szombaton
és 26-án, vasárnap este 7 órától viszi színre Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Cseke Péter, Gönczy Katalin és Szőllősi
P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Kultúrpalota és a Maros Művészegyüttes jegypénztáránál kaphatók.

Marosvásárhelyi szólisták
a Filharmónia színpadán

Ezzel a címmel tartanak szimfonikus hangversenyt november 23-án, csütörtökön este 7 órakor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel: Mark Kadin oroszországi karmester, oboán Ferencz János, hegedűn Nagy Kálmán,
gordonkán Kecskés Ávéd Csilla játszik. A hangversenyre
a 7-es számú bérletek érvényesek.

Kiállítás és könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

November 23-án, csütörtökön 18 órától a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Nagy Miklós Kund művészeti író megnyitja Albert Olga képkiállítását és
bemutatja Baricz Lajos Útravaló (60 év – 1+60 próza)
című kötetét. Közreműködik a Kolping Család énekkara
és a Szent György egyházközségi kórus. Műsorvezető
Moldovan Bencze Irén.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Közlemény

Az RMDSZ Maros megyei szervezeti Alapszabályzatának 97. paragrafusa alapján, 2017. november 24-én 15 órai
kezdettel összehívom a Kultúrpalota kistermébe a Területi
Képviselők Tanácsának alakuló ülését, a következő javasolt napirendi pontokkal:

RENDEZVÉNYEK

Fotókiállítást mutatnak be
a bibliaórán

November 23-án, csütörtökön 19 órától a Vártemplom
Diakóniai Otthonának Bocskai termében (Eminescu –
volt Jókai utca – 28. szám) a Házas bibliaórák keretében sor kerül dr. Ábrám Zoltán orvos, tanár, vártemplomi
presbiter Az Ige testté lett című fotókiállításának vetítéses bemutatójára.

250 éves a minorita templom

November 23–26. között ünnepi rendezvénysorozattal
emlékeznek a marosvásárhelyi Szent Antal minorita
templom alapításának 250. évfordulójára. A program 23án, csütörtökön 15 órakor szentségimádással kezdődik
a templomban. 17 órakor szentmisét tartanak, 18 órakor
pedig a Loyola kollégiumi kávézóban a jezsuiták küldetéséről kezdődik beszélgetés. 24-én, pénteken 15 órakor könyves és vásáros stand várja a látogatókat a
templom udvarán, 16 órakor a Minorita domb a város
szívében című előadásra kerül sor a Loyola kávézóban.
17 órakor szentmise, majd Márton Judit Mindig megújuló templom és udvar című bevezetője után körséta
következik a templomban és a templomudvaron. 19 órakor a Lélekkel épült, épül a lelkünk című előadás hallgatható meg a Loyola kávézóban. 25-én, szombaton 14
órakor bográcsos vásárral és közös sütéssel indul a nap
a templomudvaron. 16.30-kor A jezsuiták története Vásárhelyen című előadás hallgatható meg a Keresztelő
Szent János-plébánián. 18 órakor szentmisét tartanak,
19 órakor az Emlékek élete, élő emlékek című előadás
hangzik el. 26-án, vasárnap reggel 9 órakor szentmisét
tartanak oltárikép-megáldással a minorita templomban.

1. A TKT megalakulása
2. A TKT Állandó Bizottságának megválasztása
3. A megyei küldöttgyűlés összehívása
4. Különfélék
Péter Ferenc megyei elnök

15 órától sátoros standok és közösségi vetélkedők várnak az érdeklődőkre a templomudvaron, 19 órakor hálaadó szentmisét tartanak, celebrál és prédikál dr.
Jakubinyi György Miklós érsek. Az ünnep szeretetvendégséggel zárul a templomudvaron.

Philobiblon – Marosvásárhely

A héten zajlik Marosvásárhelyen a megyei könyvtár Philobiblon nevű rendezvénysorozata. A programban gyermekfoglalkozások – alkotóműhelyi tevékenységek,
mesedélelőtt, kincsvadászat, szakmai kollokvium,
könyvvásár, könyvbemutatók, kiállítás-megnyitók szerepelnek. Holnap délután 5 órakor a könyvtár dokumentációs termében tartják a Könyvek vetélkedője
olvasóverseny magyar résztvevőinek döntőjét. Pénteken délben 12 órakor ugyanitt adják át a Pro Libro Senator és a könyvtár egyik fiatal olvasójának járó Pro
Libro Spe kitüntetést. A könyvtárnapok idején (péntekkel
bezárólag) a megyei könyvtár központi épületében és a
Teleki Tékában is nyitott kapukat tartanak.

A kolozsvári Operettissimo
együttes Szászrégenben

December 8-án, pénteken este 7 órai kezdettel a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében a
kolozsvári Operettisssimo együttes musical- és operettelőadására kerül sor. A műsoron – többek között – részletek hallhatók a Csárdáskirálynő, A szépség és a
szörnyeteg, Hegedűs a háztetőn, Marica grófnő, Mágnás Miska, Az operaház fantomja című előadásokból.
Belépőket a művelődési ház jegyirodájában (első emelet) vásárolhatnak munkanapokon 9 és 17 óra között,
vagy helyeket a 0741-024-882 és 0757-109-450-es telefonszámokon foglalhatnak. Egy belépő ára 25 lej.
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Az RMDSZ részt vesz a bizalmatlansági indítvány
vitáján, de a voksoláskor tartózkodni fog

Az RMDSZ törvényhozói részt vesznek a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) által benyújtott bizalmatlansági
indítvány vitáján, de tartózkodni fognak a voksoláskor – jelentette be kedden Kelemen Hunor szövetségi
elnök.

Az RMDSZ parlamenti frakcióinak tanácskozását követően
Kelemen azt mondta, tárgyalt múlt héten Raluca Turcan PNLs képviselővel, illetve Iulian Dumitrescu szenátorral, akik ismertették vele a Tudose-kabinet megbuktatását célzó
bizalmatlansági indítványt, arra azonban nem kapott választ,
hogy „milyen irányt akarnak szabni az országnak”, a kormány

menesztése esetén kit jelölnének a miniszterelnöki tisztségre,
vagy hogy mire építik a kormányprogramjukat. Ilyen körülmények között „szinte lehetetlen” támogatni az indítványt –
mondta. „Részt veszünk a bizalmatlansági indítvány vitáján,
mert ez egy jelentős demokratikus eszköz bárki számára, függetlenül attól, hogy a kormányt bírálók vagy a koalíciót támogatók táborát képviseli. A jelenlét tehát fontos, de nem
szavazhatjuk meg a bizalmatlansági indítványt, mint ahogyan
a kormányt sem tudjuk maradéktalanul támogatni. Vélhetően
tartózkodni fogunk a szavazáskor. Ez azt jelenti, hogy mindkét
golyót a fekete urnába dobjuk majd” – tette hozzá Kelemen
Hunor. (Agerpres)

Hétszáz rab szabadult egy hónap alatt

Október 19-e és november 19-e között 701 elítéltet
helyeztek szabadlábra a 2017/169-es törvény alapján – közölte kedden az Országos Börtönigazgatóság (ANP).

Tudorel Toader november 16-án úgy nyilatkozott, hogy az
Országos Börtönigazgatóság (ANP) szakszervezetének képviselői valótlan adatokat közöltek, amikor azt állították, hogy
1.200 fogvatartottat helyeztek szabadlábra a büntetésvégrehajtási jogorvoslat törvénye alapján. „A szakszervezettől teljesen hibás információt adtak önöknek, mert november 7-én
hivatalos dokumentumot kaptam az ANP-től arról, hogy a
büntetésvégrehajtási jogorvoslat törvénye alapján 650 fogvatartottat helyeztek szabadlábra. Ebben a 650-ben benne van az
az 529 is, akiket az első napon engedtek ki’ – magyarázta az

igazságügyi miniszter november 16-án. A szaktárca vezetője
kifejtette az újságíróknak: a törvény kidolgozóját kell megkérdezniük, miért nem készített egy hatástanulmányt a jogszabály
kapcsán, ő csak végrehajtja a törvényt, mert ez a kötelessége.
Az Országos Börtönigazgatóság Szakszervezeti Szövetsége
ugyanazon a napon arról tájékoztatott, hogy a büntetésvégrehajtási jogorvoslat törvénye alapján 1.200 elítéltet helyeztek
szabadlábra, és hogy az igazságügyi miniszter félretájékoztatja
a közvéleményt a szabadon engedett „tolvajok, erőszaktevők,
rablók, korruptak és gyilkosok” számát illetően.
A szakszervezet képviselőinek állítása szerint az említett
jogszabály alapján az első évben 8.000 elítélt fog az eredetileg
megszabott határidő előtt szabadulni. (Agerpres)

Átmeneti megállapodásra lesz szükség
az EU és Nagy-Britannia között

Már látszik, hogy a rendelkezésre álló két év alatt
nem juthat végleges megállapodásra a kilépés feltételeiről az EU és Nagy-Britannia, ezért átmeneti
megegyezésre lesz szükség a zökkenőmentes átmenet érdekében – jelentette ki Gálik Zoltán, a Corvinus
egyetem docense az M1 aktuális csatornán kedden.

Gálik Zoltán úgy vélekedett, hogy a végleges megállapodásra mintaként szolgálhat az EU és Ukrajna, illetve az EU és
Kanada között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás, ám
egyik sem ültethető át teljes egészében az EU és a britek viszonyára. Példaként említette, hogy Kanada esetében a pénzügyi szolgáltatások nem szerepelnek a szabadkereskedelmi
egyezményben, ez viszont kulcsfontosságú az Egyesült Királyságnak.

Arra az újságírói felvetésre, hogy miközben Nagy-Britannia
20 milliárd eurós, az Európai Bizottság 100 milliárd eurós „lelépési alapban” gondolkodik, a szakértő azt mondta, hogy a
„függő kötelezettségek” értéke egyelőre nem határozható meg
pontosan. Ebben a helyzetben az EU azt kéri, hogy ne a konkrét összegről, hanem azokról a feltételekről egyezzenek meg,
amelyek alapján Nagy-Britanniának majd fizetnie kell – fűzte
hozzá.
Hangsúlyozta: a Brexit azt jelenti, hogy a britek a világ legnagyobb kereskedelmi tömbjét hagyják el, miközben a brit export és import, a kereskedelem fele az uniós tagállamokba
irányul, illetve onnan érkezik.
A kapcsolatok nem szűnnek meg, de még nem tudni, miként
hat a brit gazdaságra, ha „harmadik országgá” válik, vagyis
versenytársa lesz az EU-nak – mondta Gálik Zoltán. (MTI)

Kudarcba fulladtak a német koalíciós tárgyalások

Merkel nem kíván lemondani

Angela Merkel német kancellár nem kíván lemon- megfontolta” a döntést, ezért ez a kérdés fel sem merül. A ledani a koalíciós egyeztetések hétfői kudarca miatt. hetséges további fejleményekről szólva kiemelte, hogy „na-

A jobbközép CDU párt elnöke a ZDF országos köztelevíziónak egy este adásba kerülő interjúban – az előzetesen ismertetett részletek szerint – elmondta: nincs szó arról, hogy
távozna pártelnöki vagy kormányfői tisztségéből.
„Nem merült fel, hogy levonjak személyi konzekvenciákat” – fogalmazott.
„Igyekezni fogok” – mondta arra kérdésre, hogy egy év
múlva is ő lesz-e még a kancellár. Hozzátette: készen áll arra,
hogy továbbra is viselje a kormányzás felelősségét.
Angela Merkel nyilatkozott a másik országos köztelevíziónak, az ARD-nek is, amelynek a távozás kérdéséről – ugyancsak az előzetes részletek szerint – azt mondta, a választási
kampányban megígérte, hogy négy évre, a teljes ciklusra vállalja a kormányzás feladatát, ha pártja győztesen kerül ki a
küzdelemből, és a ciklusból még csak két hónap telt el, így ez
a kérdés nincs napirenden.
Mindkét interjúban hangsúlyozta, hogy a „célegyenesben”
fulladtak kudarcba az egyeztetések a CDU/CSU pártszövetség, a liberális FDP és a Zöldek első közös kormányáról.
A pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek:
zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormány szerinte
„lehetséges lett volna”, a leginkább vitatott ügyekben, így a
migráció kérdéseiben is sokat közeledtek az álláspontok. A
legnehezebb ügyeket „szinte már megoldottuk, és most először tárgyaltunk egy bevándorlási törvényről” – mondta.
A kudarc oka az, hogy az FDP kilátástalannak ítélte meg a
megbeszélések folytatását. Ezt a helyzetértékelést „nem osztom” – fejtette ki Angela Merkel, megjegyezve, hogy már vasárnap reggel óta voltak arra utaló jelek, hogy a liberálisok ki
akarnak szállni az egyeztetési folyamatból. Elmondta, hogy
tiszteletben tartja a párt döntését, bár úgy látja, az FDP ezzel
azt üzeni választóinak, hogy nem érvényes mindaz, amit korábban ígértek.
A másik partnerről, a Zöldekről viszont elismerően nyilatkozott. Kiemelte, hogy az október 18-án kezdett tárgyalássorozat révén bizalmon alapuló, jó viszonyt alakítottak ki az
ökopárttal.
Arra a kérdésre, hogy lát-e még lehetőséget a megbeszélések felújítására, elmondta, hogy az FDP „nagyon alaposan

gyon szkeptikusan” viszonyul a kisebbségi kormányzás
gondolatához, és jobb megoldásnak tartaná az előrehozott választást, ha végképp nem sikerül többségi kormányt alakítani,
de a következő lépésekről nem neki, hanem Frank-Walter
Steinmeier államfőnek kell döntenie.
A nemzetközi sajtó Merkel vereségeként értékeli
a kormányalakítás kudarcát
Angela Merkel kancellár kudarcaként értékelte a keddi
nemzetközi sajtó, hogy kudarcba fulladtak a kormányalakítási
tárgyalások a konzervatívok, a liberálisok és a zöldek között
Németországban.
A Financial Times szerint ha véget ér a Merkel-korszak, az
veszélyes helyzetet jelentene Európa számára. A londoni gazdasági napilap kommentárja szerint Angela Merkel kancellárságának eddigi időszakában növekedett Németország jóléte és
politikai befolyása.
Ha Merkel távozik, vagy meggyengült helyzetben „vánszorog tovább” kancellárként, azt világszerte komoly visszalépésként fogják értelmezni az általa szorgalmazott liberális és
internacionalista ideák szempontjából – írta a Financial Times.
A francia lapok szerint a német koalíciós egyeztetések zátonyra futása „rossz hír Európának”, és jóllehet a „kancellár
még nem mondta ki az utolsó szót”, befolyása mindenképpen
csökkenni fog.
A Libération szerint „rossz hír a német politikai életnek,
rossz hír Európának és rossz hír azoknak a nyitási elveknek,
amelyeket az európaiak egy jelentős része képvisel, még akkor
is, ha egyre kevesebben vannak”. A baloldali lap szerint a bevándorlás kérdése robbantotta szét a legendás politikai stabilitást Németországban.
„Ez lenne Merkel alkonya?” – tette fel a kérdést a Le Figaro. A konzervatív lap szerint „a kancellár még nem mondta
ki az utolsó szót és a német kompromisszumkészség még
sokat tehet. De bármi is történjen, Merkel elsöprő dominanciájának vége”.
A Le Monde szerint egész Európára kihat a német helyzet,
miután „Németország nem egyszerűen az Európai Unió legerősebb gazdasága, hanem az EU stabilitásának alapja és Franciaország elsőszámú partnere az európai projektben”. (MTI)

Ország – világ
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A képviselőház is rábólintott
a Patriot-vásárra

279 támogató, egy ellenszavazattal és egy tartózkodással döntéshozó kamaraként elfogadta kedden a
képviselőház a Patriot légvédelmi rakétarendszerek
beszerzéséről szóló törvénytervezetet. A plénumbeli
szavazást megelőzően az alsóház védelmi bizottsága is kedvezően véleményezte a kormány által kidolgozott javaslatot, amelyet egy nappal korábban a
szenátus is elfogadott. A szakbizottsági döntést követően Mihai Fifor védelmi miniszter hangsúlyozta,
december 1-jéig igyekeznek aláírni a szerződést az
Amerikai Egyesült Államok kormányával az első rakétaüteg megvásárlásáról, és ki is fizetik ennek vételárát. (Agerpres)

Nemzeti ünnep lesz
a kisebbségek napja

Nemzeti ünnep lesz december 18-a, amelyet a képviselőház keddi döntése értelmében a romániai
nemzeti kisebbségek ünnepnapjává nyilvánítanak.
A képviselőház plénuma kedden 279 támogató szavazattal és négy tartózkodással döntő kamaraként
hagyta jóvá azt a törvénytervezetet, amely december 18-át a Romániában élő nemzeti kisebbségek
napjává nyilvánítja. A tervezet értelmében ezen a
napon kulturális rendezvényeket tartanak, amelyeket a helyi és központi közigazgatási intézmények,
illetve civil szervezetek anyagilag és logisztikailag
támogathatnak. A közszolgálati televíziónak és rádiónak a témával kapcsolatos műsorokat kell majd
a programjába iktatnia – olvasható az elfogadott tervezetben. (Agerpres)

Jöhet a gyermek ügyvédje

A képviselőház keddi ülésén jóváhagyta a Gyermek
Ügyvédje intézményének létrehozását. A Gyermek
Ügyvédje a Nép Ügyvédje intézményének keretében
jön létre, és kizárólag a gyerekek jogainak védelmével és népszerűsítésével foglalkozik. A képviselők
által elfogadott tervezet a Nép Ügyvédje intézmény
működését szabályozó 1997/35-ös törvényt módosítja és egészíti ki, amely értelmében létrehozzák a
gyermekek jogait védő és népszerűsítő osztályt,
amelyet a Nép Ügyvédjének egyik helyettese vezet,
és a Gyermek Ügyvédje elnevezést fogja viselni.
2018. január 1-jétől a törvény értelmében 18 új állást
hoznak létre a Nép Ügyvédje intézményen belül,
ebből négyet a központi székhelyen, 14-et pedig a
területi képviseleteken fognak betölteni. Az ügyben
a képviselőház volt a döntő fórum. (Agerpres)

Terrorgyanús szíreket fogtak el

Elfogtak Németországban kedden hat szír férfit, akik
a hatóságok szerint az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet tagjai, és valószínűleg merényletekre
készültek – jelentette a Die Welt című lap. A lap szerint a rendőrség nagyszabású terrorellenes razziát
tartott napfelkelte előtt Kasselben, Hannoverben,
Essenben és Lipcsében. Átkutattak nyolc lakást, lefoglaltak iratokat, mobiltelefonokat és laptopokat, és
őrizetbe vettek hat 20 és 28 év közötti férfit, akik hamisan szíriai háborús menekültnek adták ki magukat
Németországban. A frankfurti tartományi legfőbb
ügyészség külföldi terrorista szervezetben viselt tagsággal és állam elleni súlyos bűncselekmény előkészítésével gyanúsítja őket. Az eljárást menekültektől
kapott információk alapján indították el. Az informátorok szerint a hat férfi az IÁ harcosa volt Szíriában.
A nyomozás eredményei szerint Németországban
kapcsolatban álltak egymással és nem szakítottak
radikális iszlamista nézeteikkel. (MTI)

Bizonyítvány a polcon

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezek a tényezők mind benne vannak az áremelkedésekben. Amit illene tudni a szakminisztériumban is, mint
ahogy szintén ott kellene lenni a pontos adatoknak a termelői és kereskedelmi árakról. Azoknak az egyszerű
összevetése már tisztázhatná, hogy a boltok kasszáinál
érezhető drágulásból mekkora részt tesz ki a kereskedők
nyereségvágya, és mekkorát a több fronton is emelkedő
költségek. A hangsúly minden logika szerint az utóbbiak
felé tolódik.
Vagyis a nagy hangon kért versenytanácsi vizsgálat
is inkább csak figyelemelterelő manőver. A miniszternek
és elődeinek a sok süketelés helyett azon kellett volna
inkább dolgozniuk, hogy korszerűsítsék az itthoni mezőgazdálkodást, és szövetkezetekbe fogják össze a termelőket, hogy az egykor Európa hombárjának is
nevezett országba ma ne kellene szinte minden élelmet
importálni. Akkor legalább a valutaárfolyamok változásaiban levő árcsapdáknak kevésbé lenne kitéve a vásárló, és emberhez méltóbb színvonalon élhetnének a
gazdálkodók is, arról már nem is beszélve, hogy a mezőgazdaságban rejlő adottságok kihasználásával másképp festhetne az egész román gazdaság és
életszínvonal. Amit eddig elszalasztottak, azon már évtizedekbe telne javítani, ha egyáltalán próbálnák. De
ilyen szándékot sem látni, csak fejetlenséget, aminek a
következményeit mi fizetjük. A boltok pénztárainál
kezdve.
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Ahol az iskola közel van a templomhoz...

(Folytatás az 1. oldalról)
nékünk az Isten kezdetű zsoltárt
elénekeljék. Rend Tamás zenetanár
véleménye szerint nagyon sok
ügyes, jó hangú tanulót hallottak
énekelni, nehéz volt különbséget
tenni közöttük az értékelésnél. Az
elméleti résznél Luther Márton és
Kálvin János reformátorok életével
és munkásságával kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk a
résztvevőknek. „Változatos, sokrétű feladatokat kellett megoldaniuk a tanulóknak: időrendi
sorrendbe tenni eseményeket, kiegészíteni mondatokat, megtalálni
a kakukktojást és egyebeket. Itt
hasznosnak bizonyult a csoportmunka, egymást kiegészítették, segítették a csapatok tagjai” –
nyilatkozta Fazakas Imola. A harmadik próba kreatív feladat volt:
egy reformációval, református
egyházzal kapcsolatos jelmondattal vagy jelképpel díszített reformációs zászlót kellett készítsenek
a résztvevők papírból. Ötletes, tartalmas munkák születtek, itt is több
csapat kapott maximális pontszámot.
A versenyt követően szeretetvendégségre került sor az iskola
sportcsarnokában, a református nőszövetség tagjai ízletes, meleg fánkot hoztak, de szendvicsből és
teából is bőven jutott mindenkinek.
A napi program következő mozzanata a történelmi szoborpark
meglátogatása volt, ahol Berekméri Edmond pedagógus beszélt a
szoborpark megvalósításának, elkészülésének részleteiről, az itt látható alkotásokról, illetve a
település nevezetesebb épületeiről,
műemlékeiről (Teleki-kasély, Teleki-kripta).

Kézműves-foglalkozás,
Sófár-koncert
A délután négy helyi pedagógus
irányításával kézműves-foglalkozásokkal kezdődött. Szalvétatechnikával ceruzatartók készültek,
illetve irisztechnikával, papírhajtogatással szíveket alkottak a tanulók
a kézműves-tevékenységek műhelyében. Ezt követően a Sófár ifjúsági
keresztyén
zenekar
koncertjére került sor a református
templomban. A csoportvezető
Banga Gáspár Attila (a Szászrégeni Református Egyházközség
kántora) érdeklődésünkre elmondta, hogy zenekarukkal 2008ban kezdték el nem hagyományos
stílusú zenével dicsérni Istent. „A
sófár a Biblia legrégebbi hangszere, ezért választottuk zenekarunknak ezt a nevet. Erdély számos
településén felléptünk már, s külföldön is énekeltünk. Csapatunk
tagjai az évek során változtak, ez a
harmadik generáció. A mai koncerten Banga Virág Sára, Banga
Dávid Krisztián, Silló Beatrix,
Banga Dániel Gábor, Nagy Attila,
Banga Márta és jómagam zenéltünk, énekeltünk” – mondta a zenekarvezető.
A paniti csapat végzett az élen
Az eredményhirdetést mindenki
nagy izgalommal, kíváncsisággal
várta. Az értékelőbizottságban lelkészek és tanárok vettek részt. A
legtöbb pontot a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola csapata
(Mátyus Evelyn, Kovács Dorottya,
Sikó Beáta) gyűjtötte, akiket Nagy
Ilona vallástanár készített fel a versenyre. A második helyen a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános
Iskola tanulói (Bálint Izabella,

Szövérfi Kinga Boglárka, Nagy
András) végeztek, akiket Bodó
Irén-Edith vallástanár készített fel
és kísért el a vetélkedőre. Harmadikok lettek a marosvásárhelyi Dr.
Bernády György Általános Iskola
diákjai (Barabás Hanga Abigél,
Nagy Zsuzsa, Simon Csenge Alexandra, felkészítő tanár Simon
Imola). További hét csapat kapott
dicséretet, minden résztvevő ajándékot és emléklapot kapott.
A záróáhítaton Stupár Károly
helyi református lelkipásztor imádkozott a résztvevőkért.
A versenyről Mózes Sándor marossárpataki iskolaigazgatót is
megkérdeztük, aki külön kiemelte
a tanulók alapos egyháztörténeti ismereteit. „Isten segedelmével tartalmas napot tudunk magunk
mögött, jól megtervezett programsorozattal. Elismerés és köszönet a
szervezőbizottságnak, a környékbeli lelkészeknek, a helyi nőszövetségnek,
a
kisegítő
személyzetnek, s gratuláció és dicséret a részt vevő diákoknak, felkészítő tanároknak. Nálunk az
iskola közel van a templomhoz, és
az önkormányzati épület sincs
távol. Szoros együttműködés jellemzi ezeket az intézményeket,
érezzük a lelki közelséget, s azt hiszem, ennek köszönhetően minden
téren eredményes munkáról beszélhetünk” – nyilatkozta az intézményvezető.
Az egyháztörténeti vetélkedő támogatói az Erdélyi Református
Egyházkerület, a Görgényi Egyházmegye, a marossárpataki, tekei
és beresztelki egyházközségek, valamint a marossárpataki iskola
volt.

Fotó: Berekméri Edmond

Conflux sorozat

A magyar irodalmat világszerte megismertetni...

Kaáli Nagy Botond
A vasárnap délben véget ért 23.
Marosvásárhelyi
Nemzetközi
Könyvvásáron minden alkalommal
– szerencsére – a bőség zavara fogadja a látogatót. Igaz ez a megvásárolható könyvek mennyiségére és
sokszínűségére és a kiegészítő rendezvényekre is: a vásár három napja
alatt egymást érték a különböző
könyvbemutatók, beszélgetések, kiadói bemutatkozások, illetve időhiány miatt több eseményre egy
időben került sor, emiatt a több alkalommal is tapasztalt, a szokásosnál kisebb lélekszámú közönség
sem játszott elkeserítő jellegű tényezőt, hiszen a mélyen tisztelt figyelme megoszlik, egyszerre több
helyen pedig nem lehetünk jelen.
A magyarországi PONT Kiadó
szombat délutánra időzítette idei
könyvvásáros estjét, amelyen –
három szerzőjének részvételével –
a kiadó történetének elmúlt évtizedeit, az ezekben az években folyamatosan megjelentett Conflux
sorozatot és a legutóbbi, magyarul,

illetve idegen nyelveken megjelent
köteteket egyaránt ismertették. A
Bernády Házban megrendezett eseményen Szávai Géza író, a Pont
Kiadó szerkesztője mutatta be a
szerzőket: Markó Béla és Fekete
Vince költőket, valamint Gáspárik
Attilát, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház igazgatóját, aki ezúttal
színművészként és szerzőként is
jelen volt.
– A PONT Kiadó a saját identitását úgy határozza meg, hogy az újdonságot jelentsen a szerzők és a
közönség számára is: budapesti
székhelyű kiadó vagyunk, 25 évvel
ezelőtt indultunk, és kísérletet tettünk arra, hogy mindvégig szerzőelvűek maradjunk – mondta Szávai
Géza. – Két-három olyan kiadó maradt még rajtunk kívül, amelyet
nem vásároltak fel a könyvterjesztők. Ezelőtt 20 évvel, amikor elindítottuk a Conflux című sorozatot,
a sorozat keretében egyik szerzőnk
Leonard Cohenről írt egy CD-méretű könyvecskét, amelynek különböző
nyelveken
megjelent
kiadásaihoz előszót írattunk. A ma-

gyar nyelvű fordításhoz Cseh
Tamás írt előszót, a Suzanne című
világhírű dal szövegét pedig az
akkor 19 éves Varró Dániel fordította le és tette magyarul is énekelhetővé. Fontosnak tartottam, hogy
a jelen lévő szerzők lássák, milyen
környezetben forognak a könyveik,
hiszen egészen elképesztő és egyedi
a kiadónk elmúlt két és fél évtizedes
teljesítménye. Ide tartozik például a
Tadao Ando japán sztárépítészről
szóló kétnyelvű kötetünk, amelynek
a példányai japán könyvtárakban is
megtalálhatók. Polcz Alaine egyik
kötetét oroszra fordítva adtuk ki, az
én egyik regényem is megjelent
oroszul. Ez a fordítói kezdeményezés nem véletlenül indult Kelet-Európában, és ide tartozik az is, hogy
tizenkét ország kiadói közös projektjének keretében Magyarországon mi szerkesztettünk egy sikeres
cigány tematikájú kötetet A romák
Európában címmel. Úgy véljük,
hogy nem szabad a magyar kultúrát
gyarmatosítani, ezért nálunk fontos
a kölcsönösség: kiadunk magyar
szerzőket más nyelven, és külföldi

Félezernél több pályázat

(Folytatás az 1. oldalról)
s örömmel nyugtázta, hogy Maros
megye azon részében indul a program, ahol igencsak elkel a segítség,
hiszen a gazdasági fellendülés a
szülőföldön maradás záloga. Az
elnök köszönettel illette a magyar
kormányt, valamint azokat, akik
részt vettek e program beindításában, s kifejezte meggyőződését,
hogy ez a folyamat folytatódik.
Meghaladták a meghirdetett keretet
– Fél évvel ezelőtt jelentettük be
a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának beindítását,
amellyel az itt élő gazdálkodókat,
vállalkozókat segítjük, és olyan
fenntartható gazdasági rendszert
alakítunk ki, ami Erdélyben is olyan
prosperitást nyújt, mint ami Magyarországon az utóbbi években
bontakozik ki. Nem volt könnyű az
elindítása, de a felekkel, a román
kormánnyal történő hosszas egyeztetések után reménykedünk, hogy a
legnehezebb szakaszon túl vagyunk. A kiírt pályázatokra 526 pályázó – mezőségi gazdálkodó és
vállalkozó – jelentkezett támogatás
igénylésére. Ez nagyon szép szám,
nem számítottam ennyi pályázóra.
Az igényelt költség jóval meg is haladta azt a keretet, amit megállapítottunk. Másfél milliárd forint, azaz
5 millió euró körüli az az összeg,
amelyet az 526 mezőségi vállalkozó megpályázott. A pályázatok
nagy része a mezőségi szektorból
érkezett gépbeszerzésre, tenyészállatok vásárlására, valamint telekelésre. Kifejezetten mezőgazdasági
fókuszú programról van szó. A benyújtott pályázatok túlnyomó részét
– körülbelül 90 százalékát – tudjuk

írók műveit lefordíttatjuk magyarra.
Markó Béla verseit például kiadtuk
két nyelven, angol fordításban, a
diplomácia világában névjegyként
adta őket, ugyanakkor Markó Richard Wagner német író magyarra
fordított könyvéhez írt előszót.
Esszé címen többnyelvű sorozatot
is indítottunk, Mészöly esszéit például román nyelvre fordítottuk le,
és most készül egy japán és magyar
nyelvű kötetünk. Azzal a feltétellel
adjuk át a köteteink kiadási jogát
egy külföldi kiadónak, hogy a szóban forgó könyvet egy újabb
nyelvre kell lefordíttatnia. Szeretünk gyerekkönyveket is kiadni, a
Markó Béla egyik kötetét például
gyerekek illusztrálják, és az Erdélyi
szász népmesék című kiadványunkat is gyerekrajzok színesítik.
A régóta futó Conflux című sorozatunk egy szerzőtől három könyvet vesz be, ezen sorozatban jelent
meg a Fekete Vince egyik kötete is.
A világ újra című könyve olyan
kötet, amely beleilleszkedik a sorozatba, Tokiótól az Egyesült Államokig bármelyik polcra ki lehet tenni.
Budapesten Tarján Tamás mutatta
be, a kiadó egyik alapszerzője volt.
A Gáspárik Attila által írt A színház
kiterjedése című kötetet is több
nyelven szeretnénk kiadni, a szerző

Fotó: Nagy Tibor

támogatni. Aki érvényes pályázatot
adott be, megkapja a támogatást a
jövő év első hónapjaiban. Ehhez
megemeljük a keretösszeget –
mondta Magyar Levente miniszterhelyettes, és gratulált a pályázóknak, hogy bátrak voltak, belevágtak
ebbe az ismeretlen „műfajba”.
Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy
a román kormány és a hatóságok támogatóan álltak a programhoz, s
mindkét fél részéről jóhiszeműség
tapasztalható.
A nyertes pályázók névsorát decemberben közlik, jövő év elején
pedig elkezdik a szerződéskötéseket, majd a kifizetéseket.
Jövőre bővítik a lehetőségeket
Tekintettel arra, hogy a magyar
kormány elégedett az eredménnyel,
a miniszterhelyettes bejelentette,
hogy miután kifizették a támogatási
összegeket, jövőre folytatják a
programot, sőt jóval nagyobb léptékű pályázatokat terveznek kiírni.
Nemcsak a régiókat bővítik, hanem
a pályázatok léptékét is növelik, így
jövőre nagyobb beruházásokra is
lehet majd pályázni, például feldolgozóüzemek létesítésére vagy meglévő
gyártókapacitások
fejlesztésére. A budapesti kormány elkötelezett aziránt, hogy a szomszédos
térségek
fejlődéséhez
hozzájáruljon, hiszen ez közös
érdek. Ahhoz, hogy ez a hozzáállás
folytonos legyen, s a programban
megszabott százmilliárdos beruházások megvalósuljanak, szükséges,
hogy a jövő választásokon ugyanez
a kormány kapjon mandátumot,
amihez az erdélyi magyarok is
hozzá tudnak járulni.

színészként, direktorként is írta a
könyvet, és már írja a következő
kötetét.
– A színész munkája és alkotóképessége nagy változáson megy keresztül. Eddig azt vártuk el tőle,
hogy egy irodalmi mű szolgálatában álljon, minket is úgy tanítottak,
hogy eleinte el kell olvasni az elemzéseket például az előadandó versről, bele kell képzelnünk magunkat
a szerző szerepébe, hiszen őt is eljátsszuk. Én arra gondolok – és
erről próbálok írni az új kötetemben
–, hogy a színészi alkotás nagyobb
fontosságot kap ennél. A vers az én
hangomon szólal meg, soha nem
lesz olyan, mint amilyennek a
szerző szerette volna. A szerző ott
marad a polcon, az unokák olvashatják, de az én művészetemből, a
felolvasásomból például semmi
sem marad – mondta a kötet kapcsán az est folyamán a Markó Béla
és Fekete Vince verseit is felolvasó
Gáspárik Attila, végül a Szávai
Géza a Szávai Ilona által írt, Az
egyke című kötetről szólt: – Érdekes és fontos jelenség az egyke.
Olyan köztes terület ez, amelyről
alig tudunk valamint, holott itt, a jövőbeni gyerekvállalások kapcsán
dől el, hogy merre fordul az emberi
történelem.
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Zeneháború a Dzsesszben

Sorin Lupaşcu vs. Döme

Kaáli Nagy Botond
Minden bizonnyal hatalmas bulinak ad otthont e hét péntek estéjén a marosvásárhelyi Jazz&Blues
Club, amelynek mindhárom termében emlékezetes partira kerül sor.
A Bunkerben a Tankcsapda lép fel,
a koncertet a Piano teremben kivetítőn követhetik az érdeklődők, a
nagyteremben pedig DJ-csata lesz,
olyan esemény, amelyhez hasonlóra eleddig nem került sor a
dzsesszklub történetében.
Két, nem akármilyen lemezlovas méri össze hangulatfokozó tudását: egyiküket, Dömét már
ismerik – ő a klub társtulajdonosa,
a kilencvenes évekbeli víkendtelepi hatalmas dzsesszpartik DJ-je.
A másikuk neve sem ismeretlen az
idősebb generáció előtt: Sorin Lupaşcu, a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek hazai sztárlemezlovasa, a diktatúrabeli tengerparti diszkók legendás alakja
érkezik Marosvásárhelyre Dömével zeneharcot vívni, amelynek
(másnapi) „szenvedő” alanya lesz
a hálás közönség.
Sorin Lupaşcu 1974-től 1996-ig
lemezlovaskodott – a hetvenes

S

évek elején több hónapon át villamossíneket fektetett Jászvásáron,
az ott keresett pénzből vette első
kazettofonját, majd szorgos gyűjtési-másolási-szerkesztési munkát
követően vált a hazai diszkók királyává, azzá a bizonyos DJ Tovarăşu-vá,
ahogyan
mindenki
ismerte. Az egykori judótanonc,
ma aikidomester Lupaşcu 1983ban vált a costineşti-i Ringnek,
Kelet-Európa legnagyobb szabadtéri diszkójának a lemezlovasává.
Amint azt a vice.com-on megjelent
interjúban olvashatjuk, a tengerparton esténként több mint háromezer ember bulizott együtt, a
Yamaha-hangtechnikát a németek
szállították és ők is állították be.
Nyolcvanas évekbeli lemezlovasi
karrierjének az vetett véget, hogy
1986-ban nem engedte be Nicu
Ceauşescut a DJ-pult mögé, ezért
a diktátor aranyifjacskája másnap
kirúgatta. 1990-ben visszatért a lemezlovasi mesterséghez, amelyet
1996-ig űzött, jelenleg aikidoedző
és zenei szerkesztő, bulikat DJként csak felkérésre vállal.
Amint azt Demeter József
„Döme” kérdésünkre elmondta, a
DJ Battle-re, azaz lemezlovasi „há-

okáig azt hittem, ismer valami titkos
forrást. Ha így volt, akkor nemcsak
hetvenévesen is ránctalan arcát, dús haját,
sohasem pihenő kezét mosta meg benne,
hanem derűs álmait, könnyed röptű gondolatait is. Unokázott, kutyát sétáltatott, ebéddel várta a családot évtizedeken át, Szent
Miklós estéjén, ha megkérték rá, fehér vattaszakállba rejtette mosolyát, és karácsonykor temploma ünnepségein ő volt az angyal.
Fáradtnak, erőtlennek egyszer sem láttam.
Ha találkoztunk, mindig mondott valami vicceset, arcjátékával, gesztusaival színesítve
megjegyzéseit, történeteit. Így újságolta el
azt is, amikor fiatalos öltözködése és kibontva hordott, hosszú haja miatt egy csapat
tizenéves utánafütyölt. Szenvedélyesen szeretett nevetni, leginkább önmagán. Dicsekedni sohasem hallottam. Azt sem tőle,
hanem egy régi ismerősétől tudtam meg,
hogy valamikor, a meseszerűen távoli időkben ez a törékeny testalkatú, finom arcú nő
motorkerékpáron száguldozott. Lendületességét, vagányságát idős korára is megőrizte,
csak akkor másképp engedte kifejeződni. Ő
volt az otthon almaillata, az iskolai feladatok őre, az elkallódott tárgyak megtalálója.
Szürkületkor fürge léptekkel indult haza

borúra” a péntek este, a Sörház
utcai klub nagytermében kerül sor.
– Sorin Lupaşcu az én korosztályom sztár DJ-je. Én 44 éves vagyok, ő ötven fölötti, a péntek esti
bulin pedig a mi fiatalkorunk legnagyobb slágereit szállítjuk a közönségnek. Két DJ-pult lesz, az
egyik mögött ő bakelitről válogatja, én pedig CD-lemezről teszem a zenét. Érdekes lehet
bakelitről lemezlovaskodni, nekem
sohasem adatott meg. Két dal az
övé, kettő az enyém, ebből áll a zeneháború, amelynek dalaira, reméljük, hatalmas buli kerekedik. A
partit leginkább a mi korosztályunknak szánjuk, hiszen a nyolcvanas
évek
legnagyobb
diszkóslágereire bulizhat a közönség, lesz például ABBA, Boney M,
Bee Gees és hasonlók, de hallhatnak korabeli rockmuzsikát is,
igazi, „régi dzsesszes” hangulatot
szeretnénk biztosítani. A másik teremben zajló koncerttel sem zavarjuk egymást, hiszen a koncert éjjel
fél tizenkettőkor véget ér, a zeneháború pedig tizenegy óra körül
veszi kezdetét. Mindenkit szeretettel várunk! – válaszolta Döme a
kérdéseinkre.

Diónyi üzenet

saját garzonjába, amely apró ékszerdobozként őrizte a múlt ajándékait, a leány- és
asszonykor számtalan örömét, esküvőt,
gyermekáldást, szentesti hangulatokat. Sokáig volt számára biztonságos fészek ez a lakás,
egy este azonban valami
megváltozott. Nem várt
vendég szűrődött be az
ajtónyíláson vagy talán az ablakon: a félelem. Ebben az időszakban a megszokottnál
gyakrabban tárcsázta villanyoltás után
lánya telefonszámát, de sohasem panaszkodott, inkább a család, főként kész fiatalemberré érett, imádott unokája felől
érdeklődött.
– Nem ment el az eszem, ne félj, tudom,
hogy alig egy órája jöttem el tőletek. Csak
tudni akartam, hogy minden rendben van-e
– mentegetőzött néha, aztán elköszönt.
Egy idő múlva a furcsa „lakótárs” az
utcán is utánalopakodott. Akkoriban csökkentette le napi látogatásait heti pár alkalomra. De otthon sem érezte biztonságban
magát, a láthatatlan betolakodó ugyanis
egyre nagyobb teret követelt magának a pa-

Erről jut eszembe

Lejárt a nagy könyves kótyavetye. Ne vegyék rossz néven a szláv
eredetű szót, a könyvek megszállottjaként ismert írónőtől, a csíkszeredai Kozma Máriától kölcsönöztem,
az ő legújabb kötetének címlapján
szerepel ekképpen: Könyvbolondok
– könyvek kótyavetyén. A kiadvány
bemutatóján és előszavában a
szerző sietett tisztázni, a kifejezés
olvastán, hallatán nem annak pejoratív értelmére kell gondolnunk,
annál inkább eredeti jelentésére, az
árverésre. Én is pozitív értelemben
használom a ritkán leírt, jó hangulatú szót, de hogy is használhatnám
másképp, ha a marosvásárhelyi
nemzetközi könyves seregszemlére
vonatkoztatom. Ez huszonharmadszor is cáfolhatatlanul tanúsította,
Vásárhelyen és környékén ma is
rengeteg a „könyvbolond”. A gyógyíthatatlan fajtából. És milyen jó,
hogy így van! Sőt még jobb, hogy e
kikezelhetetlen kórral gyermekeiket
is megfertőzik. Ezért aztán semmin
sem csodálkozunk, ami ilyenkor a
helyszínen, a Nemzeti Színház tolongójában zajlik. Magam sem
tudom például, hogy tényleg hallottam-e, vagy csak hallani véltem belülről azt a slágert, ami a tavalyi
foci-Eb idején lépten-nyomon utolért valahol. De nagyon valóságosnak tűnt. Kicsit módosítva persze,
valahogy így: „A vásár soha nem
érhet véget,/varázsolj nekünk valami szépet!” Volt varázslat, szómágia bőven, de végül mégis
bezárultak a kapuk, noha vasárnap
kora délután, amikor a sietős és kevésbé sikeres könyvárusok már szedelőzködtek, még mindig jöttek
kíváncsiskodók és olyanok, akik
utolsó pillanatban meggondolták
magukat, s nem akarták a polcon
hagyni a rég kiszemelt, de addig túl
drágának tartott kedvenceket.
Minderről gazdagon beszámolt a
média, lapunkban is hűségesen tudósítottak az eseményről a kollégák. Talán az kevesebb hangsúlyt
kapott, hogy az idei vásáron minden eddiginél jobban kiteljesedett a
rendezvénysorozat női jellege. Kérdésemre a szervezők ezt nem tudták
számszerűen konkretizálni, de nyilvánvalóvá tették, hogy nem véletlen
a benyomás, miszerint a könyv marosvásárhelyi ünnepének aktív
résztvevői, közreműködői között

rányi élettérben. Így egyre gyakoribbakká
váltak az esti telefonálgatások. Egy napon a
lánya felvetette, hogy hozzájuk kellene költöznie. Gyermeki örömmel fogadta a felkínált változást, és egy
ideig úgy tűnt, szerettei állandó jelenlétében újra erőre kap. A
„lakótárs” azonban
oda is utánajött. Pár hét múlva úgy érezte,
vissza kell térnie a garzonba. Azután mintha
őrült száguldásba kezdett volna körülötte az
idő. Állandó szédülés gyötörte, így többnyire
a nappalokat is ágyban töltötte. Mivel a család minden tagja dolgozott, fogadtak mellé
egy asszonyt, aki igyekezett elviselhetőbbé
tenni számára az ébrenlét óráit. Esténként
és hétvégén pedig a lánya őrködött fölötte
két álom között.
– Hálás vagyok az égieknek, amiért azon
a furcsa éjszakán édesanyám mellé rendeltek. Az ágyánál ültem, és azt mondtam neki,
hogy nagyon szeretem. Csak annyit válaszolt: tudom, aztán lehunyta a szemét. Ez
volt az utolsó közös együttlétünk – mesélte
barátnőm, akinek köszönhetően ezt a külön-
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idén a szebbik nem nagyobb létszámban képviseltette magát, mint
eddig bármikor. Elővettem az öt vásári nap teljes programját, és számoltam. Döntetlen: hatvan ide –
hatvan oda. Ha jól számoltam. Tévedés nincs kizárva. A szerzők,
szerkesztők, képszerkesztők, illusztrátorok, könyvkiadók, terjesztők,
előadóművészek,
forgalmazók,
könyvajánlók stb. között bizonyára
több volt a hölgy, mint férfiú. Nem
beszélve a vásárlátogatókról, hiszen azt már általánosabb statisztikák is kimutatják, hogy több nő
olvas, mint ahány férfi. Ez persze a
rendezvényt nem minősíti, de a női
jelenlét mindig jót tesz egy ilyen tömeges megnyilvánulásnak. Az viszont már garantálja a színvonalat,
ha azt mondjuk, a vásár újra felvonultatta az erdélyi magyar szellemiség
színe-javát.
Nemtől
függetlenül. Olyan nyereség ez,
amit e sokat sanyargatott város
igazán megérdemel. Azt a sokszínű
forgatagot is, amit az egyre sűrűsödő mellékrendezvények, járulékos események biztosítanak az
érdeklődőknek. Ők vajon hányan
vannak? Sokan? Kevesen? Is-is.
Egyes megnyilatkozásokon számosan, másokon alig-alig. Volt, amikor a közönség nem fért a terembe,
máskor egy-két ember tisztelte meg
a könyvpremiert. Pedig rendkívüli
kötetek, nagyszerű írók, tudós tollforgatók várták a hallgatóságot.
Nem tudom, miképpen lehetne ezen
változtatni. A vásári futószalagon
egymást követik, egymásra tevődnek az ismertetők, dedikálások,
eszmecserék, elkerülhetetlen a közönség megoszlása. Talán különkülön mindenik kiadvány elnyeri
majd méltó közönségét a szerzők
székhelyén tartandó bemutatókon.
Az is elégtétel lehet, ha valaki elmondhatja, a Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron mutatták be először a tehetségét, tudását,
munkáját tükröző kötetet. A Vásár
pedig halad előre rendületlenül, tovább terjesztve azt a mágiát, amit
az elején idézett Kozma Mária szóban forgó kötetében ekként fogalmazott meg a könyvről: „... akár
dédelgetik, akár észre sem veszik,
akár ízzé-porrá zúzzák, akár égetik
– ott rejlik benne a szellem főnixmadara”. (N.M.K.)

leges asszonyt megismerhettem. Hónapok
teltek el a távozása után, amikor valami különös történt.
– Azon a délutánon is édesanyámnál jártam – mesélte barátnőm. – Virágot vittem
neki, aztán – ahogy mindig is szoktam – elpanaszoltam a gondjaim és azt, mennyire hiányzik. Egyszer csak különös neszre lettem
figyelmes, a következő pillanatban pedig egy
mókust pillantottam meg a sír mellett. Furcsálltam, hogy ennyire közel jön, mint aki
nem ismer félelmet. Mindig is hittem az égi
jelekben, ezt sem tudtam másnak tekinteni.
Csak állt ott az a kicsi állat, és nézett, mint
aki mondani szeretne valamit. Másnap egy
adag dióbéllel tértem vissza, és a mókus,
mintha már várt volna, azonnal ott termett.
Letettem a közelébe a csemegét, ő elfogadta,
és miután elfogyasztotta, egy darabig még
ott maradt. Sokáig találkozgattunk így, talán
ez gyorsította fel bennem a gyógyulást. Egyszer le is fényképeztem, azt sem vette zokon.
Évek teltek el azóta, de a kis dióbélfaló
társaságában töltött időt gyakran elemlegetjük. Úgy éreztem, jó lenne másokkal is megosztani, talán segíthet valahol valakinek.
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Johannis: a fogyasztáson alapuló gazdasági
növekedés nem fenntartható

Nem fenntartható egy túlnyomóan fogyasztáson alapuló gazdasági növekedés –
mondta Klaus Johannis államfő pénteken Göteborgban, hozzátéve, hogy a
kormány nem tett eleget feladatainak a közberuházások
bátorítása terén.

Sógor: az adóparadicsomok
létezése megrendíti a bizalmat
Szerkesztette: Benedek István

Az off-shore paradicsomok
működése nem maradhat
rejtve a nyilvánosság elől,
olyan jelenség ez, amely a demokráciára és a szabadpiacon
alapuló kapitalista gazdaságra jelenti a legnagyobb
veszélyt – ezt mondta Sógor
Csaba Strasbourgban, a Paradise-iratokról szóló parlamenti vitában.

Az
off-shore-befektetésekről
szóló, november elején kiszivárgott,
13,4 millió dokumentumot tartalmazó adatbázis témája, vagyis az
ún. Paradise-iratok is napirendre
kerültek az Európai Parlament múlt
heti strasbourgi plenáris ülésén.
Sógor Csaba úgy vélekedett a keddi
vitában, hogy az off-shore paradicsomok működése nem az államok
költségvetése vagy a politikai vezetők és híres emberek karrierje és hitelessége szempontjából okozza a
legnagyobb károkat, hanem a demokráciára és a szabadpiacon alapuló kapitalista gazdaságra jelenti a
legnagyobb veszélyt.
„Ha tömegek által válik nyilvánvalóvá, hogy éppen a társadalmakat
vezető elitek nem tartják be a játékszabályokat – még akkor is, ha törvényeket nem sértenek vele –, az
végzetes bizalomvesztéshez vezet”
– mondta a képviselő. Úgy fogalmazott: ha világossá válik, hogy a
közteherviselés elve csupán jól
hangzó frázis, de a vagyonos emberek és vállalatok megtalálják a
kiskapukat az adófizetés elkerülésére, miközben további áldozatokat
kérnek az emberektől, akkor nem
kell csodálkozni a reakciókon.
Sógor Csaba szerint a politika a
képviseleti demokráciákban az emberek érdekeit kell szem előtt tartsa,
így nem elég csak a törvényekre hivatkozni. „Fel kell számolni ezt a

gyakorlatot, és abba kell hagyni a
képmutatást” – nyomatékosított a
képviselő.
Az EP-képviselők a máltai jogállamiságot értékelő vitában is arra
szólították fel a tagállamokat, hogy
kezeljék prioritásként az adócsalás
elleni küzdelmet, biztosítsák az
ehhez szükséges forrásokat. Málta
kapcsán az off-shore ügyekkel is
foglalkozó Daphne Caruana Galizia
oknyomozó újságíró meggyilkolása
váltott ki nemzetközi felháborodást.
Az EP határozottan elítélte az újságíró elleni merényletet, és az oknyomozó újságírók, illetve a
visszaélést bejelentő személyek védelmére szólította fel a tagállamokat.
„Gyakran fogadunk el állásfoglalást az újságírók életének és személyes biztonságának védelmében,
amikor EU-n kívüli, általában fejlődő országokról van szó. Nem fektetünk elég hangsúlyt azonban arra,
hogy egy EU-tagállamban is leszámolás áldozatai lehetnek azok a sajtómunkások, akik a politikai vagy
gazdasági elit számára kényelmetlen ügyeket tárnak fel” – érvelt
Sógor Csaba a máltai helyzet kapcsán, aki szerint nemcsak Máltán
fordulhat elő, hogy egy újságíró leszámolás áldozata lesz, a mai nyitott világban mindenhol veszélyt
hordoz magában a tényfeltárás és az
oknyomozás. „Itt az ideje, hogy tettekkel mutassunk példát az újságírók védelme terén, a hatóságok
vizsgálják ki az eseteket, és találják
meg a felelősöket, különben joggal
mutogatnak ránk azok, akiket a sajtószabadság lábbal tiprásával vádolunk, és mondják azt, hogy előbb a
saját problémáinkat oldjuk meg” –
mondta a plénumban az erdélyi
képviselő. (közlemény)

A Volkswagen több mint 34 milliárd
eurós fejlesztési programot indít

Több mint 34 milliárd eurós
fejlesztési programot indít a
Volkswagen AG (VW), hogy
lépést tartson az autóipar átalakulásával – közölte pénteken a német gépjárműgyártó
csoport.

A társaság közleménye szerint
Matthias Müller vezérigazgató a
felügyelőbizottság ülésén hangsúlyozta, hogy „éppen most találják
fel újra az autót”, ezért a 20182022-es időszakban több mint 34
milliárd eurót fordítanak az elektromobilitás, az autonóm vezetési
technológiák, az új típusú közlekedési szolgáltatások és a digitalizáció
területére. A fejlesztéseket az „aktuális technológiák” elhanyagolása
nélkül kell végrehajtani, „mert a belátható időben még ezekkel keresünk pénzt” – tette hozzá Matthias
Müller.
Kiemelte, hogy a következő
években az egész autóipar alapvetően átalakul, ami „nagy lehetősé-

geket kínál, de hatalmas erőfeszítéseket is követel”. Ezért a VW átfogó offenzívát indít. Ennek révén
2025-re nagyjából minden negyedik gyártmánya elektromos meghajtású lesz, és 2030-ig eléri, hogy
a csoport valamennyi – nagyjából
300 – modelljének legyen legalább
egy elektromos változata. Ezt a cél
szolgálja a társaság történetének
egyik legnagyobb szabású beszerzési programja is, amely több mint
50 milliárd eurót irányoz elő akkumulátorok vásárlására – áll a közleményben.
A VW a legnagyobb európai gépjárműgyártó. A névadó Volkswagen, az Audi, a Seat és a Skoda
típusú személyautók mellett olyan
luxusmárkák gyártója, mint a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a
Porsche, illetve a Ducati (motorkerékpár). Saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN
tehergépjárműveket is a VW
gyártja. (MTI)

„Tudják jól, hogy nem kommentálom mások állításait. Én maradok
azon véleményemnél, hogy egy
túlnyomóan fogyasztáson alapuló
gazdasági növekedés nem fenntartható, ezt mondja minden gazdasági
szakember is. Ez nem azt jelenti,
hogy csökkentenünk kéne a fogyasztást, nem, gondoskodnunk

kell a másik vetületről is, a közberuházásokról, a befektetéseket serkentő intézkedésekről. E téren
szomorúan kell megállapítanunk,
hogy – legalábbis a kormány részéről – nem tettek eleget ezirányú
kötelességeiknek ebben az évben:
nagyon kevés pénzt fektettek közberuházásokba” – jelentette ki az
államfő. Johannis ezzel Mihai Tudose miniszterelnök korábbi kijelentésére reagált, miszerint a
fogyasztási trendek Románia modernizációját bizonyítják, nem kell
problémaként tekinteni azokra.
A munkahelyek témája körül
zajló göteborgi csúcstalálkozón az
államfő kifejtette: a tárgyalások

egyik kiemelt kérdése lesz, hogy
miként lehetne több munkahelyet
biztosítani a fiatalok számára. „Röviden összefoglalva Románia álláspontja a következő erről: mi
egyenlő bánásmódot akarunk. Nem
akarunk olyan európai politikákat,
amelyek a kontinens bizonyos részeit diszkriminálják. Másrészt mi
a gazdasági igényekhez alkalmazkodó oktatás mellett tesszük le a
garast, amely biztosítja, hogy megtaláljuk a munkahelyteremtés megfelelő módját a fiatalok számára, és
a fiatalokat is olyan képzésben részesítjük, hogy sikerrel lépjenek be
a munkaerőpiacra” – mondta Johannis a találkozó előtt. (Agerpres)

MTI-nek adott telefonos interjújában, hogy véleménye szerint az lett
volna tisztességes, ha legalább az
egyik ügynökség Közép- vagy
Kelet-Európába kerül. „Nagy tanulság, hogy kizárólag szavakban létezik
mindaz,
amit
több
nyugat-európai tagállami, intézményi vezető mond a földrajzi kiegyensúlyozottságról” – jelentette ki,
hozzátéve, ez „nem jó üzenet”, amikor az EU jövőjéről kell komoly
döntéseket hozni. Végezetül pedig
a „sors furcsa fintorának” nevezte,
hogy mindkét voksoláson patthelyzet alakult ki az utolsó fordulóban,
és sorshúzással kellett dönteni. Az
Európai Bizottság a szavazást „a
Brexit első látható eredményének”
nevezte, és közleményében hangsúlyozta, az ügynökségeknek zavartalanul
kell
folytatniuk
a
működésüket a költözés után is.
A bizottság a tagállamok által
elfogadott kritériumok alapján értékelte az ajánlatokat, melyek a következők voltak: az ügynökségek
működőképessége, az üzletmenet
folytonossága, megközelíthetőség,
megfelelő oktatási intézmények és
munkavállalási lehetőségek a személyzet családtagjai számára, földrajzi eloszlás. A két szervezetnek
már a britek távozásának pillanatában, azaz várhatóan 2019 márciusában
meg
kell
kezdenie
működését az új helyszíneken.
Korábban napvilágot látott az
EMA által végzett egyik belső felmérés eredménye, miszerint a szervezet munkatársai Amszterdamot
választanák, rossz döntés esetén
pedig akár a 70-90 százalékuk is
felmondhat.
Elemzők kiemelték: egy 2003as döntés alapján az új ügynökségek elosztásánál az újonnan

csatlakozó országoknak kellene elsőbbséget élvezniük, viszont itt
nem új szervezetekről van szó.
Az évi körülbelül 300 millió
eurós költségvetésű Európai
Gyógyszerügynökségnél közel 900
szakértő dolgozik, a szervezet naponta nagyjából száz embert fogad
külföldről. Az Európai Bankhatóság
190 embert foglalkoztat és évente
mintegy 9000 látogatót fogad.
Mureşan: a kormány a felelős
a kudarcért
A Szociáldemokrata Párt (PSD)
és a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) alkotta kormány okolható amiatt, hogy nem
Romániába költözik az Európai
Gyógyszerügynökség – véli Siegfried Mureşan európai parlamenti
képviselő. „E kudarcért teljes egészében a PSD-ALDE-kormány
okolható, amely az érdektelenség
és a hozzá nem értés miatt gyenge
pályázati dossziét nyújtott be, és
nem sikerült megszereznie a régióbeli országok támogatását” – írja
hétfői közleményében Siegfried
Mureşan. Az EP-képviselő hangsúlyozza, öt olyan EU-tagállam
van, amelyben egyetlen európai
ügynökség sem székel: Bulgária,
Horvátország, Ciprus és Szlovákia
mellett Románia is ezek közé tartozik, és mind közül a legnagyobb
területű és legnépesebb ország.
E kudarc miatt az PSD-ALDEkormány mellett Bukarest főpolgármesterét, Gabriela Fireát és a
főváros második kerületének polgármesterét, Mugur Toadert terheli
a felelősség – véli az EP-képviselő,
aki szerint a pályázat sikertelenségének legfőbb oka, hogy rossz
helyszínt választottak az ügynökséget befogadó épület megépítésére. (hírösszefoglaló)

Az Európai Gyógyszerügynökség Amszterdamba,
az Európai Bankhatóság Párizsba költözik

Az
Európai
Gyógyszerügynökséget (EMA) Amszterdamba,
az
Európai
Bankhatóságot (EBA) pedig
Párizsba fogják költöztetni
Londonból az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnése után –
döntött az EU-tagállamok
kormányait tömörítő tanács
hétfőn Brüsszelben.

A tagországok európai ügyekkel
foglalkozó szakminisztereinek tanácsülésén többfordulós, titkos
szavazás útján választották ki az új
helyszíneket. A jelenleg még Londonban működő, a Brexit miatt
azonban költözni kényszerülő két
uniós ügynökség új székhelyeként
eredetileg huszonegy tagállam huszonhárom városa pályázott, Horvátország, Írország és Málta
azonban később visszalépett az
EMA-ért folyó versenytől, amelyért így tizenhat, míg az EBA-ért
nyolc város szállt versenybe.
A fogadóirodák az EU-ban forgalmazható gyógyszerek jóváhagyásáért
felelős
EMA
befogadására Amszterdamot, Milánót és Pozsonyt tartották a fő esélyeseknek, utóbbi helyett azonban
Koppenhága került be a voksolás
második fordulójába, a harmadikba pedig már csak a holland és
az olasz város.
A banki szabályokat megszövegező és koordináló EBA új székhelyére Frankfurtot, Dublint, illetve
Bécset tartották a legnagyobb esélyesnek, de végül Párizs került a
második fordulóba Bécs helyett, a
harmadikba pedig már csak a francia és az ír főváros.
A magyar delegációt vezető Takács Szabolcs miniszterelnökségi
államtitkár arról számolt be az

A BRD Groupe Société Générale
3%-os fix kamatozású beruházási hiteleket
és csökkentett garanciájú támogató hiteleket ajánl
a kis- és középvállalkozásoknak a kereskedelmi
és mikroiparosítási program keretében

Az üzleti környezet, kereskedelem- és vállalkozásfejlesztési minisztériummal aláírt partnerségi egyezmény alapján a BRD Groupe Société Générale
kedvezményes hiteleket nyújt a vissza nem térítendő
támogatásra jogosult kis- és középvállalkozások beruházási projektjeinek támogatására.
A BRD Groupe Société Générale kedvezményes
hitelei a kormányzat termékforgalmazás és piaci szolgáltatások fejlesztését célzó, illetve a több évre kiterjedő mikroiparosítási programjának keretében
benyújtott projektek finanszírozására vehetők
igénybe.
Így a BRD a projekt önrészére fordítható beruházási hitelt ajánl 3%-os fix kamattal, 5 éves futamidőre, amelyből 1 év a türelmi idő, és 1,5%-os, a hitel
kibocsátásakor fizetendő kezelési illetékkel, továbbá
támogató hiteleket a vissza nem térítendő támogatás
előfinanszírozásához.

Opcionálisan a BRD Groupe Société Générale
ügyfelei rendelkezésére bocsát a bank standard feltételei szerint elérhető hiteleket az el nem számolható
költségek fedezésére. A két kormányzati program keretében elérhető kedvezményes hitelekre rugalmas
garanciafeltételek is vonatkoznak, beleértve a
FNGCIMM garanciáját is.
„A kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz
való hozzáférésének támogatása prioritást jelent a gazdasági növekedés és fejlesztés szemszögéből, a BRD
Groupe Société Générale pedig az üzleti környezet,
kereskedelem- és vállalkozásfejlesztési minisztérium
vállalkozásfejlesztési programjainak támogatása és
promoválása révén ismét hitet tesz a kis- és középvállalkozások fejlesztési projektjeinek finanszírozással
való támogatása mellett, hitelkedvezményei útján” –
jelentette ki Gheorghe Marinel, a BRD vezérigazgatóhelyettese.
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500 éves a reformáció

A Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskola

Dr. Ábrám Zoltán

Hivatalos megnevezése szerint
Református Egészségügyi Posztliceális Iskola (Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară
Reformată),
leginkább használt neve: (Marosvásárhelyi) Református Asszisztensképző Iskola, némi túlzással
Református Egészségügyi Főiskola.
Sokan úgy emlegetik, hogy Bod
Péter asszisztensképző, avagy református egészségügyi diakonisszaképző
főiskola.
Szervezési
szempontból a Református Kollégiumhoz tartozik ez az Erdélyi Református
Egyházkerület
által
létrehozott, irányított és támogatott
oktatási intézmény. A fentieknek
megfelelően posztliceális típusú oktatási forma, nem egyetemhez kötött. Az oktatás színvonala azonban
nem marad el attól, hiszen a jelképes
óradíjért az oktatást biztosítók többsége a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen tanít,
ugyanakkor az egy-egy osztály
szakmai és közösségi irányítását felvállaló egészségügyi asszisztensek
kitűnő munkát végeznek. Ráadásul
a kötelező vallási jellegű tantárgyak,
a hallgatók lelki nevelése, a más nővérképzőbe járók által irigylésre
méltónak tartott közösségi élet, vagy
éppenséggel a házi beteggondozásban való részvétel lehetősége többletet jelent a végzettek számára.
Az iskola úgy határozza meg önmagát, mint az egyedüli kizárólag
magyar nyelvű egészségügyi iskola
Marosvásárhelyen. Hároméves képzést biztosít nappali tagozaton, a
képzés végén a diákok megkapják
az általános orvosi asszisztensi oklevelet, amely elismert az országban
és külföldön is. Fennállásának huszonöt éve alatt több mint hétszázan
kaptak diplomát, többségük református, ám szép számban vannak
római katolikus és unitárius végzettek is. A tanulmányok befejeztekor
az államvizsgázottaknak lehetőségük van elhelyezkedni mind az állami, mind az egyházi vagy magán
egészségügyi-szociális intézményekben, az alapellátásban és a
szakellátásában egyaránt. A honlapon olvasható bemutatkozó szöveg
kitér az iskolán kívüli közösségi tevékenységek ismertetésére is: egyházi és világi ünnepek megtartása,
közösségi rendezvények (gólyabál,
karácsonyi ünnepség, farsang), iskolakórusban való részvétel. Olvasható továbbá: „Iskolánk együttműködik a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal, diákjaink hetente egyszer otthoni betegápolást végeznek,
tanulmányaik végén ez irányú tevékenységeikről oklevelet is kapnak.
Tanulmányi éveik alatt diákjaink az
iskola jellegéből adódó vallásos nevelésben vesznek részt, és ballagásuk alkalmával diakóniai esküt
tehetnek le, amiről bizonyságtételi
emléklapot kapnak.”
A Református Asszisztensképző
Iskola immár negyedszázados története egyrészt sokkal régebbi időkre,
másrészt a ’89-es rendszerváltást
követő évekre vezethető vissza. A
gyökerekről részletesen Tőkés Ferenc értekezik Az Erdélyi Református Diakonissza Intézet és a
Református Kórház című tanulmányában (Református Szemle, 2003,
5: 515-522). Sipos Gábor, az Erdélyi-Múzeum Egyesület elnöke pedig
így summázza a két világháború közötti időszakot: „1926-ban hozta
létre Makkai Sándor püspök Marosvásárhelyen a Diakonissza Intézetet,
ahol fogadalmat tett nővérek kaptak
kiképzést betegápolásban, árvagondozásban. Az intézet az 1920-as
évek végén Kolozsvárra költözött, és
az 1932-ben létesült Református
Kórház ápolószemélyzete a diakonisszákból került ki. Ugyancsak ők
dolgoztak a szászvárosi és a nagyváradi árvaházban is. Az egyházi al-

kalmazottak betegellátás végett az
erdélyi igazgatótanács egyharmad
részben tulajdonosává vált a marosvásárhelyi Szanatórium Rt. által létesített kórháznak, ahol részvényei
fejében több ezer napnyi jutányos
ellátásban részesülhettek a rászorultak. Kezdetben a diakonisszák is
ebben a kórházban dolgoztak. 1931ben Kolozsvárott sikerült megvásárolni egy alkalmas ingatlant,
1932-ben a hídelvei templom mellett
megnyílt a Református Kórház, szintén jutányos betegellátással. A kórház mellett épült fel a korszerű
Diakonissza Otthon is.” (A romániai református egyház intézményrendszere a két világháború között,
Korunk, 2002. április) Amúgy én
magam is jól emlékszem Máthé
Borbála diakonissza testvérre, akivel egyetemista koromban Marosvásárhelyen tartottam a kapcsolatot.
Mi több, ő a negyvenes évek végén,
a diakonisszák tevékenységének a
kommunista állam általi beszüntetéséig Szatmárnémetiben élt és dolgozott, ahol lelkész nagyapám –
Sárközi Lajos – biztosított számára
lakhatást a parókián.
A múlt kötelez – szoktuk emlegetni. A kilencvenes évek kezdetén
az Erdélyi Református Egyházkerület frissen megválasztott új vezetőit
– D. dr. Csiha Kálmán püspök,
Antal Ferenc püspökhelyettes, dr.
Kocsis János főgondnok – az egyházuk és népük iránti felelősségtudat
indította az iskolaalapítás munkájának a megkezdésére. Az igazgatótanács felvállalta a kezdeményezést,
majd az egyházkerület tanügyi előadója, Tőkés Elek fáradhatatlan kormányhivatali „kilincselései” eredményeképpen nemsokára kormányhatározat született református egészségügyi diakonisszaképző iskola
létesítésére Kolozsváron és Marosvásárhelyen.

ben sikerült délutánonként megtartani az órákat, majd két év elteltével
a Bolyai Farkas Líceum nyújtott otthont teljesen értelemszerűen, ám a
tanfelügyelőség ellentmondásos
hozzállása mellett. (Akkoriban a felekezeti szakoktatást próbálták megnehezíteni
Marosvásárhelyen,
újabban a katolikus iskola működését gátolják.) A Bod Péter Diakóniai
és Tanulmányi Központ 2000 novemberében felavatott épületébe a
2000–2001-es iskolai év derekán sikerült beköltözni. Bár úgy tűnt,
hogy véglegesen otthonra talál az iskola, a helyzet mégis úgy hozta,
hogy 2016-ban újra költözni kellett.
Dr. Nagy Attila intézetalapító
igazgató tíz évvel ezelőtt írt beszámolójából hitelesen megismerhető a
cél és a kezdetek: „A tanári kar
megszervezése a régi kollégiumi hagyományok szerint történt: meghívással. És jöttek lelkesedéssel az
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről, klinikákról a frissen nyugdíjazottak és még aktív tanárok,
adjunktusok, tanársegédek, főorvosok és a gyakorlati oktatást vállaló
asszisztensek. Fizetés nem volt, de
tudta mindenki, hogy milyen nemes
feladatot vállal. Célunk ifjaink
anyanyelvi oktatása, olyan szinten,
hogy tanulmányaik végeztével megbecsült asszisztensekként dolgozhassanak bármely munkahelyen. A
vallásos nevelés – diakonisszaképzés – pedig segít kiépíteni azt az
igazi humánumot, amely oly nagyon
hiányzik sok helyt a betegápolásban.
És legyenek, akik közvetítsék a magyar anyanyelvű betegek panaszát
az orvosok felé. (...) Fontos megjegyeznünk, hogy fáradozásaink gyümölcseként sikerült megtartanunk
felekezeti státusunk mellett az akkreditált állami státusunkat is államvizsgáztatási joggal, és nem
sodródtunk a magániskolák közé.

1992 nyarán az egyházkerület dr.
Nagy Attila tüdőgyógyász főorvost
kérte fel a marosvásárhelyi iskola
megszervezésére. Az intézményalapító kezdeti lépések megtételében
Sárpataki János esperes, az iskola
lelkész főigazgatója volt segítségére; őt a főigazgatói tisztségben
1998 szeptemberétől László Zoltán
lelkipásztor követte. Az adminisztrációs munkát Mezei Ilona főaszszisztensnő végezte. További
engedélyek beszerzése következett,
azzal párhuzamosan pedig a tanári
kar beszervezése, az oktatás feltételeinek a biztosítása. A tanítás megkezdésére
a
tanfelügyelőség
ellenszenvéből fakadó gáncsoskodás miatt csak 1992. november 5-én
kerülhetett sor, befogadó iskola hiányában a Gecse utcai Kistemplomban.
Kivételes
módon
két
párhuzamos osztály indult, összesen
59 hallgatóval. Közben folytak az
egyeztetések a hivatalos szervekkel,
amelyek néhány hónap múlva a 13as iskolát adták volna délutáni tanításra, de a felajánlást nem tartotta
elfogadhatónak az asszisztensképző
iskola vezetése, és visszautasította.
Nemsokára Klósz Bálint igazgató
jóvoltából a sportiskola tantermei-

(...) Főiskolánk didaktikai eszközökkel való felszereltsége már a Bolyai
Líceumban megengedte, hogy a betegágy mellett szükséges beavatkozások jó részét hallgatóinknak
megtanítsuk. Sári próbababánk elviselte a manőverek keserveit az intravénás injekciótól az újraélesztésig.”
A Református Asszisztensképző
Iskola történetében új fejezetet hozott a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ felépítése, amely
nemcsak tantermeket, hanem bentlakást is biztosított. Így az iskola
kedvező körülmények között folytathatta a magyar nyelvű asszisztensképzés és a továbbképzés
kiteljesítése érdekében vállalt feladatát. Idővel a központ a tudás, a
hit, a szeretet és a magyar kultúra
otthonává vált, az erdélyi, marosvásárhelyi egyházi szakoktatás és szeretetszolgálat fellegvára lett. A
folyamatos sikerek és eredmények
mellett azonban a gondok is fennmaradtak, csak a természetük változott meg időről időre. Az iskola
fennállására nézve válságos helyzetet teremtett a 2004 tavaszán megjelent 721-es kormányhatározat,
amely megszüntette volna a posztli-

ceális oktatási formát, ám a kormányhatározatot később visszavonták. Szintén 2004-ben, az új
tanév kezdetén került sor a tanulmányi igazgató váltására, 2004–2008
között dr. Ábrám Zoltán egyetemi
tanár töltötte be ezt a feladatot. Sikerült újraszervezni a tanári kart,
megfelelni a tanügyminisztérium
korábbi elvárásainak, bevezetni az
ún. „modulrendszert”, bővíteni az
egyházi jellegű oktatást, kidolgozni
az iskola belső rendszabályzatát,
jobban felszerelni a demonstrációs
termet, bővíteni a könyvtár állományát. Fontos megvalósításoknak bizonyult a tanulmányi és szociális
ösztöndíjak létrehozása, közösségi
és pályaválasztással kapcsolatos
programok szervezése, így a Bod
Péter Napok lebonyolítása, ami az
iskola diákjai és tanárai számára is
ünnepi lehetőségeket nyújtott. Az iskolában zajló jó színvonalú szakmai
tevékenység eredménye, hogy minden ősszel maximális számú diákot
sikerül beiskolázni. Egy-két kivételtől eltekintve mindnyájan diplomához jutottak, miközben a külföldre
távozók aránya jóval alacsonyabb a
„megszokottnál”. A négy esztendő
összegezése a honlapon áttanulmányozható iskolatörténet része: „...sikerült eleget tennünk a megújuló
minisztériumi és egyházkerületi elvárásoknak, megtartottuk a színvonalat, kiteljesítettük a helyszín
nyújtotta lehetőségeket, és élettel,
sajátos arculattal és jelleggel töltöttük fel a diákok szakmai, szociális és
közösségi életterét, nyilván a fennálló lehetőségek függvényében”.
Köszönet érte mindenkinek, aki
szívén viselte az iskola sorsát!
2008 óta a Református Asszisztensképző Iskola tanulmányi igazgatója dr. Dénes Loránd egyetemi
előadótanár. Az iskola „hivatalos
igazgatója” Benedek Zsolt, a Református Kollégium igazgatója, a titkári teendőket Pál Ildikó látja el.
Viszonylag „gondtalan”, a múlt hagyományait folytató és azokat kiterjesztő évek után új kihívás elé kellett
nézniük. A Bod Péter Diakóniai és
Tanulmányi Központ épületét
ugyanis a magyar kormány támogatásával felújították, a kezdeti tervezési hibákat kiigazították, majd
2015 őszétől az épületben a Gecse
Dániel Orvosi és Egészségügyi
Szakkollégium kezdte meg működését. Bár arról volt szó, hogy a Református Kollégium épületében
folytatódik az asszisztensképzés,
amelyhez adminisztratív szempontból tartozik, 2016 őszétől a Deus
Providebit Tanulmányi Ház nyújt
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otthont neki a római katolikus egyház jóvoltából.
Bodolai Gyöngyi újságíró, aki évtizedek óta szívén viseli mind a marosvásárhelyi orvosegyetem, mind
az asszisztensképző iskola sorsát –
köszönet azért, hogy újságíróként
végigkövette az iskolaalapítás küzdelmeit, majd a kibontakozás időszakát –, az alábbiaknak adott
hangot igen alapos írásában: „Az
idők változnak, a szemlélet is változik – mondták beszélgetőpartnereim.
Az ő szemszögükből valószínűleg
igazuk van, s bár nyíltan nem beszélnek róla, köztudott, hogy az
Erdő utcai épület működési hibáin
javítani kellett. A szakkollégiumnak
nyújtott támogatás ezt is lehetővé
teszi, de a református asszisztensképző főiskolát nagy nehézségek
árán létrehozó elődök, a működését
folyamatosan támogató külföldi
partnerek erőfeszítése annyit érdemelt volna, hogy a felújítás nyomán
a szakkollégiummal együtt az iskola
is abban az épületben működjön tovább, amelyet megálmodtak és megépítettek számára.” (Sem a név, sem
az iskola, Népújság, 2016. június
27.)
Végül dr. Dénes Loránd tanulmányi igazgatót idézem: „Iskolánk a
változás korában él, elődei követeként új utakat kell keresnie. Működése ugyanaz, az egyetemi
oktatásban is tanító tanárok és gyakorló orvosok nagy szeretettel és
hozzáértéssel tanítanak továbbra is.
Diákban sincs hiány, már a júliusi
felvételikor betelnek a helyek, sőt
túljelentkezés van. Iskolánk partnerkapcsolatban áll németországi és
anyaországi öregotthonokkal, ahová
diákjaink folyamatosan gyakorlatra
mehetnek. Újonnan felszerelt demonstrációs termet sikerült kigazdálkodni. Amikor az Erdő utcai
épületből el kellett jönnünk, nem látott más lehetőséget a Református
Kollégium vezetősége, mint a Bolyai
épületében délutáni oktatás biztosítását. Ezt nem tartottuk jó megoldásnak, helyette a Deus Providebit
Tanulmányi Ház három helyiségében és a Kálvin öregotthon ideiglenesen felállított gyakorlati termében
minőségibb oktatást tudunk biztosítani. Miközben reméljük, hogy az
egyházkerület által ígért, felújításra
váró Sáros utcai ingatlanba még
2018 őszén beköltözhetünk. Köszönjük mindazoknak, akik ebben az időszakban támogattak minket és
velünk együtt remélnek.”
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József ny. lelkipásztor

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉRDEK ____________________________________________2017. november 22., szerda

Kötelező a sertéshús vizsgálata

Az ajándékozásról (I.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Habár az ünnepek közeledtével
már aktuálissá vált – talán túl
hamar is – az ajándékozás kérdése,
jelen cikket nem ez ihlette, hanem
az ajándékozás (donaţie) jogi hátterének ismertetése.
A gyakorlatban a jogászokat
sokszor keresik meg az ügyfelek
azzal – általában ingatlan átruházásánál –, hogy azt hogyan érdemes
és törvényes elvégezni, hogyan olcsóbb és hogyan támadhatatlan? A
köztudatban sokszor nem teljesen
világos a nem jogásznak, hogy a
következmények szempontjából
mi is a különbség az adásvétel és
az ajándékozás között.
Az mindenki számára egyértelmű, hogy adásvételi szerződésnél a tulajdonjog átruházása
valamilyen pénzösszeg ellenében
történik, míg ajándékozásnál a tulajdonjog vagy egyéb juttatás átruházásáért nem jár alapesetben
ellenszolgáltatás.
A problémák a gyakorlatban
több esetben megjelenhetnek,
főleg akkor, amikor nagy értékű –
például ingatlan – ajándékozásáról
van szó, amelyet az ajándékozó
szülő vagy más örökhagyó halála
után az örökösök megtámadnak.
Ez az eset tipikusan akkor válik
aktuálissá, amikor az ajándékozás
csak valamelyik örökös számára
történt, és ezáltal a másik örökös
megrövidítve érzi magát, hiszen
úgy gondolja, hogy az ajándékozással a kedvezményezett már
előre megkapta az örökségből a
neki járó részt.
Amint azt majd a későbbiekben
meglátjuk, ez nem minden esetben
van így, viszont az egyik örököst
köteles részében megkárosító ajándékozási szerződést le lehet csökkenteni.
Ugyancsak problémák lépnek
fel az ajándékozással kapcsolatosan akkor, amikor a házastársak
válás után vagy azalatt a vagyonosztásnál felhoznak bizonyos ajándékokat az osztandó vagyontárgyak saját vagyonként történő
minősítésére.
A gyakorlatban például sokszor
előfordul, hogy az osztozó felek
egyike azt állítja, hogy a házasság
alatt szerzett ingatlant részben
vagy egészben olyan összegből vásárolta, amelyet a szüleitől kapott
előzőleg, vagy a házasság alatt kapott kizárólagos – nem közös –
ajándékként, vagy egy olyan vagyontárgy eladásából származott
pénzből, amelyet ugyancsak kizárólagos ajándékba kapott.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Ebben az esetben az ajándékozási szerződést felhozni csak akkor
érdemes, ha az ajándékozás csak
egyik házastárs számára történt,
ugyanis ha ez egy közös, mindkét
házastárs számára juttatott ajándék
volt, az ajándékozott tárgy vagy
pénz, valamint – amennyiben történt ilyen – az ebből szerzett vagyontárgy is közössé válik.
Mindkét esetben a gyakorlati
problémát általában az jelenti,
hogy az ajándékozásról nem készült annak idején semmilyen írott
szerződés (sem közhiteles, sem
magánokirat), és ezért nem világos
az ajándékozó szándéka, pl. az,
hogy az örökösök esetén az adomány az örökségből történő előlegként került kiosztásra, házastársak
esetén pedig az, hogy az ajándék a
házastársak közös ajándékának
volt szánva, vagy az ajándékozó
csak egyik házastársat – jellemzően a gyerekét – kívánta anyagi
előnyhöz juttatni.
Amint a fenti helyzetekből is látszik, az, hogy milyen formában és
hogyan volt egy ajándékozási szerződés megkötve, a későbbiekben
jelentős hatással bír, ezért is találtuk szükségesnek ennek a kérdésnek a taglalását.
Az sem utolsó szempont, hogy
az adásvételi szerződés, valamint
az ajándékozási szerződés közjegyzői illetékei nem azonosak.
A fenti gyakorlati jelentőségű
kérdéseket egy következő részben
részletesebben fogjuk tárgyalni,
előbb az ajándékozási szerződés
főbb jellemzőiről beszélünk. Fontos kiemelni, hogy az ajándékozási
szerződés elemzésénél az új román
polgári törvénykönyv rendelkezéseit vettük figyelembe, amelyek
2011. október 1-től léptek életbe.
Habár sokak számára meglepő,
az ajándékozás a román polgári törvénykönyv szerint egy szerződés,
ez nem mindig tudatosul az abban
részt vevő személyekben, hiszen
alapesetben egy mindennapi ajándékért és ugyanúgy az ennek megfelelő jogi ajándékozásért sem kell
semmilyen ellenszolgáltatást adni.
Az ajándékozás általános jogi
szabályozását a polgári törvénykönyv a 984 – 1010. és 1011-1033.
cikkekben szabályozza.
Meg kell jegyezni előzetesként
azt is, hogy az ajándékozás (donaţie) nem az egyedüli ingyenes jogügylet, ezenkívül a román jog
ismeri még a végrendeletbe foglalt
örökösnevezés, illetve hagyományrendelés intézményét is, amelyeknek a román megfelelője a legat. A
fő és nyilvánvaló különbség a két
ingyenes juttatás között az, hogy
míg az ajándékozás érvényesen

Támogatás munkáltatóknak

megtörténik az ajándékozó életében, a tulajdonjog átszállásával
együtt, addig a végrendeleti ingyenes jogügylet értelemszerűen csak
az ajándékozó halálakor lép érvénybe.
A törvényi meghatározás szerint
az ajándékozás az a szerződés,
amelyben az ajándékozó, adományozási szándékkal, visszavonhatatlanul rendelkezik valamilyen
vagyontárgyával kapcsolatosan az
ajándékozott fél javára.
A törvény szerint az ajándékozási szerződés érvényességéhez
közhiteles okirat kell (közjegyzői
vagy konzuli/követségi). Ez alól az
előírás alól viszont vannak bizonyos kivételek, így például a közvetett (donaţie indirectă), az
álcázott (donaţie deghizată) vagy a
kézi ajándékozáshoz (dar manual)
nem kell közhiteles irat, az így
megkötött ajándékozás érvényes.
A közvetett ajándékozás egy
olyan jogügylet, amelyben az ajándékozó ajándékozási szándékkal
(latinul animus do nandi), de egy
más jogügyleten keresztül részesíti
előnyben a kedvezményezettet. Érvényességéhez a felhasznált jogügylet formai követelményét kell
teljesíteni, ami nem feltétlenül azonos az ajándékozásnál alapesetben
kért közhiteles formával. Közvetett
ajándékozás nagyon sokfajta jogügylettel valósulhat meg. Példának
okáért egy jogról való lemondás,
mint például a haszonélvező haszonélvezetről való lemondása
vagy a társörökösök örökösödési
jogról való lemondása is ide tartozik. Újból ki kell azonban hangsúlyozni,
hogy
a
lemondás
ajándékozási szándékkal kell történjen ahhoz, hogy közvetett ajándékozásról beszéljünk.
Amikor a haszonélvező (uzufructuar) lemond haszonélvezeti
jogáról, ez a jog automatikusan az
állagtulajdonosra (nud proprietar)
száll át, aki ezáltal anyagi előnyhöz
jut.
A társörökösnél fontos kiemelni,
hogy a gyakorlatban nem létezik a
valaki számára történő lemondás
és közvetett ajándékozás. Az örökösödési jogról való lemondásnál
a lemondás feltétlen kell legyen
egyéb elemek nélkül (mint például
anélkül, hogy kinek a javára történik). Ellenkező esetben, amennyiben valaki számára történt a
lemondás, tulajdonképpen az örökség elfogadásáról beszélünk –
annak minden következményével
mint pl. az örökhagyó adósságainak elfogadása –, amelyet utólag
ajándékoztak valamelyik örökös
számára.
A következő részben az álcázott
(szimulált) ajándékozásról lesz
szó.
(Folytatjuk)

Munkahelyi inasképzés

A Maros Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség tájékoztatója szerint azok a
munkáltatók, akik inasképzést vállalnak a szakterületnek
megfelelő
munkahelyeken, a képzés időtartamára havi 1.125 lejes támogatásban részesülnek az erre
szánt pénzalapok függvényében.

Az inasképzés időtartamát a
szakképesítés színvonalának függvényében állapítják meg, de az nem
lehet kevesebb mint 12 hónap,
amennyiben a munkahelyen 2-es
kategóriájú képesítést szereznek, 24

hónapos szerződést kell vállalniuk
a 3-as kategóriájú szakképesítés
megszerzése végett, illetve 36 hónapot a 4-es kategóriás szakképesítés megszerzése végett.
A megállapodást, amelyre a
munkáltató a támogatást igényli, a
2005. évi 279-es számú törvény értelmében külön kell megkötni minden egyes inasszerződésre. Az
inasképzési szerződésbe foglalt próbaidő lejártával harminc napon
belül kell megkötni a támogatási
egyezményt. A támogatást a munkáltató kapja a szerződésbe foglalt
próbaidő lejártával, az inas által
ténylegesen ledolgozott munkaidő-

vel arányosan, és ebbe az évi fizetett pihenőszabadságot is beleszámítják.
Hasonló támogatásban nem részesülhet az a munkáltató, akinek
az inasképzést megelőzően az illető
személlyel más inasszerződései
voltak ugyanarra a szakképzésre.
Az alkalmazónak ugyanakkor kötelessége a munkaviszonyt fenntartani a szerződésben foglalt
inasképzés teljes időtartamára. Ha
az inasszerződést időnap előtt felbontják, a munkáltatónak kötelessége visszafizetni az ügynökségnek
a munkanélküli-segély költségvetéséből kiutalt, az inas után kapott

Az Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság
tájékoztat annak kötelezettségéről, hogy a háztáji gazdaságokban nevelt és levágott sertés húsát kötelező módon meg
kell vizsgáltatni, mivel a trichinellával fertőzött hús fogyasztása súlyos következményekkel jár.

A hatóság összeállította azon állatorvosi magánrendelők jegyzékét, ahol
trichinellózis-vizsgálatot végeznek. Ezek a következők: Marosvásárhelyen Kiss Barna állatorvosi rendelője, Földműves utca 6. szám, telefon:
0722-854-207; az R&R Kft., 1989. December 22. utca 53. szám, bl. B/4
telefon: 0733-054-5110, 0265/218-029; a PETVET Kft., Ariesului/Aranyos utca 19A szám, 0743-122-422, 0265/212-062; a PANTHERA MED
Kft., Oneşti tér, 0740-157-835; Borka Levente állatorvosi rendelője, Săvineşti utca 34. szám, 0744-509-254; a marosszentkirályi ALFAVET Kft.,
Fő út 176. szám, 0744-252-977, 0265316773; a marosszentgyörgyi PUSKIVET Kft., Sportolók utca 2B szám, 2-es lakrész, 0742-282-535; a jeddi
Luca Daniel állatorvosi rendelője, Fő út 22. szám, 0744-763-342; a marosszentannai David Călin állatorvosi rendelője, Pásztorok utca 242B
szám, 0745-601-324. (sz.p.p)

Nevelési projektek támogatása

Fotó: Iszlai Anna

Tudománynépszerűsítés
és -támogatás

A Ştiinţescu Maros Alap és a Marosszéki Közösségi Alapítvány
által kezdeményezett program vissza nem térítendő finanszírozást ajánl nevelési projektek lebonyolítására. A szándéklevelek november 27-éig küldhetők el, a projektek
benevezésének időpontja december 6–13.

A Ştiinţescu Maros Alap és a Marosszéki Közösségi Alapítvány kezdeményezését azok a helyi adományozók finanszírozzák, akik szeretnék
felkelteni a 6–19 éves gyerekek körében a természettudományok, a technológia, műszaki tudományok és matematika iránti érdeklődést, a tanárok,
a szülők és a Maros megyei vállalkozók, valamint alkalmazottak közreműködésével. Az alap 105.000 lej, ebből 2.000–8.000 lej értékben támogatnak projekteket. A tudományok és technológia iránt érdeklődő csapatok
(mérnökök, programozók stb.), középiskolai diákcsapatok vagy egyetemista csoportok, tanárok, tanítók (egyéni vagy csoportos jelentkezés), illetve civil szervezetek jelentkezhetnek. Olyan projekteket várnak, melyek
aktív részvételre bátorítják a diákokat a természet csodáinak feltárására,
felfedezések és találmányok, a modern technológia hasznosságának megértésére, valamint leleményes javaslatokra.
A jelentkezés folyamata két szakaszból áll:
1. Motivációs levél elküldése a cristian.man@fcmures.org e-mailcímre, mely részletezi a projekt céljait, kinek készül, ki vesz részt benne,
a csapatot, amely megvalósítja a projektet, milyen tényezők motiválják a
projekt megvalósításában.
2. A támogatási kérvény és a költségvetési formanyomtatvány kitöltése.
A szándéklevél ezen a héten, november 20–27. között küldhető el, a benevező csapatokkal való találkozókra november 27–december 6. között
kerül sor, a projektek benevezésének időpontja pedig december 6–13. között lesz. A Ştiinţescu Maros Alapról további információkat, a program
naptárát, a jelentkezési feltételeket és egyéb pontosításokat
http://mures.stiintescu.ro/despre-program/ weboldalon olvashatnak. Kapcsolattartó: Cristian-Simion Man programkoordinátor, telefon: 0754-383485, e-mail-cím: cristian.man@fcmures.org. (szer)
pénzösszegeket kamatostól, azokban az esetekben, ha az inasszerződést a 2003. évi 53-as számú
törvény 55. cikkelyének b pontja,
az 56. cikkely első bekezdésének d
pontja, illetve a 65. cikkely első bekezdésében foglalt okok miatt bontották fel.
Azok a munkáltatók, akik inasképzést szerveznek, bizonyítaniuk
kell, hogy engedélyezett szakképzési szolgáltatást végezhetnek, vagy
szerződésük van olyan egységekkel, tanintézményekkel vagy szakemberekkel, akik rendelkeznek
akkreditált munkahelyi inasképzési
engedéllyel annak érdekében, hogy
a szerződés lejártával levizsgáztassák a tanulókat.
A munkáltatónak meg kell neveznie az inasképzés vezetőjét, aki
saját alkalmazottja legyen, vagy

esetenként azt a magánszemélyt,
aki a munkahelyi inasképzést megszervezi, és egy engedélyezett szakképzési
szolgáltatást
nyújtó
egységgel kötelező módon együttműködik a szervezés, a képzési folyamat és az állandó felmérés terén
a választott szakma standardkövetelményei szerint.
A Gheorghe Ştef ügyvezető igazgató kézjegyével ellátott közlemény
szerint a munkahelyi inasképzés lehetőséget nyújt felnőttképzés keretében megfelelő képesítést szerezni,
amellyel az illető szakmában el tudnak helyezkedni a jelöltek, ugyanakkor
tanulmányaikat
is
folytathatják. A munkáltatók számára az említett szakmai képzés lehetőséget nyújt minőségi munkaerő
képzésére és alkalmazására saját elvárásaik szintjén. (pálosy)
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Ötödik helyen a bajnokság felénél az ASA női csapata

Bálint Zsombor

Nagyarányú, ám a játék képét
egyáltalán nem tükröző vereséget
szenvedett az ASA női labdarúgócsapata az 1. liga utolsó őszi fordulójában, Székelyudvarhelyen.
Az őszi idényt rendkívüli nehézségek árán teljesítő marosvásárhelyi csapat ezúttal is csupán 12
játékossal nevezett a mérkőzésre,
ám ettől még nem játszott alárendelt szerepet azzal a székelyudvarhelyi csapattal szemben, amely az
idéntől már nem csak kizárólag
helyi játékosokra alapoz, hanem távolabbi vidékről származó belföldi
játékosokat is igazolt, de légiósokkal is erősített. A szerencse azonban teljesen elkerülte ezen a
meccsen Székes Károly alakulatát.
Míg az első félidőben szinte végig
kiegyenlített játék folyt, és az ASA
gólszerzési esélyei kimaradtak,
elég volt néhány perc a félidő
végén, hogy a házigazdák háromszor is bevegyék Rusz Orsolya kapuját.
A szünet után Barabási kapufát
lőtt, Alina Boroş pedig kétszer is
nagyon közel volt a szépítéshez, de
gólt ismét a házigazdák rúgtak,
szabadrúgásból.
A vereség ellenére az ASA a mezőny első felében, az 5. helyen
zárta az őszi idényt, a csapat fennállásának legnehezebb időszakában, ami azt is kérdésessé teszi,
hogy egyáltalán folytatják-e a tavasszal. Bár a női együttes léte is a

teljes klub lehetséges csődfelszámolásától függ, esetében lehetne
egy kiskaput találni, hogy más támogatóval befejezze a bajnokságot, akkor is, ha a férfiak már nem.
A támogatók azonban egyelőre
nem igazán tolonganak.

Az év végéig még egy mérkőzése van hátra az ASA-nak, vasárnap a 2. ligában szereplő,
pont nélküli Marosvásárhelyi
Ladies ellen a Románia-kupa keretében mérkőzik meg Nagyadorjánban.

Jegyzőkönyv

Női labdarúgó 1. liga, 9. forduló: Székelyudvarhelyi Vasas Femina –
Marosvásárhelyi ASA 4-0 (3-0)
Székelyudvarhely, városi műgyepes pálya. Vezette: Péter József (Sepsiszentgyörgy) – Roberto Ciuraru (Sepsiszentgyörgy), Bíró Zsolt
(Bölön).
Gól: Panova (36.), Kis (40., 72.), Vlădulescu (41.).
Vasas Femina: Kajtár – Kis, Péter, Geréd, Dávid, Colesnicenco, Benő,
Vlădulescu, Marinescu, Krall, Panova. Cserék: Berkeczi, Tamás, Kecseti.
ASA: Rusz – Vâga, A. Boroş (63. Adorjáni), Mera, Gorea, Barabási,
Roca, Meleacă, M. Boroş, Golea, Năznean. Csere: Adorjáni.

Eredményjelző

A női labdarúgó 1. liga 9. fordulójában: Kolozsvári Olimpia – CSS Târgovişte 12-1, Bukaresti Fair Play – Borgóprundi Heniu 0-0, Craiovai Real
– Kisbecskereki Fortuna 1-3, Temesvári CFR – Universitatea Alexandria
2-1, Székelyudvarhelyi Vasas Femina – Marosvásárhelyi ASA 4-0.
1. Kolozsvár
9
2. Temesvár
9
3. Székelyudvarhely8
4. Bukarest
9
5. ASA
9
6. Alexandria
9
7. Borgóprund 9
9
8. Târgovişte
9. Craiova
8
10. Kisbecskerek 9
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7
3
3
3
2
2
2
1
1
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0
0
3
3
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3
3
1
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0
2
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3
3
2
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6
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Minden jó, ha a vége Mindjó

A tornagyőztes csapat

Czimbalmos Ferenc Attila

A Mindjó Baráti Társaság szombaton délelőtt első alkalommal rendezte meg a Mindjó-tornát
Nyárádszeredában, a Récsei István
sportteremben, amelyen a szervező
csapaton kívül részt vett a marosvásárhelyi Real Milan, a Csutor
András-Tomi által vezetett, Józsi
Lászlót (Autostop MS), id. Csutor
Andrást és Takács Attilát (Prospect) is soraiban tudó Liverpool
öregfiúk együttese, valamint a magyar sajtósok marosvásárhelyi alakulata, a MÚRE Pressing is.
A körmérkőzéses tornán az

együttesek 2x15 perces mérkőzéseket játszottak, a sorrend a pontok
és a gólkülönbség alapján alakult
ki. A tornán körbeverés történt,
azaz három együttes két alkalommal győzött – csak a Liverpoolnak
nem sikerült nyernie, mindhárom
találkozóját elvesztette –, így a
jobb gólkülönbséggel záró házigazdák diadalmaskodtak a Balázs Attila és Kiss Zoltán által kitűnően vezetett Real Milan előtt.
Íme az eredmények: Pressing –
Liverpool öregfiúk 6-4, Real Milan
– Mindjó 2-1, Real Milan – Liverpool 10-5, Mindjó – Pressing 8-1,
Mindjó – Liverpool 7-1, Pressing

RÖVIDEN
* Labdarúgó 1. liga, 18. forduló (hétfői eredmény):

FC Voluntari – Konstancai Viitorul 0-0. Az élcsoport:
1. Kolozsvári CFR 40 pont, 2. FCSB 38, 3. USK Craiova 36.
* Az A, a B, a C és a D csoport 5. fordulós mérkőzéseivel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája.
A műsor: CSZKA Moszkva – Benfica, FC Basel –
Manchester United; B csoport: Paris Saint-Germain
– Celtic Glasgow, RSC Anderlecht – Bayern München; C csoport: Qarabag – Chelsea, Atlético Madrid
– AS Roma; D csoport: Sporting Lisszabon – Olimpiakosz Pireusz, Juventus – FC Barcelona.
* Ousmane Dembélé felépülése a vártnál gyorsabban halad, így az FC Barcelona szeptemberben megsérült labdarúgója akár már a Real Madrid elleni,
december 23-i El Clásicón pályára léphet. A nyáron
105 millió euróért megvásárolt francia játékos combját két hónapja műtötték meg Finnországban. A bea-

48-5
30-18
22-13
27-26
16-17
21-10
9-16
13-27
6-25
10-45

27
21
12
12
12
11
9
9
4
4

– Real Milan 5-3. A torna végeredménye: 1. Mindjó 6 pont (16-4), 2.
Real Milan 6 (15-11), 3. Pressing
6 (12-15), 4. Liverpool 0.
A győztes Mindjó csapat összetétele: Szántó Roland, Karácsony
István, Butnaru Andrei, Székely
Ferenc Szilárd (csapatkapitány),
Csutor András-Tomi, Kilyén
Tamás, Kuti Lóránd, Soós Levente, Szőcs Rajmond, Orbán Szabolcs, Demeter Attila, Urs Attila és
Puczi-Kozák József.
A mérkőzések után ifj. Csutor
András és Székely Ferenc Szilárd
egyéni díjakat is átadott, így a legjobb kapus címet Orbán Szabolcs
(Real Milan), a legjobb játékosét
Kiss Zoltán (Real Milan) nyerte el,
míg a torna legjobb játékosa Katona Nimród (Mindjó) lett. Különdíjat kapott Manache Mihály (Real
Milan), aki a torna „legcsinosabb
kapusa” lett mintegy mázsás súlyával, de a torna egyetlen román
nemzetiségű labdarúgóját (Andrei
Butnaru, Mindjó) is oklevélben részesítették.
A találkozókat a marosvásárhelyi Szathmári László jól vezette.
A torna zárásaként a négy csapat
játékosai közös gulyásebéden vettek részt, amit a szervezők, a Liverpool öregfiúk családjukkal
tálaltak.

vatkozást követően három és fél, négy hónapos felépülési időszakot jósoltak Dembélének.
* Az Olasz Labdarúgó Szövetség elküldte Gian
Piero Venturát a válogatott éléről, miután Svédország
ellen nem sikerült kiharcolni a világbajnoki részvételt.
Az olasz szövetség közleményéből nem derül ki pontosan, hogy menesztették-e a 69 éves edzőt, vagy lemondott posztjáról, esetleg közös megegyezéssel
bontottak szerződést.
* Női kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló (hétfői
eredmény): Kolozsvári U – Gyulafehérvári CSU
61:65. Az állás: 1. Szatmárnémeti 12 pont/6 mérkőzés, 2. Sepsiszentgyörgy 10/5, 3. Alexandria 10/6, ...6.
Marosvásárhelyi Sirius 6.
* A Telekom Veszprém öt góllal kikapott a vendég
Paris Saint-Germaintől a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 8. fordulójában. Az eredmény:
24-29 (12-12). Ezzel a hat kör után még százszázalékos Veszprém egymást követő második mérkőzését is
elvesztette francia riválisával szemben, így valószínűleg játszania kell a nyolc közé jutásért.

Világbajnoki ezüstérmes
Apostolache Kiss Andrea

9

Megőrizte helyét a világ élvonalában
Apostolache Kiss Andrea: a Maros
Sportklub sportolója ezüstérmet nyert
a kínai Emeishanban rendezett 7.
Kungfu-világbajnokságon. A Horváth
Attila érdemes edző által felkészített
sportolónak Taijiquan gyakorlatával sikerült kiérdemelnie a világ második
legjobbjának járó medált, míg a Taijijian (kard) gyakorlatával a 4. helyet
szerezte meg. A világbajnokságon 53
ország 3850 sportolója vett részt, a
román válogatott összesen 17 érmet
szerzett a gyerek, ifjúsági és felnőtt
korosztályokban.

Novák Károly Eduárd:
„Érmet akarok nyerni Tokióban,
a 2020-as paralimpián!”

Románia egyetlen paralimpiai ség által leigazolt sportolók száma
bajnoka átgondolta visszavonulásá- 25%-kal nőtt, új csapatok jöttek
ról a döntést, Novák Károly Eduárd létre és több versenyt szerveztünk a
újra harcba száll egy éremért a gyerekeknek is.”
2020-as tokiói nyári paralimpiai jáA Tusnad Drag Cycling Team –
tékokon.
Románia egyetlen kontinentális
„Nagyon sok évnyi edzést és csapata – menedzsereként Novák
versenyzést követően és a Rio de Károly Eduárd egy másik nagy léJaneiróban elszenvedett kudarc után pésre is elszánta magát a 2018-as
2017 számomra pihenőévet jelen- évre: megpróbálja visszacsábítani a
tett, az év folyamán a családommal sportéletbe Andrei Nechitát. A
töltöttem nagyon sok időt, és úgy Román Kerékpáros Körverseny
érzem, mind fizikailag, mind szel- utolsó hazai győztese, aki az egyetlemileg feltöltődtem. Ez alatt az idő len romániai olimpiai résztvevő kealatt, úgy érzem, új erőre kaptam, új rékpáros, a nyáron bejelentette,
motivációra leltem, és a 2020-as to- felhagy az aktív sportolással, ám
kiói játékokra készülök. Azt szeret- Novák ajánlatot tett neki: térjen
ném, hogy 35 éves sportolói – vissza a Tusnad Cycling Teamhez –
korcsolyázói és kerékpározói – pá- amelynek tagjaként egyébként 2015
lyafutásomat éremmel zárjam le. Az és 2016-ban versenyzett. „Azt hielső cél a jövő évi, augusztusi világ- szem, Andrei Nechitának még van
bajnokság lesz, amelyet az olaszor- tennivalója a kerékpársportban, és
szági Maniagóban rendeznek, ahol jelenleg nincs olyan sok értékes keújra az elit sportolók közé szeretnék rékpáros, hogy könnyedén hagykerülni, hogy minél több pontot junk veszni egy kimagaslóan jól
szerezzek a 2020-as nyári paralim- teljesítő sportolót. A szövetség elpiai játékokra való kijutás érdeké- nökeként a válogatottra is gondolben” – mondta a 41 éves Novák nom kell, remélem, hogy egy remek
Károly Eduárd.
csapatban való sportolási lehetőség
A Román Kerékpáros Szövetség és a román olimpiai bizottsági öszelnökeként a csíkszeredai sportoló töndíj újra ösztönzően tud hatni egy
kijelentette, elégedett a sportág olyan kiváló sportolóra, mint Andhazai fejlődésével. „Boldog vagyok rei Nechita” – mondta el terveiről
a 2017-es versenyidény lejártával, Novák Károly Eduárd.
hiszen a romániai kerékpársportban óriási
lépést tettünk a normalitás és a valódi teljesítmény felé. Botrányos
és pénzügyi problémákkal teli évek után
sportolóinknak sikerült
idén részt venniük az
országúti Európa- és
világbajnokságokon,
negyven év után pedig
először volt jelen a
román válogatott a pályakerékpáros kontinensviadalon.
Visszavágyik az elit sportolók közé: már a jövő augusztusi viEzenfelül a szövet- lágbajnokságon bizonyítana

Új neve lesz a kontinentális csapatnak

A 2006-ban létrehozott Tusnad Cycling Team a 2018-as évre márkaváltáson megy át: a jövő évben Csíkszereda város neve is szerepel majd
a csapat nevében. „Mivel a legnagyobb anyagi és logisztikai támogatást
a helyi önkormányzattól kapjuk, a csapat 2018-tól a Csíkszereda Cycling
Team néven szerepel majd, így is népszerűsítjük hazai és nemzetközi
szinten a hargitai megyeszékhelyet. A csapat gerincét a városból és a
térségből származó sportolók adják, melléjük pedig két-három légióst
szerződtetünk, akik segítenek majd a legjobb eredmények elérésében a
nemzetközi viadalokon” – összegezte a csíkszeredai paralimpikon.

Kerékpáros-akadémia: az elsődleges cél 2018-ban

Az idén útjára indított Novák Cycling Academy – amely Kelet-Európa egyetlen kerékpáros-akadémiája – új korszakba lép a következő
évben. Az akadémia sportolóinak számát harmincra bővítené az alapító,
ugyanakkor a toborzást és a képzést kiterjesztenék a Csíkszereda környéki településekre is. „A támogatók hathatós segítségével arra törekszünk, hogy több gyereket bevonjunk az akadémiai képzésbe, és új
térségi központokat hozzunk létre. Hiszek abban, hogy az akadémia
sportolói közül legalább egynek, de remélem, hogy többnek is sikerül
majd bajnoknak lennie, és nemzetközi szinten is számítani fogunk” –
nyilatkozta az alapító Novák Károly Eduárd.
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Székelybere:

Rendkívüli, ám kihasználatlan
turisztikai potenciál

Mózes Edith
– Sokszor elhangzott és elhangzik, hogy rendkívüli turisztikai potenciállal rendelkezik a vidék, de
egyelőre szinte sehogy sem élnek a
helyiek ezzel a lehetőséggel. Vannak-e elképzelései az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan? –
kérdeztük Benedekfi Csabát, Székelybere polgármesterét.
– Az önkormányzatnak vannak
tervei.
Látványosságszámba
megy, hogy az épített örökség, a
régi parasztházak, a parasztporták
és székely kapuk szinte teljesen
megmaradtak Májában például, de
más falvakban is. De látványosság
a község területén lévő két Árpádkori templom is, az egyik Nyárádszentimrén,
a
másik
Berekeresztúron, amelyek szinte
egy időben épültek, az 1300-as
években. Ezek benne is vannak a
műemlékvédelmi leltárban.
Ennek ellenére nincs kihasználva a község turisztikai potenciálja. Úgy tűnik, a magánszféra
nem nagyon érdekelt a dologban,
nincsenek panziók. Az önkormányzatnak volt egy elképzelése,
a következő Leader-pályázaton
meg is szeretnénk valósítani. Egy
gyalogösvényre gondoltunk, hogy
a hegygerinceken körbejárható legyen a község. Nagyon látványos

útvonal lenne, csak a Leader-pályázatoknál nagyon oda kell figyelni, mert könnyen jogi
zsákutcába kerülhetünk. De ezt is
meg fogjuk oldani. A terv szerint a
turista körbejárhatja a községet,
érintve az említett templomokat, a
parasztportákat.
– Este hol fognak megpihenni?
– Úgy képzeltük el, hogy ez
körút, mindenki oda ér vissza,
ahonnan elindult. Panziók nincsenek, van Nyárádszentimrén egy
vendégházunk, de sokkal több
szálláshelyre lenne szükség.
– Miből élnek a bereiek?
– A fiatalok a környező városokba, Nyárádszeredába, Vásárhelyre járnak be dolgozni, egy
szélesebb réteg mezőgazdaságból
él. Van néhány nagyobb szarvasmarhafarm, vannak egy-két tehenes
kisgazdák is, van, aki gyógynövény-termesztésre állt rá, mások
gabonatermesztéssel foglalkoznak.
Működő gazdakör nincs, az önkormányzat vállalta fel a támogatási
dossziék elkészítését. Nagyon sok
az igénylő, és azok közé a községek közé tartozunk, ahol szinte
100%-ban megkapják az emberek
ezeket a szubvenciókat. Ez is egy
pénzforrás a községnek. A baj,
hogy az unió annyi feltételt szab,
akkora a bürokrácia, hogy sokan
belefáradnak és feladják.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

MEGBÍZHATÓ hölgy kiadó garzont vagy

különálló lakrészt keres hosszú távra.

Tel. 0756-607-969. (5223)

ELADÓK disznók (80-200 kg). Tel. 0754-

895-544, 0265/323-361. (5192)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9

lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a

0265/331-016 és a 0730-713-205ös telefonszámon. (60626-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-

866-258. (5068)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-

159-621. (5068)

ELADÓ dupla sírhely (6 m2) fake-

retben a Somostetőn. Ára: 2000

euró. Tel. 0365/417-632, naponta 912 óra között. (5228)

névre

szóló

Pál

Evelyn

ellenőrzőm.

Semmisnek nyilvánítom. (5242)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggö-

nyöket, harmonikaajtókat, termo-

pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-

hálókat.

Tel.

0744-121-714,

0265/218-321. (4942)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (4958)

KOMOLY CÉG vállal tetőjavítást

(cserép, Lindab lemez), csatorna-,

elhunyt

drága

két éve

fiamra,

jobbágyfalvi

a

születésű

LÁSZLÓ LEVENTÉRE. Emléke
legyen

áldott,

nyugalma

csendes! Bánatos édesanyja.
(mp.-I)

Bennünk él egy arc, egy

meleg tekintet,
Bennünk

él

a

múlt,

végtelen szeretet,

egy

Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.

Egy a reményünk, mely éltet
és vezet,
Hogy

egyszer

kozunk veled.

még

talál-

Fájó szívvel emlékezünk a
drága

anyára,

jó

feleségre,

édes-

nagymamára,

déd-

mamára, anyósra és testvérre,
id. BORDOS JÓZSEFNÉRE
szül. SIMON MÁRIA november

22-én, halálának első évfordulóján.
drága

Nyugodj

mama!

család. (5199)

békében,

A

gyászoló

kéményjavítást,

Kegyelettel és fájó szívvel

stb. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-

reinkre, BORDOS MÁRIÁRA

lefolyókészítést,

csatornatakarítást,

Fotó: Nagy Tibor (archív)

november 22-én a

egy lehelet.

Csilla

egyetemi

Mély fájdalommal emlékezem

Egy simogató kéz, egy sóhaj,

ELVESZETT

ELVESZTETTEM

Életem legszomorúbb napja,
mint a villám, úgy mentél el azon
a szomorú napon. Könnyes
szemem már hiába keres, többé
nem talál.
Fájó szívvel emlékezem szeretett
férjemre,
a
jó
testvérre,
nagybácsira, barátra, szomszédra, ismerősre, az iklandi
születésű
NAGY
ÁRPÁDRA
november 22-én, halálának első
évfordulóján. Isten nyugtasson
békében! Emléked legyen áldott!
Bánatos szívű feleséged, Zita és
szeretteid. (5190)

hőszigetelést

mény. Tel. 0741-495-523. (5150-I)

GYEREK gondozását vállalom. Tel:

0741-363-374. (sz-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

ből, Lindab lemezből, készítünk teraszt fából és bármilyen kisebb

emlékezünk

elhunyt

nővé-

szül. Simon, akinek ma van
halálának első évfordulója, és

IMRE ANNÁRA szül. Simon,

aki hat hete követte húgát.
Emléküket szívünkben megőrizük.

Testvéreik:

Sanyi,

Rózsika és Irénke. (5199)

javításokat. Nyugdíjasoknak 15%

kedvezmény. Tel. 0755-572-686.

(5149-I)

GONDOZÓNŐT keresek ágyhoz kötött
idős nő mellé napi 4 órára. Érdeklődni a

0726-154-974-es telefonszámon. (5229)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk november

22-én

SZÉKELY

KATALINRA (Manyi) halálának
2.

évfordulóján.

Köszönet

mindazoknak, akik emlékét

kegyelettel őrzik és szeretettel

gondolnak rá. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

Szerettei. (5119-I)

csendes!

Fájó szívvel emlékezünk a
szentháromsági

születésű

JÓZSA ERZSÉBETRE szül.
Kászoni

halálának

első

évfordulóján. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
Leánya, Ildikó. (5218)

Szomorú szívvel emlékezünk
2016.

szeretett
sógorra,

november

bátyámra

ZOLTÁNRA

id.

22-ére,
és

ÓNODI

halálának

első

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Húga, Manyi, sógora, Sanyi.
(5219-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, dédapa, após, nagybácsi, jó barát, jó szomszéd,
SZENTE MIKLÓS
a Metalotehnica volt dolgozója
85 éves korában november 20án eltávozott az élők sorából.
Temetése november 22-én 14
órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5205-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama,
özv. KOVÁCS TERÉZ
szül. Brézsa
életének 90. évében csendesen
elhunyt. Temetése november
23-án 13 órakor lesz a remeteszegi temetőben, református
szertartás szerint. Nyugodjék
békében! Emlékét örökre szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (5235-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága édesapánk,
RÉHMUNG FERENC
2017. november 20-án hosszú
betegség után elhunyt. Végső
búcsút november 23-án, csütörtökön 14 órakor veszünk tőle
a marosvásárhelyi református
temetőben, református szertartás szerint. Búcsúznak tőle
gyermekei, veje, menye, unokái
és családtagjai.
Számunkra nem haltál meg,
örökké élni fogsz, mint az égen
a csillagok. (5240-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Marosvásárhelyi Fémipari
Technikai
Középiskolában
1951-ben végzett és még
életben
lévő
osztálytársai
szomorúan vették tudomásul
volt szeretett osztálytársuk,
SZENTE MIKLÓS halálhírét. A
hátramaradt gyászoló család
részére
kívánunk
vigasztalódást, lelki megnyugvást.
Nyugodjál békében, kedves
barátunk, Miki! (5244-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
drága
halottunkat, id. LUKA MÁRTONT
utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (5195)
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hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám
alatt. (19560-I)

AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017ben végzett, legalább érettségivel rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére. A cég vállalja az
alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és önéletrajzokat küldeni az office@norand.ro e-mail-címen
lehet. (60607-I)
A KREATIV KIADÓ alkalmaz román- és angolnyelv-tudással, előkönyvelési ismeretekkel rendelkező
munkatársat. Az önéletrajzokat az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (60607-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391)

RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem igényel.
Tel. 0721–255-006. (H.N.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ CSONTOLÓKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt. (-I)

ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐT SHAORMA-FASTFOODBA. Tel. 0769-253-253. (sz-I)

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

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT ALKALMAZ áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk:
biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni,
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAT KERES ELŐKÖNYVELŐI MUNKAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726.
(19573-I)

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály

Segesvár, 1918. December 1. u. 37-39. sz.
Tel/fax: 0265/774-690
e-mail: Admin.SGMSAFMX01.MS@mfinante.ro

A Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály árverési hirdetése

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 2. bekezdése
értelmében a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály árverést szervez 2017. december 6-án 10.30 órai kezdettel az intézmény 1918. December 1. út 37–39. szám alatti székhelyén a következő adósok javainak értékesítésére:
LASZLO ALIN DOREL, CNP 1741122263519, Segesvár, Coşbuc utca 78A, Maros megye, negyedik árverés.
Az értékesítendő ingóság:
– STEMA M 4075/HB4 típusú utánfutó, rendszáma MS-08-JBX, az alváz szériaszáma
WSEM075B48G955675. Kikiáltási ár 746 lej + 19% héa.
Az ingóság nincs megterhelve.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított 2015. évi 227-es törvény VII. fejezetében
szereplő előírások értelmében állapítják meg az ingó javakra alkalmazandó héa értékét.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Segesvári Kincstárba az IBAN RO59TREZ4785067XXX001812
számlára kell átutalni, címzett a Brassói Regionális Közpénzügyi Igazgatóság, Maros Megyei Közpénzügyi
Hivatal, adószám 4322637 – , 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, külföldi magánszemélyek a személyi igazolvány/útlevél másolatát, valamint saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az
ajánlattevő nem közvetítő.
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a 0265/774-690-es telefonszámon, 239-es mellék.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. november 22.
Monica Bontea, a végrehajtó hatóság vezetője

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

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát)
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel
rendelkezőnek
– egyéb előnyök
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől
péntekig 10–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.
A vezetőség
KLARA javasasszony most, a közelgő ünnepek alkalmával
a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít. Kötéseket, átkokat old
fel, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriazis,
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
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)
ŞTEFANIA
JÓS
és
JAVASASSZONY
Marosvásárhelyen tartózkodik. A legtöbb sikeresen
megoldott ügye van, az egyedüli, akit az egyház is
elismer. Segíteni tud a problémák megoldásában:
szétvált párokat összebékít, jólétet visz a házhoz és
a vállalkozásba, feloldja a kötést, átkot,
megszabadít a depressziótól, a csontfájdalmaktól, a
fejfájástól, a stressztől, az alkoholizmustól, az
impotenciától, a szerencsejáték-szenvedélytől,
összehozza a szerelmeseket, segít vizsgák esetén
stb.
Köszönetnyilvánítások:
Ioana Régenből hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért hozzá;
Ismeretlen köszönetét fejezi ki, mert a segítségével megszabadult a csődtől és az
alkoholizmustól; Enikő hálás, mert levette róla a rontást, ami miatt 40 éves koráig
nem tudott férjhez menni; Mária Marosszentkirályról köszöni, hogy fiát
kigyógyította az epilepsziából és a tébécéből; András hálás Ştefania asszonynak,
mert a felesége visszatért hozzá.
Hívja Ştefania asszonyt a 0743-854-205 és a 0733-044-424-es telefonszámon.
100% garancia.
(Fizetett hirdetés: 4953)
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