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Iskolakezdés bosszúságokkal

Munkatelep az Európa iskolában és környékén

Lenyűgözték
Ciprust

Értékes tapasztalatokkal és sok dicsérettel tért haza a napokban a Maros
Művészegyüttes Ciprusból, ahová baráti és erős szakmai szálak fűzik. Az
sem kizárt, hogy a ciprusi görögök ellátogatnak Maros megyébe.

____________5.
Az adókulcs csökkentése sem javított
a héabevételeken
A jelenlegi uniós héarendszer reformjára és az uniós szintű együttműködés
javítására van szükség, ugyanis az
Európai Unió tagállamai még mindig
csaknem 150 milliárd euró héabevételtől esnek el – közölte az Európai Bizottság pénteken közzétett
tanulmányában.

Bosszantó eseményekkel indult a tanév a marosvásárhelyi
Európa Általános Iskolában. Először is a becsengetés után
csődöt mondott a felújított fiú- és lányillemhely. Kívülről felállványozták az iskolát, és szigetelik a homlokzatát. Az épület előtti zöldövezetet részben felszámolva járdát öntöttek,
az útjavítás a Victor Babeş utcában, ahol a déli órákban nagy
a forgalom, a mai napig sem fejeződött be. Az épület külsejéről eltávolították a vezetékeket, így hétfőn megszűnt az internet- és telefon-összeköttetés. Pénteken nem volt tanítás,
mert szünetelt a vízszolgáltatás.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

A szülői panasz nyomán az iskola vezetőségéhez fordultunk.
Papp Enikő aligazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy a fiú- és leányvécé felújítását a múlt tanévben kezdték el a polgármesteri hivatal
megbízásából. A munkálatok elhúzódása miatt az iskola 400 diákja kénytelen volt hónapokig egy illemhelyet használni. Az öröm, hogy becsengetésre elkészült a valóban korszerű illemhely, nem sokáig tartott,
ugyanis már az első napokban beázott a mosdó alatti könyvtár plafonja
és a falai. Az illemhelyet lezárták, a polcok egy részét kiköltöztették, a
többit nejlonnal takarták le. Pénteken kibontották a könyvtár plafonját,
és kitisztították az eldugult vezetéket, amiben állítólag építőanyag
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Magyarfülpösi
jótékonysági
motorostúra

Az idei jótékonysági motoros esemény
szervezését a segíteni vágyó marosvásárhelyi és régeni szabad motorosoktól idővel átvette a szászrégeni
Sons of Attila RC motoros baráti klub,
valamint az országos lefedettségű
Daimler MC nomád chaptere: szervezői munkájuknak köszönhetően a jótékonysági buli látogatottsága évről évre
bővül, és a hangulat is – immár hagyományosan – igen jónak mondható.

____________10.

Adóprés bértáblán

Benedek István

Már dolgoznak a kormányhatározaton, mellyel januártól ismét emelik a minimálbért. Lesz majd jó néhány
politikai nyilatkozat a következő időben arról, hogy a
kormányosok megszakadnak az adófizetők jólétéért.
Pedig valójában nekik az állami bevételek a fontosak.
Erre megy ki ez a béremelés is, pedig máshol keresgélve
több pénzt tudnának a kasszába terelni.
A szocdemek fiskális forradalmának talán a legnagyobb pozitív hozadéka az, hogy mióta a munka utáni járulékokat az alkalmazottak nyakába varrták, azok is, akik
korábban ezzel nem voltak tisztában, jobban látják, hogy
az állam mekkora pénzt vág zsebre a munkájuk után. A
munkára kivetett adóterheket illetően az unió élmezőnyében virítunk, és nem véletlen, hogy e járulékokat továbbra is a munkaadó kell befizesse az alkalmazott
nevében az államnak, mert így könnyebben ellenőrzés
alatt tartható ez a pénzfolyam. Könnyen látható, hogy ha
januártól 150 lejjel emelik a minimálbért, az állam jussa
százmilliós nagyságrendű összeggel gyarapodik – csak a
járulékokat, s nem a minimálbérrel összefüggésben számolt egyéb sarcokat illetően, amelyek szintén sok millióba „fájnak” a kifizetőknek –, miközben az ezen a bérszinten
fizetett adófizető a konkrét vásárlóerőt nézve vesztesen jön
ki a dologból, mert az infláció és az áremelkedések
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ____________________________________ 2018. szeptember 26., szerda
26., szerda

A Nap kel
7 óra 13 perckor,
lenyugszik
19 óra 13 perckor.
Az év 269. napja,
hátravan 96 nap.

Ma JUSZTINA,
holnap ADALBERT napja.
ADALBERT: germán eredetű, jelentése: nemes fény
vagy fénylő nemesség.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. szeptember 25.

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 140C
min. 00C

1 EUR

4,6603

100 HUF

1,4399

1 USD

1 g ARANY

3,9613
152,8355

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Egyetemi tanévnyitás 3D-s vetítéssel

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti és Műszaki
Tudományegyetem október 1-jén 17 órakor tartja a
2018/2019-es tanév nyitóünnepségét. Ez alkalommal a főépület homlokzatára kihelyezik az egyetemen tanuló diákok és a tanárok országainak zászlaját, ugyanakkor a
lobogókat 3D-s formában is kivetítik. Jelenleg az összevont egyetemen 47 országból 700 külföldi diák tanul, a hazaiak mellett.

A Ráckevei Vénusz Színház
Szászrégenben

Szeptember 27-én, csütörtökön este 7 órától a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében vendégszerepel a Ráckevei Vénusz Színház (Magyarország)
társulata a Minket nem lehet elfelejteni! című kétfelvonásos, zenés, romantikus vígjátékkal. Helyet elővételben a
0741-024-882-es és a 0757-109-450-es telefonszámon
lehet foglalni. Egy belépő ára 25 lej.

Beszélgetés Jocha Károly
magyarországi íróval, újságíróval

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és a Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány szeptember
27-én,
csütörtökön
17
órától
olimpiai
élménybeszámolóra és könyvbemutatóra várja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termébe. Meghívott vendég Jocha Károly
magyarországi író, újságíró, akivel Kádár Zoltán sportriporter, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélget.

Néptáncrendezvény idősek napján

A Maros Művészegyüttes és a Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi szervezete az alapítvány idős
tagjainak, támogatóinak, beszállítóinak és szimpatizánsainak október 1-jén, hétfőn 18 órától a Maros Művészegyüttes székházában az idősek napja alkalmából ünnepi
műsort szervez, amelyen bemutatják a Ha te tudnád, amit
én című néptáncműsort. A belépés ingyenes, előzetes
helyfoglalás szükséges. A helyszínen adományokat fogadnak el az alapítvány otthoni beteggondozói tevékenységének támogatására. Hegyfoglalás és információk a Maros
Művészegyüttes jegyirodájában hétköznapokon 13–14 és
17–18 óra között, hegyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon.

Szüreti bál

Szeptember 29-én, szombaton 20 órától a szászrégeni Krizantém vendéglőben szüreti bál lesz. Zenél a Csillag zenekar. Jelentkezni Nagy Atilla tanárnál a 0741-041-800-as
telefonszámon lehet.

KentauRock-koncert

A szászrégeni KentauRock együttes fennállása első évfordulója alkalmából koncertet tart szeptember 26-án,
ma este 7-től az Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében.
Hírszerkesztő: Vajda György

Id. Jorga Ferenc emlékére

Szeptember 24-én Szászrégenben – 95 esztendős
korában – elbúcsúztunk id. Jorga Ferenctől, a
mindannyiunk Feri bácsijától, aki a képzőművészet terén a magyar kultúrát méltóképpen képviselte
nemcsak
Szászrégenben,
hanem
Erdély-szerte és a nagyvilágban is. Több ezer
festménye, közel 170 szobra a magyar történelem és kultúra nagyjainak emlékét őrzi. Id. Jorga
Ferenc alkotásai nem csupán művészi értéket
képviselnek, egyben a nemzeti identitás megőrzésének, a szülőföldhöz való ragaszkodásnak a
szimbólumai is.

Fábián András Gy.

Mindenki úgy emlékszik majd rá, mint az az alacsony
ember, aki hatalmas fekete kalappal a fején méltóságteljesen köszönt mindenkinek, amikor végigsétált a főtéren.
Szelíd arcú, tiszta tekintetű, egyenes beszédű emberként
marad meg emlékezetünkben.
Eszembe jutnak azok a találkozások, amikor Kunsági
István – Pista bácsi – lakásán vasárnap délelőttönként öszszefutottunk, és a magyarság, városunk és lapunk (a Szászrégen és Vidéke) sorsáról beszélgettünk. Tartalmas
találkozások voltak, hiszen „azokról a régi szép időkről”
volt szó, amiket megélt. Két hónappal ezelőtt barátságunk
emlékére egyik festményével lepett meg, talán érezte, hogy
ez lesz az utolsó ajándéka. S talán szimbolikusan a festményeket, az alkotásait hagyta ránk, azokra, akik maradtunk
és őrizni fogjuk az emlékét. Mert emlékezni fogunk rá, valahányszor betérünk a római katolikus templomkertbe, ahol
találkozhatunk alkotásai egy részével: Márton Áron, Szent
István, Boldog Gizella, II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor
szobrával.
Id. Jorga Ferencnek 1949-től Szászrégenben, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Nagykőrösön, Budapesten, Bukarestben és Párizsban voltak egyéni és csoportos kiállításai.

2004-ben a szászrégeni önkormányzat díszpolgári címet
adományozott neki, 2013-ban a Kemény János Művelődési
Társaság és a helyi RMDSZ életműdíjjal jutalmazta munkásságát. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének
köszönő levelére is nagyon büszke volt, amit egy Orbánarcképért küldött a kormányhivatal.
Kedves Feri bácsi! Sokat tanulhattunk Tőled. Megtanultuk, hogy érték szerint és ne érdek szerint éljünk, és hogyha
hamis a barát, akkor az semmit sem ér. Megtanítottad azt
is, hogy a szép is, a rossz is gyorsan elmúlik, és csak jót
érdemes tenni, hogy szebb legyen a holnap. Te ezt tetted
egy életen át.
Isten veled, kedves Feri bácsi! Nyugodj békében!

Rövid szünet után, szeptember 26-tól ismét jelentkezik
közéleti témákkal foglalkozó műsorával az Erdély TV. Az
Ügy-félóra ezután minden szerdán 18 órakor követhető. Új
műsorvezetője, Magyar Izabella meghívottja ezen a héten
Miklea Hajnal-Katalin, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője.

A Sajtóprés ma 20 órai műsorában a Szociáldemokrata Párt belügyei, az RMDSZ-szel való együttműködés és az esetleges kormányalakítás témája kerül
terítékre. Meghívottak Frunda György ügyvéd és Karácsonyi Zsigmond újságíró, a Népújság főszerkesztője.

A referendumok szervezésére vonatkozó, utólag kiegészített és módosított 3/2000-es törvény 26. cikkelyének 2.
és 4. bekezdése értelmében a Maros Megyei Törvényszék
elnöke közli, hogy 2018. szeptember 27-én 14 órától az intézmény Bolyai utca 30. szám alatti székhelyének 7-es termében sorsolják ki a Maros megyei választási irodák és

szavazókörzetek elnökeit a 743/2018-as kormányrendelettel elfogadott program szerint, az október 6-án és 7-én sorra
kerülő, az alkotmánymódosító javaslat elfogadására szervezett referendum lebonyolítására.
Szász Veronica bíró,
a Maros Megyei Törvényszék elnöke

Újraindul az Ügy-félóra az Erdély TV-n
Közlemény

RENDEZVÉNYEK
I. gernyeszegi
kamarazene-fesztivál

Szeptember 29-én délután először lesz kamarazene-fesztivál a gernyeszegi kastélyban. 14.30-tól a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum fuvola szakos növendékei
mutatkoznak be Geréd Jolán tanárnő vezetésével. Fellépnek Pethő Rebeka, Magyari Annamária és Ciatlos Beata
diákok. 15.30-tól Zene és művelődés címmel folytatódik a
rendezvény. A Tiberius-kvartett Sándor Ágnes-Klára (fuvola) és Ház Bence (oboa) együttműködésével Mozartszerzeményeket ad elő. A koncert után dr. Fábri Anna
budapesti irodalom- és művelődéstörténész előadást tart
„Gróf Latzi” – Teleki László gyermekkori naplójáról. 17

órakor uzsonnaszünet, a jelenlevők idegenvezető segítségével megtekinthetik a kastélyt. 18 órától a budapesti Musica Profana régizene-együttes Rossignol, avagy a
csalogány címmel 17–18. századi erdélyi és nyugat-európai kódexek dallamait és énekeit szólaltatja meg. A rendezvényt a Teleki Kastély Egyesület szervezte a Bethlen
Gábor Alap, valamint az Erdélyi Művészet és Örökség
Egyesület támogatásával.

Felvételi a Kamaszoknál

A Kamaszok ifjúsági színtársulat felvételit hirdet szeptember 28-án, pénteken délután 6 órától a marosvásárhelyi
vár Kádárok bástyájában. Az érdeklődők a 9–13 és a 13–
17 éves korosztályba jelentkezhetnek. A felvételire egykét verssel és egy énekkel készüljenek a jelentkezők.
Érdeklődni a 0726-221-504-es telefonszámon lehet.

Sorsolás ma 15 órakor!

A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető –
SZEPTEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és
a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Csütörtökig marad a hideg

A lányt, aki a fiatalemberrel együtt túrázott, szintén kórházCsütörtök reggelig meghosszabbította az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) fokozott lehűlésre ban kezelik kihűlési tünetekkel és fagyási sérülésekkel.
A hegyvidéken téliesre fordult időben mások is kerültek
vonatkozó figyelmeztetését, amely az ország egész
bajba, hétfő éjszaka kilenc személy a Transzalpina úton rekedt
területére érvényes.
A meteorológusok szerint csütörtök reggel 9 óráig mind a
nappali, mind az éjszakai hőmérséklet 4-8 Celsius-fokkal elmarad az ilyenkor megszokottól.
Az ország központi részén, északnyugaton, valamint helyenként Olténiában és Munténiában éjszaka és a reggeli órákban fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, és dérképződéssel
is számolni kell.
Áldozatot is követelt a lehűlés
Meghalt kedden a nagyszebeni megyei kórházban egy 22
éves fiatalember, akit kihűlt állapotban hoztak le előző éjszaka
a hegyi mentők a Fogarasi-havasokból, több mint 2000 méteres magasságból.
A kórház sajtószóvivője, Decebal Todăriţă szerint a fiatalembert hajnali 2 óra körül vitték be a kórházba hipotermiás
állapotban, le volt állva a szívműködése és nem lélegzett. Az
orvosok csak a halál beálltát tudták megállapítani.

az útburkolatot borító jégréteg miatt.
A Târgu Jiu-i országútkezelő vállalat illetékesei szerint
három személyautó és egy kisbusz akadt el a magashegyi úton,
összesen kilenc utassal. A hegyimentőket csak reggel értesítették az esetről. A járművek utasainak nem esett bajuk. A Fogarasi-havasokon átvezető transzfogarasi úton, amelyen
helyenként 10 centiméteres hóréteg alakult ki, kedd reggel elkezdődött a hóeltakarítás. A Brassó megyei út- és hídügyi
igazgatóság Facebook-oldalán olvasható bejegyzés szerint,
miután megtisztítják a magashegyi utat, biztonságosan
lehet majd közlekedni rajta, de azért azt ajánlják azoknak,
akiknek arra vezet az útjuk, hogy téli gumiabroncsokkal induljanak el.
A Fogarasi-havasokban levő Bâlea-tónál tegnap 4 centis
volt a hóréteg, mínusz 5,4 Celsius-fokot mértek.
(hírösszefoglaló)

Bukaresti német nagykövet:
az egész román kormánynak el kellene határolódnia
a németellenes gyalázkodástól

Németország bukaresti nagykövete szerint az egész bajusszal mutatta Klaus Iohannis román elnököt, a fórum koromán kormánynak nyilvánosan el kellene határo- rábbi vezetőjét.
A német fórum náci identitásának a gondolatát augusztus
lódnia a német kisebbség elleni gyalázkodástól.

Cord Meier-Klodt nagykövet egy olyan pódiumbeszélgetésen fejtette ki ezt a nézetét, amelyet Erdély és Románia egyesülése kinyilvánításának a centenáriuma alkalmából a
romániai német kisebbség szerepéről tartottak a bukaresti központi egyetemi könyvtárban. Szavait a Mediafax hírügynökség idézte.
Kijelentette: a kisebbségek a híd szerepét töltik be Románia
és az anyaországaik között. Megemlítette: a német kisebbség
megtisztelőnek érezte ezt a hídszerepet. „Éppen ezért teljesen
megengedhetetlenek azok a gyalázkodó kijelentések, amelyeket magas rangú politikusok a német kisebbségre nézve tettek”
– idézte a Mediafax a nagykövetet.
Cord Meier-Klodt hozzátette: „Hasznos lenne, ha az egész
kormány nyilvánosan elhatárolódna ezektől a gyalázkodásoktól, mert ez nemcsak a német közösség számára, hanem mindenki számára fontos”.
Szeptember elején a romániai nemzeti kisebbségek tiltakozását váltotta ki Darius Vâlcov, a miniszterelnök gazdasági
ügyekben érintett tanácsadója, aki az egyik közösségi portálon
egy kisfilmet tett közzé, amely náci szervezetként mutatta be
a Romániai Német Demokrata Fórumot (FDGR), és Hitler-

végén Liviu Pop volt oktatásügyi miniszter, a PSD szenátora
vetette fel. Pop a közösségi oldalán egy, a nagyszebeni bíróságon 2007-ben tárgyalt per iratait is közölte állítása alátámasztására. Az iratok szerint a Klaus Iohannis által vezetett
német fórum nagyszebeni szervezetének elnöke a szintén
Iohannis által vezetett nagyszebeni polgármesteri hivatalt
és a város önkormányzatát perelte annak az egykori Romániai Német Népcsoport szervezetnek a vagyonáért, melyet
náci szervezetté nyilvánítottak. Ítéletében a nagyszebeni bíróság elismerte, hogy a Romániai Német Demokrata Fórum
az egykori Romániai Német Népcsoport jogutódja. A jogerőssé vált ítéletet – a romániai bíróságok portálján közölt adatok szerint – az ügyészség kérésére 2012-ben felülvizsgálták,
ám rendelkezését a Gyulafehérvári Táblabíróság sem változtatta meg.
Teodor Meleşcanu román külügyminiszter a román nagykövetek éves értekezletén Heiko Maas német külügyminiszter
jelenlétében hangsúlyozta a romániai német kisebbség jelentős
szerepét a modern román állam megteremtésében, és elhatárolódott a német kisebbséget rossz fényben feltüntető kijelentésektől. (MTI)

Az Európai Bizottság (EB) arra kéri valamennyi érdekelt felet, hogy véleményezzék a román gázszállítási rendszerüzemeltető, a Transgaz által az uniós
jognak való megfelelés szándékával benyújtott kötelezettségvállalásokat – közölte az uniós bizottság
pénteken.

amelyek lehetővé tennék a Romániából származó földgáz más
tagállamokba, különösen Magyarországra és Bulgáriába irányuló exportját.
A Transgaz javaslatai között szerepel, hogy évi 0,1 milliárd
köbméterről 4 milliárd köbméterre növeli a kiviteli kapacitást
Magyarország és Bulgária összekapcsolási pontjain. Vállalja,
hogy nem tesz különbséget az exportra szánt gáz ára és a belföldi tarifák között, valamint nem gördít semmiféle akadályt
a gázexport elé. A Transgaz vállalta továbbá, hogy a kötelezettségvállalások 2025 végéig hatályban maradnak, és egy
megbízott ellenőrzi azok betartását.
Amennyiben egy vállalat megszegi kötelezettségvállalásait, az Európai Bizottság a vállalat forgalmának akár 10
százalékát kitevő összegű bírságot is kiszabhat anélkül,
hogy bizonyítania kellene az uniós trösztellenes szabályok
megsértését – tették hozzá a bizottság közleményében.
(MTI)

Az EB a Transgaz gázexportra vonatkozó ajánlatának
véleményezését kéri
A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság 2017 júniusában
végzett vizsgálatát követően aggodalmát fejezte ki amiatt,
hogy a Transgaz uniós versenyszabályokat sérthet a Romániából származó földgázexport korlátozásával. Mint közölték,
ez akár a gázexporthoz szükséges infrastruktúra megépítésének késleltetését jelentheti, de a gázszállítások kereskedelmi
szempontból fenntarthatatlanná tehetők az összekapcsolási
díjak emelésével is.
A bizottságnak az uniós trösztellenes szabályok megsértése
miatt felvetett aggályaira válaszul a román gázszállítási rendszerüzemeltető olyan kötelezettségvállalásokat ajánlott fel,

Párizs szerint felelőtlenség nem felgyorsítani
az eurózóna reformját

Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter hétfőn
arra figyelmeztette európai kollégáit, hogy „felelőtlen és veszélyes” nem felgyorsítani az eurózóna sürgős reformját „egy jövőbeni gazdasági válság”
kivédésére.

A tárcavezető a jövő évi francia költségvetést bemutató párizsi sajtótájékoztatóján kijelentette: „van egy útiterv, sürgősen
dönteni kell”.
A gazdasági miniszter úgy véli, hogy „sürgősen meg kell reformálni az európai stabilitási mechanizmust, és dönteni kell az
eurózóna európai költségvetéséről, illetve be is kell indítani azt”.
Senki nem mondhatja később, hogy nem tudott azokról a
veszélyekről, amelyek az eurózónát jelenleg fenyegetik. És
senki nem mondhatja majd, hogy nem tudott arról, hogy elengedhetetlenül szükség van a monetáris övezet átalakítására egy

integrált gazdasági övezetté, amely képes ellenállni egy következő gazdasági sokknak vagy egy esetleges pénzügyi válságnak – hangsúlyozta a francia gazdasági miniszter.
Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az
adó- és vámügyért felelős uniós biztos az elmúlt hetekben
többször is hasonló felhívást fogalmazott meg.
Bruno Le Maire azokra a nemzetközi feszültségekre is figyelmeztetett, amelyek az európai gazdaságot fenyegetik.
„Az Egyesült Államok és Kína közötti gazdasági háború
veszélye még soha nem volt ilyen erős. Egyes feltörekvő országok, mint Törökország és Argentína súlyos válsággal néznek szembe, mások szintén hamarosan válságokkal találhatják
magukat szembe” – hangsúlyozta a tárcavezető, aki ki nem
mondva Olaszországra utalt, amelyet Moscovici a múlt héten
az eurózóna „problémájának” nevezett. (MTI)

Ország – világ
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Nem alkotmányellenes a bírák
és ügyészek jogállásáról szóló
törvény módosítása

Elutasította kedden az alkotmánybíróság Klaus Iohannis államfő beadványát, és alkotmányosnak
ítélte a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény
módosításait – értesült az Agerpres hírügynökség.
Iohannis elnök arra hivatkozva emelt panaszt a
2004/303-as törvény módosításai ellen, hogy azok
több alkotmányellenes előírást tartalmaznak. Ugyanakkor azt is kifogásolta az államfő, hogy a jogszabályt rendkívüli ülésszakon fogadta el a
képviselőház, amelyet az alaptörvénybe foglaltak
megszegésével hívtak össze. (Agerpres)

Felfüggesztett börtönre ítélték
a Kovászna megyei képviselőt

A legfelsőbb bíróság jogerősen két év négy hónap
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Kovászna
megye egyetlen román nemzetiségű parlamenti képviselőjét, a Népi Mozgalom Párt (PMP) színeiben
megválasztott Octavian Gogát – jelentette kedden
az Agerpres hírügynökség. A politikust jogosítvány
nélküli vezetés és a biológiai mintavétel megtagadása miatt ítélte el a legfelsőbb bíróság, mely részben megerősítette a márciusban kimondott elsőfokú
ítéletet. A képviselő 2017 júniusában kilépett az ellenzéki PMP-ből, és a kormánykoalíciót vezető Szociáldemokrata Pártba (PSD) igazolt át. (MTI)

Porosenkót az ukránok fele
nem választaná újra

A jövő márciusi ukrajnai elnökválasztással kapcsolatban Petro Porosenko jelenlegi államfő bizonyult a
legnépszerűtlenebbnek az ukrán politikusok közül
egy kedden ismertetett felmérés szerint, amelyben
a válaszadók fele úgy nyilatkozott, hogy semmilyen
körülmények között nem fog a mostani elnökre szavazni. A Rejting által végzett felmérés eredménye
szerint a mostani sorrend alapján Julija Timosenko
áll a népszerűségi lista élén 13,2 százalékkal. A második helyre feljött viszont a színész, komikus Volodimir Zelenszkij, akit a megkérdezettek 7,8
százaléka látna szívesen az államfői poszton. A színész még nem nyilatkozott, hogy indul-e a megmérettetésen. (MTI)

Helsinki és Lyon az intelligens
turizmus európai fővárosai

Először osztják ki az intelligens turizmus európai fővárosainak járó díjat, amelyet idén Helsinki és Lyon
érdemelt ki a zsűri döntése alapján – tudatta az Európai Bizottság illetékes irodája kedden. A tájékoztatás szerint a zsűri a döntős tíz város – Ljubljana,
Malaga, Brüsszel, Nantes, Palma, Poznań, Tallinn,
Valencia, Lyon és Helsinki – közül választotta ki a
két nyertest. Négy további kategóriában – fenntarthatóság, elérhetőség, digitalizáció és kulturális örökség, valamint kreativitás – is osztanak elismerést,
ezeket Malaga, Ljubljana, Koppenhága és Linz érdemelték ki. A hivatalos díjátadó az európai turizmus
napján, november 7-én lesz Brüsszelben. (MTI)

Adóprés bértáblán
(Folytatás az 1. oldalról)

egy év alatt többet vettek ki a kezéből ennél a 150 lejnél.
Eközben az állam, mivel az intézményrendszerét működtetőknek se felelősségérzete, se hozzáértése az érdemi munkához, ennél sokkal nagyobb pénzeket hagy
elfolyni. A minap hoztak nyilvánosságra egy uniós
szintű, adózással kapcsolatos tanulmányt, amiből az
derül ki, hogy az ország 2016-ban több mint hatmilliárd
eurót vesztett azon, hogy a hozzáadottérték-adónak alig
több mint egyharmadát volt képes bevételezni. Húszszázalékos adókulccsal számolva ez harmincmilliárd eurónyi olyan üzleti forgalmat jelent, amely után nem
fizettek héát. És jó eséllyel egyéb adóterheket sem, mert
nem életszerű az, hogy ha valaki ezt a könnyen számítható és behajtható adót lecsalja, akkor az összes többit
önként s dalolva lepengetné az államnak.
Ezen és az egyéb nagy összegű, elmaradt adótételeken kellene inkább dolgoznia az államnak, és nem a minimálbér kozmetikázásával facsarni egy keveset az
adóprésből, mert annak az – adófizető szemszögéből –
nagyon kicsi jónak magas az ára a munkára vetett adóterhek alatt összeroppanó, elsősorban kisvállalkozások
számára. Ha az utóbbi, közel harminc év kormányai
csak fele olyan jól dolgoztak volna, mint ahogyan ígérték, akkor ma az ország 4,5 millió adót fizető munkavállalójából egyharmadnak, 1,5 millió embernek nem a
minimálbér-emeléstől kellene várnia a boldogságot,
hanem legalább olyan jól kéne tudjon élni piaci viszonyok által megszabott béréből, mint az egy-két határral
arrébb élő, egykori szocialista országokbeli sorstársai.
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Mircea Duşa lett Maros megye kormánybiztosa

Mircea Duşa prefektus és Carmen Dan belügyminiszter

Fotó: Nagy Tibor

Kinevezése előtt néhány nappal
már nyilvánosságra került a neve,
hiszen korábban egy sajtónyilatkozatban Vasile Gliga, a PSD Maros
megyei elnöke elmondta, hogy amikor országos szinten a Maros megyei prefektus kinevezéséről
tárgyaltak, az ALDE nem számolt
azzal, hogy a megyében magyar
anyanyelvű kell legyen az alprefektus. A koalíciós partnerek készpénznek vették, hogy a PSD rendelkezik
az alprefektusi poszttal, így az
ALDE-elnök Călin Popescu Tăriceanu Ioan Ţinteant, a BeszterceNaszód megyei szervezet elnökét
jelölte. Amikor tudomásukra hozták, hogy így a PSD funkció nélkül
marad, átadták a kinevezés jogát a
kormánypártnak. Így esett a választás Mircea Duşára.
Ezt követően Románia Hivatalos
Közlönye szeptember 12-i 785-ös
számában közölték, hogy Mircea
Duşát felmentik a Nemzetvédelmi
Minisztérium védelmi politikai tervezési és külkapcsolati osztályának

államtitkári beosztásából, és kinevezik Maros megyébe prefektusnak.
Mint ismeretes, Mircea Duşa a
Victor Ponta által vezetett PSD-kormányban 2012. december 21. és
2015. november 17. között nemzetvédelmi miniszter is volt. Duşa
1955. április 1-jén Maroshévízen
született. Egyetemi tanulmányait
1998-ban végezte a Bukaresti Egyetem Gazdaságtudományi Karán.
1976-tól számos funkciót töltött be
a maroshévízi néptanácsnál. A rendszerváltást követően, 1996 és 2000
között a város polgármestere volt,
majd 2001-től 2004-ig Hargita
megye prefektusa, 2004 és 2008 között a PSD parlamenti képviselője,
2009 és 2010 között a képviselőház
alelnöke, 2012-ben kinevezték a
kormány parlamenti kapcsolatokért
felelő miniszterének, majd ugyanabban az évben belügyminiszter,
később nemzetvédelmi miniszter
lett. Több alkalommal magyarellenes nézeteinek adott hangot. Szerinte
a
magyar
többségű
Székelyföldön élőknek nincs joguk
etnikai alapú területi autonómiához.
2003-ban elítélte az autonómiatörekvésekre irányuló tüntetéseket.
Kijelentette, hogy az alkotmányban
szavatolt gyülekezési jog nem érvényes azokra, akik az alkotmány első
cikkelyének rendelkezései ellen
tüntetnek.
Mircea Duşa beiktatásán részt
vett Carmen Dan belügyminiszter,

és támogatásáról biztosította az
ideiglenesen kinevezett új prefektust, arra is felhíva a figyelmet,
hogy már van közigazgatási tapasztalata.
Az új kormánybiztos beiktatásakor kifejtette, örömmel tér vissza a
közigazgatásba, megbízatása során
a kormányprogram megvalósítására
fog hangsúlyt fektetni, illetve kiemelt figyelmet szentel majd a közrend és közbiztonság megerősítésének. A következő időszak legfontosabb teendőinek a népszavazás
előkészítését, és a december 1-jei
ünnepségek előkészítését nevezte
meg.
A kormánybiztosi tisztség betöltésével kapcsolatban Péter Ferenc,
az RMDSZ megyei szervezetének
elnöke, megyei tanácselnök is örömét fejezte ki. „Örvendek annak,
hogy mától van prefektusa a megyének. A megyei fejlesztések, a katasztrófavédelem és más tevékenység
szempontjából is fontos, hogy ez a
funkció be legyen töltve. Vannak
olyan intézkedések, amelyeket csak
a prefektus hozhat meg, és amennyiben nincs prefektusa a megyének, az
fennakadásokat okoz az adminisztrációs folyamatokban. Bízom benne,
hogy a Maros Megyei Tanács és a
Maros Megyei Prefektúra együtt tud
majd működni a megye problémáinak megoldásában, hiszen ez az érdeke Maros megye minden
lakosának” – hangsúlyozta. (v.gy.)

(Folytatás az 1. oldalról)
és egyéb tárgyak voltak. Hétfőn már
használni lehetett a mosdókat.
Az aligazgatónő elmondta:
ahogy megkezdődött a tanév, felállványozták az iskolát, aminek a
külső falait szigetelik. Ezt véleményük szerint az iskolakezdés előtt
kellett volna elvégezni. A zaj és felfordulás mellett bosszantóbb, hogy
hétfőn levágták a kábeleket, és az
iskolában megszűnt a telefon- és internetszolgáltatás.
A tankönyvekről szólva elhangzott, hogy a nagy részük megérkezett, van még néhány hiányzó
könyv, mint például a harmadikos
román-, a negyedikes földrajz-, az
ötödik osztályos matematika-, de
azokat is megrendelték, és két héten
belül megérkeznek. A könyvek egy
részének kifogásolható a minősége,
gyenge papírra nyomtatták, és ragasztották, ezért a lapok már kezdenek kihullani.
Ami a felújítást, javítást illeti,
ezekhez az iskolafenntartó biztosította az anyagot, de az iskolában,

ahova összesen 800 gyermek jár,
egy karbantartó munkás dolgozik és
egy takarítónő, ami kevés ahhoz,
hogy minden osztálytermet rendbe
tegyen, ezért a szülők segítségét
kérték.
A polgármesteri hivatal Iskolaügyi Igazgatóságánál először is
azt szerettük volna tudni, hogy
miért kivételeztek az egyik előkészítő osztály tanítónőjével, akinek
felújították a termét, a másik tanítónőnek, aki szabály szerint még
júniusban beadta az iskola vezetőségéhez a kérvényét, azt miért
nem vették figyelembe? Nos, Horaţiu Lobonţ, az iskolákért felelős
igazgatóság ügyvezető aligazgatója szerint az előnyben részesített
kérvényt a hivatalban iktatták(?)
Elismerte, hogy elhúzódott a két
mosdó felújítása, részben azért,
mert az első vállalkozóval kénytelenek voltak felbontani a szerződést,
mivel
nem
voltak
megelégedve a munkával, és új vállalkozót kerestek.
Az épület szigeteléséhez iskola-

kezdéskor tudtak hozzáfogni, mert
sok a munkájuk. Ha a szigetelés elkészül, fel fogják újítani a tetőt is,
ami még nagyobb felfordulással jár,
de az eredmény megéri, hiszen öszszesen 400.000 lejt költenek az iskolára. Azt is hozzátette, hogy ő
rendelte el, hogy a vezetékeket levágják, mert nem volt szabályszerű,
ahogy azokat az épület homlokzatára rögzítették.
Ami a Victor Babeş utca korszerűsítését illeti, Racz Lucian, a műszaki osztály vezetője azt
nyilatkozta, hogy a munkálatokkal
a gázvállalat – amely a vezetéket
cseréli – miatt késnek.
Ezek után nem tudunk jó hírt közölni a szülőkkel, úgy tűnik, hogy
az Európa iskola és az építészeti
szakközépiskola környéke egyelőre
munkatelep marad. Talán mire
eljön a tél, be is fejezik, amit elkezdtek.
*
Lapzártakor értesültünk, hogy
kedden le kellett zárni az új vécéket, mert újra beázott a könyvtár.

Miután Hargita megyében is
hasonló beosztást töltött be,
a Szociáldemokrata Párt és az
ALDE szövetség vezetői megegyeztek abban, hogy a 2018.
április 24-én megüresedett
prefektusi székbe Mircea
Duşa korábbi védelmi minisztert nevezik ki, aki tegnap
délután a városházán letette
a hivatali esküt.

Iskolakezdés bosszúságokkal

Erről jut eszembe

Még ez is! Újabb migráns tört
ránk keményen, mintha nem lenne
elég bajunk. Ali északról, északnyugatról érkezett. Tudtak róla, de
bejövetelét nem tudták megakadályozni. Van ilyen. A kerítés se használ ellene. Kíváncsi voltam, de
nem sikerült kiderítenem, ki és
miért nevezte el a sarki ciklont Alinak, de a briteknél, skandinávoknál, ahol pár napja kidühöngte
magát, már ezt a nevet viselte. Jelzés volt talán, hogy részéről semmi
jóra nem számíthatunk? Hagyjuk
az előítéleteket. Csak az a baj,
hogy nálunk egy ilyen poláris hideghullám megszelídült változata
is képes komoly károkat, nem várt
kellemetlenségeket okozni. Hátha
ezúttal megússzuk kisebb kalamajkával. Majdnem azt mondtam, szárazon. Erre a meteorológusok
szerint kevés helyen van esély. De
már a drasztikus lehűlés is eléggé
kellemetlen. Hát még ha a havazás
is bejön, amit a hegyvidékre jósoltak! Rosszul esik, na. Kezdtük azt
hinni, örökre itt marad a napos,
forró nyár, s az ősz is kimarad,
mint korábban a tavasz. Rosszul
tippeltünk. Azok, akik mostanra
ütemezték be a szüretet, pláne melléfogtak. De ha egyszer a szőlő beérett?! Semmi vész, csapásedzettek
vagyunk. Átéltünk már néhány hidegháborús időszakot, ez se fog
különösebben megrendíteni. A hidegháborút most nem nemzetközi
vonatkozásban értem. Az országhatárokon belül is dúl kíméletlenül. Hatalmon levők és oda
törekvők, kormányzó pártok és ellenzékiek között, a fő kormánypárton belül is, elnökség és
kormányzás, gazdagok és szegé-

nyek, többség és kisebbség között,
és így tovább végeérhetetlenül.
Csak megszokás persze, hogy
hideg jelzővel illetjük a küzdelmeket, időnként nagyon is forrónak
ígérkezik az összecsapások sora.
Utóbb derül ki, hogy az esetek
többségében csak színjáték volt az
egész. Vihar a diliben. Kár volt komolyan venni. Így aztán kezdünk
ott tartani, hogy olyasmit is elbagatellizálunk, aminek tényleges
súlya lehetne. És erre példákat is
bőven sorolhatnék. De csak egyet
említek, ami ebben a pillanatban
megállított az írásban: hirtelen
éles vészjelzésekkel riasztott a maroktelefonom. Pontosítok. A képernyőn másképp nevezik: extrém
jelzések. A Sürgősségi Helyzetek
Felügyelősége küldte a ROALERT rendszer üzenetének tesztelése keretében. Nincs szükség
önvédelmi intézkedések alkalmazására, nyugtatnak meg. Nyugodt
vagyok. Az elmúlt napokban már
kaptam néhány hasonló szövegű
figyelmeztetést, hangjelzések nélkül. Értem én, miről van szó, csak
azt nem tudom, mit kell csinálnom.
Valószínűleg semmit, hiszen ez
csak próba. A mostanság újra
sűrűn megszólaló szirénák se kellene idegesítsenek. Nyugi! Majd,
ha élesben mennek a dolgok, rájövünk. Marosvásárhely erre igencsak alkalmas terep. Nem is
izgatom magam. Hirtelen egy régi
sláger, a Konstantinápoly jut
eszembe, és gondtalanul azt dúdolgatom: „Ali áll a sarkon, és
nyújtja a kezét/ Baksi sír a baksisért”. A vészhelyzetekért pedig fájjon az azokért felelősek feje!
Errefele ez az úzus. (N.M.K.)

Október elsején, hétfőn 10
órától a Kultúrpalota lesz a
helyszíne a Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszerészeti, Műszaki és Tudományegyetem
hivatalos évnyitójának – olvasható a prof. dr. Leonard
Azamfirei rektor aláírásával érkezett tájékoztatóban. Délután 5 órától az egyetem
központi épülete előtt tartják
a külföldi hallgatóknak dedikált nemzetek napját.

A vezetőség legfontosabb feladatának az új egyetemi év jó körülmények közötti beindítását, az új
szerkezet működőképességét elősegítő legsürgetőbb adminisztratív teendők megoldását, az egyetem
működését biztosító előírások összhangjának a megteremtését tartja.
Az összeolvadás alapját a két
szenátus határozatai alkotják, olyan
nyilvános dokumentumok, amelyeknek előírásait mindkét egyetem
elfogadta.
Az egyesülést követően az oktatási tevékenység azokon a szakokon kezdődik el, amelyekre a
hallgatók felvételt nyertek. A tanerők a 2018–19-es évre jóváhagyott munkaköri jegyzék alapján
fejtik ki tevékenységüket. Az öszszeolvadás elsősorban adminisztratív természetű, és semmilyen
formában nem zavarja meg az oktatási folyamatot, és egyik intézmény alkalmazottainak sem kell
tartaniuk attól, hogy csökkenni fog
a jövedelmük.
A MOGYMTE megőrzi hagyományos orvosi és gyógyszerészeti
egyetem jellegét és a multikulturális
jelleget is, ahogy azt a 2011/1-es
közoktatási törvény megfogalmazza. Nem kell aggódni amiatt,
hogy az egyetemnek a romániai
magyar orvosképzésben betöltött
szerepe csökkenni fog, és amiatt
sem, hogy nem biztosítanak jó körülményeket a magyar nyelvű oktatás számára. Ez a két szempont
képezte az egyeztetés alapját, és
ezért hangsúlyosan belefoglalták a
két szenátus határozatába – olvasható prof. dr. Leonard Azamfirei
rektor közleményében.

MOGYMTE – egyetem Európáért

A tájékoztatóban a rektor leszögezi, hogy a Hivatalos Közlöny
2018. évi 735. számában közölt
kormányrendelettel befejeződött a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Petru Maior
Egyetem egyesítése. Ezt követően
2018. szeptember 20-tól az egyetem
hivatalos elnevezése Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Műszaki és Tudományegyetem névre
változott (MOGYMTE). Angol
neve: University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of
Targu-Mures.
A Petru Maior Egyetem oktatási
és adminisztratív szerkezetei a
MOGYMTE szerves részévé váltak,
és az egyesült egyetemek adminisztrációi a sajátos szervezési feladatokat ennek megfelelően folytatják.
Jelenlegi
szerkezetében
a
MOGYMTE-nek 10.726 hallgatója
van (egyetemi, mesteri, doktori és
más tanulmányi szinteken), 35 alapfokú egyetemi, 33 mesteri és doktori szakkal működik. Személyzete
1.233 alkalmazottból áll, 739 oktató, 494 segédoktató és kisegítő
személy alkotja.

2018. szeptember 26., szerda ___________________________________________ KULTÚRA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Lenyűgözték Ciprust

Értékes tapasztalatokkal és
sok dicsérettel tért haza a napokban a Maros Művészegyüttes Ciprusból, ahová
baráti és erős szakmai szálak
fűzik. Az sem kizárt, hogy a
ciprusi görögök ellátogatnak
Maros megyébe.

Gligor Róbert László

A Maros Művészegyüttes három
éve állandó vendég Cipruson, minden nyáron a román vagy a magyar
tagozattal elátogatnak a Földközitengeri szigetország görögök lakta
részébe, egy nemzetközi néptáncfesztiválra. A több éve fennálló
együttműködés az idén csúcsosodott ki, amikor a Maros megyeiek
voltak a rendezvény kiemelt vendégei – számolt be lapunknak
Barabási Attila Csaba igazgató. A
görög szervezőknek feltűnt, hogy
az erdélyi csoportoknak mennyire
gazdag a népviseletük, messze
meghaladja az összes többi európai és afrikai nemzet által bemutatottat.
Ezért idén a ciprusi görög kulturális minisztériummal úgy döntöttek,
ezt
mutatják
be
a
szigetországban, így Larnaka város
önkormányzata és a nikosziai Kulturális Örökség Egyesület szeptemberre meghívta a vásárhelyi
együttest, és a közös projekt kere-

Ö

tében Hasonlóságok és különbségek a ciprusi és romániai népviseközött
címmel
nyílt
letek
kiállításon Larnakában egy öttagú
Maros megyei küldöttség 60 különböző népviseletet vagy annak egyegy jellegzetes darabját tette
láthatóvá. Cipruson sok magyarországi és erdélyi magyar, illetve
román turista és vendégmunkás
fordult meg az elmúlt időszakban,
mindannyian örültek, hogy alkalmuk volt megtekinteni az erdélyi
román, magyar, szász és cigány
kultúra egy-egy elemét. A tárlat
egy hónapig látogatható, de már az
elmúlt napokban sokan tekintették
meg, ugyanis a tárlatmegnyitó után
került sor az idei nemzetközi néptáncfesztiválra is, ahol további tíz
európai és afrikai ország csoportjai
jelentek meg, és ahol az idén a
román tagozattal képviseltette
magát Marosvásárhely. Az együttes fellépései nagy sikert arattak,
idén – minden elfogultság nélkül –
ők kapták a legtöbb dicséretet, hiszen olyan kultúrkincseket (néptánc, népviselet, néphagyományok,
népzene) villantott meg, aminek
nincs párja Európában. Elérték a
céljukat, megmutathatták Ciprusnak és a további tíz részt vevő orhogy
Erdélyben,
szágnak,
Romániában milyen páratlan értékek vannak – összegzett az igazgató.

A fesztiválon emellett a részt
vevő nemzetek bemutatót tartottak
abból, hogy a népviseleteik díszítőelemei hogyan kerültek át az ünnepvagy hétköznapi ruhára is, melyek
azok a darabok és motívumok, amelyeket az emberek szívesen vásárolnak és öltenek fel, nem csupán
táncra.
A ciprusiakkal való együttműködés nem marad ennyiben, keresik a
két ország és intézményei közötti
kulturális kapcsolat fejlesztését, és

Tizenegy nemzet néptáncaiba, népviseletébe, hagyományaiba nyerhettek betekintést a fesztivál résztvevői

rdög Leventének naponta kétszer
örülnek a fickói és holtmarosi
gyermekek: reggel többé-kevésbé,
délben annál inkább. A derűs, beszédes férfi
jól ért a nyelvükön, nem is csoda, hiszen tíz
éve szállítja kis és nagyobb utasait a magyarói tanintézetbe, négy-öt órával később
pedig onnan haza. Amikor a múlt héten a
község pár gazdáját készültünk felkeresni,
velünk tartott, útbaigazított. Közben mesélt,
magyarázott, még a katonaévéből is felidézett egy mozzanatot. Színes történeteivel
arra is kíváncsivá tett, hogyan lett belőle iskolabuszsofőr.
– Autószerelői végzettségem van, de nem
maradtam a szakmában. Csak úgy érte
volna meg, ha magamnak dolgozom. Először egy lakatosműhelyben vállaltam munkát, azután jött a sofőrködés. Úgy éreztem,
az tisztább munka, jobban lehet szabályozni.
Egy évig fát szállítottam egy feldolgozó cégnek. 2005-ben kerültem a magyarói polgármesteri hivatalhoz mint tűzoltóautó-sofőr.
2008-ban aztán iskolabuszt kapott a község,
engem küldtek a járműért. Azóta is én szál-

ha lesz rá lehetőség, a görögök is
megmutatnák országunkban a kultúrájukat – tette hozzá Barabási Attila Csaba, megjegyezve, hogy ezek
a rendezvények alkalmat teremtenek barátságok szövődésére, egykultúrájának
jobb
más
megismerésére, hisz egyes népekkel – mint például a görögök, bolgárok, lengyelek – sok a közös
vonás, hisz országunkban is élnek
mindezek a népcsoportok mint
nemzeti kisebbségek.

Fotó: Barabási Attila Csaba

Akit messziről felismernek

lítom az iskolásokat, tűz esetén pedig az önkéntes alakulat sofőrjeként teljesítek szolgálatot.
– Vett már részt komolyabb bevetéseken?
– Régebb, amikor Szászrégennek még
nem volt meg a jó tűzoltóautója, a környékbeli településekre is kimentünk oltani. Akkoriban mi értünk elsőnek
a helyszínre. A tűzesetek
kilencven százalékára
hétvégén, illetve éjjel riasztottak. A legnagyobb
a ratosnyai tűz volt. Évekkel ezelőtt történt,
már nem emlékszem pontosan, mikor. A gát
melletti faházak gyúltak ki. De a legkockázatosabb tűzoltási akció, amin jelen voltam,
itt, Magyarón zajlott. A házam közelében
gyúlt ki egy faház. A tulajdonosnak Fickón
volt az állandó lakhelye, a községközponti
épületben csak nyáron tartózkodott. A szomszédok vették észre, hogy lángol a függöny.
Mondtam, hogy nincs idő az autó után
menni, mert másodpercek alatt leég az egész

épület, legjobb, ha azonnal nekikezdünk az
oltásnak. Csak azt nem tudtam, hogy egy
aragázpalack is volt a házban. Szerencsére
a palack is leégett. Ha felrobban, mi most
nem beszélgetünk.
– Iskolabuszt vezetni, gondolom, ehhez
képest pihentető munkának számít. A felelősség, persze, itt is óriási.
Mire
kell
leginkább odafigyelnie?
– Gyermekeket szállítok, erről egy percre sem szabad megfeledkeznem. Eddig a holtmarosi iskolásokat és
a fickói 5–8.-osokat vittem a községközpontba, és hoztam délben haza. Mióta a fickói tanintézetet felújítják, az óvodások és a
kisiskolások is velem utaznak Magyaróra. A
kicsikkel csak egészen lassan, 40 km/órás
sebességgel haladhatok, mert vannak közöttük olyanok, akiknek az ülésről le sem ér a
lábuk a földig, így egy nagyobb fékezésnél
könnyen előreeshetnek. Miután lepakoltam
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Fotó: Rab Zoltán

A napokban hazatérő vásárhelyi
együttes magyar tagozata új bemutatóra készül, mondta el még az
igazgató, már ezen a héten látható
lesz a Kicsi Svejk háborúja című
táncszínházi darab Marosvásárhelyen: csütörtökön este 7 órától a kövesdombi színpadon, a darabot
pénteken este ugyanabban az órában megismétlik – közölte az intézményvezető. Az érdeklődők az
együttes jegypénztáránál válthatnak
vagy foglalhatnak belépőt.

Fotó: Rab Zoltán

őket, muszáj kicsit felgyorsulnom, hogy ne
csússzak ki az időből.
– Hányszor fordul egy nap a kisbusszal?
– Most néggyel több utam van, mint
eddig. Reggel mindig a nagyobbakkal kezdem a napot, az, hogy a holtmarosi diákokkal vagy a fickói felső tagozatosokkal
indulok-e elsőnek, időnként változik. Fél 9re megyek a fickói elemistákért, kilencre az
óvodásokért. Délben ugyanez a csoportosítás, csak először, 12 órakor a fickói óvodásokat viszem haza, 12.30-kor a
kisiskolásokat, 13 órakor pedig a holtmarosiak, majd a fickói 5–8.-osok következnek.
– Milyen a hangulat iskolába menet és
hazafelé jövet a buszon?
– Ez nagymértékben függ az időjárástól
is. Mindenesetre a nagyobbak reggel élénkebbek, beszélgetnek, kacarásznak, délben
viszont rendszerint fáradtak, nincs energiájuk sokat társalogni. A kicsiknek a hazafelé
vezető úton jön meg inkább a hangjuk. A fickói óvodások között olyanok is vannak, akik
korábban nem ültek buszon, nekik ez a hathét perces utazás is élmény.
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Az adókulcs csökkentése sem javított
a héabevételeken

A jelenlegi uniós héarendszer
reformjára és az uniós szintű
együttműködés javítására
van szükség, ugyanis az Európai Unió tagállamai még
mindig csaknem 150 milliárd
euró héabevételtől esnek el –
közölte az Európai Bizottság
pénteken közzétett tanulmányában.

Szerkesztette: Benedek István

A minimálbér emelésére készülnek

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter hétfő este bejelentette, a kormány dolgozik egy határozattervezeten, amivel 2019. január elsejétől
2050 lejre emelik a minimálbért.
„Egy határozattervezeten dolgozunk, ami megemeli a minimálbért,
2019. január elsejétől ez eléri a 2050 lejt. Már tárgyaltunk erről a múlt
héten, találkoztunk a munkáltatói szövetségekkel és a szakszervezetekkel.
Azt mondták, tudni akarják, hogy egy nagyon világos mechanizmus lesze, hogy tudják, mire számítsanak. Ismertettem velük az álláspontunkat, a
kormányprogramunk nagyon világos, ad literam alkalmazzuk, és tudniuk
kellett volna, hogy januártól újfent nő a minimálbér” – jelentette ki a munkaügyi tárca vezetője az Antena 3 hírcsatorna műsorában.
Beszélt egyúttal arról is, hogy elkezdik euróban számolni a nettó minimálbért.
„Amikor véget ér ez a kormányzati ciklus, áttérünk az euróra. 2016
decemberében 205 eurós minimálbérrel indítottunk, és elértük a 251
eurót” – emelte ki Lia Olgu¦a Vasilescu. (Mediafax)

A Kína–USA-vámháború szinte
az egész világgazdaságra kihat

A Kína és az Amerikai Egyesült Államok közötti vámháború szinte az
egész világgazdaságra kihat – mondta Szabó Dávid József, a Századvég
Alapítvány kutatási igazgatója az M1 aktuális csatornán kedden.
Hozzátette, a világgazdaságban különböző globális láncok mentén termelődnek az áruk, ez azt jelenti, hogy a felek hiába vetnek ki kétoldalú
vámokat, valójában a közöttük levő bonyolult kapcsolatrendszer miatt
globálisan romlik az ellátás, és nő a termékek ára.
Szabó Dávid József szerint a piaci szereplők arra kényszerülnek, hogy
átgondolják: megtartják a jelenlegi termelői láncokat, vagy próbálják helyettesíteni olyan beszállítókkal, amelyek nem vetnek ki vámokat egymásra.
Az amerikai kormányzat hétfőtől újabb vámot hirdetett a kínai árucikkekre,
ezúttal 10 százalékosat, 200 milliárd dollár értékben, ezért Kína lemondta
az összes USA-val tervezett megbeszélését – ismertette. (MTI)

Az Airbnb alkalmazkodik
az uniós fogyasztóvédelmi
szabályokhoz

Az Európai Bizottság és az
uniós fogyasztóvédelmi hatóságok júliusi felhívását követően a szálláshelyek online
piacterét üzemeltető Airbnb
elkötelezte magát amellett,
hogy módosítja szerződéses
feltételeit, és az árait átláthatóbban tünteti fel – közölte
Vera Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti
esélyegyenlőségért
felelős
biztos.

Jourová tájékoztatása szerint a
vállalat kötelezettséget vállalt arra,
hogy honlapján minden esetben a
foglalás teljes árát tünteti fel, amely
magában foglalja a fizetendő egyéb
díjakat – például a szolgáltatási és
takarítási díjakat – is. Amennyiben
a végső árat nem lehet előzetesen
kiszámítani, egyértelműen tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy adott
esetben további díjak merülhetnek
fel.
Az Airbnb vállalta továbbá,
egyértelművé teszi, hogy az adott
ajánlatot magánvendéglátó vagy
szakember nyújtja-e, mivel eltérő

fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről is egyértelműen
tájékoztatja a fogyasztókat.
A vállalat arról is tájékoztat, ha
úgy dönt, hogy felmondja a szerződést vagy töröl egy tartalmat, és
ilyen esetben lehetőséget biztosít az
esetleges jogorvoslatra és a kártérítésre.
Az Airbnb-nek 2018 végéig kell
kiigazítania ennek megfelelően a
honlapja valamennyi uniós nyelvi
változatát.
Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság július
közepén szólították fel az írországi
központú Airbnb-t, hogy szerződéses feltételeit hozza összhangba az
uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal. A döntést az indokolta, hogy a
vállalat árainak bemutatása és számos feltétele nem felelt meg
a tisztességes kereskedelmi gyakorlatokról szóló uniós irányelvnek, a
tisztességes szerződési feltételekről
szóló irányelvnek, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a
joghatóságról szóló rendeletnek.
(MTI)

A dokumentumból kiderült,
hogy a héakerülés miatti bevételkiesés 2016-ban névértéken 10,5
milliárd euróval, 147,1 milliárd euróra, azaz az összes héabevétel
12,3 százalékára csökkent az előző
évi 13,2 százalékról.
A tanulmány adatai szerint az
adónemből a leggyengébb bevételi
hatásfokot Románia jegyzi, annak
ellenére, hogy pont a vizsgált esztendőben, 2016. január 1-től csökkentették 24-ről 20%-osra a

héakulcsot. Noha az adócsökkentéstől azt várták, hogy javítani
fogja a bevételi hatásfokot, ez nem
valósult meg, a költségvetésbe a
prognosztizált héabevételeknek
35,88%-a folyt be, ez volt a leggyengébb hasonló mutató az Európai Unióban. Az említett jelentés
szerint 2016-ban a román államkassza 6,13 milliárd eurónyi adóbevételtől esett el a héaelkerülés
miatt.
A tájékoztatás szerint az egyes
tagállamok teljesítménye továbbra
is jelentősen eltér. 22 tagállamban
csökkent a héakerülés miatti bevételkiesés. Ezek közül Bulgária,
Lettország, Ciprus és Hollandia a
kiesés több mint 5 százalékpontos
csökkentésével kimagaslóan teljesített. A bevételkiesés ugyanakkor
hat tagállamban, Romániában,
Finnországban, az Egyesült Király-

ságban, Írországban, Észtországban és Franciaországban nőtt.
Mint írták, uniós szinten ugyanakkor jelentősen javult a héa beszedése.
„Most arra van szükség, hogy a
tagállamok előrelépjenek, és a bizottság tavalyi javaslatának megfelelően az uniós rendszerben
jelentkező héacsalások visszaszorítása érdekében minél előbb megállapodjanak egy sokkal szélesebb
körű reformról. Az átalakítás következtében javulna és korszerűsödne a rendszer a kormányzatok
és a vállalkozások számára egyaránt, valamint szilárdabbá és
ügyfélbarátabbá válna” – fogalmazott Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az
adó- és vámügyért felelős biztos a
tanulmány
bemutatásakor.
(hírösszefoglaló)

kormánykoalíció tervei szerint ma
a képviselőház is elfogadja a jogszabályt, amelynek alapján a kitermelő vállalatoknak az idén döntést
kell hozniuk arról, hogy megkezdik-e a nyersanyag felszínre hozását.
A törvény korábban elfogadott
változata szigorította a kitermelés
feltételeit. A most elfogadott változat azonban több adókedvezményt
biztosít a kitermelő vállalatoknak,
emellett a következő évtizedekre
változatlanul hagyja a jelenlegi kitermelési járadék értékét.
A Fekete-tengerben több talapzatban is jelentős földgázlelőhelyet
találtak, amelyekből a hatóságok
becslése szerint Románia évi 18-20
milliárd köbméterre növelheti a jelenlegi 11 milliárd köbméter éves
földgázkitermelését. Az egyik talapzat a Neptun, amelyet az amerikai Exxon és az osztrák OMV
Petrom termelhet ki.
Nagyot nőtt a Petrom
részvényárfolyama
Nagyot nőtt az OMV Petrom
részvényeinek árfolyama az elmúlt
héten a Bukaresti Értéktőzsdén –
hívja fel a figyelmet a Ziarul Fi-

nanciar. A vállalat papírjai múlt
héten 11%-kal erősödtek, és mivel
a kőolaj hordónkénti áraiban nem
volt kiugró változás az elmúlt időszakban, a lap szerint egyértelműen belföldi folyamatokkal
magyarázható az erősödés.
A gazdasági lap szerint a kiugró
eredmény vélhetően annak köszönhető, hogy múlt héten két, a vállalatnak is kedvező módosító
javaslatot tettek be az úgynevezett
offshore törvénybe.
A két fontosnak tűnő módosító
javaslat egyike szerint az upstream
(kutatás-termelés) befektetései leírhatóak lesznek azokból a pluszadókból, amelyeket a gázpiac
liberalizálása miatt vetettek ki a
vállalatokra. A másik módosítás azt
írja elő, hogy a többletadó mértéke
és az a kvóta, amely szerint a kitermelt földgázt helyi piacon kell értékesíteni, a megkötött szerződések
futamideje alatt változatlan marad.
Elemzők úgy kommentálták a két
módosító javaslatot a Ziarul Financiarnak, hogy a vállalatok adóterhének csökkentése mellett legalább
annyira fontos, hogy a vállalatok
kiszámíthatóbban gazdálkodhatnak. (hírösszefoglaló)

igazgatója, hozzátéve, hogy az adó
kivetése a kereskedelmi ellentéteket
is csak tovább mélyítené. „Az
Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett digitális szolgáltatásokat
nyújtó
vállalatok
vámtételként érzékelnék az adót,
ami csak tovább mélyítené a kereskedelmi ellentéteket” – fogalmazott.
„Az, hogy digitális szolgáltatásokat adnak el amerikai vállalatok
Európában, még nem jelenti azt,
hogy jövedelemadót is itt kellene
fizetniük utána. A jelenleg érvényes nemzetközi adószabályok
szerint ugyanis adót a termékek
előállítása, nem pedig értékesítése
helyén kell fizetni” – mutatott rá,
hozzátéve, hogy a multinacionális
cégek adóelkerülési gyakorlata valóban problémát jelent, ez azonban
nem korlátozódik a digitális gazdaságra.
„Az adó kivetésére tett uniós javaslat egyáltalán nem meggyőző”
– jelentette ki Peter Kammerer, a
tanulmány elkészítésében közreműködő kamara, az IHK für Mün-

chen und Oberbayern igazgatóhelyettese. „A forgalom megadóztatása
csak megbolygatná a működő rendszert és az európai termékek adójának
megemelésére
késztetné
kereskedelmi partnereinket” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy Bajorország exportjának negyven
százaléka az Európai Unión kívüli
országokba irányul.
Az Európai Bizottság (EB) az
idén márciusban mutatta be javaslatait az információtechnológiai
nagyvállalatok megadóztatására.
Az EB becslése szerint 3 százalékos adó esetén évente mintegy ötmilliárd
euró
adóbevétel
keletkezne az EU-ban. Az adót a
felhasználók tartózkodási helye
szerinti uniós tagállam szedné be.
Az EB hosszú távú megoldásként
megreformálná a digitális tevékenységekre vonatkozó társasági
adóval kapcsolatos szabályokat,
hogy a tagországok megadóztassák
a területükön képződő nyereséget,
még akkor is, ha a vállalkozás ott
fizikailag nincs jelen. (MTI)

Elfogadta a szenátus
a módosított offshore törvényt

A szenátus első házként
ismét megszavazta a feketetengeri földgáz kitermelését
szabályozó törvényt, ezúttal
olyan formában, ami kedvezőbb a kitermelésben érdekelt vállalatok számára.

A felsőház gazdasági és energiaügyi szakbizottságai hétfőn délelőtt
vitatták meg a tervezetet, amelyben
több módosítást kezdeményeztek a
kormánykoalíció szenátorai.
A jogszabályt az idén már megszavazta a parlament olyan formában, amely nem volt kedvező a
kitermelésben érdekelt vállalatoknak. Klaus Iohannis államelnök augusztus elején visszaküldte a
törvényhozásnak a jogszabályt,
azzal érvelve, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely hoszszú távon méltányosan osztja el a
hasznot az állam és a beruházók
között, és képes hosszú távú
együttműködést teremteni a felek
között.
A szakbizottsági vitát követően
a törvény a plénum elé került, a
szenátus pedig 81 támogató szavazattal, 9 ellenvokssal és 15 tartózkodás mellett fogadta el. A
szenátus az első döntéshozó ház, a

Nem tartaná szerencsésnek a digitális adó
kivetését az ifo és a müncheni iparkamara

Hátrányos következményei
lennének az európai gazdaságra nézve az Európai Bizottság által tervezett digitális
adónak a müncheni ifo gazdaságkutató intézet és a felsőbajorországi iparkamara múlt
csütörtökön publikált közös
tanulmánya szerint.

Az ifo gazdaságkutató intézet
(ifo Institut – Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) valamint a
müncheni és felső-bajorországi kereskedelmi és iparkamara (IHK für
München und Oberbayern) közös
tanulmányának megállapításait
kommentálva Clemens Fuest, az
ifo igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében annak a véleményének adott hangot, hogy
„komoly problémákat okozna és
negatív következményekkel járna”
a digitális adó bevezetése az Európai Unióban.
A digitális gazdaságra kivetett
külön teher erősen fékezné a szektor fejlődését – fejtette ki az ifo
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A mezőgazdasági haszonbérlet (árenda) –
külföldiek tulajdonszerzése Romániában (II.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Természetesen nemcsak az árendába adónak vannak kötelezettségei, hanem az árendába vevőnek, a
haszonbérlőnek is. Az árenda kifizetése ebben az értelemben a haszonbérlő fő kötelezettsége,
amelyet alapesetben a haszonbérleti szerződésben meghatározott
időközönként, helyen és feltételek
mellett fizetnek ki. Abban az esetben, ha nincs ellenkező előírás, az
árendát a haszonbérlő lakhelyén
vagy székhelyén fizetik ki, ez a törvényes rendelkezés, amely a későbbi viták elkerülése miatt
általában minden fizetést szabályoz, jelenleg már meghaladott a
banki átutalásokkal történő kifizetések miatt. Az árendát – a haszonbérlet ellenértékét – pénzben vagy
terményben fizetik ki. Abban az
esetben, ha az árendát terményben
fizetik ki, a haszonélvező a begyűjtés pillanatától a termény átadására
köteles, az árendába adó pedig köteles ezt átvenni az ez irányú, írásban történt felszólítás pillanatától.
Ennek a kikötésnek az értelme az,
hogy a termények általában természetüknél fogva romlandóak, illetve későbbi felhasználásuk
érdekében bizonyos konzerválási
eljárásokat kell alkalmazni, ezért
az időben át nem adott vagy át nem
vett termények megromlásáért
vagy felhasználhatatlanságáért az
átadási, illetve átvételi kötelezettségét elmulasztó fél felel, illetve
viseli annak jogi következményeit.
Érdekes törvényes kitétel, hogy
a haszonbérlő kérheti az árenda
arányos csökkentését, ha a begyűjtéskor a termény valamilyen kényszerítő körülmény miatt teljes
egészében vagy minimum 50%ban elveszett. Ez a kitétel még
akkor is érvényesíthető, ha a termény biztosítva volt, és a haszonbérlőt kártalanították.
A hiteles formában, illetve a
helyi tanácsnál iktatott haszonbérleti árendaszerződések egyéb érdemi bírósági eljárás igénybevétele

nélkül, a szerződésben meghatározott időben és módon az árenda kifizetésére
vonatkozóan
végrehajtható okiratok (titlu executoriu), tehát nem kell ezért külön
pert indítani, hanem kérni lehet direkt módon a szerződés végrehajtását. Ez persze nem jelenti azt,
hogy a végrehajtással kapcsolatos
alaki követelményeket, illetve bírósági eljárásokat nem kell betartani, például az iratot végrehajtási
záradékkal kell ellátni (investire cu
formulă executorie), valamint a
végrehajtó végzéssel (încheiere)
jóvá kell hagyja a végrehajtást (admiterea executării). Ha a szerződés
nem írja le az árenda kifizetésének
módozatait és időpontjait, akkor
ezeket a vonatkozó törvényes rendelkezések szerint kell megállapítani, pl. a minimális árendaidő
leteltével természetesen a fizetési
kötelezettség is lejárt (devine scadent). Az haszonbérlő köteles az
árendába vett javakat ugyanazzal a
hozzáértéssel és szakértelemmel
használni, mint annak tulajdonosa.
Ezen kötelezettségek nem teljesítésekor a haszonbérlő vétkességét
absztrakt objektív kritériumok szerint mérlegelik egy olyan átlagember karakterét véve alapul, aki
mindig – tehát nem az adott körülmények között – méltányosan elvárható – mondhatni közepes
hozzáértéssel jár el (latinul: culpa
levis in abstracto). Ez a kitétel egy
szigorúbb vétkességelemzési formát jelent, ugyanis léteznek más
mérlegelési rendszerek is, például
az adott körülményeket is figyelembe vevő mérlegelés (latinul:
culpa levis in concreto), amely
enyhébb vétkességet feltételez, hiszen ebben az esetben figyelembe
kell venni a körülményeket, a
konkrét tényállást. Ez a felelősségkiterjesztési törvényes kitétel is
annak tulajdonítható, hogy az árendaszerződés általában nagyobb jelentőséggel bír, mint egy egyszerű
bérleti vagy haszonbérleti szerződés.
Alapesetben az árendába vett javakat csak természetes rendelteté-

Ro-Alert tesztüzenetek mobiltelefonra

sük szerint lehet használni, vagy
abból a célból, amelyet a felek határoznak meg a szerződésben. A
javak felhasználási kategóriáját a
haszonbérlő csak a tulajdonos előzetes írásos beleegyezésével változtathatja meg (polgári tvk. 1839.
paragrafusa).
Ugyancsak a haszonbérlő kötelezettsége a használt javak által termelt
termények
vagy
a
mezőgazdasági jószágok természeti katasztrófa elleni biztosítása.
A szerződés lejártakor a használt
javakat az árendába vevő vissza
kell juttassa az eredeti állapotban
azok jogos tulajdonosának (proprietar) vagy birtoklójának (posesor).
Az eredeti állapotot a javak átadásakor aláírt leltárban rögzítik.
Abban az esetben, ha a haszonbérlő erre nem hajlandó, az eredeti
tulajdonos vagy birtokló bírósági
úton kérheti tulajdon- vagy használati jogának érvényesítését. A szerződéskötés és a nyilvános
lajstromokba való bejegyzési költségei szintén a haszonbérlőt terhelik. Alapesetben a haszonbérlő az
árendajogot (a használatot) nem
ruházhatja tovább harmadik személyre, a javakat nem adhatja tovább árendába. Kivételt képez az
az eset, amikor az árendába adó
előzetes, írásos beleegyezésével a
haszonbérlő továbbadja a használati jogot a vele együtt gazdálkodó
házastársnak vagy nagykorú leszármazottjainak. Nem teljesen
tisztázott viszont az a helyzet, amikor a haszonbérlő jogi személy,
amelynek az esetében értelemszerűen nem beszélhetünk házastársról vagy leszármazottakról. A
jogirodalom szerint ebben az esetben az árenda továbbadásának tiltása „enyhébben” működik.
Ami egy nagyon fontos törvényes rendelkezés, az a haszonbérlő
elővásárlási joga a használatba vett
mezőgazdasági javak elidegenítése
esetén. Ennek értelmében az eladó
kötelező módon először a haszonbérlőnek kell felajánlja az illető
mezőgazdasági javakat.
(Folytatjuk)

Vészhelyzetekre készülve

Veszélyt jelző tesztüzenetek érkeznek a mobiltelefonokra, amelyeket a Ro-Alert rendszer
üzemeltetője digitális térkép révén célzottan
továbbít bizonyos övezetekbe, ehhez azonban
nem szükséges sem telefonszám, sem név, az
üzenetet fogadók kiléte ismeretlen marad.
Sokan azonban még a modern technológia alkalmazásával sem kapják meg a figyelmeztető üzeneteket.

A Ro-Alert üzenetküldő rendszert Románia területén
a Belügyminisztérium működteti a 2017. október 5-i
72-es számú sürgősségi rendelet nyomán a Sürgősségi
Helyzetek Országos Felügyelőségével és a Speciális
Távközlési Hatósággal közösen.
A ro-alert.ro honlapot és az üzenetküldő rendszert
annak érdekében létesítették, hogy az esetleges vészhelyzetekről, szélsőséges meteorológiai jelenségekről
vagy esetleges terrortámadásról Ro-Alert üzenettel időben tájékoztassák a lakosságot.
Az üzenet nem az SMS-rendszer révén, hanem Cell
Broadcast üzenetküldőn keresztül érkezik, így nem
szükséges sem telefonszám, sem név, és elkerülhető,
hogy az SMS-rendszer túlterheltsége miatt ne kapják
meg a figyelmeztetést. Az üzenetet egy hangjelzés kíséri, mely addig szól, amíg a készülék tulajdonosa el

nem olvassa a szöveget és meg nem
nyomja a billentyűzetet vagy az érintőképernyőt.
A katasztrófavédelmisek arra kérik a lakosságot, hogy végezzék el telefonjaikon
a szükséges beállításokat annak érdekében, hogy megkaphassák a figyelmeztető
üzeneteket és megismerhessék a rendszer
működését. Az ehhez kapcsolódó útmutatót a ro-alert.ro oldalon lehet tanulmányozni.
Olvasóink közül sokan jelezték, hogy
már számtalan ilyen jellegű figyelmeztetést kaptak, de olyanok is akadnak, akikhez nem érkezett el a tesztüzenet, ez a
telefonjuk beállításának tulajdonítható,
amelyet elvégezhetnek a https://roalert.ro/ honlapon román és angol nyelven olvasható útmutatás szerint. Másik
oka annak, hogy a tesztüzenetek nem érkeznek meg, ha a telefonkészülék nem
kompatibilis a Cell Broadcast technológiával, illetve ha nincs mobiljelük vagy
kikapcsolták
a
telefonkészüléket.
(Pálosy Piroska)

A biometrikus útlevél
igényléséhez

Azon külföldön tartózkodó
román állampolgárok, akik
nem rendelkeznek személyi
azonosító számmal, de szükségük van rá, az ország bármelyik megyei lakosságnyilvántartó hivatalában kérvényezhetik azt, az utolsó romániai lakhelyüktől függetlenül.

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal tájékoztatja azon
külföldön élő román állampolgárokat, akik nem rendelkeznek személyi azonosító számmal, de
szükségük van rá, hogy benyújthassák kérelmüket az új típusú, biometrikus útlevél igénylése érdekében,
hogy az országban bárhol kérvényezhetik.
A személyi szám (CNP) igényléséhez a kérvényt a megyei lakosság-nyilvántartó hivatalokhoz kell
benyújtani, függetlenül az utolsó romániai lakhelytől vagy születési

helytől – áll a szerkesztőségünkhöz
Codruţa Sava intézményvezető
kézjegyével ellátott közleményben.
A kérvény mellé csatolni kell az
alábbi eredeti és fénymásolt okiratokat:
– érvényes személyi okmány
(személyazonossági igazolvány,
külföldi hatóságok által kibocsátott
útlevél, lejárt román útlevél stb.)
– eredeti anyakönyvi kivonatok
(születési igazolvány és házasságlevél)
– a román állampolgárságot igazoló dokumentum
– közjegyzői meghatalmazás és a
meghatalmazott személyazonossági
igazolványa abban az esetben, ha
nem személyesen igénylik a személyi számot.
A személyi azonosító megszerzését követően beírják azt az anyakönyvi kivonatok megfelelő rovatába, az eredeti okiratok pedig újra az
igénylő birtokába kerülnek. (szer)

A félévi adókat és járulékokat

Egységes bankszámlára
kell utalni

A jogi, engedélyezett személyek, családi vállalkozások júliustól egy egységes számlára
kell utalják az államnak befizetendő adókat. Amint egy
előző lapszámunkban írtunk
róla, szeptember 30-án lejár
a türelmi időszak, ezt követően az átutalt pénzösszegek
visszakerülhetnek az adóköteles bankszámlájára, és késedelmi hátralékot számítanak fel.

Az állami költségvetés, valamint
a nyugdíj- és egészségügyi biztosítás két külön számlájából lett egy
egységes számla (contul unic), ezt
az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal elnökének 2018. évi 1612-es
számú rendelete nyomán foganatosították. Ennek értelmében a havonta 25-éig törlesztendő adókat a
RO84TREZ4765503XXXXXXXX
X egységes bankszámlára kell át-

utalni – tájékoztatott az Adó- és
Pénzügyi Hivatal Maros megyei kirendeltségének vezérigazgatója,
Dénes Irén. Amennyiben az adóköteles jogi személyek továbbra is az
eddig használt külön bankszámlákra utalnák a pénzt, szeptember
30-ig még átirányítják azt az egységes számlára.
Az átállási időszakot követően,
szeptember 30. után azonban a pénz
visszakerül az adóköteles bankszámlájára, és hátralékot számítanak fel az érintetteknek, annak
ellenére, hogy meggyőződésük szerint kifizették az állammal szembeni tartozásaikat. Azért is ajánlott
követni az utasítást, mert egy jól fizető cég fölöslegesen kerülne abba
a kellemetlen helyzetbe, hogy utólag bírságokat kelljen törlesszen,
ugyanis minden be nem fizetett adó
után késedelmi kamatot számolnak
fel. (pálosy)
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Schlier Zsuzsa
bronzérmes
a Románia-kupán+

Bronzérmes lett Schlier Zsuzsa a vívó-Románia-kupa junior
korosztályában. A Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub versenyzője a steauás Alexandra Predescuval, valamint a nagyváradi
Benea Biancával állhatott fel a dobogóra. A Románia-kupát 48
versenyző részvételével tartották, tájékoztatta lapunkat Szabó
Zoltán edző.

Luka Modric, a Real Madrid horvát futballistája kapta az Év Játékosa
címet
a
Nemzetközi
Labdarúgó-szövetségnél (FIFA). A
32 éves Modric először érdemelte
ki az elismerést. A középpályás az
előző szezonban klubjával megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd a
nyári oroszországi világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat.
Modric hétfőn este a FIFA londoni gáláján vette át a díjat a 2017.
július 3. és 2018. július 15. között
nyújtott teljesítményéért. Legutóbb
2007-ben fordult elő, hogy nem
Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo nyert a voksoláson, amelyen
a szurkolók szavazatai (25 százalék) mellett a szövetségi kapitányok, válogatott csapatkapitányok
és újságírók voksai döntenek. A
három jelölt között volt a Liverpool egyiptomi csatára, Mohamed
Szalah, valamint a Real Madrid
portugál támadója, Cristiano Ronaldo.
A gáláról többek között Ronaldo
és Lionel Messi is hiányzott.
A legjobb kapus Thibaut Courtois, a belgák világbajnoki bronzérmese lett, aki a Chelsea-ből idén
nyáron a Real Madridhoz igazolt.
Az év legszebb góljáért járó,
idén tizedszer átadott Puskás Ferenc-díjat az egyiptomi Mohamed
Szalah nyerte. A 26 éves játékos a
győzelmet érő találatot tavaly
decemberben, az Everton elleni
bajnokin szerezte. A Premier League gólkirálya a jobb oldalon két
védőt is kicselezett, mielőtt a

Gligor Róbert László

Alsóházi fociutánzat

Ismét kiábrándító játékot mutatott a Nyárádszereda színeiben futballozó ifjú marosvásárhelyi gárda: ezúttal hazai pályán
veszített pontot Náznánfalva ellen a Maros
megyei labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 4.
fordulójában.
A mérkőzés középszintű, kiegyenlített játékkal kezdődött, az első igazi megmozdulásra a 20. percig kellett várni, ám a
vendégek Borbély távoli lövésével a hazai
kapufát találták el. Ez kimozdította a szeredai csapatot, Cotoară azonban a kapu fölé
lőtt, míg túloldalon ismét Borbély tette próbára Borost. A 27. percben némiképp meglepően a hazaiak szerezték meg a vezetést,
Cotoară 25 méteres váratlan lövése a vendégek kapujában kötött ki (1-0). Erre a náznánfalviak Pop gyenge lövésével válaszoltak, és
a szünetet jelző sípszó előtt még kihagytak
egy nagy lehetőséget.
Nem tétováztak sokat azonban a második
játékrész elején, a 47. percben ki is egyenlítettek: a hazai kapus két egymást követő közeli rúgást kivédett, de Popnak már sikerült
legyőznie őt (1-1). Csakhamar a vezetést is
megszerezhették volna a vendégek, de Borbély 45 méteres lövése a felső léc fölött elszállt, amire a hazaiak csupán Sacson
gyenge szabadrúgásával válaszoltak, ám az
57. percben ismét sikerült magukhoz ragadniuk a vezetést, a Graur buktatásáért ítélt
büntetőt Oprea belőtte (2-1). Mintegy
negyedóra elteltével ismét megmozdult a
hazai csapat, ám Vultur lövését Nagynak sikerült kitornásznia a felső sarokból, amire
három perc múlva góllal válaszoltak a náznánfalviak, Borbély 18 méterről nem kegyelmezett. A hajrában a vendégek Sárosi
közeli helyzetében, a hazaiak Vultur kétszeri
gyenge próbálkozásával hagyták ki a győzelmet jelentő gól megszerzését. Bár még
korai lenne valamit is jósolni, ezzel a botlással Nyárádszereda idegenlégiósai az
utolsó előtti helyre csúsztak le, ahonnan már
csak egy éles mentalitásváltás tudja még a
középmezőnybe visszajuttatni őket ebben a
bajnokságban.

Jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 4. liga elitcsoportja, 4. forduló: Nyárádszereda SK – Náznánfalvi-Marosszentkirályi SK 2-2 (1-0)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, 30 néző. Vezette: Şofron Paul,
Schuller Szilárd, Săplăcan Călin (Szászrégen). Ellenőr: Suciu Ioan
(Marosvásárhely)
Góllövők: Cotoară (27.), Oprea (57.), illetve Pop (47.), Borbély
(74.)
Sárga lap: Oprea, Câmpean, Szőcs, illetve Gábor, Moroşan,
Ghereşi.
Nyárádszereda: Boros – Cioban, Arion, Oprea, Vultur, Graur
(85. Rad), Cotoară, Coman, Sacson (61. Szőcs), Câmpean (Páll),
Dan.
Náznánfalva: Nagy – Borbély, Mureşan (63. Sárosi), Pol (71.
Muntean), Pop, Oprea (86. Ferenczi), Gábor, Puskás (67. Ghereşi),
Tóth, Moroşan (61. Moldovan), Balázs.
1. Marosludas 4
2. Marosv. CSM 4
3. Nyárádtői Unirea4
4. Marosv. Atletic 4
5. Segesvár
4
6. Szováta
4
7. Kutyfalva
4
8. Náznánfalva 4
9. Marosoroszf. 4
10. Nagysármás 4
11. Nyárádtő
4
12. Ákosfalva 4
13. Nyárádsz. 4
14. Dános
4

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

Ranglista
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
2
0

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

22-3
18-3
21-4
15-8
12-8
5-12
10-18
7-6
5-7
5-18
8-11
3-12
5-7
1-20

12
12
9
9
6
6
6
5
4
4
3
3
2
0

Eredményjelző
* 1. liga, 9. forduló (eddig nem közölt eredmények): Bukaresti
FCSB – Dunărea Călăraşi 2-0, Gyurgyevói Astra – Medgyesi Gaz
Metan 3-0. Az élcsoport: 1. FCSB 18 pont, 2. Astra 17, 3. Kolozsvári CFR 16, 4. Sepsi OSK 15.
* 2. liga, 8. forduló (eddig nem közölt eredmények): Chindia
Târgovişte – Konstancai Farul SSC 5-1, Kolozsvári Universitatea
– Petrolul Ploieşti 3-2. Az élcsoport: 1. Sportul Snagov 20 pont, 2.
Academica Clinceni 18, 3. Zsilvásárhelyi Pandurii 17.
* Merkantil Bank Liga NB II, 8. forduló: Vasas FC – Kaposvári
Rákóczi FC 2-2, WKW ETO FC Győr – Budafoki MTE 4-0, Aqvital
FC Csákvár – Békéscsaba 1912 Előre 1-3, BFC Siófok – Nyíregyháza Spartacus FC 1-0, Zalaegerszeg – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2, BSS Monor – Duna Aszfalt Tiszakécske 0-0, Ceglédi VSE
– Vác FC 0-1, Budaörs – Dorogi FC 4-1, Credobus Mosonmagyaróvár – Soroksár SC 1-0, Kazincbarcika – Gyirmót FC 1-4. Az élcsoport: 1. Békéscsaba 17 pont, 2. Soroksár 16, 3. Gyirmót 15.

FIFA-gála: Luka Modric lett az év játékosa

Portré
Neve: Luka Modrić.
Született: 1985. szeptember 9., Zára (Jugoszlávia, ma Horvátország).
Magasság/testsúly: 172 cm/65 kg.
Klubjai: NK Zára (1996-2001), Dinamo Zágráb (2002-2008),
Zrinjski Mostar (kölcsönben, 2003-2004), Inter Zapresic (kölcsönben, 2004-2005), Tottenham Hotspur (2008-2012), Real Madrid
(2012 óta).
Posztja: középpályás.
Válogatottság/gól: 115/14.
Első mérkőzés a válogatottban: 2006. március 1. (Argentína, 3-2).
Első gól a válogatottban: 2006. augusztus 16. (Olaszország ellen,
2-0).
Eredményei: világbajnoki döntős (2018), Bajnokok Ligája-győztes
(2014, 2016, 2017, 2018), klubvilágbajnok (2014, 2016, 2017), európai Szuperkupa-győztes (2014, 2016, 2017), spanyol bajnok
(2017), spanyol Király Kupa-győztes (2014), spanyol Szuperkupagyőztes (2012, 2017), horvát bajnok (2006, 2007, 2008), Horvát
Kupa-győztes (2007, 2008), horvát Szuperkupa-győztes (2006), a
bosnyák bajnokság legjobb játékosa (2003), a horvát bajnokság
legjobb játékosa (2007), az év legjobb horvát labdarúgója (2007,
2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018), a spanyol bajnokság legjobb
középpályása (2014, 2016), Európa legjobb középpályása (2017,
2018), a klubvilágbajnokság legjobb játékosa (2017), a világbajnokság legjobb játékosa (2018), a FIFA év játékosa (2018).
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hosszú felső sarokba csavarta a
labdát.
A férficsapatot irányító edzők
közül Didier Deschamps, a világbajnok francia válogatott szövetségi
kapitánya, a női csapatok trénerei
közül pedig a Bajnokok Ligájagyőztes francia Olympique Lyonnais-t irányító Reynald Pedros
kapta az elismerést.
A legjobb női játékos a brazil
Marta Vieira da Silva lett, immár
hatodszor.
A profi labdarúgók nemzetközi
szakszervezetének
(FIFPro)
álomcsapatát David de Gea, Dani
Alves, Raphaël Varane, Sergio

Ramos, Marcelo, Luka Modric,
N’Golo Kanté, Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Cristiano Ronaldo alkotja, ezt a 11-et is
most hirdették ki.
A sportszerűségi díjat a német
Lennart Thy, a holland VVV Venlo
futballistája kapta, aki nem lépett
pályára a PSV Eindhoven ellen,
mert a meccs időpontjában vért
adott egy ritka betegségben szenvedő férfi részére.
Az év szurkolóinak a perui válogatott drukkereit választották, akik
közül mintegy 40 ezren kísérték el
kedvenceiket az oroszországi világbajnokságra.

A magyaroknál is Modric volt a nyerő, a románoknál nem
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco
Rossi és Dzsudzsák Balázs korábbi csapatkapitány is a győztes
Luka Modricot tette az első helyre a nemzetközi szövetség (FIFA)
Év Játékosa-szavazásán. Mindkettejüknél bekerült az első háromba a világbajnok francia válogatott valamelyik játékosa, akik
azonban a hétfő esti, londoni FIFA-gálát megelőzően nyilvánosságra hozott hármas listán nem szerepeltek.
A románoknál viszont nem volt nyerő Luka Modric: sem a válogatott edzője, Cosmin Contra, sem a csapatkapitány Cristian Săpunaru nem nevesítette a horvát nemzeti együttes és a Real
Madrid játékmesterét, még a legjobb három közé sem.

Messinél befért a legjobb háromba CR7, fordítva ez nem igaz
Néhány további érdekesség a FIFA Év Játékosa díj szavazásával
kapcsolatosan: Lionel Messi harmadik helyen voksolt Cristiano
Ronaldóra (életében először szavazott a portugálra), akinél viszont
a Barcelona ásza nem fért be a legjobb háromba. A londoni gálán
egyébként egyik futballista sem jelent meg. Hugo Lloris csak honfitársra szavazott, míg Giorgio Chiellininél, Sergio Ramosnál és
Harry Kane-nél nem fért be egy francia (és válogatott csapattárs)
sem. Csak utóbbi kettőnél találjuk Messit és Ronaldót is a legjobb
háromban, ami arra utal, változnak az idők.
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Buli nélkül adakozni elképzelhetetlen

Magyarfülpösi jótékonysági motorostúra

Motordübörgésre figyelt fel
szeptember 15-én Marosvásárhely, Szászrégen, illetve
Magyarfülpös népe. Ekkor került sor az immár ötödik alkalommal
megszervezett
jótékonysági motorozásra,
amelynek célja a fülpösi
református
lelkipásztor,
Ady István munkájának köszönhetően megalakult Szivárvány
Alapítvány
által
működtetett Szivárvány Házban nevelkedő és tanuló,
mélyszegénységből érkező
gyerekek segítése.

Kaáli Nagy Botond

Az idei jótékonysági motoros
esemény szervezését a segíteni
vágyó marosvásárhelyi és régeni
szabad motorosoktól idővel átvette
a szászrégeni Sons of Attila RC motoros baráti klub, valamint az országos lefedettségű Daimler MC
nomád chaptere: szervezői munkájuknak köszönhetően a jótékonysági buli látogatottsága évről évre
bővül, és a hangulat is – immár hagyományosan – igen jónak mondható.
Szeptember 15-én délben indultunk Marosvásárhelyről motorokkal, hogy a bulin részt vegyünk, és
az Auld Cut MC motorosklub adományát átadjuk. A vásárhelyi felvonulás a Liget elől korábban indult,
mi déli fél egyre értünk Régenbe,
ahol a helyi Lidl parkolójában gyülekeztünk: klubtagok, szabad motorosok, régi ismerősök és új arcok,
magyarok és románok egyaránt. A
gyönyörű időben elsütött vicceket
szirénaszó szakította félbe, de ezúttal nem volt amiért aggódnunk:
rendőri felvezetéssel indult a felvonulás, keresztül-kasul Szászrégenen, majd Beszterce, illetve
Magyarfülpös felé vette az irányt a
104 motorból álló, kilométernyi
konvoj.
A laza, kora délutáni motorozás
még a másnaposokra (ne feledjük,
motorosokról beszélünk, szombat
délben) is jótékony hatással volt,

így a Szivárvány Ház kertjében kialakított parkolóban letámasztott
gépeket magukra hagyva jókedélyű
beszélgetésbe fogott mindenki. A
kávészünet után Zsigmond Zsolt, a
Sons of Attila RC elnöke, valamint
Ady István lelkipásztor üdvözölte,
és hívta ebédre a résztvevőket: a
száznál is több motoros a Szivárvány Ház ebédlőjében fogyasztotta
el a gulyást, majd helyezte adományát – mindenki annyit adakozott,
amennyit akart – a pénzesdobozba.
Odakint, a napernyők alatt, illetve a
ház udvarán felállított színpad előtti
téren már kezdetét vette a bulis hangulat, amely a Titán együttes fellépésekor, illetve azt követően hágott
ama bizonyos tetőfokra: az utóbbi
évek folyamán méltán híressé vált
formáció dallamos hard rock dalaira
kicsik és nagyok egyaránt ropták, a
precíz és igen jó hangzású koncert
végén Szabó Előd frontember köszönte meg mindenki részvételét és

adományát. A hangulatot az eleredő
eső sem tudta megtörni, így a Shadows együttes gitárosának, Szigyinek az unplugged előadása is
sikeresnek bizonyult, késő éjszakáig folyt a mulatozás, ahonnan a
sátraikba, illetve a ház ebédlőjében
elhelyezett matracokra vonultak

Fotó: Kaáli Nagy Botond

vissza megérdemelt pihenésre a jótékonykodó partiarcok.
Az idei esemény igencsak sikeres
volt: amint azt Zsigmond Zsolt elárulta, a felvonuláson részt vevő
104 motor(os)t többen is követték
Magyarfülpösre, sokan csak délután
tudtak eljönni, így a teljes létszám
ennél többre tehető. Idén adományként 11.200 lej gyűlt össze, Szigyi
és a Titán együttes – ugyancsak
adományképpen – ingyen vállalta a
fellépést, a színpadot és a hangtechnikát pedig jutányos áron bocsátották a szervező Daimler MC és Sons
of Attila RC rendelkezésére.
Sokan nem tudják, de a motoros
szubkultúra – minden negatív hírverés és Z kategóriás, prosztó tévéfilm ellenében – világszerte a
legnagyobb alulról építkező civil
adományozók közé tartozik. A motorosklubok, márkaklubok és egyesületek évente többmilliónyi (egyes
kimutatások szerint milliárdnyi)
dollárral segítik a rászorulókat,
főleg a gyerekekekkel, sérült motorosokkal, egykori katonákkal foglalkozó intézeteket. Az egészben az
a legszebb, hogy ez nem kötelező és
nincsen összehangolva, csak egyszerűen a szubkultúra részévé vált
az elmúlt nyolcvan év folyamán.
Ezen tradíció értelmében adakoztak
és adakoznak a hazai motorosok is

tájegységtől, politikai hovatartozástól és beszélt nyelvtől függetlenül a
mikuláscsomagoktól a házépítésig.
Az adakozás buli nélkül természetesen elképzelhetetlen, a Szivárvány Ház közössége pedig ezúttal
is nagyszerű házigazdának bizonyult.
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A MAROSVÁSÁRHELYI REPÜLŐTÉR
versenytárgyalást szervez
a taxistevékenység odaítélésére.

A versenytárgyalásra 2018. október 17-én kerül sor. A dokumentációt a reptér székhelyén lehet átvenni szeptember 26-ától.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: október 15-én 16 óra.
Bővebb felvilágosítás a 0749-014-465-ös telefonszámon.
www.transylvaniaairport.ro

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, első osztályú
tömbházlakás az Állomás téren, 51
m2 + terasz. Ára: 47.000 euró. Érdeklődni a 0745-416-524-es telefonszámon. (10589-I)
ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömbházlakás a Tudorban, a Fortuna közelében. Irányár 58.000 euró. Tel.
0754-816-158. (1982-I)
KIADÓ 2 szoba-összkomfortos, földszinti tömbházlakás Marosvásárhelyen, a Busuiocului utca 7/A/1. szám
alatt. Komolyságot kérek. Tel. 0742088-262. (10499-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(10377)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MILVUS CSOPORT MADÁRTANI és TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖNYVELŐT alkalmaz. Teendők: a hatályos jogszabályok szerinti számviteli ellenőrzés – könyvelés; a
gazdasági műveletekre vonatkozó igazoló dokumentumok előállítása;
a könyvelési adatok helyességének biztosítása és ellenőrzése. Amit
ajánlunk: érdekes munkakörnyezet, versenyképes bérezés, sokoldalú
lehetőség továbbtanulásra és képességfejlesztésre, azok kibontakoztatására. Elvárások: okleveles felsőfokú végzettség – minimum 3 éves,
szakmai régiség minimum 3 év, számítógépes könyvelési program ismerete, a magyarnyelv-tudás előnyt jelent. Az önéletrajzot a következő
e-mail-címre várjuk: office@milvus.ro. Határidő október 3. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává
szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT
PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62673-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET
és SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT alkalmaz. Munkaprogram: 6x8
óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés.
Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a
0744-403-114-es telefonszámot. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI MUNKÁK. Órabér
10,40 euró. Azonnali indulás. Tel. 0740-881-428, 0753-837-335.
(10464)
A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313888-as telefonszámon. (sz.-I)
SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jövedelem! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel. 0731-824-217. (20522-I)
A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL 2018. szeptember 27-én
versenyvizsgát tart több állás betöltésére. Egy közlemény szerint keresnek jelentkezőket POSTÁSNAK Marosvásárhelyre, POSTAI DOLGOZÓNAK
Marosvásárhelyre,
ÉRTÉKSZÁLLÍTÓNAK
Marosvásárhelyre és POSTAI TISZTVISELŐNEK Kebeleszentiványra. Érdeklődni lehet a 0265/213-648-as telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ
(10376)

tűzifa.

TŰZIFA
(10530)

eladó.

Tel.

0752-576-831.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(10377)
Tel.

0758-548-501.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977768. (10557-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy lemezből, készítünk fából
teraszt és bármilyen kicsi javítást.
Kedvezmény nyugdíjasoknak: 15%.
Tel. 0758-639-258. (10523-I)
TETŐBÁDOGOS vállal tetőkészítést
Lindab lemezből, cserépből, lécekkel,
fóliával. Teraszt készítünk fából és vasból.
Bármilyen más munkát vállalunk. Tel.
0748-669-239, Misi. (10524)
VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, ácsmunkát, teraszkészítést, tetőjavítást, csatornajavítást,
csatornatakarítást, cserépforgatást.
Tel. 0747-871-270. (10485-I)

Agrár szakemberek jelentkezését várjuk

Székelyföldi mezőgazdasági szaktanácsadó hálózat kiépítéséhez Hargita, Maros
és Kovászna megyéből területi képviselők, illetve mezőgazdasági szakterületeken
jártas szakemberek jelentkezését várjuk.
Elvárás az agrár szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettség, a jó szervezőkészség, kiváló kommunikációs és önálló munkaszervezési képesség, gyakorlati szakmai
ismeretek; felhasználói szintű számítógépes ismeret, a román nyelv felsőfokú ismerete, B kategóriás jogosítvány és saját jármű.
Magyar nyelvű, fényképes önéletrajzát és kézzel írott motivációs levelét
a szekelygazdak@gmail.com és az rmgemaros@gmail.com e-mail-címre várjuk.
Bővebb információkat a következő Facebook-oldalakon lehet találni:
https://bit.ly/2MH6hgs
https://bit.ly/2xKgu6g

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os kedvezménnyel vállalok tetőjavítást, csatornakészítést,
lefolyókészítést,
festést, vakolást. Tel. 0726-638-909,
János. (10548)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását, csatornajavítást.
Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)
ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)
TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (10526)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.”
Üres és rideg nélküled otthonunk, nincs kivel megosszuk örömünk, bánatunk. Akartunk annyi
jót és szépet, de a sors életünkben mindent összetépett. Veled
együtt volt teljes a családi életünk, hogy elmentél, magaddal
vitted örömünk.
Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon, az azért van, mert
szerettünk és hiányzol nagyon.
Még fáj, s talán örökké így marad,
de te mindig velünk leszel, az idő
bárhogy telik.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a marosfelfalusi
születésű
RÁCZ
SÁNDORRA, akit a kegyetlen
halál már 9 éve elragadott szerettei köréből. Áldott, szép emlékét
egy életen át szívünkben őrizzük:
özvegye, két leánya, veje és négy
szerető unokája: Karola, Balázs,
Anita és Adrienn.
Könnyes szemmel feltekintünk az
égre, és suttogjuk: drága édesapánk, hiányzol nagyon. Kérjük a
Jóistent, nyugtasson békében!
(mp.-I)

Már egy éve annak, hogy elmentél, és tőlünk el nem búcsúztál.
Könnyes szemmel állunk meg sírodnál, te nem szólsz, de mi érezzük, hogy hívtál. Mi szólunk, de a
néma sír nem felel, szomorú szívünkben örökké létezel. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
csendes álmodat nem zavarja
senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked szívünkben
örökké megmarad. Ezen a napon
minden más, újra mélyen érint
meg a gyász, nincs már velünk
együtt, kit ismertünk és szerettünk. Ma lélekben újra együtt lehetünk. Bennünk él egy arc, egy
meleg tekintet, bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Egy reményünk, mely éltet és vezet,
hogy egyszer még találkozunk
veled.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 26-án a marosvásárhelyi id. BOGDÁN ILONÁRA.
Nyugodj békében! A gyászoló
család: gyermekei, Incze és
Ilonka, unokái, Orsi, Réka, Boti,
menye, Lili, veje, Ernő. (10580-I)
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Múlhatnak a napok, telhetnek az
évek, akik szívből szeretnek, nem
felednek téged! Az élet megy tovább nélküled, de olyan soha
nem lesz, mint veled. Téged elfelejteni soha nem lehet, meg kell
tanulni élni nélküled.
Fájó
szívvel
emlékezünk
NÉMETHY GÉZÁRA halálának
második évfordulóján. Szerető feleséged, Marika, lányod, Borika
és unokád, Lilla. Nyugodj békében! (10560)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, nem láthatunk, nem beszélhetünk már veled. Virágot viszünk a néma sírra, de ezzel,
ÖCSI, nem hozhatunk vissza.
Elrabolt tőlünk a kegyetlen halál,
távozásod, míg élünk, örökké fáj.
Csak az idő múlhat, feledni nem
lehet, amíg élünk, szívünkben
megmarad az emléked. Küzdöttél, de már nem lehetett, búcsúztál volna, de erőd nem engedte,
csak a beteg szíved súgta: isten
veletek, engem már a csönd ölel
és az örök szeretet.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk BOÉR LAJOSRA (VIKING
ÖCSI) halálának 8. évfordulóján.
Bánatos édesanyja, nyolc testvére és kislánya, Enikő. (10552)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 26-ára, amikor drága
édesapánk itt hagyott minket.
Azóta eltelt 30 év, de feledni nem
tudjuk.
Akik ismerték és szerették
AIRIZER ANTAL volt elektrotechnikus oktatómestert, gondoljanak
rá kegyelettel. Isten nyugtassa
békében! Gyermekei: Márta és
Laca, menye, Jutka, unokái és
dédunokái. (105694)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, rokon,
özv. FARKAS JOLÁN
született KISS JOLÁN
életének 75. évében hosszas
szenvedés után megpihent. Temetése 2018. szeptember 26-án,
szerdán 13 órakor lesz a mezőbándi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (10595-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Borsos Tündének és családjának szeretett ÉDESANYJA elhunyta alkalmából. A Get Instal
munkaközössége. (20550)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívből köszönjük a rokonoknak,
barátoknak, kedves ismerősöknek, szomszédoknak, akik az
utolsó útjára elkísérték drága,
szeretett édesanyánkat, NAGY
ERZSÉBETET,
bánatunkban
osztoztak velünk. Fia és családja.
(10578-I)
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Október 1.
az idősek világnapja

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az idős személyek egyesületeivel közösen meghív minden érdeklődőt
az Október 1. az idősek világnapja elnevezésű eseményre.
Iratkozni, a helyek függvényében, hétfőtől péntekig 9–13
óra között lehet:
• a Nyugdíjasok Egyesülete Maros megyei székhelyén,
a Bolyai utca 36. szám alatt;
• a Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesületénél, Bolyai utca
36. szám;
• a Nyugdíjasok Ligájánál, a Cuza Vodă utca 22. szám
alatt.
A feliratkozásnál a személyazonosságit és a nyugdíjszelvényt (eredeti és másolat) szükséges felmutatni, részvételi díj 15 lej. Az esemény napján 15 órától a város
nagyobb negyedeiből buszok viszik a helyszínre, majd 22
órakor vissza is szállítják a résztvevőket.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
minden érdeklődőt szeretettel vár!

