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Az első héten 50 újszülött

Megújult szülőszobák a régi szülészeten

Meg kell álmodni

A Vadrózsát nem sokkal a rendszerváltás után Nagy Margit tanárnő és
Horváth János hívta életre. … Arra
kértük a tánc szeretetében egymásra
talált házaspárt, vezessenek vissza a
25 évvel ezelőtti Marosszentkirályra,
oda, ahol a Vadrózsa-történet elkezdődött.

____________5.
Átalakuló
világgazdaság

Újra kell tervezni az euróövezetet,
mert nincsenek meg az eszközei az
egyensúlyhiányok kezelésére, a deficites országokat deflációra szorítja, míg
a többlettel rendelkező országok nem
hajlandóak ösztönözni a gazdaságot –
mondta Paul de Grauwe, a London
School of Economics and Political Science európai politikai közgazdaságtan
tanára.

____________6.
Óvintézkedések
a megyében

A szigorítások érintik a szárnyasok
szállítását, a vásárok, galambkiállítások megtartását is, mindazt, amivel a
vírus egyik állományból a másikba kerülhet, ugyanakkor felhívják a gazdák
figyelmét, hogy amint gyanúsan viselkedő, szomorkodó szárnyasokat észlelnek saját vagy szomszédjuk
gazdaságában, azonnal értesítsék a
körzeti állatorvosi ügyeletet.

évben, a munkálatokat tavaly szeptemberben
kezdték el. Ez idő alatt a szülés előtt álló nőket
a megyei sürgősségi kórházban fogadták. A több
hónapig tartó munkálatok során felújították a
három szülőszobát és a műtőt, ahol a császármetszéseket végzik a klinika szakorvosai. A felújítás
során kicserélték a padlócsempét, a
Menyhárt Borbála
falburkolatot, a villamossági hálózatot és részA Maros Megyei Klinikai Kórház szülészeti- ben a bútorzatot is. A beruházást a megyei önnőgyógyászati részlegének korszerűsítése az kormányzat által két részletben elkülönített
egyik legfontosabb célkitűzés volt az elmúlt összegből, közel százezer lejből valósították
Befejeződtek a Maros Megyei Klinikai
Kórházhoz tartozó régi szülészeten végzett belső korszerűsítési munkálatok.
Többek között a szülőszobákat, illetve a
műtőt újították fel a Maros Megyei Tanácstól kapott pénzből.

Fotó: Maros Megyei Klinikai Kórház

meg – közölte Dan Sîmpălean, a kórház menedzsere, aki elégedettségének adott hangot, hogy
sikerült kedvező körülményeket teremteni a
gyerekeiknek életet adó kismamák, valamint az
itt dolgozó a személyzet számára. A felújított
szülőszobák átadását követő első héten több
mint ötven csecsemő látta meg a napvilágot a
szülészeti részlegen. A menedzser megígérte,
hogy 2017-ben folytatódik a felújítás a
Maros Megyei Klinikai Kórház különböző osztályain.

A belügy számára
a kormányprogram
gyakorlatba ültetése a prioritás

Carmen Dan belügyminiszter kijelentette, az általa vezetett
tárca prioritása a kormányprogramba foglalt intézkedések gyakorlatba ültetése, de ha népszavazásra kerül sor, akkor azt átláthatóan és a törvények tiszteletben tartásával szervezik meg. „A
kérést megkaptuk. Következik a törvény által megszabott folyamat, ránk minisztériumként a szervezés hárul. Betartjuk a törvényes előírásokat, a belügy megtesz minden törvényes
intézkedést, hogy a népszavazást, ha sor kerül rá, átláthatóan és
a törvények tiszteletben tartásával szervezzék meg” – jelentette
ki kedden Carmen Dan. Klaus Johannis államfő megkezdte kedden a korrupcióellenes küzdelemről és az állami tisztségek feddhetetlenségének biztosításáról szóló referendum kiírásának
folyamatát. „Románia alkotmányának 90. cikkelye és a referendum megszervezéséről szóló 2000/3-as törvény 2. és 11. cikkelye előírásai alapján kérem, hogy a nép véleményt nyilvánítson
a korrupcióellenes küzdelemről és az állami tisztségek feddhetetlenségének biztosításáról. Az említett törvényi előírásokat
szem előtt tartva, a parlamenthez fordulok egy országos népszavazás kiírása kapcsán” – áll az államfő által a képviselőház és a
szenátus elnökéhez intézett levélben. A vonatkozó jogszabályok
értelmében az államfőnek a parlamenthez kell fordulnia, amelynek 20 naptári nap alatt állást kell foglalnia a népszavazás
ügyében. Ha a döntéshozók nem válaszolnak, az államfő kiadhatja a referendum kiírásáról szóló rendeletet. A parlament állásfoglalását a két háznak együttes ülésen kell elfogadnia.
(Mediafax)

____________8.
Bocuse d’Or

A nemzetközi szakácsversenyen kedden és szerdán is 12-12 csapat főz. A
kezdéstől öt óra elteltével kell tálalni
egy vegán ételt, ezután 35 perccel egy
húsételt – mondta el korábban Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or
Akadémia elnöke, aki Magyarországot
képviseli a 24 tagú zsűriben.

____________10.

Népszarvazás

Karácsonyi Zsigmond

Már megint hergelik a kedélyeket. Hiába reménykedtünk
abban, hogy ez az év a kampánymentes cselekvések ideje
lesz. A vezérpolitikusok nem nyugszanak, mindegyre újrarajzolják birtoklási területüket. Látszólag a szocdemek
kezdték a támadást, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy
a decemberi parlamenti választások eredményét látva az
államelnök akarta a győztes párt elnökét ringen kívülre taszítani. Bármely demokratikus országban a vesztesek elfogadják a szavazók döntését. Még akkor is, ha kételyek
merülnek fel a kampányban használt befolyásolási módszereket illetően. Az urnák felbontása után már nincs helye
a kampánymanipulációnak. Jó képet vágva gratulálnak a
nyertesnek, amint az Egyesült Államok új elnökének beiktatásakor is láthattuk. És még valamit el kell fogadni: az
egészséges demokrácia velejárója a kétpólusú erőtér, amelyet kiegészít a sajátságos érdekeket képviselő politikai alakulatok léte. Sajnos mifelénk nem ideológiai alapon
szerveződtek a politikai pártok, hanem a minden területen
jelen levő titkosszolgálati erők „segítségével”. Ezért másodlagos kérdés az ország gazdasági, társadalmi helyzete,
hisz a hatalom birtoklására szövetkezett klikkek önös érdeke határozta meg az elmúlt negyedszázadi létünket. A
mostani csatározás is erről szól. Valóban pofátlan
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 54 perckor,
lenyugszik
17 óra 15 perckor.
Az év 25. napja,
hátravan 340 nap.

Ma PÁL,
holnap VANDA, PAULA napja.
VANDA: vagy a lengyel vend
nő, vagy német női nevek önállósult becézése a vandál nép nevéből.
PAULA: a Pál női alakja, jelentése: kistermetű.

IDŐJÁRÁS

ködös idő
Hőmérséklet:
max. -30C
min. -130C
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1 EUR

4,4973

100 HUF

1,4525

1 USD

1 g ARANY

4,1880
163,4231

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Változás a buszjegyvásárlásban

A Helyi Közszállítási Vállalat Rt. – Siletina Kft. Társulás
közleménye szerint január 25-étől, mától felszálláskor
azok az utasok, akik nem rendelkezek érvényes buszbérlettel, hogy jegyet válthassanak, a járművek első ajtóit kell
igénybe vegyék. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a leszálló utasok ne az első, hanem a hátsó ajtóknál szálljanak
le. Jegyváltásnál pontos összeget ajánlott előkészíteni és
a menetjegyet kérni, amit viszont leszálláskor ne adjanak
vissza – áll a társulás vezetőségének közleményében.

Dsida-est a magyar kultúra napja
tiszteletére

A szászrégeni Kemény János Művelődési Társaság január
26-án, csütörtökön 17 órától a radnótfáji református kistemplomban a magyar kultúra napja tiszteletére Dsidaestet szervez, amelynek címe: …nyílt sebe vagyok a
szíven szúrt világnak… Fellépnek Bogdán Zsolt és Csutak
Réka kolozsvári, valamint Kovács Éva szatmári színművészek. A műsort szerkesztette és rendezte Szugyiczky
István.

Major Gizella retrospektív kiállítása

Január 25-én, szerdán 17 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Kultúrpalota földszinti galériáiban Major Gizella
festőművész művészi pályáját tükröző egyéni kiállítása,
mely február 15-ig tart nyitva. Fél évszázad termését öleli
fel a válogatás, a művésznő fontosabb alkotó törekvéseit,
periódusait mutatják fel a közönség elé kerülő olajfestmények és pasztellképek, grafikai sokoldalúságát tanúsítják
a fekete-fehér és színes rajzok, metszetek, kollázsok. A kiállító hagyományba ágyazott és folyamatos megújulásra
kész, olykor formabontó művészetét Nagy Miklós Kund
művészeti író méltatja.

Papírrepülők

Január 31-én 19 órától a Levél utcai 2.1 stúdióban újra előadják Elise Wilk Papírrepülők című darabját, amelynek
alaptörténetét a mai kamaszok életéből merítette a szerző.
Szereposztás: 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).

Latintánc-tanfolyamok

Az András Lóránt Társulat januárban és februárban latintánc-tanfolyamokat indít Marosvásárhelyen, a Brăila utca
10. szám alatt (a régi zsinagógában), amelyre várják a jelentkezőket. Tangót Deák Orsolya és Dabóczi Dávid, flamencót András Lóránt és kontakot Dabóczi Dávid tanít.
Jelentkezni a 0721-968-253 telefonszámon vagy e-mailben az andraslorantcompany@gmail.com címen lehet.

Farsangi bál Erdőszentgyörgyön

Február 4-én, szombaton az erdőszentgyörgyi művelődési
otthonban hagyományos farsangi bált szervez az RMDSZ
helyi szervezete. Zenél Győrfi László és zenekara. A tombola fődíja egy hajdúszoboszlói hétvége a Hungarospa
Thermal Hotelben. Érdeklődni a 0742-041-611-es telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Versmondó és esszéíró vetélkedő Szászrégenben

Belső szabadságunk, hitünk és életünk

A magyar kultúra napja alkalmából
a szászrégeni Lucian Blaga Műszaki
Középiskola, valamint a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének helyi szervezete – melyet Silaghi
Melinda tanárnő képviselt – január
20-án a harmadik alkalommal szervezte meg az esszéíró és versmondó
vetélkedőt.

Menyei Ildikó könyvtáros

A verseny témája belső szabadságunk,
hitünk és életünk volt, melynek mottójául
Dsida Jenő Tíz parancsolat címűversének
sorai szolgáltak: „Orrodba édes illatot
gyűjts, szívedbe békét és mosolygást, szemedbe fényt, hogy az utolsó napon is tudj
örülni folyvást”. A versenyre két korosztály,
VII–IX. és X–XII. osztályosok nevezhettek be.
Szimbolikus gyertyagyújtás után az „Ünnepet a magyar kultúráért” szavakkal köszöntötte a jelenlevőket a szervezők
nevében Pál Edit tanárnő, majd Bondor
Anna Renáta, a Florea Bogdan Gimnázium VIII.-os tanulója elénekelt egy balladát.
A Lucian Blaga és a Petru Maior műszaki középiskolák,
valamint a Florea Bogdan általános iskola diákjai versenyzőként és szurkolóként vettek részt a rendezvényen. A versenyzőket Ady Gyöngyvér, Antal Rozália és Pál Edit
magyar szakos tanárok készítették fel.
Nekünk, a zsűri tagjainak – Magyarosi Szende vallástanárnő, Menyei Ildikó városi könyvtáros és Fábián András
(a Humana Regun Egyesület részéről) – nehéz és komoly
feladatunk volt, mert igazi hozzáállással készült az összes
versenyző.
A versmondóknál a kisebbeket egészségi gondok miatt
csak egy kislány képviselte, Bondor Renáta, aki a Humana
Regun Egyesület díját vitte el. A nagyoknál nehéz volt rangsorolni, mindenki megérdemelte vola az első helyet, de ha
már verseny, akkor dönteni kellett. Első lett Nagy Andrea
XI. osztályos a Petru Maior középiskolából, második Deák
Imola XI. osztályos és harmadik Márton Beáta XII-es,
mindketten a Lucian Blaga középiskolából. Benkő Hunor
kapta a Humana Regun Egyesület díját.
Az esszéket előzőleg figyelmesen elolvastuk és véleményeztük. Minden fogalmazás egyedi volt. A hit, a remény
és a szeretet világába kalauzolt. Olyan sorokkal kápráztatott
el, mint: „gyűjts szívedbe békét”, „az ég koronájának gyé-

mántja vagyok”, „próbáljunk mosolyogni, ha nehéz is”, „ne
adjuk fel álmainkat”, „menedéket nyújtani embertársainknak”, „kétség nélkül, teljes szívvel Istenben hinni”, „szívünkbe béke, mosolygás és fény kell”, „nem szabad feladni
a hitet”, „külső, de belső énünket is ápoljuk”, „ha körbenézel, csak mosolyt láss”, „harcoljunk a kitűzött célokért”,
„hit nélkül az ember nem más, mint egy üres doboz”.
A fiatalabb korcsoportnál első helyezést ért el Székely
Zsófia IX.-es a Petru Maior középiskolából, második Czimbalmos Eszter VIII.-os, a harmadik Gergely Aliz VIII.-os,
mindketten a Florea Bogdan iskolából. Dicséretben részesült Vormair Anita VIII.-os a Florea Bogdan iskolából és
Csuka Szidónia IX.-es a Lucian Blaga középiskolából. Coskun Jázmin kapta a Humana Regun Egyesület díját.
A nagyoknál versenyzők csak a Lucian Blaga középiskolából voltak. Első lett Szép Mónika XII.-es, második
Baki Noémi XI.-es, harmadik Demeter Arabella XI. osztályos. Dicséretben részesültek: Banga Emese XI.-es, Antal
Csilla X. osztályos és Görbe Vera XI.-es. A Humana Regun
Egyesület díját Kolcsár Anetta kapta.
A résztvevők emléklapot és könyvjutalmat kaptak. Mind
büszkék lehetnek, mert vállalták a megmérettetést, hozzájárultak magyarságtudatunk erősítéséhez, kultúránk megőrzéséhez.
Köszönet illeti a szervezőket, a felkészítő tanárokat, a
szülőket és természetesen a diákokat a színvonalas versenyért.

A magyar kultúrát és oktatást támogató pályázatot írtak
ki határon túli civil szervezeteknek és egyházi jogi személyeknek mintegy egymilliárd forint értékben – jelentette be
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára sajtótájékoztatón kedden Budapesten.
Az államtitkár a részletekről szólva elmondta, a pályázaton kulturális, oktatási és kutatási programokat, írott és
elektronikus médiát, könyvkiadást, valamint civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények
működését támogatják.

Potápi Árpád János közölte, a pályázati összeg
két részre oszlik. A 600 milliós központi keretből nagyobb, országos szervezeteket támogatnak legfeljebb hárommillió forint értékben, míg a 400 milliós regionális
keretből kisebb szervezeteket maximum 600 ezer
forintig.
Pályázni már lehet, a beadási határidő február 22. – tette
hozzá.
További információ a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
honlapján, a www.bgazrt.hu, valamint a www.kormany.hu
és a Nemzeti Regiszter oldalon található.

A Tompa Miklós Társulat értesíti kedves közönségét,
hogy a január 25-én, szerdán műsorra tűzött Sirály, illetve
a január 26-án, csütörtökre meghirdetett A játszma vége betegség miatt elmarad. A már kiváltott jegyek visszaválthatók vagy felhasználhatók a következő előadásokra.
A játszma vége február 9-én, csütörtökön, míg a Sirály

február 17-én, pénteken tekinthető meg a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nagytermi stúdióterében.
A Kultúrpalota jegyirodája (telefon 0372-758-230) hétköznap 12-17.30 között, míg a a színházi jegypénztár (telefon: 0365-806-865) 9-15 óra között tart nyitva.
Köszönjük a megértést! (pr-titkárság)

A magyar kultúrát és oktatást támogató pályázat
határon túli szervezeteknek

Betegség miatti műsorváltozás a színházban
Sorsolás a Bernády Házban
ma 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja a decemberi
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-DECEMBEr
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető – jANUár nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).
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Spicer: Washington nyitott az együttműködésre
Oroszországgal Szíriában

Első sajtóértekezletét tartotta a Fehér Ház új szóvivője, Sean Spicer, aki többek között az Oroszországgal Szíriában lehetséges együttműködésről beszélt,
figyelmeztette Kínát és szólt az illegális bevándorlók
ügyéről is.

Sean Spicer – aki korábban a Republikánus Párt kommunikációs igazgatója volt – első sajtóértekezlete több mint egy
órán keresztül tartott, és a szóvivő egy sor kül- és belpolitikai
kérdésre is kitért.
A Fehér Ház nyitott arra, hogy együttműködjön Oroszországgal az Iszlám Állam terrorszervezet ellen Szíriában – fogalmazott Spicer, és kifejtette, hogy ez a nyitottság közös
katonai hadműveleteket is jelent. „Ha van lehetőség arra, hogy
legyőzzük az Iszlám Államot bármely ország segítségével,
akár Oroszországéval is, és ez egybeesik nemzeti érdekeinkkel
is, akkor természetesen részt veszünk ebben” – hangsúlyozta
a szóvivő. Hozzátette: Donald Trump világosan elmondta,
hogy minden országgal kész együttműködni, amely osztja az
amerikaiak nemzeti érdekeit az Iszlám Állam legyőzésében.
Arra a kérdésre, amely azt firtatta, hogy vajon ez a nyitottság
érvényes-e a szíriai elnökkel, Aszaddal történő együttműködésre is, Spicer leszögezte: az egyes országoknak, döntéseik
során, figyelembe kell venniük az amerikai érdekeket. „Az Iszlám Állam legyőzésének ürügyén nem fogunk szövetséget
kötni olyan személyekkel, akiknek nem elsődleges fontossá-

gúak az amerikai érdekek”- tette hozzá. A Pentagon (a védelmi
minisztérium) éppen hétfőn kora délután cáfolta, hogy az Iszlám Állam Al Babban lévő hadállásai elleni orosz légitámadás
közös akció lett volna, ahogyan azt az oroszok állították. A
Pentagon fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy Washington
nem egyeztet szíriai katonai akciókat Moszkvával.
A Fehér Ház szóvivője kitért Kínára és Egyiptomra is. Kínával kapcsolatban ismét az amerikai érdekeket hangsúlyozta.
Mint fogalmazott: Washington megvédi majd az „érdekeit” és
a „nemzetközi érdekeket” a Dél-kínai-tenger nemzetközi vizein, ahol Peking vitatott hovatartozású szigeteket tart ellenőrzése alatt. A Kínával folytatott kereskedelemről szólva
Spicer nyugtázta, hogy a kínai piac nagy lehetőség az Egyesült
Államok számára, ám a kereskedelemnek – mint fogalmazott
– „kétirányúnak kell lennie”.
Egyiptomot illetően Spicer utalt Trump elnök hétfő délelőtti
telefonbeszélgetésére Abdel Fattah al-Sziszi elnökkel, és közölte: az Egyesült Államok továbbra is katonai támogatást
nyújt Egyiptomnak, és kész együtt dolgozni az arab országgal
azon, hogy ez a támogatás a terrorizmus elleni harcot segítse.
Spicer megerősítette azt is, hogy az Egyesült Államokban
illegálisan tartózkodó bevándorlók közül elsőként azokat utasítják ki, akik ellen bírósági eljárás folyik. „Először azokra
összpontosítunk, akik árthatnak vagy már ártottak is az Egyesült Államoknak” – fogalmazott a szóvivő. (MTI)

Lemondott a brit GCHQ vezetője

Lemondott hétfőn az elektronikus kommunikáció le- nyítását, elsősorban Snowdent és a globális közösségi portáhallgatására szakosodott brit figyelőszolgálat lokat bírálta több nyilatkozatában is, ez utóbbiakat azért, mert
szavai szerint nem segítik eléggé a terrorelhárítás munkáját.
(GCHQ) vezetője.

Robert Hannigan, aki 2014 óta állt a szolgálat élén, családi
okokkal indokolta távozását. Boris Johnsonnak, a szervezetet
közvetlenül felügyelő brit külügyminiszternek küldött levelében Hannigan azt írta, hogy munkája nagy terhet rótt „türelmes
és megértő” családjára, és emiatt „eljött az irányváltás ideje”.
Hannigan részletek nélkül kifejtette a külügyminiszternek
írt levelében, hogy a GCHQ tevékenysége sok emberéletet
mentett meg Nagy-Britanniában és külföldön egyaránt.
A GCHQ, amelynek tevékenységét teljes titoktartás övezi, az
elmúlt években a figyelem középpontjába került, miután Edward
Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA)
egykori alkalmazottja hatalmas mennyiségű dokumentumot
adott át főleg a brit és az amerikai sajtónak az NSA és a GCHQ
egymáshoz kapcsolódó, kiterjedt megfigyelési programjairól.
Az Oroszországban élő Snowden egy néhány hónappal ezelőtti BBC-interjúban a GCHQ-t az NSA „nagy-britanniai leányvállalatának” nevezte.
Hannigan azonban, aki éppen a Snowden-kiszivárogtatások
keltette nemzetközi botrány csúcspontján vette át a GCHQ irá-

Nem sokkal azután, hogy 2014 végén átvette a GCHQ vezetését, a Financial Times című londoni üzleti napilapnak írt
cikkében Hannigan kifejtette, hogy az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet – ellentétben más terrorhálózatokkal,
például az al-Kaidával, amelyek általában rejtőzködve, az internet „sötét zugaiban”, névtelenül terjesztik anyagaikat – nyíltan jelen van a Twitteren és a Facebookon, és az általa feltöltött
videótartalmak minősége „az online játékokéval vetekszik”.
Hannigan a cikkben súlyosan bírálta Snowdent is, mivel
szerinte nem kétséges, hogy a dzsihadista milíciákban harcoló
külföldiek a maguk hasznára fordították a volt NSA-alkalmazott kiszivárogtatásait, és ezekből tanultak is.
Ezt a véleményt más brit titkosszolgálati vezetők is osztják.
Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárításért felelős főparancsnok-helyettese nemrégiben egy BBC-műsorban például kijelentette: Snowden kiszivárogtatásai kikezdték a
terrorelhárító szervezetek életvédelmi képességét, mivel a terroristák és a bűnszervezetek most könnyebben megtalálják a
réseket e szolgálatok működési rendszerein. (MTI)

Népszavazásra bocsátotta a török parlament a mindenkori államfő jogköreit kiszélesítő elnöki rendszer
kérdését azt követően, hogy a hét végén 60 százalékot meghaladó többséggel megszavazta az erről
szóló alkotmánymódosító javaslatot.

A változtatás következtében a végrehajtó hatalom feje az
államfő lesz, akinek legalább 40 évesnek és egyetemet végzett
török állampolgárnak kell lennie. Ő jelölheti ki és függesztheti
fel a minisztereket, illetve egy vagy több alelnököt állíthat
maga mellé. A lépéssel megszűnik a Török Köztársaság 1923as megalakulásával létrejött miniszterelnöki intézmény.
A reformmal az államfő és a parlament együtt választhatja
ki Törökország egyik legmagasabb szintű igazságügyi hatóságának, a bírák és ügyészek legfőbb tanácsának (HSYK)
négy tagját. A parlament további hét HSYK-tagról egyedül
dönthet majd. Az államfő hatáskörébe kerül a rendkívüli állapot bevezetése, feloldása és esetleges meghosszabbítása. A
szükségállapot kihirdetéséhez szükséges okok száma bővül. A
rendkívüli állapot eleinte legfeljebb 6 hónapra hirdethető ki,
ami maximum 4 hónappal lesz meghosszabbítható.
A parlament továbbra is kidolgozhat, módosíthat és visszavonhat törvényeket, valamint ellenőrizheti az államfő intézkedéseit. A törvényhozás a változtatásnak köszönhetően nem
kizárólag hazaárulás miatt kezdeményezhet büntetőeljárást az
államfő ellen. Az államfő ugyanakkor visszaküldheti a parlamentnek az egyes jogszabályokat, továbbá törvényerejű rendeleteket bocsáthat ki, de csak olyan területeken, amelyeket a
törvény nem szabályoz egyértelműen.
Az alkotmánymódosítás révén az államfő párttag lehet, míg
hagyományosan semleges közszereplőként kellett tevékeny-

kednie. Az államfő költségvetési tervet is készíthet, bár azt a
törvényhozás fogadja el.
A hadbíróságokat eltörlik, pontosabban kizárólag konfliktus
idején engedélyezik a működésüket és akkor is csak háborús
bűncselekményekkel összefüggésben.
Az alaptörvény változásával 550-ről 600 fősre bővítik a parlamentet és a választhatóság alsó korhatárát 18 évre szállítják
le. A parlamenti választásokat a jelenlegi 4 helyett 5 évente
tartják, ráadásul az elnökválasztással egy napon. Az államfőt
a nép közvetlenül választja, legfeljebb kétszer 5 évre. Bár
akkor, ha a második ciklus ideje alatt előrehozott választásokat
tartanának, az államfő harmadszor is választható lenne.
Az alkotmánymódosítással Törökország államformája köztársaság marad. A hatályos alaptörvény az 1980-as katonai
puccsot követően, 1982-ben lépett életbe.
A reformcsomagot a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja
(AKP) nyújtotta be a törvényhozás elé. Először két fordulóban
egyenként jóváhagyták a javaslat 18 pontját, majd elfogadták
a szöveg egészét is. Az utolsó, 37. voksoláson 550 képviselőből 339 szavazott a változtatás mellett.
A közvetlen alkotmánymódosításhoz a mandátumok kétharmadára, tehát legalább 367 igenre lett volna szükség, míg
egy referendum összehívásához a képviselők 60 százaléka,
minimum 330 voks is elegendő volt. A tervezetet az ellenzékből egyedül a nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP)
támogatta. A végső eredmény értelmében ugyanakkor, ha az
AKP-ból mind a 317 politikus a javaslat mellett szavazott is,
a MHP 39 képviselőjének mintegy fele a változtatás ellen voksolt. A kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) politikusai egyszer sem éltek szavazati jogukkal. (MTI)

Az idei állami költségvetés tervezetében majdnem akkora
összeget irányoztak elő a közmédia számára, mint amennyiből
az összes többi, magántulajdonban lévő televízió, rádió, lap és
internetes portál működött tavaly – közölte kedden Hotnews.ro
hírportál, Cătălin Tolontan oknyomozó újságíró blogját idézve.
A publicista következtetését a Media Fact Book becsléseire
alapozta, amely szerint a teljes romániai média 2016-os reklámbevételei 350 millió euróra tehetők. A hétfőn közzétett
költségvetés-tervezetben a román közszolgálati televíziónak
(TVR) 211 millió eurónyi, a közszolgálati rádiónak (SRR) 85

millió eurónyi, az Agerpres hírügynökségnek pedig 5 millió
eurónyi költségvetési forrást irányozott elő a január elején hivatalba lépett Sorin Grindeanu vezette szociálliberális kormány.
A közmédiát immár csaknem kizárólag az állami költségvetésből tartják fenn Romániában, miután a működési költségek megközelítőleg felét fedező rádió- és televízió-előfizetési
díjat – másik száz illetékkel együtt – eltörölte a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Liviu Dragnea által kezdeményezett,
idén januárban kihirdetett törvény.

Népszavazás a török elnöki rendszerről

A magántulajdonban lévő médiumok éves bevételét
közelíti a közmédia idei költségvetése

Ország – világ

3

A Tarom járata nem tudott
leszállni a temesvári repülőtéren

A Tarom járata, 21 személlyel a fedélzetén, a sűrű
köd miatt tegnap nem tudott leszállni a temesvári repülőtéren, és visszatért Otopeni-re. A légikikötő tájékoztatása szerint a köd miatt 100 méterre
csökkentek a látási viszonyok, emiatt késett a Temesvár–Bukarest járat is. Országos viszonylatban a
Béga-parti város repterének van a legkorszerűbb
berendezése, amely a leszállást segíti gyenge látási
viszonyok mellett. „Azonban ezeket a felszereléseket összhangba kell hozni a repülőgépek felszereltségével, és a pilóták felkészültségi szintjével is.
Ezek mind kötelező feltételek ahhoz, hogy gyenge
látási viszonyok közepette fel és le lehessen szállni.
Télen a járatok 15-20 percet késhetnek a jégtelenítés miatt” – közölték a reptér illetékesei. (Mediafax)

Dragnea: nincs közintézmény
vagy sajtóorgánum fedett SRIsek nélkül

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke nem hiszi, hogy létezne Romániában közintézmény vagy sajtóorgánum, amelyben ne lennének ott
a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) fedett emberei.
Arra kérte a SRI tevékenységét felügyelő bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt az információt. Dragnea
ugyanakkor arról is beszélt, „nemigen” kapott információkat a SRI-től, amióta megválasztották a képviselőház elnökévé. Véleménye szerint a SRI
tevékenységét felügyelő új bizottságnak joga van információkat kérni a szolgálattól annak kapcsán,
hogy volt-e köze tisztjeinek a vasárnap esti tiltakozó
megmozdulásokhoz. A SRI közleményben tiltakozott
az ellen, hogy politikai vitákba keverjék. A SRI tevékenységét felügyelő parlamenti bizottság ma hallgatja meg Eduard Hellviget, a SRI igazgatóját az
intézmény költségvetése kapcsán. Verestóy Attila
RMDSZ-es szenátor hétfőn a Mediafaxnak úgy nyilatkozott, arra is kérhetik Hellviget, hogy beszéljen a
hétvégi tüntetésekről. (Mediafax)

Băsescu: Johannis inkább a
Moldovával való egyesülésről
kellene kiírjon népszavazást

Traian Băsescu, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke kedden úgy nyilatkozott, hogy „nem ihletett”
Klaus Johannis referendummal kapcsolatos döntése. Szerinte a fejedelemségek egyesülésének
napján inkább a Moldovai Köztársasággal való
egyesülésről szóló népszavazást kellett volna bejelentenie. „Ha az egyesülés napja van, nem lett volna
jobb, ha a Moldovai Köztársasággal való egyesülésről szóló népszavazást jelentett volna be? Nem volt
ihletett döntés. A Johannis elnök által bejelentett referendum témája megtalálható a CSAT által elfogadott nemzetbiztonsági stratégiában, amit a
parlament éppen Johannis úr felkérésére fogadott
el, mint ahogy benne van a 2016–2020-as korrupcióellenes stratégiában is, amit éppen a Cioloş-kabinet fogadott el kormányhatározattal” – írta a volt
államfő keddi Facebook-bejegyzésében. Meglátása
szerint egy, a Moldovai Köztársasággal való egyesülésről szóló népszavazás határozott választ adna
a román nép részéről Igor Dodon elnök „zagyvaságaira”. (Mediafax)

Népszarvazás

(Folytatás az 1. oldalról)
a szocdemek közkegyelmi elképzelése, ha az a céljuk,
hogy bűnelkövető társaikat és az érdekcsoportjukhoz
tartozó „támogatóikat” tisztára mossák. Kétségkívül
van ilyen szándék. De az államfő vasárnap esti jelenléte
a tüntetők közt sem tartozik a demokratikus lépések
közé. Az ország legfőbb méltóságaként a törvényesség
betartásának az őre kell legyen. Tehát egy nem engedélyezett, törvénytelen demonstráción nem vehet részt,
széles vigyorral buzdítva a tömeget. Számára léteznek
alkotmányos eszközök. Például akár népszavazás kezdeményezése. De ezzel is csínján kell bánni, ha valóban
érvényesíteni szeretné a nép akaratát, nehogy úgy járjunk, mint a kisebb parlamentről megtartott referendum
esetében. A mostani bukaresti hatalmi harc mögött sok
elemző az állambiztonsági szolgálat körüli vizsgálódást
véli felfedezni. Nem kétséges, hogy e szekus utódok manipulatív képességét lehetett felfedezni a vasárnap esti
tüntetés megszervezésében, irányításában. Ezért is merészkedett – állítólag golyóálló mellényben – a „spontán” tiltakozók közé az államfő. Biztonságban érezte
magát. Talán már rég nem a korrupcióról van szó,
hanem a politikai ellenfelekkel való leszámolásról. Valami hasonló történt Olaszországban is, amint a jelenség tanulmányozói állítják. Az elrettentő letartóztatások
ellenére a csúszópénz-demokrácia tovább virágzik mifelénk is. A kilátásba helyezett referendum sem fog ezen
változtatni. Fölösleges pénzkidobás lesz egy újabb népszarvazás.
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Népszavazást ír ki Johannis
a közkegyelmi kezdeményezés ügyében

Klaus Johannis népszavazást
készül kiírni a kormány közkegyelmi kezdeményezése és
a büntetőjog megváltoztatása ügyében, az államfő ezt
a volt román fejedelemségek
egyesülésének évfordulója alkalmából tartott beszédében
jelentette be.

Az elnök élesen bírálta a decemberi választásokon győztes Szociáldemokrata Pártot (PSD) és liberális
koalíciós szövetségesét, amiért választási ígéreteik teljesítése helyett
szerinte az a legfőbb gondjuk, hogy
a büntetőjog módosítása révén
megakadályozzák a korrupt politikusok felelősségre vonását.
Míg a Havasalföld és Moldva
1859-es egyesülését megvalósító
Alexandru Ioan Cuza fejedelem nevéhez fűződik az első román büntető
törvénykönyv,
amely
elmarasztalta a hivatali visszaélést
és érdekellentétet, a szociálliberális
koalíció most csökkenteni akarja a
visszaélések büntetését – mutatott
rá Johannis. A kezdeményezést és

annak sürgősségi rendelettel való
elfogadását felháborítónak tartó
emberek utcára vonultak tiltakozni
– tette hozzá az elnök, aki szerint
azonban képtelenség megmozdulásukat „bányászjárásnak” vagy államcsínynek nevezni, ahogy azt
Liviu Dragnea, a PSD elnöke tette.
Az elnök kifejtette: a PSD–
ALDE koalíció arra kapott választói felhatalmazást, hogy fizetés- és
nyugdíjemelésről, a gazdasági fejlődésről szóló választási ígéreteit
teljesítse, miután azonban a büntetőjog megváltoztatását is a közbeszéd témájává tette, ebben az
ügyben is „szembe kell néznie” a
választók akaratával.
A korrupcióellenes harcról is
kezdeményezett népszavazást
Népszavazást kezdeményezett
Klaus Johannis a korrupcióellenes
harc folytatásáról és a köztisztviselők feddhetetlenségi követelményéről is – derült ki a parlament
házelnökeinek kedden küldött leveléből. Az elnök azzal vádolja a kormányoldalt, hogy a korrupt

politikusokat akarja megmenteni a
felelősségre vonástól. Johannis
múlt héten bejelentés nélkül megjelent a kormányülésen, hogy a kabinet ne fogadhassa el társadalmi
vita nélkül, azonnal hatályba lépő
sürgősségi rendelettel az öt évnél
nem hosszabb börtönbüntetéssel
sújtott elítéltek egy részének közkegyelmet hirdető, illetve a büntető
törvénykönyv
egyes
meghatározásait módosító tervezeteket.
A koalíciós pártok szerint Johannis csak azért szít feszültséget, hogy
megcsappant népszerűségét helyreállítsa. Sorin Grindeanu miniszterelnök cáfolta, hogy a tervezeteket
társadalmi vita nélkül készültek
életbe léptetni, Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD) pártelnök
pedig azt állította, hogy Johannis
képtelen elfogadni a jobboldal választási vereségét, és abban a reményben lázítja az embereket,
szólítja utcára a tüntetőket, hogy
nyárig sikerül félreállítania a szociálliberális kormányt.

Winkler Gyula folytatja alelnöki munkáját az INTA-ban

Prioritás a kkv-k támogatása

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője folytatja alelnöki munkáját a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, megbízatását a hétfői
gyűlésen erősítették meg. Az ötéves mandátum közepénél tartott alakuló ülésen az INTA tagjai a képviselőcsoportok ajánlására úgy döntöttek, hogy a
szakbizottság elnöke és a négy alelnök folytassa megkezdett tevékenységét. Winkler Gyula megköszönte a
kollégáknak a bizalmat és a lehetőséget, hogy alelnökként továbbviheti a 2014-ben elkezdett munkát és projekteket.
„Gyorsan változó világban élünk, és ez érvényes a
külkereskedelemre is. Az Európai Unióban minden
hetedik munkahelyet exporttevékenységet folytató
vállalatok biztosítanak, ami harmincmillió állást jelent, ezeket általában magasan képzett, az átlag felett
fizetett szakemberek töltik be. Az export a gazdasági
növekedés motorja, és rendkívül fontos szerepe van a
kelet- és közép-európai államokban, amelyek erőfeszítéseket tesznek az európai konvergencia eléréséért.
Az EP és az INTA kiemelt szerepet kap a Brexit-tár-

gyalásokon, valamint a transzatlanti kapcsolatok újraszabásában, minden jel arra mutat, hogy az elkövetkező időszakban sor kerül erre is. Ebben a bonyolult
kontextusban továbbra is az a prioritásom, hogy az európai kis- és közepes vállalatok érdekeit promováljam
a globális kereskedelem terén, hogy az európai ipar
érdekeit képviseljem a világkereskedelem kiélezett és
nem mindig lojális versenyhelyzetében” – fogalmazott
Winkler Gyula az INTA alakuló ülését követően. Az
EP-képviselő szerint az Európai Unió számára a nemzetközi kereskedelem fontos eszköz az európai értékek
és elvek, az emberi jogok és a demokrácia népszerűsítésében. „A globalizáció drámai mértékben elmélyítette az egyenlőtlenségeket. Az EU új kereskedelmi
politikája és kereskedelmi egyezményei parlamenti
eszköztárat tesznek elérhetővé, és ezzel élve én
magam is csatlakozom azokhoz, akik azt tűzték ki
célul, hogy szabályozások révén úgymond megszelídítik a globalizációt, a nemzetközi kereskedelem előnyeinek méltányosabb elosztása az EU minden egyes
polgárának javát szolgálja” – tette hozzá a képviselő.

Késik a diákok étkeztetését célzó kísérleti program

Meleg ebéd vagy élelmiszercsomag

Napi 7 lej értékű ebédet kapnak majd
a kísérleti jelleggel beindított programban részt vevő iskolák tanulói.
Ahol a tanintézetben nem adottak a
feltételek a meleg ebéd elfogyasztására, azaz nincsen étkezde, ott élelmiszer-csomagot juttatnak a diákoknak.

Menyhárt Borbála
A lapunknak nyilatkozó érintettek szerint
november végére várták a sürgősségi kormányrendelet alkalmazási normáinak a megjelenését, hogy beindulhasson a program,
viszont ez azóta sem történt meg, így a mai
napig nem kapnak ebédet a kiválasztott tanintézetek diákjai.
Novák Zoltán szenátor, az oktatásügyi bizottság alelnöke lapunknak kifejtette, az
RMDSZ oktatásügyi programcsomagjában
hangsúlyosan szerepel, hogy meg kell valósítani a diákok étkeztetését, és ezt össze kellene kötni a délutáni iskolai programmal.
– Ez a téma most aktuálissá vált, ugyanis
tavaly év végén az akkori kormány sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyta egy kísérleti program elindítását, amelyben
kipróbálják, hogy miként működne különböző oktatási intézményekben a diákok étkeztetése. Ez a program országszinten 50
tanintézetet érint, nagyjából minden megyéből egyet. Próbálták minél reprezentatívabban kiválasztani, hogy minél több típusú és
kategóriájú tanintézet kerüljön az ötven közé.
Vannak elszigetelt településeken lévők, például a deltában vagy hegyvidéken, és olyanok is, amelyek egy adott megyében vagy
városban az élvonalban állnak. Vannak olyan

településeken lévő iskolák is, ahol nagyon
sok szülő dolgozik külföldön, a gyerekeket
pedig a nagyszülők, rokonok nevelik, illetve
olyanok is, ahová zömében hátrányos helyzetű gyerekek járnak. Az a cél, hogy megnézzék, hogyan működik egy ilyen jellegű
program, melyek a buktatói, melyek a pozitívumok. Romániában sok a diák, aki abbahagyja az iskolát, uniós szinten az ország
élen jár ezen a téren. Egyik célja a programnak, hogy hosszú távon megfékezze ezt a jelenséget.
Maros megyében például a mezőbándi iskola került be, Kovászna megyében a gelencei, ahova több mint 500 gyerek jár, Hargita
megyében pedig a székelyudvarhelyi Marin
Preda tanintézet.
Az RMDSZ álláspontja az, hogy ez a program kapcsolódik ahhoz, amit mi célul tűztünk
ki, bár mi sokkal átfogóbb programban gondolkodnánk, de ez mindenképpen egy folyamat első lépése.
Lesznek kiegészítő javaslataink annak érdekében, hogy már ez a kísérleti program hatékonyabb legyen. Teljes egészében államilag
finanszírozott programról van szó, a metodológia szerint fejenként 7 lej biztosított azon
diákok étkeztetésére, akik aznap az iskolában
vannak. Ezt az összeget a helyi önkormányzat is kiegészítheti, amennyiben indokoltnak
tartja. A diákok asztalára kerülő élelmiszer
kapcsán két lehetőség van: az első, hogy azon
intézményekben, amelyek rendelkeznek
konyhával, illetve ebédlővel, meleg ebédet
szolgálnak fel.
Sajnos, az ország oktatási intézményeinek
a nagy részében, tudjuk, nem adottak a felté-

Erről jut eszembe

„Kegyelem, kegyelem, nemes
lelkű vitéz!”… Petőfi sora ugrott
elő gyermekkori emlékeim ködéből
a minap. Nem lepett meg. Hosszú
ideje nem lapozgattam a János vitézt, de napokon át szinte másról
se volt szó a közbeszédben, mint
közkegyelemről, amnesztiáról, törvénykönyvek hirtelen megváltoztatásáról, érthető, hogy kísérteni
kezdett az idézet. A második fele
ugyan nem illik ide, kevés manapság a nemes lélek ebben az országban, de a verssor így rögzült
bennünk, így hangzik jól. Persze
kegyelmi állapotról se nagyon beszélhetünk. Nem csak nálunk nem
jellemző, az egész világ hiányt
szenved ilyen vonatkozásban. A
bűnbocsánatot azonban mindenki
elvárja. Így volt ez halhatatlan költőnk idejében, így van ma is. Sőt,
ma még olyanabbul. A basa fia is
tudja az elbeszélő költeményben,
hogy megbocsáthatatlanok a tettei,
mégis próbálkozik. Képmutatással,
hízelgéssel szeretné menteni irháját. Ismerős taktika, tökélyre vinnék, vitték Romániában. Azért,
hogy mentsék ennek a fiát vagy
éppen őt magát, barátaik, párttársaik lányát, borját, feleségét, ipát,
napát, vagyonát. Elvtársát is
mondtam volna, de melléfogás
lenne, az elvek itt nem számítanak.
Az egyéni és csoportos érdekek
annál inkább. A hatalom megszerzése, fenntartása a legfőképp.
Azzal aztán bármi megengedhető.
Akár hisz valaki a szóban, kijelentésekben, akár nem. Nehéz hinni az
ilyesmiben. Az eltelt negyedszázadban már szinte mindenki mutatta egyik és másik arcát, sőt a
többi akárhányat is. Nem lehet
tudni, melyik az igazi énje. Olyan
ez a rendszer is, mint az előző: hazugság, szerepjátszás, mögöttes
célok, érdekek tömkelege, demagógia, populizmus, jellemtelenség
terheli. Kétely fogadja az embersé-

telek erre, ezért ahol nincs ebédlő, ott élelmiszercsomagot kapnak a gyerekek, ami viszont
sokkal tartalmasabb és jobb minőségű lenne,
mint a tej-kifli program keretében juttatott.
Valójában a tej-kifli programot kellene ezzel
felváltani, a kísérleti program módszertana
ugyanis azt írja elő, hogy azon intézményekben, ahol ez elindul, megszűnik a tej és kifli
tízórai.
– Köztudott, hogy a gyerekek nagy
része nem fogyasztja el az iskolában kapott
tejet meg kiflit, vidéken az állatoknak
adják, városon pedig sok esetben a kukában
végzi.
– Nekünk több javaslatunk lesz a kísérleti
program kapcsán is, kezdeményezni fogjuk,
hogy nagyobb mértékben vonják be az önkormányzatokat. A tej-kifli program is azért kudarc, mivel nem így oldották meg, esetenként
távoli megyékből szállítják a tejet meg a kiflit, a kiszáradt pékárut a gyerekek nagy része
nem hajlandó elfogyasztani. Azt fogjuk javasolni a tej és kifli program kapcsán, hogy bízzák az önkormányzatokra a tízórai
beszerzését, így egyrészt jó minőségű helyi
termék lenne, másrészt új munkahelyek
jönnének létre, és segítenék a helyi vállalkozókat. Az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztettem ez ügyben
iskolákkal, önkormányzatokkal, és vállalnák
ezt a feladatot.
Továbbá hosszú távon megoldás lehet ezt
a programot összevonni a délutáni, azaz az
úgynevezett after-school tevékenységekkel.
Az RMDSZ-nek van egy olyan elképzelése,
ami arra vonatkozik, hogy a gyerekek egyéni
képességeit alapul véve fejlesszük tovább

ges, őszinte, jó szándékot is. Ez is
óhatatlanul eszembe jut ma, a pálforduló napján. A népi regula szerint, ha ilyenkor köd van, az az
egész esztendőre negatívan befolyásolja sorsunkat. Most kedden,
amikor a szerdai megjelenésű
jegyzetet írom, ködös az idő. Szerdára már lehet, hogy megszűnik a
szürkeség, de a ködösítés biztos,
hogy marad. Nyilván gyakorta
amögé is be lehet látni. A tisztánlátást azonban nehezíti, hogy általánossá vált a pálfordulás, a
köpenyegforgatás. Alig van politikus, közszereplő kies e hazában,
aki ne csatlakozott volna már
egyik vagy másik, harmadik vagy
negyedik szekértáborhoz, ne állította volna ezt vagy annak az ellenkezőjét is, ha a helyzet, az
érdeke úgy kívánta. Ezért is problematikus hinni itt bárkiben. Az államfő és a kormánypárti elnök és
kormányfő jelenlegi csatájában is
mindegyre előjön az emberben a
kisördög: igen, de ez miért, az meg
miért nem. Kinek jó a közkegyelem, mire való az egész nagy felhajtás, amely még a románság
nagy történelmi eseményén, az
egyesülés kisebbik ünnepén is felbolygatta a többség egységét. Nana, azért túlságosan ne vessük el a
sulykot, mégiscsak kikövetkeztethető, mire megy ki az újabb színjáték. És az se kétséges, hogy amikor
rólunk, valamelyik saját magyar
ügyről lesz szó, ismét beindul a
„jogállami” gépezet, újra bekövetkezik az elvteli összefogás. Országos szinten éppúgy, mint helyi
viszonylatban. Emlékeztetőnek legkézenfekvőbb a köpenyegforgatás
utolérhetetlen vásárhelyi bajnoka,
a polgármester, aki a katolikus
gimnázium ügyében is hajmeresztő
hátraszaltót, száznyolcvan fokos
fordulatot produkált. Brávóóóó!
Vajon ő is közkegyelemre vár?
(N.M.K.)

ezeket az iskolában töltött délutáni órák alatt.
Például ha valaki ügyes rajzban, zenében
vagy sportban, legyen lehetősége szervezett
keretek között, felügyelet alatt a délutáni
program keretében gyakorolni azt – mutatott
rá Novák Zoltán szenátor.
Nincs lehetőség
a meleg ebéd elfogyasztására
A lapunk által megkérdezett tanintézetek
képviselői szerint infrastrukturális hiányosságok miatt az iskolák nagy része nem tud élni
a lehetőséggel, hogy meleg ebédet biztosítson
a gyerekeknek.
Kovászna megyében a gelencei Jancsó Benedek Iskola vesz részt a kísérleti programban. Az intézmény igazgatója, Kovács
Zsuzsánna lapunk megkeresésére elmondta,
a helyi önkormányzat megkapta a program
lebonyolításához szükséges pénzkeretet, viszont nem jelentek meg az alkalmazási normák, aminek alapján megszervezhetnék az
étkeztetést, így a gyerekek egyelőre csak a
megszokott tejet és kiflit kapják. Hangsúlyozta, Kovászna megyében a legnagyobb vidéki iskola az általa vezetett intézmény, több
mint ötszáz diákjuk van, és bár a szülők felvetették, hogy akár pénzt is szánnának arra,
hogy a gyermekeik az iskolában meleg ebédet kapjanak, és akadt jelentkező, aki megoldotta volna az ebéd catering-rendszerben való
szállítását Kézdivásárhelyről, nem tudnak
élni a lehetőséggel, mivel nincsen étkezde,
sem pedig egy olyan méretű helyiség, ahol diákjaik elfogyaszthatnák a levest és a második
fogást. Az nem megengedhető, hogy a gyerekek az osztálytermekben, a padokon ebédeljenek, emiatt arra kényszerülnek, hogy a
kísérleti program keretében az élelmiszercsomagot válasszák.
Maros megyében Mezőbándon hasonló a
helyzet, értesüléseink szerint a helyi iskolában ugyanez a gond.
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25 éves a Vadrózsa

Meg kell álmodni

Egy áttáncolt negyedszázad
emlékképei rajzolódtak ki
szombat este a marosszentkirályi művelődési házban. A
helyi néptánccsoport, a 25
éves Vadrózsa ünnepére a faluból elszármazott egykori
táncosok is hazatértek, voltak, akik Magyarországról érkeztek
az
emelkedett
hangulatú együttlétre.

Nagy Székely Ildikó
A Vadrózsát nem sokkal a rendszerváltás után Nagy Margit tanárnő és Horváth János hívta életre.
A szombati ünnepség előtt a táncos
lábú gyermeknemzedékek Jancsi
bácsiját és feleségét, Annát – a helyi
RMDSZ elnökét – szentkirályi otthonukban kerestük fel. Arra kértük
a tánc szeretetében egymásra talált
házaspárt, vezessenek vissza a 25
évvel ezelőtti Marosszentkirályra,
oda, ahol a Vadrózsa-történet elkezdődött.
– A hatvanas, hetvenes években
már létezett a faluban egy ilyen
nevű tánccsoport. Az a nyolcvanas
évekig működött – kezdte még távolabbról a múltidézést az ősz hajú
férfi, akinek minden mozdulatából
fiatalos nyugtalanság, tettrekészség
árad. – 1990-ben, a változás után ültünk le, és határoztuk el Nagy Margit tanárnővel, hogy nem hagyjuk
veszendőbe menni ezt a hagyományt. Nem volt könnyű dolgunk.
Akkoriban a kultúrotthon használhatatlan volt, még a mennyezete is
hiányzott. Került egy polgármester,
aki fontosnak tartotta az épület

N

rendbetételét. Erre 1992-re sor is
került. A tánccsoport próbáit eleinte
az iskolában tartottuk. Nehéz körülmények között vágtunk bele a táncoktatásba, de 20-25 család jónak
találta a kezdeményezést, így nemsokára már 30 gyermek járt hozzánk.
– Emlékszik még az első fellépésükre?
– 1992-ben volt, akkor szerveztük meg az első szüreti bált. Sokan
kételkedtek abban, hogy össze tudjuk hozni ezt a rendezvényt, de
végül fantasztikusan jól sikerült. A
méntelepről kértem két hintót és két
hátaslovat a felvonuláshoz. A székely ruhákat Vásárhelyen, a mezőgazdasági iskolában szedtem össze,
ott voltak eldobálva egy régi szekrényben. Összeszorult a szívem,
amikor láttam, milyen állapotban
vannak a gyönyörű lájbik, ingek. A
feleségem aztán szépen kimosott,
kivasalt mindent. Azokban a ruhákban vonult végig először a falun a
Vadrózsa. Még a román emberek is
kigyűltek a kapukba, sírtak, úgy
meg voltak illetődve. Egy év múlva
aztán a második szüreti bált is megszerveztük. A bevételből ruhát és 12
pár csizmát csináltattunk a táncosoknak. A 25 év alatt 180-an táncoltak a Vadrózsában.
– Az Ön élete, gondolom, még a
csoport elindítása előtt összefonódott a tánccal.
– Már gyermekkoromban. Akkoriban Lőrinc Laji bácsi volt az oktatóm.
Középiskolásként
a
marosvásárhelyi Elektromaros iskola néptánccsoportjában táncol-

agy Sámuel pár másodperc alatt
jutott el az Út végére. Sikerült viszszafordulnia. Története nemcsak a
túlélőé, hanem a tiszta tekintetű, csupa derű
emberé is, akitől kisebb bosszúságaink, elviselhetőbb nehézségeink idején bőven lenne
mit tanulni. Múlt héten marosszentkirályi
otthonában kerestem fel az őszes hajú,
magas férfit. Mankóira támaszkodva nyitott
ajtót, aztán letelepedett mellém a konyhaasztalhoz, és mesélni kezdett.
– Nagyölyvesen születtem 1954-ben.
Gyermekkoromból a nagy telek maradtak
meg leginkább. Tizennégy évesen kerültem
be Marosvásárhelyre. Az Elektromarosban
végeztem a szakiskolát, azután lakatosként
dolgoztam a számítógépgyárban. Szentkirályra a hetvenes évek derekán költöztem. A
rendszerváltás után mi is visszakaptuk a
földjeinket, gazdálkodni kezdtünk. Kevés autóbusz járt Nagyölyvesre, munka után, késő
este biciklivel jártunk haza az öcsémmel.
Fárasztó volt, ezért elhatároztam, hogy
autót veszek. A megtakarított pénzemből
csak egy hűtőszekrényre futotta, így úgy
döntöttem, hogy külföldi munkával szerzem
meg a kocsivásárláshoz szükséges összeget.
Fizetés nélküli szabadságot vettem ki, és
Magyarországra mentem szezonmunkára.
Építkezésben, vasbetonszerelőként kezdtem
dolgozni. Nem kerestem sokat, és már éppen
úgy volt, hogy átmegyek egy másik céghez,
ahol nagyobb bért ígértek, amikor megtörtént a baj.
– Munkabaleset volt?
– Igen. Reggel hétre jártunk dolgozni.

Fotó: Nagy Tibor

tam, aztán amikor dolgozni kezdtem az Elektromarosnál, az ottani
művelődési csoportnak
is tagja voltam. A feleségemet is úgy ismertem
meg mint táncospáromat. Ha nem tudott
volna táncolni, el sem
vettem volna – kacagta
el magát vendéglátóm. A
tiszta tekintetű, fiatalos
mozgású asszony hímzett kötényeket, kötény
szélére való csipkét vett
elő.
– Esténként, amikor
van egy kicsi szabadidőm,
horgolok. Számomra ez az igazi kikapcsolódás – magyarázta Margit.
Aztán folytattuk az időutazást.
– 1992-ben már 7-8 táncot betanultunk a csoporttal. Gyöngykoszorú-találkozókra kezdtünk járni
Erdőcsinádra, Holtmarosra, Mezőbándra. Miután megalakult a Szent
Király Szövetség, Magyarországra
is hívtak táncolni – sorolta a házaspár a Vadrózsa-élményeket. Anna
közben halkan megjegyezte, hogy
az utóbbi években Gyöngykoszorúkra már nemigen kapnak meghívást,
mintha
a
szervezők
megfeledkeztek volna a régi oktatókról, akik megmozgatták, felrázták a rendszerváltás előtti időkben
alvó falvakat.
Végül a folyamatosan megújuló,
fiatalodó Vadrózsa jövője is szóba
került. Horváthék a későbbiekben
lányukra bíznák a tánccsoport irányítását. Egyébként 15 éves unokájuk – a kiskorától hegedülő Hunor
– is táncos lábbal született, elkötelezett Vadrózsa-tag.
– Ezt a munkát csak szeretettel
lehet végezni. Nem elég megtervezni, tudni, éjjel meg is kell álmodni a lépéseket – foglalta össze
a Vadrózsa-ápolás lényegét Horváth
János.
„Háromszor tapsoltak vissza…”
A 25 éves születésnap hangulatát
a néptánc ritmusában nevelkedett
nemzedékek együttléte tette különlegessé. A színpadon a Vadrózsa jelenlegi táncosai mutattak be szemet,
szívet gyönyörködtető produkciókat
– Nyárád és Maros menti, majd cigány táncot –, az előadások szünetében Ábrám Tibor nótaénekes
hangja töltötte be a termet.

A túlélő derűje

Emlékszem, aznap felhős volt az ég, esőre
állt az idő. Egy tömbház kilencedik emeletén
dolgoztunk, nem sokat láttam magam körül.
A liftaknát sem vettem észre. Hulladék deszkák voltak rádobva, azokra léptem rá. A kilencediktől az első emeletig zuhantam,
körülbelül 24 métert.
– Eszméletét vesztette?
– Csak néhány másodpercig. Az esés
után magamhoz is tértem, de hirtelen nem
tudtam, hol vagyok. Segítségért kiáltottam.
Az egyik gerinccsigolyám, a jobb csípőm és
a bal kezem eltört, a jobb kezem azonban
nem sérült meg túlságosan. Azzal kapaszkodtam az alattam mozgó lemezbe. Félórába is beletelt, mire a mentő megérkezett.
Kórházba szállítottak, levágták rólam a
ruhát. Egyszerre több orvos gipszelt. Három
napig húzatták a lábam, csak azután műtöttek. Amikor az altatásból magamhoz tértem,
azt kérdezték, nem szédülök-e. Mondtam,
hogy nem, csak nagyon éhes vagyok. Másnap aztán nagyon fájt a gerincem. Augusztustól novemberig feküdtem a kórházban,
utána még három hónapot egy rehabilitációs intézetben töltöttem. Aztán, mivel a fém,
amit a lábamba betettek, elmozdult, újabb
műtét következett. Az alatt a fél év alatt,
amíg ott kezeltek, a feleségem és az öcsém
mindegyre meglátogatott. Februárra kerültem haza. Az volt az egészben a vicces, hogy

Veres Csilla Gizella Magyarországról érkezett az ünnepre.
– Mezőmadarasi születésű vagyok, 19-20 évesen kerültem Marosszentkirályra. Korábban is
táncoltam, de a legtöbb élményem
a Vadrózsához kapcsolódik –
mondta a mezőségi népviseletbe öltözött, szép arcú nő, aki 15 éve költözött férjével a határon túlra, de a
néptáncról új otthonában sem mondott le.
– Találtunk egy erdélyi csoportot,
velük szoktunk táncolni. A Maros
menti és a kalotaszegi táncok a kedvenceim – tette hozzá, aztán a legkedvesebb vadrózsás élményét, a
Szentkirályszabadján való fellépést
is felidézte.
Boldis – lánykori nevén Czampó
– Judit Marosszentkirályon született, középiskolás korában kezdett a
Vadrózsába járni. Nemcsak táncolt,
hanem az édesanyjától és a nagymamájától tanult népdalokat is elénekelte a csoport fellépésein.
– Volt a Kultúrpalotában egy műsorunk, amikor háromszor tapsoltak
vissza. Számomra ez óriási élmény
volt, ahogy az is, hogy a rádióban
lejátszották a népdalokat, amiket
énekeltem. A Gyöngykoszorú-találkozókon annyian voltunk, hogy alig
fértünk a színpadon – sorolta a Vadrózsánál töltött tíz év legszebb pillanatait.
Béresi Győző a Vadrózsa első
táncosai közé tartozott.
– Már az iskolában tanultam táncolni Osváth Margit és Nagy Margit
tanárnőktől. Amikor a Vadrózsa alakult, 22 éves voltam, akkor szereltem le a katonaságtól. Kezdetben
hatan-heten voltunk párok, aztán
még jött öt pár. Hajtottuk, ösztönöz-

azért mentem ki, hogy bár egy rossz Trabantot „akasszak”, és tolókocsival jöttem haza.
– Hogy alakult itthon az élete a baleset
után?
– Hosszú időbe telt, mire lábra álltam.
Eleinte járókerettel közlekedtem, lassan-lassan tértem át a mankóra. Kilenc évig
jártam fizioterápiás
kezelésre, éjszakánként tornáztam, így
idővel sikerült megerősödnöm. A két lábfejem azonban most is le van bénulva, rossz a
vérkeringésem. A lábujjaim mindegyre kisebesednek. Egyszer egy jó nevű orvos azt
mondta, jobb lenne levágni a két lábfejemet,
de nem egyeztem bele. Ha baj van, inkább
kenegetem, és előbb-utóbb elmúlnak a
sebek. Bundás cipőt húzok a lábamra, különben megfagy.
– Anyagilag hogy boldogult, miután kiesett a munkából?
– A baleset után betegnyugdíjaztak, havonta 400 lejt kaptam. A fogyatékossági járandóságra azonban 2003-ig vártam. A
kilencvenes évek közepén szerettük volna a
feleségemmel, hogy vezessék be a telefont
hozzánk, nekem ingyen járt volna, de erre
sem került sor akkoriban.
– A cég, amelynél dolgozott, nem fizetett
kárpótlást?
– Ez is hosszas folyamat volt. A baleset
után a cég felajánlott egy összeget, de az
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tük egymást a próbákon… A legszebb talán az első szüreti bál lett
volna, de én azon sajnos nem tudtam részt venni, mert kiment a
bokám. Hat évig maradtam a Vadrózsánál, a családalapítás után ért
véget számomra ez az időszak.
Kis János szintén az első években, 1994-ben került a tánccsoporthoz.
– 15 évesen én voltam a legfiatalabb a táncosok közül. Jólesett,
hogy befogadtak maguk közé a nagyok – mesélte, aztán azt is hozzátette, hogy a tánccal párhuzamosan
a helyi színjátszó csoportba is járt.
Kamaszkor a néptánc jegyében
A Vadrózsa legfiatalabb „hajtásaival” a harmadik tánc után nyílt lehetőség megismerkedni. Szász
Réka, Réti Fogarasi László és Miklós Evelin Renáta tíz hónapja jár a
tánccsoportba. Mindhárman tizennégy évesek, és azt szeretik a leginkább a heti kétszeri táncpróbákon,
hogy jó a hangulat, lehet viccelődni,
és „Jancsi bácsi jól adja elő a táncokat”. Abban is egyetértettek, hogy a
fellépések előtti izgalom a színpadon az első pár perc után elmúlik.
– Ellazít, felszabadít a tánc –
mondták, és amikor azt kérdeztem,
melyikük szeretne felnőttkorában
hivatásos táncos lenni, egyhangúlag
vágták rá: – Szerintünk itt mindenki.
A fergeteges néptáncelőadás után
az ünnepség minden szereplője –
alapítók, oktatók, zenészek, egykori
és mai táncosok – emléklapot vettek
át. A legfelemelőbb pillanatban
a közel 170 jelenlevő tapssal, felállva köszönte meg az elmúlt 25
esztendőt a Vadrózsát életre szólítóknak.

ügyvédnőm azt tanácsolta, hogy ne egyezkedjek velük, hagyjam rá az ügyet.
Szót fogadtam. Évek teltek el, közben a
cég csődeljárás alá került. Szólt az
ügyvédnő, hogy most már fogadjam el
az ajánlatukat. Egymillió forintot adtak,
abból aztán vettem egy Daciát. Most is itt
van az udvaron, bár már jó ideje elromlott,
és ilyen régi típusú autókat már nem nagyon javítanak. De amíg ment, sokat használtam, még napszámosokat is szállítottam
vele.
Beszélgetésünk végén vendéglátóink az
otthoni munkákról meséltek. Sámuel a balesete után is folytatta a gazdálkodást, ásott,
kapált, tehenet fejt, az öccsének kast, disznópajtát épített.
– Pár évvel ezelőtt 9–10 malacot is tartottunk. Most már nem éri meg, mert nincs
kinek eladni. Tavaly egyetlen disznónk volt.
Kitettem a ház elé a táblát, hogy eladó sertésünk van, de csak karácsonyra került rá
vevő – magyarázta Sámuel. Aztán a házaspár a gyümölcsfákról mesélt.
– Nem szeretik nálunk a fák, alig akartak
megfoganni. Mostanában meg olyan
forró nyarak voltak, hogy valósággal lesült a gyümölcs a fákról – jegyezte meg a
kicsi, kerek arcú asszony, aki többnyire
csendben figyelte a beszélgetést. Tekintetéből, egész lényéből mindvégig határtalan féltés áradt. Mintha a csaknem fél
évtizeddel ezelőtti történés őt jobban megviselte volna, mint a férfit, aki lélekben kiegyenesedve, bátran lépked azóta is előre
az időben.
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Átalakuló világgazdaság
Az európai integráció válsága

Bővült az euróövezet gazdasága
Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

A vártnál valamivel rosszabbul
kezdődött az év az euróövezeti gazdaságban, amely azonban továbbra
is robusztus ütemben bővült, a foglalkoztatottság 2008 óta a leggyorsabb mértékben emelkedett a
gazdasági kilátásokat övező optimizmus növekedésének és az inflációs
nyomások erősödésének közepette –
erre lehet következtetni a Markit
Economics londoni gazdaságkutató
intézet beszerzésimenedzser-indexeinek januári előzetes adataiból.
A kedden közölt jelentés szerint a
feldolgozóipari és szolgáltatóipari
adatokból képzett, összetett beszerzésimenedzser-index (BMI) 54,3
pontra csökkent az idei év első hónapjában. Elemzők 54,5 pontra számítottak a decemberi 54,4 pont után.
A januári előzetes érték azonban így
is a második legmagasabb 2015
decembere óta, és az utóbbi öt és fél
év egyik legjobb adata.
Az euróövezetben domináns szerepet játszó szolgáltatóipar beszerzésimenedzser-indexe 53,6 pontra –
háromhavi mélypontra – csökkent a
decemberi 53,7 pontról. Elemzők
53,9 pontra számítottak. A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index
értéke viszont 55,1 pontra – 69 havi
csúcsra – emelkedett a decemberi
54,9 pontról, szemben az 54,8 pontos
várakozásokkal. Különösen erős
ütemben növekedett az árutermelő
szektor az export – számos esetben az
euró árfolyamának gyengüléséhez
köthető – bővülésének köszönhetően.
A BMI 50 pont feletti értéke a
vizsgált gazdasági ágazat teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti
értéke pedig csökkenését jelzi. Az
előzőnél alacsonyabb 50 pont feletti
érték a növekedési ütem lassulását

tükrözi, a magasabb pedig a gyorsulását jelzi.
Németországban, a legnagyobb
euróövezeti gazdaságban lassult a
növekedés januárban. A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index
ugyan 56,5 pontra nőtt a decemberi
55,6 pontról, de a szolgáltatóipari
53,2 pontra esett az előző havi 54,3
pontról, így a kompozit BMI 54,7
pontra süllyedt a decemberi 55,2
pontról. A második legnagyobb gazdaság, Franciaország viszont a vártnál
sokkal jobban teljesített. Az összetett
BMI értéke 0,4 ponttal 53,8 pontra
emelkedett, míg elemzők csökkenésre, 53,3 pontra számítottak.
A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index a várakozásokkal összhangban 0,1 ponttal 53,4 pontra
mérséklődött, míg a szolgáltatóipari
beszerzésimenedzser-index a várt
0,3 pont helyett 1,0 ponttal 53,9
pontra nőtt.
Az euróövezet gazdasága erősen
kezdte a 2017-es évet. A beszerzésimenedzser-indexek januári előzetes
adataiból arra lehet következtetni,
hogy a hazai össztermék negyedéves összehasonlításban 0,4 százalékkal növekedhet a feldolgozóipar és
a szolgáltatási szektor széles alapokon nyugvó bővülésének köszönhetően – kommentálta a jelentést Chris
Williamson, a Markit vezető közgazdásza, aki szerint a legbátorítóbb
fejlemény a foglalkoztatottság erős
bővülése. Mindazonáltal nem lehet
minden tökéletes: miközben a költségek jelentősen emelkedtek a magasabb nyersanyagárak és a gyenge
euró miatt, az eladási árak csak mérsékelten nőttek, így a haszonkulcsok
az utóbbi öt évet tekintve a legnagyobb mértékben csökkentek.

Londoni pénzügyi elemzők szerint nem állja meg a helyét Donald
Trump amerikai elnök azon érvelése, hogy az Egyesült Államok a
világ más gazdaságainak nettó finanszírozója lenne.
A Commerzbank – az egyik legnagyobb európai pénzügyi szolgáltató csoport – elemzői hétfőn
Londonban ismertetett napi devizapiaci helyzetértékelésükben felidézik Trump beiktatási beszédének azt
a részét, amely szerint az eddigi folyamatokat „az amerikai középosztály háztartásaitól elragadott
vagyon” globális újraelosztása jellemezte.
A ház szerint ez a kijelentés „nem
is állhatna távolabb a valóságtól”.
Az Egyesült Államok nettó külső
befektetői pozíciójának adatai
ugyanis nagyon világosan ennek
éppen az ellenkezőjét mutatják: a
külfölddel szembeni amerikai nettó
kötelezettségek „lélegzetelállító”
ütemben növekszenek, vagyis a
külföld az amerikai gazdaság egyre
nagyobb nettó tőkeellátója, nem
pedig fordítva.
A Commerzbank grafikus kimu-

tatása szerint az Egyesült Államok
nettó külső befektetői pozíciója
2016 harmadik negyedévében megközelítette a mínusz 8 ezer milliárd
dollárt.
A cég elemzőinek kommentárja
szerint az amerikai háztartások valójában azt szenvednék meg, ha a
külföld megtagadná az amerikaiak
befektetéseinek és fogyasztásának
egyre növekvő mértékű finanszírozását, és ez a dollár jelentős gyengülését is okozná.
Hasonló következtetésre jutott
hétfőn ismertetett, elsősorban a
nagy feltörekvő gazdaságokba irányuló amerikai tőkeáramlás hatásairól összeállított tanulmányában az
egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics is.
A cég szerint az Egyesült Államokból a feltörekvő térségbe
áramló működőtőke értéke „nem
különösebben nagy”: néhány ország – mindenekelőtt Chile, Egyiptom és Mexikó – kivételével a nagy
feltörekvő gazdaságok hazai össztermékének (GDP) fél százaléka
alatt volt az elmúlt években.

Nem Amerika finanszíroz más
gazdaságokat

Több száz gazdasági és pénzügyi szakember részvételével
negyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) a Lámfalussykonferenciát, a Lámfalussy
Lectures nevű tanácskozást a
kiemelkedő magyar származású európai közgazdász, az
„euró atyja” emlékére. A
Lámfalussy Sándor magyar
származású közgazdászról
elnevezett nemzetközi konferencia fókuszában az idén
is az európai integráció válságának problémái és megoldási
lehetőségei
álltak.
(Összefoglalónk az MTI-tudósítások alapján készült.)

Matolcsy György a konferencia
megnyitóbeszédében
hangsúlyozta: Európának sikerült egy
egyedi sikertörténetet kiépítenie az
elmúlt 500 év során, azonban az elmúlt század első felében Európa
lerombolta önmagát a hosszú világháború alatt. Az elmúlt század
második felében sikerült újjáépíteni Európát – hangsúlyozta Matolcsy György, hozzátéve, erős
együttműködés alakul ki az Európai Unión belül, és nagyon rövid
idő alatt egy igazi, nagy sikertörténetet valósított meg Európa: az
euró bevezetését, 1999-től ígéretes
volt az euró elterjedése.
Az euró 1999-től a globális
pénzügyi válság kitöréséig ígéretes
vállalkozásnak bizonyult, úgy tűnt,
igazi globális pénzzé válik –
mondta, hozzátéve, 2008-tól nagyon nagy hibákat követtek el az
EU-ban, illetve az eurózónában. –
Európát nem tettük tönkre, de az
eredeti európai álmot, víziót tönkretettük, tönkrementek a munkahelyek, a GDP növekedése megállt –
mutatott rá a jegybank elnöke.
Matolcsy György emlékeztetett:
Lámfalussy Sándor többször hangsúlyozta a pénzügyi stabilitás fontosságát. Ami az eurót illeti, az
ígéretes közös valuta rögös úton
ment végig, „félintézkedések” közepette, ez azt eredményezte, hogy
a közös valuta pozíciója meggyengült. Ennek egyik fő oka, hogy az
EU gazdaságpolitikái megbuktak,
ezt „mi megszorításoknak, megszorító intézkedéseknek nevezzük”
– mutatott rá. Ezek az intézkedések
munkahelyek elvesztését eredményezik, a GDP növekedését megszüntetik és bizalomvesztéshez
vezetnek.
A magyar jegybank elnöke szerint erős hidakat kell építeni az EU
és Ázsia között, és az együttműködés, a kezdeményezés középpontjába Kínát kell helyezni.
Szakmai konvergenciára
van szükség
Európának a közgazdasági szakpolitikák területén is erősítenie kell
a konvergenciát ahhoz, hogy hitelesebbé váljon és elérje céljait –
mondta Jacques de Larosiére, a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt

vezérigazgatója. Hozzátette, szükséges, hogy egy bizonyos szintű
homogenitás alakuljon ki a tagállamok között, mivel a versenyképességi mutatók nagyon eltérnek.
Hangsúlyozta, a nemzeti kormányok és nem az európai intézmények okolhatók a szakpolitikai
konvergencia hiánya és az alacsony növekedés miatt. Úgy vélte,
nagy a veszélye annak, hogy a kollektív fegyelem tovább gyengül, és
a demagógia áldozatává válik. Az
integrált Európa modellje, bármilyen gyengén működik is, a legmódja
annak,
hogy
jobb
megakadályozza a lecsúszást a lejtőn – mondta. Jacques de Larosiére
úgy vélte, az 2009-2010-es euróövezeti adósságválság arra kényszerítette a tagállamokat, hogy
kiegyenlítsék az uniós egyensúlytalanságokat, amelyek elsősorban a
periférikus tagállamokban alakultak ki az infláció, a munkaerő egységnyi költsége és a fizetési mérleg
egyenlege terén. Nem voltak minimális szinten sem konzisztensek az
egyes országok gazdaságpolitikái,
ami alapvetően fontos lenne az
unióban – mondta. Az Európai
Központi Bank (EKB) időben kiadta a figyelmeztetést, azonban a
tényleges reakciót a – későn érkező
– piaci jelzések váltották ki.
Az új keleti tagállamokban
egészségesebben alakultak a konvergenciafolyamatok, mint a régebbi tagországok esetében –
mondta. A legtöbb versenyképességi mutatójuk jó volt, az üzleti
környezet is barátságosabb volt,
valamint komoly tőkebeáramlás
érkezett, az uniós alapokból származó pénzekkel együtt valódi integráció történt az EU szintjéhez.
Kifejtette, a tényleges, 1,5 százalékot meghaladó növekedési pályához való visszatéréshez szükséges
a fenntartható adósságkezelés és az
állami költekezés visszafogása.
Fontosak a strukturális kiigazítások, az adminisztratív akadályok
csökkentése az új beruházások
előtt, a munkaerő mobilitásának
segítése a munkanélküliség csökkentésére – tette hozzá.
Olyan unióra van szükség, ahol
a tőke szabadon tud áramlani, ahol
a befektetők dolgozni szeretnének,
minél több tranzakciót végezni –
jelentette ki. Véleménye szerint az
egyes országoknak kellene gondoskodni a minimális konvergenciáról, még akkor is, ha ez bevételi
oldalon korlátot jelent.
Újra kell tervezni az euróövezetet
Újra kell tervezni az euróövezetet, mert nincsenek meg az eszközei
az
egyensúlyhiányok
kezelésére, a deficites országokat
deflációra szorítja, míg a többlettel
rendelkező országok nem hajlandóak ösztönözni a gazdaságot –
mondta Paul de Grauwe, a London
School of Economics and Political
Science európai politikai közgazdaságtan tanára. Az eurózóna egy

„deflációs szigetté” vált hosszú
évekre a válság után, ami a társadalmi és a politikai rendszereket
feszegeti. Gond az is, hogy az övezethez tartozó nemzetállamok nem
tudják stabilizálni monetáris környezetüket, adósságukat idegen
pénznemben bocsátják ki, azaz a
jegybank nem tud biztonságot
nyújtani és válság esetén közbelépni. Úgy vélte, az euróövezet
drámaian meggyengítette a nemzetállamok legitimitását és erejét,
mivel elvették a lehetőséget, hogy
megtegyék azokat a lépéseket,
amiket az emberek elvárnak tőlük.
Sir Paul Tucker, a Bank of England korábbi alelnöke elmondta: az
átláthatóság, az európai állampolgárok bizalmának növeléséhez televízióban kellene közvetíteni a
legfontosabb uniós testület, a miniszterek tanácsának üléseit, az
angol parlamenthez vagy az Egyesült Államokban a szenátus vitáihoz hasonlóan. Az embereknek
látniuk kellene, hogyan végzik a
törvényhozók munkájukat – jelentette ki. Úgy vélte, rendkívül fontos, hogy a szabályok összhangban
legyenek az adott állam értékrendjével, érdekeivel.
Többközpontú világrend
Orbán Viktor szerint mindennek
oka, hogy „Brüsszel egy utópia
rabja lett”, amit úgy hívnak, nemzetek feletti Európa. Ez egy illúzió,
ugyanis nincs európai nép, hanem
európai népek vannak – hangoztatta. A földrész újbóli versenyképességéhez szükséges megoldást
Orbán Viktor abban látja, hogy Európának el kell eresztenie a „föderalizmus illúzióját”, többpólusúvá
kell válnia. Az egyik ilyen erős
pólus a visegrádi csoport (Magyarország mellett Lengyelország,
Csehország és Szlovákia) akar
lenni – jelezte.
A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy új megállapodást kell
kötni az Egyesült Államokkal a
„hamvába halt” szabadkereskedelmi megállapodás helyett, az
ugyanis nem jön létre. Megállapodásokat kell kötni továbbá Kínával,
és újra elő kell venni Oroszország
kérdését is – sorolta Európa teendőit Orbán Viktor, hangsúlyozva: a
többközpontú világrend lehetőségeket tartogat. A miniszterelnök
Kínát „állócsillagként” jellemezte,
amely hosszú évtizedekig fogja
meghatározni a világgazdaságot.
Tien Kuo-li, a Bank of China
Ltd. elnöke kijelentette: a világ
leghosszabb gazdasági folyosója
jöhet létre az európai és az ázsiai
piac sikeres összekapcsolásával, a
két régió kiegészíti egymást, Európa komoly múltbeli tapasztalattal
és magas szintű technológiával
rendelkezik, míg Ázsiát a gyors
növekedés, az óriási piaci kereslet
és a munkaerő széles rendelkezésre
állása jellemzi.
A kínai pénzintézet elnöke a
Kelet-Ázsiát a Közel-Kelettel, Afrikával és Európával összekötni kívánó, úgynevezett „egy övezet,
egy út” kezdeményezés előnyeiről
is beszélt. (karácsonyi)
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A magyar unitárius egyház (II. rész)

500 éves a reformáció
Bálint Benczédi Ferenc püspök

Boros György tanár kezdeményezésére a rohamosan teret hódító
materializmus mérséklésére, a valláserkölcsi élet fejlesztésére 1885ben létrehozták a Dávid Ferenc
Egyletet, nőszövetségi és ifjúsági
tagozattal. Az egylet első elnökéül
Brassai Sámuelt választották, aki 12
évig töltötte be ezt a tisztséget. Az
egylet kiadásában jelent meg Kolozsváron 1888-ban az Unitárius
Közlöny című havilap, amely a vallásos élet és művelődés céljait szolgálta.
Boros György sokat küzdött a teológiai oktatás fejlesztéséért is, és
mai színvonalra emelésében tekintélyes része volt. Az 1896-97-es
tanévben az unitárius egyház megalkotta a Papnevelő Intézet első önálló szervezetét és rendszabályait. A
teológiát 1915-ben akadémia rangjára emelték, és 1948-ig az Unitárius Teológiai Akadémián folyt a
lelkészképzés.
A kolozsvári Belső Magyar utcai,
1806-ban épített főiskola a 19. század végén már szűknek bizonyult,
és 1899-ben hozzáfogtak Pákei
Lajos tervei alapján az új, immár
negyedik főiskola építéséhez, amelyet 1901-ben fejeztek be. Ez a mai
János Zsigmond Unitárius Kollégium. 1914-re felépült az új székelykeresztúri iskola is, a mai Berde
Mózes Unitárius Gimnázium, a régi
épületet pedig bentlakássá alakították át. A tordai unitárius algimnáziumból 1878-ban állami polgári
fiúiskola lett, majd 27 év eltelte
után 1905-ben újból visszaállították
az algimnáziumot. Miután a magyar
állam főgimnáziumot létesített a városban, 1907-ben az algimnázium
működése ideiglenesen szünetelt.
1919-ben újra megkezdődött az oktatás, de csak 1922-ig folyt, mivel
akkor a román állami hatóságok beszüntették.
A 19–20. század fordulóján,
1900-ban Bostonban megalakult az
Unitárius és Szabadelvű Vallások és
Egyházak Világszövetsége. Eme világszövetség egyik kigondolója
Boros György volt, aki személyesen részt vett az alakuló gyűlésen,
és alapítóként a Magyarországi
Unitárius Egyházat képviselte.
Az I. világháború után a vesztesek oldalán levő Erdélyt 1918. december
1-jén
Romániához
csatolták. Az új politikai viszonyok
között meg kellett tanulnunk a többi
erdélyi magyar történelmi feleke-

Nyárádszentmárton – a szószék koronája

zettel, hogy mit jelent kisebbségben
élni. Egyházunknak kétszeresen is
nehéz helyzete volt, mert nemcsak
nemzetiségként, hanem egyházként
is kisebbségben volt. Ez a kettős kisebbségi lét azóta is jellemzi egyházi életünket. Az erdélyi
magyarságnak és vele együtt az
Unitárius Egyháznak – a területileg
Magyarországon maradt Duna-Tiszamenti Egyházkör kivételével –
kis megszakítással a román állam
keretében kellett és kell élnie és harcolnia megmaradásáért.
1918-ig az erdélyi magyarságnak
nem volt érdekvédelmi szervezete,
ezért az erdélyi történelmi magyar
egyházak vezetői már 1918. november 15-én püspöki találkozót
szerveztek, amelyen az egyetértés
és az összefogás jegyében tanácskoztak. Talán nem tévedünk, ha azt
állítjuk, hogy a négy történelmi
egyház közötti három és fél évszázados ellenségeskedés után 1918
végére Erdély olyan helyzetbe került, amikor magyar egyházainak
főméltóságai első ízben „együttesen
bocsátották ki a nehéz és sorsdöntő
napokban és napok által ténnyé vált
testvéri szeretetnek egy szép bizonyítékát: a közös pásztorlevelet”.
Az összefogás még szorosabb lett,
és Ferencz József unitárius püspök
kezdeményezésére 1920. július 24én megalakult az Erdélyi Magyar
Egyházak Felekezetközi Központi
Tanácsa, amely egybehangolta és
irányította egyházaink közös fellépését jogaink védelmében.
Az új állam kereteibe való beilleszkedés erdélyi magyar egyházaink
szervezeti életében is változásokat
idézett elő. Világi híveink mellett
több egyházi vezetőnket is igen
könnyen „beinternálták” és börtönbe
juttatták a hadbíróságok. Egyleteink
működését beszüntették, gyülekezési
jog híján egyházi összejöveteleink elmaradtak. Megkezdődött az unitárius
egyház jövedelmét biztosító alapítványi birtokok kisajátítása, melyeket
majd a II. világháború utáni „kollektivizálással” a teljes egyházi vagyon
államosítása követett.
A nehéz anyagi körülmények
miatt 1922-ben az iskolák megmentésére egyházunk a többi felekezettel együtt bevezette az egyetemes
adót, és a szegénység ellenére a
hívek lehetőségeikhez képest teljesítették az egyház kérését. Ennek
eredményeként az 1930-as években
36 elemi, két középiskolát, a Teológiai Akadémiát és egy leányotthont,
valamint egy diákbentlakást működtetett az egyház. Ezek mel-

lett Székelykeresztúron 1932-ben
megalapítottuk a Téli Gazdasági Iskolát.
A két világháború között intenzív
belmissziói munka indult meg. Fellendült a tevékenység az újjászervezett Dávid Ferenc Egyletben, a
Nőszövetségben, az Ifjúsági Egyletben. Széles körű munka indult meg
ugyanakkor a nép művelése érdekében: olvasókörök és népkönyvtárak
létesültek, Balázs Ferenc mészkői
lelkész a 30-as években népfőiskolát
szervezett. Gazdasági téren különböző szövetkezeteket létesítettek,
hogy a falu gazdasági helyzetén segítsenek.
A Nőszövetség szociális feladatok ellátását vállalta magára, és szegény, árva, öreg, testi fogyatékos
embereket gondozott. Megerősödött a szórványban élő hívek pasztorálása.
Az unitárius egyházi irodalom és
sajtó is fejlődésnek indult. Több
munka jelent meg a gyakorlati teológia, egyház- és jogtörténet köréből. 1921-ben megalakult az
Unitárius Irodalmi Társaság az egyházi irodalom támogatása és könyvkiadás céljából. Létrejött a Sajtó és
Iratterjesztő Iroda, amely vallásos
témájú munkákat jelentetett meg és
terjesztett.
Ebben az időben a lelkészek, a
tanítók és a tanárok figyelemre
méltó tehetségmentési munkát végeztek. Felkutatták a tehetséges szegény gyermekeket, és továbbtanulásukat biztosították.
A háború miatt megszakadt külföldi kapcsolatokat egyházunk már
1919-ben felelevenítette. Angol és
amerikai unitáriusok látogatták meg
Erdélyt, hogy személyesen is tájékozódjanak az itteni körülményekről, és segítségünkre legyenek.
1924-ben minden erdélyi unitárius
egyházközséget testvéregyházközséggé fogadott egy-egy amerikai
unitárius gyülekezet, hogy erkölcsi
és anyagi támogatásban részesítse.
Az egyház újból lelkészjelölteket
küldhetett az angol és amerikai unitárius teológiai intézetekbe.
A második bécsi döntés értelmében 1940-ben Magyarországhoz került Erdély északi része 65 unitárius
egyházközséggel, kb. 60.000 lélekszámmal, az iskolahálózatból pedig
33 elemi, két közép- és egy gazdasági iskola, valamint a Teológiai
Akadémia. Dél-Erdélyben 53 unitárius egyházközség maradt 10 elemi
iskolával, de a román állami hatóságok diszkriminációs intézkedései
megbénították azok működését. A
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dél-erdélyi egyházközségek vezetését Gál Miklós főgondnok mint világi elnök és Árkosi Tamás esperes
mint egyházi elnök irányításával az
ottani tagokból alakult Egyházi
Képviselő Tanács vette át.
A II. világháborút lezáró békeszerződés értelmében visszaadták
Romániának Észak-Erdélyt, ezzel a
dél-erdélyi egyházközségek újból
bekapcsolódtak az Unitárius Egyház szervezetébe. A Duna-Tiszamenti
Egyházkör
önálló
intézményként élt tovább, majd
1971-ben püspöki szervezetté alakult át, létrehozva a Magyarországi
Unitárius Egyházat.
1945 után az Unitárius Egyház
minden téren arra törekedett, hogy
hagyományaihoz híven folytassa tevékenységét. A háborúban megrongálódott templomokat és iskolákat
felújítottuk. 1945-ben az Unitárius
Egyház Ipari Leány Líceumot alapított, amely egyedülálló volt a romániai magyar iskolahálózatban.
1947-ben a királyság felszámolásával és a népköztársaság kikiáltásával kezdetét vette a román
szocializmus építése. A román
állam megfosztotta az Unitárius
Egyházat is anyagi alapjaitól. Iskolahálózatunkat a tanügyi reform keretében számolták fel. 36 elemi,
három középiskolát, egy gazdasági
iskolát, egy leányotthont, egy diákbentlakást, valamint művelődési
(kultúrházak) és népjóléti (árvaház,
aggmenház, napközi otthon) intézményeinket kártalanítás nélkül államosították. Ezzel párhuzamosan az
Unitárius Teológiai Akadémia és a
Református Teológiai Fakultás
egyesítéséből létrehozták az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézetet református, unitárius és
evangélikus tagozattal. 1959-ben az
állam a tagozatokat megszüntette,
hogy az új, „egységes” intézetben
még hatékonyabban ellenőrizhesse
a lelkészképzést. A teológiai hallgatók létszámának állandó csökkentésével az állam nagyfokú
lelkészhiányt idézett elő. Könyvtárainkat, levéltárainkat államosították,
anyakönyveinket elkobozták, kiadói munkánkat korlátozták, az iskolai vallásoktatást megszüntették, a
hitéletet a templom falai közé szorították vissza. Emellett erősödő
nyomás nehezedett valamennyi magyar egyházra, így az unitáriusra is,
az anyanyelv, kultúra és népünk
azonosságtudatának megőrzésében
betöltött szerepünk miatt.
Mindezek ellenére egyházunk
élt, jelen volt az országban és szolgálta híveit és népünket, ahogy lehetett. Kiss Elek és Kovács Lajos
püspökök látogatták a gyülekezeteket, új egyházközségek szerveződtek, a templomokat, egyházi
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épületeinket igyekeztünk megőrizni, karbantartani.
1968-ban, a kolozsvár-tordai zsinaton megünnepeltük az Unitárius
Egyház fennállásának 400. évfordulóját, majd 1979-ben egyházalapító
püspökünk, Dávid Ferenc halálának
400. évfordulójáról emlékeztünk
meg.
Az 1989-es forradalom után kialakuló helyzetben egyházunk életében új feladatok és lehetőségek
jelentkeztek. Újraindítottuk az
1948-ban megszüntetett Nőszövetséget, a Dávid Ferenc Egyletet, az
Ifjúsági Egyletet, majd egyházunk
szeretetszolgálati feladatának betöltésére létrehoztuk a Gondviselés segélyszervezetet. A Keresztény
Magvető mellett megjelentetjük az
Unitárius Közlöny című havilapot és
különböző egyházi kiadványokat.
2012. június 28-án az Erdélyi
Unitárius Egyház és a Magyarországi Unitárius Egyház egyesülésével újraalakult a Magyar Unitárius
Egyház. A Magyar Unitárius Egyháznak jelenleg a hat erdélyi egyházkörben, illetve a magyarországi
egyházkerületben 127 anyaegyházközsége, 41 leányegyházközsége és
26 szórványa van. Unitárius egyháztagjaink száma kb. 60.000, melyet 136 lelkész gondoz gyülekezeti
lelkészi, valamint más minőségben
(kórházlelkész, ifjúsági lelkész, vallástanár). A lelkészképzésünk a kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézetben folyik, ahol jelenleg az
unitárius teológiai hallgatók száma
a hat évfolyamon összesen 28.
Egyházunk főhatóságainak, püspöki hivatalának, egyháztársadalmi
szervezeteinek, valamint belső intézményei nagy részének székhelye
Kolozsváron van. Honlapcímünk:
www.unitarius.org.
Egyházunk hivatása Isten és
ember szolgálata. A Magyar Unitárius Egyház hirdeti Isten egységét,
Jézus példájának és tanításainak követését, a teremtett világ, az élet és
a család tiszteletét, az ember eredendő jóravalóságát, egyéni felelősségét és a jellem általi üdvözülését,
az örök életet, a hit, az értelem és a
lelkiismeret fontosságát. Hirdeti és
gyakorolja a lelkiismereti és vallásszabadságot, a vallási és világnézeti
különbözőségek megismerése iránti
nyitottságot, valamint a felekezetközi türelmet és a társadalmi igazságosságot.
Ezt a hivatást kívánjuk betölteni
unitáriusként, magyarként, jézusi
tanítványként hitünkből fakadó cselekedetekkel, elődeink példájából
merített erővel és Atyánk gondviselő szeretetében nyugvó reménységgel.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Az elévülésről és az elbirtoklásról (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Sorozatunk első két részében az
elévülésről beszéltünk. Amint láttuk, az elévülés (románul prescripţie) egy jogi szankció, amely a jog
tulajdonosának
passzivitását
szankcionálja, ugyanis a jog, pont
úgy, mint a társadalmi viszonyok,
végső soron egy dinamizmust feltételez. Ugyanakkor az elévülés bizonyos állandóságot felmutató
helyzeteknek jogi következményt
származtat. Az elévülésnek elsősorban egy negatív – eljárásjogi értelemben jogvesztő –, másodsorban egy pozitív, jogszerző hatása van. Első esetben a tulajdonképpeni elévülésről (prescripţie)
beszélünk, második esetben bizonyos területeken beszélhetünk
jogszerző hatásról, ami a tulajdonszerzés területén jelenik meg
(uzucapiune). Vannak viszont elévülhetetlen jogok is, amelyek nem
szűnnek meg, bármennyi ideig
nem gyakorolják őket. Felsoroltuk
a polgárjogi elévülési időket is,
ennek értelmében több határidőt ír
elő a törvény, így van egy általános, 3 éves elévülési idő, de létezik
10, 2 valamint 1 éves elévülési idő
is. Az utolsó, egyéves elévülési
idővel kapcsolatosan el kell mondani, hogy az előző részben jelzett
igényperek mellett egy év alatt
évül el azon rendezvények belépési
jegyei árának visszaigénylési joga,
amelyeket lemondtak. Ugyancsak
egy évig lehet perelni a szállítót
szállítási szerződésekből eredő kár
esetén, viszont ebben az esetben 3
év is lehet az elévülési idő, ha az
áruszállításhoz több szállítójárművet használtak.
Amint jeleztük, amennyiben az
illető jogot nem érvényesítik peres
úton, az elévülési idő alatt elévül,
elévültté válik, vagyis peres úton
már nem érvényesíthető. Viszont
amennyiben igazolható, hogy megalapozott okból nem került a jog

érvényesítésre, a bíróság elrendelheti az elévülési időbe való visszahelyezést. Megalapozott ok lehet
az elévülési idő elvesztésére, ha
valakit például objektív fizikai
kényszer, szükségállapot akadályozott meg abban, hogy jogát az
elévülési időn belül érvényesítse.
A bíróság, amennyiben az igazolási kérést és az indokot megalapozottnak találja, visszahelyezi az
illető személyt az elévülési időbe,
azzal a feltétellel, hogy a késést
generáló okok megszűnésének tudomásulvételétől számított 30
napon belül az illető jogot érvényesítsék.
Az elévülési időt alapesetben
attól a pillanattól kezdve számolják, amikor az érintett személy a
szóban forgó jog megjelenéséről
tudomást szerzett vagy tudomást
kellett szerezzen. Így például kártérítési igény esetén addig nem folyik az elévülési idő, ameddig a
kárt szenvedett fél nincs birtokában
bizonyos minimális információknak, mint a kár bekövetkezte, valamint a károkozó személyének
kiléte. Amennyiben cselekvési,
szolgáltatási vagy fizetési kötelezettségről van szó, az elévülési időt
attól a pillanattól kezdve számolják, amikor az illető kötelezettség
lejárt. Így például áruátadással kapcsolatosan nem lehet az elmaradt
szállításért addig perelni, ameddig
a szállítási határidő nem jár le,
addig az elévülés sem folyik.
Ugyanígy fizetési kötelezettség elmulasztása esetén sem folyik az
elévülés, ameddig a fizetési határidő nem járt le. Amennyiben az illető kötelezettség teljesítése
valamilyen felfüggesztő feltételhez
vagy határidőhöz kötött (a kettő
nem ugyanaz), az elévülés nem folyik, csak az illető feltétel/határidő
teljesülésének pillanatától kezdve.
A felfüggesztő határidőről lemondhat az a fél, akinek érdekében ezt
előírták, ebben az esetben az elévülés a lemondás pillanatától folyik.
Amennyiben egy szerződést felbontottak, a felbontott szerződés

alapján teljesített szolgáltatások
visszaigénylését a szerződés felbontásától számított elévülési időben
lehet kérni. Amennyiben ismétlődő
tevőleges vagy fizetési kötelezettségről van szó, az elévülés minden
egyes köztelezettség lejártától számítódik, tehát külön-külön mindegyik kötelezettségért egy új
elévülési idő jelenik meg. Amenynyiben ezek a kötelezettségek egy
egységes egészet alkotnak, akkor
az elévülés az utolsó kötelezettség
lejártának idejétől folyik. Így például egyhavi bérfizetési kötelezettség elmaradása esetén minden
egyes havi bér megfizetésére egy
külön hároméves periódus kezdődik el. Tehát ha valaki öt évig nem
fizeti a havi lakbért, akkor a bér elmaradását csak három évre visszamenőleg lehet követelni, és nem
lehet kérni visszamenőleg a teljes
összeget. Ugyanakkor amennyiben
egy weboldalszerkesztési munkálatnál havi bontásban külön-külön
webszerkesztési kötelezettségek léteznek, ezzel kapcsolatosan az
utolsó kötelezettség teljesítési határidejétől számítódik az elévülés,
ugyanis ez a típusú tevékenység
egy egységes egészet alkot, nem
lehet részekre bontani. Biztosítási
ügyek esetében az elévülést a biztosításokkal kapcsolatos törvényes
határidők lejártától kell számítani.
Így például a biztosító a kárbejelentéstől számított maximum 3 hónapon belül kell a kárigényről
döntsön. Ennek a határidőnek a lejártától kezdődik az a 2 éves elévülés, amelyről az előző részben
beszéltünk, és ebben a határidőben
kell és lehet perelni a biztosítót,
amennyiben az nem hajlandó fizetni.
Az elévülési idő folyása bizonyos esetekben felfüggesztődik
(suspendare) vagy akár félbe is
szakadhat (întrerupere). Ezekről,
valamint a gyakorlati életben nagy
jelentőséggel bíró elbirtoklásról
(uzucapiune) a következő részben
lesz szó.
(Folytatjuk)

A madárinfluenza továbbterjedésének megakadályozására

Óvintézkedések a megyében

Múlt héten Marosszentkirályon öt elpusztult
hattyú tetemében azonosították a madárinfluenza vírusát. A mesterséges tó vizében élő
teljes állományt megsemmisítették a vírus
továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és óvintézkedéseket foganatosítottak, amit az alábbiakban közlünk.

Amint dr. Kincses Sándor, az Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Hatóság Maros megyei kirendeltségének vezetője megerősítette, 10-15 km-es körzetben ellenőrzik a gazdaságok szárnyasállományát,
a vadásztársaságok számára szigorító intézkedéseket
hoztak, így ez idő alatt tilos madarakra vadászni. A
szigorítások érintik a szárnyasok szállítását, a vásárok, galambkiállítások megtartását is, mindazt, amivel
a vírus egyik állományból a másikba kerülhet, ugyanakkor felhívják a gazdák figyelmét, hogy amint gyanúsan viselkedő, szomorkodó szárnyasokat észlelnek
saját vagy szomszédjuk gazdaságában, azonnal értesítsék a körzeti állatorvosi ügyeletet.
Az országos szakhatóság közleménye szerint az
alábbi óvintézkedéseket kell megtenni:
– A gazdaságokban lehetőség szerint el kell különíteni a kacsákat és ludakat a többi háziszárnyastól,
ugyanis főleg a lúdféléket támadja meg a vírus.
– Tilos a háziszárnyasokat a szabadba engedni, lehetőleg zárt térben kell őket tartani.
– Tilos olyan vízből itatni a szárnyasokat, amelyekre vad vízimadarak szálltak.

– Lehetőleg csak egyetlen személy, a tulajdonos
gondozza a háziszárnyasokat, elkerülendő, hogy túl
sokan kapcsolatba lépjenek velük.
– Meg kell akadályozni a szárnyasok rágcsálókkal,
vagy házi kedvencekkel való érintkezését.
– A háziszárnyasoknak helyet adó helyiségbe külön
lábbeliben ajánlott belépni, elkerülendő az esetleg
összeszedett vírus terjesztését a saját állományban.
– Tilos csalimadarakat használni.
– A vírusfertőzés övezetében megtiltják az állatvásárokat és kiállításokat.
– Bár az emberre nem jelent közvetlen veszélyt
a vírus, az esetlegesen fellépő légúti megbetegedéseket azonnal jelenteni kell a családorvosnál.
Ezekre az óvintézkedésekre az érintett terület 10
km-es körzetében van szükség: Marosszentkirályon,
Náznánfalván, Marosvásárhelyen, Panitban, Csittszentivánon, Nyárádtőn, Malomfalván, Maroskeresztúron, Kakasdon, Hagymásbodonban, Jedden,
Koronkán, Lőrincfalván, Bergenyében, Székelyszálteleken, Mezőmadarason, Mezőkövesden, Mezőménesen, Mezőcsáváson, Mezőszabadon, Galambodon,
Marosszentannán, Udvarfalván, Várhegyen, Marosszentgyörgyön.
A szárnyasállománnyal rendelkező gazdákat tájékoztatják az előírásokról, valamint azon kötelezettségükről, hogy az állatorvosokat tájékoztassák,
bármilyen gyanú merül fel a szárnyasok egészségi állapotát illetően, illetve ha gazdaságukban szárnyasok
pusztulnak el. (pálosy)

Járókelőket vernek át a főtéren

Modellügynökség leple alatt

Egy szerződés aláírása felelősséggel jár, ezért az, aki aláírja, nagyon figyelmesen olvassa el az apró
betűs részt is, ami sok kellemetlenségtől megóvhatja azt, akivel aláíratnak egy dokumentumot – áll a
Nyisd ki jól a szemed! címmel szerkesztőségünkhöz eljuttatott rendőrségi közleményben.
Gyanús személyek modellügynökség képviselőinek adva ki
magukat egy újabb forgatókönyv
szerint az utcán szólítják le a járókelőket, és reklámfilmekben való
szereplési lehetőséggel kecsegtetnek fiatalokat, időseket egyaránt. A
javaslat vonzóvá válik, amint a későbbi áldozatokat pénzszerzési lehetőséggel is kecsegtetik, de

mindezt egy bizonyos összeg fejében ígérik, és ez a céljuk. Amint a
csali életképesnek bizonyul, a félrevezetettekkel aláíratnak egy szabamely
nem
ványegyezséget,
ugyanazokat a kitételeket tartalmazza, amiket szóban elsoroltak. A
lóvá tett emberek nem figyelnek,
nem is tudnak figyelni a részletekre,
annyira lekötik őket a rámenős szöveggel. Ezt követi egy fotó készítése,
amit
úgymond
az
adatbázisukba feltöltenek.
A rendőrség tanácsa az, hogy mielőtt bárki bedőlne a hasonló, hízelgő utcai szövegeknek, a könnyű
pénzkereseti lehetőségnek, aláírás
előtt olvassa el figyelmesen a dokumentumot. (sz.p.p.)

A közúti közlekedésre vonatkozó új szabályzat értelmében január 21-étől rengeteg
új szabályozással szembesülnek a gépjárművezetők és kerékpárosok.

teres szélességű hely marad a gyalogosoknak is, és a parkoló gépkocsi nem akadályozza az úttest vagy
a speciális sávok járműforgalmát. A
járdán nem alakíthatók ki parkolóhelyek az útkereszteződések vagy a
buszmegállók tízméteres körzetében. Amennyiben a szabálytalanul
parkoló jármű elszállítása közben
megérkezik annak vezetője, s hajlandó a bírságot és az elszállítás
költségeit kifizetni, az intézkedést
fel kell függeszteni. A közterületkezelőt anyagi felelősség terheli,
amennyiben a jármű az elszállítás
vagy raktározás során károsodik.
Elvileg az új szabálynak a Hivatalos
Közlönyben való megjelenést követően 30 nappal, január végétől kelhatályba
lépnie,
az
lene
önkormányzatok azonban egyelőre
nem tudják alkalmazni a tilosban
parkoló autók elszállítására vonatkozó határozatot, több időre van
szükségük, hogy felkészüljenek
erre.
Kerékpárosokat érintő változások
A 2002/195-ös sürgősségi rendelet alkalmazási szabályzata a kerékpárosokra is kiterjed. Hét év alatti
gyerekek kerékpáron csak akkor
szállíthatók, ha az olyan tartószerkezettel van ellátva, amelyre a gyerekülés biztonságosan felszerelhető,
illetve homologált gyereküléssel van
felszerelve a bicikli. Szigorúbban ellenőrzik majd a biciklik csengővel
való felszerelését, illetve éjszakai
közlekedés során az első kerékre
sárga, a hátsó kerékre piros fényeket és fényvisszaverő eszközöket
kell szerelniük a kerékpárosoknak.
Egy büntetőpont értéke 145 lejre nő
Február elsejétől nő a büntetőpont értéke. Egy büntetőpont a
bruttó átlagfizetés 10%-ának értéke,
ez februárban 1.450 lej lesz, ami
maga után vonja a büntetőpontok
értékének növekedését: az eddigi
125 lejről 145 lejre. Ennek következményeként a közúti szabálytalanságok miatt kirótt büntetések
értéke hozzávetőleg 20%-kal nő. A
legborsosabb bírságok a IV. és V.
kategóriába tartozók lesznek, ahol
egy büntetőpont 9–100 közötti
lehet. A magánszemélyeknek kiróható legmagasabb közúti bírság
2.900 lej lesz, ami 20 büntetőpontnak felel meg. A jogi személyekre
kiróható legnagyobb bírság értéke
14.500 lej, ami 100 büntetőpontnak
felel meg. (sz.p.p.)

Új közúti szabályzat

Az új szabályzat előírásai szerint
az önkormányzat vagy a közutakért
felelős hatóság elrendelheti a szabálytalanul parkolt vagy járdán hagyott személygépkocsik elszállítását.
A személygépkocsikat a nap 24 órájában bármikor elszállíthatják, de
csakis autószállítók platójára helyezve, nem pedig vontatva. A szaparkolásért
kirótt
bálytalan
pénzbírság 250 lej és három büntetőpont, amennyiben két munkanapon belül kifizetik. Az előző
szabályzat lehetővé tette a járdán való
parkolást, ha a gyalogosok számára
fennmaradt legkevesebb egyméteres
szabad sáv. Az új szabályzat szerint
ezután csak oda lehet parkolni, ahol
a közútkezelő parkolási céllal átalakításokat, aszfaltfestést eszközölt.
Feltétel, hogy az útkereszteződésektől, gyalogátjáróktól, buszmegállóktól
10 méternél távolabb várakozzanak a
gépjárművek. Tilos a gyalogjárókon,
biciklisávokon vagy más típusú járművek számára kijelölt sávokon parkolni. A kerékpárosok előzésénél a
minimum 1,5 méteres oldaltávolságot meg kell tartani.
Csak felfestett járdán lehet parkolni
Az elszállított autók tulajdonosainak figyelmetlenségükért, héával
együtt, 547 lejbe kerül a tilosban
parkolás. Ha a sofőr még járműve
elszállítása előtt a közterület-kezelő
vállalat munkásaihoz fordul, a bírság összege 294 lejre csökken. A
végösszeg ugyanakkor lényegesen
magasabb lehet abban az esetben,
ha valaki napokig nem megy az autója után, ugyanis a tárolásért további 43 lejt számolnak fel naponta
a hozzáadottérték-adón kívül. A
parkoló autó elszállítását csak
rendőr kezdeményezheti, akkor, ha
a járműben „senki sem látható”. A
járművet nem szabad saját kerekein
vontatni, az elszállított járművek őrzésére használt, elkerített területen
pedig a nap 24 órájában lehetővé
kell tenni, hogy a tulajdonos kiválthassa a gépkocsit, miután kifizette
a közlekedési bírságot és az elszállítás költségeit. A kormányhatározat
szerint járdán csak akkor parkolhatnak az autók, ha azon felfestés jelzi
ezt a lehetőséget, legalább egymé-
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Fekete pont a fekete hétvége végén

Bálint Zsombor

Feltette a fekete pontot a marosvásárhelyi sportcsapatok fekete hétvégéjére a City’us teremlabdarúgó
csapata. Mintegy kiemelve város
sportjának mélyrepülését, a férfi és
női kosárlabdacsapatok, a női röplabdacsapat és a női kézilabdacsapat után a teremlabdarúgók is
vereséget szenvedtek, és ha a férfikosarasokról joggal mondható el,
hogy az idény leggyengébb teljesítményét nyújtották vasárnap,
ugyanaz igaz a futsalosokra is, akik
Jászvásáron mélyen a képességeik
alatt játszottak. És ebben talán a
sportolók a legkevésbé hibásak, hiszen a városháza megmakacsolta
magát, hogy ne teljesítse támogatási vállalásait, amelyet a városi tanácsban szavaztak meg, és üres
gyomorral és zsebbel a játékkedv
sem lehet az elvárható szinten.
Lehet, hogy most nagyon büszkék
magukra azok a helyi politikusok,
akik populista fellépésükkel gyakorlatilag ellehetetlenítették a marosvásárhelyi sportcsapatok életét...
Visszatérve a jászvásári mérkőzésre, egyáltalán nem az egyetlen
távozó Molina hiányzott a csapatnak, hiszen sokatmondó lehet az a
megállapítás, hogy a meccs legjobbja a közelmúltban felépült Cătinean volt, akinek néha csodába
illő beavatkozásai kellettek ahhoz,
hogy a City’us megússza csupán
négy kapott góllal. A jászvásáriak
folyamatosan elsők voltak a labdánál, gyorsabban reagáltak, kevesebbet hibáztak, míg Cosmin Gherman
és Lucian Nicuşan legényei mintha
elfelejtettek volna focizni. A kezdővé előléptetett Togan csak a létszámot növelte, de a többiek
esetében sem látszott, hogy nagyon
küzdenének. Másrészt az ősszel
Marosvásárhelyről távozott Ruxan-

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 16. forduló: Jászvásári Poli – Marosvásárhelyi City’us 4-1 (2-0)
Jászvásári sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Daniel Decă (Brăila), Georgian Ionescu (Buzău). Tartalék: Petre Meterciuc (Németvásár). Ellenőr: Marius Năstasă (Karácsonkő).
Jászvásár: Grigoraş (Chiriac) – Ruxandari, Şchiopu, Guţum
Cataramă (Dobre, Baboi, Mandea).
City’us: Cătinean – Duque, Togan, Küsmödi, Covaci (Csala,
Stoica, Csoma, Ţipău).
Gól: Şchiopu (12.), Ruxandari (16.), Mandea (23.), Cataramă
(24.), illetve Küsmödi (27.)
Sárga lapok: Ruxandari, illetve Csoma, Csala.
A teremlabdarúgó 16. forduló eredményei: Kolozsvári Clujana – Kézdivásárhelyi SE 3-3, Dévai Autobergamo – Galaci
United 3-3, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Temesvári Informatica 3-8, Jászvásári Poli – Marosvásárhelyi City’us 4-1, Dunărea
Călăraşi – Székelyudvarhelyi FK 1-5. A Resicabányai Munkás
állt.
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dari néhány megmozdulása pánikot
keltett a marosvásárhelyi védelemben, három gólban is benne volt, a
negyedik találat tette fel erre a koronát, amikor mind az öt marosvásárhelyi játékost kicselezve adott
lehetőséget Cataramának, hogy formaságot teljesítsen.
Az utolsó 13 percben a City’us
vészkapusra váltott, azonban mindössze egyszer sikerült bevenni a
házigazda kaput, az idő többi részében csak ötlettelen passzolgatás
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folyt, illetve minden lövés elakadt
a védőkön.
A City’us következő mérkőzése
január 30-án, hétfőn lesz, amikor 18
órai kezdettel a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC látogat a Ligetbe. A mostani kudarc ellenére a City’us esélyesnek számít, és ilyenként
kötelező a győzelem a rájátszás legkevesebb 6. helyének biztosítása érdekében. Ehhez azonban a hétfői
hozzáállás (mínusz Cătinean) nem
lesz elegendő.

Hivatalos: új tulajdonosa van az F1-nek,
Ecclestone távozott!

Bernie Ecclestone után a Liberty
Media is megerősítette: Chase Carey
lett a Forma-1 ügyvezető igazgatója.
Egyúttal jelezték, végbement a
sportág adásvételi folyamata.
Az amerikai médiacég hétfő esti
közleménye a hivatalos bejelentése
volt annak, amiről Bernie Ecclestone
már pár órával korábban nyilatkozott
a német Auto Motor und Sportnak:
mostantól nem ő, hanem az egyben
az elnöki pozíciót is betöltő Chase
Carey a Forma-1 ügyvezetője. A Liberty Media emellett bejelentette,
felvásárolták az F1 anyacégét, a
Delta Topcót, amelynek mostantól
100%-os tulajdonosai.
„Örömmel jelentjük, hogy teljesítettük az F1 felvásárlási folyamatát,
Chase pedig ügyvezető igazgatóként
irányítja az üzletet. Hatalmas lehe- Chase Carey és Bernie Ecclestone. Xpbimages fotó
tőségek kínálkoznak a növekedésre,
Ami Ecclestone-t illeti, elégedetten tekintett vissza
és teljes mértékben hisszük, hogy Chase képességeinek és tapasztalatának köszönhetően a megfelelő sze- a mögötte álló negyven évre, s egyben „örömmel” üdmély ennek eléréséhez” – idézte a Liberty Media vözölte az új tulajdonost. „Büszke vagyok arra az üzCorporation ügyvezető igazgatóját, Greg Maffei-t az letre, amit a negyven év alatt kiépítettem, valamint
M4 Sport. „Szeretnék köszönetet mondani Bernie Ecc- amit elértem a Forma-1-gyel, és szeretnék köszönetet
lestone-nak, aki tiszteletbeli elnök lesz, köszönhetően mondani a rendezőknek, csapatoknak, szponzoroknak,
annak, hogy sikeresen épített fel egy globális sport- tévétársaságoknak, akikkel együtt dolgoztam. Örömmel veszem, hogy a Liberty felvásárolta a céget, és
ágat.”
Chase Carey elmondta: „Izgatottan várom az új fel- hogy befektetne az F1 jövőjébe. Biztosra veszem,
adatomat. Az F1-ben számos kiaknázatlan lehetőség hogy Chase irányítása jó hatással lesz a sportágra” –
rejlik. Örömmel hallgattam végig a szurkolók, a csa- idézte a 86 éves egykori vezetőt a közlemény.
A Liberty jelezte, cégüket Formula One Group
patok, a FIA, a rendezők és szponzorok ötleteit és
sportággal kapcsolatos várakozásait. E partnerekkel néven működtetik tovább, az F1-et pedig továbbra is
közösen dolgozunk majd azért, hogy új dimenziókat Londonból fogják irányítani. Greg Maffei az elnökség
adjunk a sportágnak, hogy jobbá tegyük a versenyél- helyettes vezetője lesz.
Az amerikaiak kedden egy tévéműsorban részleteményt.”
Ő is köszönetet mondott elődjének. „Szeretném sebben is beszámoltak az üzlet hátteréről. Hírek szerint
megköszönni és elismerésemet kifejezni Bernie-nek, hamarosan az is kiderül, milyen új struktúrával
milyen
vezetőséggel
terveznek
nekihogy évtizedeken át irányított. A sportág neki és az ál- s
tala vezetett tehetséges csapatnak köszönhetően vált vágni az F1 megújításának. Az értékesítési markeazzá, ami, és ő mindig az F1-es család része marad. tingrészleg élére a várakozás szerint az ESPN
Bernie a tiszteletbeli elnöki pozíciót a sportágért el- korábbi befolyásos vezérét, az innovatív ötleteiről
végzett munkájával érdemelte ki. Hálás vagyok, hogy híres Sean Bratchest állíthatják, míg a sportág szairányt mutatott nekünk az F1 hosszabb távú sikereinek bályrendszerével és sportügyeivel Ross Brawnt bízhatják meg.
felépítéséhez.”
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Erdélyben is Madártól tanulhatnak
bokszolni a gyerekek

Az Erdei Zsolt vezette Madárfészek közreműködésével jöhet létre a
Székelyföldi Ökölvívó Akadémia. Erről a „Madár” becenevű korábbi
bokszklasszis, dr. Kovács László, a Magyar Ökölvívó-szövetség szakmai
igazgatója és Wida József, a Madárfészek akadémia igazgatója beszéltek
a gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatón.
A gyergyószentmiklósi GODAKO Bokszklub és a bokszolóként amatőr és profi világbajnoki címet is szerző, olimpiai bronzérmes Erdei nevével fémjelzett Madárfészek Ökölvívó Akadémia közötti együttműködés
újabb állomásához érkezett, ennek apropóján tartottak sajtótájékoztatót.
Az együttműködés keretében már korábban is tartottak magyarországi
szakemberek edzéseket Gyergyószentmiklóson. Január 21-én, szombaton
az ottani sportiskola tornatermében nyilvános edzéseket tartottak a helyi
bunyósoknak, az eseményen részt vett a magyar serdülő- és juniorválogatott hat versenyzője is.

RÖVIDEN

* Gera Zoltán nem utazott el a Ferencvárossal a valenciai edzőtáborba. A klub hivatalos honlapjának beszámolója szerint a 37 éves középpályás az indulást megelőző napon hámsérülést szenvedett az oldalán.
A válogatott játékos jól van, de egyhetes pihenőt kell tartania, ezért kihagyja a spanyolországi túrát.
* Több mint négy hónapot követően újra a Haladás kapujába állhatott
Király Gábor, az elmúlt év magyar labdarúgója. A negyvenesztendős hálóőr legutóbb szeptember 10-én a Videoton elleni bajnoki találkozón védhetett a zöld-fehérek színeiben. A magyar labdarúgó-válogatott a svédek
elleni felkészülési mérkőzésen búcsúzott el a rekordertől, ő pedig a közönségtől, de akkor csak 28 percet kapott. Király Gábor december elejétől
végez teljes intenzitású munkát klubcsapatában, és bár elmondása szerint
sérülését már az év utolsó hónapjában sem érezte, erőnléte nem volt tökéletes. A szürke mackónadrágos játékos szombaton újra feladatot kapott
Mészöly Gézától, a bajnokságban ötödik helyen álló együttes vezetőedzőjétől, és pályára lépett a horvátországi edzőtábor első találkozóján. A
medulini Arena Kupa nyitómeccsén Király hatvan percig védhetett a Cibalia Vinkovci ellen 1-0-ra megnyert találkozón
* Kleinheisler László biztos abban, hogy sokat fog fejlődni a Ferencváros labdarúgójaként. Mint arról korábban beszámoltunk, a tizenegyszeres válogatott középpályás a tavaszi szezonban kölcsönben fog a
Fradiban szerepelni, miután klubja, a német élvonalbeli Werder Bremen
felbontotta kölcsönszerződését a Bundesligában sereghajtó Darmstadttal.
A 22 éves támadó a klub hivatalos honlapjának adott interjúban elmondta, nagyon sokan támogatták abban, hogy a Ferencvárosban szerepelhessen. „Nagyon sokan hisznek bennem, és ezt ezúton is köszönöm
nekik. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogok fejlődni a Fradiban.
A Fradi egy nagy klub, ezért is örülök, hogy ide tudtam jönni.”
* Eredmények a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupájáról:
– A csoport, 2. forduló: Gabon – Burkina Faso 1-1, Kamerun – Guinea
Bissau 2-1; 3. forduló: Kamerun – Gabon 0-0, Guinea Bissau – Burkina
Faso 0-2.
– B csoport, 2. forduló: Algéria – Tunézia 1-2, Szenegál – Zimbabwe
2-0; 3. forduló: Szenegál – Algéria 2-2, Zimbabwe – Tunézia 2-4.
– C csoport, 2. forduló: Elefántcsontpart – Kongói DK 2-2, Marokkó
– Togo 3-1.
– D csoport, 2. forduló: Ghána – Mali 1-0, Egyiptom – Uganda 1-0.

Kleinheisler úgy véli, sokat fejlődik majd a Fradiban
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Bocuse d’Or

Nemzetközi szakácsverseny

César-díj

Roman Polanski lemondta
a felkérést

Roman Polanski lemondott
kedden a 42. César-díjátadó
ceremóniájának elnökségéről a személye körül kirobban vita miatt, amelyet a
francia-lengyel filmrendező
ugyanakkor indokolatlannak
tart.

A döntős csapatok, köztük Széll
Tamás és a magyar csapat piaci bevásárlásával vette kezdetét hétfőn a
Bocuse d’Or nemzetközi szakácsverseny lyoni döntője. A magyar
csapat az első tizenkettes csoportban, kedden főzött a döntőn, amelyet interneten is követhettek a
szurkolók és az érdeklődők.
A csapatok egy előzetes lista
alapján tölthették meg a kosaraikat
a piacon, ahol hihetetlenül széles
zöldségválasztékból válogathattak.
A magyar csapat kosarába többek
között kétfajta cékla, fokhagyma,
burgonya, salottahagyma, sárgarépa
és csicsóka került. A piacra évek óta
a környékbeli őstermelők szállítják
a zöldségeket. Több mint 140 féle
zöldség kapott helyet a polcokon,
köztük számos, kimondottan az itteni régió kedvence – tájékoztatta a
Magyar Bocuse d’Or Akadémia az
MTI-t.
A nemzetközi szakácsversenyen
kedden és szerdán is 12-12 csapat
főz. A kezdéstől öt óra elteltével
kell tálalni egy vegán ételt, ezután
35 perccel egy húsételt – mondta el
korábban Hamvas Zoltán, a Magyar
Bocuse d’Or Akadémia elnöke, aki
Magyarországot képviseli a 24 tagú
zsűriben.
A versenyfogások egyik kötelező
alapanyaga a különleges bresse-i
csirke, de a magyar csapat verseny-

Arany Málna

fogásaiban a nemzeti sajátosságok
is feltűnnek. Többféle savanyítást
is felhasználnak az ételek elkészítése során, az alapanyagok között
pedig szerepel a tokaji bor és ecetek, a magyar erdei gombák és a
dió, és a felhasznált tálak formaterve is visszaadja a magyar jelleget.
A magyar ételsort kedden reggel
hozták csak nyilvánosságra a Magyar Bocuse d’Or Akadémia honlapján. A magyar csapat vegán
tálján lesz grillezett zeller magyar
szarvasgombával, savanyított erdei
medvehagymával és tökmaggal, továbbá cékla, gombák, sült fokhagyma és virágok roppanós
levélkével. Készítenek sárgacéklát
és hagymadzsemet savanyított bodzával, tokaji furminttal, paprikával
és mustármaggal is, valamint körtét
petrezselyemolajban konfitálva,
petrezselyemszárral. A tálon lesz pirított póréhagyma fekete borssal és
savanyított citrommal, roppanós
gyökér és csicsókapüré, valamint
dió és gombazselé, tokaji ecet
gyöngyök és savanyított répák.
Mártásuk hozzá petrezselyemkrém
lesz, továbbá grillezett zellermártás
dióval és magyar szarvasgombával.
A húsétel a kötelező bresse-i
csirke lesz és tenger gyümölcsei.
Készítenek grillezett csirkecombot,
szárnyat és belsőségeket, homárt

fűszerekkel és erdei gombákkal,
csirkemellmozaikot ropogós csirkebőrrel, csirkezsírral és roppanós
„tölgyfalevélkékkel”, folyami rákot
paprikával, petrezselyemkrémmel
és homárhabbal.
A köretek között megtalálható
sárgacékla és hagymadzsem savanyított gyökérzöldségekkel, Kisaszszondi sajtmártás és magyar
szarvasgomba, továbbá marinált
zöldborsó savanyított citrommal,
mangalicasonkával és csicsókapürével, illetve céklazselé meggyecettel, sült kacsamájjal és zöldalmával,
mustár- és tökmaggal, sóskavirággal.
A lyoni világdöntőre kontinentális selejtezőkön át lehetett eljutni,
Budapest adott otthont az európai
finálénak, amelyet a magyar csapat
nyert meg. Széll Tamásék azóta
meghatározott terv alapján intenzív
tréningen vettek részt. A négyfős
magyar csapat mellett 20-30 ember:
designerek, szerkesztők, médiaszakemberek dolgoznak, felkészülésüket
tanácsadóként
segíti
Rasmus Kofoed dán séf, a Bocuse
d’Or történetének legsikeresebb
versenyzője, aki bronz-, majd ezüstés aranyszobrot nyert a nemzetközi
szakácsversenyen, míg koppenhágai étterme, a Geranium idén a harmadik
Michelin-csillagot
is
megkapta. (MTI)

A 83 éves Polanskit negyven
éve körözik az Egyesült Államokban kiskorú elleni nemi erőszak
miatt. A rendező 1978-ban elismerte, hogy kiskorúval folytatott
„törvénytelen szexuális kapcsolatot”, de tagadta a nemi erőszakot, és elmenekült az ítélethirdetés elől, mert úgy értesült,
hogy nem tartják be a vádalkut,
amit kötött. Az Oscar-díjas filmes azóta Franciaországban él és
dolgozik.
Polanski felkérése miatt két
francia feminista szervezet tiltakozást kívánt szervezni a 42. Césardjíátadó idejére február 24-én.
Petíciójukat, amelyben azt követelik, hogy ne Polanski vezesse a gálaműsort, keddig majdnem 60
ezren írták alá. Laurence Rossignol francia nőjogi miniszter pedig
„megdöbbentő” döntésnek nevezte, hogy Roman Polanski filmrendezőt nevezte ki a francia

filmakadémia a César-díjátadó ceremóniájának elnökévé.
Ez a vita „mélyen elszomorította Roman Polanskit és érintette
a családját is”, ezért a rendező úgy
döntött, hogy nem tesz eleget a felkérésnek” – olvasható Polanski
ügyvédjének közleményben.
A francia filmakadémia a felkéréskor hangsúlyozta, hogy Polanskit filmrendezői munkásságáért
választották ki erre a szerepre, de
a döntés hátterében a filmrendező
melletti kiállás is szerepet kaphatott, miután az amerikai igazságszolgáltatás negyven éve próbálja
bíróság elé állítani a filmrendezőt.
A lengyel legfelsőbb bíróság decemberben megerősítette azt a korábbi ítéletet, amely szerint
Lengyelország nem adja ki a világhírű rendezőt az Egyesült Államoknak.
A lengyel származású filmrendező 21 filmje közül kettő, az
1979-ben forgatott Tess és a 2002es A zongorista érdemelte ki a legjobb filmnek járó César-díjat, de
rendezőként négyszer, forgatókönyvíróként pedig kétszer is átvehette Polanski az Oscar-díj
francia megfelelőjének számító elismerést. (MTI)

A Saul fiát díjazta
a Svéd Filmintézet

Az év legrosszabb színészei

Ben Afflecket és Julia Robertset
is jelölték az év legrosszabb színésze, illetve színésznője kategóriában az idei Arany Málna díjra –
jelentették be hétfőn Los Angelesben.
A legpocsékabb filmeknek járó
díj jelöltjeit egy nappal az Oscar-jelöltek bejelentése előtt hozták nyilvánosságra a szervezők – írta a
hollywoodlife.com.
A legrosszabb színésznő díjára
jelölték Megan Foxot (Tini Nindzsa
Teknőcök 2. – Elő az árnyékból), az
egyébként férfi, de nőt alakító Tyler
Perryt (Boo! A Madea Halloween),
Julia Robertset (Anyák napja), a
Hillaryt alakító Becky Turnert (Hillary’s America: The Secret History
of the Democratic Party), Naomi
Wattsot (A beavatott sorozat: A hűséges és Bezárva), valamint Shailene Woodley-t (A beavatott
sorozat: A hűséges).
A legrémesebb színész Arany
Málnájára esélyes a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala szuperhősmozi főszerepében nyújtott
teljesítményéért Ben Affleck és

Henry Cavill, az Egyiptom istenei
című fantasyben látott alakításáért
Gerard Butler, a Nagyfater elszabadul című vígjáték főszerepéért Robert De Niro, a saját magát alakító
Dinesh D’Souza a Hillary’s America című filmben, valamint Ben
Stiller a Zoolander 2. miatt.
A legrosszabb filmek díját elnyerheti a Batman Superman ellen
– Az igazság hajnala, amely a leggyengébb rendező (Zack Snyder),
folytatás, forgatókönyv, mellékszereplő (Jesse Eisenberg) trófeáját is

hazaviheti, a listán szerepel a Nagyfater elszabadul, a Egyiptom istenei, a Zoolander 2., A függetlenség
napja: Feltámadás, és nem maradhatott le az összesen három jelölést
begyűjtő Hillary’s America sem.
A legrosszabb női mellékszereplők listáján olvasható Julianne
Hough (Nagyfater elszabadul) és
Kate Hudson (Anyák napja) neve
is, a legpocsékabb férfi mellékszereplő címére esélyes többek között
Nicolas Cage (Snowden), Johnny
Depp (Alice Tükörországban),
Owen Wilson (Zoolander 2.) és
Jared Leto (Öngyilkos osztag).
A filmes citromdíjakat 37. alkalommal adják át február 25-én, az
Oscar-gála előestéjén. A „győztesekről” az 1980 óta adományozott
díj 47 amerikai államban és 21 más
országban élő 900 szavazója dönt.
Az aranyfestékkel lefújt málnaszemet ábrázoló díjat rendszerint
nem veszik át személyesen a sztárok, de 2010-ben Sandra Bullock
(Ő a megoldás) és 2005-ben Halle
Berry (Macskanő) is elment a nekik
megszavazott díj átadására. (MTI)

Először nyert magyar alkotás a svéd nemzeti filmdíjak átadóján: idén
a Saul fiának ítélték oda a legjobb külföldi film díját – közölte a Magyar
Nemzeti Filmalap az MTI-vel.
Több mint másfél évvel a Saul fia cannes-i világpremierje után még
mindig világszerte méltatják Nemes Jeles László Filmalap-támogatással készült első mozifilmjét – írták.
Stockholmban, a Cirkus arénában kedd este adták át a nagy presztízsű svéd nemzeti filmdíjakat. Az elismert szakemberekből álló zsűri
évről évre 19 kategóriában díjazza az előző évben a svéd mozikban bemutatott filmeket az 1964-ben alapított Guldbaggen-díjakkal.
Az idegen nyelvű alkotások kategóriájában a Saul fia mellett a német
Maren Ade Toni Erdmann és a török-francia Deniz Gamze Ergüven
Mustang című filmjét jelölték a díjra.
Ezt a svéd filmdíjat korábban olyan alkotók is megkapták, mint a
Dardenne fivérek, Michael Haneke, Asghar Farhadi, Ang Lee, Pedro
Almodóvar, Lars von Trier és Woody Allen.
A hétvégén a tekintélyes brit Kritikusok Köre (The Critics’ Circle)
az Év rendezője díjjal tüntette ki Nemes Jeles Lászlót Londonban.
A Saul fia a Laokoon Filmgroup gyártásában készült. (MTI)
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JÓKÍVÁNSÁG

A
marosvásárhelyi
SZAKÁCS JÁNOSNAK 90.
születésnapján
hosszú
életet, egészséget kíván az
őt szerető családja: fia,
lányai, unokái, dédunokái,
veje és menye. Isten
éltessen, Tátika! (58566)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58490-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58490-I)
KIADÓ lakás Budapesten, a II. kerületben, hosszú távra. Részletek a
0753-996-030-as telefonszámon.
(58566-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

MEGEMLÉKEZÉS

Már három éve, hogy itt hagytál
minket, de szívünkben őrzünk,
mint egy drága kincset. A múltba
visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Múlik az
idő, de a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, mely szívünkben
maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, helyedet
semmi sem pótolja szívünkben.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, a koronkai születésű
NAGY ANNÁRA, aki három éve,
január 25-én itt hagyott minket.
Adjon a Jóisten békés, nyugodt
pihenést! Emlékét örökké őrzi
férje, Dénes, két leánya, fia és
azok családja. (58519)

Fájó szívvel emlékezünk január
25-én szeretett édesapánkra, az
oláhdellői BALÁZSI JÁNOSRA
halálának 26. évfordulóján. Bánatos gyermekei: Kati, Iluska, Rozika, valamint menye, Jutka,
családjukkal együtt. (58525)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a marosszentgyörgyi születésű ifj. NAGY
SÁNDORRA, drága gyermekünkre halálának 10. évfordulóján. Áldott, szép emlékét
szívünkben őrizzük egy életen át.
Isten nyugtasson, drága kicsi Sanyikánk! Szüleid. (58546-I)

Nem felejtünk, míg dobog a szívünk, úgy érezzük, Te is itt vagy
velünk. Korán meghaltál, pedig
mindenünk Te voltál, magad után
összetört
szíveket
hagytál.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk SANYIKÁRA halálának 10. évfordulóján. Testvére,
Robi és Mónika. (58546-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
25-én
a
sáromberki
GÁL
SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Áldott, szép emlékét
őrizzük egy életen át. Felesége,
leányai, veje, unokái, dédunokái.
(58572)

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk január 25-én az erdőszentgyörgyi
id.
IŞA
GHEORGHERA halálának 5. évfordulóján. Fájó szívvel gondolunk Rád. Felesége, fia, menye és
drága unokái, Andrea és Szilvia.
Emléke legyen áldott, nyugalmna
csendes! (58578-I)

Fájó szívvel emlékeztünk január
23-án a felejthetetlen édesapára,
MÁTHÉ MÁRTONRA halálának
20. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Lányai, vejei, unokái és szerettei,
Elvira Vancouverből. (v.-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
VAJNA JÁNOS
a Marosvásárhelyi Rádió
egykori riportere
január 23-án elhunyt. Temetése
január 25-én 14 órakor lesz a református temetőben.
Gyászoló hozzátartozói.
(58585-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, férj, édesapa, testvér és rokon,
MIHÁLYDEÁK ATTILA
41. évében örökre megpihent.
Utolsó útjára kísérjük 2017. január 26-án 13 órától a Jeddi úti
temetőben.
Emlékét örökre megőrzi bánatos felesége és fia, Dániel. (-I)
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Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
INCZE ADALBERT
január 23-án, életének 64. évében hirtelen eltávozott az élők
sorából. Temetése január 25én, szerdán 13 órakor lesz a
nyárádszentbenedeki református temetőben.
Emlékét soha el nem múló szeretettel őrzi szerető felesége,
Hajnal, két fia, Albert és Hunor
családjukkal. Emléke legyen áldott,
nyugalma
csendes!
(58586-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, sógor, rokon,
szomszéd,
VALICS GYÖRGY
életének 75. évében rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunk temetése szerdán,
január 25-én 15 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle: felesége,
Enikő, gyermekei: Enikő, Lehel
és Szabolcs, valamint családjuk. (58593-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétemet fejezem ki
szomszédasszonyomnak,
Mihálydeák Ilonkának szeretett
fia, ATTILA elvesztése okozta
fájdalmában. Csendes pihenést
kíván neki Marika. (58588)

9.

Mély együttérzésünket fejezzük
ki Nagy Irmának a szeretett
FÉRJ és a lányainak szeretett
ÉDESAPJUK elvesztése miatt
érzett fájdalmukban.
Nyugodjon békében! Kátai
Boldizsár és Rózsika. (58594)

Őszinte részvétünket fejezzük a
gyászoló
hozzátartozóknak
VAJNA
JÁNOS
egykori
rádióriporter, jó barát elhunyta
alkalmából.
Nyugodjon
békében! A Marosvásárhelyi
Területi Rádióstúdió magyar
szerkesztőségének volt és
jelenlegi munkatársai. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba. Önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe
beadhatják. (18470-I)

BUDAPESTRE ESZTERGÁLYOST keresünk. Jó kereseti lehetőség, szállás biztosítva. Tel. 00-36-20-9246011. (58573-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a
0751-138-177-es telefonszámon vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre várunk.
(sz.)

A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Tel. 0744-692-873, 0747-048-464. (18480-I)
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A Curtea Veche Egyesület 2000 könyvet
adományoz Radu herceg jelenlétében
a nagyszentmiklósi és a pécskai iskola diákjainak

Gyermekkorunk könyvei címmel a Curtea Veche Egyesület országszerte könyvadományozást kezdeményezett, amelyet 2017-ben is folytatnak. Az Azomures és az
aradi Rodspectra támogatásával az egyesület képviselői január 26-án, csütörtökön
10 órakor felkeresik a nagyszentmiklósi (Temes megye) 1-es számú általános iskola,
12 órakor pedig a pécskai (Arad megye) Gheorghe Lazăr Elméleti Líceum diákjait,
akiknek 2.000 kötetet adományoznak, koruknak megfelelően.
Az eseményen jelen lesz őfelsége Radu, Románia hercege, mivel a gyerekeknek
szóló könyvek nagy része a királyi család gyűjteményéből származik, mint például
a Romániai Mária – a királynő, aki szerette hazáját és az életet, vagy az I. Mihály
– a becsületes, hűséges és elkötelezett király címűek.
A csütörtöki rendezvényeken felszólal őfelsége, Radu Románia hercege, Irén Arsene Máté (a Curtea Veche Egyesület elnöke), Călin Pop (az Azomureş kereskedelmi
igazgatója) és Mihai Tomoiagă (a Rodspectra Arad adminisztrátora). A rendezvény
része a Gyermekkorunk könyvei című, a Curtea Veche Egyesület olvasást népszerűsítő országos programjának, amely az Azomureşsel – Románia legfontosabb
műtrágyagyártójával – partnerségben zajlik mezőgazdaságból élő településeken. A
könyvek szállítását a Sameday Curier cég vállalta, míg a csapat a Bavaria Automobile Grouphoz tartozó Banat Car cég által rendelkezésükre bocsátott BMW-ken jut
el a helyszínre.
„A romániai vidéki közösségekben nagy visszhangot nyert program arra ösztönöz
bennünket, hogy az idén is partnerként karoljuk fel a Curtea Veche Egyesület kezdeményezését. Több ezer gyerekhez jutottunk el, akik ritka eseménynek lehettek
tanúi közösségeikben. Sokan közülük először veszik kézbe saját könyvüket és részt
vehetnek az iskola által szervezett olvasóklub tevékenységein. Ez az akció egyesek
számára banálisnak tűnik, de az elszigetelt vidéki közösségeknek reményt jelent.
Egyre nagyobb nyitottságot találtunk helyi partnereink, az Azomureş-műtrágyát
forgalmazók részéről, ez is még egy ok arra, hogy támogassuk a Gyerekkorunk
könyvei országos könyvadományozó programot” – nyilatkozta Mihai Aniţei, az Azomureş vezérigazgatója.
„Az oktatás hozzájárul a társadalom fejlesztéséhez a humán erőforrások értékesítéséhez, jobb jövőt biztosít az új nemzedéknek. Arra kérem Románia vállalkozóit,
hogy támogassák a Curtea Veche Egyesület által indítványozott kampányt, amely
a fantáziát gazdagító olvasásra ösztönöz és lehetőséget biztosít arra, hogy könyvhöz
jussanak azok a vidéki gyerekek is, akiknek soha nem volt saját könyvük” – mondta
Mihai Tomoiagă, az aradi Rodspectra adminisztrátora.
A Curtea Veche Egyesület tevékenységeiről, projektjeiről a www.asociatiacurteaveche.ro,
illetve a Facebook.com/AsociaţiaCurteVeche oldalon lehet bővebb információkhoz
jutni.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Valentina Roman
ügyvezető igazgató
Curtea Veche Egyesület
valentina.roman@curteaveche.ro
0741-033-934

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

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

