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Ingyenebéd rászorulóknak

Nincs nappali melegedő Marosvásárhelyen

Donald Trump
a vejét nevezi ki
főtanácsadójának

Jared Kushner Trump idősebbik lányának, Ivankának a férje, s már a kampányban is Trump egyik legfontosabb
tanácsadója, a színfalak mögött a legbefolyásosabb ember volt.

____________3.
Felelőtlenség
az állatszállítás

A szakemberek tanácsaival és egy kis
odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott hobbiállatok, illetve a
haszonállatok megbetegedése, fagyása, szenvedése.

____________4.
Arcan

Az este 8 órától kezdődő eseményen
Adrian Berinde, nagyváradi születésű,
de magát kolozsvárinak valló zenész,
dalszerző, festőművész, színházi rendező és művészeti menedzser új,
Arcan című lemezét mutatja be a
nagyközönségnek.

____________5.
Sokat költekezünk

A kiadások nagy része élelmiszerre,
nem élelmiszer jellegű termékekre,
szolgáltatásokra, helyi adókra, illetékekre, költségvetési hozzájárulásokra,
illetve a haszonállatokkal kapcsolatos
kiadásokra megy el.

Nagyvárosokban készült riportokban láthatjuk, hogy amikor
télidőben mélyre süllyed a hőmérő higanyszála, a hajléktalanok nappali melegedőkbe térnek be, ahol menedéket, meleg
ételt, teát kapnak. Marosvásárhelyen és a megye többi városában tudtunkkal nincs kimondottan nappali melegedő,
ahová bárki betérhetne. Viszont ilyenkor az éjjeli menedékhelyről nem tessékelik ki a hajléktalanokat, nappal is bent
maradhatnak, ha akarnak.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Major Márta, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztályának vezetője megerősítette, nappali melegedőt nem üzemeltet a hivatal, hiszen ez a kezdeményezés csúfos kudarcba fulladt. Az Iskola utcai
adventista gyülekezettel partnerség révén ezelőtt három évvel működtettek egy melegedőt, de meg kellett szüntetni.
– Annyi jóság, annyi emberszeretet, annyi segíteni akarás volt az adventistákban, hogy csodálattal voltunk irántuk, de pontosan a rászorulók
voltak azok, akik miatt meg kellett szüntetni a szolgáltatást, mert olyan
szemetet és rendetlenséget hagytak, olyan rongálásokat okoztak, hogy
(Folytatás a 4. oldalon)

Hideg idő

Mínusz 32 fok
Székelyföldön

Mínusz 32 Celsius-fokot mértek kedd reggel a Székelyföld
peremén fekvő Bodzafordulón.
A keddre virradó éjszaka volt a leghidegebb Romániában. A
legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket Székelyföldön és a Székelyfölddel szomszédos megyékben mérték. A hajnali, reggeli
órákban Csíkszeredában, Brassóban és Fogarason is mínusz 29
fokig, Sepsiszentgyörgyön mínusz 28, Kézdivásárhelyen mínusz 27, Székelyudvarhelyen és Gyergyóalfaluban mínusz 24
fokig süllyedt a levegő hőmérséklete. A fagyos idő az egész országra kiterjedt. Kolozsváron mínusz 19, Bukarestben mínusz
18 Celsius-fokot mértek. Gabriela Firea, Bukarest főpolgármestere bejelentette, hogy jövő hétfőig szünetel a tanítás a fővárosi
iskolákban.
A romániai meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az elkövetkező napokban enyhül a fagy, de újabb havazások, hóviharok következnek, amelyek elsősorban az ország délkeleti
megyéit érintik. A hófúvások veszélyét másodfokú (narancs
színű) figyelmeztetésben jelezte a szolgálat. A figyelmeztetés
kedd estétől szerda délig van érvényben.
A valaha mért legalacsonyabb romániai hőmérséklet mínusz
38,5 Celsius-fok volt. Ezt 1942. január 25-én mérték a Székelyföld határán fekvő Brassó megyei Botfaluban (Bod). (MTI)
Betiltották a hajózást a Duna alsó szakaszán
Jégképződés miatt meghatározatlan időre betiltották a hajózást a Duna román–bolgár határszakaszán – közölte a román
(Folytatás a 11. oldalon)

____________6.
Közelebb
az UNESCOvédettséghez

Egy lépéssel közelebb került Verespatak ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete (UNESCO) felvegye a települést a védett kulturális
örökségek listájára.

____________11.

Szocdem csapda

Karácsonyi Zsigmond

Hiányzik a költségvetés kasszájából tízmilliárd lej, jelentette be vasárnap este a kormányzó párt elnöke. Parlamenti
vizsgálóbizottság felállításával fenyegetőzött. A leköszönt
kormányfő és pénzügyminisztere másnap visszakézből cáfolta a vádakat. Ugyanis a tavalyi költségvetés-tervezetet
még a szintén szocdem Ponta-kormány dolgozta ki, a technokraták csak örökölték a választási évre feltupírozott mutatókat. Ráadásul tavaly januártól a bevételek biztos
forrását jelentő hozzáadottérték-adó (TVA) kulcsát 4 százalékkal csökkentették. A Cioloş-kormány év vége felé – a
választási kampány lendületében – még kozmetikázott egy
keveset, és 4 milliárd lejjel megemelte a költségvetés várható bevételeit. Tény, hogy még ez a blöff sem tette kétségessé a 3 százalék alatti GDP-arányos deficitszint tartását.
Csakhogy a kiesett bevételek elmaradása megkérdőjelezi a
szocdemek kampányígéreteinek teljesítését. Ebből a csapdából csak úgy tudnak kimászni, ha a bér- és jövedelemnöveléseket elhalasztják, esetleg tompított változatban
próbálják lenyeletni választóikkal. Miközben sűrűn emlegetik az előző kabinet káros gazdaságpolitikáját. Ennek az
előjátéknak vagyunk tanúi ezekben a napokban. Ismerve a
honi viszonyokat, még sokáig fognak ezen csámcsogni a vitaműsorok primadonnái. De a beígért kánaáni állapotokra,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 56 perckor.
Az év 11. napja,
hátravan 354 nap.

Ma ÁGOTA,
holnap ERNŐ napja.
ERNŐ: az Ernesztből a nyelvújítás során alakított utónév. Jelentése: komoly, határozott.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. -50C
min. -150C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 10.

1 EUR

4,4971

100 HUF

1,4576

1 USD

1 g ARANY

4,2458
161,8999

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.

Szociális program Jedden

Jelentős a létminimum alatt élők száma

A jeddi önkormányzat 4,5 millió eurós pályázatot nyújtott be a szegénység és a társadalomból való kirekesztettség
megelőzésére az Európai Alapok Minisztériumához. Mint
ismeretes, a község területén Kebelében, Kebeleszentiványon és Marosagárdon is jelentős roma közösség él a létminimum alatt.
A pályázat célja elsősorban az ő helyzetük javítása, hiszen elég sok társadalmi gondot okoznak a községben. A
program 600 jeddi személyt érinthet közvetlen módon. Az
elképzelés szerint olyan tevékenységeket szerveznének,
amelyek arra bátorítanák az érintetteket, hogy adják iskolába gyerekeiket, ugyanakkor keressenek munkát. A pályáztató kapcsolatba lépett mintegy 30 céggel, amelyek ha
szociális esetként nyilvántartottat alkalmaznak, a pályázat
keretében jelentős pénzösszeget kapnak személyenként.
Ugyanakkor olyan cégek alapítását is támogatják mintegy
25.000 euró kezdőtőkével, amelyek szintén a program cél-

közönségének teremtenének munkahelyet. A pályázat oktatási része mintegy 1,2 millió euró lenne – az Iskola mindenkinek program keretében –, amivel azokat a tanárokat
ösztönöznék, akik iskola utáni oktatást vállalnák. Ezenkívül
a pályázat lehetőséget teremt oktatási eszközök vásárlására
is. Bányai István polgármester azt szeretné, ha ezáltal lehetőség nyílna a tönkrement kultúrotthon felújítására, illetve
manzárdosítására, ahova a programot koordináló szociális
központot létesítenék, ugyanakkor itt bonyolítanák le az iskola utáni oktatási programot is. A pályázat keretében lehetőség lesz a nehéz körülmények között élők házának a
rendbetételére, civilizáltabb életkörülmények teremtésére.
Az elöljáró szerint az új kormánystruktúra felállítását követően, valószínű, már kora tavasszal választ kapnak arra,
hogy sikeresen pályáztak-e. Mindenképpen tenni kell valamit, hiszen a községben jelentős számú roma él, akik befolyásolják a közösség életét. (vajda)

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Pályázat vízbevezetésre

A megyeszékhely peremtelepülésén, Jedd községben
nincs csatornahálózat, ezért az önkormányzat uniós támogatással szeretné kiépíteni a rendszert. A múlt év végére
sikerült az országos vidékfejlesztési pályázati alaphoz
(PNDR 7.2-es) benyújtani azt a dokumentumcsomagot,
amelynek alapján legtöbb 1 millió eurót igényelhet az önkormányzat. Erre olyan települések pályázhatnak, ahol a
lakosok száma meghaladja a 2000 főt. A tervezésnél figyelembe vették az Agárd, Kebeleszentivány és Kebele csatlakozásához szükséges körülményeket. A hálózatot 5500
főre tervezték, szükség esetén bővíthető. A csatlakozási
pontot az Aquaserv határozta meg Marosvásárhely és
Jedd találkozásánál. Jedd község csatornahálózatának kiépítéséhez 4,5 millió euróra van szükség.

Szép – bemutató

Ma 19.30-tól a Nemzeti Színház Kistermében bemutatják
Jon Fosse Szép című drámáját. A szereposztás tagjai:
Férfi (Geir) Ördög Miklós Levente, Másik férfi (Leif) Korpos
András, Nő (Hilde) Moldován Orsolya, Anya Biluska Annamária, Lány (Siv) Barabás Krisztina m.v., Fiú Nagy László
m.v. Díszlet- és jelmeztervező: Bogdan Spătaru, zene: Vizi
Imre, rendezőasszisztens: Keresztes Franciska. A premierre a Bernády György-mecénásbérletek érvényesek. Következő előadás: január 12., csütörtök, szintén 19.30-tól.
Az előadás román nyelvű feliratozással követhető. Jegyek
a Kultúrpalota jegyirodájában (telefon 0372-758-230), a
színházi jegypénztárban (telefon: 0365/806-865) és a
www.biletmaster.ro honlapon válthatók.

Rocksuli indul

A Bronx Music Egyesület szervezésében január 16–31.
között lehet beiratkozni a Marosvásárhelyi Rocksuliba, a
következő szakokra: klasszikus gitár, elektromos gitár,
basszusgitár, ütőhangszerek, dob, billentyűs hangszerek,
ének. A jelentkezők a rocksuli.mvh@gmail.com címen érdeklődhetnek, illetve jelezhetik részvételi szándékukat. Az
oktatás a Posta utca 2. szám alatti volt bábszínházi épületben lesz. Hatéves kortól kezdődően (felső korhatár nélkül) bárki jelentkezhet, akit érdekel ez a műfaj.
Szakképzett tanárok, aktív zenészek tartják az órákat, a
jelentkezők felkészültsége, rátermettsége alapján, személyre szabott módszerekkel, rugalmas programmal.

Újra helyi termékek vására

Január 20-án, pénteken 8 és 19 óra között a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán
ismét megszervezik a Local Farmers’ Market nevű helyi
termelői vásárt, ahol hús-, tejtermékek, sajt, méz, lekvár,
szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea,
fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek (házi készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek
stb.) kerülnek az asztalokra.

Jogi tanácsadás

Az idei esztendő első ingyenes jogi tanácsadása ma délután 4 órától lesz szerkesztőségünk Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában, ahol
Molnár Loránd ügyvéd fogadja az érdeklődőket, akik ezúttal is hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.
Hírszerkesztő: Vajda György

RENDEZVÉNYEK

Brassai 2015 – az év sajtófotói

Első alkalommal szervezett vándor-fotókiállítást a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE). A tárlatot
Marosvásárhelyen január 11-én, ma 17 órakor nyitják
meg a Bernády Házban. A MÚRE 2016 elején hirdetett
Brassai 2015 címmel pályázatot, amelyre sajtófotókat
várt. Egy pályázó összesen 20 pályaművet (egyedi
képet vagy legtöbb 10 képből álló képsorozatot, illetve
fotóriportot) küldhetett be, különböző kategóriákban (hír,
eseményfotó, fotóriport, portré, szociofotó, dokumentarista, illetve sportfotó). A zsűri mintegy ezer képből vá-

Fotó: Vajda György

lasztotta ki a díjazottakat, a díjakat 2016 szeptemberében adták át Nagykárolyban (a díjazottak neve a mure.ro
honlapon olvasható). A Bernády Házban szerdán megnyíló kiállítás anyaga a díjazott munkákat mutatja be.

Barangolás
a marosszéki erdőkben

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület marosvásárhelyi osztályának következő kirándulása január 14-én lesz, amikor
Kis Zoltán-Ernő kalauzolásával a gyalogtúrázók a Marossárpatak – Marosvásárhely közötti erdőben barangolhatnak. Érdeklődni, jelentkezni a szervezőnél, Kiss
Zoltán-Ernőnél a 0745-107-655-ös telefonszámon
lehet.

Tiltakozás a Tamási Zsolt elleni eljárás miatt

A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nem- mokráciaközpontbeli irodájában, a Mihai Viteazu (Klastzeti Tanács közös tiltakozó nyilatkozatot fogalmazott meg rom) utca 10. szám alatt lehet aláírni hétköznapokon 10Tamási Zsolt támogatásáért. A nyilatkozatot az EMNT de- 15 óra között.

A Stúdió Színház előadásai

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai legközelebb csütörtökön 19 órától lépnek fel a Levél utcai 2.1es stúdióban, ahol újra bemutatják a kamaszok életéből
ihletett Papírrepülők című előadást, amelyen fellépnek:
Lena – Szilágyi Míra, Bajkó Edina, Miki – Mesés Gáspár,
Bobo – Szabó J. Viktor, Esti Norbert, Alex – Jáger Simon,
Fekete Róbert, Laura – Erőss Brigitta, Andra – Lukács
Andrea, Zsenák Lilla. Rendező: Sebestyén Aba, koreográfia: Kis Luca Kinga, zene: Trabalka Cecília, díszlet: Szőke
Zsuzsi (III. év, látványtervezés), jelmez: Czirják Beatrix
(III. év, látványtervezés), fordító, dramaturg: Albert Mária,
rendezőasszisztens: Markó Orsolya (II. év, teatrológia). A

következő előadás bemutató lesz, ezúttal a Stúdió Színház
Köteles Sámuel utcai termében. A dr. Sivián Anna (Vinnai
András): Valaminek a második része című előadásban a
mesteriző színművészeket láthatjuk. Fellépnek: Barabás
Hunor, Bálint Örs Hunor, Dunai Júlia Veronika, Gaál Attila
Csaba, Gyarmati Éva, Hollai-Heiser Anna, Illés Alexa,
Kádár Noémi, Kozma Gábor Viktor, Tóth Szilvia Lilla,
Wessely Zsófia Anna. Rendező: Keresztes Attila, díszlet:
Szőke Zsuzsi (III. év, látványtervezés), jelmez: Lokodi
Aletta (III. év, látványtervezés), videó: Sebesi Sándor m.v.,
ügyelő: Barabás Botond. A bemutató előadás január 20-án
19 órától lesz.

2017. január 11., szerda ________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Fontos lépés a nyugdíjak értékének növelése

Kaotikusnak és nehezen kiszámíthatónak találom a
román parlament rendszerét, és ez még inkább
megerősítette bennem a meggyőződést, hogy igenis
csökkenteni kell Bukarest súlyát és növelni kell a régiókét – hangsúlyozta Benkő Erika, az RMDSZ képviselője, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat vezetője a
január 10-én tartott sajtótájékoztatón.

A bukaresti parlamentben szerzett eddigi tapasztalatai és benyomásai kapcsán a képviselő elmondta, két bizottságnak lett
a tagja: az európai ügyek bizottságának egyik alelnöke, amelynek a volt miniszterelnök, Victor Ponta az elnöke. A bizottság
feladata az Európai Unió kezdeményezéseihez ajánlásokat
megfogalmazni és így a képviselőházat bevonni az uniós közpolitikák alkotásába. Benkő Erika jelezte, hogy a bizottság
képviseletében hamarosan Máltán vesz részt más uniós országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak a találkozóján. „Részt vállalok az emberjogi bizottság munkájában, amely
az emberi jogok, a vallási felekezetek, a kisebbségi ügyek védelmével és az állampolgárok alapvető jogainak biztosításával,
a lelkiismereti szabadság szavatolásával, a felekezeti hovatartozás és a szólásszabadság fenntartásával foglalkozik” – tette
hozzá.
„Az emberjogi bizottság első ülésén a dohányázás zárt helyiségekben való betiltásával kapcsolatos törvénymódosítási
javaslatokat tárgyaltuk, ezeket a bizottság elutasította, de például pozitívan vélelmeztük azt az RMDSZ-es törvénykezdeményezést, hogy az állam finanszírozza a felekezeti iskolákat
minden olyan felekezet számára, amely nem tudja ezt önerőből
megoldani. Ugyancsak az emberjogi bizottság elé került az

úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolatot szabályozó törvénykezdeményezés is, ennek vélelmezését egy későbbi időpontra halasztotta a bizottság, jómagam konzultálni fogok az
RMDSZ Nőszervezetével és családjogi szervezetekkel ez
ügyben.”
A képviselők eddigi munkája a kormánytagok meghallgatásáról szólt, az említett két bizottságban az európai alapokért
felelős minisztert, Mihaela Toadert, az európai ügyekért felelős
minisztert, Ana Birchallt, valamint az igazságügyi minisztert,
Florin Iordachét hallgatták meg.
Ami a konkrét törvényalkotást illeti, Benkő Erika beszámolt
arról, hogy két fontos törvény született, az egyik a 102 adó és
illeték eltörlése, a másik értelmében pedig a 2000 lejnél kisebb
nyugdíjak adómentességet élveznek, míg a 2000 lejt meghaladó nyugdíjak esetén 16%-os adót von le az állam ezekből az
összegekből. Ugyanakkor a nyugdíjasok mentesülnek az
egészségügyi biztosítás befizetésétől, ez a kedvezmény is a
kisnyugdíjak növekedéséhez vezet. A szakbizottsági vitán az
RMDSZ azt javasolta, hogy minden olyan nyugdíj esetében
legyen érvényes az adómentesség, amely a kontributivitás
elvén alapszik (ezek a nem speciális nyugdíjak), ezzel ellentétben minden speciális nyugdíjat (a rendőrökét, katonákét, bírókét, ügyészekét, képviselőkét, szenátorokét stb.) terhelje
16%-os adó. „Sajnos, ezt a javaslatunkat a bizottság és a plénum is elutasította, habár, véleményem szerint, ez így lett
volna igazságos. Azt gondolom, hogy a mi közösségünk számára fontos lépés ez, mert nagyon sok erdélyi magyar nyugdíjas embert érint, és ezzel mindenképpen növekedett a 2000
lej alatti nyugdíjak értéke” – fogalmazott Benkő Erika.

Donald Trump a vejét nevezi ki főtanácsadójának

Donald Trump miniszterjelöltjeinek kongresszusi meghallDonald Trump megválasztott elnök várhatóan vejét
nevezi ki főtanácsadójának az NBC televízió értesü- gatásai egyébként kedden kezdődnek, elsőként az igazságügyi
tárca élére jelölt Jeff Sessions alabamai szenátor meghallgalései szerint.

Jared Kushner Trump idősebbik lányának, Ivankának a
férje, s már a kampányban is Trump egyik legfontosabb tanácsadója, a színfalak mögött a legbefolyásosabb ember volt.
Fehér házi megbízatásáról Trump megválasztása óta folyamatosan jelentek meg sajtóhírek.
Kushner – aki ingatlanmágnás és laptulajdonos – részt vett
a megválasztott elnök fontosabb politikai egyeztetésein. Esetleges kinevezése azonban etikai és jogi kérdéseket is felvetett.
Hétfőn Kushner ügyvédje közleményt juttatott el az NBC televízió hírszerkesztőségébe, s ebben leszögezi: „Mr. Kushner
elkötelezett a szövetségi etikai törvények betartásában és a
megteendő lépések ügyében rendszeresen konzultálunk a Kormányzati Etikai Hivatallal”.

tásával. Szerdán Rex Tillerson leendő külügyminiszter, az ExxonMobil olajtröszt eddigi vezetője lesz soron.
Donald Trump hétfőn a New York-i Trump-toronyban többször is megállt a sajtó képviselői előtt, és azon határozott meggyőződésének adott hangot, hogy a kongresszusi
meghallgatások simán zajlanak majd le, jelöltjeinek mindegyike megkapja a szükséges bizalmat.
Hasonló értelemben nyilatkozott a CNN hírtelevíziónak
hétfőn Kellyanne Conway, Trump tanácsadója is, aki elmondta: a miniszterjelöltek alaposan felkészültek a kongreszszusi meghallgatásokra, mintegy 70 alkalommal rendeztek
nekik „próbameghallgatást”, és összesen 2600 kérdésre válaszoltatták őket. (MTI)

Katonai felvonulással és ünnepi fogadással, de az
elszakadásra hívó szólamok nélkül rendezték meg
hétfőn Banja Lukában a Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrész, a boszniai Szerb
Köztársaság vitatott ünnepét.

niai Szerb Köztársaságra. A két országrész között pedig időről
időre felizzanak az ellentétek.
A megemlékezés előtti napon Milorad Dodik, a boszniai
Szerb Köztársaság elnöke a szerbiai közszolgálati televíziónak
(RTS) adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy az ország,
Bosznia-Hercegovina nem tud fennmaradni, a „túléléshez” a
két országrész békés szétválására van szükség. Mint mondta:
Bosznia-Hercegovina kizárólag a bosnyák muszlimok idealizmusára épül, vagyis arra, hogy ők saját országot szeretnének.
Elemzők szerint az ünnepről tartott októberi referendum valójában nem is a köztársaság napjáról szólt, sokkal inkább „főpróbája” volt egy várhatóan 2018-ra időzíteni szándékozott
népszavazásnak, amikor a boszniai Szerb Köztársaság lakossága az országrész függetlenségéről dönthetne. Milorad Dodik
boszniai szerb elnök az utóbbi években számos alkalommal
hangoztatta elszakadási törekvéseit.
Vasárnapi interjújában Dodik legitimnek nevezte a függetlenségre vonatkozó törekvéseket. Mint mondta: egy erről szóló
népszavazásra számítani lehet, de nem az idei évben.
A boszniai Szerb Köztársaság elnöke ezt hétfőn azzal egészítette ki, hogy az általa vezetett országrész azt szeretné, ha
visszakapná a daytoni szerződésbe is belefoglalt jogait, amelyeket az utóbbi években megcsorbítottak. (MTI)

Megtartották a boszniai Szerb Köztársaság
vitatott ünnepét

Az ország közvéleményét megosztó köztársaság napjának
ünneplését az alkotmánybíróság tavaly alaptörvény-ellenesnek
nyilvánította, ám a szerb országrész vezetése népszavazást
rendezett a kérdésben, és a lakosság túlnyomó többsége igennel válaszolt a feltett kérdésre, azaz hogy szeretné-e, ha a köztársaság napja január 9-e legyen. Az alkotmánybíróság már a
népszavazás megtartását is alkotmányellenesnek nyilvánította,
ám a döntés ellenére azt mégis megrendezték.
A hétfői ünneplés azért is volt fontos a boszniai szerbek számára, mert úgy tartják: a boszniai Szerb Köztársaság 25 éve
jött létre. A boszniai szerbek 1992. január 9-én próbáltak meg
elszakadni Bosznia-Hercegovinától, ám törekvésük kudarcba
fulladt. Ez volt a több mint százezer halálos áldozatot követelő
1992-1995-ös boszniai háború egyik közvetlen kiváltó oka. A
háborút lezáró daytoni békeszerződés Bosznia-Hercegovinát
két, nagy önállóságot élvező országrészre osztotta: a terület
51 százalékát kitevő, bosnyákok és horvátok lakta Boszniahercegovinai Föderációra és a többségében szerbek lakta bosz-

Párizs főpolgármestere tovább korlátozná
a gépkocsiforgalmat a francia fővárosban

Az autósok felháborodása és az ellenzék tiltakozása
sem tántorítja el Párizs főpolgármesterét a
gépkocsiforgalom további korlátozásától a francia
fővárosban. Anne Hidalgo újabb intézkedéssorozatot jelentett be egy hétvégi lapinterjúban az
autósok kiűzésére és a légszennyezettség csökkentésére.

A legnagyobb vitát a szocialista városvezetőnek az az elképzelése váltotta ki, amelynek értelmében a Párizst kelet-nyugati irányban átszelő Szajna felső rakpartján és az azzal
párhuzamos, forgalmas Rivoli utcában megszüntetnék a gépkocsiforgalmat. Az alsó rakpartról már tavaly nyáron teljesen
kitiltották a járműveket, ott csak gyalogosan és kerékpáron
lehet közlekedni. A korlátozás mintegy ötven százalékkal megnövelte a gépkocsival munkába járók reggeli és esti menetidejét a városban. A tervek szerint 2018-tól a felső rakparton is
kizárólag elektromos tömegközlekedési járművek közlekedhetnének.

A Bastille teret a Concorde térrel összekötő Rivoli utcában
valóságos forradalmat tervez a városvezető. Anne Hidalgo a
jelenleg egyirányú autós közlekedést kétirányú kerékpárúttá
változtatná. „Ez a bevásárló-útvonal az autós forgalom hatásaitól szenved, zajos, szennyezett, gyakran nehéz, sőt veszélyes gyalogosan átkelni rajta” – vélte a Le Journal du
Dimanche című vasárnapi lapnak adott interjúban a főpolgármester, aki bevásárló- és sétálóutcává téve varázsolná vissza
a Rivoli utca vonzerejét.
A Louvre múzeuma előtt található Carrousel térre sem engedné be többé az autóforgalmat a főpolgármester. Csak a buszok és a taxik hajthatnak majd el a jövőben az üvegpiramis
előtt.
A főváros népszerű III. és IV. kerülete pedig már jövőre sétálónegyeddé változhat. Az önkormányzat tervei szerint a Marais-ba kizárólag az ott lakók hajthatnak majd be gépkocsival,
illetve a tömegközlekedési járműveknek engedélyezik az áthaladást. Ez a korlátozás jelenleg csak vasárnap érvényes az
egykori zsidónegyedben.

Ország – világ
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Embercsempészés miatt emeltek
vádat egy román férfi ellen

Embercsempészés miatt emelt vádat a Tiszaújvárosi
Járási Ügyészség egy román állampolgár ellen, aki
egy olasz rendszámú kisbuszban tizenhárom szíriait
akart Németországba vinni – közölte a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Főügyészség. A vádhatóság
tájékoztatása szerint a 31 éves román férfi tavaly
májusban Budapesten vette fel a kocsijába a tizenhárom arabot – kilenc felnőttet és négy gyermeket
–, azzal az ígérettel, hogy Németországba szállítja
őket. Az utasok fejenként 3000-4000 eurót fizettek
az útért. A kisbusz azonban Nemesbikk térségében
lesodródott az M3-as autópályáról. Ezután a vádlott
az utasait gyalog indította tovább az úton Debrecen
felé, azt állítva, hogy pár kilométer után elérik a
német határt. A bevándorlási hivatal nyilvántartása
szerint a tizenhárom ember – akik szír állampolgárnak vallották magukat – jogszerűen, bevándorlási
kérelemmel tartózkodott Magyarországon, számukra a Vámosszabadiban lévő befogadóközpontot
jelölték ki tartózkodási helyül. A román sofőr a baleset után megpróbálta magát menekültnek kiadni,
de az egyik szír férfi a kihallgatása közben bemutatott, mobiltelefonnal készített fényképről felismerte
benne a gépjármű sofőrjét. (MTI)

Leégett Kommandó község
iskolája

Hétfőn délután kigyulladt és nagyobbrészt leégett
Kommandó község iskolája, közölte az Agerpres hírügynökség. Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője elmondta, a tűz oka egyelőre nem ismert,
csak annyit tudnak, hogy a rendkívül heves tűz a faépület jelentős részére kiterjedt. A főtanfelügyelő
hozzátette, a megye prefektusával mennek a helyszínre, hogy tájékozódjanak a helyzetről, és a helyi
és a megyei önkormányzattal közösen próbáljanak
megoldást keresni a nyolcosztályos iskola mintegy
száz tanulója oktatásának a folytatására. A főtanfelügyelő valószínűsítette, hogy a hét végéig szünetelni
fog a tanítás Kommandón. György Alfonz, a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség vezetője elmondta: a hatóságok fellépését alaposan
megnehezítette, hogy nehezen járható az út a Kovászna várostól mintegy húsz kilométerre fekvő
Kommandóra, ráadásul a tűzeset mínusz 19 fokos
hidegben következett be. (MTI)

Abbahagyták az éhségsztrájkot

Hét nap után kedden felhagyott az éhségsztrájkkal
a lónyai bányászok érdekvédelmi szervezetének vezetője, Vasile Păduraru, valamint a korojesdi szénfeldolgozó üzem szakszervezeti bizalmija, Dorin
Vezure. A lupényi bányászok is lementek kedden a
tárnákba és dolgoztak, mivel a rendkívül alacsony
hőmérsékleti értékek miatt nőtt az energiafogyasztás, a Hunyad Megyei Energetikai Komplexumhoz
(CEH) tartozó marosnémeti hőerőmű fokozott kapacitással működik, ehhez pedig több szénre van szükség. A szakszervezeti képviselők és a CEH
igazgatótanácsának elnöke, Bogdan Stănescu közötti hétfői, estébe nyúló tárgyalások nyomán sikerült
aláírni két megállapodást, amelyekbe belefoglalták a
bányászok követeléseinek egy részét. Ezeket majd
a vezető testület kedden vagy szerdán sorra kerülő,
a szakszervezeti elnök részvételével zajló gyűlésén
tárgyalják meg. A lupényi bányászok január 3-án
kezdték el a tiltakozást. Követeléseik között szerepel
annak a vezetőségi döntésnek a visszavonása, miszerint az adminisztratív és kisegítő személyzet január hétfői napjain nem dolgozik, kérik továbbá a
CEH vezetőségének lemondását, a munkavégzéshez szükséges alapvető körülmények biztosítását és
a kollektív munkaszerződésbe foglaltak betartását.

Szocdem csapda

(Folytatás az 1. oldalról)
sajnos még várni kell. A másik járható út még fájdalmasabb. Megtörténhet, hogy a költségvetési bevételeket
a jelenlegi szinthez viszonyítva akár 15 százalékkal is
növelni kényszerül a Grindeanu-kormány, ráadásul az
uniós kritériumokban foglalt hiánycélt is jóval túllépné
az ország. Ha már a hiánycélokról beszélünk, érdekes,
hogy a technokratának nevezett kabinet közelről sem viselkedett szakértői módon, ugyanis csak úgy tudta
három százalék alatt tartani, hogy lemondott a kormányzati beruházásokról. Ezért nem épült egyetlen kilométernyi autópálya sem. A közúthálózat mellett
siralmas állapotban van a vasúthálózat, a légi szállítás
is. Ha beigazolódnak a pénzügyminisztérium becslései,
akkor az utóbbi évtized legrosszabb éve volt a büdzsé
szempontjából a tavalyi. A novemberi és decemberi
visszaesés akár azt is jelentheti, hogy lassult a gazdasági növekedés. Egyetlen kiút létezik: bármennyire népszerűtlen, de a kormánynak át kell értékelnie
prioritásait és az osztogató „cukros bácsi” maszkot letéve meg kell tanulnia a gazdaságfejlesztő országirányítói szerepét. Nehezen hihető, hogy a keménykezű
pártelnöktől lehetne ezt megtanulni. Sokkal felkészültebb tanítómesterre lenne szükség. Dragnea lehet, hogy
jó hadvezér volt a választási csatározásban, de ez távolról sem jelenti azt, hogy sikeresen tudná versenyképes gazdaság felé kormányozni e sajátságos balkáni
országot. Tisztecskéiről ez még kevésbé hihető el.
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Ingyenebéd rászorulóknak

(Folytatás az 1. oldalról)
ilyen körülmények között a szervezők nem tudták folytatni a melegedő üzemeltetését – fogalmazott
Major Márta.
Hatvanan kapnak meleg ételt
Ha a nappali melegedő nem is,
de az ingyenkonyha jól működik. A
polgármesteri hivatal szociális osztálya feltérképezi a rászorulókat, szociális ankétot készít, és elkészíti azok
névjegyzékét, akik a törvényes keretek között megkaphatják az ingyenes
ebédet. A névjegyzéket az Alpha Transilvana Alapítványhoz juttatja el,
ahol a listának megfelelően az ebédet
kiosztják a jogosultaknak.
– Jelenleg 60 ember részesül ingyenebédben, akik naponta vehetik
át a porciójukat. Egy ebéd 12 lejbe
kerül, ezt a költséget a polgármesteri hivatal állja. Az árat a törvény
maximálja. Mindennap körülbelül
11 óra után lehet jelentkezni az ebédért. Általában egyedül élők, idősek, szociális segélyben részesülő
emberek jutnak hozzá. Egy személy
évente három hónapon át igényelheti a szolgáltatást. Azt tapasztaljuk
viszont, hogy sokan nem kívánnak
élni a segítséggel, elutasítják ezt a
lehetőséget. De van olyan is, aki folyamatosan igénybe venné az ingyenebédet
–
mondta
az
osztályvezető.
Paradicsomleves, krumplipüré
és fasírt
Tegnap ottjártunkkor éppen paradicsomleves, krumplipüré, fasírt,
káposztasaláta volt az ebéd. Ezenkívül járt egy egész kenyér és deszszertnek egy alma. Az emberek
ételhordókkal érkeztek, a szakácsnők az ablakon adták ki nekik az
ebédet, akik ezután távoztak. Volt
olyan is, aki visszamenőleg két
napra kérte az adagját, mondván,
hogy az azelőtti napon nem tudott
érte menni. Ilyen esetben általában
megértőek, kiadják az ebédet, azonban előre meg kellene egyezni, mert
ennek függvényében kell főzni.
Az ingyenkonyhára a város minden részéről érkeznek, Meggyesfalváról, a város központi részéből, a

Hidegvölgyből. Akik messziről jönnek, azokkal megegyeznek, hogy
egy alkalommal például három porció ételt vigyenek el. Vannak esetek, hogy házhoz kell szállítani az
ételt, hiszen ágyban fekvő, amputált
lábú emberekről van szó.
– Az ebédlőbe nem jöhetnek be,
hogy itt fogyasszák el az ebédet? –
kérdeztük Călugăr Adriant, az
Alpha Transilvana Alapítvány
ügyvezető igazgatóját.
– Sajnos, erre nincs lehetőség,
mert az ebédlőben a saját betegeink,
ellátottjaink ebédelnek. S a rászorulókat nagyon nehéz meggyőzni,
hogy civilizáltan viselkedjenek.
Vannak kivételek, de nagyon kevés.
Éppen ezért nem bocsáthatunk helyiséget a rendelkezésükre –
mondta az igazgató, aki bemutatta
az alapítvány teljesen felújított
konyháját, amit holland segítséggel
sikerült megvalósítani, s ami 100
ezer euróba került. Valóban jól felszerelt, modern a konyha, ahol a
legkorszerűbb konyhagépekkel és
felszerelésekkel dolgozik az öt szakácsnő.

Szociális központ létrehozása a cél
– Amerikai mintára szeretnénk
szociális központot létrehozni, amiben működne egy éjjeli menedékhely, egy nappali melegedő, egy
közfürdő, amihez pályázati forrásokat használnánk fel, s amelynek kivitelezésébe az önkormányzatot, a
vegyi kombinátot is bevonnánk.
Arra gondoltam, hogy a kombinát
szomszédságában volna jó egy
telek, hogy a gyári hőenergiát hasznosítani lehessen. Így a fűtést és a
fürdők üzemeltetését is olcsón meg
lehetne oldani. A szociális munka
azonban nemcsak a szolgáltatás
biztosításából állna, hanem lenne
egy nevelési rész is – ne mindig
csak segítséget várjanak a rászorulók, ők is tartsák be a viselkedés minimális követelményeit – mondta
Călugăr igazgató.
Miközben beszélgettünk, az ebédet kiosztották, s a cégeknek, iskoláknak szánt adagok is útra
keltek. Ugyanaz a menü, mint a rászorulóké. Egyfélét főznek, nem
tesznek különbséget ember és
ember között.

Szélsőséges időjárási körülmények között

Felelőtlenség az állatszállítás

A régi időket megélt öregek
szerint normálisnak mondott,
a fiatalabb generáció által
extrémnek nevezett időjárási
körülmények közepette a mínusz fokok a szabadban tartott gazdasági állatokra és a
házi kedvencekre is veszélyt
jelenthetnek. A szakemberek
tanácsaival és egy kis odafigyeléssel
elkerülhető
a
környezetünkben tartott hobbiállatok, illetve a haszonállatok megbetegedése, fagyása,
szenvedése.

Szer Pálosy Piroska

A szakemberek azt javasolják,
hogy a kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget és szélvédett,
meleg helyet. Napközben ajánlott
többször ellenőrizni az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet langyosra kell
cserélni. Szem előtt kell tartani azt
is, hogy a hideg idő hatására nem
csökken az állatok mozgásigénye.
Amint dr. Kincses Sándor, a Maros
Megyei Állategészségügyi Igazgatóság vezetője kérdésünkre elmondta, a -20 fokos hidegben
fokozottan kell figyelni a háztáji
gazdaságban tartott állatokra is. Kisebb háztáji gazdaságokban, ahol
nincs fűtés, az állatoknak (ló, szarvasmarha, disznó, tyúk) a legmeg-

felelőbb alom a vastag szalmaréteg,
annak hiányában a fűrészpor, de figyelni kell a rendszeres cserélésére,
mert a nedves alom több kárt okozhat, mint hasznot, amennyiben az
állat megbetegszik.
A szárnyas lába is megfagyhat
A szárnyasok lába és taraja is
megfagyhat, amit főképp vastag
alomtakaróval lehet kivédeni. Az istállók szigetelésével, megfelelő száraz alom biztosításával a nagy
hideget jól viselik a haszonállatok,
természetesen kerülni kell azt, hogy
a szabadban hosszabb ideig tartózkodjanak. A vastag bundájuknak
köszönhetően ez alól a juhok kivételt képeznek. Amint a szakember
elmondta, a híradókban látott, déli
megyékben veszteglő állatszállítmányok útnak indítása felelőtlenség. Mínusz fokokban az állatokat
legfeljebb nyolc óra alatt megtehető
célállomásokra ajánlott szállítani,
de csakis zárt teherautókban, amelyekben a körülmények hasonlóak
az istállókéhoz. A hosszabb távú
szállításokat nem engedélyezik, de
mindenkinek érdeke, hogy az állatszállítmány épen és egészségesen
érkezzék a célállomásba, így az ország déli megyéi felé tartó hasonló
szállítmányok elindítását el kellene
halasztani, és útra kelés előtt figyelni az időjárás-előrejelzést. A
vemhesség utolsó harmadában

pedig nem engedélyezhető az állatok szállítása.
Ellenőrzik a magángazdaságok
állományát
Amint az igazgató kérdésünkre
kifejtette, a disznóvágások időszaka
nagyjából lejárt, két trichinellával
fertőzött sertést azonosítottak a me-

Erről jut eszembe

Tarolt a Kaliforniai álom. Hét
Golden Globe-díjra jelölték, és rekordot döntve, mind a hetet elnyerte. Mindenki egyértelműen
dicséri a zenés filmet, ezúttal is hibátlanul működött a hollywoodi
álomgyár. Újnak egyáltalán nem
nevezhető a sztorija: két sikerre,
csillogásra vágyó, rendkívül tehetséges fiatal énekes óhaja, ha nehézségek árán is, de végül valóra
válik, sikeresek is lesznek, és egymásra is találnak. Meg minden,
ami ezzel jár. Tipikus amerikai sikertörténet a La La Land, művészi
tökéllyel, jól, élvezetesen, szórakoztatóan érzékelteti, hogy a mélyből, a semmiből hirtelen a karrier
csúcsára lehet ugrani. És akkor
már tied vágyaid netovábbja, bőséggel halmoz el pénz, paripa,
fegyver. Miért hangsúlyozom? Nálunk ez nincs így? De, részben
igen, csak ez Dracula Land, itt a
lálálá nem elég, akkor van esélyed
sorsfordító villámkarrierre, ha országos/helyi politikus, potentát
vagy, esetleg gátlástalan szélhámos, csaló, sikkasztó, maffiózó stb.
A színészek, zenészek, táncosok
szakmai diadalútja aligha árasztja
el őket földi javakkal, paradicsomi
jóval, bódító luxussal. Nana! Azért
ne vessem el a sulykot! Épp a napokban jelentette be az újonnan kinevezett kormány, hogy ötven
százalékkal növeli a kulturális intézményekben dolgozó előadóművészek fizetését. Nem semmi! És
mások előtt is megcsillant a remény. Nő a minimálbér, a közalkalmazottak, az egészségügyiek, a
tanügyiek bére, az egyetemisták
szociális ösztöndíja, adócsökkentés is lesz, egyéb kedvezmények,
amelyekről már biztos önök is ér-

gyében. Egyik gazda kárpótlásban
részesült, a másik azonban nem,
mert a gazdaságában levágott állat
nem volt bejegyezve a nyilvántartásba.
Mint hangsúlyozta, február végéig zajlik a föld alapú APIA-támogatásban
részesülő
gazdák
állatállományának az ellenőrzése.
Azoknak a gazdáknak ellenőrzik az
állatállományát – fülszám, tartási
körülmények, létszám stb. –, akik
2016-ra támogatási kérést tettek le.

tesültek, kedves olvasók. Nem részletezem, a kormánypárt szócsövei
szertekürtölték ezek hírét az országban. Hogy lássuk, nem csak
ígérgettek a választási kampányban, adnak is. Persze ettől még
nem lesz itt Kánaán, a nemzetközi
jövedelmi, életminőségi statisztikákban megőrizzük kullogó helyünket, de mégis valami. A
kormánynak ügyelnie kell az imázsára, amíg lehet, növelni szeretné
a népszerűségét, nemsokára úgyis
ellepnek a nehézségek, nem lesz
alap a juttatásra. Attól tartok,
hogy valójában most sincs, csak
éppen el akarták kerülni, hogy a
nép nehogy légből kapottaknak tekintse a kampányígéreteket. Nem
véletlen, hogy a PSD-s pártvezér
máris kijelentette, tízmilliárd hiányzik az államkasszából, s ezt a
leköszönt technokrata kormány
nyakába szeretné varrni. Ezért sem
említettem a kedvező intézkedések
között azt, amelyik a nyugdíjpont
értékének ezer lejre emelésére vonatkozik. Az állítólag július elsején
lép életbe. Az még olyan messze
van, addig még annyi minden történhet! Pedig a mostani tartós,
nagy hidegben milyen melengető
lehetett volna legalább a tudata
annak, hogy februártól kicsivel nagyobb összeggel lep meg majd a
postás. De mit várjunk azoktól,
akik még azt se tudják, hogy mióta
világ a világ, mifelénk télen nagyon hideg van, és arra kellőképpen fel kell készülni. A jelek szerint
a tisztségviselők kiválasztásánál
nem a hozzáértés a lényeg, a mellébeszélés képessége annál inkább.
Most jött el igazán az ő idejük. Rövidesen kezdődik a Kakas éve. Lesz
itt még nagy kakaskodás! (N.M.K.)

Amint az igazgató kérdésünkre kifejtette, a jelenlegi ellenőrzést már
ősszel megkezdték, akkor 690 gazdaságot vizsgáltak felül. A jelenlegit
február végéig kell elvégezzék, 480
háztájiban fogják az állatok nyilvántartását, az állatjóléti körülményeket felülvizsgálni, illetve az
egyedek számát ellenőrizni. A körzeti állatorvosok huszonnégy órával
előtte jelzik az állattartó gazdáknak
az ellenőrzés időpontját egyeztetés
végett.
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Arcan

Adrian Berinde lemezbemutató koncertje
Marosvásárhelyen

Kaáli Nagy Botond

Érdekesnek ígérkező koncertre
kerül sor január 19-én a Sörház
utcai Jazz&Blues Clubban. Az este
8 órától kezdődő eseményen Adrian
Berinde, nagyváradi születésű, de
magát kolozsvárinak valló zenész,
dalszerző, festőművész (a svájci
Vevey-ben szervezett első nemzetközi festőművészeti verseny nagydíjasa), színházi rendező (többek
között a világhírű Cirque du Soleil
Varekai című előadásának egyik
megalkotója) és művészeti menedzser új, Arcan című lemezét mutatja
be a nagyközönségnek. „A kolindák és a csárdás közötti határon
születtem, öt évvel Sztálin halála
után. De engem ez nem zavart, mert
szép, napsütéses délután volt azon
év májusának kezdetén. Ráadásul
én voltam az első a három fiú
közül, akiket az életnek ezen útjára
bocsátottak a szüleink” – vallja
visszaemlékezéseiben a művész.
Az új és újszerű album dalainak
felvételét és kiadását a marosvásárhelyi Republic Production kiadó
jegyzi – a szerző több mint 21 éves
zenei pályafutása alatt a pop, rock,
blues, progresszív folk zenei stíleket ötvözte a költészettel, művészi
pályafutására az egyéni és különleges hangzásvilág jellemző.

N.

Az Arcan című lemez különböző, erdélyi muzsikusokkal való
együttműködés eredménye. A címadó dal a szerző saját, az életről és
a kortárs társadalmak korlátairól
vallott kiáltványa, akárcsak a Dumnezeu râde singur (Isten egyedül
nevet) című szám, amelyet egy
ugyancsak különleges videoklip
gazdagít – utóbbi az embertelenné
válásra, az emberi lét pusztulására
hívja fel a figyelmet.
Az albummal egy időben látott
napvilágot a Dumnezeu râde singur
című verseskötet is. Utóbbi egy antológiát takar, amelyben Adrian Berinde
összes
albumának
dalszövegei kaptak helyet további,
kevésbé ismert, 1994 és 2016 között írt versekkel együtt. Az albumbemutató koncerten is kapható
kötet a REEA egyesület és a marosvásárhelyi Media Image kiadó gondozásában jelent meg.
A koncerten Adrian Berinde Kovács Norbert billentyűssel, David
Alen Clay billentyűs-énekessel,
Florin Sorăşan basszusgitárossal,
Bányász Alpár és Szász Csaba gitárosokkal, Ovidiu „Cico” Cristian
dobossal és Tess – Teodora Sântean
háttérénekessel lép a marosvásárhelyi, Sörház utca 3. szám alatt megtalálható dzsesszklub színpadára.
A belépő 20 lejbe kerül és a helyszínen lesz megvásárolható.

világa leginkább egy hatalmas,
színes kirakóshoz hasonlított,
amelyben mindennek megvolt a
maga helye, ideje: az étkezések nyugodt,
lassú szertartásának, a pihenés óráinak és a
munkának, amit olyan derűsen végzett, mint
a kedvenc szabadidős tevékenységeket. Életritmusát a váratlan változások sem zavarták
meg, mi több, örömmel vette a kihívásokat.
Akkor sem tétovázott, amikor tíz év taxizás
után lehetőséget kapott arra, hogy teherautóval járja Európa országait.
– Nemcsak a nagyobb fizetésért mentem
bele, a kalandosabb élet is csábított. Régebb
még kamionoztam rövid ideig, és nagyon élveztem, ahogy kinyílik körülöttem a világ.
Ezúttal azonban „kicsit” másképp alakultak
a dolgok, mint ahogy elképzeltem – kezdte
történetét édesanyja kicsi, meleg garzonjában, ahol az új év első hetében találkoztunk.
– Mi volt a baj? – kérdeztem.
– Nem mi, hanem ki. Pontosabban kik –
kacagta el magát, miközben megigazította
szemüvegét. A tőle megszokott jókedvvel mesélt, de arcán eddig ismeretlen árnyak suhantak át mindegyre.
– Svájcot, Angliát, Olasz- és Franciaországot jártam. Nem is volt semmi gond
sehol, csak a franciáknál. Amit ott, Calaisban tapasztaltam, az egy életre elég. Hihetetlen, hogy mivé tették azt a szép
turistavárost a bevándorlók. Nemegyszer
néztem végig, ahogy járókelőket bántalmaztak az utcán, egy alkalommal pedig a szemem láttára törtek össze egy kamiont a
parkolóban. Borzasztó tehetetlenség vesz
ilyenkor erőt az emberen, hiszen tudod, ha
közbelépsz, lehet, hogy te is ott maradsz. A

Évkezdés a Maros Művészegyüttesnél

5

Most múlik és Szép Palkó

Most múlik című szomorú-vidám játékával
indítja az új esztendőt a Maros Művészegyüttes. A tavaly bemutatott előadást idén első
alkalommal január 18-án, szerdán este 6
órától láthatja a marosvásárhelyi nagyérdemű az együttes kövesdombi székházában.

Nagy Székely Ildikó
Az előadás tematikáját, üzenetét így foglalják
össze:
„… az elmúlt másfél évtized népzene-néptánc, az
úgynevezett »folklór« színpadi megjelenítéséből, különböző formáiból inspirálódott. Feldolgozás, táncszínház és táncverseny címszó alatt majdnem minden
revüsödik – piros nadrágos férfiak, eltúlzott mozdulatok, öncélú térformák, lehetőleg szaladva táncolt
motívumokkal, felgyorsult zene és tánc, úgynevezett
világzene-világtánc. A Most múlik a humor és a paródia eszközeivel magát a népzene és néptánc mai
színpadi, de akár táncházi formáit is görbe tükör elé
kívánja tenni”.
– Milyen további produkciókkal örvendezteti
meg közönségét az elkövetkezőkben a Maros Művészegyüttes? – kérdeztük Barabási Attila Csaba igazgatót.

Cserepek közt „kakukktojás”

legtöbb migráns Angliába igyekszik. Egy
óvatlan pillanatban felkapaszkodnak a teherautókba, és ha a sofőr nem veszi észre,
az ellenőrző pontnál őt vonják felelősségre
embercsempészésért. De nem minden idegen
rejtőzködő, vannak, akik menet közben próbálják megállítani a
járműveket. Eddig
kővel, fával dobálóztak, újabban áttértek
a tojásra. Ha azzal eltalálnak, és elindítod az ablaktörlőt, pár másodperc múlva sárga masszává válik
körülötted a világ.
– A te autódat is kiszemelték a migránsok?
– Kétszer is. Egy alkalommal cserepes
dísznövényeket szállítottam, olyan volt az
autó, mint egy botanikus kert. Calais egyik
őrzött parkolójában töltöttem az éjszakát –
sötétedés után soha nem indultam útnak –,
reggel mégis azt láttam, hogy felvágták a
ponyvát a kamionon. Ebből már tudtam,
hogy „társaságom” van, és azonnal rendőri
segítséget kértem. Nemsokára aztán körbevették az autót a hatóság emberei – voltak
vagy húszan –, és pár perc múlva iparkodott
is kifelé két potyautas. Megnyugodva indultam a kikötőbe. De ezzel még korántsem ért
véget az „élvezet”. Mielőtt hajóra szállnánk,
rendszerint rendőrkutya is „szemrevételezi”
a járműveket. Így volt ez most is. Hát, látom,
hogy nyugtalan lesz az állat, nem tágít a
ponyva mellől. Hiába mondogattam, hogy
két migránsot már „kihalásztak” tőlem a

– Már az új év első hetében nekiláttunk egy új bemutató próbáinak. A Szép Palkó című mesejátékot
visszük színre Varga János koreográfussal, a zenét Kelemen László szerezte. Ami a látványt illeti, a korábbi
előadásokénál komplexebb díszletek teszik még élménytelibbé a produkciót, sok mesebeli és állatfigura,
sas, király, óriás is megjelenik majd a színen. A Szép
Palkót február végén mutatjuk be a marosvásárhelyi
gyermek- és felnőttközönségnek, márciusban pedig
ezzel az új előadással és a Most múlik cíművel indulunk a hagyományos magyarországi turnénkra.
– A Most múlik látható lesz-e még januárban a megyében?
– 29-én Kibéden játssza a társulat. Ezt megelőzően
Hargita megyébe visszük el 26-án Udvarhelyre, 27én Csíkszeredába. Január 22-én, a magyar kultúra
napján pedig ünnepi gálaműsornak ad otthont a Maros
Művészegyüttes terme. Az ünnepen természetesen a
mi táncosaink is fellépnek.
A Most múlik január 18-i előadására jegyek a
Maros Művészegyüttes jegyirodájában kaphatók hétköznaponként 13-14 és 17-18 óra között, helyfoglalás
a 0746-540-292-es telefonszámon.

rend őrei, biztosan az ő szagukat érzi a
kutya, visszaküldtek a korábbi helyszínre,
ahol újabb ellenőrzés következett. A rendőrök azonban ezúttal nem találtak semmit,
így továbbengedtek. Igen ám, de a négylábú
„ellenőr” ismét megállított a kikötőben.
Nem volt mit tenni,
másodszor is visszatértem. Ezúttal a hatósági emberek még
tüzetesebben átvizsgálták a járművet, sőt, a cserepeket is egytől
egyig leszedték az autóból. Már csak pár növény maradt, amikor rájuk pislogott egy
riadt szempár. A harmadik utasé. Úgy befészkelte magát a cserepek közé, hogy azóta
sem tudom, hogy kapott levegőt. Végre tőle
is megszabadultam. Rendesek voltak a francia rendőrök, és ahogy leszedték, úgy vissza
is pakolták a rakományt. Ezután már nem
volt több gond, a kutyus is továbbengedett.
Ez az „egyet előre, kettőt vissza” játék hajnali 5 órától déli 12-ig tartott.
– A második „kaland” is Calais-ban történt?
– Igen. Burgonyapelyhet szállítottam.
Akkor egy nagyobb csapat fészkelte be
magát hozzám. „Lazábbak” voltak, mint a
cserepek közt rejtőzködők, bontogatták a
chipsesdobozokat, falatoztak. Ez persze utólag derült ki, amikor a rendőrök leszállították őket. Nagyon fontos, hogy ilyen
helyzetben ne próbáljon az ember önbíráskodni, sőt, ha lehet, meg se nézze a rakományt. Az a legjobb, ha egyenesen a

Fotó: Barabási Attila

hatósághoz fordul, mert azon túl, hogy az
életével játszik, törvényt is sért, ha egy ujjal
is megérintem az idegeneket.
– Sosem féltél?
– Igazán csak egyszer. Megálltam vásárolni egy benzinkútnál, és amikor az autó
felé tartottam, láttam, hogy két migráns kapaszkodik fel a vezetőkabinba. Intettem
nekik, hogy lefelé, de akkor az egyikük az öklével mutatta, hogy elvágja a torkom. Hála
a Jóistennek, hogy éppen akkor kanyarodott
be négy-öt kamion a parkolóba, méghozzá
ugyanannak a cégnek az autói, amelyiknél én
is dolgozom. A fenyegetőző azonnal felmérte
a helyzetet, és „stílust” váltott, hajlongva
kérte, hogy maradhasson. Amikor aztán a
kamionos kollégák az autóm felé indultak,
jobbnak látta a társával együtt odébb állni.
– Az is megtörténhet, hogy felgyújtják az
autót?
– Simán. Mindenesetre az elmúlt pár hónapban megtanultam, hogy a testi épségem
fontosabb, mint a rám bízott javak. A járműre van biztosítása a cégnek, de velem
bármi történhet. Ha megsebesülök, esetleg
„elpatkolok”, beültetnek a helyemre egy
másik sofőrt, és mehet tovább a rakomány.
– Nem gondoltál arra, hogy visszatérj a
taxizáshoz?
– Egyelőre nem. Tény, hogy többet keresek, édesanyámat is jobban tudom segíteni.
Mindene a televíziózás, és karácsonyra sikerült is meglepnem egy moziélményt nyújtó
készülékkel. Meg aztán most, a téli szabadság idején valahogy nem is találtam a helyem itthon. Holnap indulok is tovább,
Olaszország az első úti cél. Hogy onnan
merre, elválik. A fentiekre bízom.
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Mélyponton a munkanélküliségi ráta

Novemberben októberhez képest tovább csökkent a munkanélküliségi ráta az Európai
Unióban, míg változatlan
szinten maradt az euróövezetben – közölte az Európai
Unió statisztikai hivatala, az
Eurostat hétfőn.

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Sokat költekezünk

A lakossági kiadások meghaladták a havi 2500 lejt 2016 harmadik
negyedévében, ami egy főre kevesebb mint ezer lejt jelent. A bevételek 85 százaléka el is ment a
kiadásokra – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet által kedden
nyilvánosságra hozott adatsorokból.
A 2016. július–szeptember időszakban a háztartások átlagos bevételei 2972 lejt tettek ki, ami egy
főre 1125 lejt jelent. A kiadások
2543 lejre, fejenként 962 lejre rúgtak, és a bevételek 85,6 százalékát
jelentették.
Egy háztartás pénzbeni bevételei
átlagosan havi 2708 lejt (1025
lej/fő) tettek ki, természetben pedig
további 264 lejjel (100 lej/fő) gyarapodott a család vagyona. A fizetések és más hasonló jövedelmek
jelentették a legfőbb bevételi forrást,
összesen 60 százalékot tettek ki.
Eközben szociális juttatásból
21,8 százalék, mezőgazdaságból
3,8 százalék, nem mezőgazdasági
jellegű egyéni tevékenységből 2,8
százalék, vagyontárgyak eladásából

pedig 0,9 százalék származott. A
bevételekben fontos, 8,9 százalékos
tételt jelentenek a természetbeni bevételek is, itt elsősorban (7,6 százalék) a saját termelésű mezőgazdasági termékek ellenértékéről
beszélünk.
A lakóhely ugyanakkor nagyban
befolyásolja a bevételek szintjét,
mint ahogy azok összetételét is –
jegyzi meg a statisztikai intézet.
A kiadások nagy része élelmiszerre, nem élelmiszer jellegű termékekre, szolgáltatásokra, helyi
adókra, illetékekre, költségvetési
hozzájárulásokra, illetve a haszonállatokkal kapcsolatos kiadásokra
megy el.
A romániai háztartások 2016
harmadik negyedévében kiadásaik
34,9 százalékát élelmiszerekre és
nem alkoholos italokra költötték.
Befektetésekre, lakás vásárlására
vagy építésére, telkek vásárlására,
a termeléshez szükséges gépek és
eszközök beszerzésére, részvények
vásárlására stb. a háztartások kiadásainak alig 0,5 százaléka ment el.
(Mediafax)

Az Európai Unió 28 tagállamában novemberben 8,3 százalékra,
2009 februárja óta a legalacsonyabb
szintre csökkent a munkanélküliség
az októberben mért 8,4 százalékról.
Egy évvel korábban, 2015 novemberében 9,0 százalékos volt a ráta
az EU-ban.
Az euróövezet 19 tagállamában
novemberben csakúgy, mint októberben 9,8 százalék volt a munkanélküliségi ráta. Egy évvel
korábban, 2015 novemberében 10,5

Az adócsökkentésből származó hasznukat
béremelésre fordítják a kis cégek

A mikrovállalkozások adózási rendszerének
nemrég elfogadott módosítása 955 millió lejjel kevesebb adót eredményez, ezt az összeget a munkáltatók a minimálbér-emelésből
adódó fizetésemelések fedezésére fogják fordítani – mutat rá elemzésében a COFACE Románia.

A világ vezető hitelbiztosítója szakértői által végzett
számítások szerint az 500 ezer eurósnál kisebb éves
forgalmú cégeknek biztosított adókedvezmény révén
mintegy 955 millió lejjel több marad náluk. A megtakarítást azonban a fizetésekre fogják fordítani, miután
a minimálbér 16 százalékos, 1450 lejre történő emelése
nyomán februártól bérkiadásaik 936 millió lejjel
nőnek.

„A helyi üzleti szféra a gazdasági válság begyűrűzése óta egyfajta polarizálódáson ment át, mivel a
nagyvállalatok meggazdagodtak, a kicsik még szegényebbek lettek. Éppen ezért a kormány által nemrég
elfogadott sürgősségi rendelet jó hatással van a kis cégekre, tízből kilenc aktív vállalkozás javára válik, ezek
pedig mintegy 1,2 millió alkalmazottat foglalkoztatnak. A hatástanulmány alapján 955 millió lejjel csökken a befizetendő adó összege 2017-ben. Ennek
ellenére úgy ítélem meg, hogy a pozitív hatást teljes
mértékben ellensúlyozni fogják a fizetésekkel járó kiadások, olyan körülmények között, hogy a mikrovállalkozások
bérköltségeinek 25 százaléka minimálbérért foglalkoztatott
alkalmazottakhoz kerül” – mutatott rá Iancu Guda, a
COFACE Románia igazgatója. (Mediafax)

Nagy-Britannia „a sor elején lesz”
a szabadkereskedelmi tárgyalásokon

Nagy-Britannia „az első sorból” kezdhet szabadkereskedelmi
tárgyalásokat
az
Egyesült Államokkal, miután
a jövő héten hivatalba lépő
következő amerikai elnök,
Donald Trump kormánya
megalakul – mondta az amerikai szenátus külügyi bizottságának republikánus elnöke.

Bob Corker, aki előzőleg Boris
Johnson brit külügyminiszterrel tárgyalt Washingtonban, a BBC rádiónak kijelentette: az új amerikai
kormány elsődleges fontosságúnak
tekinti majd az amerikai–brit kereskedelmi megállapodást, és biztos,
hogy Nagy-Britannia „nem a hátsó
sorokban” lesz az amerikai kereskedelmi politikáról szóló tárgyalásokon.
Johnson a BBC-nek szintén azt
mondta: washingtoni és New Yorki tárgyalásain ő is azt hallotta, hogy

Nagy-Britannia elsőként kezdhet
szabadkereskedelmi tárgyalásokat
az új amerikai kormánnyal.
Barack Obama, a távozó amerikai elnök tavaly áprilisi londoni látogatásán gyakorlatilag kizárta,
hogy a brit EU-tagság megszűnése
esetén Nagy-Britannia gyorsan
kedvezményes kétoldalú kereskedelmi megállapodásra juthatna az
Egyesült Államokkal, Washington
ugyanis az Európai Unióval folytatott kereskedelmi tárgyalásokra
összpontosítja figyelmét, Nagy-Britannia pedig „a sor végére kerül”,
ha távozik az unióból.
A brit EU-tagságról júniusban
tartott népszavazáson a választók
szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt, Donald Trump viszont
már
az
amerikai
elnökválasztási kampányban hangsúlyozta, hogy ha bejut a Fehér
Házba, akkor Nagy-Britannia „nem

a sor végére, hanem a sor elejére
kerül” az Egyesült Államokkal
folytatott kereskedelmi tárgyalásokon.
Trump és London kapcsolatai
sem indultak azonban túl jól.
A brit kormányon belül például
jelentős visszatetszéssel fogadták,
hogy tavaly novemberi választási
győzelme után Trump kilenc más
külföldi vezetőt hívott fel telefonon,
mielőtt Theresa May brit miniszterelnököt kereste volna, azt pedig különösen
nehezményezték
Londonban, hogy Trump a brit politikusok közül elsőként Nigel Farage-t, az Egyesült Királyság
Függetlenségi Pártjának (UKIP)
volt vezetőjét fogadta.
Trump komoly diplomáciai botrányt is keltett azzal a nyilvános felvetésével, hogy Nigel Farage
lehetne Nagy-Britannia washingtoni nagykövete. (MTI)

százalék volt a mutató. Az eurózónában októberhez képest 15 ezerrel
kevesebben, 15,898 millióan voltak
munka nélkül, míg az Európai Unió
egészében 41 ezerrel, 20,429 millióra mérséklődött a munkát keresők
száma. Az előző év novemberéhez
képest a munkanélküliek száma
972 ezerrel csökkent az euróövezetben, és 1,552 millióval mérséklődött az EU egészében.
A tagállamok közül a legalacsonyabb munkanélküliségi rátát továbbra is Csehországban mérték
3,7 százalékkal, majd Németország
következik 4,1 százalékkal.
Legmagasabb a ráta Görögországban (23,1 százalék a legfrissebb, szeptemberi adatok szerint) és
Spanyolországban (19,2 százalék).
Éves összehasonlításban 24 tag-

ország mutatója csökkent, míg
Észtországban, Cipruson, Dániában
és Olaszországban emelkedett a
munkanélküliek száma. Horvátországban csökkent legnagyobb mértékben a munkanélküliség: 15,7
százalékról 11,4 százalékra.
A 25 év alatti korosztálynál novemberben 18,8 százalék volt a
munkanélküliségi ráta az Európai
Unióban, és 21,2 százalék az euróövezetben, mind a két mutató növekedett októberhez képest. A fiatalok
munkanélküliségi aránya ismét Németországban volt a legalacsonyabb, 6,7 százalék, a legmagasabb
pedig Görögországban (46,1 százalék a szeptemberi adatok szerint),
Spanyolországban (44,4 százalék),
Olaszországban (39,4 százalék).
(MTI)

Az export és az import
egyaránt nőtt

A FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetén) – exportok 53.000 millió euróra rúgtak
2016 első tizenegy hónapjában, miközben a CIF – Cost Insurance and
Freight (költség, biztosítás és fuvardíj fizetve) – importok 60.000 millió eurót tettek ki – közölte az
Országos Statisztikai Intézet.
Mint a hétfőn nyilvánosságra hozott adatsorokból kiderül, a kivitel
4,8 százalékkal, a behozatal pedig
6,9 százalékkal bővült az előző év
azonos időszakához mérten.
A külkereskedelmi mérleg
(FOB/CIF) hiánya a tavalyi év első
tizenegy hónapjában 8769,9 millió
eurót tett ki, ami 1575,5 millió euróval haladja meg a 2015. január–
november időszakban regisztrált
értéket.
Tavaly novemberben 5304,9 millió euró volt az export értéke FOBparitáson, az import pedig
CIF-paritáson mérve 6170,4 millió
euróra rúgott, ami 865,5 millió

eurós deficitet jelent. 2015 novemberéhez viszonyítva a kivitel 11,7
százalékkal gyarapodott 2016
tizenegyedik hónapjában, miközben a behozatal 11,6 százalékkal
bővült.
A 2016. január–november időszakban a 28 tagú Európai Unión
belüli kivitel 40.021,2 millió euró
volt, míg a behozatal 47.805,3 millió eurót tett ki – ezek jelentik az
export 75,4 és az import 77,3 százalékát.
A vizsgált időszakban az unión
kívülre 13.051 millió euró értékben
ment romániai áru, és 14.036,8 millió euró értékben importáltunk
onnan – ezek jelentik a kivitel 24,6
és a behozatal 22,7 százalékát –
mutat rá közleményében a statisztikai intézet. A legnagyobb tételt a tavalyi év első tizenegy hónapjában
változatlanul a gépjárművek és
szállítási eszközök jelentették: a kivitel 47,2 százalékát és a behozatal
38 százalékát tették ki. (Mediafax)

Taroltak a diszkont
légicégek

Növelték utasforgalmukat Európa nagy diszkont légitársaságai 2016ban az egy évvel korábbihoz képest, decemberben a Ryanair, az easyJet
és a Wizz Air is átlagon felüli bővülést produkált – derül ki a légitársaságok honlapján közölt utasforgalmi statisztikákból.
Európa legnagyobb diszkontja, az ír Ryanair decemberben kerek 20
százalékkal növelte forgalmát 9 millióra, így a 2016-os utasforgalom 117
millió lett, amely 15 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.
Az angol easyJet az 5-7 százalék körüli havi bővüléshez képest decemberben 15 százalékot javított utasforgalmán 2015 decemberéhez képest. A légitársaság Airbusain 2016-ban 74,4 millióan utaztak, 6,6
százalékkal többen, mint egy évvel korábban. (MTI)
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Göcsi Máté – ez első marosvásárhelyi református püspök (1530 körül–1585)

Simon Zsolt

A marosvásárhelyi református papok közül
püspökké választott lelkipásztorok között különleges hely illeti meg Göcsi Mátét: egyrészt
azért, mert időrendben az első volt közülük,
másrészt, mert annak ellenére, hogy Koncz
József több mint egy évszázada egy rövid tanulmányt írt róla, meglepően keveset lehet
tudni életéről és tevékenységéről. Szükségesnek tartjuk itt rögtön megjegyezni, hogy az
utóbbit el lehet mondani a 16. századi erdélyi
református püspökök többségéről, amely
tényt itt csupán avval szeretnénk szemléltetni,
hogy az első hat püspök közül négyről – közöttük található Göcsi is – nem olvasható
szócikk a Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikonban.
Göcsi Mátét illetően az első biztos adat
1550-ből való, amikor június 19-én beiratkozott a lutheránus Wittenbergi Egyetemre.
Ekkor tehát már protestáns kellett legyen,
habár az erdélyi reformáció történetének ismeretében valószínűsíthető, hogy beiratkozásakor még Luther Márton tanításait követte,
és csak később, egy számunkra ismeretlen
évben lett helvét hitű. (Megjegyezzük, hogy
a 16. században Wittenbergben tanuló diákok
közül sok lett helvét vallású, illetve sok helvét hitű magyar tanult ott.) Ritoók Zsigmondné az 1576 novemberében a
Heidelbergi Egyetemre beiratkozott és ott
1577 júniusában a művészetek borostyánkoszorúsa címet elnyerő György fia Mátét azonosította hősünkkel, amit a Szabó Miklós –
Tonk Sándor szerzőpáros, illetve Balázs Mihály is elképzelhetőnek tartott, de életének
alább ismertetendő állomásai szerintünk
megcáfolják ezt a feltevést. 1554. július 19én ugyanis Göcsinek egy nyomtatott kalendáriumba írt feljegyzése szerint már második
fia született meg (Izsák), tehát legkésőbb
1553-ban már meg kellett nősüljön. (Elsőszülöttjéről talán azért nem olvasható az említett
naptárban, mert az már az első bejegyzés,
vagyis 1554 júliusa előtt meghalhatott, vagy
pedig mert Göcsi a kalendárium azóta kiszakadt lapjai egyikére jegyezte fel első gyermeke világra jöttét.) Ez a házassága nem
tartott sokáig, ugyanis Göcsi 1555. június 20án újranősült, bizonyára amiatt, hogy első felesége meghalt, vélhetőleg gyermekágyban.
Házastársairól gyakorlatilag semmit sem tudunk: csupán második feleségének a keresztnevét ismerjük (Heléna). Koncz József
elképzelhetőnek tartotta, hogy ez kolostorba
vonuláskor felvett apácanév volt, de ezt sem
megerősíteni, sem megcáfolni nem tudjuk.
Második házasságából nemsokára két gyermek született: 1557. május 5-én Ádám, 1558.
szeptember 4-én Dániel, akiket 1568. augusztus 2-án Márk, 1574. február 14-én pedig
Magdaléna követett. (Észrevehető, hogy
1558-ig ószövetségi, 1568-tól újszövetségi
neveket adott gyermekeinek, de névválasztásainak értelmezésével még adósok vagyunk.)
A nagy időbeni távolság miatt Koncz felvetette annak a lehetőségét, hogy utóbbi két
gyermek egy harmadik házasságból született
volna, mintegy ellenérvként azonban megemlítette, hogy Göcsi sem a második feleség halálát, sem a harmadik házasságát nem
említette meg naptárában – de az is lehet,
hogy ezekről az eseményekről a mára már hiányzó lapokon emlékezett meg.

Göcsi egyházi pályafutásáról az első, noha bizonytalan adat 1569-ből
származik, amikor marosvásárhelyi lelkészként említik.
Leghamarabb
1556-tól viselhette ezt a
tisztséget, ugyanis ebben
az évben vezették be a városba (az első név szerint
is ismert) vásárhelyi protestáns lelkipásztort, Káli
Balázst, miután, akárcsak
több más erdélyi helységben, eltávolították a városból a katolikus papokat és
szerzeteseket. Ezen utóbbi
események
egyébként
pontosan illeszkednek a reformáció erdélyi elterjedésének
folyamatába,
ugyanis 1556-ban főleg a
magyarok lakta vidéken
rohamosan nyertek teret a
protestáns
tanítások.
Mindez főleg annak volt
köszönhető, hogy a Habsburg-katonaság Erdély- „A család fészke talán a Göcs nevű falu lehetett, (...) de meglehet, hogy a helység kapta a családtól a nevét” (Gálfy Zoltán: Göcsi Máté, in: Erdélyi
ből való 1553. évi panteon I.) Fotó: Magyari Hunor
kivonásával – Jakó Zsigvált erdélyi katolikusok térnyerése ellenében
mond szavaival élve – „egyszeriben végzeis kellett tevékenykednie, de ezt a BáthoMarosvásárhelyi
tesre fordult a Habsburg-királysággal
ryakra való tekintettel bizonyára már jóval
azonosult katolikus egyház itteni helyzete”,
lelkészek, akik erdélyi
óvatosabban és visszafogottabban tehette.
„felgyorsult a régi egyház intézményeinek a
református
Göcsi társadalmi kapcsolatairól szintén nabomlása”, „1553-tól fogva a helvét irányzat
püspökök is voltak:
gyon keveset tudunk: 1574 februárjában szüa Szilágyságon keresztül rohamosan terjedt
letett lányának keresztszülői az evangélikus
Erdély belseje felé”. Ezt nagyban elősegítette
1. Göcsi Máté – 1579–1585
Alesius Dénes, akkor a magyar lutheránusok
az, hogy 1556 tavaszán a rendek a visszahí2. Veresmarti Gáspár – 1661–1668 és helvét vallásúak közös püspöke és egyben
vott Izabella királyné Erdélybe való visszaté(püspöki szolgálata elõtt volt Marosvá- a fejedelem udvari papja, Ilosvay Benedek,
réséig helytartónak „az újítók legfőbb
1574 szeptemberétől gyulafehérvári első pap,
sárhelyen lelkész)
patrónusának tekintett” Petrovics Pétert vá3. Bonyhai Simon György – 1728–1737 később esperes, valamint György zselyki lellasztották. A reformáció erdélyi elterjedésének ismeretében valószínűsíthető, hogy az
4. Borosnyai Lukács János – 1749–1760 kipásztor voltak. Toroczkai Máté az előbbi
első protestánsok városunkban a lutheránu5. Zágoni Aranka György – 1765–1767 két férfit és Károlyi Pétert, 1573–1576 között
a partiumi reformátusok püspökét nevezte a
sok voltak. A helvét irányú reformáció azon(püspöki szolgálata alatt már Széken szentháromsághívők Erdélyben tevékenyban gyorsan teret nyert Vásárhelyen, hiszen
volt lelkész)
kedő három vezető személyiségének. Göcsi
hívei itt már 1559. november 1-jén gyűlést
6. Antal János – 1836–1854
tehát már az 1570-es évek elején az erdélyi
tartottak (ráadásul ezen fogadták el az első
7. Bodola Sámuel – 1854–1866
református egyház vezéregyéniségeivel igen
magyar református hitvallást), amit hamaro8. Csiha Kálmán – 1990–2000
közeli kapcsolatban kellett álljon, ami valósan, 1566. május 19-én egy másik zsinat köszínűsíti, hogy abban az időben maga is már
vetett.
Visszatérve Göcsire, a gyéren fennmaradt való jelenlétére vonatkozik, másrészt Krisz- a református egyházi elithez tartozott, ez
források alapján úgy tűnik, hogy tevékeny tus isteni természetére. Az utóbbi vonatko- pedig részben megmagyarázza, hogy néhány
résztvevője volt Erdély akkoriban mozgal- zásra volt kiélezve a kérdés, hiszen az évvel később őt választották püspökké.
Néhány adat arról tanúskodik, hogy Göcsi
mas vallási életének, hiszen a korszak hitvitái antitrinitáriusok és a reformátusok (valamint
közül állítólag részt vett az 1569-ben Vára- a többi keresztények) nézetei között a lénye- Máté nem volt híjával a gyakorlati érzéknek.
1576-ben 75 forintért megvásárolta a marosdon és biztosan az 1571. január 6-án Maros- ges különbség e tekintetben volt.
vásárhelyi beginák kolostorbeli kőházát és
vásárhelyen, az ottani országgyűlés után
Göcsi 1579-ben eljutott az erdélyi refortartott hitvitán. Az utóbbiról, amelyen Dávid mátus egyházi hierarchia csúcsára: megvá- celláit. 1583-ban Báthory Kristóf fejedelem
Ferenc is részt vett, Göcsinek két hozzászó- lasztották szuperintendensnek (püspöknek), Göcsinek régtől kifejtett egyházi szolgálatalása maradt fenn: János Zsigmond arra vonat- amely tisztséget haláláig, 1585-ig viselte. Gö- iért ezt a kivételezettnek mondott házát minkozó kérdésére, hogy mit jelent az Istennek a csinek a püspöki tevékenységéről is csak na- den adó és szolgálat terhe alól újra és örökre
jobb oldalán ülni, azt válaszolta, hogy az gyon kevés konkrétumot tudunk mondani. szólóan mentesítette. Ez az épület az 1583.
Atyával egyenlő hatalommal és dicsőséggel 1579-ben püspökként több Marosvásárhely évi oklevél szövege szerint a Klastrom (ma
uralkodni, majd mikor a fejedelem arról ér- környéki faluban vizitált: Berekeresztúron és Mihai Viteazul) utcában volt. Göcsinek volt
deklődött, hogy kik tanítják ezt az értelme- annak négy fíliájában: Berén, Magyaróson, még egy másik háza is, a Szent Miklós (ma
zést, úgy felelt, hogy az „igaz hitű” atyák. Májában és Márkodon, valamint Selyében. Kogălniceanu) utcában, a régi megyeház heJános Zsigmond ennek hallatán kacagva és 1581. április 24. körül részt vett egy, a jezsu- lyén, amelyet ellenben valamikor 1580.
ugyanakkor méltatlankodva eltávozott – nyil- iták által szervezett és Báthory Kristóf vajda május 5. előtt eladott.
Írásai közül csak a fentebb említett, életván azért, mert antitrinitáriusként túlhaladott- részvételével lezajlott hitvitán, de ezen nem
nak tekintette Göcsi álláspontját (az szólalt fel: a jezsuita Szántó István szerint azt rajzi jellegű feljegyzéseit ismerjük, amelyeantitrinitáriusok ugyanis az egyházatyák vé- fedetlen fejjel végighallgatta, és utána „lehaj- ket egy 1551-ben nyomtatott kalendáriumba
leményét nem tekintették mérvadónak). Az tott fejjel, sápadt arccal, hirtelen elsandal- írt be. Régebbi korokban, így a 16. században
uralkodó első kérdése a reformáció tanításá- gott”. Arra nem találtunk kielégítő is, a naptárak lapjainak üresen maradt részenak két igen jelentős pillérét érinti, hiszen át- magyarázatot, hogy püspökként miért nem ire a tulajdonosaik gyakran leírták koruk
tételesen egyrészt Jézusnak az úrvacsorában szólalt fel ezen a hitvitán, ami azért gondol- vagy életük fontosnak tartott eseményeit,
kodtató el, mert ezt az 1571. évi vitán még Göcsi tehát a kordivatnak hódolt, amikor
megtette – talán a katolikus restaurációt (igaz, életének jelentős állomásait saját példányábékésen) támogató katolikus Báthory jelen- ban megörökítette. Feltűnő azonban, hogy a
léte miatt hallgatott. Meg kell azonban je- lejegyzett események köre igen szűk és azokgyezni, hogy Göcsi azért nem helyezkedett ról is igencsak kevés szóval emlékezik meg:
teljesen tétlen álláspontra, ugyanis a vita előtt csupán a családi eseményeket (gyermekei
akart egy keveset beszélni a jezsuita hitszó- születését, házasságát) és házvásárlását tarnokkal, de azt a választ kapta, hogy ez csak a totta érdemesnek lejegyezni, a nagyobb
gyűlés után lehetséges, és akkor majd beszél- horderejű történelmi eseményeket, legyenek
gethet, ameddig akar, de az előbb leírtak ér- azok akár egyházi jellegűek is, már nem, sőt
még az általa viselt egyházi tisztségeknek az
telmében erre végül is nem került sor.
Adatok hiányában csak feltételezzük, hogy elnyerését sem – igaz, elképzelhető, hogy
Göcsi püspökként, de egyszerű lelkészként is, ezeket a mostanra már elpusztult oldalakra
fő feladatának a református vallás pozíció- rótta fel.
A fentebbi adatok fényében úgy tűnik,
inak megerősítését tekinthette, aminek két fő
iránya lehetett: egyrészt egyházát a század hogy Göcsit nem annyira elméleti teológushatodik és hetedik évtizedében igen jelentős ként írhatjuk le, hanem vélhetőleg inkább jó
tért nyerő unitáriusok terjeszkedésével szem- gyakorlati érzékkel, szervezői, diplomáciai és
ben védhette, akár úgy is, hogy az utóbbiakat vezetői képességekkel rendelkező papként,
egyháza számára igyekezett meg-, illetve akit bizonyára főleg ez utóbbi erényei juttatvisszanyerni, amely igyekezetében Báthory tak a püspöki székbe – ahol a későbbi százaIstván hallgatólagos támogatását vagy leg- dokban további hét marosvásárhelyi lelkész
alábbis semlegességét is élvezhette. Másrészt követte.
az éppen a fejedelem által 1579-ben behívott
Az oldalt szerkeszti:
és támogatott jezsuiták és az ezek által aktiÖtvös József lelkipásztor
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Az elévülésről és az elbirtoklásról (I.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A mindennapi életben a jogok és
érdekek sokszor összeütközésbe
kerülnek. Amennyiben ezen konfliktusok békés megoldása nem lehetséges, a vitás felek a bíróságon
kérhetik a konfliktusos helyzet feloldását. Itt viszont az a frusztráló
helyzet jelenhet meg, hogy a bíró,
anélkül, hogy érdemben döntene az
ügy lényegéről, vagyis arról, hogy
kinek van igaza, az ügyet elutasítja
elévülés, megkésettség címén. Mi
is az elévülés, és miért jelent meg
ez a polgárjogi intézmény?
Az elévülés (románul prescriptie) jogi szankció, amely a jog tulajdonosának passzivitását szankcionálja, ugyanis a jog, pont úgy, mint a
társadalmi viszonyok, végső soron
dinamizmust feltételez. Ugyanakkor az elévülés bizonyos, állandóságot felmutató helyzeteknek jogi
következményt származtat.
A fenti meghatározásból következik, hogy az elévülésnek elsősorban egy negatív – eljárásjogi
értelemben jogvesztő –, másodsorban egy pozitív, jogszerző hatása
van. Első esetben beszélünk a tulajdonképpeni elévülésről (prescriptie), második esetben bizonyos
területeken beszélhetünk jogszerző
hatásról, ami a tulajdonszerzés területén jelenik meg (uzucapiune).
Ez utóbbiról a későbbiekben fogunk részletesebben beszélni.
Alapesetben az elévülés azt jelenti, hogy bizonyos jogot egy
meghatározott időn belül kell érvényesíteni és gyakorolni, másképpen elévül, és habár nem szűnik
meg, az állami kényszerítő erőt,
amely általában a bírósági perekben nyilvánul meg, nem lehet már
segítségül hívni, az ügy megkésetté
válik. Konkrét példával lehet nagyon egyszerűen illusztrálni:
amennyiben egy hitelező nem
kapja vissza a határidő leteltével a
kölcsönt, természetesen perelheti
az adóst a kölcsön megfizetéséért.
Amennyiben viszont a pert nem indítja el a törvény által meghatározott időn belül, a jog elévül. Ez
után az idő után hiába nyújtja be a
peres keresetet a bíróságra, azt a bí-

róság hivatalból vagy az adós – alperes kérésére visszautasíthatja
mint elévültet (cerere prescrisa). Ez
nem jelenti azt, hogy a hitelező alanyi joga, a hitele visszafizetéséhez
kötődő joga megszűnt vagy elveszett, az megmarad, csak azt jelenti, hogy ennek érvényesítéséhez
nem folyamodhat bírósághoz.
Ebből következik az is, hogy
amennyiben az elévülési idő után
az adós teljesíti fizetési kötelezettségét, a fizetés érvényes, hiszen érvényes adósságot egyenlít ki, azt
visszakérni nem lehet olyan alapon, hogy a követelés elévült. Ez a
példa az elévülés jogvesztő hatását
mutatja. Ugyanakkor létezhet egy
jogszerző hatás is, így például az
első látásra különösnek tűnő, de a
gyakorlatban sokat használt, az ingatlanok – és nem csak – tulajdonjogára
használt
elbirtoklás
(uzucapiune) intézménye az iskolapéldája a jogszerző hatásnak.
Ennek alapján, ha nagyon leegyszerűsítjük ezt a fogalmat: ha elég
hosszú ideig használ egy birtokos
egy ingatlant, a birtokjog tulajdonjoggá válhat.
Az elévülés a jog minden területén létezik, így például a büntetőjogban is. Ennek alapján egy
bűncselekmény elkövetéséért eljárást indítani csak egy bizonyos ideig
lehet. Ugyanígy a büntetőeljárásban
hozott ítéletet is csak egy bizonyos
ideig lehet végrehajtani. Jellemzően,
a büntetőügyekben, mivel közérdekről van szó és nem magánérdekről,
a fenti elévülési idők sokkal hoszszabbak, mint a polgárjogban.
Az elévülési és az elbirtoklási
időt illetően az általános és leggyakrabban használt elévülési időt
fontos megjegyezni, ez a román
polgári törvénykönyv szerint 3 év.
Vagyis, ha leegyszerűsítjük, akkor
pénzt visszakérni bíróságon csak
három évig lehet. Ezen az általános
elévülési időn kívül az érvényesíteni kívánt jog természetétől függően más, rövidebb vagy hosszabb
elévülési idők is léteznek.
Ugyanakkor meg kell jegyezni,
hogy nem minden jog évül el, vannak bizonyos jogok, amelyek nem
évülnek el. Ezek közül elsősorban
meg kell jegyezni a tulajdonjogot,
amely alapesetben, a törvény által

szabályozott kivételek mellett, nem
évül el, bármilyen hosszú ideig
nem gyakorolták. Ugyanakkor léteznek más elévülhetetlen jogok is:
azok, amelyeket jogszabály minősít elévülhetetlennek (pl. a fentebb
említett tulajdonvisszaszerzési jog
– drept de revendicare –, amelyet a
Polgári törvénykönyv 563. paragrafusa minősít elévülhetetlennek).
Akkor is elévülhetetlen jogról beszélünk, amikor a jog gyakorlását
természeténél fogva nem lehet időben korlátozni. A nem anyagi természetű (drept nepatrimonial),
személyi jogok (becsülethez való
jog) alapesetben elévülhetetlenek.
A jogok megállapításával (acţiune
în constatare) kapcsolatos bírósági
eljárások nem évülnek el. Ezekben
az eljárásokban nem egy jogot hoz
létre a bíróság, hanem csak megállapítja annak létrejöttét vagy létezését (alapszabály, hogy megállapítási
keresetet nem lehet beadni, amenynyiben egy joglétrehozási vagy
jogérvényesítő keresetet be lehet
adni. Tehát nem lehet azt kérni a
bíróságtól, hogy állapítsa meg,
hogy az adós tartozik, azt viszont
lehet kérni, hogy kötelezze az adóst
az adósság megfizetésére). Elévülhetetlen a jogi iratok abszolút sem(nulitate
absoluta)
misségét
megállapító bírósági kereset (pl.
egy irat abszolút semmisségét erőszak okán megállapító bírósági keresetet bármikor lehet indítványozni).
Ez a kitétel vonatkozik a hagyatéki
bizonyítványok (certificat de moştenitor) abszolút semmisségének
megállapítására, amennyiben ebben
az eljárásban a hagyaték összetételének megállapítását kérik (hogy
milyen vagyontárgyak, valamint
jogok és kötelezettségek alkotják a
hagyatéki állagot), vagy az örökség
elosztását indítványozzák. Viszont
ennek a semmisségi keresetnek
előfeltétele, hogy a hagyatékot törvényes időben fogadják el (acceptarea succesiunii) ami az új Polgári
törvénykönyv szerint egy év az
örökhagyó halálától számítva (a
régi Polgári törvénykönyvben ez 6
hónap volt). Az állami köztulajdon
(dreptul de propietate publică) is
elévülhetetlen, ezt soha nem lehet
elbirtokolni.
(Folytatjuk)

Hátrányos körülmények között élő fiatalokon segítenek

Jogosítvány a jövőhöz

Nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok
gépjárművezetői engedélyének megszerzését
támogatja anyagilag a MOL Románia, ennek
érdekében második alkalommal ír ki pályázatot a Közösségi Alapítvánnyal közösen Jogosítvány a jövőhöz elnevezéssel. A pályázatok
benyújtásának határideje január 27.

A program 35 olyan fiatal számára biztosítja a járművezetői engedély költségeinek fedezését, akiknek a
munkavállalásnál feltétel vagy előny a sofőrkönyv, illetve hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában
azoknak, akik már dolgoznak.
A programban olyan 17–25 év közötti, hátrányos körülmények között élő fiatalok vehetnek részt, akik B,
C vagy D kategóriájú (beleértve: traktor, trolibusz és
villamos) gépjárművezetői engedélyt szeretnének szerezni. A programmal és a pályázással kapcsolatos bővebb tájékoztató, pályázati formanyomtatványok a
pentrucomunitate.ro és a molromania.ro honlapokon.
A támogatás összértéke: 75.000 lej, egy pályázó legtöbb 3.000 lej értékű támogatást nyerhet.
A sofőriskolába való beiratkozás határideje: a szerződés aláírásától számított egy hónapon belül. A sofőriskolában való elméleti és gyakorlati képzés befejezése:
2017. október 31.
A pályázati dossziét a következő címre kell elküldeni
egy példányban:
A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989.
December 21. sugárút 77., 1. em. The Office C. A bo-

rítékra rá kell írni: Jogosítvány a jövőhöz program
Beküldési határidő: 2017. január 27. (a feladási postabélyegző dátuma). A késve elküldött vagy hiányos
pályázatokat nem bírálják el. A pályázatokat oktatási,
munkaügyi, szociális szakemberek értékelik; a pontozás a pályázó tanulmányi eredményei, motivációs levele és szociális rászorultsága alapján történik. A
pályázatok elbírálásának idején a bírálóbizottság telefonon is megkeresheti a pályázót további tájékozódás
érdekében. A nyertesek névsorát A Közösségért Alapítvány kuratóriuma hagyja jóvá. Az alapítvány valamennyi pályázót (e-mailen vagy postán elküldött)
levélben értesít az eredményhirdetésről, a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A nyertesek azt
követően juthatnak a támogatáshoz, hogy aláírták és
visszaküldték a szerződést.
A támogatás összegét az alapítvány a támogatási
szerződésben rögzített feltételek szerint, a szerződésben
feltüntetett bankszámlá(k)ra utalja. Valamennyi nyertes
pályázó köteles elszámolni a támogatási összeggel, az
elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti.
A pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro
és a www.molromania.ro honlapon teszik közzé 2017.
február 28-ig, a nyerteseknek 2017. március 15-ig elküldik a támogatási szerződést. Bővebb információ a 0752018-760-as telefonon kérhető munkanapokon 10–17 óra
között, az írásbeli kérdéseket a jogositvany@pentrucomunitate.ro e-mail-címre lehet elküldeni. (sz.p.p.)

Továbbképző tanítóknak és tanároknak

A Teleki Oktatási Központban

Február 17–19. között magyar
nyelven oktató tanítók és tanárok
számára szerveznek továbbképző
programokat, április 7–9. és május
19–21. között pedig hazai magyar
tannyelvű intézményekben dolgozó
általános és középiskolai tanárok
számára tartanak évközi továbbképzőket Szovátán.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Teleki Oktatási
és Módszertani Központja az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával szervezett évközi
továbbképzőkre február 5-éig valamint március 31-éig lehet jelentkezni. A helyek száma korlátozott,
a beiratkozási sorrendet veszik figyelembe. A februári képzés célja a
tudomány és az oktatás kapcsolódási pontjainak bemutatása, módszertani segítségnyújtás elsődlegesen a természettudományi ágak
oktatásához, az áprilisban és májusban tervezett továbbképzőkön a történelem segédtudományainak, mint
a helytörténet és kulturális örökség
forrásainak hasznosítása a tanórai
munkában, nem csak történelem
szakos tanárok számára.

Az áprilisban és májusban zajló
továbbképzőkre jelentkezők mindkét
képzési egységen részt kell vegyenek. Az előadások, foglalkozások,
gyakorlati tevékenységek hétvégenként zajlanak, két szakaszban. A
tanfolyam végén a résztvevők számára tanúsítványt állítanak ki, a
képzés akkreditálása folyamatban
van a Babes-Bolyai Tudományegyetemen.
Helyszín: a Szováta, Rózsák útja
147. sz. alatti Teleki Oktatási Központ, Péterfy Emília terem.
Szállás és étkezés a Teleki Oktatási Központban, a program teljes költségét pályázati alapból
biztosítják, a résztvevők számára
az ellátás ingyenes, az útiköltséget
a képzésre jelentkezők állják. Jelentkezési határidők: a februári
képzésekre február 5-éig, az április-májusban tartandó két hétvégés
programokra március 31-ig. Jelentkezni online, az RMPSZ honlapján
lehet:
http://rmpsz.ro/hu/sa1/
32/index – áll a Szolláth Hunor
központvezető által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.
(sz.p.)

Önkénteseket várnak a Himalájába

Csoma Sándor öröksége

Önkéntesek jelentkezését várják január 15-éig abba a himalájai faluba, Zanglába, ahol
Kőrösi Csoma Sándor a tibeti
buddhizmus szent könyveit tanulmányozva elkezdte élete fő
műveinek a megírását.

A jelentkezők, az indiai útiköltségüket és ellátásukat vállalva, Csoma
szellemi örökségétől inspirálva a
kultúrák közötti élő tudás-, tapasztalat- és értékcserét segíthetik elő.
Fő tevékenységek: a kulturális örökségmentés, a fenntartható fejlesztések és az oktatás. A 2017-es szezon
alábbi nyári munkálataira várnak jelentkezőket: állagmegőrzési munkálatok Zangla királyi palotájában, a
napiskola építésének folytatása, kortárs ladaki épület helyi anyagokból,
illetve tanítás általános iskolában:
angol beszélt nyelvet, testnevelést,
készségtárgyakat, matematikát, természettudományokat. Idén az egy
időben Zanglában tartózkodó önkéntesek száma maximum 15 fő
lehet. Az oktatásra jelentkezők közül
egyszerre legfeljebb három fő tartózkodhat kint, kivéve a rövid váltás közbeni pár napos átfedést.
A legrövidebb kinttartózkodás
két hét, de nagy előnyt élvez az, aki
egy hónap, vagy annál hosszabb periódusra jelentkezik. Az oktatásra

jelentkezőknél az egy hónap a minimum, de a 2-3 hónapos jelentkezők előnyben részesülnek. Szintén
nagy hangsúlyt helyeznek a pontosabban kiszámítható érkezésre és az
önkéntesek érkezésének/távozásának összehangolására. Az oktatásban ez különösen fontos. A nyári
munkálatok 2017. június 1 – augusztus 31. között szabadon választhatók. Ez a jelentkezők függvényében
később változhat. A kijutáshoz szükséges minimum 1000 euró, ami a
repjegyet és az Indián belüli utazást
fedezi. A szállás és ellátási hozzájárulás 30 ezer forint, ami napi kétszeri étkezést, szállást fedezi helyi
családoknál, a két hét utáni költségeket az alapítvány állja, mellyel a
hosszabb kintmaradást ösztönözné.
Jelentkezni 2017. január 15-ig
lehet, az interjúkat január 20 – február 20. között tartják. A munkakörülmények a Himalájában esetenként
szélsőséges körülmények között
zajlanak, ezért fontos, hogy megfelelő emberek kerüljenek kiválasztásra. Bővebb felvilágosítás a
http://csomasroom.org/hu/application-for-volunteers/ honlapon. Az
alapítvány fenntartja magának a
jogot, hogy csak a jelentkezési lap
alapján potenciálisan alkalmas egyénekkel vegye fel a kapcsolatot. (p.p.)

Februártól ingyen utazhatnak
az egyetemisták
A kormány múlt héten elfogadott sürgősségi rendelete szerint február

elsejétől ingyen utazhatnak vonattal a nappali tagozatos egyetemisták. A
felsőoktatási intézményekben tanuló diákok bármilyen belföldi vonatjáraton ingyenesen utazhatnak, de csakis másodosztályon – nyilatkozott az
Agerpres hírügynökségnek Pavel Năstase tanügyminiszter.
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Farczádi Attila

Sorsdöntő helyzetben a Maros KK:
lesz-e meccs ma este?

Minden bizonnyal lejátsszák a
Maros KK – Elan Chalon nemzetközi férfikosárlabda-mérkőzést,
nem éri az a szégyen a várost, hogy
csapata nem jelenik meg a saját rendezésű kupatalálkozón, bizakodott
tegnap, a kora délutáni órákban a
marosvásárhelyi klub alelnöke. A
lapunknak nyilatkozó Béres Loránd
valószínűnek nevezte, hogy a délutáni órákra tervezett (és lapzártánk
után befejeződött) egyeztetésen a
klub vezetői meg tudnak állapodni
annyi játékossal, hogy ki tudjanak
állni a franciák elleni összecsapáson.
Mint ismert, a találkozót a FIBA
Európa-kupa K csoportjának 4. fordulójában rendezik. A marosvásárhelyiek harmadlagosnak tekintik
részvételüket a nemzetközi sorozatban, amely a jelen anyagi nehézségei miatt kiadásnövelőként terheli a
klub költségvetését, mindazonáltal
olyan tapasztalathoz juttatja a klubot, amelyet talán hasznosíthat a jövőben. A csapat edzője, Szászgáspár Barnabás a Bukaresti Dinamo elleni, vasárnap este megnyert bajnoki mérkőzés után
jelentette be, hogy a játékosok nem
akarják vállalni a fellépést, mert október óta nem kaptak fizetést (a
nemrég visszatért Gajovic még az
előző évadra sem kapta meg minden járandóságát!).
A Maros KK vezetősége arra
próbálja rábírni a csapat játékosait,
hogy nemzetközi mérkőzés lévén,
vállalják a fellépést, majd a temesvári meccsig tartó „szünetben” (a
hazai bajnokság hétvégi fordulójában a csapat szabadnapos) megpróbálják intézni a dolgot, hangoztatta
az alelnök. Béres Loránd kiemelte,
a költségvetés kialakításába nem
csúszott hiba, a kiadásokat a helyi
önkormányzat esedékes támogatása, valamint a szponzorszerződésekben
rögzített
összegek
függvényében tervezték, „így ha
minden pénzt bevételeznénk, amiről egyezményt kötöttünk, akkor
maradna is belőle, másként szólva:
többet kell kapnunk, mint kiadnunk” – fogalmazott. Elismerte,
hogy ez egy ideális állapot lenne,
amely ritkán fordul elő, mert általá-

Alhaji Mohammed (13) próbál fogást találni a török védelmen a FIBA Európa-kupa K csoportjának 2. fordulójában rendezett Maros KK – Gaziantep (76:90) mérkőzésen, 2016. december
21-én. Fotó: Nagy Tibor

ban fennakadások vannak a támogatások folyósításában, ugyanakkor
kihangsúlyozta annak fontosságát,
hogy a polgármesteri hivataltól inkasszálják a várt összeget, mert ezt
a szponzorok jelzésértékűnek tekintenék, és ők is nagyobb hajlandóságot mutatnának arra, hogy
fizessenek. A vegyipari kombináttól
például – amelynek képviselője az
év vége felé rendezett vezetőtanácsi
ülésen egyértelműsítette, hogy az
előző idényekhez hasonló mértékű
juttatásban részesítené ezúttal is a
klubot – jelentősebb összeget várnak, de úgy vélik, a kisebb szponzorok is kedvet kapnának tőle, hogy
segítsék a csapatot.
„Kíváncsian várjuk a fejleményeket” – erősítette meg Béres Loránd kijelentését az Azomureş
PR-menedzsere. Ovidiu Maior szerint ha nincs az önkormányzati támogatás, hiába a szponzorok pénze,
mert „abból legfeljebb vitaminokat
vásárolhatnak”, mondta, de működési költségeiket aligha fedezhetik
belőle. Hozzátette, élő támogatási
szerződés van a klub és a vállalat
között, amelynek alapján eddig is
segítették és ezentúl is segítik a klubot, és nagyon kíváncsiak, miként
alakul az anyagi helyzete a továbbiakban.
A Maros KK vezetőedzője,
Szászgáspár Barnabás szerint na-

RÖVIDEN
* Minden eddiginél több csapat vehet részt a labda-

rúgó-világbajnokságon: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) zürichi kongresszusán úgy határozott,
hogy 2026-tól kezdve a mostani 32 helyett 48-as mezőnnyel rendezi meg a földkerekség legjobbjainak tornáját. A döntés egyhangúlag született. A vb-tornára
kijutó csapatokat 16 csoportba sorolják, közülük egyformán egy esik ki, az első kettő továbbjut az egyenes
kieséses szakaszba. Ebben a rendszerben a jelenlegi
64 helyett 80 mérkőzést rendeznek majd, míg a világbajnokság 32 napossá válik. A 2026-os vb házigazdáját 2020 májusában jelölik ki.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino erőteljesen szorgalmazta a labdarúgóvilágbajnokság mezőnyének bővítését – elérte célját

gyon szomorú, hogy ide jutottak.
Kérdésünkre kijelentette: teljes
mértékben kiáll a csapat mellett, hiszen a játékosok bizonyítottak, a
csapat ott van az első hat között a
tabellán, ami a felsőházi szereplés
záloga, csak egy kis csendre és nyugalomra lenne szükségük, hogy teljes értékű munkát végezhessenek.
„A csapat jó, megállja a helyét, és
nem mellékes, hogy költségek tekintetében mintegy 30-40 százalékkal
kevesebbe
kerül
a
szerepeltetése, mint a tavalyi játékoskerettel” – hangoztatta. Hozzátette: az adott körülmények között
azonban egyáltalán nem biztos,
hogy együtt tarthatóak a játékosok,
és ha nem változik a helyzet, ha
nem kezdődik el a kifizetés és egyidejűleg az elmaradások törlesztésének beütemezése a következő
időszakra, akkor előfordulhat,
hogy többen távoznak közülük
Marosvásárhelyről. „Abba pedig,
hogy ennek milyen következményei lennének, nem is akarok belegondolni” – mondta Szászgáspár
Barnabás.
A Maros KK – Elan Chalon mérkőzés a FIBA Európa-kupa honlapja szerint ma este 7 órakor
kezdődik a ligeti sportcsarnokban.
A Franciaországban rendezett első
találkozón a vásárhelyiek 102:83-ra
kikaptak.

* Cristiano Ronaldo, a Real Madrid portugál válogatott futballistája lett 2016-ban az Év játékosa a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA). A 31 éves
Ronaldo 2008, 2013 és 2014 után negyedszer érdemelte ki az elismerést. A támadó az előző szezonban
klubjával megnyerte a Bajnokok Ligáját, a válogatottal
pedig a franciaországi Európa-bajnokságot. Ronaldo
hétfőn, a FIFA zürichi gáláján vette át a díjat.
* Az amerikai Ricky Brabec (Honda) nyerte a 2017es Dakar-rali hetedik futamát a motorosok mezőnyében. Gyenes Emánuel (KTM) a 30. helyen ért célba,
26 perc 40 másodperccel a győztes után. Összesítésben
Sunderland vezet a husqvarnás Pablo Quintanilla
(17:45) és a Yamahán versenyző francia Adrien van
Beveren (22:16) előtt. Gyenes Emánuel a 28. összetettben, 3:04:23-mal az éllovas után. A romániai magyar motorost egyórás büntetéssel sújtották, mert
elhagyta a versenypályát, hogy tankoljon egy olyan
szakaszon, amelyen úgy tudta, hogy ez szabályos. Több
másik versenyzővel szemben is hasonló intézkedést foganatosítottak.
* 2017-ben először Altenmarkt Zauchensee-ben versenyez Miklós Edit. A csíkszeredai születésű, magyar
színekben szereplő versenyző elsőként lesiklásban méreti meg magát, amelyben 2016. december 3-án, a kanadai Lake Louis-ban bronzérmet szerzett. Az olimpiai
és világbajnok Lindsey Vonn is Altenmarkt Zauchensee-ben tervezi sérülés utáni visszatérését, de az amerikai síelő indulása egyelőre kétséges.
* A budapesti vb előtt vonult vissza a tizenháromszoros világbajnok: az oroszok olimpiai ezüstérmet is
nyert ritmikus gimnasztikázója, Jana Kudrjavcova tizenkilenc évesen hagy fel a sportolással. A nemzetközi
szövetség úgy fogalmazott: Kudrjavcováé volt a
sportág történetének egyik legfényesebb pályafutása.

Újra találkoztak
az ASA egykori tagjai

Idén is összehívta az AS Armata
régi játékosait a klub egykori elnöke (1982-1998), Cornel Cacoveanu: idén január 2-án találkoztak a
„fiúk” az egyik marosvásárhelyi
vendéglőben.
A korábbi sportvezető hívó szavára megjelent Ilie Rus és Petra
Aurel (mindketten volt vezetőségi
tagok), valamint Mircea Ronea, Tiberiu Petriş, Nicolae Tâmpanaru,
Tică Varodi, Floarea Ispir, Ştefan
Gligore, Ioan Şleam, Gică Ciorceri,
Varró Sándor, Szabó István, Fodor
János, Márton László, Mircea Muntean, Adrian Botezan, illetve a fiatalabb generációt képviselő Török
István, Tiberiu Gabor, Traian Bendorfean, Darius Miclea, Zsigmond
Dénes, Cristian Porav, Aurel Pâslaru és Cosmin Ovidiu Petelean.
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A valamikori játékosok jó hangulatban elevenítették fel a régmúlt
idők emlékeit.
Cosmin Ovidiu Petelean – aki a
kilencvenes években játszott a csapatnál – , elmondta, hogy négy éve
családostul kitelepedett Ausztriába,
ott pedig a 8. ligában lévő ASK Ternitz edző-játékosa 39 évesen.
George Ciorceri, az alakulat volt
játékosa, majd edzője lapunknak elmondta, úgy tervezik, hogy ezután
is minden év második napján találkoznak 14 órai kezdettel, ugyanakkor remélik, hogy a következő
években még többen eljönnek, akár
anélkül, hogy meghívót kapnának,
mert mindenki, aki valaha magára
öltötte a csapat piros-kék mezét,
szívesen látott vendég az ünnepségen. (C. A.)

Újabb könyv a helyi
kosárlabda történetéről

Czimbalmos Ferenc Attila

Baschetul mureşean de-a lungul
anilor (1926-2016) címmel immár
11. kötetét mutatta be Aurel Raţiu
marosvásárhelyi újságíró. A könyv
a múlt év végén jelent meg
az Apostrof Nyomda kiadásában,
a Vatra Veche kiadó gondozásában.
Raţiu öt eddigi kötetében a helyi
sportéletről írt, ami jelzi, hogy az
újságírót nagyon érdekli és foglalkoztatja a város sporttörténelmének
kutatása, a Fotbalul mureşean de-a
lungul anilor (1902–2016) című kötete ugyancsak az elmúlt évben jelent meg.
Legutóbbi művében Aurel Raţiu
lépésről lépésre feleleveníti a
Maros megyei kosárlabda történetét
1926-től napjainkig. Ahhoz, hogy

megszülessen ez az alkotás, szerzője hosszú időt töltött a helyi
könyvtár olvasótermében. A kötet
egyaránt szól szakemberekhez és a
sport kedvelőihez, akik megtudhatják többek közt, hogy mikor és hol
alakultak meg a legelső kosárlabdaklubok városunkban, kik voltak a
sportág vezetői, edzői, játékvezetői
és nem utolsósorban játékosai a különböző helyi együtteseknek.
A mű fő erénye, hogy előtérbe
hozta a kosárlabdának azokat az
alakjait is, akik közül többen eddig
talán ismeretlenek voltak. Ezenkívül a szerző konkrét adatok alapján
eleveníti fel a helyi kosárlabda történetét, amelyet korabeli fotókkal is
alátámaszt.
A könyvet tegnap délelőtt mutatták be a Maros Megyei Könyvtárban.

A Marosvásárhelyi Rádió közismert román sportkommentátora a 2008-as pekingi olimpián
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ akácfa házhoz szállítva.
Tel. 0757-883-361. (1369-I)

LAKÁS

A MAROSSZÉKI KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelő cégek
tudomására hozza, hogy 2017-ben minden hónap harmadik hétfőjén
gyérítésből és egészségügyi vágásból származó, lábon álló fát
értékesít
nyílt
árverésen/versenytárgyaláson.
Az
árverések/versenytárgyalások minden esetben a Maros Erdészeti
Hivatal székhelyén – Szováta, Iszujka utca 1. szám alatt – lesznek 10
órai kezdettel, az értékbe tett famennyiségtől függően. Az
árverésre/versenytárgyalásra kerülő fatömeg jegyzéke, valamint
további információk az árveréssel kapcsolatban az erdészet
székhelyén és a 0265/570-215, 0365/082-031-es telefonszámokon
kaphatók. (18343)
FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

ELADÓ jó állapotban levő ház: 3

szoba, konyha, fürdő, garázs és

melléképületek, 19 ár, Holtmaroson, a központban. Érdeklődni a

lunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (-I)

MINDENFÉLE

NÉMETNYELV-ÓRA felnőtteknek
és gyerekeknek. Tel.

402. (18413-I)

0751-309-

MEGEMLÉKEZÉS

de mindig velünk leszel, az idő

bárhogy is halad. Emléke legyen

JANUÁR 17-től NEMEZELŐTAN-

FOLYAM indul kezdőknek (alsó

korhatár 10 év) a Dr. Bernády

György Általános Iskolában. Érdek-

lődni, jelentkezni: Balás Éva –

0745-373-615, Deák Attila – 0741028-396. (58277-I)

az arcunkon, az azért van, mert

szerettünk, és hiányzol nagyon.
Uram, adj neki békét az örök mezőkön, teste bár porrá lesz, de a
örökké

áldott, nyugalma csendes! Szerettei: felesége, Jusztina, három

lánya, veje, nyolc unokája családjukkal, a négy dédunoka és a
rokonok. (58275-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel

fájdalmával emlékezünk a maros-

szentgyörgyi születésű ZAJZON

CSABÁRA, aki január 11-én egy

éve örök nyugalomra tért. Fájó

emlékét őrzi özvegy édesanyja,

testvére, Gyöngyi és családja.

Valahol a felhők fölött van egy

másik világ, ahol minden szép,
és nem szenved senki már.

Fájó szívvel emlékezünk a ravai

HANKÓ

JULIÁNNÁRA

szül.

Istvánfi, a szerető, drága jó édesanyára halálának 16. évforduló-

ján.

Szerettei.

békében,
(58293)

drága

Nyugodjál

édesanyánk!

emlékezünk

ifj.

SIKLÓDI FERENCRE halálának

10.

évfordulóján.

Testvérei,

Jutka, Anna-Mária és azok csa-

ládja. Nagyon hiányzol. (58271-I)

él.

Örökre megsebzett szívünk mély

Nyugodjál békében! (58300)

DOCZÉ SÁNDORRA halálának

Még fáj, és örökre így is marad,

Ha egy könnycsepp gördül végig

szívünkben

nuár 11-én a marosszentkirályi

első évfordulóján.

0365/800-454-es telefonszámon.
(58261-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-

Egy váratlan perc alatt életed véget
ért, mint amikor a virágot letépi a szél.
Az emlékezés az egyetlen, amit nem
vehetnek el soha, az emlékezés a lélekben él, s a lélek nem hal meg soha.
Múlhatatlan fájdalommal emlékezünk
január 11-én a mikefalvi születésű
KÁNTOR JÁNOSRA halálának 11. évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége, Éva,
fiai: Janika, Jenőke, menye, Melinda,
unokái: Évike, Boglárka.
Nyugodj békében! (58263-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
rokon és barát,

MÁRTON ADALBERT

életének 86. évében 2017. január 9-én elhunyt. Temetése

szerdán, január 11-én 14 órakor

lesz a református temetőben.
emlékeznek

Mély

fájdalommal

rá

hogy

emlékezéshez szeretet kell, és

gató főasszisztensnő,

akit szeretünk, azt nem feledjük

szeretett

tudatjuk,

egy van, ami a sírig vezet, szí-

el. Csak az idő múlik, feledni nem

nyugalmazott

édesanyánk,

bölcsődeigaz-

KOSZTA

született ÁZBÉ SAROLTA

lehet, szívünkben örökké őrizzük

szíve életének 83. évében ja-

Fájó szívvel emlékezünk január

Temetése pénteken, 2017. ja-

emlékedet.
11-én

a

kisbodoni AMBRUS

MÁRIÁRA halálának 21. évfordu-

lóján. Drága emléke legyen áldott,

nyugalma

csendes!

Nyugodjál békében, drága jó
édesanyám! Szerettei. (58310)

Telnek a napok, hetek, hónapok,
hiányzik valaki, aki örökre itt hagyott. Az élet csendesen megy
tovább, de fájó emléked elkísér

egy életen át. Szívünkben örök

fájdalommal emlékezünk 2016.

január 11-ére, egy éve már, hogy

elvesztettünk egy drága jó édes-

nuár 8-án örökre megpihent.

nuár 13-án déli 12 órakor lesz a

szászrégeni (régi) római katoli-

kus temetőben.

Adj, Uram, örök nyugodalmat

Neki, és az örök világosság fé-

nyeskedjék Neki!

Gyászoló szerettei. (58293-I)
Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett férj, apa, nagy-

apa, testvér, keresztapa, rokon
és barát,

id. KELEMEN LÁSZLÓ
az IREM és a Metalul

szövetkezet volt technikusa

72. életévében hosszas szenve-

apát, nagytatát, dédnagytatát, ro-

dés után elhunyt. Búcsúztatója

nagyernyei születésű SZŐCS

temetőben lesz unitárius szer-

kont, ismerőst, szomszédot, a

MIKLÓST. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Nyugodjon

békében! A gyászoló család.
(54176)

Józsi és Éva. (58297-I)

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett férj és édesBARTHA FERENC

hirtelen elhunyt.

A gyászoló család. (58307-I)

a szeretett férj, apa, testvér,

(58292-I)

vünkben az örök emlékezet. Az

galma csendes!

2017. január 7-én Budapesten

mindazok, akik őt szeretik.

mint a harmat a virágon, csak

id. KELEMEN LÁSZLÓTÓL.

Emléke legyen áldott és nyu-

apa,

ELHALÁLOZÁS

Szeretettel

Minden mulandó ezen a világon,

Szomorú szívvel búcsúzunk

a marosvásárhelyi református

tartás szerint 2017. január 12-

én,

csütörtökön

15

órai

kezdettel. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (58303-I)

Életének 86. évében elhunyt
MÁRTON JÓZSEF.
Temetése csütörtökön (január
12-én) 15 órától lesz a jeddi temetőben.
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzésünket fejezzük
ki
sógorunknak,
Kelemen
Lászlónak
ÉDESAPJA
elvesztése okozta mély fájdalmában. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. Ferenczi
Levente és családja. (58297)

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak,
Adorjáni Sándornak ÉDESANYJA
elvesztése miatt érzett mély
fájdalmában.
Gyászotokban
osztozunk. Nyugalma legyen
csendes!
Az
Autocenter
munkaközössége. (58305)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Gál Ildikó kolléganőnknek
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Vigasztalást
kívánunk az ige szavával:
„Én vagyok a feltámadás és az
élet.”
(Jn. 11:25)
A Bolyai Farkas Elméleti
Líceum
munkaközössége.
(58306)

Őszinte

Katalinnak
elhunyta

részvétünk

szeretett

alkalmából.

kolléganői. (58307-I)

Bartha

FÉRJE
Volt
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Mínusz 32 fok Székelyföldön

(Folytatás az 1. oldalról)
rendőrség kedden. Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint a hajózási tilalom a Duna romániai szakaszának szinte
teljes egészére vonatkozik a Vaskapu II
vízi erőműtől Brăila városáig.
Dorian Dumitru, a Duna romániai szakaszáért felelős hatóság igazgatója elmondta, hogy a hajózási tilalmat azért
rendelték el, mert jégréteg képződött a folyón Cernavoda és Hârsova környékén.
Ezen a helyen a vízfelület 80 százalékán
úsznak jégtáblák, de vannak olyan szakaszok is, ahol a teljes vízfelület befagyott. Az
igazgató közölte, hogy egyetlen hajó sem
maradt a jég fogságában, valamennyien a
kikötőkben, biztonságban állomásoznak.
A hajóközlekedés betiltását a bolgár hatóságok is megerősítették. A ruszei folyami felügyelet igazgatójának beszámolója szerint a
folyó vízfelületének Szilisztránál 70, Ruszénél 60 százalékán úsznak jégtáblák, és nagyon alacsony a vízszint. A kritikus szakaszokon a hajók süllyedése

legfeljebb 1,6 méter lehet, vagyis biztonsággal szinte
csak üresen közlekedhetnének. Ruszénél kedd hajnalban rekordhideget, mínusz 16,2 fokot mutattak a hőmérők – január 10-én még soha nem volt ilyen hideg
a mérések kezdete óta.

A Pressalert.ro portál pénteki közlése szerint Corina
Şuteu, a szerdán távozott Cioloş-kormány kulturális
minisztere az utolsó munkanapján benyújtotta az
UNESCO-hoz a verespataki bányászat kultúrtájának a
világörökség részévé nyilvánítását kérő dossziét. A miniszter közölte: a lépésről Dacian Cioloş miniszterelnökkel egyeztetett, és reményét fejezte ki, hogy a
helyébe lépő Ionuţ Vulpescu, a Grindeanu-kormány
kulturális tárcavezetője is fenntartja a Románia nevében benyújtott előterjesztést.
A lépést megelőzően több mint tízezren írták alá azt
a petíciót, amelyben az UNESCO-dosszié benyújtására
kérték a minisztert. A verespataki kultúrtáj megőrzéséért harcoló civil szervezetek ugyanis attól tartottak, hogy
a szociálliberális Grindeanu-kormány lemond a védetté
nyilvánítás kéréséről, és ehelyett a Roşia Montana Gold
Corporation bányatervét fogja támogatni a településen.
Verespatak védetté nyilvánításának a folyamata
2011-ben indult, amikor az országos műemlékbizottság a kulturális tárcának javaslatot tett a település felMég mindig csak kevés internetező alkot hatékony
jelszót és használja azt biztonságosan, annak ellenére,
hogy majdnem minden ötödik internetező fiókját megpróbálták már feltörni a Kaspersky Lab orosz kiberbiztonsági vállalat kutatása szerint.
Az MTI-hez elküldött összegzésből kiderült, hogy
a felhasználók mindössze harmada alkalmaz új jelszavakat különböző online fiókokhoz vagy számlákhoz,
sokan ugyanazt a jelszót használják minden fiókhoz,
így az egyik jelszó kiszivárgása után a többi fiók is
védtelenné válik. Másik probléma, hogy az internetezők gyakran könnyen feltörhető, gyenge jelszavakat
hoznak létre. A felmérésben részt vevők csupán 47 százaléka használja a kis- és nagybetűk kombinációját, 64
százalékuk alkot betűk és számok keverékéből jelszót.

A tanulmány rámutatott arra is, hogy az emberek
rosszul bánnak jelszavaikkal, megosztják azt másokkal
és nem biztonságos módszerekkel – például nem megfelelő biztonsági kérdésekkel – emlékeztetik magukat az
elfelejtett jelszavakra. Majdnem minden harmadik ember
megosztotta már jelszavát egy közeli családtaggal, és
minden tizedik a barátokkal, mintegy ötödük pedig
jegyzettömbre írta le a jelszavakat – derül ki a felmérésből. A Kaspersky Lab szakértői szerint a legjobb jelszavak nem szerepelnek a szótárakban, hosszúak, kisés nagybetűk, valamint számok és írásjelek kombinációjából állnak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy jelszókezelő alkalmazás segítségével létre lehet hozni nagyon
erős jelszavakat, amelyeket tárol az alkalmazás, így
elegendő egy „mester” jelszót megjegyezni.

Kevés internetező használ biztonságos jelszót

Idén harmincéves az Erasmus program

Az Európát átívelő oktatási csereprogramot 1987 júniusában indította az Európai Bizottság és
nevezte el a reneszánsz humanista
Rotterdami Erasmusról.
Az oktatási csereprogram indulásának évében több mint 3000 diák
vett részt külföldi képzéseken. Harminc év leforgása alatt több mint 5
millióan, köztük 3,3 millió diák részesült külföldi egyetemek oktatásában. A program kezdetekor
a programban részt vevő 11 ország köre mára 33-ra emelkedett és
169 partnerország csatlakozott
hozzá.
Az Európai Bizottság szerint az
oktatás, a képzés és a nem formális
tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa ver-

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(sz-I)

ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk élelmiszerüzletbe. Tel. 0745-891451. (1321-I)

terjesztésére a világörökségi listára. 2016 februárjában
a kulturális minisztérium és a környezetvédelmi tárca
levélben értesítette az UNESCO párizsi világörökségközpontját, hogy Románia felvette Verespatakot a világörökséggé nyilvánításra javasolt helyszínek listájára. Arra az egyedi kulturális tájra, az ember és
környezete közti értékteremtő kölcsönhatásra hivatkozott, amely a több ezer éves aranybányászat során alakult ki az erdélyi településen.
Verespatak az Erdélyi-érchegység legrégebbi és legaktívabb bányatelepülése, ahol a bronzkortól kezdődően az ókoron és középkoron át napjainkig
folyamatos volt a bányászat. A településen a kanadai
többségi tőkével alapított Roşia Montana Gold Corporation Európa legnagyobb külszíni aranybányájának
megnyitását próbálta több mint 15 éven keresztül sikertelenül engedélyeztetni, ahol ciántechnológiás eljárással akar 300 tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt
kitermelni. A környező hegyek ledózerolását és a kőzet
felőrlését feltételező projekt a környezetvédők heves
tiltakozásába ütközött. A bányaberuházás ellen 2013ban Románia-szerte maratoni tüntetéseket szerveztek,
amelynek hatására a román parlament elutasította a beruházás engedélyezése érdekében kidolgozott törvénytervezetet.

Idén harmincéves a diákoknak, oktatóknak és kutatóknak az Európai Unión belüli és
oktatási intézmények közötti
mobilitását segítő Erasmus
program. Az egész éven át
tartó kampányt megnyitó ünnepség egy kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött hétfőn
Párizsban.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KEZDJE JÓL az új évet! Pótszilveszterezzen a GEMINI vendéglőben
január 21-én 21 órai kezdettel! A legjobb élőzene, menü kifogástalan
áron! Iratkozni a helyszínen. Érdeklődni a 0265/319-306-os telefonszámon. (sz-I)

Egy lépéssel közelebb az UNESCO-védettséghez

Egy lépéssel közelebb került Verespatak
ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
(UNESCO) felvegye a települést a védett kulturális örökségek listájára.
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senyképességének növelésében. A
pályázati program az oktatás és
képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek
megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a közoktatási, a szakképzési és a felnőtt-tanulási
szektorokban.
A 2014-ben útjára indított Erasmus+ program kiszélesítette a résztvevők körét azáltal, hogy az
alapoktatásban részt vevőkön keresztül a középiskolás fiataloknak is
lehetővé tette a képzést és a tanulást
a külföldi intézményekben.
A pedagógusok, oktatók, oktatási
és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitását támogató program
ahhoz járul hozzá, hogy a résztvevők
javítsák elhelyezkedési esélyeiket, új
szemléletmódot sajátítsanak el az
oktatással és fejlesztéssel kapcsolatban, új nyelveket tanuljanak meg,
megismerjék, mit jelent az európai
polgárság eszméje a gyakorlatban, illetve kedvet kapjanak ahhoz, hogy
önkéntesként dolgozzanak.
A bizottság adatai szerint a legtöbben az Egyesült Királyságba,
Németországba, Olaszországba és

Spanyolországba utaznak külföldi
tanulmányútra, szakmai gyakorlatra, vendégtanításra vagy továbbképzésre, de a felsőoktatási
hallgatók és oktatók már Európán
kívüli országokban is szerezhetnek
nemzetközi tapasztalatot az Erasmus+ program támogatásával.
Egyre többen használják ki a
stratégiai partnerségekben rejlő lehetőségeket is. A támogatott pályázatok közül számos olyan
együttműködés valósulhat meg,
amelyekben több ország óvodái, iskolái vagy felsőoktatási szereplői
dolgozhatnak együtt más oktatási
intézményekkel, szervezetekkel
vagy akár cégekkel.
Egy-egy ilyen közös projekt időtartama 2-3 év, a projektek témái
pedig a környezettudatos gondolkodástól, a zenepedagógiai gyakorlat
megújításán keresztül, a munkaerőpiac által elvárt készségek fejlesztéséig igen változatosak lehetnek.
Az Erasmus+ program 2014 és
2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági
szakma
és
sport
megerősítésére. (MTI)

ÉTTEREMBE keresünk PINCÉRNŐKET, PIZZÁST és FUTÁRT.
Tel. 0745-891-451. (1321-I)

A TECTONA KFT. BÚTORASZTALOST alkalmaz. Tel. 0721-458860. (sz.)

A REFLEXO RELAX THERAPY – akkreditált felnőttképző –
MASSZŐRTECHNIKUSI tanfolyamot indít. Iratkozni a 0745-892225-ös telefonszámon. (18410)

A ROSECO KFT. en-gros lerakatába személyzetet alkalmaz ELADÓÁRUMOZGATÓ munkakörbe. Követelmények: érettségi, csapatmunkára való alkalmasság, komolyság, jó kommunikációs készség. Az
önéletrajzokat a cég titkárságán lehet benyújtani, Marosvásárhelyen,
a Bodoni utca 68. szám alá. Érdeklődni a 0265/307-071-es telefonszámon lehet. (18338-I)
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
MAROSLUDASI ADÓ- ÉS PÉNZüGYI OSZTÁLY
Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
e-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

KÖZLEMÉNY INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK
ELADÁSÁRÓL

A 2015. évi 207-es, újraközölt és utólagosan kiegészített törvény 250.
cikkelyének 1. bekezdése értelmében, amely a pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozik, nyilvános árverésen értékesítenek 2017. január
26-án 10 órakor a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén egyes,
az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:

1. MANOILA SZAKMAI KÖZJEGYZŐI TÁRSASÁG, Marosludas, Március 8.
utca 1. szám, adószám 25382178, végrehajtási dosszié száma 109-PF
– lakóház (földszint + manzárd): két szoba, folyosó, a hozzá tartozó 259
négyzetméteres területtel Marosludas, Március 8. utca 1. szám alatt,
telekkönyvszám 54588 Marosludas, kikiáltási ár 184.980 lej. Az ár tartalmazza
a héát.
2. ORMENIŞAN MARIUS IULIU MAGÁNVÁLLALKOZÁS, Marosludas, Fő út
36D, adószám 28060053, végrehajtási dosszié száma 908
– Opel Astra Caravan, 1997-es évjáratú, benzines, 1598 köbcentis
személygépkocsi, rendszáma MS-09-DJT, működik. A környezetvédelmi
bélyegilleték nincs kifizetve. Kikiáltási ára 2.925 lej (25%-kal csökkentve). Az ár
nem tartalmazza a héát.
3. RG STAHL UND MASCHINENBAU KFT., Marosvásárhely, Pandúrok
sétány 43/6., Maros megye, CUI 33462626
– egy istálló (C20), az A övezetben és a hozzá tartozó 4000 négyzetméteres
terület (A zóna) Nagysármáson, a Köztársaság utca 1A szám alatt, Maros
megyében, telekkönyvszáma 50004 Nagysármás, kikiáltási ár 81.936 lej
(25%-kal csökkentve), az ár nem tartalmazza a héát.
4. LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6. szám, adószám
4869848, végrehajtási dosszié száma 161.
– kereskedelmi helyiség: bár és nyári kert telek nélkül Marosludason, a Maros
utca 6. szám alatt, telekkönyvszáma 51463 Marosludas, kataszterszáma C2,
helyrajzi száma 117/1/2.. Kikiáltási ár 79.533 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
5. DANOLIS PRODCOM KFT., Marosludas, Avram Iancu utca 19A, adószám
7042070, végrehajtási dosszié száma 217.
– N2 Iveco 65C17/Daily haszonjármű, 2006-os gyártás, fehér, 2998 köbcentis,
rendszáma MS-99-DOL, a környezetvédelmi bélyegilleték nincs kifizetve,
kikiáltási ár 12.651 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be
a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– az adóhivatal igazolása, hogy nincsenek tartozásaik.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra,
hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be
óvást a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a
2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222,
0265/413-224-es telefonszámon.
Pop Daniela osztályvezető
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A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Fürdőgyógyászati
szuper ajánlat!

5 éjszaka 575 lej/csomag/személy

* Szállás az Aluniş Szállodában
* Teljes ellátás (előre meghatározott menüvel) vagy
félpanziós ellátás (értékjeggyel)
* Kezelés: – nőgyógyászati, reumás, légúti megbetegedésekre

– napi három kezelés, az orvos által előírt
gyógykezelés az Aluniş gyógyászati részlegen.

A héamentes csomag csak úgy érvényes, ha rendelkeznek orvosi küldőpapírral.
Az ajánlat 2017. 01. 09–2017. 03. 31. között érvényes,
a szabad helyek függvényében és előzetes foglalás alapján lehet igénybe venni.
A bejelentkezés kötelezően vasárnap történik!

Szeretettel várjuk!
Tel: 0265/570-551; 0741-147-667
e-mail: office@sovata-alunis.ro
web: www.sovata-alunis.ro

JANUÁRRA

Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel

• 429 euró/2 fő/7 éj,
egyszobás apartmanban
• 615 euró/5 fő/7 éj,
kétszobás apartmanban
• 704 euró/7 fő/7 éj,
háromszobás
apartmanban

4.

