
Egyik tűzeset a másik után
Gyűjtenek 

a károsultaknak 
Miközben a gázszolgáltató vállalat a gázzal fű-
tött lakásokban bekövetkezett tragédiákról
számolt be a napokban, a szomorú valóság az,
hogy a fával fűtőket sem kerüli el a szerencsét-
lenség. Magyarpéterlakán a január 26-ára vir-
radó éjszaka egy szépen felújított családi ház
gyúlt ki, és vált a lángok martalékává. A há-
romgyermekes családnak télvíz idején, a csat-
togó hidegben ki kellett költöznie a lakásból.
Jelenleg Körtvélyfáján laknak, rokonoknál. A
tragédiában egyetlen szerencse, hogy senki
sem égett bent. 

Gyűjtenek a magyarpéterlaki Dézsi családnak
A magyarpéterlaki tűzeset körülményeiről Kolcsár

Gyulát, Gernyeszeg község polgármesterét kérdeztük,
aki elmondta, hogy múlt héten a szerdáról csütörtökre
virradó éjszaka ütött ki a tűz, amikor mindenki aludt.
Feltételezések szerint a fáskazán túlhevülése okozta a
tüzet, annak ellenére, hogy a füst elvezetésére korszerű
kéményt építettek. Valószínűleg parázs került ki a ké-
ményből, s ettől a tetőn található szigetelőfólia gyulladt
meg, s kapott lángra a tető. 

A 2016. december 21-én életbe lépett
kormányrendelettel újra meghosszabbí-
tották a földtulajdon-visszaszolgáltatás
határidejét. Ez már a harmadik időpont,
amelyet elfogadtak. A 2013-ban megje-
lent 165-ös törvény előírta, hogy 2016.
január 1-ig le kell zárni a földtulajdon-
visszaszolgáltatási folyamatot Románi-
ában. 

Ez nemcsak a birtoklevelek kézbesítésére vo-
natkozott, az volt a célja, hogy a kommunizmus
idején önkényesen eltulajdonított ingatlanok
jogi helyzetét tisztázza, hogy beinduljon a visz-
sza nem szolgáltatott javak piaca. 

Az említett törvény 20. cikkelyének (5) be-
kezdése szerint a vissza nem igényelt mezőgaz-
dasági területek és ingatlanok az országos
alapba kerülnek. Ezekről összeállítanak egy
dossziét, majd a 27. cikkely szerinti kritériumok
alapján az országos ingatlankezelő ügynökség

meghatározza a pontszámértéküket. A pontszá-
mok alapján lehetett volna versenytárgyaláson
– a fennmaradt területekből – vásárolni a virtu-
ális ingatlanpiacon. A kormány 2015. december
30-i ülésén a 66-os rendelet egyetlen cikkelyé-
ben a korábbi határidőt 2017. január 1-re tolta
ki. Akkor a határidő-meghosszabbítást a kor-
mány egyebek mellett azzal indokolta, hogy
nem tudják biztosítani a hátramaradt 

60 év ragyogás
Különleges nap volt ez mindenkinek,
mert a romániai Napsugár gyermekiro-
dalmi lap apraja és nagyja, kis és
,,öreg” olvasói közös énekszóval, ün-
nepélyes keretek között köszöntötték
60. születésnapján a nagyra becsült
folyóiratot.

____________2.
Szeretik a banánt,
elvtársak?
„A látszólag érzelemmentesen és
szenvtelenül elmondott történetek
mögül rendre elővillan a diktatúra igazi
arca; az elfojtás, a represszió, a féle-
lem természetrajza, a megszabadulás
vágya, a felszabadító röhögés kény-
szere.” (...) 

____________5.
Új útadómatrica-
díjszabások
Tíz napja léptek életbe a hazai új or-
szágút- és autópálya-használati díj-
szabások, melyeket a 2016. évi
221-es számú törvénnyel fogadtak el. 

____________8.
Harc 
az alapszakasz
végi jobb 
helyezésért 
A vendégek szerezték az első gólt a
Marosvásárhelyi City’us – Sepsi Fut-
sal közötti 1. ligás teremlabdarúgó
mérkőzésen, a házigazdák azonban
nagyon gyorsan fordítottak, és a győz-
tes kiléte a folytatásban már nem le-
hetett kétséges.

____________9.

Kéztisztaságból elégtelen 
Újabb kellemetlen bizonyítványt állítottak ki a romániai

kórházakról az Európai Betegségmegelőző és Járványügyi
Központ (ECDC) ellenőrei. Az elmúlt nyáron kirobbant ha-
misított fertőtlenítőszer-botrányt követően kaptak meghí-
vást és végeztek ellenőrzést fővárosi és vidéki kórházakban.
Ezek nyomán állapították meg, hogy a kórházon belüli fer-
tőzésekről készült jelentések nem felelnek meg a valóság-
nak. Míg az Európai Unió országaiban 5,7 százalékos
átlaggal számolnak, Romániában 0,2 százalékot vallanak
be. 

Az ellenőrök ezt hamis adatnak tartják, mivel a tapasz-
talt hiányosságok, a kórházak túlzsúfoltsága, a betegek el-
különítésére szolgáló kórtermek hiánya, az egészségügyi
személyzetnek az ellenőrzés terén tapasztalt hiányos felké-
szültsége, a rendszer alulfinanszírozottsága miatt a valós
helyzet sokkal rosszabb a statisztikákban feltüntetettnél.
Nem válik az egészségügyi rendszer dicséretére, hogy az
uniós ellenőrök a kézhigiénia terén állapították meg a leg-
nagyobb problémát. A személyzet számához képest európai
viszonylatban a romániai kórházakban fogy el a legkeve-
sebb kézfertőtlenítő szer. Ha ehhez még hozzászámítjuk,
hogy milyen hígításban forgalmazta a Hexipharma…! 

(Folytatás a 3. oldalon)
(Folytatás a 4. oldalon)
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Január 30-án délben, néhány
percre, a kinti borongós idő elle-
nére felragyogott a Napsugár.
Igaz, nem az égbolton, hanem a
marosvásárhelyi Nicolae Băl-
cescu általános iskola magyar
ajkú kis közösségéhez tartozók
arcán, lelkükben. 

Különleges nap volt ez mindenki-
nek, mert a romániai Napsugár gyer-
mekirodalmi lap apraja és nagyja, kis
és ,,öreg” olvasói közös énekszóval,
ünnepélyes keretek között köszöntöt-
ték 60. születésnapján a nagyra becsült
folyóiratot. Tették ezt jókedvvel, na-
gyon nagy szeretettel, a Napsugár lel-
kes dolgozói meghívására, melyet a
januári számukban és honlapjukon tet-
tek közzé. Az iskola első, harmadik,
negyedik, sőt 6-8. osztályos diákjai, ta-
nítóik, tanáraik és az igazgató kísére-
tében, ének- és gitárszóval, igazi
születésnapi hangulatot varázsoltak a
tanintézetbe, s ezáltal részesei lehet-
tünk annak a megható, ezreket meg-

mozgató ünnepi pillanatnak, pontosan
12 órakor, amikor – mint ahogy a mi
közösségünkben is – országszerte na-
gyon sok kis és nagy iskola falain
belül felcsendült a Napsugár folyóira-

tot köszöntő dal: a Kaláka együttes
szerzeménye, Szabó Kinga szövegére.
Mindannyian azt kívánjuk, hogy még
sokáig ragyogjon felettünk a Napsu-
gár! 

Pályázati képzés kis- 
és középvállalatok vezetőinek 

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara február 2-
án, csütörtökön 10.30-tól az intézmény Városháza utca 1.
szám alatti székhelyének első emeleti 109-es termében
tájékoztatót szervez a 2014–2020-as regionális operatív
program keretében nyújtott, kis- és középvállalatok támo-
gatására vonatkozó pályázati lehetőségekről. Az EU az
említett kiírással a termelési kapacitásra és a szolgáltatá-
sok bővítésére vonatkozó terveket finanszírozza. 

Jogi tanácsadás
Február 1-jén, ma délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot. 

Klímaváltozás fotókban 
A nagyszebeni regionális környezetvédelmi ügynökség
február 2-án, csütörtökön 12 órától a marosvásárhelyi vár
Szűcsök bástyájában fényképkiállítást szervez A klímavál-
tozás hatásai a fotográfiában címmel. A kiállítást a Zöld út
a fenntartható fejlődéshez elnevezésű pályázat keretében
szervezik, és Szeben, Brassó, valamint Maros megyei di-
ákok állítják ki felvételeiket. 

Lelki betegség és egészség Erdélyben 
Február 7-én, kedden délután 5 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban dr. Birtalan Katalin elmegyógyász szak-
orvos tart prevenciós előadást Lelki betegség és egészség
Erdélyben – Mit tehetünk lelki egészségünkért Marosvá-
sárhelyen? címmel. A rendezvényen bemutatják az előadó
Lélekmunka című könyvét. A belépés díjtalan. 

Dolgozom, de miért?
Február 1-jén, ma 18 órától az Ama Deus keresztény ká-
véházban (Forradalom u. 8. sz) a Családpasztorációs Köz-
pont és a Fa-milia Centrum szervezésében beszélgetés
lesz arról, hogy mit jelent egy férfi számára a munka, ho-
gyan lehet vállalkozó, szabadúszó, főnök vagy alkalma-
zott, akár több munkahelyen dolgozó és közben férj,
családapa. Meghívott: Samaj Arnold, kérdez: Bakó Mária
irodavezető-programkoordinátor. 

Rocksuli – gála és megnyitó 
A Rocksuli debreceni kezdeményezésre jött létre. A ma-
rosvásárhelyi Bronx együttest alkotó zenészek által létre-
hozott egyesület hirdette meg városunkban is ezt a
lehetőséget. Amint korábban megírtuk, a hangszeres és
az énektanfolyamokat marosvásárhelyi zenészek tartják a
Posta utca 2. szám alatt (volt bábszínházépület). A rocksuli
életének kiemelkedő eseménye a félévzáró koncert, ame-
lyen a diákok bemutathatják a tanulmányi idő alatt elsajá-
tított ismereteket. Az évek során a rocksuli színvonalát
elismerve számos ismert magyarországi előadóművész is
fellépett a diákok mellett, mint Cipő, Takáts Tamás, Hobo,
Kalapács József, D. Nagy Lajos és sokan mások. Az idén,
február 3-án és 4-én Debrecenben lesz a gálaműsor, ame-
lyen több mint 300 diák mintegy száz produkció keretében
mutatkozhat be. Újdonsága, hogy a nyitógálán fellép Ilarie
Vivien ének és Hints Botond marosvásárhelyi dob szakos
diák. Felkészítő tanár: Asztalos Zsolt. A marosvásárhelyi
rocksuli hivatalos megnyitója február 8-án, szerdán 18 órá-
tól lesz a Jazz&Blues Clubban. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma IGNÁC, holnap 
KAROLINA, AIDA napja. 
KAROLINA: a Karola tovább-
képzése, amely a Károly latinos
női alakja. 
AIDA: Verdi operája nyomán
terjedt el, a címszereplő tragikus
sorsú etióp rabszolgalány isme-
retlen jelentésű nevéből.

1., szerda
A Nap kel 

7 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 25 perckor. 
Az év 32. napja, 

hátravan 333 nap.

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

Weöres Sándor: Száll a világ
A nagy sikerű Elutazni önmagunkhoz című, József At-
tila verseiből álló verses-zenés összeállítás után
újabb hasonló műsorral készül a marosvásárhelyi Ar-
tecotur egyesület által menedzselt Artsy M Diákszín-
társulat. Február 3-án, pénteken 19 órától az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban bemutatják a Száll a
világ című, Weöres Sándor verseiből álló zenés ösz-
szeállítást dr. Gyéresi Júlia rendezésében. 

Next – táncszínházi előadás 
Február 3-án 19 órától újra műsorra tűzi az András
Lóránt társulat Next című táncszínházi előadását.
Szereplők: Deák Orsolya, Szabó Franciska, Dabóczi
Dávid. Rendező-koreográfus: Dabóczi Dávid. Jegy-
foglalás a 0721-968-253-as telefonszámon. 

Könyvbemutatók a Teleki–Bolyai
Könyvtárban

Február 3-án, pénteken 17 órakor hármas könyvbe-
mutató színhelye lesz a marosvásárhelyi Teleki–Bo-
lyai Könyvtár freskós terme. Oláh-Gál Róbert A

Bolyaiak a mindennapok sodrásában. Érdekességek
a két Bolyairól című könyvét Kása Zoltán egyetemi
tanár, Báró altorjai Apor Károly életének és munkás-
ságának vázlatos bemutatása című könyvét Nemes
Gyula nagyernyei történész ismerteti. Apor Eszter –
Oláh-Gál Róbert: Bolyai Farkas arcképfestője, Szabó
János. Kismonográfia Szabó János festőművészről
című könyvét Oniga Erika művészettörténész mutatja
be.

Ismét műsoron a banán 
Február 5-én és 18-án, közkívánatra a Yorick Stúdió
újra bemutatja Székely Csaba: Szeretik a banánt, elv-
társak? című egyfelvonásos monodrámáját Sebes-
tyén Aba előadásában. Az előadások egy budapesti
sorozat után Marosvásárhelyen a Művészeti Egyetem
Stúdió Színházában láthatók. Helyfoglalás a 0736-
350-686-os telefonszámon.

Nótaest Marossárpatakon 
Február 10-én, pénteken este 7 órától a Marossárpa-
takért Egyesület tizedik alkalommal szervez hagyo-
mányőrző nótaestet a helyi információs és
dokumentációs központban. Az előző évekhez hason-
lóan, idén is népi zenekar fogja kísérni a dalosokat,
lesz egyéni és közös éneklés is. 

RENDEZVÉNYEK
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 31.

1 EUR 4,5038
1 USD 4,2072

100 HUF 1,4468
1 g ARANY 162,1403

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 30C
min. -60C

Megyei hírek

60 év ragyogás

A 2017-es esztendő első Erdélyi Gyopárja, az Erdélyi
Kárpát-Egyesület kéthavi folyóirata adja minden olvasója
tudtára: ti vagytok a föld sója. Ahhoz az emberhez szól, aki
a természet alkotta világban helyet kérve otthont épít és kö-
zösséget kovácsol. Aki képes a szimbiózisra, a körülötte
lévő értékek felismerésére és azok megismertetésére. Ezt
célozza az EKE kiadványa is. 

A friss lapszám, mint már szokássá vált így esztendő ele-
jén, hozza az EKE-napi pályázat meghirdetését is. Elsőstől
érettségizőig bárki beküldheti írását az Így kirándult a
nagyapám témájú megmérettetésre. A részletek és kecseg-
tető díjak listája az Erdélyi Gyopárban megtalálható.
Ugyancsak itt lehet olvasgatni túraajánlókat a XXVI. EKE
vándortábor kínálatából, latolgatni, hogy hová lenne legér-
demesebb elmenni. Azt is érdemes megnézni, merre jártak
az elmúlt időszakban az EKE-osztályok tagjai, mi történt
Erdély legnagyobb civil szervezetének berkeiben. 

Sajnos szomorú hír is került a Gyopárba. A Fogarasi-ha-
vasokban vesztette életét egy gyergyószentmiklósi testvér-
pár. A kiadványban látható kép az utolsó túrájukról
származik. A tragédia kapcsán született egy írás, amely a
lavinákról szól, a veszély felismeréséért és kivédéséért. Ezt
is érdemes alaposan átböngészni. 

Új rovattal bővül a folyóirat tartalma. A Hazajárás Er-
délyben sorozat a Hazajárók szemszögéből mutatja be Er-
dély szépségeit, Kenyeres Oszkár tolmácsolásában.
Ugyanakkor idénre is megtartjuk, sőt bővíteni szeretnénk
a néprajzi rovatot, minden alkalommal lesz gombászásra
csábítás, folytatódik a védett területek és borvízlelő helyek
ismertetése, akárcsak a csillagvizsgálat. Szeretnénk, ha az
elődökre, a 126 éves egyesület múltjába visszatekintve
szabhatnánk irányt az életnek. Ezért lesz helye mindig a
historikumnak, a nagy elődök bemutatásának. Mint ahogy
a gyermekeket is erre biztatjuk: amit nem tudsz, kérdezd
meg nagyapádtól. 

Az év első lapszámát egy térképajánló zárja, a Vonatos

útikalauz, mely egyedi a maga nemében, és minden magyar
figyelmét szintén Erdélyre, Csíksomlyóra és pünkösdre irá-
nyítja. Hogy útra készülve megérezze az ember, hol is van
a föld sója – olvasható a lap szerkesztőségének ajánlójá-
ban.

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszáma

Szatmári Zsuzsa 



A 2016-os esztendő negyedik ne-
gyedévében 2,5 százalékkal nőtt a
bruttó hazai termék (GDP) Szerbi-
ában az egy évvel korábbihoz ké-
pest, míg az előző negyedévben
2,6 százalékos volt a bővülés – tá-
jékoztatott a szerb statisztikai hi-
vatal kedden.

A statisztikai hivatal azt is közölte,
hogy a szerb ipari termelés éves szinten

3,9 százalékkal nőtt decemberben. A ta-
valyi esztendőben 4,7 százalékkal volt
nagyobb az ipari termelés mértéke, mint
2015-ben.

Az előző esztendőben 8,4 százalékkal
nőtt a külkereskedelmi forgalom az egy
évvel korábbihoz képest. A 2016-os év
januártól decemberig terjedő időszaká-
ban a teljes külkereskedelmi forgalom
30,82 milliárd euró volt, az export 13,43

milliárd eurót, az import pedig 17,39
milliárd eurót tett ki. A külkereskedelmi
forgalom hiánya december végén 3,96
milliárd eurót tett ki, ami 8,9 százalékos
csökkenést jelent az egy évvel korábbi
adatokhoz képest.

A külkereskedelmi forgalom 64,4 szá-
zalékát a nyugat-balkáni ország az Euró-
pai Unió tagországaival bonyolította le.
(MTI)
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Pozitívan véleményezte 
a CSAT a nemzetbiztonsági
költségvetést

Pozitívan véleményezte a Legfelsőbb Védelmi Ta-
nács (CSAT) a nemzetbiztonsági költségvetést – je-
lentette be kedden délután Klaus Johannis államfő.
Mint mondta, a bruttó hazai termék (GDP) 2 száza-
lékának megfelelő összeg kiutalása a védelemre tel-
jesíti az ország vállalásait, és „fő, hogy hosszú távú
felszerelési programokra fordítsák”.  Az államfő sze-
rint a belügyminisztérium költségvetése nagyjából
megegyezik a tavaly előirányzott összeggel, miköz-
ben a hírszerző szolgálatoknak körülbelül 10 száza-
lékkal kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk. Klaus
Johannis különben úgy értékeli, hogy a 2017. évi ál-
lami költségvetés összességében véve „problémás
és túlértékelt, nagyon megnövelték a kiadásokat,
amikre nincs helytálló magyarázat”. (Mediafax)

Kolozsvár: hét repülőjárat késett
vagy törölték

Hét olyan kül- és belföldi járat késett vagy kellett tö-
rölni, amelynek a kolozsvári nemzetközi repülőtérre
kellett volna érkeznie, vagy onnan kellett volna in-
dulnia kedd reggel. A légikikötő illetékesei a Media-
fax hírügynökség tudósítójának elmondták, a sűrű
köd miatt egy járatot törölni is kellett.  „A köd több já-
ratot is befolyásolt. Így késése van a jászvásári já-
ratnak, amelynek 8:25 órakor kellett volna leszállnia,
valamint a bukaresti gépeknek, amelyeknek 8:30
órakor, illetve 9:10 órakor kellett volna érkezniük. A
müncheni járatot, amelynek 6 órakor kellett volna in-
dulnia, törölni kellett. Késleltették eközben a gépet,
amelynek szintén 6 órakor Zaragozába kellett volna
indulnia, mint ahogy a 8:55 órás temesvári és a 9:35
órás bukaresti járatot is” – mondták el a reptéri for-
rások. Kolozs megye kedd reggel sárga színű köd-
riadó alatt állt, a látótávolság alig érte el a 200
métert, elszórtan pedig 50 méter alá csökkent. (Me-
diafax)

38 per magyar feliratok 
és szimbólumok ügyében

Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa keddi
sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján kijelentette: az
általa vezetett hivatal 2012 óta 38 pert indított egyes
települési önkormányzatok és a megyei önkormány-
zat ellen a jogtalannak vélt magyar feliratozás és a
székely zászló jogtalannak tartott kitűzése ellen, és
valamennyit megnyerte. A prefektus megállapításait
az Agerpres hírügynökség idézte. Sebastian Cucu
szerint nem kellett volna pereskedniük, ha a helyi
önkormányzatok betartották volna a törvényt. Mint
mondta, a pereskedések csupán a következményei
voltak a törvényszegéseknek. „Minket csak a törvé-
nyesség érdekel. Ha a zászlókat nem törvényellene-
sen tűzik ki, és ha a feliratozás korrekt módon
történik, nekünk sem lett volna dolgunk” – tette

A bizottságnak azt a megjegyzését sem lehetne szé-
gyenkezés nélkül elkönyvelni, hogy az ellenőrzött kór-
házak közül kettőben az asszisztensek szobájában
szekrénybe zárva tartották a fertőtlenítőszert, „nehogy
ellopja valaki”. Az ellenőrök szerint minden kórházi ágy
mellett kellene legyen, hogy például vizit alkalmával az
orvos is használni tudja, amikor egyik beteg után a má-
sikat vizsgálja.  A helyes kézmosással, -fertőtlenítéssel
kezdődő higiénia hiányosságai mellett, a laboratóriu-
mok nincsenek kellőképpen felkészülve a kórházon be-
lüli fertőzések azonosítására. Országos szinten hiányzik
egy központi laboratórium, ahol a fertőtlenítőszerek ha-
tékonyságát ellenőrizni lehetne. A fertőzött betegek kö-
vetése nem megfelelő, és az egészségügyi személyzet
nincs felkészítve a fertőzések kezelésének legkorszerűbb
módszereire – állapították meg a jelentéstevők, akik az
ellenőrző szerv szerepét betöltő Cantacuzino Intézet
munkájával sem voltak elégedettek. Az említett intézet-
ben 2015-ben mindössze hat baktériumtörzset elemez-
tek, holott nagyon fontos lenne, hogy az
antibiotikumokkal szemben ellenálló törzseket azono-
sítsák és eredetüket feltárják. 

A valótlan jelentések miatt némileg felmentik a kór-
házakat, arra az előírásra hivatkozva, hogy Romániá-
ban büntetik azon egységek vezetőit, ahol évente 2
százalék fölötti fertőzést vallanak be. A bizottság a ro-
mániai sajtót is felelőssé teszi, hogy rossz véleményt ter-
jesztettek azokról a kórházakról, ahol megpróbáltak
őszintébbek lenni az átlagosnál. 

A múlt nyáron feltérképezett helyzetet megerősíteni
látszik egy újabb felmérés, amely szerint Európában
Romániában a leggyengébb az egészségügyi rendszer,
már Bulgária és Montenegró is megelőzött. Nálunk a
legnagyobb a gyermekhalandóság, a legmagasabb a
terhesség-megszakítások százalékos aránya, és tízszer
kevesebb összeg jut egy személy egészségügyi ellátá-
sára, mint például Norvégiában. Ehhez képest az új kor-
mány sem buzgólkodik, hogy az egészségügy
hiányosságait orvosolja, pedig a védelmi célokra szánt
pénz sajnos nem fog megvédeni a mind agresszívebb és
antibiotikumokra rezisztensebb baktériumoktól.

Kéztisztaságból elégtelen
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A kelet-ukrajnai oroszbarát sza-
kadárok kedden is nehéztüzérség-
gel lőtték a Donyeck melletti,
ukrán ellenőrzésű Avgyijivka tele-
pülést, ahol a harmadik napja
tartó heves harcok következtében
megszakadt az áramellátás, nincs
ivóvíz, sem fűtés, ezért szükségál-
lapotot hirdettek – közölte Pavlo
Zsebrivszkij Donyeck megyei kor-
mányzó kedden Facebook-olda-
lán.

Olekszandr Motuzjanik, az ukrán vé-
delmi minisztérium szóvivője kijevi saj-
tótájékoztatóján arról számolt be, hogy
az elmúlt napban a kelet-ukrajnai harcok
övezetében összesen három ukrán ka-
tona vesztette életét – közülük kettő az
avgyijivkai harcokban –, továbbá 24-en
sebesültek meg. A szóvivő helyesbítette
korábbi jelentését, közölve, hogy január
29-én nem öt, hanem négy ukrán katona
esett el. A Donyeck megyei kormányzó
szavai szerint az avgyijivkai lakásokban
alig 16-17 Celsius-fok van. Bejelentette,
hogy szükségállapotot hirdettek a telepü-
lésen. A megye ukrán ellenőrzésű részén
koordinációs központot hoztak létre a
városvezetés tagjai, valamint rendfenn-
tartók, mentést végzők és helyi vállala-

tok képviselőinek részvételével. Egyes
hírforrások szerint Avgyijivka egy részé-
ből buszokkal megkezdték a lakosság ki-
menekítését. Zsebrivszkij később
pontosított, miszerint az intenzív osztá-
lyokon fekvő betegeket és a rokkantakat
evakuálták eddig, a város nagyszabású
kiürítéséről egyelőre nem született dön-
tés, de felkészültek erre is. Avgyijivká-
nak jelenleg körülbelül 12 ezer lakosa
van.

Közben kijevi értesülések szerint a
szakadárok ellenőrizte Donyeck egyik
bányájában megszakadt az áramellátás,
és 203 bányász a mélyben rekedt.

A kijevi hadműveleti parancsnokság
keddi közlése alapján a szakadárok az el-
múlt napban 71-szer lőtték a frontvonal
mentén az ukrán katonák állásait. A pa-
rancsnokság tűzszünetet ajánlott a szem-
ben álló feleknek, hogy elvihessék a
korábbi rohamokban elesett fegyvere-
seik holttesteit, a szakadárok azonban
erre még nem adtak választ. A megye
kormányzója arról számolt be, hogy a
déli órákban is folytatódtak az Avgyi-
jivka elleni szakadár támadások.

Zorjan Skirjak, az ukrán belügymi-
niszter tanácsadója Facebook-oldalán
felderítési értesülésekre hivatkozva azt

írta, hogy az elmúlt három napban
mintegy 80 elesett „orosz katona és do-
nyecki terrorista” holttestét szállították a
szakadár ellenőrzésű megyeszékhely ha-
lottasházaiba.

Eduard Baszurin, az önkényesen kiki-
áltott Donyecki Népköztársaság egyik
katonai vezetője saját erőinek felderítési
információira hivatkozva viszont azt ál-
lította a DAN szakadár hírügynökség-
nek, hogy az elmúlt két napban a kijevi
jelentésekkel ellentétben valójában 78
ukrán katona esett el és 76 sebesült meg.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő
az UNIAN ukrán hírügynökség tudósí-
tása szerint – keddi moszkvai sajtótájé-
koztatóján – Kijevet vádolta a
kelet-ukrajnai konfliktus újabb kiélező-
désével. Szavai szerint „megbízható in-
formációk” arról tanúskodnak, hogy az
ukrán fél tüzérségi támogatással szakadár
területre támadt, a lázadók ezért ellentá-
madásra kényszerültek Avgyijivkánál. 

Az ukrán sajtóhírek alapján Avgyijivka
azért stratégiai jelentőségű, mert a tele-
pülésen át fut az egyetlen út, amely ösz-
szeköti a szakadárok által uralt Donyeck
és Horlivka városát. Az út egy része vi-
szont az említett településnél ukrán el-
lenőrzés alatt áll. (MTI)

Folytatódik a heves tűzharc Donyecknél

Nőtt a szerb GDP 2016 negyedik negyedében

Aggodalomra ad okot és az em-
beri jogok megsértésének kérdé-
sét veti fel az az Európa-szerte
alkalmazott gyakorlat, hogy a be-
vándorlókat és menedékkérőket
fogva tartják megállításuk és visz-
szaküldésük céljából – jelentette
ki Nils Muiznieks, az Európa Ta-
nács (ET) emberi jogi biztosa
keddi nyilatkozatában.

Nils Muiznieks a menekülteket általá-
nosan „kriminalizáló”, bűnözőként ke-
zelő európai hozzáállásra és az ezzel járó
fogva tartásukra hívta fel a figyelmet.
Véleménye szerint ez a gyakorlat „mesz-
szemenő beavatkozás” a bevándorlók
szabadsághoz való jogaiba. A fogva tar-
tás mentális problémákat okozhat külö-
nösen a gyermekek körében, akikben az
elzárás gyakran maradandó nyomokat
hagy – húzta alá a Strasbourgban ismer-
tetett nyilatkozatban.

Ezért szerinte elengedhetetlen, hogy
az érintett országok felhagyjanak a fogva
tartás gyakorlatával, és más hatékony in-
tézkedéseket tegyenek a migráció keze-
lésének érdekében.

„A menedékkérők és migránsok fogva
tartása csak kivételes esetben lehet indo-
kolt, és csak akkor lehet élni vele, miután
a hatóságok minden más lehetőséget
megvizsgáltak és arra a következtetésre
jutottak, hogy nincs más hatékony intéz-
kedés – fogalmazott Muiznieks.

Legfontosabb lépés, hogy minden or-
szág jogrendjébe iktatva biztosítson
egyértelmű és hatékony alternatívákat,
amelyeket egyénre szabottan kell érté-
kelni az esetleges fogva tartás elrende-
lése előtt – vélekedett az emberi jogi
biztos.(MTI)

Aggasztó a bevándorlók fogva tartásának gyakorlata

Fotó: faktor.hu

Szíriából és Kirgizisztánból származnak annak a csa-
ládnak a tagjai, amelyet a giurgiui határellenőrök
füleltek le, amikor hamis bolgár iratokkal próbáltak
illegálisan belépni Romániába. 

A család Bulgáriában már menedékjogért folyamodott.
„2017. január 30-án három személy, két felnőtt és egy kiskorú
jelentkezett belépésre a giurgiui határátkelőn, mindhárman egy
bolgár rendszámú személygépkocsi utasaiként. A határellenőr-
zésnél két személyi igazolványt és egy útlevelet mutattak fel,

amelyek a bolgár hatóságok jelzéseit viselték. Az ellenőrzés
során a román-bolgár vegyes határrendőr egység megállapí-
totta, hogy az említett személy iratai hamisak. Az első ellen-
őrzések során kiderült, hogy a család tagjai a következők: a
34 éves H.R. kirgizisztáni állampolgár, a szíriai illetőségű, 35
esztendős O.D., illetve fiuk, mindannyian Bulgáriában folya-
modtak menedékjogért” – derül ki a határrendészet sajtóköz-
leményéből. A határsértőket átadták a bolgár hatóságoknak,
amelyek folytatják a vizsgálatot. (Mediafax)

Hamis iratokkal próbált belépni egy külföldi család 
az országba 

Több mint 50 iraki, palesztinai, algériai, kuvaiti és
tunéziai embert, köztük tíz gyereket mentettek ki a
tengerből az épp küldetésben lévő román határren-
dészek. Az emberek egy apró, túlzsúfolt, süllyedő-
ben lévő csónakon léptek be a görög felségvizekre
Törökország felől.

A megmentett iraki, palesztinai, algériai, kuvaiti és tunéziai

állampolgárokat elsősegélyben részesítették, élelemmel látták
el, majd átadták a görög hatóságoknak. 

A román határrendészet közleménye szerint a Frontex égi-
sze alatt zajló Poszeidón tengeri művelet kezdete óta a román
rendőrök maguk, illetve a nemzetközi csapatokkal együttmű-
ködve 229 külföldi állampolgárt mentettek meg a görög fel-
ségvizekre érkező csónakokból. 

Több mint 50 embert mentettek meg 
a román határrendészek az Égei-tengeren



A tűz nagy kárt okozott, a ház
használhatatlanná vált, csak a csu-
pasz falak maradtak. Mondhatni, az
ingatlan százszázalékban tönkre-
ment. Nagy érték, óriási munka
gyümölcse ment kárrá. Bent égtek
a bútorok, a háztartási gépek, hasz-
nálhatatlanná váltak a nyílászárók.

A polgármester elmondta, az ön-
kormányzat a család megsegítésére
gyűjtést szervez. Jóllehet a község-
nek még nincs költségvetése, saját
alapból nem tudnak segíteni, de a
jóakaratú, segítő szándékú embe-
reket, cégeket összefogják, s a ká-
rosultak megsegítésére adományai-
kat összegyűjtik. Így járt el több kö-
zösség is a szomszédos települések-
ről a károsultak támogatására,
például a gernyeszegi református
egyházközség, a körtvélyfáji iskola,
az erdőcsinádi egyházközség, a sár-
pataki faluközösség stb. A polgár-
mester elmondta, hogy a Maros
Megyei Szociális Szolgáltatások
Igazgatóságára is benyújtják az irat-
csomót, s reménykedik, hogy segít-
séget kapnak. 

Azok, akik pénzadománnyal se-
gíteni szeretnék a magyarpéterlaki
családot, megtehetik, a következő
s z á m l a s z á m o n :
2511101000RON27011000011030125.
I B A N - k ó d :
RO74CRCOX270110000313439
Dézsi Sándor
Pókában is leégett tegnap egy ház 

Miközben tegnap, kedden e soro-

kat írtam, a Vészhelyzeti Felügye-
lőség honlapján három újabb tűze-
setről adtak hírt, az egyik
Nagyernyében történt, ahol egy
gépkocsi gyúlt meg, a másik a Sár-
patak községhez tartozó Pókában,
ott egy ház gyúlt ki. Mezőcekeden
egy istálló égett le. A három tűzeset
8.14 és 9.53 óra között történt. 

A Vészhelyzeti Felügyelőség tá-
jékoztatása szerint az ernyei autópi-
acon tegnap 9.53 órakor meggyúlt
egy Mercedes A Class személygép-
kocsi, és 95 százalékban leégett. A
tüzet üzemanyag-szivárgás okozta.
Mezőcekeden egy istálló gyúlt ki
egy rosszul szigetelt elektromos ve-
zeték miatt. Az istállóban szalma-
bálát tároltak, az mind elégett.
Amikor a tűzoltók a helyszínre

értek, csak az elfojtott tűz füstölt. 
Pókában egy ház teljes egészé-

ben leégett. A Vészhelyzeti Fel-
ügyelőség szolgálatos tisztje szerint
a tüzet 9.01 órakor jelezték, egy
fából készült hétvégi házról van
szó, a tűz okát tegnap a kora dél-
utáni órákban még nem sikerült
megállapítani. 

Az elmúlt hét „termése” igen
gazdag, de hasonló szerencsétlen-
ség történt szombaton Tancson is,
ahol szintén egy lakóház gyúlt meg,
pénteken Radnóton egy csűr, csü-
törtökön egy balavásári ház tetőzete
égett le, szerdán pedig egy héderfáji
ház gyúlt ki. 

– Miért van ennyi tűzeset? – tet-
tük fel a kérdést a szolgálatos tiszt-
nek.

– Miért? – erre mi sem tudjuk a
választ. Hideg van, többet kell fű-
teni, s az emberek soha nem elég
óvatosak – felelte a tűzoltótiszt. 

Valamennyi megrázó tragédia
anyagi kárral jár, de ami a legször-
nyűbb: a lelki megrázkódtatás, ami-
kor az emberek évek munkáját,
emlékeiket, személyes tárgyaikat
látják megsemmisülni. Ezt a trau-
mát csak az érzi át, akinek volt köze
közelebbről is megtapasztalni, mit
jelent a ház helyett szénné égett tár-
gyakat látni. Éppen ezért ne le-
gyünk közömbösek, akik tehetik,
segítsenek a bajba jutottakon, a ma-
gyarpéterlaki, a pókai és a többi
tűzkárt szenvedett családon! 

Vajon Al Capone beférne a je-
lenlegi kormányba? Nagyon össze
kellene kapnia magát itt és most,
hogy egy székecskét valahogy
megszerezzen. Bizonyos körökben
ma már erény a korrupció, kevés
az, ha valaki csak régi babérokkal
ékeskedik. A húsosfazék körül nyü-
zsögnek a priuszosok, nehéz oda-
férni. Esetleg, ha beiratkozna a
pártba, ha a kapcsolatai révén
netán jóba kerülne ezzel meg
azzal, ha... Gondolom, tudná ő,
hogy mit kell tennie. Habár itt
mostanában senki nem tud semmit,
miközben mindenki mondja, erősíti
a magáét. Érdekel egyáltalán va-
lakit a priusz, a büntetett előélet?
Nagy tamtam előzte meg a hírt,
hogy mától ingyenes az erkölcsi
bizonyítvány, más illetékekkel
együtt az ezért fizetendő összeget
is eltörölték. Akkor mégiscsak
szükség lehet rá egyik-másik terü-
leten. Magas tisztségviselők, par-
lamenti kitűnőségek, politikusok
esetében se nem oszt, se nem szo-
roz. Rosszul fogalmazok, az osztás,
osztogatás bizony fontos tényező,
a szorzás, hatványozás, amellyel
meseszerűen nőhetnek egyik nap-
ról a másikra a vagyonok, nemkü-
lönben. Az sem baj, ha ez némi
kellemetlenséggel jár. Olyannal
például, hogy tiltakozásképpen a
közkegyelem, a bűnök elbagatelli-
zálása, a büntetések tervezett el-
törlése miatt a népek kivonulnak
az utcára. A kedélyek előbb vagy
utóbb úgyis lecsillapodnak, az ál-
lamelnök is megnyugszik, minden
megy majd tovább a maga útján.
Egyébként egy ideig a tiltakozók
sem unatkoznak, napokon át meg-
oldódott az esti programjuk, or-
szágszerte kinn tartózkodhattak a
friss levegőn, kész jótétemény az
egész. Meccsre már úgysem jár-
nak. A tüntetéseken ordíthatnak
kedvük szerint. Ez a dolgok rendje.
Mi itt a probléma?! Nyugi, még a
kormánypárt rettenthetetlen vezére
is megkapta újabb sárga lapját,
ismét per indult ellene hivatali
visszaélés vádjával. Fölösleges hő-

börögni, minden csak szemlélet
kérdése. Egyik tévében ezt mond-
ják reggeltől napestig, másikon
azt. De a vasárnapi bukaresti nagy
felvonulás, az ötvenezres tömeg
tényleg jól mutat. Azt mindegyre
érdemes újrasugározni. Arra még
a világmédia is felfigyel. Sőt az or-
szág más nagyvárosaiban is meg-
mozdultak az emberek. Vásárhely
többnyire hiányzik a felsorolások-
ból, esetleg az „indultak még” ka-
tegóriában hangzik el a neve.
Tulajdonképp nincs is miért mor-
golódnunk emiatt, az ilyen általá-
nos társadalmi kérdéseket érintő
dolgokban nagyon ritka itt, vagy
annyira jelentéktelen, hogy emlí-
tésre sem méltó a tiltakozás. Meg-
szokhattuk, a Székelyföld csak
nemzetiségi ügyekben mozdul meg,
azokat a tiltakozó akciókat pedig a
román média szinte kivétel nélkül
elhallgatja. Jut eszembe, mindjárt
huszonhét esztendeje, hogy meg-
történt nálunk a nagy könyves,
gyertyás felvonulás. A magyar is-
kolákért, oktatásért, anyanyelvün-
kért, más jogos elvárásainkért
tüntettünk némán. Kétszer any-
nyian, mint most Bukarestben. A
számunkra felemelő, másoknak
megdöbbentő, talán éppen félel-
metes akció közelről sem kapott
akkora publicitást, mint ez a fővá-
rosi menetelés. Ilyesmikért is tar-
tunk ott, ahol tartunk. Újra iskolai
gondok, az anyanyelv közéleti
használatának megnyirbálása és
hasonló más igazságtalanságok
ellen kell fellépnünk unos-untalan.
De tényleg, hol is tartunk mosta-
nában? Meg tudja mondani valaki
teljes objektivitással? Én nem. És
meg is állok itt a csapongó gondo-
latmenettel. Elment a kedvem a ci-
nikus eszmefuttatástól, amellyel az
elején oly parttalanul kezdtem a
jegyzetet. Az ember közelről sem
olyan nagymenő, ha a téma, amely
terítékre kerül, érzelmileg is érinti.
Bizony más-más kérdésekre va-
gyunk érzékenyek ebben a cirku-
szokkal teli, kiszámíthatatlan
térségben. (N.M.K.)
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Gyűjtenek a károsultaknak 
(Folytatás az 1. oldalról)

Február végén tartja 
tisztújító küldött-
gyűlését a Maros 
megyei RMDSZ

A Területi Képviselők Tanácsának döntése
értelmében a február–május közötti idő-
szakban általános, az egész megyére kiter-
jedő tisztújításra kerül sor Maros
megyében. Az RMDSZ megyei szervezeté-
nek tisztújító küldöttgyűlése február 24-én
a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyter-
mében lesz.

A megyei elnöki tisztségre a pályázatokat február
15-ig lehet iktatni a megyei szervezet titkárságán.
Elnökjelölt lehet az a személy, aki legalább egy éve
tagja a szövetségnek és rendelkezik három kerületi
szervezet írásos ajánlásával. A pályázatnak ugyan-
akkor tartalmaznia kell a jelölt önéletrajzát, a tag-
sági igazolvány másolatát, egy kézzel írott
nyilatkozatot arról, hogy a parlamenti, illetve hely-
hatósági választásokon nem indult független jelölt-
ként vagy valamely más párt vagy szervezet
színeiben, valamint egy politikai és közigazgatási
cselekvési tervet. A pályázatok elbírálásáról a
Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa
dönt.

A helyi szintű tisztújítások időpontjairól a helyi,
községi és kerületi szervezetek döntenek a megyei
szervezet ügyvezető elnökségével folytatott egyez-
tetést követően. Az alulról történő építkezés elve
alapján a tisztújításokat először helyi, majd községi,
illetve a végén kerületi szinteken kell megszervezni.

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének 
sajtóirodája

Erről jut eszembe

A romániai nők nettó 2311 lejes fizetést várnak a vá-
gyott állástól, miközben a férfiak körében ez az összeg
500 lejjel magasabb, eléri a 2880 lejt – derül ki az
eJobs Group által kedden ismertetett felmérésből. 

A legnagyobb fizetésre vágyók a külkereskedelem, a mene-
dzsment és tanácsadás vagy a tervezés és dizájn ágazatokban
akarnak tevékenykedni – mutat rá az eJobs Review & Trends je-
lentés, ami a 2016-os munkaerőpiaci mozgásokat veszi górcső
alá. A közlekedés, az építőipar és a termelés azok az ágazatok,

ahol a jelentkezők 78 százaléka férfi, a nők inkább ügyvitellel
(89%), pénzügyekkel (87%) és humán erőforrással (84%) fog-
lalkoznának. 

Nemek közötti „egyenlőséget” találunk eközben a mene-
dzsment és tanácsadás, a vegyipar, valamint az ingatlanos cégek
által meghirdetett állások esetében. Szakmai gyakorlatra egyenlő
mértékben jelentkeztek férfiak és nők.  Az eJobs munkaközvetítő
portál jelenleg több mint 30 ezer állást hirdet, és több mint 3,5
millióan követik. (Mediafax)

EJobs: 
a nők alacsonyabb fizetéssel is megelégszenek

Decemberben nyolcéves mély-
pontra csökkent a munkanélküli-
ségi ráta az euróövezetben, az
Európai Unióban pedig nem válto-
zott – közölte az Európai Unió sta-
tisztikai hivatala, az Eurostat
kedden.

2016 decemberében szezonális kiigazí-
tással 9,6 százalékra csökkent a munkanél-
küliségi ráta az euróövezet 19
tagállamában a novemberi 9,7 százalékról.
A decemberi 9,6 százalék 2009 májusa óta
a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta az
euróövezetben. Elemzők 9,8 százalékot
vártak decemberre. Egy évvel korábban,
2015 decemberében 10,5 százalékos volt
az euróövezeti munkanélküliségi ráta.

Az Európai Unió 28 tagállamában a no-
vemberivel megegyező 8,2 százalék volt
decemberben a szezonálisan kiigazított
munkanélküliségi ráta. A 8,2 százalék

2009 februárja óta a legalacsonyabb mun-
kanélküliségi ráta az EU-ban. 2015 de-
cemberében a munkanélküliségi ráta még
9,0 százalékon állt.

Az Európai Unió egészében november-
hez képest 159 ezerrel kevesebben, 20,065
millióan voltak munka nélkül, míg az eu-
rózónában 121 ezerrel, 15,571 millióra
mérséklődött a munkát keresők száma. 

Az előző év decemberéhez képest a
munkanélküliek száma 1 millió 839 ezer-
rel csökkent az EU egészében, és 1 millió
256 ezerrel mérséklődött az euróövezet-
ben.  A tagállamok közül a legalacsonyabb
munkanélküliségi rátát továbbra is Cseh-
országban mérték 3,5 százalékkal, majd
Németország következik 3,9 százalékkal.

Legmagasabb a ráta Görögországban
(23,0 százalék a legfrissebb, októberi ada-
tok szerint) és Spanyolországban (18,4
százalék).

Éves összehasonlításban 24 tagország
mutatója csökkent, míg Észtországban,
Cipruson, Dániában és Olaszországban
emelkedett a munkanélküliek száma. Ez
idő alatt Horvátországban, Spanyolország-
ban és Portugáliában csökkent legnagyobb
mértékben a munkanélküliek aránya.  A 25
év alatti korosztályban decemberben 18,6
százalék volt a munkanélküliségi ráta az
Európai Unióban, és 20,9 százalék az eu-
róövezetben, mind a két mutató csökkent
novemberhez képest. A fiatal munkanél-
küliek aránya ismét Németországban volt
a legalacsonyabb, 6,5 százalék, a legma-
gasabb pedig Görögországban (44,2 szá-
zalék az októberi adatok szerint),
Spanyolországban (42,9 százalék), Olasz-
országban (40,1 százalék). Ezek közül
csak az olasz mutató romlott novemberhez
képest. (MTI)

Nyolcéves mélyponton a munkanélküliségi ráta 
az euróövezetben



Akilencedik emeleti lakásban mintha
lehorgonyzott volna az idő. Behunyt

szemmel is érzékelni lehetett a nyolcvanas
évek kissé finomkodó, de mindenképpen
megnyugtató derűjét, és ha a látogató kör-
benézett, erről mesélt neki a falak mellett őr-
ködő mahagóni szekrénysor, az ágy fölé
akasztott csendélet és egy pionírrá avatott
kisfiú vitrinben őrzött ünnepe. A legmeghit-
tebb mégis a konyha volt. A hatvanas évei-
ben járó, sovány, szemüveges asszony
kávéscsészét, aprósüteményt tett a mindig
kockás abrosszal leterített asztalra, aztán
mellém telepedett, és várta, hogy előadjam
érkezésem okát. Óvodászsák, tornazsák, ze-
neórára babzsák – kisfiam növekedésével
változtak kívánságaim, de az is gyakran elő-
fordult, hogy az én ruhatáram valamelyik
darabján kellett igazítani. Legutóbb azon-
ban egészen más kéréssel fordultam hozzá. 

– Mesélek én szívesen, de azt nem ígérem,
hogy érdekes lesz – mondta Maria a román
anyanyelvűek összetéveszthetetlen akcentu-
sával. – Az én életemben, tudod, nem voltak
nagy események.

– Mikor tanult meg magyarul?
– Már kislányként tudogattam. Akkoriban

nem számított, ki milyen nemzetiségű, ahány
gyermek volt az utcában, mind együtt ját-
szott. A legjobb barátnőm pedig éppenség-
gel magyar volt. A szülei is nagyon szerettek,
nyaranta gyakran vittek magukkal sátorozni.
Anyukámék nem szívesen mozdultak ki ott-

honról, így örültek, hogy van aki szórakoz-
tasson.

– Mikor döntötte el, hogy varrónő lesz?
– Kiskoromban divattervezőnek készül-

tem. Mindig azon járt az eszem, hogy milyen
új ruhát „fabrikáljak” a babáimnak. Anyám
megunt blúzaiból,
sáljaiból alkottam,
egyszer pedig a füg-
gönyünkből is leka-
nyarítottam egy
darabot. Két hétig tartott utána a szobafog-
ság... Ami azt illeti, félig-meddig valóra vált
az álmom. Több mint tíz évet varrodában
dolgoztam. Szerettem az ottani hangulatot,
a gépek kattogását, és azt is, amikor március
8-án vagy más ünnepeken beültünk a kollé-
ganőkkel valamelyik főtéri cukrászdába. A
fiam születése után gyengült meg az egész-
ségem. Akkoriban csak pár hónapig marad-
hattak otthon újszülött gyermekükkel az
édesanyák, talán ez ellen tiltakozott titokban
a szervezetem. Szívelégtelenséget állapítot-
tak meg nálam, így már nem mehettem visz-
sza a varrodába. Az elkövetkező években
otthon dolgozgattam, de inkább csak isme-
rősöknek, barátoknak. A rendszerváltás után
kaptam újra erőre. A kilencvenes évek elején
indítottam egyéni vállalkozást. 

– A szakmájában?

– Természetesen. A régi megrendelőim
másoknak is beajánlottak, és rövid idő alatt
meg is ugrott a kliensköröm. Már nemcsak
javítani, átalakítani való ruhadarabokkal
jöttek a kuncsaftok, egyre többen bízták rám
a tervezést is, így lassacskán egészen közel

kerültem a gyerek-
kori fantáziavilá-
gomhoz. Érettségi
bankettre kisestélyit,
egyszer pedig ke-

resztelőre ugyanabból az anyagból egy pa-
rányi és egy felnőttméretű kosztümöt
készíthettem a saját ízlésem, belátásom sze-
rint. Talán erre a munkámra emlékszem visz-
sza a legszívesebben. Sosem sajnáltam az
időt arra, hogy elbeszélgessek a megrende-
lővel, hiszen mindig olyankor dőlt el, hogy
ki mire vágyik, és kihez mi illik igazán... A
ruhapróbákat is szerettem, az pedig külön
kihívás volt számomra, hogy a durcás, unat-
kozó kisgyermekeket rávegyem arra, hogy
álljanak modellt. A férjem sosem szólt bele
a munkámba, de a „gyerekszelídítésbe”
néha ő is besegített. Elég volt egy-két gri-
masz, vicces megjegyzés, és a dacos kun-
csaft engedelmesen hagyta magát
megmérni, igazgatni.

– A saját fiukkal is baráti volt a viszonyuk.
– Igen, Daninak mindig is cinkostársa

volt a férjem, és én is teljesen beolvadtam a
bandába. Sokat játszottunk, viccelődtünk
együtt, moziba, színházba is eljártunk. Ami-
kor az érettségire készült a fiunk, felváltva
készítettük neki a férjemmel a szendvicset,
kávét. Így volt ez később, a szessziókban is.
Igazi szövetség volt a mienk, ezért is tudtuk
olyan nehezen átvészelni a párommal az
egyetemi évek utáni időszakot, amikor Dani
Hollandiába készült. Gépészmérnöki vég-
zettséggel egy szerszámgyártó cégnél talált
állást, azóta is ott dolgozik. Három éve nő-
sült meg, vásárhelyi lányt vett feleségül. Az
esküvőt, persze, itthon tartottuk, de a fiata-
lok azóta is kint élnek. Évente egyszer, ka-
rácsonykor szoktak hazajönni, tavaly
nyáron pedig mi is meglátogattuk őket a fér-
jemmel. 

– Nem szándékoznak hazaköltözni?
– Talán – csillant meg vendéglátóm tekin-

tete. – Decemberben, amikor legutóbb itthon
voltak, újra előkerült a régi téma, az, hogy
mennyire szeretnének egy gyermeket. A me-
nyem valami olyasmit mondott, hogy ha
végre valóra válik az álmuk, vesznek itt egy
lakást, és hazatelepednek. Most egyelőre
vizsgálatokat végeztetnek, hogy kiderüljön,
miért nem jött eddig össze a baba, aztán
szükség esetén a kezeléseket is vállalják.
Tudod, én már sok ajándékot kaptam a Jó-
istentől, nem is kérek többet, csak azt, hadd
láthassam felnőni az unokám.
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Vályi Gyula, városunk legna-
gyobb tudós szülötte, világ-
hírű matematikus, a
kolozsvári Tudományegye-
tem első erdélyi magyar ma-
tematikaprofesszora, a
légcsavar matematikai elmé-
letének megalapozója.

Személyiségét példaképként ál-
líthatjuk a gyerekeknek az emberi
nagyság értékeit tükröző jellemvo-
násai alapján, mint például a szor-
galom, az akaraterő győzelme az
elháríthatatlan akadályok fölött
(elért eredményei fizikai fogyaté-

kosságai ellenére), a szülőföld sze-
retete (külföldi tanulmányai utáni
hazatérése), elődeink tisztelete, ha-
gyományuk ápolása (a Bolyai-kul-
tusz létrehozása). 

Tudatosítanunk kell gyerekeink-
ben, hogy csak múltunk szellemi
és tárgyi értékeire tudjuk alapozni
a jelent és építeni a jövőt.

Ezért tartjuk fontosnak nagyja-
ink emlékének ápolását, a Vályi
Gyula Matematikai Társaság léte-
sítése, 1994 óta évente emlékezünk
városunk világhírű matematiku-
sára, Vályi Gyulára. Hagyomány-
nyá vált, hogy kegyeletünket 2005
óta, a születése 150. évfordulójára

állított emléktáblánál, a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum udvarán,
és 2012 óta a vár mellett felállított
emlékműnél is versmondással,
életének, tevékenységének bemu-
tatásával, koszorúzással rójuk le. 

A megemlékezésen részt vettek:
dr. Weszely Tibor matematikus, a
Vályi-örökség kutatója, Fodor
Sándor, a Marosvásárhelyi útika-
lauz írója, a Vályi Gyula matema-
tikakör tanulói és tanárai.

Dr. Domokos József a megem-
lékezés fontosságáról, Weszely
Tibor Vályi Gyula életéről és tevé-
kenységéről, Sebestyén Júlia a
Vályi Gyula matematikaelméleté-
nek a légcsavar felületének megha-
tározásában való alkalmazásáról
értekezett.

Ez alkalommal emlékeztünk
Szabó László tanárra, aki az 1540-
ben született Dósa Ádámnak, Dósa
(Dózsa) György unokatestvérének
12. rendű unokája. Ugyanennek a
Dósa Ádámnak 9. rendű unokája
Vályi Gyula. A múlt év végén el-
hunyt Szabó László tanár a Vályi
Gyula Matematikai Társaság tevé-
kenységeinek résztvevője, a 
szoborállítás támogatója volt. Em-
lékeztünk Donáth Árpád és Kocsis
Mária tanárokra is, akik részt vet-
tek a társaság alapításában és Vályi
Gyula emlékének ápolásában.

A megemlékezés az emléktábla
és az emlékmű koszorúzásával ért
véget.

Álomközelben

A Bányavirág és a Bányavakság
hatalmas hazai és magyarországi si-
kere után a kortárs marosvásárhelyi
szerző, Székely Csaba azonnal is-
mertté vált. Mindazonáltal nem e
két dráma volt az első, amellyel a
szerző a szakmai életben is elis-
mertté vált. 2009-ben komoly nem-
zetközi elismertséget szerzett az
eredetileg angol nyelven írt Szeretik
a banánt, elvtársak? (Do You Like
Banana, Comrades?) című darabjá-
val, amely a Brit Közszolgálati
Rádió, a BBC által kiírt rádiójáték-
pályázaton az év legjobb európai
drámájának díját nyerte el, 2013-
ban pedig a Brit Írószövetség (So-
ciety of Authors) Imison-díját is
kiérdemelte.

A monodráma főszereplője egy
londoni szanatóriumban meséli el
az 1989 előtti és utáni élményeit.
Az előadás rendezője Sorin Mili-
taru, a történet főhősét, Veres Ró-
bertet Sebestyén Aba szólaltatja
meg.

A produkciót 2014-ben az év
negyven legfontosabb előadása
közé sorolta a 7óra7 színházi portál. 

„Sebestyén Aba aprólékos gond-
dal építi fel ezt a felnőttként is gye-
reklelkű férfit a kapirgáló
kézmozdulatoktól a hanghordozá-
son át a mimikáig. Ha valaki, ő
aztán ismeri és érti Székely Csaba
drámanyelvét, hiszen a Bányavirág-
ból és a Bányavakságból is kiváló

előadásokat rendezett. Így nem
csoda, hogy jól érzi a dráma tragi-
kumát és humorát, és ez a kettő ide-
ális arányban ötvöződik játékában.”
(Turbuly Lilla: Róbert szerint a
világ, 7óra7)

„A látszólag érzelemmentesen és
szenvtelenül elmondott történetek
mögül rendre elővillan a diktatúra
igazi arca; az elfojtás, a represszió,
a félelem természetrajza, a megsza-
badulás vágya, a felszabadító röhö-
gés kényszere. (...) A Szeretik a
banánt, elvtársak? előadójaként Se-
bestyén Aba megtalálta azt a kényes
és szűk színészi mezsgyét, amelyen
végighaladva a szöveg lebegő am-
bivalenciája, dupla fenekű beszéd-
helyzetei, fekete humora ki-
bontható, értelmezhető. Elemi
erejű, reflektált játékot látunk, egy
kivételesen szenzibilis textus inter-
pretációjaként Sebestyén Aba, aki
érett színészetét számos előadásban
(...) felvillantotta, ezúttal szinte
végtelen érzelmi skálán játszik.”
(Kovács Dezső: A diktatúra lélek-
tana, Revizor online).

Egy budapesti előadás-sorozat
után a produkció – közkívánatra –
újra megtekinthető Marosvásárhe-
lyen is. Az előadásokra február 5-én
(20.30 órától) és 18-án kerül sor a
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Stúdió Színházában. Helyfog-
lalás a 0736-350-686-os telefon-
számon lehetséges. (Knb.)

Sebestyén Júlia

Ismét Marosvásárhelyen 
Szeretik a banánt, elvtársak?

Vályi Gyulára emlékeztek
„A múltat nem lehet tőlünk elvenni.

De az csak akkor a miénk, ha ismerjük.” 
Nemeskürty István



A mezőgazdasági minisztérium
meghatározta az átmeneti támoga-
tás határértékeit. Ezek szerint
2017-ben a szarvasmarha-, juh- és
kecsketenyésztők 189,6 millió
euró támogatást kaphatnak, ami az

előző évhez viszonyítva 6,6%-kal
(203,1 millió euró) kevesebb. Az
összeget a mezőgazdasági minisz-
térium költségvetéséből a 2016-os
mezőgazdasági év költségeinek fe-
dezésére 2017-ben törlesztik. Nő

viszont a támogatás a bivaly, a faj-
bika, valamint a juh és a kecske
(húsállatok) után. Erre 121,9 millió
eurót – 7,5%-kal többet, mint az
előző évben – szán a szaktárca. 

A tejtermelési támogatás (szar-
vasmarhák után) 25,9 millió euró,
a hústermelés esetén 116,7 millió
euró, míg juhnál és kecskénél
ugyanez 54,6 millió euró, mindhá-
rom összeg csökkent az előző évi-
hez viszonyítva. A bivalytejet
termelők összesen 1,4 millió eurót
kaphatnak, a juh- és kecskehúster-
melők 28 millió euró támogatás-
ban részesülnek a korábbi 24,5
millió euróval szemben. A fajbikák
(hús) esetén 11 millió a támogatás,
míg a tejelő tehenekre 81,4 millió
eurót különítettek el a költségve-
tésben, mintegy 5 millióval többet,
mint tavaly. Mint ismeretes, az
egyik támogatás az állatlétszámra,
a másik pedig a termékre jár. Ezál-
tal is kiderül, hogy milyen irány-
ban kívánja fejleszteni az
állattenyésztést az unió Romániá-
ban. 

Korábbi Agrovilág oldalunk-
ban említettük, hogy 2016.
július 18-án fogadta el a par-
lament a 150-es számú tör-
vényt, amely módosította az
élelmiszertermékek forgal-
mazását szabályozó, 2009-
ben kibocsátott 321-es
törvényt. Az új jogszabály kö-
telezővé tette, hogy a szuper-
marketek polcaira kerülő
termékek 51%-át az úgyne-
vezett rövid ellátó lánc útján
szerezzék be. A törvény ja-
nuár 18-ától  érvényes. 

Felvettük a kapcsolatot az Au-
chan nagyáruházzal. Cikkünk meg-
jelenése után közölték az üzlet
álláspontját, amelyet Mihaela Cos-
tache, a cég külkapcsolati szakér-
tője osztott meg velünk. Az Auchan
Retail Románia 2016-ban „Te ter-
melsz, mi támogatunk!” jelmondat-
tal helyi termelőket támogató
programot kezdeményezett. Az Au-
chan helyi képviselői nyolc romá-
niai városban több találkozót
szerveztek a környékbeli termelők-
kel, amelyek célja hosszú távú part-
nerkapcsolat kialakítása. Ezeken
tájékoztatták az érdekelteket, hogy

milyen feltételeknek kell eleget te-
gyenek, hogy a nagyáruház beszál-
lítói legyenek. A találkozókon túl
azoknak a termelőknek, akik szeret-
nének együttműködni a céggel, sze-
mélyre szabott tanácsadást tart egy
erre kiképzett csapat, csak jelezni
kell a szándékot a producatori-
locali@auchan.ro e-mail címen. 

Az Auchan áruház támogatja a
hazai termelőket, hiszen minden üz-
letházában van egy részleg, amelyen
hagyományos romániai termékeket
forgalmaz. Jelenleg a nálunk forgal-
mazott élelmiszertermékek nagy
része romániai, mivel az Auchan Re-
tail kereskedelmi politikájának meg-
felelően a piac minden területén
támogatják a hazai termelőket. 

Érdemes tehát felvenni a kapcso-
latot a nagyáruházakkal, köztük az
Auchannal, amelynek két áruháza
is van Marosvásárhelyen, lapunk
pedig szívesen közvetít a többi
nagykereskedelmi áruház és a gaz-
dák között, hogy ezáltal is egészsé-
gesebb hazai termékek kerüljenek a
polcokra. A gazdákat pedig arra
ösztönözzük, hogy használják ki a
lehetőséget, amelyet most már tör-
vény is biztosít. 

Tavaly december közepén
rendezte meg évi beszámoló
gyűlését a Maros Megyei Mé-
hészegyesület. A tanácskozá-
son számos szakmai kérdés is
felmerült, az egyik a méhkap-
tárak elhelyezésére vonatko-
zott, ugyanis számos
településen nézeteltérés ala-
kult ki a méhészek és több-
nyire a szomszédok között,
mivel sokakat zavar a méhek
közelsége. Ezért – olvasónk
kérésére – a jogszabály alap-
ján tisztázzuk a kérdést. 

A 2013. december 24-én megje-
lent 383-as számú méhészeti tör-
vény 11. és 12. cikkelye részletezi,
hogy milyen feltételekkel lehet kap-
tárakat tartani. A 11. cikkely szerint
a méhész által benyújtott kérvény
alapján a helyi közigazgatási egysé-
gek, valamint a föld- és erdőterüle-
tek adminisztrátorainak kötelessége
helyet biztosítani a kaptáraknak, a
saját vagy akár más megyékben. 

A helyet a kaptárak nagyságához
mérten ingyen bocsátják a méhész
rendelkezésére szállítóeszközzel is
megközelíthető területen, méhcsa-
ládonként nem lehet kisebb mint 5
és pavilononként mint 50 négyzet-
méter. A használat időtartamát a fe-
leknek szerződésben kell
rögzíteniük. 

A 12. cikkely szerint minden év
március elsejéig a helyi tanácsok-
nak, illetve a mezőgazdasági
és/vagy erdőterületek tulajdonosai-
nak fel kell mérniük a méhészetre
alkalmas területeket, és közölniük
kell a méhészekkel. Ugyanígy már-
cius 15-éig a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztériumnak
írásban igényelnie kell az említet-
tektől a rendelkezésre bocsátandó
területeket, amit az  közöl a más

megyékben levő méhészekkel,
egyesületekkel. A helyi tanácsok a
területeket először az ott lakó (saját
település és megye) méhészeknek
ítélik oda, a fennmaradó részt ajánl-
hatják fel a máshol lakó igénylők-
nek. A méhésznek 24 órán belül
közölnie kell a helyhatósággal a te-
rületfoglalási időszakot, a méhcsa-
ládok számát, valamint az
elérhetőséget, amelyen abban az
esetben értesíthetik, ha a környék-
beli gazdák permetezni szeretnék a
területet. Ugyanakkor a területre ki
kell helyeznie egy tájékoztató pan-
nót, amelyen  fel kell tüntetnie a
nevét, címét, telefonszámát, a kap-
tárak számát és az állategészség-
ügyi regiszteri számot. 

Magánterületre is lehet kaptárat
tenni, a szóban forgó törvény előírá-
sainak betartásával. A  kaptárakat
nem helyezhetik öt méternél köze-
lebb vasúthoz, közutakhoz vagy a
szomszéd telkének határához, attól
függetlenül, hogy kül- vagy belte-
rületről van szó. Amennyiben ez
nem lehetséges, akkor a méhcsalá-
dokat két méter magas és ugyan-
ilyen hosszú fallal kell körülvenni.
A méhészek kötelesek az erdőterü-
letektől 100, a mezőgazdasági terü-
letektől 300 méter távolságba
elhelyezni a kaptárakat, úgy, hogy a
méhek repülési útvonala ne keresz-
tezze a mások (méhészek) tulajdo-
nában levőkét vagy a bérelt
begyűjtési területet.  

A pannók kihelyezésének elmu-
lasztásáért, illetve, ha nem értesítik
a polgármesteri hivatalokat, a mé-
hészeket 50-100 lej közötti, míg a
távolságok figyelmen kívül hagyá-
sáért 100-tól 150 lejig terjedő bír-
sággal sújthatják az ellenőrző
hatóságok.  

A kaptárak kihelyezésére 
vonatkozó 

méhészeti szabályok 

Az Auchan átveszi a helyi termékeket 
Te termelsz, mi támogatunk! 

birtoklevelek kitöltéséhez szüksé-
ges személyzetet, ugyanakkor nin-
csenek földmérők, akik pontosan
megállapítanák a területfölösleget.
Azóta a közigazgatási egységek
szerződést kellett volna kössenek
olyan szakcégekkel, amelyek el-
végzik a kataszteri felmérést és te-
lepülésenként véglegesítik a
földtulajdon-visszaszolgáltatási fo-
lyamatot. 

Tánczos Barna szenátor, a felső-
ház mezőgazdasági bizottságának
tagja szerint az országban mintegy
5400 hektár terület tulajdonjogát
kellene tisztázni, hogy ne kerüljön
az országos földalapba. Emellett
több megye prefektúrájáról jelez-
ték a kormánynak, hogy még min-
dig nem sikerült megoldani a
földosztást, így amennyiben meg-
marad a 2017. január elsejei határ-
idő, és a vitás, ki nem osztott
földek az állami ingatlanügynök-
séghez kerülnek, ez sérti a volt tu-
lajdonosok tulajdonjogát, mivel az
állami tulajdonba került területeket
már nem adhatják vissza termé-
szetben. Ugyanakkor a fennmaradt
területeket nem adták át az állami
ügynökségnek, hiszen az ezekre
vonatkozó okiratokat, átadási-átvé-
teli egyezményeket  nem sikerült
rendezni, ezért – a kormányrende-
let indoklása szerint – szükségessé
vált újra meghosszabbítani a határ-
időt. A földreform után fennmaradt
és az állami ingatlanügynökség tu-
lajdonába kerülendő területek és az
épületek értékesítésére vonatkozó,

utólag kibocsátott alkalmazási sza-
bályokat módosítani kell. Erre való
tekintettel a 2016-ban kibocsátott
98-as számú kormányrendelettel az
ingatlan-visszaszolgáltatási folya-
matot lezáró 2013/165-ös törvény-
ben megjelölt határidőt 2018.
január elsejéig hosszabbítják meg
(10. cikkely). 2018. április 15-ig az
országos ingatlanügynökség min-
den közigazgatási egységre el kell
készítse azt a kimutatást, amiből
kiderül, hogy mennyi földterület és
épület maradt tulajdonos nélkül, és
hat hónapon belül a helyi földosztó
bizottságok át kell adják ezeket az
ügynökségnek. 

Maros megyének is kedvez a ha-
táridő-hosszabbítás, ugyanis a pre-
fektúra hatáskörébe tartozó megyei
földosztó bizottság adatai szerint,
annak ellenére, hogy több mint egy
év állt rendelkezésükre, 2017 janu-
árjáig a 102 közigazgatási egység-
ből mindössze 52 közölte a megyei
hatósággal, hogy miként állnak a
tulajdon-visszaszolgáltatással, és
ezek közül 28 községben fejező-
dött be a folyamat.

A jogszabály szerint a polgár-
mesteri hivatalok szerződést kell
kössenek egy kataszteri felmérést,
térképezést végző céggel. A mun-
kálatokat az országos kataszteri és
ingatlankezelő ügynökség költség-
vetéséből fedezik – tudtuk meg 
Lucian Mănişortól, a Maros me-
gyei kataszteri hivatal vezetőjétől.

Tudomásuk szerint tavaly hat
község kötött szerződést szakcé-

gekkel, és ennek köszönhetően be
is fejezhették a földosztást. Lucian
Mănişor szerint mind a községeket,
mind a kataszteri hivatalok alkal-
mazottait felkészületlenül érte az új
digitális feltérképezési és kataszteri
nyilvántartási módszer.   Mind a
törvénykezésben, mind a technikai
kivitelezésben vannak olyan köve-
telmények, amelyekhez alkalmaz-
kodni kellett. Meg kellett tanulni
használni az új számítógépes ka-
taszterezési programot, hatalmas
adatmennyiséget kell feldolgozni.
A megyei kataszteri hivatalhoz is
alkalmaztak új munkatársakat, aki-
ket meg kellett tanítani az új rend-
szer használatára. Ehhez hasonló a
helyzet a községeknél is, emellett,
az eddig hozzávetőlegesen bejelölt
vitás felületek helyzetét most pon-
tosan kell tisztázni, berajzolni a tér-
képre. Azt még nem tudni, hogy az
idén hány közigazgatási egység köt
szerződést, mivel még nem fogad-
ták el az országos kataszteri hivatal
költségvetését, így azt nem tudni,
konkrétan Maros megyére mennyi
jut, és ebből hány község térképe-
zési munkálatait fedezhetik.

A megyei kataszteri hivatal nyil-
vántartása szerint eddig Maros me-
gyében 180.000 birtoklevelet
fogadtak el (érvényesítettek), még
hátravan a kibocsátandó mennyiség
mintegy 20%-a, ami hozzávetőleg
40.000 birtoklevelet jelent. A hiva-
talvezető pozitív példaként emlí-
tette Szászkézdet, ahol sikerült
befejezni a birtoklevelek kiosztását. 

Késik a földreform befejezése 

Fotó: Vajda György
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Támogatás állattenyésztőknek

A Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) szakértői nem fejez-
ték be a 2016-os mezőgazda-
sági évre szóló kérvények
ellenőrzését, így a vizsgálat
alatt álló gazdák egyelőre
nem kapják meg az igényelt
támogatást. Országos szin-
ten alig 10 megyében fejez-
ték be az ellenőrzést, a
többiekben még mindig hát-
ravan a dossziék közel 40%-
ának tisztázása. Ennél
nagyobb gond, hogy az ellen-
őrzött dokumentációk 60%-
ában valamilyen hibát
találtak. 

Bordi Kacsó Zsolt, az APIA
Maros megyei kirendeltségének
szakértője elmondta, január 26-ig
913 gazdát ellenőriztek a terepen,
hátravolt még 284, azaz a vizsgálat

alatt állók 31,11%-a. A hőtérképek
alapján 2408 gazdát ellenőriznek.
Elsősorban azt nézik, hogy a támo-
gatási igénylésekbe leírt adatok
megfelelnek-e a valóságnak.  A hő-
térképek  kimutathatják az eltéré-
seket abban az esetben, ha nem a
nyilatkozatban szereplő kultúrával
vetették be a területet, illetve
többre kértek támogatást, mint
amit megművelnek. 

A legnagyobb gond a gyepterü-
leteken van, ahol a helyszínen ki-
derült, bár több éve támogatást
vettek fel a területek karbantartá-
sára, azt nem tették meg. Többen a
környezetkímélő gazdálkodás (ag-
romediu) feltételeit nem tartják be.
Amennyiben nem sikerül tisztázni
az eltéréseket, a gazdáktól meg-
vonják a támogatást, sőt vissza is
fizettethetik a már odaítélt össze-
geket. 

Az ellenőrzés alatt álló gazdák a
pénzt csak hónapok múlva kaphat-
ják kézbe, ugyanis az észrevétele-
ket, illetve a jegyzőkönyveket
egyenként be kell vezetni a rend-
szerbe, és csak a bukaresti központ
jóváhagyását követően utalják át a
pénzt azoknak, akiknél mindent
rendben találtak. 

A szakértő arra kéri a gazdákat,
hogy ne hagyják parlagon, és teljes
egészében műveljék meg a támo-
gatandó területet, ugyanakkor na-
gyon pontosan jelöljék be a
térképen a parcellákat, mert az
aprónak tűnő eltérések miatt is el-
veszthetik a támogatást. Ha pedig
más készíti el a dokumentációt,
akkor a gazda ellenőrizze, hiszen a
kérvényt aláíró felel annak a tartal-
máért. 

Ellenőrzik a gazdákat
Hónapokat késhet a kifizetés 



Az Erdélyben meghonosodó
unitrizmus az evangéliumi raciona-
lizmus talajában gyökerezik. Az
unitarizmus erdélyi kialakulásában
és elterjedésében a helyi reformáto-
rok mellett jelentékeny szerepet ját-
szottak Szervét Mihály
(1511–1553) spanyol orvos, teoló-
gus, Rotterdami Erasmus (1466–
1536) humanista tudós és az olasz
emigráció jeles humanista képvise-
lői: Valentino Gentile (1515–1566),
Fausto (1539–1604) és Laelio Soz-
zini (1525–1562), Giorgio Bland-
rata (1515–1588).

A reformáció radikális ágaként
Erdélyben kialakult unitárius fele-
kezet Dávid Ferencet (1520–1579)
tekinti alapítójának. A szász nemze-
tiségű David Hertel Kolozsváron
született 1520 körül, és édesapja ke-
resztneve után nevezte magát Fran-
ciscus Davidisnek, azaz Dávid
Ferencnek. A jómódú tímármester
három fia közül Dávidot iskoláz-
tatta. Tanulmányait Kolozsvárott
kezdte, és Gyulafehérvárott, a káp-
talani iskolában folytatta. Talán őt
azonosíthatjuk azzal a Franciscus
Colosvariusszal, akit 1545-ben mat-
rikuláltak Brassóban. Két évet tölt-
hetett a koronás városban, mert
1548-tól 1551-ig a wittenbergi
egyetem hallgatója volt. Hazatérése
után, immár a reformáció híveként,
a kor gyakorlatának megfelelően is-
kolamesteri és prédikátori feladato-
kat látott el. 1551-ben Besztercén,
1552-ben Petresen, az esztendő vé-
gétől pedig szülővárosában tevé-
kenykedett. Tekintélyének súlyát
igazolja az, hogy 1555-ben a ko-
lozsvári szászok plébánossá válasz-
tották. Az 1550-es évek második
felében egy sor latin nyelvű érteke-
zésben védelmezte a lutheránus ál-
láspontot az olasz orvos, Francesco
Stancaro (1501–1574) krisztológiá-
jával szemben. Ennek elismeréséül
1557-ben az erdélyi magyar protes-
tánsok püspökévé (szuperinten-
denssé) választották.

Erdélyben az 1550-es évek végén
két területi-nemzeti alapon szerve-
zett protestáns szuperintendencia
működött. Az egyikhez Szeben köz-
ponttal a szász székek, a másikhoz
Kolozsvár központtal a magyarok

lakta területek tartoztak, függetlenül
attól, hogy a reformációnak melyik
irányzatát fogadták el. Dávid 1559-
re a helvét reformáció hatása alá ke-
rült, szakított korábbi lutheránus
álláspontjával és lemondott szuper-
intendensi tisztségéről. Az 1560-as
évek úrvacsoravitáit az évtized má-
sodik felében a Szentháromság-
dogma kritikája váltotta fel.
Blandrata György, János Zsigmond
(1540–1571) fejedelem olasz udvari
orvosa és diplomatája hatására
Dávid Ferenc fokozatosan szembe-
fordult egykori harcostársaival, és
új álláspontját védelmezte. 1566-tól
Dávid és Blandrata voltak az unitá-
rius hitviták főszereplői.

Trinitárius és unitárius küzdelem
Már a reformáció korai szakaszá-

ban voltak olyan szerzők, akik bí-
rálták a niceai (325), illetve
konstantinápolyi (381) zsinaton el-
fogadott Szentháromság-tant. A tan
legjelentősebb 16. századi bírálója
Szervét Mihály spanyol orvos és te-
ológus volt, aki a De trinitatis erro-
ribus (A háromság téves voltáról)
című, 1531-ben megjelent munká-
jában a dogma tarthatatlanságát bi-
zonyította. Szervét művei Blandrata
közvetítésével Erdélybe is eljutot-
tak, és a helvét iránytól fokozatosan
elszakadó antitrinitáriusok a spa-
nyol gondolkodó főművéből, az
1553-ban megjelenő Restitutio
Christianismi (A kereszténység
helyreállítása) című művéből merí-
tették a Szentháromságot bíráló érv-
készletüket. A hatvanas évek végére
a Szervét platonikus spekulációktól
sem idegen krisztológiáját ötvözték
a Lelio Sozzini-féle krisztológiával.
Ennek lényege az, hogy a János
evangéliumában szereplő Logosz
csupán metaforikus elnevezése a
Máriától született ember Jézusnak,
aki korábban nem létezett, tehát
nem a Szentháromság második sze-
mélye, hanem a Szentlélektől fo-
gantatott, isteni adottságokkal
felettébb megáldott ember. Ez az
unitárius álláspont ütközött az
1566–1571 között rendezett nyilvá-
nos hitvitákon – Torda, Gyulafehér-
vár, Marosvásárhely, Nagyvárad
stb. – a trinitárius felfogással. (A
korabeli hitviták propagandisztikus
kommunikációs eszközök voltak, a
hitvitázók legtöbb esetben nem di-

alógust folytattak, hanem a megfe-
lelő retorikai fogásokkal ellenfeleik
lejáratására törekedtek. A hitviták
több esetben megihlették a kortár-
sak/résztvevők irodalmi fantáziáját
is.) Az Isten egységét és/vagy há-
romságát első ízben az 1566. április
24-től 27-ig, a fejedelem és tanácso-
sai jelenlétében Gyulafehérváron

tartott zsinaton vitatták meg. Itt
Dávid Ferenc és társai elvetették az
istenfogalommal kapcsolatos olyan
skolasztikus kifejezéseket, mint
„essentia, substantia, persona, na-
tura”, mert ezeknek nincs bibliai
alapjuk, ugyanakkor megígérték,
hogy a bibliai terminológia hely-
reállításán túl minden további újí-
tástól tartózkodnak. Az
egyezséget lehetetlen volt betar-
tani, és ezzel évekig tartó szellemi
csatározás vette kezdetét. A máso-

dik gyulafehérvári hitvita 1568.
március 8-án kezdődött, és tíz napig
tartott. Az 1569-ben Nagyváradon
tartott hitvita során megindult a
partiumi unitárius misszió. A ma-
gyar nyelven zajlott hitvita iro-
dalmi emléke a Debreceni disputa
vagy Válaszúti komédia soraiban
öltött testet. 

A nyugat-európai gondolkodók,
elsősorban Erasmus és Sebastian
Castellio eszmeiségét Erdélyben a
vallásos tolerancia szolgálatába ál-
lították, és 1568 januárjában Tor-
dán, a korábbi országgyűlési
végzésekre is hivatkozva – Európá-
ban egyedülállóan! –, törvénybe ik-
tatták a szabad vallásgyakorlatot.
Az országgyűlési végzés egyik elő-
készítője Dávid Ferenc volt. E ha-
tározat egyrészt az unitarizmus
állami elismertetését és az egyház
megalapítását szavatolta, másrészt
a fejedelem toleráns valláspolitiká-
jának köszönhetően lehetővé tette,
hogy a Nyugat-Európában üldözött
Szentháromság-tagadó teológusok
Erdélyben találjanak menedéket. A
kolozsvári városi iskolánál elhe-
lyezkedő teológusok – Johann
Sommer (1542–1574), Jacobus Pa-
laeologus (1520–1585), Matthias
Vehe-Glirius (1545–1590), Chris-
tian Francken (1550–1610) – hatá-
sára Dávid újólag felülbírálta
krisztológiáját, és az ún. nonadoran-
tista felfogás hirdetője lett, mely Jé-
zusnak semmiféle istenségét nem
ismerte el, és azt tanította, hogy
nem szabad őt sem imádni, sem se-
gítségül hívni.

A János Zsigmond halálát köve-
tően megváltozott politikai viszo-
nyok következtében az Unitárius
Egyház 1576-ban önálló egyházi
struktúra szervezésére kényszerült.
A protestáns egyházalkotmány min-
tájára szervezett zsinat-konzisztóri-
umi jellegű közösségeik 13
egyházkört alkottak, élükön a vá-
lasztott esperesekkel. Az egyház
élén a zsinat választotta püspök állt,
az igazgatás a lelkészek kezében
volt. A liturgikus élet nem volt egy-
séges, a lelkészek a Heltai fordította
Szentírást használták, a szertartások
– keresztség és úrvacsora – tekinte-
tében azonban a hetvenes évek kö-
zepén nagyon megoszlottak a
vélemények.

Az unitarizmus kezdettől fogva

felkarolta az oktatás és nevelés, szé-
lesebb értelemben a művelődés
ügyét, és azt tehetős tagjai révén bő-
kezűen támogatta. A felekezet ki-
sebb iskolái mellett Tordán,
Gyulafehérváron, Désen, Marosvá-
sárhelyen és Nagyenyeden felsőbb
fokú, Kolozsvárt pedig szeminári-
umi rangú iskolát működtettek. A
kolozsvári óvári iskola hazai és kül-
földi tanárai által nemcsak Erdély,
de Közép-Kelet-Európa egyik leg-
színvonalasabb teológiai és filozó-
fiai műhelye lett.
Dávid Ferenc elítéltetése és halála

János Zsigmond 1571-ben bekö-
vetkezett halála után a katolikus
vallású Báthory család tagjai követ-
ték egymást Erdély trónján. István
(1571–1576) után testvére, Kristóf
(1576–1581), majd kisebb-nagyobb
megszakításokkal annak fia, Zsig-
mond (1588–1601). A család vallás-
politikája a katolikus egyház
restaurációjának kedvezett. Báthory
István ugyan erőszakkal nem lépett
fel az unitáriusok ellen, de fejede-
lemmé választása után egy sor in-
tézkedése meggyengítette az
unitáriusok pozícióit. A legsúlyo-
sabbnak a vallásos munkák cenzú-
rája és az 1572. évi innovációs
törvény bizonyult. Ez vezetett
Dávid Ferenc tragédiájához is. A
püspök a hetvenes évek közepén
krisztológiájában eltávolodott ko-
rábbi álláspontjától, és azt hirdette,
hogy Jézus ember volt, ezért őt nem
illeti imádat; ezzel egyidejűleg el-
vetette a gyermekkeresztség gya-
korlatát is. Blandrata úgy látta,
hogy Dávid végzetes hibát követett
el azzal, hogy a Sommer, de főként
Palaeologus nyomán kialakított ál-
láspontját a zsinat elé vitte. Az olasz
orvos és politikus szerint Dávid ve-
szedelembe sodorta az unitáriusok
nehezen kimunkált egységét, ezért
Fausto Sozzini Erdélybe hívásával
próbálta visszatéríteni egykori har-
costársát az 1571-ben elfogadott
hittételekhez. A remélt kompro-
misszum 1579-ben kudarcba ful-
ladt, ezért Blandrata Dávid Ferencet
az innovációs törvény megsértésé-
vel bevádolta a fejedelemnél. Az
ügy a gyulafehérvári országgyűlés
elé került, ahol 1579. június 3-án a
súlyosan beteg püspököt vallásújí-
tásért „mások példájára” várbör-
tönre ítélték, Déva várába zárták,
ahol 1579. november 7-én meghalt. 

Az erdélyi reformáció utolsó és
legradikálisabb ágaként jelentkező
szombatosság vagy zsidózás egyik
ideológusát Dávid Ferencben látja a
felekezeti történetírás, és az unitá-
rius püspök munkássága utolsó sza-
kaszát összekapcsolják az ún.
szombatos mozgalommal. Nem vi-
tatjuk, hogy Dávid utolsó értekezé-
seiben merített a zsidózók
alapforrásának számító, a kolozs-
vári kollégiumban tanító Matthias
Vehe-Glirius tollán megszülető, Is-
tenismeret című német nyelvű
műből, ez azonban nem jelenti azt,
hogy azonosult az egyébként is csak
az 1620-as évek után meghonosodó
szombatos gyakorlattal. A szomba-
tosok szerint Jézus nem módosított
az ótestamentumi törvényen, ezért
Isten törvényeit megismerni és ér-
telmezni egyedül az Ótestamentum
alapján lehet, mi több, a híveknek –
a körülmetélkedés kivételével – az
Ótestamentum rituális törvényeit is
be kell tartaniuk. Egyetlen hitelt ér-
demlő feljegyzés sem igazolja,
hogy Dávid Ferenc ótestamentumi
rituálét gyakorolt volna.

Az európai reformáció történeté-
nek egészében is különleges hely il-
leti meg az Erdélyi Unitárius
Egyházat, hiszen a 16. századi
Közép-Kelet-Európa unitárius kö-
zösségei közül egyedül az erdélyi
élte meg a 21. századot.

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József lelkipásztor
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Körösfői-Kriesch Aladár: A tordai országgyűlés

Dávid Ferenc. Hunyadi László munkája

Kovács Sándor

500 éves a reformáció
Dávid Ferenc (1520–1579) élete és reformátori munkássága



Amint az előző részekben láttuk,
bizonyos értelemben az elévülés és
az elbirtoklás az idő múlásának és
annak hatásának a jog terén meg-
nyilvánuló legegyértelműbb ha-
tása, hiszen ezáltal jogot
veszíthetünk (elévülés), valamint
jogot is szerezhetünk (elbirtoklás).
Vannak azonban bizonyos helyze-
tek, amikor az elévülési határidő
nem folyik (suspendarea cursului
prescripţiei) – amennyiben nem is
kezdődött el, vagy felfüggesztődik,
ha már elkezdődött – vagy félbe-
szakad (intreruperea cursului
prescripţiei), és egy új, a megsza-
kított elévüléssel azonos időtar-
tamú elévülési idő kezd folyni.

A román jog több elévülési ha-
táridőt felfüggesztő esetet szabá-
lyoz. Ennek értelmében az elévülés
felfüggesztődik a következő ese-
tekben: házastársak között, a há-
zasság alatt, amennyiben együtt
élnek. Ez a kitétel élettársak eseté-
ben nem érvényes. Nem folyik az
elévülés a szülők és az egyéb tör-
vényes képviselők (pl.
gondnok/curator, gyám/tutore) va-
lamint a kiskorú vagy az egyéb
képviselt személy között (pl.
gyámság alá helyezett személy)
ameddig a képviselet tart, és az el-
számolás a felek között nem került
jóváhagyásra (a gyám és gondnok
az oltalmazott személlyel kapcso-
latos évi számadását a gyámbíró-
ság kell jóváhagyja). Ugyanez
érvényes a más javainak kezelésére
is, a javak kezelője és azok tulajdo-
nosa közötti elévülési határidőre
(pl. a jószágkezeléssel kapcsolatos
költségek megtérítésének elévülési
határidejével kapcsolatosan). A tör-
vényes képviselő nélküli kiskorú
vagy cselekvőképtelen személy
esetében sem folyik az elévülés,
ameddig nem rendelkezik törvé-
nyes képviselővel. 

A hitelező esetében sem beszél-
hetünk elévülésről egészen addig,
ameddig az adós szándékosan el-
hallgatja vagy elrejti az adósságát
vagy annak lejártát. Amennyiben
egy vitás helyzetet a felek békítő-
tárgyalás útján próbáltak megol-
dani, a békítőtárgyalás idején az
elévülés nem folyik, ha ezek a tár-
gyalások az elévülési idő utolsó 6
hónapjában kerültek elindításra.
Ugyanez a helyzet abban az eset-
ben, ha egy bírósági kereset bea-
dása előtt a feleket előzetes
eljárások lefolytatására kötelezi a
törvény vagy a szerződés. Az elő-
zetes eljárás lefolytatása alatt sem
folyik az elévülés, de ennek a fel-
függesztésnek a határideje nem
lehet több mint 3 hónap, amennyi-
ben nincs más törvényes vagy szer-
ződéses határidő. 

Háború vagy mozgósítás idején
a katonák vagy a katonai szolgála-
tot teljesítő civilek esetében sem
folyik az elévülés. A kényszerhely-
zet (forţă majoră) ideje alatt sem
folyik az elévülés, hiszen nem
lenne méltányos, hogy valakit az
idő múlása jogainak gyakorlásában
negatívan érintsen, amennyiben
ezzel kapcsolatosan nem róható fel
neki mulasztás (például amennyi-
ben természeti katasztrófa akadá-
lyoz meg valakit egy peres kereset
határidőn belüli iktatásában, azzal
a személlyel szemben nem érvé-
nyesíthető az elévülés a kényszer-
helyzet ideje alatt).

Egy hagyaték hitelezőivel szem-
ben nem folyik az elévülés egészen
addig, ameddig az örökösök nem
fogadták el a hagyatékot vagy – ha
nem léteznek örökösök – nem ke-
rült egy hagyatéki ügygondnok ki-
nevezésre. (Ezzel kapcsolatosan
meg kell említeni, hogy egy hagya-
tékból nem csak az aktívat, hanem
a passzívat is örökölik az örökösök,
tehát a hagyaték adósságait is ki
kell fizetni az öröklés után, de csak
az örökölt javak értékéig.)

A gyámság alá helyezett férj ese-

tében nem folyik az elévülés az
apaságtagadási kereset benyújtásá-
nak tekintetében egészen a gyám-
ság megszüntetéséig, függetlenül
attól, hogy van vagy nincs törvé-
nyes képviselője – gyámja.

A mesterséges ingatlannövedéki
jog esetén (accesiune imobiliară ar-
tificială) nem folyik az elévülési
határidő addig, ameddig a beépített
telek- vagy ingatlantulajdonos a
használatban nem akadályozza (a
mesterséges ingatlannövedéki jog
esetén a beépítő más tulajdonában
álló ingatlanra vagy felépítményre
épít, és ezzel kapcsolatosan kárté-
rítési igényt jelenthet be, de az
ezzel kapcsolatos elévülési idő fel-
függesztődik, ameddig a beépített
telek vagy felépítmény tulajdonosa
a beépített vagy felépített ingatlan
vagy felépítmény használatában
nem akadályozza az építőt).

A felépítményi jog (az építő fel-
építményre vonatkozó tulajdon-
joga, amennyiben a beépített telek
tulajdonosával nem azonos) esetén
nem folyik az elévülés a telektulaj-
donossal szemben az építőnek az
eredeti állapot visszaállítására irá-
nyuló kereset beadása tekintetében,
ameddig a felépítményi jog létezik.

Testi sértés vagy haláleset esetén
a kártérítési kereset elévülési határ-
ideje felfüggesztődik egészen az
esetből eredő rokkantnyugdíj vagy
a szociális segélyek megállapítá-
sáig.

Egy speciális felfüggesztő ok a
csődkérelem (faliment, insolvenţă),
amelynek értelmében a csőd bíró-
sági jóváhagyásától számítva min-
den bírósági kereset vagy bíróságon
kívüli eljárás a csődbe jutott adóssal
szemben felfüggesztődik. Ez a gya-
korlatban például azt jelentette,
hogy az Astra biztosító elleni bíró-
sági perek, amelyek nagyon gyako-
riak voltak ezzel a társasággal
szemben a biztosítási károk meg
nem térítése miatt, a gyakorlatban
mind felfüggesztődtek. 

(Folytatjuk)

Az elévülésről és az elbirtoklásról (IV.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Február 15-től érkeznek az önkormányzatokhoz
A termelői tanúsítványok 
és árusítási engedélyek

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Januári nyugtalottó-sorsolás

Vasárnap jégkorongmérkőzés
a korcsolyapályán

A mezőgazdasági termékek pia-
cát szabályozó 2014. évi 145-ös sz.
törvény értelmében a termelői tanú-
sítványokat és az árusítási engedé-
lyeket a megyei tanácsok által
leadott rendelések alapján az Ál-
lami Nyomdavállalat nyomtatja. A
2017-es évre a Maros megyei helyi
közigazgatási egységek 4020 árusí-
tási engedélyt igényeltek, ezek 
összértéke 42.210 lej héa nélkül, a
termelői tanúsítványokból pedig 73
tömböt rendeltek 21.900 lej (héa
nélkül) értékben. A beérkezett
igénylések alapján a Maros Megyei
Tanács szerződést kötött a nyomtat-
ványok beszerzésére az Állami

Nyomdavállalattal, így a helyi köz-
igazgatási egységek hamarosan
megkaphatják a tanúsítványokat és
engedélyeket, amelyekre szüksé-
gük lesz a 2017-es év során. 

Az Állami Nyomdavállalat a
szerződés megkötésétől számított
15 napon belül köteles elkészíteni a
nyomtatványokat, így február köze-
pén várható a leszállításuk. A
nyomtatványok megérkezése után a
Maros Megyei Tanács értesíteni
fogja a polgármesteri hivatalokat,
hogy vegyék át az igényelt termelői
tanúsítványokat és árusítási enge-
délyeket – közölte a Maros Megyei
Tanács sajtóirodája.

Az idei év első nyugtalottó-sorsolását január 22-én tartották. A decem-
ber 7-én kibocsátott pénztárblokkok jelenthetnek plusznyereményt tulaj-
donosaiknak, amennyiben az aznapi 706 lej értékű nyugtaszelvényt
megőrizték. Az igénylések a nyugtalottó-sorsolás másnapjától számítva
harminc napig nyújthatók be a közpénzügyi igazgatóság (ANAF) egysé-
geihez az eredeti pénztárblokk, illetve a személyazonossági igazolvány
másolatával együtt. A pénztárblokk tulajdonosának egy másolatot adnak
az „eredetivel azonos” megjegyzéssel. Egy pénztárblokk akkor számít
nyerőnek, ha a törvény által előírt valamennyi feltételnek eleget tesz (az
elektronikus pénztárgép szériaszáma, a kibocsátás dátuma és időpontja,
a sorszám jól látható). 

A nyugtalottót a pénzügyminisztérium a pénzügyi fegyelem növelése
érdekében indította, 2015 júliusában sorsoltak első ízben. Azóta havonta
egyszer húznak ki nyerő szelvényt, amelyen az előző hónapban kapott
pénztárblokkok vesznek részt. A nyeremény havonta egymillió lej, ezt
száz szerencsés nyertes között osztják szét. Ha ennél többen rendelkeznek
nyertes pénztárblokkal, akkor a nyertesek közül kisorsolják azt a száz sze-
rencsést, aki pénznyereményben részesül. A sorsolást a pénzügyminisz-
térium honlapján, az ANAF és a Román Lottótársaság honlapján teszik
közzé. Amennyiben nincsenek jelentkezők a nyereményre, az alap a kö-
vetkező havi nyugtalottó-sorsolás pénzalapjába kerül. 

Bővebb tájékoztatás a http://www.loto.ro/jocuri/Loteria_Bonurilor_Fis-
cale/Extrageri_video.html vagy a http://www.mfinante.ro/loteriabonuri-
lor.html?pagina=loteriabonurilor honlapon található. (pálosy)

A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal által működtetett ligeti
korcsolyapálya naponta 9.30–21.30
óra között tart nyitva. 

Az első turnus 9.30–11 óra kö-
zött, a második 11.30–13 óra között
üzemel. 13–14 óra között egyórás
szünet van. A délutáni program sze-
rint: 14–15.30, 16–17.30, 18–19.30,
20–21.30 óra között vehető igénybe
a ligeti korcsolyapálya, melynek
díjszabásai a tavalyhoz képest vál-
tozatlanok. A felnőttek 10 lejért, a
gyerekek, tanulók, 8 lejért, a kisko-

rúakat kísérő felnőttek 3 lejért, a
három év alatti gyerekek ingyen
korcsolyázhatnak, a diákigazol-
vánnyal rendelkező egyetemisták
20%-os kedvezményben részesül-
nek.

Az árak másfél órás turnusokra
vonatkoznak. Korcsolyát 12 lejért
lehet bérelni. Felnőttek 120 lejért, a
gyerekek pedig 60 lejért válthatnak
havi bérletet.

Vasárnap, február 5-én 11-14 óra
között jégkorong-mérkőzést szer-
veznek a pályán. (sz.p.p.)

Új útadómatrica-díjszabások

A  teher- és személyszállító járművekre

Tíz napja léptek életbe a hazai
új országút- és autópálya-
használati díjszabások, me-
lyeket a 2016. évi 221-es
számú törvénnyel fogadtak el. 

A személygépkocsik esetében a
régi tarifák maradnak érvényben,
csupán egy napra nem lehet kivál-
tani, a hétnapos útadómatrica 3, a
harmincnapos 7, a kilencvennapos
13, az egyéves 28 eurónak megfe-

lelő lejbe kerül majd. A 3,5 tonna
alatti teherbírású haszongépjármű-
vek esetében a hétnapos útadómat-
rica  6, a harmincnapos 16, a
kilencvennapos  36 és  az egyéves
96 eurónak megfelelő lejbe kerül.
A 3,5 tonnánál nagyobb teherbí-
rású haszongépjárművek útdíja
(7,5 tonnáig): egy napra 4, hét
napra 16, harminc napra 32, kilenc-
ven napra 92, egy évre 320 euró. A

7,5–12 tonna összterhelésű teher-
szállító járművek egy napra 7, hét
napra 28, harminc napra 56, kilenc-
ven napra 160 és egy évre 560
euró. A 12 tonna összterhelésűnél
nagyobb, maximum háromtenge-
lyes teherszállító egy napra kivált-
ható útadómatricája 9 euró, a
hétnapos 36, a harmincnapos  72, a
kilencvennapos 206, az egyéves
pedig 720 eurónak megfelelő lej. A
12 tonna összterhelésűnél na-
gyobb, minimum négytengelyes ka-
mion egy napra kiváltható
útadómatricája 11, a hétnapos 55, a
harmincnapos 121, a kilencvenna-
pos 345, az egyéves matrica értéke
pedig 1210 euró.  9–23 férőhelyes
személyszállító autóbuszok egyna-
pos matricája 2, a hétnapos 20, a
harmincnapos 52, a kilencvenna-
pos 120, az egyéves matrica értéke
320 euró. A 23 férőhelyesnél na-
gyobb autóbuszok egynapos  mat-
ricája 7, a hétnapos 35, a
harmincnapos  91, a kilencvenna-
pos 210, az egyéves útadómatrica
értéke 560 eurónak megfelelő lej.
Az Országos Közútkezelő Vállalat
tájékoztatása szerint a január 20.
előtt megvásárolt útadómatricák ér-
vényesek maradnak. 

Bővebben a www.roviniete.ro
honlapon lehet tájékozódni.
(sz.p.)

Fotó: Nagy Tibor



A vendégek szerezték az
első gólt a Marosvásárhelyi
City’us – Sepsi Futsal közötti
1. ligás teremlabdarúgó
mérkőzésen, a házigazdák
azonban nagyon gyorsan
fordítottak, és a győztes ki-
léte a folytatásban már nem
lehetett kétséges.

A jászvásári kudarcot követően
köszörültek tehát a csorbán a ma-
rosvásárhelyi teremlabdarúgók,
azonban azt is be kell vallani,
hogy az idén amúgy is nagyon el-
vékonyodott keretű háromszéki
csapat jelentősen tovább gyengült
a téli szünetben, amikor újabb já-
tékosok távoztak, és most már ott
is az a célkitűzés maradt, mint
amelyet Marosvásárhelyen han-
goztatnak: nevelni a fiatal játéko-
sokat. Ami nem más, mint az
„annyi pénzünk sincs, hogy kifi-
zessük a számláinkat” megállapí-
tás szalonképesebb változata.

Mint említettük, az első gólt
Pavel szerezte a vendégeknek, aki
Covaci könnyelműsködését hasz-
nálta ki a 2. percben, azonban egy
perc múlva Stoica előbb távolról
vette be Papp kapuját, majd alig
tíz másodperccel később Csoma
Alpár passzát kotorta közelről a
hálóba. Ettől kezdve folyamatos
tűz alá vonták a Sepsi Futsal ka-
puját. A vendégek csak ritkán so-

dorták veszélybe Cătinean hálóját,
aki azonban ezúttal is a helyén
volt.

A City’usban nagyon gyorsan
lehetőséget kaptak a legfiatalabb

tartalékok is, akik ezen a meccsen
nagyon hosszú ideig voltak a pá-
lyán, talán többet, mint a tapasz-
taltabb játékosok, ami magyarázat
egyben arra is, hogy az eredmény
nem volt szigorúbb arányú. 

A második félidőben hosszú
ideig nem esett gól, a marosvásár-
helyiek részéről végül a második
vonalas játékosok találtak be há-
romszor is. Ezek közül Csala Zsolt
gólja szépségdíjas volt. A védelem
is lanyhult azonban, lehetőséget
adva a vendégeknek a szépítésre.

A Marosvásárhelyi City’us gya-
korlatilag már nem veszítheti el a
helyét a rájátszásában, ám ahhoz,
hogy a negyedik helyet elérje,
amely pályaelőnyt biztosítana az
első körben, 4-5 pontot kellene be-
hoznia. Vajon lehetséges-e ez a
maradék öt fordulóban? Ami biz-
tos, hogy legközelebb roppant
nehéz lesz szűkíteni a hátrányon,
hisz február 13-án Temesváron, a
bajnokesélyes Informatica ottho-
nában lép pályára a Marosvásár-
helyi együttes.
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Nem volt kétséges, hogy a képünkön támadó City’us nyeri a mérkőzést, bár a Sepsi Futsal
szerezte meg a vezetést.                                                                                Fotó: Nagy Tibor

Edú elégedett volt, amit látogatásakor tapasztalt, és most ajánlatot tett.                     MTI Fotó

Megvásárolná a nyíregyházi Bo-
zsik Akadémiát Jonas Eduardo
Américo, azaz Edú, a brazil váloga-
tott 1970-ben világbajnok labdarú-
gója. A 67 éves Edú – aki hazájában
több akadémiában is érdekelt – az
MTI-hez a menedzsere révén eljut-
tatott közleményében kiemelte, már
hivatalosan is jelezte szándékát az
akadémia igazgatóságának.

Edú megjegyezte: tavaly, amikor
Nyíregyházán járt, jó benyomást
tett rá az akadémia és annak fiatal
tehetségei. Ezenkívül földrajzi elhe-
lyezkedése is kitűnő, hiszen Ukraj-
nához, Romániához és Szlová-
kiához is közel van, ráadásul Buda-
pest is könnyen megközelíthető.

„Ezek nagyon fontos tényezők.
Egy nemzetközileg nívós akadémia
létrehozása van a tervemben, ha
megegyezünk a feltételekben” –
mondta Edú, aki tervei szerint a leg-
jobb játékosokat magas színvonalú
európai, illetve brazil klubokba kül-
dené, ennek megvalósításához
pedig több híres brazil futballistát
és szakembert is bevonna a pro-
jektbe.

Kósa Árpád, az akadémiát mű-
ködtető Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft. ügyvezetője az MTI-

nek megerősítette a vételi szándék-
ról szóló híreket. Hozzátette, egy le-
hetséges adásvételt hosszas
folyamat kell hogy megelőzzön,
ugyanis fel kell értékelni a szakágat,
ezt követően pedig a tulajdonosnak
– azaz a városnak – kell döntenie
arról, hogy értékesíti-e az akadé-
miát.

Edú minden idők legfiatalabb
labdarúgója, aki világbajnokságon
kerettag volt, ugyanis az 1966-os
angliai tornán – amelyen végül nem
lépett pályára – mindössze 16 éves
volt. Négy évvel később Mexikó-
ban világbajnok lett, és ott volt az
1974-es németországi vb-n is. A
brazil válogatottban 51 meccsen 12
gólt szerzett. Háromszor játszhatott
a világválogatottban. Az FC Santos-
ban tíz esztendőn át futballozott
együtt Pelével. A brazil klubcsapat
színeiben 183 gólt lőtt, több bajnoki
címet és brazil kupagyőzelmet ün-
nepelhetett, illetve egyszer klubvi-
lágbajnok lett. Pályafutása során
játszott még a Corinthians, a mexi-
kói FC Monterrey és az amerikai
New York Cosmos együttesében is.
2000-ben minden idők legjobb bal-
szélsőjévé választották.

Megvásárolná 
a Bozsik Akadémiát a brazilok

világbajnok futballistája

RÖVIDEN
* Minden jel szerint távozik a Maros Kosárlabdaklubtól Alhaji Mo-

hammed. Az amerikai játékos megerősítette az egyik szurkolói közösségi
oldal számára, hogy többé nem lép pályára a marosvásárhelyi csapat szí-
neiben, a klub részéről ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg. Mo-
hammed már a múlt héten sem játszott csapatában – mint ismert, az utolsó
FIBA-kupás mérkőzését, valamint a Nagybánya elleni bajnokit tudta le a
Maros KK. Az amerikai idegenlégiós közösségi oldalán azt írta: „Van,
hogy nem fogjuk fel, mink van, csak amikor már elvesztettük. Csudát nem
fogjuk fel, csupáncsak nem értékeljük.” 

* Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló: Kolozsvári U – Bukaresti
Steaua CSM 85:68, Bukaresti Dinamo – SCM U Craiova 88:86. Ma 
játsszák a 19. forduló mérkőzéseit, a műsor: Temesvár – Nagyvárad (Di-
giSport TV, 17 óra), Nagybánya – Piteşti, Craiova – Kolozsvár, Nagysze-
ben – Maros KK, Steaua CSM – Dinamo (DigiSport TV, 20.30 óra). Az
állás: 1. Kolozsvár 30 pont, 2. Steaua CSM 28, 3. Nagyszeben 28, ...7.
Maros KK 25.

* Eredmények a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportköréből: 1. cso-
port: Metz Handball – FTC Rail Cargo Budapest 25-28; 2. csoport: Győri
Audi ETO KC – RK Krim Merkator Ljubljana 39-22, Bukaresti CSM –
Larvik 26-26. Az FTC a második helyen áll az 1. csoport rangsorán, 7
ponttal, míg a Győr vezeti a 2-es csoportot 8 ponttal, a Bukaresti CSM
pedig az ötödik, hárommal. Mindkét csoportból négy csapat jut tovább az
egyenes kieséses szakaszba. 

* A labdarúgó Európa-liga minden idők 4. legeredményesebb játékosa
Raul Rusescu, derül ki az Európai Labdarúgó-szövetség honlapján köz-
zétett kimutatásból. A román futballista 19 találatot szerzett a sorozat tör-
ténetében, amely a 2009/2010-es évadtól kezdve lépett a korábbi
UEFA-kupa helyére. Rusescu négy csapat (Unirea Urziceni, Bukaresti Ste-
aua, Sevilla, Osmanlispor) színeiben lőtte a gólokat, így negyedik a rang-
sorban, amelynek első helyét a kolumbiai Radamel Falcao foglalta el mint
az FC Porto, majd az Atlético Madrid játékosa. A további sorrend: Oscar
Cardozo (paraguayi – Benfica, Trabzonspor, Olimpiakosz Pireusz), Giu-
seppe Rossi (olasz – Villarreal, Fiorentina, Celta Vigo). Raul Rusescuhoz
hasonlóan ugyancsak 19 gólosak a következő játékosok: Aritz Aduriz (spa-
nyol – Valencia, Athletic Bilbao), Kevin Gameiro (francia – Paris SG, Se-
villa), Jonatan Soriano (spanyol – Salzburg). Valamennyiük közül
Rusescu, Rossi, Aduriz és Cardoso tovább javíthatja statisztikáját, hiszen
jelenleg is versenyben vannak az Európa-ligában.

* Labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája, negyeddöntő: Kongói DK –
Ghána 1-2, Egyiptom – Marokkó 1-0. Az elődöntőben: Burkina Faso –
Egyiptom (február 1.), Kamerun – Ghána (február 2.).

Távolodott a Mureşul a dobogótól

Harc az alapszakasz végi jobb helyezésért 

A harmadik bajnokesélyestől
is vereséget szenvedett a
Marosvásárhelyi Mureşul A
osztályos női kézilabdacsa-
pata, amely így egyre jobban
eltávolodik a B csoport dobo-
gójától és az osztályozót biz-
tosító helyektől. Ha két hete
még az élen állt Georgeta
Bucin együttese, most már
hat pontra van a 3. helytől,
és Slatinán az eddigi legna-
gyobb arányú vereségét
szenvedte el.

A vasárnapi mérkőzésen végig a
házigazda Slatina vezetett, a Mu-
reşul szünetig megpróbálta szoro-
san tartani az eredményt, de az Olt
megyei csapat szünetig négygólos
vezetésre tett szert. A folytatásban
a második félidő feléig tartotta vi-
szonylag a lépést a vendégcsapat,
az utolsó negyedórában azonban
elfogyott az erő a Mureşul játéko-
saiból, így Slatina tízgólos győzel-
met aratott.

A bajnokság első felének zárul-
tával most már tiszta képet kapha-
tunk az erőviszonyokról, s józan
értékeléssel le kell mondanunk
arról a reményről, hogy a Mureşul-
nak lenne esélye legalább az osz-
tályozóra – annak ellenére, hogy a
szakvezetés még bízik abban, hogy
sikerül utolérni a riválisokat.
Ehhez azonban legalább két mecs-
cset meg kell nyernie az első

három helyezett ellen a visszavá-
gók során, és nincs lehetőség a bot-
lásra a mögötte található csapatok
ellen. 

A visszavágók már most vasár-

nap megkezdődnek. A Mureşul
Nagyváradra utazik, annak a csa-
patnak az otthonába, amely egyre
jobb formát mutat az utóbbi idő-
ben. (B.Zs.)

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 17. forduló: Marosvásárhelyi City’us –

Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal 8-3 (5-1)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Kovács

Eduárd (Déva), Florin Anca (Déva). Tartalék: Cristian Braşovean (Ko-
lozsvár). Ellenőr: Gabriel Mocean (Aranyosgyéres).

City’us: Cătinean (Moldovan) – Duque, Stoica, Csoma, Covaci
(Küsmödi, Togan, Csala, Ţipău, Boroş, Dobai, Iszlai, Nagy).

Sepsi Futsal: Papp – Máté, Pavel, Pulugor, Ţicalo (Karda, Czintos,
Incze, Veress).

Gól: Stoica (3., 3.), Togan (6.), Covaci (10.), Duque (19.), Ţipău (34.),
Boroş (34.), Csala (36.), illetve Pavel (2.), Incze (36.), Máté (37.).

A teremlabdarúgó 17. forduló további eredményei: Székelyudvar-
helyi FK – Kolozsvári Clujana 9-3, Kézdivásárhelyi SE – Jászvásári
Poli 2-5. A Resicabányai Munkás – Dévai Autobergamo mérkőzést
ma, a Galaci United – Dunărea Călăraşi összecsapást csütörtökön
rendezik. A Temesvári Informatica állt.

Ranglista

1. Temesvár 15 10 3 2 75-26 33
2. Székelyudvarhely 15 10 2 3 87-47 32
3. Galac 14 10 2 2 53-28 32
4. Déva 14 9 4 1 80-27 31
5. Călăraşi 15 10 0 5 54-35 30
6. City’us 15 8 3 4 65-51 27
7. Jászvásár 15 7 2 6 55-47 23
8. Sepsiszentgyörgy 15 4 1 10 49-79 13
9. Resicabánya 14 3 1 10 31-68 10
10. Kolozsvár 16 1 1 14 28-95 4
11. Kézdivásárhely 16 0 1 15 22-96 1

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 13. forduló: CSM Slatina – Ma-

rosvásárhelyi Mureşul 31-21 (14-10)
Slatina, sportlíceum csarnoka. Vezette: Mihai Pârvu (Buzău), Mihai

Potârniche (Buzău).
CSM Slatina: Diaconu (Dumitrache) – Lazăr 12, Constantinescu, 6,

Veşcă 4, Fulgoi 3, Popescu 2, Amagdei 2 (Moisin 1, Drăghici 1).
Mureşul: Petruneag (Grosu) – Stângu 7, Serediuc 4, Bucin 3, Moloci

3, Rad 2, Farcaş 1 (Manole 1, Burnete).
Az A osztály B csoportja 13. fordulójának további eredményei:

Nagybányai Minaur – Nagybányai Extrem 36-29, Nagyváradi CSM –
Temesvári Universitatea 33-31, Köröskisjenői Crişul – Dacia Mioveni
26-29, Resicabányai CSU – Brassói CNE 29-26. A Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC állt.

Ranglista
1. Minaur 10 9 0 1 361-239 27
2. Slatina 10 9 0 1 321-216 27
3. Resicabánya 10 9 0 1 308-253 27
4. Mureşul 10 7 0 3 287-261 21
5. Extrem 10 5 0 5 328-306 15
6. Nagyvárad 10 5 0 5 303-307 15
7. Brassó 10 4 0 6 294-318 12
8. Mioveni 10 3 0 7 270-324 9
9. Sepsiszentgyörgy 10 2 1 7 298-362 7
10. Temesvár 10 1 0 9 283-335 3
11. Köröskisjenő 10 0 1 9 267-399 1



A Népújság
hirdetési irodájában 

felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.
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KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban, gyógynövényekkel,
talizmánokkal, a legrövidebb idő alatt
oldja meg az önök problémáit. Segít az
átkok és kötések feloldásában,
szétesett családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alko-
holizmusban, depresszióban, pso-
riasisban, reumában, gyógyít-hatatlan
betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a maros-
vásárhelyi Kelemen hálás, mert Klara
segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karina visszakapta
kedvesét; Margit Gyergyóban kigyógyult
a depresszióból és sikeres lett az üzlete;
Mariana és András hálásak, mert
gyermekük született; Corina köszöni,
hogy férje kigyógyult az impotenciából,
alkoholizmusból; a marosvásárhelyi
Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet
kedvesével. Hívják bizalommal Klara
asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

Célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és
nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő
támogatás.

I. Támogatásra jogosultak: 
1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi

CLXXXII. törvény végrehajtását taglaló
367/2010. (XII. 30.) korm. rendelet 32/B § (3)
bekezdésében foglaltak szerint nevelési, ok-
tatási, valamint tankönyv- és taneszköz-tá-
mogatásban részesülhetnek:

a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a
2016/2017-es tanév kezdetétől Romániában
működő akkreditált óvodában magyar nyelvű
nevelésben vesznek részt

b) azok az általános és középiskolás tanulók,
akik az 1998. augusztus 31-ét követő időszak-
ban születtek és Romániában működő akkredi-
tált oktatási intézményben alap- vagy
középfokú tanulmányaikat magyar nyelven
folytatják

c) egyedi elbírálással részesülhetnek támoga-
tásban: 

– azok a tanulók, akik az 1998. augusztus
31-ét megelőző időszakban születtek és Romá-
niában működő akkreditált oktatási intézmény-
ben alap- vagy középfokú tanulmányaikat
magyar nyelven folytatják, és az adott állam
közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra
vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzés-
ben részesülnek;

– vagy fakultatív magyar nyelvű oktatásban
részesülnek, mivel a lakóhelyükön napi bejárás-
sal elérhető távolságon belül nem működik ma-
gyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar
nyelvű tagozat;

– vagy opcionális magyar nyelvű oktatásban
részesülnek, amelyet az oktatási intézmény vá-
lasztható tantárgyként biztosít;

– az a sérült vagy halmozottan sérült magyar
nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált neve-
lési és oktatási intézményben folytat magyar
nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar
nyelvű nevelésben részesül;

– az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényei-
nek megfelelő – részben vagy teljesen magyar
nyelvű – nevelésben és oktatásban vesz részt az
adott államban működő akkreditált nevelési és
oktatási intézményben.

2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi
CLXXXII. törvény végrehajtását taglaló
367/2010. (XII. 30.) korm. rendelet 32/B § (4)
bekezdésében foglaltak szerint hallgatói tá-
mogatásban részesülhet:

– az a nappali tagozatos hallgató, aki Romá-
niában működő felsőoktatási intézményben
alap- vagy magiszteri tanulmányait teljesen
vagy részben magyar nyelven folytatja. 

II. Az I. pont szerinti támogatásokra nem
jogosult:

a) az az alap- vagy középfokú oktatási intéz-
ményben tanuló, aki a 2016/2017. tanév első 
félévében több mint 50 igazolatlan órát hiány-
zott;

b) az a fakultatív vagy opcionális magyar
nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a
2016/2017. tanév első félévében a magyar órák
több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;

c) az az igénylő, aki az igénylést (adatlap +
mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve
hiányosan nyújtja be, és a felszólításban sze-
replő határidőn belül sem pótolja a hiányossá-
gokat;

d) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII.
törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3):
„aki magyar állampolgárságát önként tett nyi-
latkozat alapján veszítette el; akinek magyar ál-
lampolgárságát azért vonták vissza, mert
csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország
területén bevándorolt, letelepedett, menekült
vagy menedékes jogállást szerzett”);

e) az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő
nevelésben és oktatásban részt vevő kiskorú,
aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait;

f) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton
folytatja tanulmányait;

g) az a hallgató, aki nem az adott államban
működő felsőoktatási intézményben folytatja

tanulmányait.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása

esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül el-
utasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme: 
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TAN-

KÖNYV- és TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS –
22.400 Ft-nak megfelelő RON

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-
nak megfelelő RON 

A támogatás a 2016/2017-es tanévre egy al-
kalommal igényelhető. 

A Szülőföldön magyarul program teljes tá-
mogatási keretének forrása a Bethlen Gábor
Alap 2017. évi költségvetésének „Nemzetpoli-
tikai célú támogatások” előirányzatán rendelke-
zésre álló összeg.

IV. Igénylési feltételek: 

Az I.1. pontban megjelölt támogatásra vo-
natkozó igénylési feltételek: 

– megfelelően kitöltött adatlap; (a doku-
mentum minden adatának megadása kötelező,
a kitöltési útmutatónak megfelelően)

– kötelezően csatolandó mellékletek:
a) az igénylő szülő, ill. törvényes képviselő

érvényes személyazonosító okiratának fény-
másolata; a személyazonosító okiratnak az
igénylés beadásának pillanatában érvényesnek
kell lennie. Amennyiben a kiskorú családneve
nem egyezik meg az igénylő szülő/nevelőszülő
családnevével, mellékelni kell a következő do-
kumentumok valamelyikének fénymásolatát:
válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő
megbízásáról szóló hatósági döntés, környezet-
tanulmány.

b) a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anya-
könyvi kivonatának vagy személyazonosító ok-
iratának fénymásolata; 

c) a tanuló(k)/óvodás(ok)
iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásá-
nak eredeti példánya, amely tartalmazza az
adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének
megjelölését, valamint a 2016/2017-es tanév
első félévében felhalmozott igazolatlan órák
számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök
aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar
nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében
az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan
előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a
2016/2017-es tanév első félévében felhalmozott
igazolatlan órák számát. Az opcionális magyar
nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében
az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan
előírt magyar nyelven tartott órák számát és a
2016/2017-es tanév első félévében felhalmozott
igazolatlan órák számát. Utólag módosított, tö-
rölt, javított, felülírt igazolásokat nem foga-
dunk el!

d) A moldvai magyarok magyar nyelvű
oktatásban való részvétele esetében iskolalá-
togatást igazoló irat, vagy, amennyiben a hely-
ségben nincs hivatalos magyar nyelvű oktatás,
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való
részvételt igazoló irat eredeti példánya.

A I.2. pontban megjelölt támogatásra vo-
natkozó igénylési feltételek: 

– megfelelően kitöltött adatlap; 
– kötelezően csatolandó mellékletek:
a) az igénylő érvényes személyazonosító

okiratának fénymásolata;
b) az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló

okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy
tanulmányait teljesen vagy részben magyar
nyelven folytatja.

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően
csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra
szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli ér-
tesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül
a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, el-
lenkező esetben az igénylés érvénytelennek mi-
nősül. 

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levele-

zési címet (amennyiben más, mint a lakhely)

pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-
mail-elérhetőségüket és telefonszámukat az
esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb in-
tézése érdekében.

V. Benyújtás módja: 
1. Jelen felhívás alapján a 2016/2017-es tan-

évre igényelhető támogatásokra a 2017. január
31. – 2017. március 17. közötti időszakban
lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó
postára adási dátuma: 2017. március 17.

2. Az igénylést jelen felhívás mellékletét ké-
pező adatlapon, papíralapon lehet benyújtani,
ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti pél-
dányban, zárt borítékban az alábbi címre:

U.C.D.M.R. – RMPSZ
„Szülőföldön magyarul” – 

Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, 

OFICIUL POŞTAL nr. 1 sz. 
POSTAHIVATAL

C.P. nr. 19 sz. Pf.
Jud. Harghita/Hargita megye

VI. Az adatlapok beszerezhetők: 
Az adatlapot, válaszborítékot és az útmuta-

tót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet
venni:

– a gyerek által látogatott oktatási intéz-
ményben (óvodában/iskolában), 

– a Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai iro-
dáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti
képviselőinél, illetve

– letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro
honlapról.

VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás
folyósítása:

A beérkezett igénylésekről a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és fel-
dolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-nek, amely döntési javaslatát a
Bethlen Gábor Alap Bizottsága elé terjeszti. Az
igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékozta-
tást kap.

Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási
összeg folyósítása kizárólag banki átutalással
történik, a Bizottság által meghatározott összeg-
ben az OTP Bank Románia S.A. által vezetett
bankszámlákra.

Azon igénylők, akik az előző igénylési idő-
szakokban az OTP banknál folyószámlát nyi-
tottak és a hozzá kapcsolódó bankkártyát
megkapták, pozitív elbírálás esetén a 2017. évi
időszakban is erre a számlára kapják a támoga-
tást. 

A 2017. évben először igénylőknek a pozitív
elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét köve-
tően szükséges lesz folyószámla nyitása az OTP
banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését
tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.

VIII. Az igénylési csomag elemei:
a) adatlap (igazolásmintákkal) 
b) útmutató és a felhívás rövid kivonata

Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az
alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: 

Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége,

„Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda,
tel: 0266-244-450
E-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro

A hallgatói támogatás összege nem változott.

Kiemelendő, hogy – amint tavaly is – az
igénylések leadásához kötelező melléklet az
igénylő szülő érvényes személyazonosságijá-
nak másolata, a gyermek érvényes személya-
zonosságijának másolata vagy születési
bizonyítványának másolata, igazolás a tan-
intézménytől, amely tartalmazza az oktatás
nyelvét,valamint az igazolatlan órák számát, és
amennyiben a szülő családneve nem egyezik a
gyermek családnevével, az ezt indokló irat.

Az igénylő szülő minden gyermeket, aki után
igénylést nyújt be, egy adatlapon feltüntethet.

Az utolsó határidő március 17. a postai bé-
lyegző dátuma szerint.

Szülőföldön 
magyarul

Felhívás
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a Szülőföldön magyarul című program felhívását a nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére 
a 2016/2017-es tanévre. 

Pályázat 
fiatal rendezők

részére 
Fiatal rendezők részére hirdetett

pályázatot a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház. A részletes előadás-
terveket június végéig várják.

Az MTI-hez kedden eljuttatott
közlemény szerint a pályázat által
az intézmény lehetőséget kíván biz-
tosítani a pályájuk kezdetén álló fi-
atal alkotóknak arra, hogy a színház
társulatával professzionális keretek
között hozzanak létre előadásokat.

Mint írják, a pályázat lehetőséget
teremt a majdani nyerteseknek,
hogy friss, eredeti, korszerű, a tár-
sulat és repertoár szempontjából re-
leváns alkotásokkal járuljanak
hozzá a színház művészeti célkitű-
zéseinek megvalósításához.

A pályázatra 35 év alatti, rendező
szakot végzett vagy éppen rendező
szakon mesteri képzésen részt vevő,
Romániában élő rendezők jelent-
kezhetnek egy legfeljebb tízoldalas,
részletes előadástervvel. Műfaji és
tematikai megkötés nincs.

A benyújtott pályázatokat a szín-
ház vezetőiből és felkért szakembe-
rekből álló zsűri értékeli. A
legjobbnak ítélt három projektet a
következő két-három évadban a
Kolozsvári Állami Magyar Színház
megvalósítja. A pályázatokat június
30-ig várják, az eredményhirdetést
szeptember 15-re ígéri a színház.

A közleményben kiemelik, hogy
a Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház társulatát Románia egyik leg-
erősebbjeként tartják számon.
Csapata rendszeresen bővül fiatal
alkotókkal, és ez a generációk közti
tapasztalatcserét és a szakmai kon-
tinuitást segíti elő. A színház hosszú
távú stratégiájának része a fiatal al-
kotók bevonása, és az új alkotóge-
nerációkkal való folyamatos
együttműködés.



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58759)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58759)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-522-810.
(58759)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALOK BÁDOGOSMUNKÁT,
tetőfedést, bármilyen típusú csa-
torna készítését és javítást bármi-
lyen anyagból. Tel. 0749-648-086.
(58710-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58637)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Papp Catalina névre
szóló autóbuszbérletemet. Semmisnek
nyilvánítom. (58745)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem
február 1-jén drága jó
feleségemre, id. OROSZ BIRÓ
MÁRIÁRA halálának 7.
évfordulóján. Bánatos férje,
Laci. (58441-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
február 1-jére, amikor  örökre
eltávozott közülünk egy igaz
ember, a cserefalvi születésű
NEMES DOMOKOS. Felesége,
fia és családja, testvére
családjával, nagyon szeretett
dédunokája, valamint nagyon
tisztelő és szerető szom-
szédai. Aki ismerte és
szerette, áldozzon egy percet
emlékének. (1402-I)

Elmúlt már 14 év, mióta drága
jó édesapánk, a pókai
születésű NIOMÁTI SÁNDOR
már nincs köztünk. Nincs
köztünk, aki értünk oly sokat
tett, annyit dolgozott, szerető
szívével annyit aggódott és
mindig hazavárt. Sok év eltelt
nélküled, édesapánk, de nem
múlik el nap, hogy eszünkbe
ne jutnál, rád ne gondolnánk.
Szeretett, drága emléked,
amíg élünk, szívünkben
hordozzuk. Nyugodjál béké-
ben, drága édesapánk!
Szerettei: felesége, három
lánya, két veje és négy
unokája. (58701)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon, csak egy van, ami a
sírig vezet: szívünkben az
örök emlékezet. Az emlé-
kezéshez szeretet kell, és akit
szeretünk, azt nem feledjük el.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örökké
őrizzük ermlékedet. Szomorú
szívvel emlékezünk február 1-
jén a berekeresztúri MARTON
MÁTYÁSRA halálának 10.
évfordulóján. Nyugodjál béké-
ben! Bánatos szerettei.
(58705-I)

„Az igaz szeretet megtanít
szenvedni, megtanít mérhe-
tetlen fájdalmat érezni,
Csupán egy dolgot nem:
felejteni.”
Fájó szívvel emlékezünk
életünk legszomorúbb nap-
jára, február 1-jére, a
nyárádkarácsonyfalvi MAGOS
KAROLINA szül. Máthé
halálának 21. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Két fia,
két menye, két unokája és
azok családja. (58722)

Az ő szíve pihen, a miénk
pedig vérzik, a fájdalmat csak
az élők érzik. Nem az a
fájdalom, melytől könnyes
lesz a szemünk, hanem melyet
szívünkben hordunk egy
életen át csendesen.
Fájó szívvel emlékezünk
február 1-jén SINKA GYÖRGY-
RE,  a szeretett édesapára és
nagyapára halálának 11.
évfordulóján. Emlékét soha el
nem múló fájdalommal őrzi
leánya és két unokája. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (58738)

ELHALÁLOZÁS

„Aki hisz énbennem, ha meghal
is, él, és aki él, és hisz énben-
nem, az nem hal meg soha.”
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szere-
tett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, anyatárs, só-
gornő, szomszéd és jó ismerős,
a gyergyóújfalvi születésű 

özvegy SZŐCS MÁRTA 
marosszentgyörgyi lakos éle-
tének 68. évében hirtelen és vá-
ratlanul elhunyt. Drága
halottunkat február 1-jén, szer-
dán 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosszentgyör-
gyi katolikus temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Búcsúznak tőle: lányai, vejei
és három unokája. (58730-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédnagymama, 

KRAUS JULIANA 
szül. MAGÓ JULIANA 

életének 87. évében csendesen
megpihent. Temetése február 2-
án, csütörtökön 13 órakor lesz
a református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1403-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama és nagynéni, 

CSATH ILDIKÓ 
született FALL

az Igiena szövetkezet 
volt dolgozója 

hosszas betegség után csende-
sen megpihent. Temetése feb-
ruár 2-án 14 órakor lesz a
katolikus temető felső kápolná-
jából. 

Gyászoló hozzátartozói.
(58737-I)

Sajnos, egy fővel kevesebben
maradtunk a vártán.

MADARÁSZ (KINDA) 
ERZSÉBET 

az örök világosság fénykörébe
csendesen visszalépett.
Babi, míg élünk, nem feledünk.

A Bolyai Farkas Líceum 
1960-as kontingense. (58767-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya és feleség, 

KORONKA ORTANSA 
született Crainiciuc

életének 78. évében január 30-
án eltávozott közülünk. Teme-
tése február 1-jén 15 órakor
lesz a református temető cinter-
méből. 

Puszi és Jancsi. (58749-I)

„A szeretet a lélekben lakik, s a
lélek nem hal meg soha.”
Szomorú szívvel búcsúzunk a
mi „Bunink”-tól, 

KORONKA ORTANSÁTÓL. 
Jutka, Zoltán és Dalma.

(58749-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, drága jó
édesapa, após, nagytata, déd-
nagytata, testvér, rokon, barát
és jó szomszéd, 

SZILÁGYI KÁROLY 
életének 91. évében 2017. ja-
nuár 30-án örök nyugalomra
tért. Drága halottunk temetése
február 2-án 13 órakor lesz a
római katolikus temető alsó ká-
polnájából, református szertar-
tás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (58764-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel veszünk búcsút szere-
tett nagytatánktól és dédnagy-
tatánktól, 

SZILÁGYI KÁROLYTÓL. 
Emlékét örökre szívünkbe zár-
juk. 

Levente és családja, Enikő
és családja. (58764-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj és testvér, 

BALOGH ANDRÁS ENDRE 
életének 76. évében hosszú és
fájdalmas betegség után el-
hunyt. Temetése február 2-án,
csütörtökön 15 órakor lesz a
marosvásárhelyi római katoli-
kus temetőben, református
szertartás szerint. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (58766-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk ezek-
ben a nehéz percekben
szeretett kollégánktól és igaz
barátunktól, MÁTHÉ SZABOLCS
tanártól. Őszinte részvétünket
fejezzük ki a gyászoló
családnak. A Jóisten nyugtassa
békében! A Kulcsár család.
(58736-I)

Mély együttérzésünket fejezzük
ki Koronka Hortenziának
szeretett ÉDESANYJA elvesz-
tése okozta mély fájdalmában.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. A Procardia
munkaközössége. (18505-I)

Megrendülten értesültünk CZIRE
ANNA haláláról. Őszinte rész-
vétünk és együttérzésünk
férjének, Dénesnek és család-
jának. Nyugodjon békében!
Nagy Géza és családja.
(58748-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a nagy kórház I.
Sebészete munkaközösségének,
kiváltképpen Száva és
Grigorescu orvosok édes-
anyámért tett  erőfeszítéséért.
Koronka Hortenzia. (58749-I)

NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, TAR-
GONCÁST, VILLANYSZERELŐT, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST mini-
mális német nyelvtudással. Más lehetőségek is. Tel. 0741-388-605,
info@realjobs.eu (59325-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644-
026. (18502)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel.
0745-520-408. (58695-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és uta-
zás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-
290 telefonszámon.(59308-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható höl-
gyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv
nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyaror-
szágra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as tele-
fonszámon. (59309-I)

ALKALMAZUNK főállásba TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET. Tel.
0742-964-797. (18494-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZA-
KÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)

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.)

FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

AUTÓMOSÓ KÁVÉZÓJÁBA RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk
hosszú távra, magyar-román nyelvtudással. Tel. 0737-527-718.
(18492-I)

ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓT marosvásárhelyi üzletbe. Tel.
0740-065-475, 0265/263-772. (18499)

RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk. B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezők előnyben. Tel. 0722-383-216, 8-20 óra között. (18500-I)

BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalma-
zunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18506-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel. 0745-
696-055. (18506-I)

A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VAS-
BETONSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT hosszú távra, budapesti
munkákra. Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773-391-682. (58758-I)

Az ALKONY KFT. NŐT alkalmaz virágkötés céljából. Jelentkezni
személyesen önéletrajzzal a délelőtti  órákban a cég székhelyén lehet
Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 71. szám alatt. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 1-jén LÁSZLÓ BÁLINTRA
halálának 5. évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, Ilonka,
lányai: Emese és Otti, vejei: Tibi és
Attila, unokái: Tibike és Petike.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (58640-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!



Módosultak 
a 2017. évi közterület-használati illetékek 

A helyi tanács néhány
módosítást fogadott el a

2017-re szóló közterület-használati
illetékekre vonatkozóan. Ennek ér-
telmében idéntől a fedett parkolók
illetékének 10 százaléka a tulajdo-
nosi társulásoknál marad. A tulajdo-
nosi társulások az összeget
kizárólag a fedett parkolók javítá-
sára és felújítására használhatják fel.
Az illeték 90 százaléka továbbra is
a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatalhoz kerül.

Úgyszintén módosult a közterü-
letekre időszakosan kihelyezett te-
raszok helyfoglalási illetéke.
Nagyon sok kereskedő engedélyt
kért, hogy télen is asztalokat helyez-
hessenek ki az utcára a dohányosok-
nak. Az illetékeket az évszaknak és az övezetnek megfelelően állapítják meg. Decemberre, januárra és
februárra a központi és védett övezetben ez a díj havi 5 lej négyzetméterenként, júniusban, júliusban és au-
gusztusban viszont havi 32 lej négyzetméterenként. 

A 2017. január 26-i 28-as számú
tanácsi határozat értelmében bírsá-
got rónak ki a közműhálózatok tu-
lajdonosaira abban az esetben, ha a
csatorna- vagy bármilyen más háló-
zaton a közterület-kezelő által jel-
zett meghibásodást 72 órán belül
nem javítják ki. A bírság 2400 lejtől
2500 lejig terjed. 

A többi illeték ugyanannyi ma-
radt, mint 2016-ban. A közterület-
kezelő közszolgálati osztály
szolgáltatásainak ellenértékére vo-
natkozó 2017. január 26-i 28-as
számú határozat teljes egészében a
www.tirgumures.ro honlapon lesz
olvasható.

A polgármesteri hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya
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Már foglalható a 2017-es nyári vakáció!

Bulgária:  Albena
• Jelentős előfoglalási kedvezmények

• Új szállodák!
• Foglalás minimális előleg-befizetéssel!

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

csomagoló

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

Elvárásaink: 
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés


