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Későn jött a tél

Pár centis hó okozott káoszt az utakon

Felháborító
tankönyvhiány

Elfogadhatatlan az a helyzet, hogy a
harmadikos kisdiákok úgy fogják befejezni a tanévet, hogy az idegen nyelven kívül semmilyen más tantárgyból
nem volt tankönyvük. A negyedik osztályban román nyelvből van tankönyv,
a többi tantárgyból (földrajz, történelem, tudomány, zenei ismeretek)
semmi.

____________4.
Próbavizsgázók
inváziója
Gernyeszegen

Március 5–7. között zajlanak a kisérettségire készülők próbavizsgái, és
idén először nemcsak a helybéli,
hanem a nagyernyei, sárpataki, vajdaszentiványi, balai végzősök is Gernyeszegen adhatnak számot eddigi
tudásukról.

____________5.
Az üzleti tervtől
a megvalósításig

Az európai uniós projektet Maros,
Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita és
Szeben megyében ültetik életbe, a fő
célkitűzés a foglalkoztatás növelése a
városi övezetekben nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások létrehozásának finanszírozásával.

Könnyen megúsztuk a telet, se tartós
hideg, se igazi hó nem volt. Tegnap hajnalra pár centiméter hó hullott, s máris
zűrzavar állt be. Saját magunk tapasztaltuk, de olvasóink is jelezték, hogy a
február végi „hirtelen” beköszöntött tél
tud meglepetéseket okozni. Annak ellenére, hogy sokkal szelídebben jött, mint
a déli vagy a moldvai megyékben, ahol
a bőséges havazáshoz erős szél is társul.

Mezey Sarolta

Marosvásárhelyen a reggeli órákban olyan
forgalmi dugók keletkeztek, hogy csak araszolva lehetett haladni, ami bizony felbosszantotta a gépkocsivezetőket, hiszen emiatt
elkéstek iskolából, munkahelyről. Mivel megbénult a közlekedés, a torlódásban a buszok
sem tudták betartani a menetrendet. Legbiztosabb volt a gyalogos közlekedés, de ezt nem
mindenki – idősek, betegek – tudta vállalni. Az
illetékeseket kérdeztük, egy kis havazás miatt
miért alakult ki ez a káosz, miért nem takarították le időben az utakat, hogy a fennakadásokat
elkerüljék.

Közel 7 millió euró

A megyei utakról nem jeleztek fennakadást
Elsőként Ovidiu Dancut, a Maros Megyei Tanács alelnökét, a megyei téli parancsnokság elnökét kérdeztük, miért érte ismét váratlanul és
felkészületlenül a tél a hatóságokat.
– Nem érte váratlanul, sem felkészületlenül,
hiszen egy hete folyamatosan mondják, hogy
február végére beköszönt a tél, hogy havazás
várható és lehűl az idő. A megyei tanács szerződést kötött olyan cégekkel, amelyeket a
megye hét övezetében a hóeltakarítással bíztunk
meg. Egyetlen övezetben sem volt gondunk, és
(Folytatás a 4. oldalon)

Manzárdépítésre,
korszerűsítésre

A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülésén
elfogadta a műszaki-gazdasági mutatóit
annak a beruházásnak, amelynek célja a
polgármesteri hivatal épületének korszerűsítése. Az épület manzárdosítása, bővítése és az ülésterem korszerűsítése közel
7 millió euróba kerülne és 30 hónap alatt
valósulna meg.

Antalfi Imola

A tegnapi tanácsülésen már az első, sürgősségi
eljárással előterjesztett határozattervezet kapcsán
elkezdődött a vita, ami közel egy órát tartott. Az
előterjesztésben az szerepelt, hogy törlik azt a kitételt, miszerint a Pandúrok útja 44–46. szám alatti
tömbházakban levő lakások esetében a bérleti
szerződések 5 évre szólnak, ami gyakorlatilag azt
jelenti, hogy az érintettek bérleti szerződéseit meghosszabbítanák. Ezeket a lakásokat (65 kétszobás,
illetve 71 egyszobás lakás) szociális alapon utalták
ki a tanács által megszabott kritériumrendszer
alapján, 65 család esetében a bérleti szerződés április 1-től érvényét veszíti.
(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

____________6.
A kezdődő
kampány előtt is
tájékoztatták
a gazdákat

Csütörtöktől igényelni lehet a mezőgazdasági támogatásokat, de a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) Maros megyei
munkatársai még az utolsó napokban
is szerveztek tájékoztatókat a vidéki
gazdáknak.

____________10.

Limitek

Benedek István
Ismét vihar dúl pénzügyi körökben. A parlament két házának összevont szakbizottságai után a szenátus plénuma is elfogadta a banki kamatoknak felső határt szabó törvényjavaslatot. A tervezet ügyében a
képviselőház a döntő fórum, és még elnöki kihirdetés is kell ahhoz,
hogy ebből törvény legyen, de a bankárok és a szakelemzők egy része
máris világvégét jósol arra az esetre, ha ezt a szabályt bevezetik.
Elvileg egyet lehet érteni ezzel a haragos kórussal abban, hogy nem
jó, ha az állam ilyen szinten avatkozik bele a piac működésébe. Azonban a gyakorlat nagyon-nagyon messze áll az elvektől, mint nálunk
rengeteg téren egyébként, és ez a gyakorlat csak az utóbbi pár év történéseit elnézve azt mutatja, hogy van mit javítani a hitelezésre vonatkozó törvénykezésen. Jobb lett volna már sokkal korábban, az uniós
csatlakozás előtt szigorúbb szabályokat szabni, és akkor százezrek kerülhették volna el az anyagi csődöt. Mert az tény, hogy elvileg szabad
piacgazdaságban élünk, azonban gyakorlatilag a banki szektor alaposan kihasználja a fogyasztók – finoman fogalmazva – alacsony
pénzügyi műveltségét, és ezt nem csak nálunk lehetett látni, hanem az
összes környékbeli országban.
Ott is érthető a bankárok mérge, hogy egy számukra különösen érzékeny pillanatban jönne ez a szigorítás, hiszen mifelénk a gazdasági
bővülést a fogyasztás élteti, így az ágazat joggal reménykedhetett idén
is százezres nagyságrendű új fogyasztói hitelszerződés megkötésében.
Ha, mint mondják, a limitált kamatok mellett jobban meggondolják,
hogy majd kinek hiteleznek, azzal hosszabb távon egy jelentős számú
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 4 perckor,
lenyugszik
18 óra 6 perckor.
Az év 59. napja,
hátravan 306 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ELEMÉR, holnap
ALBIN napja.
ALBIN: két név egybeesése:
egyrészt a latin Albinus családnév rövidülése, jelentése:
fehér hajú férfi, másrészt a
germán Alwin változata, ekkor
jelentése: nemes barát.

Változó idő,
havazás várható
Hőmérséklet:
max. -40C
min. -140C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 27.

1 EUR

4,6564

100 HUF

1,4845

1 USD

1 g ARANY

3,7782
161,8591

Az igazság szabaddá tesz

Március 11-én, vasárnap Mezőfelében az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület és a helyi református egyházközség szervezésében a 11 órakor kezdődő istentiszteleten a kommunizmus áldozataira emlékeznek, majd azt
követően a szobor leleplezésére kerül sor.

Lehet jegyet váltani a Bigámiára

Március 16-án, péntek este 7 órától a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési házban a kézdivásárhelyi Városi Színház társulata bemutatja a Bigámia című komédiát. Az előadás a tavaly előadott Ketten a neten című nagy sikerű
vígjáték folytatása. A szövegkönyvet Nagy István fordította.
Rendező Kolcsár József. Jegyeket elővételben a 0741024-882-es vagy a 0757-109-450-es telefonszámokon foglalhatnak az érdeklődők.

Szalagavató Nyárádszeredában

Vasárnap este a nyárádszeredai
Bocskai István Elméleti Líceum
idei tizenkettedikes diákjainak
mellére is feltűzték a nagykorúsítást jelző világoskék szalagot.

Gligor Róbert László

Idén két osztály 42 diákja fejezi be
a tizenkettedik osztályt Nyárádszeredában, őket ünnepelték vasárnap este
a művelődési házban megtartott szalagavatón, amely pillanat a felnőtté válásuk jelképes elismerése is.
Üdvözlőbeszédében Fülöp László
igazgató arrról beszélt a diákoknak,
hogy az élet olyan, mint egy utazás, ha
tudják, hová akarnak menni, akkor
nagy valószínűséggel meg is fognak
érkezni. Ebben az utazásban első lépésben a szülők az útitársak, később
cserélődnek a társak és látszólag a
célok is. Az életet mindenkinek magának kell megtapasztalnia, mint ahogyan megélnie annak dilemmáját is: a
gyerek felnőtt akar lenni, erős és bátor,
míg a felnőtt gyerek és boldog szeretne
lenni. Az iskola vezetője két üzenetet
adott át a fiataloknak: legyenek céljaik,
így meg tudnak érkezni, és az utazás

ugyanolyan fontos, mint a célba érés.
Végül pedig azt kívánta: az élet minden szakaszában találják meg a boldogságot, ismerjék fel az élet
szépségét.
A tizenkettedikeseket köszöntötték
a tizenegyedikesek is, miközben fényképek idézték fel az iskolában töltött
éveik egy-egy maradandó vagy éppen
humoros pillanatát. Az idei végzősöknek megköszönték a barátságot, a tanáraiknak, osztályfőnökeiknek a
munkát, a szülőknek pedig azt, hogy
elviselték az elviselhetetlent, hogy a
semmiből is teremtettek valamit, az
üres zsebekből is adtak valamit gyerekeiknek. A fiatalok élete egy mérföldkőhöz érkezett, nehéz ilyenkor olyant
adni nekik, amit maradandóként magukkal vihetnek. Az itt eltöltött évek egy
szegletkövet is jelenthetnek, amelyre rárakható életük épületének minden eleme
és záróköve is. Az építkezés a végéhez
ér, de hogy mi lesz az épület rendeltetése, az csak a felnőttekké váló fiatalokon múlik: maradhat üresen is, de élettel
és céllal is megtelhet.
Az est fénypontja a maturandusok
tánca volt, amelynek koreográfiáját
Györfi Alíz jegyezte, majd a diákok

mellére felkerült a nagykorúvá válást
jelképező szalag. Az ünnepélyes pezsgőkoccintás után Fülöp László igazgató a sajtónak elmondta: az iskolában
négy éve vezették vissza a szalagavatót, amelynek évtizedekkel ezelőtt is
hagyománya volt. A pillanat jelentőségét abban látja, hogy ezek a hagyományok megerősítik a diákokban a
felnőtté válást, a szalagavatás segít
nekik, hogy tudatosabbá váljanak,
megértsék azt, amit a felnőtté válás
számukra hoz. A székelytompai
András Diána diák úgy érzi, élete egy
nagyon fontos pillanata ez, éppen ezért
jóleső, hogy ilyen szép körülmények
között nagykorúsították, és természetesen egyaránt izgatott és boldog.
Zorgel Zsuzsánna osztályfőnök is nagyon büszke, hogy megérték ezt a pillanatot is, de látva a diákokat a szép
öltözetben és a gyönyörű táncban, fáj
a szíve, hogy el fognak válni útjaik –
vallotta be. A pedagógus kiemelte:
máshol sokkal egyszerűbben szervezik
meg a szalagavatót, de a szeredai középiskolában hagyomány az, hogy a
végzős lányok menyasszonyi ruhába
öltöznek, ami sokkal szebb és látványosabb.

Peron tehetségkutató vetélkedő

Március 3-án 13–18 óra között a marosvásárhelyi Jazz &
Blues Clubban a Peron Music Alapítvány a marosvásárhelyi Rocksuli közreműködésével tehetségkutató vetélkedőt szervez. A Peron Music Alapítvány eddig 22
Kárpát-medencei tehetségkutatót szervezett, amelyen 300
zenekart léptetett színpadra, 70 tehetséget indított útjára.
Az alapítvány együttműködik az ország több könnyűzenei
tehetségkutató fesztiváljával és rendszeresen delegál, illetve fogad zenekarokat az ország különböző tájairól, valamint a környező országokból. A Peron Music Alapítvány
partnereivel 2012-ben rendezte meg először Székelyföldön is a Peron tehetségkutató fesztivált. A marosvásárhelyi
vetélkedőre az S Mate, a Treasondom, a Relax, a Lady
and the Tramps, az Ego Sum, a Kentaurock, a Strangers,
és a Metalon zenekarok neveztek be. A produkciókat profi
zsűri és egy diák-ítészbizottság is minősíti. Az értékes nyeremények mellett a legjobbnak ítélt zenekar részt vesz a
tehetségkutató alapítvány Budapesten szervezett döntőjén.

Média- és irodalmi alkotócsoport
indul

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület média- és irodalmi
alkotócsoportot indít középiskolásoknak. Érdeklődni, jelentkezni a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen lehet. A
rendszeres foglalkozásokat irodalmi és médiaszakemberek vezetik.

Razziáztak a rendőrök

Február 19–25. között több mint 50 bevetésen vettek részt
és 298 eseményen voltak jelen a rendőrök, ezek közül 250
esetben a 112-es sürgősségi hívószámon értesítették
őket. Az akció során 126 bűncselekményt állapítottak meg,
18 személyt tetten értek, hat körözött személyt tartóztattak
le, és 11 bűnelkövetőt előzetes vizsgálati fogságba helyeztek. Összesen mintegy 475.000 lej értékben 1395 büntetést róttak ki, és 56.000 lej értékben koboztak el javakat. A
közlekedési rendőrök különböző kihágásokért 62 jogosítványt és 27 törzskönyvet függesztettek fel.

Börtönbe kerültek

Február 26-án letartóztattak Radnóton egy 44 éves férfit,
akit a marosludasi törvényszék korábban hat hónap szabadságvesztésre ítélt családelhagyás miatt. Ugyanaznap
Marosvásárhelyen börtönbe került egy 29 éves férfi, akit a
marosvásárhelyi törvényszék minősített lopásért 4 év és 8
hónap fegyházra ítélt. Mindkét személyt a marosvásárhelyi
börtönbe szállították.
Hírszerkesztő: Vajda György

Életük egyik nagy pillanata: mellükre került a nagykorúvá válást jelző szalag

RENDEZVÉNYEK

Nyílt napok
a Művészeti Egyetemen

Március 1-8. között a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen nyitott kapuk várják az érdeklődőket. Az eseménysorozat keretében bemutatkoznak a színész, bábszínész,
koreográfia, teatrológia, látványtervező, média és zenepedagógia szakos hallgatók és oktatók. Az érdeklődők közel
harminc ingyenesen látogatható rendezvény – vizsgaelőadások, kiállítások, szakmai beszélgetések, mesterkurzusok – révén betekinthetnek a szakmai képzés kulisszái
mögé. Délelőtt és délután este 7 óráig tekinthetők meg az
előadások. Az előcsarnokban kiállítás is lesz. A rendezvény programját kifüggesztették az egyetem hirdetőtábláin. A programra nemcsak a pályaválasztás előtt álló
fiatalokat várják, hanem minden színházat és színházművészetet kedvelő marosvásárhelyit. Egyes termekbe csak
a helyek függvényében lehet belépni. Az előadások a Mű-

Fotó: Gligor Róbert László

vészeti Egyetem Köteles Sámuel utcai főépületében, a
Bolyai utcában lévő Pálffy-házban, valamint a Levél/Frunzei utcai Stúdió 2-ben lesznek.

Marosvásárhelyi
Magyar Filmnapok

Február 28-a és március 4-e között a Művész moziban, a
G kávézóban és a K’Arte galériában tartják a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet és a marosvásárhelyi
K’Arte Egyesület által a nyolcadik alkalommal szervezett
magyar filmnapokat. A G kávézóban levetítik a #Sohavégetnemérős című hangulati generációs filmet és a K’Arte
galériában megnyitják Simon Emőke Egy saját szoba
című kiállítását. A filmprogramot nemzetközi fesztiválokon
szerepelt és díjazott filmekből állították össze: a 2017-ben
a cannes-i fesztiválon a nagydíjra jelölt Jupiter holdja, a
2017-ben a Berlinálén nagydíjat nyert és 2018-ban Oscardíjra jelölt Testről és lélekről, a 2017-ben Oscar-díjat kapott Mindenki, valamint a több mint húsz nemzetközi díjjal
kitüntetett 1945 című filmet vetítik.

Sorsolás a Bernády Házban
ma 15 órakor!

A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a Hűséges előfizető – FEBRUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Manzárdépítésre, korszerűsítésre

(Folytatás az 1. oldalról)
Moldovan Călin PNL-képviselő felhívta a figyelmet, hogy
a szóban forgó lakásokban a közműszolgáltatásokat felfüggesztik, tehát a kérdés: mi lesz az érintettekkel április 1. után?
A POL mindhárom képviselője – Hermann Mark Christian,
Radu Bălaş és Györfi Júlia – felszólalásában értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy sürgősségi eljárással terjesztették be a
tervezetet. Hermann Mark Christian szerint voltak, akik jelezték neki, hogy annak idején a lakások kiutalása úgymond
szociális alapon nem volt minden esetben annyira „szociális”.
Hangsúlyozta, nem ártana megvizsgálni, hogy milyen kritériumokat vettek figyelembe a kiutalásnál, és jelezte, hogy a tervezetről nem szerveztek közvitát. Peti András
RMDSZ-tanácsos elmondta, 6 éve kidolgoztak egy hosszú
távú stratégiát a lakhatási gondok megoldása érdekében, majd
javasolta, tovább is maradjon meg az 5 éves határidő a bérleti
szerződésekre vonatkozó szabályzatban, a rosszul fizető bérlők esetében ez a határidő kevesebb is lehetne. A cél az, hogy
a szülővárosukban, itthon tartsák a családokat. Moldovan
Călin szerint a kritériumokat lehet ismertetni, Radu Bălaş viszont javasolta: a szerződések automatikus meghosszabbítása
helyett minden bérlő esetében végezzék el a lakáskiutalási kritériumok alapján történő újrapontozást, hiszen 5 év alatt változhatott az anyagi helyzetük. Vagy élethossziglan bérlik
ezeket lakásokat? – tette fel a kérdést Bălaş. Hermann Mark
Christian legtöbb 3 hónap hosszabbítást javasolt, hiszen, mint
mondta, „hosszú a várólista”, minden igénylővel szemben
méltányosan és igazságosan kell eljárni. Miután eredeti formájában nem szavazták meg a tervezetet, a testület többségi
szavazással jóváhagyta Peti András módosító javaslatát. Ezt
követően változott a helyzet, Peti András ugyanis felszólalt.
Közölte, a szövegezésben nem egyértelmű, hogy szerződést
hosszabbítanak, vagy kiutalják a szóban forgó lakásokat, a határozat többféleképpen értelmezhető, és javasolta, halasszák
el. A végső szavazáskor elbukott a tervezet.

Újra kell számolni
A polgármesteri hivatal épületének korszerűsítése közel 7
millió euróba, azaz 32,6 millió lejbe kerülne, ennek a beruházásnak a gazdasági-műszaki mutatóit heves vita után megszavazta a tanácsosok többsége. Ismét a POL képviselői
ellenezték a tervezetet, sokallva az összeget, amiből Hermann
Mark Christian szerint csillogó-villogó, a 21. század elvárásainak megfelelő vadonatúj épületet lehetne építeni. Hozzátette, nem ért egyet azzal, hogy egy műemlék épületet 7 millió
euróból szétverjenek. Egyébként is, vetette fel, a polgármesteri
hivatal egyes ügyosztályainak adminisztratív épülete a város
lakónegyedeibe is átköltöztethető lenne. A tervezet szerint a
hivatal épületét manzárdosítanák, a tanácstermet korszerűsítenék. Papuc Sergiu PSD-képviselő, üléselnök azt hozta fel,
hogy jelentős összegeket fektettek be a tanulmányokba, és a
szavazással még nem a pénzt hagyják jóvá, hanem csak egy
elkészített, kifizetett terv műszaki-gazdasági mutatóit, maga
a beruházás akkor valósul meg, amikor a képviselő-testület
ezt időszerűnek ítéli meg. „Azok, akik nem szavazzák meg, a
Számvevőszéknek kell majd elmagyarázzák, miért nem hagynak jóvá egy, a korábbi tanácsosok által elfogadott tanulmányt” – jelentette ki. Csíki Zsolt RMDSZ-képviselő
hangsúlyozta, a költségvetést február 15-én megszavazták,
ebben már 2,5 millió lejt jóváhagytak, és 2,2 millió lejre kötelezettséget vállaltak, de, mint mondta, ha jobban utánaszámol, 969 négyzetméterrel fog bővülni a hivatal épületében a
hasznos felület, ami a 32 millió lejjel elosztva négyzetméterenként 32 ezer lejt eredményez. „Ellenőrizni kell az összegeket” – jelentette ki. A tanácsosok többsége végül mégis
megszavazta a tervezetet.
Tanácsoscsere áprilistól
A POL képviselőjének, Györfi Júliának a bejelentése, miszerint egészségi okok miatt visszavonul a tanácsból, meglepetést okozott a testületben. Párttársai méltatták
tevékenységét, Papuc Sergiu, Makkai Gergely alpolgármester,
Peti András, Magyary Előd pedig sajnálatukat
fejezték ki tanácsoskollégájuk döntése miatt.
Magyary Előd kijelentette: „nyilvánosan kér
bocsánatot Györfi Júliától, ha megsértette”,
Makkai Gergely pedig azt mondta, „befogadják az RMDSZ-frakcióba, gondolkozzon el komolyan ezen”. Amit Györfi Júlia elutasított,
mondván, marad a POL-ban, a „második vonalban”. Peti András pedig, miután „harcos,
bátor, következetes kollégának, a marosvásárhelyi közösség példaképének” nevezte Györfi
Júliát, közölte, mégis nemmel fog szavazni
akkor, amikor tudomásul kell vennie a POLtanácsos döntését. Erre várhatóan a márciusi
tanácsülésen kerül sor. Györfi Júlia után a választási listán a POL elnöke, Dan Maşca következik,
a
párt
azonban
nagy
valószínűséggel Pápai László Zsoltot juttatja
Fotó: Antalfi Imola be a testületbe.

Felgyújtották a KMKSZ központi székházát Ungváron

A magyar kormány és több más politikai szereplő is
elítélte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) ungvári központi irodája elleni, kedd hajnalban végrehajtott támadást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter délutáni
sajtótájékoztatóján elmondta: a KMKSZ irodáját ért támadás
miatt bekérették az ukrán nagykövetet, és közölték, hogy elvárják az ukrán hatóságoktól, derítsék fel a támadás hátterét,
találják meg az elkövetőket és büntessék meg őket. Ukrajnának garantálnia kell a kárpátaljai magyarok biztonságát, ami
„nem annyira sikerül az utóbbi időben” – tette hozzá.
Szijjártó Péter az M1 aktuális csatornán úgy ítélte meg: Ukrajnában előretörőben vannak a szélsőséges politikai eszmék,
miután egy hónapon belül másodszor érte támadás a KMKSZ
központját. Szerinte ez látszik az ukrán parlament által elfogadott törvényekből, amelyek rendkívül súlyosan korlátozzák
a kisebbségek jogait, és látszik abból is, hogy Kárpátalján folyamatosan megfélemlítik a magyar nemzeti közösség tagjait.
A miniszter mindezt elfogadhatatlannak tartja, és szerinte
ha Ukrajna komolyan gondolja közeledését az EU-hoz és a
NATO-hoz, képesnek kell lennie féken tartani a szélsőségeseket. Közölte még: azonnali hatállyal visszaküldik a nagyköveti értekezletre Budapestre érkezett ungvári magyar
főkonzult és kijevi nagykövetet, emellett az EBESZ kisebbségügyi főbiztosánál ismét kezdeményezi, hogy a szervezet
speciális megfigyelő missziója Kárpátalján is tevékenykedjen.
A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága azt
közölte: segítséget nyújt a KMKSZ székházának helyreállításához. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád
János nemzetpolitikai államtitkár és Grezsa István kormánybiztos közleményben ítélte el a támadást. Mint írták, Magyarország kormánya minden támogatást megad a károk mielőbbi
helyrehozása és annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletét ellátó KMKSZ a lehető legrövidebb időn belül folytathassa munkáját.
„Elvárjuk, hogy az ukrán hatóságok rövid időn belül megtalálják az elkövetőket és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyar közösség biztonságát
garantálják” – fogalmaztak.
A Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményben felszólítja

az Európai Parlament állampolgári jogok, bel- és igazságügyi
bizottságát (LIBE), hogy ítélje el a történteket, a brüsszeli Európai Bizottságot pedig arra, hogy haladéktalanul lépjen fel
az ukrán kormánynál a kárpátaljai magyarság védelmében. Ez
nyílt támadás a kárpátaljai magyarság ellen – írta Hidvéghi
Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója.
A Jobbik közleményében azt írta: felháborodással értesültek a KMKSZ székháza elleni újabb támadásról. Úgy fogalmaztak: ez újabb bizonyítékát adja annak, hogy „az ukrán
hatalom magyarellenes intézkedései bátorítóan hatnak az agresszív nacionalistákra, akik ezért egyre brutálisabb akciókra
vállalkoznak”. Magyarországnak minden eddiginél világosabbá kell tennie: Ukrajnának esélye sem lehet az európai integrációra addig, amíg megálljt nem parancsol az ország
szélsőségeseinek, vissza nem vonja magyarellenes intézkedéseit, és nem garantálja a legszélesebb jogokat a kárpátaljai
magyarságnak – hangsúlyozták.
Az LMP politikai közössége határozottan elítéli a KMKSZ
épülete elleni újabb aljas szándékú támadást – közölte Ungár
Péter elnökségi tag. Hozzátette: pártja felszólítja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy olyan diplomáciai eszközöket
vegyen igénybe, amelyek hatékonyan védik a magyar kisebbségeket. Az LMP bízik abban, hogy a magyar hatóságok a
helyi illetékesekkel együttműködésben haladéktalanul és mielőbb kivizsgálják a támadást, hogy soha többet ne kelljen
félni a határokon túl élő magyaroknak.
Az MSZP és a Párbeszéd közös közleményben ítélte el a
kárpátaljai magyarságot ért sorozatos támadásokat, és arra
szólították fel a kormányt, hogy határozottan lépjen fel a
kárpátaljai magyarság védelme érdekében. Azt írták: Ukrajnában rendkívül súlyosan korlátozzák a kisebbségek jogait,
és Kárpátalján megfélemlítik a magyar nemzeti közösség tagjait. „Szolidárisak vagyunk a támadást elszenvedett politikai
szervezettel, illetve a kárpátaljai magyar közösség miden tagjával” – közölték.
Ismeretlenek kedd hajnalban felgyújtották a KMKSZ központi irodáját Ungvár belvárosában, az épület jelentős része
kiégett. Egy hónapon belül ez volt a második támadás a
KMKSZ központi irodája ellen. Az előző, sikertelen gyújtogatási kísérlet február 4-én történt, annak elkövetésével az
ukrán hatóságok két lengyel állampolgárt gyanúsítanak. (MTI)

Ország – világ
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Nem támogatja a CSM Kövesi
leváltását

Negatívan véleményezte a bírák és ügyészek szakmai testületeként működő Legfelsőbb Bírói Tanács
(CSM) ügyészi részlege kedden Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész leváltását, amelyet
Tudorel Toader igazságügyi miniszter kezdeményezett. A nyilvános ülésen jelen lévő Toader a testület
előtt is kifejtette álláspontját, hogy a főügyész önkényesen, hatáskörét túllépve, alkotmánysértő és törvénytelen módon vezeti a korrupcióellenes
ügyészséget (DNA). Kövesi azt állította: valótlan, bizonyítékok nélküli, megalapozatlan vádakat olvastak
a fejére. A vádhatóságok vezetőit az államfő nevezi
ki vagy váltja le, az igazságügyi miniszter javaslatára, a CSM véleményezése nyomán. Klaus Johannis államfő már a CSM véleményezése előtt jelezte:
elégedett Kövesi munkájával, és nem lát okot elmozdítására. (MTI)

Megszűnt
a nagyváradi Reggeli Újság

Megszűnt a nagyváradi Reggeli Újság, az egyetlen
olyan romániai magyar lap, amelyet román befektetők hoztak létre, és tartottak fenn közel 14 éven át.
Az Euro Media Kiadói és Sajtóház Rt. (Casa de Editură şi Presa Euro Media SA) által kiadott lap 2004.
március 8-tól heti hat számmal, majd később heti öt
számmal jelentkezett, 2018-tól azonban már csak
hetilapként jelent meg. A lap szerkesztői a kiadvány
honlapján közzétett közleményükben arra hívták fel
a figyelmet, hogy tőlük is független és „előttük is homályos okok” vezettek az újság megszűnéséhez. A
Bihar megyében terjesztett lap kiadóját a számos
médiaérdekeltséggel is rendelkező Ioan és Viorel
Micula ikertestvérek hozták létre és tartották fenn.
Az elsősorban ásványvizet, üdítő és szeszes italokat
gyártó és palackozó vállalkozók vagyonát 2017
végén 175-180 millió euróra becsülte a Capital gazdasági napilap. (MTI)

Kitilthatók a dízelautók a német
városokból

Ki lehet tiltani a dízelmotorral működő járműveket a
szennyezett levegőjű városokból Németországban
a szövetségi közigazgatási bíróság kedden kihirdetett döntése alapján. A lipcsei testület szerint az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján
megtilthatják a dízelüzemű járművek használatát a
levegőminőség javítása céljából, de ügyelniük kell
az arányosság elvének betartására, és csak végső
megoldásként rendelhetik el a tiltást. A döntés több
millió tulajdonost érinthet Németországban, járműveik értéke a használat korlátozásának lehetősége
miatt csökkenhet, és ebbe Andreas Korbmacher tanácsvezető bíró szavai szerint bele kell törődniük.
(MTI)

Kriptovalutáért árulták a drogot

Az orosz rendőrség kommandósai elfogtak egy 27
fős bandát, amely az interneten kriptodevizáért szintetikus kábítószert forgalmazott Oroszország több
régiójában – közölte Irinina Volk belügyminisztériumi
szóvivő kedden Moszkvában. A bűnszervezet az
orosz főváros, valamint Novoszibirszk, Cseljabinszk
és Habarovszk környékén üzemeltetett laboratóriumait felszámolták. Ezekben egyenként heti 20 és
100 kilogramm közötti mennyiségben állítottak elő
szintetikus drogot. A szervezettől 345 kilogramm
kész kábítószert, féltonnányi alapanyagot és 87 műszaki eszközt foglaltak le. Az ügyben az orosz belügyminisztérium eddig 19 büntetőeljárást indított.
(MTI)

Limitek

(Folytatás az 1. oldalról)
ember kerülheti el a későbbi kellemetlenségeket. Olyanok, akik a csábító ajánlatok vonzerejének engedve valójában túlköltekeznének. Itt tenne igazán jót ez a
törvény, mert mindenféle bajt jobb megelőzni, mint gyógyítani.
A javaslat láttán most összhangban populizmust kiáltók amúgy csak akkor lehet(né)nek szavahihetők, ha
legalább az utóbbi évtizedben elhatárolódtak (volna) a
fogyasztók bizalmával alaposan visszaélő szaktársaktól
is, legalább akkor, amikor az átvert kliensek igazát a bíróságok is elismerték, anyagi kárpótlást megítélve a hiteleseknek. De a valutahitelezés csapdáiról vagy a
becsapós szerződésekről, amelyek százezres nagyságrendű fogyasztótábornak okoztak komoly bajokat, elég
kevés őszinte szó szűrődött ki a rendszerből. Pedig úgy
szép a szabad piacgazdaság, ha nemcsak az állami beavatkozásnak van limitje, hanem a nyereséghajhászásnak, a jóérzésnek és az üzleti tisztességnek is.
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Pár centis hó okozott káoszt az utakon

(Folytatás az 1. oldalról)
egyetlen útszakaszról sem kaptunk
bejelentést, hogy forgalmi fennakadás lett volna. Téli viszonyok között
ugyan, de mindenütt zavartalan volt
a közlekedés. A megye hét övezetében – Szentkirály, Szászrégen, Segesvár, Vámosgálfalva, Mezősályi,
Gernyeszeg, Nyárádszereda – 84
hóeltakarító felszerelést üzemeltetnek, ebből 7 hóeke, 12 gyalu, 23
multifunkcionális gép, a többi kiegészítő felszerelés és berendezés.
Ezek a gépek a cégek tulajdonában
vannak, ők üzemeltetik. A GPSrendszer révén a gépek mozgása, a
munkavégzés követhető. Tehát min-

den pillanatban tudjuk, mi történik
a megyei utakon, hol dolgoznak a
hóekék, hol szórják a sós homokot,
s milyenek az útviszonyok. A rendszer jól működik – tájékoztatott
Ovidiu Dancu, a téli parancsnokság
elnöke.
Ausztriában senki sem sír!
Marosvásárhelyen tegnap a reggeli órákban megbénult a közlekedés. A közösségi oldalakon bosszús
gépkocsivezetők fotókat, kisfilmeket tettek közzé arról, hogy milyen
dugók keletkeztek. Nemcsak a központban, hanem a lakótelepeken is.
A lakosság azt nehezményezte,
hogy a hóeltakarítással megkéstek,

Felháborító tankönyvhiány

Fotó: Nagy Tibor

a mellékutcákat teljesen kihagyták,
s emiatt nem lehetett a város egyik
pontjáról a másikba időben eljutni.
Cosmin Blaga, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztályának vezetője elmondta: – Téli
útviszonyok között, de lehetett közlekedni Marosvásárhelyen. Igaz,
hogy csúcsforgalomban dugók voltak, de ilyen a tél! Ausztriában senki
sem sír amiatt, hogy hull a hó, mert
az emberek megszokták, hogy
ilyenkor nehézkesebben lehet haladni. Reggel én is iskolába, óvodába vittem a gyermekeimet, téli
gumikkal lehetett közlekedni, még a
Kálvárián is! A városban a Salubriserv 14 hóeltakarító gépet vezényelt
ki, ezek folyamatosan dolgoztak, de
a hajnali órákban az állandó hóhullás
miatt ismét lerakódott a hó. Egyeseknek jó ürügy ez a kis hó, hogy elverjék rajtunk a port. Azonban
kevesen mennek ki a ház vagy tömbház elé, hogy eltakarítsák a havat,
pedig törvény kötelezi őket erre –
mondta a szóvivő, aki végkövetkeztetésként hozzátette: megérti az emberek elégedetlenségét, de a tél
mindig okozott kellemetlenségeket!
A kora délutáni órákra, mire ezek
a sorok megszülettek, a marosvásárhelyi utakon már nagyrészt eltakarították a havat, szórták a
csúszásgátló só és homok keveréket, s zavartalan volt a közlekedés.

RMDSZ-támogatás a pályázóknak

Elfogadhatatlan az a helyzet,
hogy a harmadikos kisdiákok
úgy fogják befejezni a tanévet, hogy az idegen nyelven
kívül semmilyen más tantárgyból nem volt tankönyvük. A negyedik osztályban
román nyelvből van tankönyv,
a többi tantárgyból (földrajz,
történelem, tudomány, zenei
ismeretek)
semmi.
Nem
csoda, hogy most, a vetélkedők időszakában, amikor a
fénymásolt papírlapok között
keresgéltek (már ahol volt
fénymásolásra lehetőség), a
szülők is dühösen tették
szóvá a tarthatatlan helyzetet.

Miután elkészült az új tanterv, és
az első két osztályban nagy hírveréssel bevezették a digitális tankönyveket, az elemi iskola utolsó
két évére, amikor az alapvető ismeretek további elsajátítása és megszilárdítása kellene folytatódjon, a
magyar tagozaton tanuló elemista
kisdiákok tankönyvek nélkül maradtak.
Közismert az is, hogy ebben a
korban milyen fontos szerepe van a

vizuális memóriának, mennyire lényegesek lennének a szép színes képekkel illusztrált tankönyvek.
Helyettük papírlapokról, a táblára
felírt szöveg alapján, legjobb esetben a szinte jelentéktelen számú jóváhagyott
vagy
kitiltott
munkafüzetekből kell készüljenek.
Az sem mellékes, hogy mi kerül a
táblára és a fénymásolt papírlapokra, hisz a nehézkes szaknyelven
megfogalmazott tanterven kívül
más eszköz nincsen a tanítók kezében. Emiatt sziszifuszi munkát jelent minden órára minden
tantárgyból felkészülni. Negyedik
osztályban a tanítók pedagógiai körének a keretében anyanyelvből
szöveggyűjteményt állítottak össze,
de ezt is fénymásolással lehet továbbadni a gyermekeknek. Nem
sokkal jobb a helyzet az ötödik osztályban sem. Akinek nincsen tapasztalata, nincsen szemléltető
anyaga, annak a pedagógusnak rengeteget kell dolgoznia.
Fejes Réka, tanítókért felelős tanfelügyelő elismeri, hogy nagyon
nehéz helyzetben vannak a harmadik és negyedik osztályokban tanító
pedagógusok. Ahogy azt is, hogy a
szülőknek ilyen körülmények kö-

zött nehéz követniük, hogy hol tart
a gyermekük. A pontos helyzetkép
szerint az első és második osztályban az anyanyelv és román tankönyvön kívül a többi fordítás, a
harmadik osztály kimaradt, negyedikben a már említett román és idegennyelv-könyvön kívül a többi
hiányzik. Véleménye szerint a múlt
évben későn hirdették meg a versenytárgyalásokat, így a tankönyvek nem készültek el időben.
Az idén viszont a szaktárca időben meghirdette a pályázatokat az
egységesített tankönyvekre, márciusi határidővel. Hogy segítsen a
magyar
pedagógusoknak,
az
RMDSZ Oktatásügyi Főosztálya
pályázatot hirdetett a tankönyvírás
támogatására. A cél az volt, hogy
elősegítsék a sajátos magyar anyanyelvi oktatásban szükséges tankönyvek megírását és illusztrálását
tankönyvenként 7000 lejjel. A pályázatokat február 15-ig lehetett benyújtani. Kérdésünkre Magyari
Tivadar ügyvezető alelnök elmondta, hogy 30 kérvény érkezett,
és az elbírálást követően a nyerteseknek egyénileg kell pályázniuk a
szakminisztérium által megjelölt
márciusi határidőig. (bodolai)

Csak halkan jegyzem meg, szervezők nélkül nemigen lehet/szokás
megemlékezést rendezni. A március 15-i szervezőbizottságba
pedig az RMDSZ-többségű tanács
azt választhatott volna, akit akar,
és a határozattervezetet saját szája
íze szerint módosíthatta volna. A
polgármester hat nappal az ülés
előtt aláírta a március 15-i megemlékezésre is vonatkozó meghívót, amelyhez csatolta a jegyző
által törvényességi láttamozással
ellátott tervezetet. Megjegyzem,
egy szó sincs a román ajkúak érzékenységéről, és a határozattervezetet nemcsak a két PNL-tanácsos
írta alá, hanem az RMDSZ-szel
szerződéses alapon együttműködő
PSD-s is. (Nem hinném, hogy a
románokkal való együttműködési

kísérlet elítélendő, hiszen nélkülük
példának okáért a székelyföldi autonómiát sem lehet kivívni.)
Azért soroltam fel a száraz tényeket, hogy világossá váljon, a már-

Mennyire fehér a koronkai szerecsen?

Kincses Előd

Cikkemben a koronkai tanács
december elseje és március tizenötödike megünneplésére vonatkozó
határozatából,
ill.
határozattervezetéből indulok ki.
Az illetékesek mindkét alkalommal ugyanazokra a helyesen megjelölt
törvényhelyekre
hivatkoznak – egy kivétellel: ti.
december elseje kötelező megünnepléséről külön törvény rendelkezik, tehát erre is kitér a
határozat indokolása. Mindkét
esetben meghatározzák a főbb eseményeket: koszorúzás, megemlékező istentisztelet, kulturális
műsor, valamint azt, hogy létrehoznak egy szervezőbizottságot.

cius 15-i megemlékezés ellen
szavazó vagy tartózkodó RMDSZesek milyen törvényes lehetőségeket hagytak ki, és jutottak oda, hogy
szégyellni való módon leszavazzák
a március 15-i ünnepség támogatását. „Merjünk kicsik lenni”, ha a
román ünnepségre megszavazzuk a
támogatást, a magyarra nem, nehogy ránk jöjjön a DNA, érvelt védelmükben a Maros megyei

Erről jut eszembe

Addig verték a frászt a népekbe
a vörös kóddal, sárga, narancssárga fagyriadóval, amíg a hideg
végül is megérkezett. Igaz, hogy
Vásárhelyen nagyobb riadalmat
keltettek az alacsonyan repkedő
harci gépek pár nappal ezelőtt, de
az „előre bejelentett szibériai hideghullám krónikája” országszerte megtette a magáét. Jobb
helyeken iskolai szünetet is elrendeltek a várható mínusz fokok hírére. Mifelénk főleg a kutyatartók
ijedtek meg, egykettőre újabb cifra
bekecskék, fülvédők és pampók jelentek meg házi kedvenceiken, nehogy baj legyen velük, ha be
akarnák venni a kanyart. Nem is
tudom, ebeink hogy bírták a régi
nagy teleket pufajka és asztrahán
fejfedő nélkül? És a kóbor kutyák
miképpen képesek átvészelni ezt a
cudar évszakot kötött pulcsi hiányában? Átgondoltam, és rájöttem, nekünk sem lehetett egyszerű
annak idején a decembertől hetvenkedő tél, akár volt sapkánk,
akár nem. De túléltük. És végre
rákérdezhetünk: február, hol a
nyár?! Ma még megtehetjük. Holnap már március. Az UNESCO
kulturális örökségei közé frissen
beiktatott márciuska ideje. Illik
ilyenkor a fagy miatt sopánkodni?
Persze, máris hallani vélem: mit
mind jönnek blőd kérdéseikkel
ezek a folyton piszkálódó újságírók?! Miért is? Nincs jobb dolgunk? Kíváncsi lennék, mit szól
mindehhez Zoltán. A gólya, aki a
messzi távolból máris elindult a
gemenci erdőben kiépített szállása
felé. Zoltán fekete, és Afrikából
jön, de nem migráns. Illetve nem
abban az értelemben, ahogy a fogalmat manapság szokás értelmezni. Ő az egyetlen jeladós
magyar fekete vándormadár, aki
kisbabát nem hoz ugyan, de 2016tól megfigyelés alatt áll, vagy
repül. És most hírlik, ráállt a haza
vezető útra. Várjuk, pontosabban
várják a szurkolói Magyarországon. Csak nehogy akkor is dühöngjön még az oroszföldi jeges
fuvallat. De úgy hiszem, életképes
gólya ő. Utoljára tavaly november
23-án hallatott magáról, aztán
semmi. Afrikának azon a részén,
ahol telelt, nincs GSM-hálózat. A
híradás szerint most már olyan helyen van, ahonnan vételezhetők a

jelzései. 2017-ben február 8-án
szedte fel a sátorfáját, és március
27-én érkezett haza. Idén is valahogy így alakulhat a menetrend. A
génjei gondoskodnak majd erről.
Akárcsak arról a név és jeladó nélküli fekete gólyáról, amelyiket
máris itthon köszönthettek Székelyudvarhely mellett a napokban.
Persze az afrikaiak tanulékonyságából is ragadhatott rájuk valami.
A fekete kontinenst nem szabad leírni, ezt a vasárnap zárult téli
olimpia is jelezte. A havon nyilván
nem nyertek érmeket az egzotikus
földrész fiai, lányai, de mindent
hajlandóak megtanulni, kipróbálni. Most például a nigériai női
kettesbob-csapat hallatott magáról. Ez volt az első afrikai bobcsapat az ötkarikás seregszemlén.
Nem akármilyen fegyvertény, hogy
megszerezték a kvalifikációt a
pjongcsangi játékokra. Nem akkora szenzáció, az igaz, mint amikor 1988-ban a jamaicai bobosok
szerepelhettek a téli olimpián,
róluk utóbb még játékfilmet is forgattak Jég veled! címmel, de az ő
megjelenésüket is nagy rokonszenv
kísérte. Akárcsak egy másik különleges bajnokét, a tongai Pita Taufatofuáét, aki 15 kilométeres
sífutásban lett a 114., megelőzve
két versenyzőt. Tizenkét hetet tölthetett felkészüléssel az Államokban, azelőtt havat még nem is
látott, tapintott a maga valóságában. Nem baj! – vallotta. Ő a modern olimpiai játékok atyjának,
Pierre de Coubertinnek tulajdonított mondást tartja a magáénak:
„nem a győzelem a fontos, hanem
a részvétel”. Két éve a nyári olimpián taekwondóban méretkezett
meg. És talán a következő megnyitóünnepségen is feltűnik majd fényesre olajozott, csupasz felsőteste, amint büszkén viszi Tonga
nemzeti zászlaját. Mint mondta,
akkor majd úszásban próbál versenyjogot szerezni. Na, de legyen
elég! Mármint a magam részéről.
Túlságosan elkalandoztam, hagyjuk Pitát és a társait. Szorítsunk
inkább Zoltánnak és a tavasz többi
hírnökének! A dús havú karácsonyok, szilveszterek, sízős, szánkós
vakációk amúgy is szép téli regévé
változnak, ha tájainkat az utóbbi
esztendők időjárási tendenciái
uralják továbbra is. (N.M.K.)

Balázs Imre József a Látó februári vendége

Ma 18 órától a Látó Irodalmi Játékok 89. kiadásán Balázs Imre József
költőt, kritikust, irodalmárt látják vendégül, akivel Ezeregy mondat.
Kritikák a kortárs irodalomról (Lector Kiadó) című könyve kapcsán
Demény Péter fog beszélgetni. A kötet a szerző 2011 óta sorozatosan
megjelenő tízmondatos kritikáiból válogat, melyeket változatos műfajú
könyvekről: vers-, próza-, gyermekirodalmi és irodalomtudományi kötetekről írt, íme néhány a szerzők közül: Tompa Andrea, Kovács András
Ferenc, Szabó T. Anna, Vida Gábor, Závada Pál. Helyszín: Yorick Stúdió, marosvásárhelyi vár, Mészárosok bástyája.

szervezet elnöke és egy jogvégzett
volt parlamenti képviselő!?
Ez az érvelés mit sem törődik
azzal, hogy tanácsi határozattal
megemlékezésekre, koncertekre,
művelődési eseményekre, nyugdíjasok megvendégelésére, falunapokra, lekvárfőző vagy éppenséggel
pálinkafesztiválokra igenis lehet
közpénzt elkölteni, ráadásul 500 lej
olyan kis összeg, hogy akár szabálytalan elköltése sem éri el egy
bűncselekmény társadalmi veszélyeztetettségének a szintjét. Maga a
koronkai tanács RMDSZ-es szavazatokkal juttatott pénzt a december
elsejei ünnepségre. Arról nem is beszélve, hogy néhány évvel ezelőtt,
szintén az RMDSZ-es többségű
Koronkán, pénzt különítettek el a
március 15-i esemény megünneplésére.
A szerecsenmosdatók megfeled-

keztek arról a jogi alapelvről is,
hogy amit nem tilt a törvény, azt
szabad. Ennek az alapelvnek köszönhetően semmisítette meg a
Maros megyei törvényszék – példának okáért – a székely zászló és a
kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztése miatt kiszabott büntetéseket.
Az alapelvből az is következik,
hogy olyan rendezvényeket is megszervezhettek volna március 15-én,
amelyek nem szerepeltek a határozattervezetben. Reményeim szerint
a fent említett ítéletekhez hasonló
döntések fognak születni az alapelvet semmibe vevő prefektus által a
marosvásárhelyi tanács kétnyelvűségi határozatai ellen indított közigazgatási perekben is. Annak
érdekében, hogy a jövőben hasonló
baklövések ne forduljanak elő, egy
dolgot tehetünk: feltárjuk a hibákat
és megismertetjük a vonatkozó törvényeket.
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Próbavizsgázók inváziója
Gernyeszegen

Tantárgyverseny anyanyelvből

A kreatív szövegalkotáson
volt a hangsúly

Február 24-én, szombaton a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban tartották a Mikes Kelemen Magyar Nyelv
és Irodalom Tantárgyverseny megyei szakaszát az
5–12. osztályos diákok számára. 287-en vettek részt
az anyanyelvből szervezett megmérettetésen, a legtöbben, 64-en nyolcadikos tanulók voltak. Míg a kisebb osztályosoknál a nyertesek a megye több
iskoláját képviselték, nyolcadik osztálytól fölfele az
első helyeken egy kivétellel a bolyais diákok végeztek.

Amint Kiss Tünde magyar és vallásoktatásért felelős tanfelügyelő elmondta, a megyékből érkezett javaslatok alapján a tételeket a minisztérium kisebbségügyi osztályának
megbízásából a magyartanárok országos bizottsága állította
össze, a tartalmakat, a követelményeket a Mikes Kelemen Tantárgyverseny előírásai alapján szabták meg.
Az általános iskolai osztályokban három tételt kaptak a vetélkedő résztvevői. Az első tételben kérdéssorok alapján a diákok szövegértését mérték, a második tétel kreatív
szövegalkotás volt, a harmadikot játékos feladatok alkották.
Ezen a szinten a kreatív szövegalkotás mellett az anyanyelv és
az irodalmi fogalmak helyes használatát, a helyesírási készségeket vették figyelembe.
A középiskolás diákoktól komoly, megalapozott tudást, fantáziát, jó fogalmazási készséget igényelt a feladatok megoldása.
A 12.-es diákoknak például egy Ady Endre- és egy Kosztolányi
Dezső-idézetből kiindulva Költői szerepek és ars poeticák a
klasszikus modernség korában címmel kellett értekezést írniuk, a második feladat egy novella folytatása volt.
Amint Kiss Tünde tanfelügyelő elmondta, születtek nagyon
jó dolgozatok, és voltak, akik közepesen teljesítettek. Ötödik
osztályból az első, a többi évfolyamról az első két helyezett
képviseli megyénket az országos szakaszon, amelyet április 5–
7. között Nagyenyeden tartanak.
A továbbjutók listája: 5. o. 1. Moldován Aurora, Adorjáni
Károly Általános Iskola, Marossárpatak (felkészítő tanár
Mózes Sándor); 6. o. 1. György Boglárka, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz sorolt felfüggesztett Római Katolikus Teológiai Líceum (Brandner Emőke), 2. Borka-Vitális Boglárka,
Európa Általános Iskola (Nagy Attila); 7. o. 1. Székely Anna
Flóra, Dacia Általános Iskola (Gáspár Melinda), 2. Kiss Boglárka Klára, S. Illyés Lajos Általános Iskola, Szováta (Fülöp
Krisztina); 8. o. 1. Adorjáni Sára, 2. Nagy Brigitta Rebeka,
mindketten a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból (Soós Katalin); 9. o. 1. László Zsuzsanna, 2. Bíró Sára-Gyopár, mindketten a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból (Murvai Éva); 10. o.
1. Kántor Éva Andrea, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Murvai
Éva Imola), 2. Keresztes Béla, Bolyai Farkas Elméleti Líceum
(Szakács Mátyási Tímea); 11. o. 1. Szász Kinga, Bolyai Farkas
Elméleti Líceum (Fekete Erzsébet), 2. Nagy Erzsébet, Bolyai
Farkas Elméleti Líceum (Soós Katalin);12. o. 1. Szabó Yvette
(Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Sikó Olga-Anna), 2. Csibi
Kriszta, Művészeti Szakközépiskola (Kozma Edit). (bodolai)
Márton mindig idegenkedett a túl okosnak tűnő tárgyaktól. Idejét sem mérte mással, mint a csuklójához már-már hozzánövő,
barna szíjú, kerek karórával, amelyet még
valamikor a múlt század végén vásárolt.
Kedves, csendes figura volt ő a tömbházban,
sosem panaszkodott a földszinti lakásába
beszűrődő focilárma vagy a fölötte lakók
hangos hétköznapjai és még zajosabb hétvégéi miatt. Bármikor be lehetett kopogni
hozzá, kanálnyi olajjal, csészényi tejjel mindenkit kisegített, és ha megkérték rá, a gyermekbiciklik leereszkedett kerekét is
készségesen felfújta. Csak az életéről nem
akart mesélni.
– Tettem én is a dolgom, mint mindenki
más, nincs abban semmi rendkívüli – hárított el sokszor, míg végül egyszer mégis kötélnek állt.
– Egy kicsi Maros menti faluból kerültem
a városba harmincévesen, nem sokkal nősülés után – kezdte történetét, miközben almalével töltötte teli a poharam. – Szerettem a
szülőhelyem, nem is mentem volna máshova
a magam eszétől, az asszony kívánsága volt,
hogy elköltözzünk. Ő vásárhelyi származásúként idegennek érezte a vidéki életet. Igaz,
közös életünk első évében megpróbálta megszokni, hogy mosáshoz, főzéshez kútvizet kell
melegítsen, este meggyújtjuk a petróleumlámpát, éjszaka kutyaugatásra alszunk el.
De láttam rajta, hogy kínlódik, megsajnáltam. Akkor még éltek édesanyámék, velük
laktunk egy udvaron, a ház hátsó része volt
a mi birodalmunk. Anyám nagyon szerette a
menyét, kímélte is a nehezebb munkáktól,
mégsem tudta ott tartani. A feleségem a ke-

Jövő hét elején öt község nyolcadikosai – mintegy 160 gyermek
–
népesítik
be
a
gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskolát. Március 5–7.
között zajlanak a kisérettségire
készülők próbavizsgái, és idén
először nemcsak a helybéli,
hanem a nagyernyei, sárpataki,
vajdaszentiványi, balai végzősök is Gernyeszegen adhatnak
számot eddigi tudásukról.

Mivel minden osztályteremre szükség lesz, a tanintézet többi diákja ezekben a napokban, hétfőtől szerdáig
valószínűleg délutáni oktatásban részesül – tudtuk meg Antal Levente Mihály
iskolaigazgatótól.
Az
intézményvezető szerint a valódi megmérettetés még több szervezési kérdést vet fel, az országos képességmérőt ugyanis idén nem a vakáció
elejére, hanem a tanítás utolsó hetére
időzítette a tanügyminisztérium. Az

említett községek tanulóinak így június 11–14. között is helyet kell adni
az iskolában, egy olyan időszakban,
amely a tanulmányi eredményekre vonatkozó statisztikák elkészítése, illetve
az évzáró ünnepségek miatt amúgy is
igen zsúfolt.
A községközponti tanintézetben
egyébként nincs gond a diáklétszámmal, és Körtvélyfáján is biztató a helyzet – tájékoztatott az intézményvezető.
A két említett településen magyar tagozaton előkészítőtől nyolcadikig
egyetlen osztályt sem kellett összevonni, Gernyeszegen 142, Körtvélyfáján 188 magyar diák tanul. V–VIII.
osztály az erdőcsinádi iskolában is
működik. A csinádi iskolába 57 iskolás
jár, alsó és felső tagozaton is összevont
osztályok vannak. Magyarpéterlakán
és Marosjárában csak elemi oktatás
zajlik, előbbi településen 38, utóbbiban 14 kisdiák tanul együtt. Járában
idéntől megszűnt az óvodai oktatás, a

Városi rózsák

reskedelemben dolgozott, hajnalban kelt,
hogy elérje a városba induló buszt, késő délután érkezett haza. Nem csoda, hogy belefáradt. A szüleim azonban nem tudták ezt
megérteni. Amennyire kedvelték azelőtt a feleségemet, éppen annyira megharagudtak
rá, amikor bejelentettük, hogy a városba
költözünk. Addig a gazdaságban én voltam
apám jobb keze, talán ezért esett nehezükre
elfogadni a döntésünket. Nem is támogattak
akkoriban semmivel, a
magunk erejéből fizettünk kvártélyt, kosztot,
mindent.
– Nehezen szokta
meg a városi életet?
– Nagyon nehezen. Asztalos a végzettségem, már azelőtt is a bútorgyárban dolgoztam, nem is azzal volt a baj. Egyszerűen nem
találtam a helyem az új otthonunkban, főleg
az udvar és a kert hiányzott. A feleségem
közben várandós lett. Nem viselte könnyen
az állapotát, mindegyre rosszul lett, futottam
vele a kórházba. Nehéz hónapok voltak,
főleg, mert nem számíthattunk senki segítségére. Akkor éreztem igazán édesanyámék hiányát. Amikor megszületett a lányunk,
valamennyire kiengesztelődtek. Apám hamarabb szabadult a haragtól, és egy alkalommal, amikor tojást és tejet vitt eladni a
piacra, édesanyám tudta nélkül becsengetett
hozzánk, hogy megnézze az unokáját. Kettejük között aztán olyan barátság alakult ki,
amilyenről álmodni sem mertünk. Nyári vakációban, hétvégente gyakran vittük ki fa-

lura a kislányt, olyankor mindig ment „kicsi
tatával” a mezőre, este pedig nagyokat kártyáztak a nyári konyhában. Közben sikerült
annyi pénzt félretennünk a feleségemmel,
hogy megvehettük ezt a kétszobás lakást. Itt
már jobban szerettem, főleg mivel az ablak
előtt kialakíthattam magamnak egy kicsi
kertet. Díszparadicsomot, epret ültettem, és
persze rengeteg virágot. Mindig bolondja
voltam a rózsáknak, és végre szabadon kiélhettem ezt a szenvedélyem.
– Ez már a rendszerváltás után volt?
– Igen, a kilencvenes évek elején. Akkoriban úgy tűnt, egészen rendbe jött az
életünk. Aztán váratlanul elhunyt édesanyám, fél évre rá apám is utána ment. Magára maradt a nagy ház, a gazdaság. Úgy
éreztem, ez mind az én felelősségem, nem tehetek mást, mint hogy hazaköltözöm. Az aszszony, persze, hallani sem akart erről. Végül
aztán nem is került sor rá, mert megjelent
apám testvére, aki papírral tudta bizonyítani, hogy a szüleim az elköltözésünkkor
mindent a külföldön élő unokaöccsükre
hagytak. Nem volt erőm pereskedni, így
hagytam elúszni a szülői vagyont. Pár
hónap múlva eladták a házat, a hozzá tartozó gyümölcsössel együtt. Azt hiszem, akkor
váltam a lelkemben is városivá.
– Járt még arra azóta?
– Nem láttam értelmét. A szüleim sírjához, persze, rendszeresen kimegyek, de az
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kisgyermekeket Erdőcsinádra viszik.
Marosteleken szintén osztatlan elemi
osztály működik 10 diákkal.
Hiánypótló verseny magyar
diákoknak
Antal Levente Mihályt a községközponti tanintézet soron következő
eseményeiről is megkérdeztük. Elmondta, hogy májusra terveznek egy
román nyelvű versenyt magyar ajkú
V–VIII. osztályos diákoknak. A hiánypótló megmérettetésre a környékbeli
községek tanulóit is várnák.
Az intézményvezető arról is beszámolt, hogy a gernyeszegi iskola tavalyi mobilitási projektjével egy
Erasmus+ pályázat nyertese lett, és
ennek jutalmaként nyolc tanügyi káderét küldhette az ősszel olaszországi továbbképzőre. A pedagógusok újonnan
szerzett külföldi tapasztalataikat oktatási módszereikbe építették be, hogy
tanóráik színesebbek, élménydúsabbak legyenek. (nszi)

Fotó: Nagy Tibor

egykori házunkat kerülöm. A faluból sem
tartom senkivel a kapcsolatot, így azt sem
tudom, megvan-e még egyáltalán.
– Hogy alakult a későbbiekben az életük?
– Pár évem lett volna még a nyugdíjig,
amikor létszámcsökkentés miatt elküldtek a
gyárból. A lányunk éppen akkor kezdte az
egyetemet Kolozsváron, kellett a pénz. A feleségem egy ismerősétől értesült arról, hogy
egy németországi vendégházba személyzetet
keresnek. Egyik napról a másikra adta tudtomra, hogy elutazik. Nem is bánta meg a
döntését, mindig lelkendezett a telefonban a
kinti körülményekről, és a tandíjat is időben
utalta a kislánynak. Az első évben pár napra
hazajött, de már akkor láttam rajta, hogy
megváltozott. Akkor találkoztunk utoljára. A
visszautazása után, telefonon vallotta be,
hogy megismerkedett egy német férfival.
Őszintén szólva meg sem lepődtem... A lányommal, persze, a mai napig tartják a kapcsolatot, időnként pénzt is küld neki.
– Hogyan telnek a napjai, mióta egyedül
van?
– Sohasem voltam az az üldögélős fajta,
igyekszem most is munkával lefoglalni
magam. Hajnalban kelek, rendbe teszem a
házat, aztán indulok elvégezni a napi tennivalókat. A mi tömbházunkban és a szemköztiben sok az idős lakó, bevásárolok nekik,
kifizetem a számláikat. Egy időben egy fiatal
házaspár kislányát vittem-hoztam az óvodából. Csak az zavar, ha pénzt akarnak adni
ezekért az apróságokért. Nekem az az igazi
jutalom, ha elbeszélgethetek valakivel. Igaz,
a rózsáimnál nincs hűségesebb társaság.
Csak, tudja, ilyenkor még alszanak.
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Az üzleti tervtől a megvalósításig

Jóváhagyta a szenátus
a hitelkamatok korlátozását
Szerkesztette: Benedek István

Módosításokkal
elfogadta
hétfőn a szenátus a hitelkamatok korlátozásáról szóló
jogszabálytervezetet, és úgy
döntött, hogy az ingatlanhitelek legmagasabb kamatja
nem haladhatja meg a jegybank (BNR) által megállapított
alapkamat
két
és
félszeresét.

A kezdeményezést 73-an támogatták, 18-an ellene szavaztak, 13
szenátor tartózkodott.
„Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy ha ma a BNR által meghatározott alapkamat 2,25 százalékos,
akkor az ingatlanhitelekre kivethető
legnagyobb kamat valahol 5,4 százalék körül lesz” – magyarázta korábban Daniel Zamfir liberális
szenátor, a vonatkozó, 2011/13-as
kormányrendelet módosításának
egyik kezdeményezője.

A felsőház a fogyasztási hitelekre
kivethető legnagyobb kamatot 18
százalékban korlátozta.
Iulian Dumitrescu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) frakcióvezetője
bejelentette: a PNL nem támogatja
ezt a módosítást.
„Meg szeretném kérdezni a kezdeményezőket: miért akarják bántani azt a több millió állampolgárt,
akinek letétje van a bankokban? Ha
ugyanis korlátozzuk a hitelkamatokat, azzal csökkentjük a betétekre
adott kamatot. Másrészt, ha maximáljuk a hitelkamatot, ezzel korlátozzuk
a
hitelajánlatot”
–
magyarázta Dumitrescu.
Hozzátette: ezzel a módosítással
a multinacionális cégeket versenyelőnybe hozzák a több százezer romániai kis- és középvállalkozóval
szemben. A javaslatról a képviselőház hoz végső döntést. (Agerpres)

Aggódik az OECD a fejlett
gazdaságok halmozódó
államadóssága miatt

Aggasztónak tartja a fejlett
ipari
gazdaságok
államadósság-tömegének növekedését a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD).

A fejlett piaci térség országai alkotta szervezet a Financial Times
által pénteken szemlézett tanulmányában hangsúlyozza, hogy az alacsony kamatokkal jellemzett
környezet hozzájárult a magas államadósságok és államháztartási hiányok fenntarthatóságához a
legutóbbi pénzügyi válság óta eltelt
időszakban, ám a viszonylag kedvező szuverén finanszírozási környezet nem feltétlenül marad fenn
állandósult jelleggel a piacokon.
A szervezet kimutatása szerint az
OECD-tagországok összesített szuverén adósságállománya a 2008ban mért 25 ezer milliárd dollárról
mára 45 ezer milliárd dollárra duzzadt, és a hazai össztermékhez
(GDP) mért államadósság-ráta tagországonkénti OECD-átlaga 73 százalék.
Az OECD előrejelzése szerint a
szervezet tagjai az idén 10 500 milliárd dollár új hitelfinanszírozást
hajtanak fel a piacokról.
A globális pénzügyi válság óta
felvett hitelek jelentős része azonban a közeljövőben lejár, és a fejlett
ipari gazdaságoknak csak a következő három évben teljes államadósság-állományuk 40 százalékának
refinanszírozásáról kell gondoskodniuk – áll az OECD tanulmányában.
A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy a szigorodó
kamatkörnyezet költségvetési kihívások elé állíthatja az államadósokat.

A Fitch ugyanakkor egy másik
tanulmányában megállapította azt
is, hogy rendkívül jó globális államadós-minőségi kilátásokkal kezdődött az idei év, és 2004 óta a
legmagasabb lehet azoknak a fejlett
ipari gazdaságoknak a száma, amelyeknek szuverén osztályzata az
idén javul.
A Fitch kimutatta, hogy az osztályzati listáján szereplő fejlett államadósok közül jelenleg nyolcnak
az adósbesorolására van érvényben
felminősítés valószínűségére utaló
pozitív kilátás. A cég szuverén besorolási portfóliójában ebből az országcsoportból egyedül NagyBritannia államadós-osztályzatának
kilátása negatív, elsősorban a brit
EU-tagság megszűnésével járó kockázatok miatt.
A hitelminősítő hangsúlyozta,
hogy a világgazdaság növekedési
lendülete 2010 óta nem volt olyan
erőteljes, mint most. Az amerikai
gazdaságnak valószínűleg a költségvetési ösztönzés és a magánszektorbeli beruházások élénkülése
ad hajtóerőt, az euróövezetben várhatóan tartós lesz a széles bázisú
növekedés, a japán gazdaság kilátásai is javulnak, és jó eséllyel a kínai
gazdaságban zajló mérsékelt ívű
lassulás sem okoz globális növekedési fennakadást – jósolták a Fitch
Ratings londoni elemzői.
A hitelminősítő az amerikai gazdaságban az idén 2,5 százalékos, az
euróövezetben 2,2 százalékos, Kínában 6,4 százalékos, a fejlett ipari
térségben átlagosan 2,2 százalékos,
a feltörekvő gazdaságokban átlagosan 5,2 százalékos, a világgazdaság
egészében 3,3 százalékos növekedést valószínűsít. (MTI)

Csütörtökön délelőtt egy
újabb vállalkozáslétesítést
ösztönző programot mutattak be Marosvásárhelyen, a
polgármesteri hivatalban. A
Középrégió városi övezetében vállalkozást ösztönző integrált programot
Radu
Onofrei, a RomActiv üzleti tanácsadó cég vezérigazgatója
és Török Csaba, a Maros megyei kis- és középvállalkozások
területi
irodájának
ügyvezető igazgatója ismertette.

Szrer Pálosy Piroska

Az európai uniós projektet
Maros, Fehér, Brassó, Kovászna,
Hargita és Szeben megyében ültetik életbe, a fő célkitűzés a foglalkoztatás növelése a városi
övezetekben nem mezőgazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások létrehozásának finanszírozásával. A projekt
összértéke
17.430.417 lej hozzáadottérték-adó
nélkül, ebből a vissza nem térítendő összeg 16.004.752 lej.
A Maros megyei kkv-k területi
irodája a projekt partnere, amely
330 jövőbeli vállalkozó képzését
célozza a régióban, és egyik előnye, hogy mindazt megtanítják a
pályázóknak, amit egy vállalkozónak tudni kell. A program 73 új
vállalkozás létesítését és fejlesztését célozza, amely hosszú távon a
helyi és régiós költségvetés növeléséhez vezet, ugyanakkor legkevesebb 146 új munkahely
létesítését tervezik városi övezetben. A teljesen ingyenes, önrész
nélküli program megpályázható
összegének felső határa 40.000
euró. A program ismertetése során
elhangzott, hogy az előző vállalkozásösztönző programokkal össze-

hasonlítva a jelenlegi sokkal előnyösebb, mivel olyan területeket is
felölel, amelyekre az előző StartUp programok során nem volt lehetőség, például a kiválasztott
célszemélyek képzésen való részvétele és a mentorprogram. Az üzleti terv kidolgozásánál sincsenek
olyan pontozási kritériumok, amelyek az előző programoknál teljesíthetetlenek vagy fölöslegesek
voltak (hátrányos helyzetűek, diákok, mozgáskorlátozottak stb. alkalmazása).
A projekt ismertetését követi a
jelentkezők kiválasztása, majd a
számukra szervezett negyvenórás
vállalkozásképzés, ahol az alapokat lehet elsajátítani. A vállalkozás
szakterületén gyakorlati képzésen
kell részt venni, amit ugyancsak a
program kivitelezői bonyolítanak
le. Az eddigi programok egyik hiányossága volt a folyamatos segítség, most azt is biztosítják, mivel a
jövendőbeli vállalkozók személyre
szabott tanácsadásban, mentori támogatásban részesülnek az üzleti
terv elkészítésétől annak életbeültetéséig (max. 18 hónap). Az üzleti
terv megvalósítása során ingyenes
képzéseken lehet részt venni pénzügyi menedzsment, adózás, könyvelés,
humán
erőforrás,
munkatörvény, kereskedelmi jog
témaköröket ismertető munkaüléseken. A finanszírozott vállalkozás
működésének és fejlesztésének a
követése, majd egy tanulmány elkészítése az illető vállalkozásról,
amely a régiós vállalkozói közegbe
való beilleszkedést is tartalmazza,
ugyancsak a pályázati irodák támogatásával valósul meg.
Amint Török Csaba hangsúlyozta, a program előnye, hogy miután a jövendőbeli vállalkozó
megnyerte a pályázatot, az életbe-

ültetés során szakemberek követik
a tevékenységét annak érdekében,
hogy időben kiszűrjék az esetleges
tévedéseket. A megnyert pályázatok életbeültetéséhez előlegként
megkapják az összeg 75 százalékát, majd a hat hónap alatt elért
mutatók alapján részesülnek a
megpályázott fennmaradó összegből. Magánszemélyek, illetve családi és egyéni vállalkozások
egyaránt részt vehetnek a projektben, a feltétel, hogy egy másik vállalkozásban
ne
legyen
ötvenszázalékos részesedése a pályázónak. Felső korhatár nincs,
alsó korhatár 18 év és a feltétel,
hogy teljesen új vállalkozást kell
létrehozni. Nincs kizáró jelleg,
amennyiben az illető szakterülethez nem ért a vállalkozó, feltétel,
hogy legfeljebb két szakembert alkalmazzon.
– Az elindított Start-Up Nation
programmal voltak-e kifizetési
gondok? – kérdeztük a szakembert
a médiában megjelent híresztelésekkel kapcsolatosan.
– Azokat a programokat, amelyeket mi indítottunk el, kifizettük,
nem voltak fennakadások. A legutóbbi országos Start-Up programra húszezren iratkoztak be,
tízezret közülük kiválasztottunk, és
9.500 személlyel írtunk alá finanszírozási szerződést országosan,
közülük 500 szerződést a marosvásárhelyi területi irodához tartozó
Maros, Hargita és Kovászna megyei pályázókkal – mondta Török
Csaba.
A StartActiv Centru programról
bővebben a www.start-activ.ro
honlapon lehet tájékozódni, felvilágosítással a 0733-773-952-es telefonszámon
vagy
a
startupcentru@romactiv.ro e-mailcímen szolgálnak.

sebb nyugati államok mellett
leginkább a kelet-közép-európai
országok fonódtak össze a német
gazdasággal, és legfőképpen további megmunkálást igénylő, úgynevezett köztes termékekkel és
beruházási javakkal szolgálnak. Ez
annak tulajdonítható, hogy a német
ipar az EU 2004-es bővítése óta
egyre inkább törekszik a munkamegosztásra a térségbeli államokkal, így számos német vállalkozás
telepített át termelési folyamatokat
a régióba.
Az EU déli országai viszont kevésbé profitálnak a német fellendülésből. Ennek oka nemcsak a
földrajzi távolság, hanem mindenekelőtt az, hogy a viszonylag
gyenge ipari bázis miatt például
Görögországban vagy Portugáliában kevesebb olyan terméket állítanak elő, amelyet igényel a német
ipar.
Az EU-ból Németországba érkező import származási országok
szerinti listáját a 2016-os adatok
alapján Hollandia vezeti, a második Franciaország, a harmadik Belgium. Az első tízben ott van
Lengyelország és Csehország is,
valamint Magyarország, amely
éppen a tizedik.
Egy másik rangsor szerint,
amely annak alapján készült, hogy
mekkora a Németországba irányuló
export aránya az egyes EU-tagállamok teljes kivitelében, Csehország
áll az első helyen 30 százalékon fe-

lüli aránnyal, Magyarország pedig
a harmadik, 25 százalékot meghaladó aránnyal. Az első tízbe Lengyelország, Szlovákia, Románia és
Szlovénia is bekerült.
A Németországba irányuló exporttal megtermelt úgynevezett
bruttó hozzáadott értéknek a teljes
bruttó hozzáadott értékben képviselt aránya alapján összeállított
rangsort is Csehország vezeti 8
százalék feletti aránnyal. A második Szlovákia, a harmadik Hollandia, majd Ausztria következik, és
az ötödik helyen Magyarország áll,
6 százalékot megközelítő aránnyal.
A Németországba irányuló export révén biztosított munkahelyek
száma alapján készült rangsort
Lengyelország vezeti 890 ezer foglalkoztatottal. A második Csehország 500 ezer állással, a harmadik
Hollandia 480 ezer állással.
A Prognos kutatói azt is megvizsgálták, hogy milyen hatással
lenne az uniós társállamokra, ha
megállna a német gazdaság növekedése 2020-ban. Modellszámításuk szerint leginkább Szlovákia
szenvedné meg ezt a fordulatot, ott
a hazai össztermék (GDP) mintegy
0,7 százalékkal csökkenne a német
gazdaság stagnálásának következtében. A második helyen Csehország
áll
0,68
százalékos
GDP-csökkenéssel. A harmadik
Magyarország, valamivel 0,5 százalék feletti GDP-csökkenéssel.
(MTI)

A német import
csaknem ötmillió EU-s munkahelyet biztosít

Csaknem ötmillió munkahelyet biztosít Németország
importja az Európai Unió
(EU) többi 27 tagállamában,
és számos országban már az
is visszaeséssel járna, ha a
német gazdaság növekedése
leállna – mutatta ki egy múlt
héten ismertetett tanulmány.

A legnagyobb bajor munkaadói
érdekképviselet, a bajor gazdasági
szövetség (VBW) megbízásából a
berlini Prognos gazdaságkutató és
gazdasági tanácsadó társaság által
végzett elemzés következtetése
szerint az egész EU-nak káros
lenne, ha a német gazdaság kevésbé lenne versenyképes. A tanulmány szerint ez annak ellenére így
van, hogy az utóbbi évek németországi fellendülése során többször
előkerült az a bírálat, hogy a német
termékek versenyképessége árt a
többi EU-s gazdaságnak.
Németország importja több mint
4,9 millió embernek biztosít munkahelyet az uniós társállamokban,
vagyis Németországnak tulajdonítható a többi 27 uniós országban
létrejött állások 2,7 százaléka. Ez
is azt mutatja, hogy „az EU-nak
erős tagállamokra, egy erős EUnak pedig erős Németországra van
szüksége” – emelte ki a tanulmány
bevezetőjében Bertram Bossard, a
VBW ügyvezetője.
A Prognos elemzése szerint a
Németországgal szomszédos ki-

Az erdélyi magyarság a két világháború között
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Ezzel a címmel tartott kedden
délután előadást Bárdi Nándor
PhD, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató
Intézetének
történész munkatársa a Kós
Károly Akadémia Alapítvány
által szervezett rendezvényen. Az eseményre a marosvásárhelyi Bernády Házban
került sor.

Mózes Edith

Markó Béla, a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke köszöntötte az előadót; fontosnak nevezte
az előadás-sorozatot, mert „a téma
mindannyiunk számára időszerű, az
erdélyi magyarság utóbbi száz esztendejéről van szó”. Elmondta,
hogy Bárdi Nándor még egyetemi
hallgatóként járta Erdélyt, „elkötelezettsége régről való, alaposan ismeri a régiót, Erdély elmúlt száz
esztendejének történetét, mai történetét, és azt is, ami a két világháború között történt az erdélyi
magyarság életében”.

– Létezett-e abban az időben
olyan politikai szervezet, amely
felvállalta volna az erdélyi magyarok képviseletét?
– Három politikai szervezet volt,
amely a magyarok képviseletét vállalta: 1921-22-ben a Magyar Szövetség, 1922-tól 1938-ig az
Országos Magyar Párt és 1939-40ben a Magyar Népközösség.
A politikai érdekek érvényesítésére is három modell volt/van az
utóbbi száz évben: az érdekek
egyéni kijárása, amikor egy-egy politikus saját kapcsolatai, pozíciója
révén vélt vagy valós közösségi érdekeket próbál érvényesíteni. A két
világháború között több olyan ma-

Szövetség 1921-22-ben azzal az
igénnyel lép fel, hogy a magyarságnak legyen egy köztestülete, legyen
önálló közigazgatási, kulturális és
egyéb autonómiája. Ezt szeretné intézményesíteni, és ez alá tartoznának a politikai pártok. Tehát a
politikai tevékenység fölött lenne
egy, a magyarokat összefogó szervezet, a Magyar Szövetség, ezt
azonban a román politikai elit nem
engedélyezi, betiltja a szövetséget.
– Ha jól tudom, kétszer is betiltották…
– Kétszer is betiltják, de a Magyar Szövetség mögött azért létrejönnek magyar pártalakulatok,
amelyek 1922-ben egyesülnek.

felét kapják meg a magyarok, felét
pedig a liberális románok.
Ez 1926 februárjában volt, néhány hónap múlva azonban a király
Averescut nevezi ki miniszterelnöknek, akivel már volt egy előzetes
paktum, amit fölmondtak a liberálisok miatt. Ekkor a magyar pártelnök, Ugron István lemond, és egy
új pártelnök jelenik meg a színen,
Bethlen György, aki újra paktumot
köt Averescuval. Ennek a paktumnak a tárgya újabb jogok keresztülvitele, például egyházi iskolák
jogainak a biztosítása.
– Sikerült-e, és ha igen, milyen
újabb jogokat harcoltak ki?
– Részben sikerült. A két világ-

A romániai magyarság
kényszerkisebbség

Bárdi Nándor előadásában néhány alapkérdést hangsúlyozott.
Egyrészt azt, hogy a romániai magyarság kényszerkisebbség. Nem
egy társadalomtörténeti folyamat
révén jött létre, hanem politikai
döntés nyomán. Nemzeti kisebbséggé lényegében a két világháború
között szerveződött, így vált önálló
politikai közösséggé Nagy-Romániában.
Másrészt azt, hogy a két világháború között szociológiai értelemben
a romániai magyarság nem volt kisebbség, mert a társasági, társadalmi, kulturális, gazdasági pozíciói
jobbak voltak, mint az erdélyi románságé. Hatalmi értelemben vett
politikai kisebbség volt, az állami
etnopolitika révén ez a társadalmi
pozíció épült le a Ceauşescu-rendszer idejére.
A harmadik fontos dolognak azt
nevezte, hogy Nagy-Románia
kulcskérdése a két világháború között a különböző országokból létrejött ország egységesítése volt, és
lényegében a magyar kérdés mint
biztonságpolitikai kérdés ennek
rendelődött alá.
Az alábbi beszélgetésre az előadást megelőző percekben került
sor. Bárdi Nándor az előbb említett
szempontokat hangsúlyozta, és
mindezt párhuzamos nemzetépítésként értelmezte.
– Pontosan mikor kezdődött el?
– Trianon után kezdődik el,
1920-tól indulnak be a magyar politikai mozgások, amikor a magyar
parlament is ratifikálja a trianoni
szerződést.

gyar képviselő volt, aki romániai
pártok képviselőjeként jutott be a
parlamentbe, voltak magyar pártkezdeményezések, amelyek a Liberális
Párt
szövetségeseként
működtek, például Székelyudvarhelyen a Kisgazdapárt. A szocialista
korszak egyéni érdekkijárásaira
példa Fazekas János vagy Domokos
Géza tevékenysége, hiszen az államszocializmusban nem beszélhetünk intézményesített magyar
közösségről.
A másik a kollektív érdekérvényesítés, amikor legitim módon a
közösség nevében lépnek föl politikusok, és a közösséget mint önálló
entitást próbálják elfogadtatni. A
romániai magyarságot autonóm közösségként fogják fel, és ennek az
érdekeit próbálják érvényesíteni, ezt
a közösséget próbálják intézményesíteni. A harmadik modell a szervezett alkuk modellje, amikor van egy
párt, amelynek a vezetői a párt nevében kötnek különböző alkukat.
Az RMDSZ 1996-tól lényegében
ezt csinálta, interetnikus alkukat kötött, hogy támogasson bizonyos
kormánypártokat, elnökválasztást,
annak érdekében, hogy a kisebbségpolitikai részérdekeit – a forrásszerzést, a nyelvi és oktatási jogok
bővítését – érvényesíteni tudja. A
két világháború között a Magyar

Ezek a Magyar Nemzeti Párt és a
Magyar Néppárt, belőlük alakul ki
az Országos Magyar Párt. Ez a párt
román pártokkal fog paktumokat
kötni, legfőképp azért, hogy a magyarok egyáltalán felkerüljenek a
választói névjegyzékbe, illetve jogsérelmeiket enyhíteni lehessen. Az
Országos Magyar Párt elsődleges
célja a politikai jogegyenlőség
megteremtése. Először az Averescu-féle Néppárttal köt paktumot
1923-ban, ám Averescut akkor nem
nevezték ki miniszterelnöknek. Ellenben 1926-ban közigazgatási választásokat tartanak, amikor a regáti
Liberális Pártnak szüksége van az
erdélyi szavazókra, és mivel az erdélyi románok döntően a Maniu vezette
Nemzeti
Parasztpártra
szavaznak, mindenképp kellenek a
magyar szavazatok. Meg is kötnek
egy paktumot, amit a liberálisok
végül nem írnak alá, de ettől függetlenül működik, és így kerülnek föl
a magyarok a választói névjegyzékre, illetve így hozhatja létre a
helyi tagozatokat az Országos Magyar Párt. Nem véletlen, mert a 49
erdélyi városból 30-ban győz az Országos Magyar Párt és a Liberális
Párt listája. Így a Székelyföldön
magyar többségű önkormányzatok
jöhetnek létre, más területeken
pedig az önkormányzati helyek

Szászrégen is részt vesz
az Örökségünk őrei versenyben

Javában zajlik az Örökségünk őrei című országos
verseny, amelyre szászrégeni csapatom, a Kemény
Kastély Őrei elnevezésű is benevezett. A csapatban tizenhárom diák és két vezető tanár vesz részt, mi a Marosvécsen lévő Kemény-kastély promoválását,
ismertetését tűztük ki célunkként.
Iskolánk diákjai nyáron a Kemény-kastélyban gyakorlatoznak mint idegenvezetők. Ez volt az egyik oka
annak, amiért a kastélyt választottuk. A másik ok, hogy
a tulajdonosok felkértek rá.
Az alábbiakban beszámolok pár tevékenységről,
amiket eleddig szerveztünk: több nyelvre – görög,
román, török, albán, lengyel, arab stb. – lefordítottuk
a fontosabb információkat a kastélyról. A fordítást továbbra is folytatjuk. Villámcsődületeket szerveztünk:

helikoni költők verseit olvastuk fel, mezőségi táncot
mutattunk be.
Fényképkiállítást szerveztünk.
Felvettük a kapcsolatot a Legendáriummal, amelynek csapata biztosított minket a támogatásáról. További
információkat szereztünk a Kemény-kastély makettjéről, amelyet a Mini-Erdély parkban állítanak ki.
Interjút készítettünk Szabó Előddel, a Titán zenekar
frontemberével.
Csapatunk további tevékenységeit, programjait a következő Facebook-oldalon lehet megtekinteni, likeolni: https://www.facebook.com/KemenyKastelyOrei/.
Reichemberger Iringó,
Lucian Blaga Technológiai Líceum,
Szászrégen

Fotó: Mózes Edith

háború között már az is nagy eredmény, ha nem romlik tovább a
helyzet, nincsenek további diszkriminációk. Itt a legfontosabb a jelenlét, hogy ott vannak a magyarok a
parlamentben, és 1938-ig több mint
700 felszólalásuk van, és ami legalább ennyire fontos, a 15-25 képviselő több ezer engedélyt,
minisztériumi határozatot jár ki a
magyarság legkülönbözőbb szakpolitikai ügyeiben.
A harmadik pártalakulat a Magyar Népközösség, ez a királyi diktatúra időszakában működik, és
gyakorlatilag a Nemzeti Újjászületés Frontjának a magyar tagozata.
Bánffy Miklós vezeti, ez az első
olyan magyar alakulat, amikor nem
a magyarok választják meg a saját
politikai szervezetük vezetőjét,
hanem felülről nevezik ki. Bánffy
Miklós valamikor Magyarország
külügyminisztere volt, tehát egyszerre élvezi a magyar kormány támogatását, nagy befolyása van a
romániai magyarság körében, és élvezi a román udvar támogatását is.
Bánffy a Népközösség vezetésébe
beemeli a kor magyar progresszióját: Tamási Árontól Kemény Jánoson keresztül Kós Károlyig
egy-egy szakirány felelős vezetői
lesznek, és ez a – már döntően kisebbségi helyzetben szocializáló-
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dott – generáció próbálja újraszervezni a magyarságot.
– Ezek a politikai paktumok.
Az előadásban a társadalmi átrétegződésről is beszél, hogy
hogyan próbálta átalakítani
az erdélyi társadalmi pozíciókat a román kormányzat.
– Ennek három ilyen színtere
volt. Egyrészt társadalmi az, hogy a
városi népességen belül a román lakosság száma hogyan növekedett,
illetve hogyan változott a foglalkozásszerkezet. Egy román tisztviselőréteg jött létre. Marosvásárhelyen
például 1910 és 1930 között az itt
élő románok száma az ötszörösére
emelkedett, Nagykárolyban a 22szeresére. Székelyföldön általában
tíz-tizenötszörösére nőtt a románok
száma. Ezek döntően tanárok, tanítók és közalkalmazottak voltak.
Igazából a foglalkozásszerkezetben
a románok jelentős változást nem
tudtak elérni a két világháború között, kivéve a közalkalmazotti szférát, viszont a magyar iparosképzés
is megrekedt.
– Édesanyám Székelyföldön kisiskolás korában úgy került
román iskolába, hogy az osztályból minden tizedik tanulót
román osztályba tettek át. Románul soha életében nem tanult
meg, viszont a magyar helyesírást sem tudta elsajátítani. És
sajnos az övé nem egyedi eset
volt. Erről mit tudna mondani?
– Azt, hogy a romániai magyar
iskoláskorú gyerekek száma 1930
körül 360 ezer fő lehetett, és ebből
kb. 80 ezer járt egyházi magyar iskolába, kb. 100 ezer olyan állami iskolába,
amelyet
magyarnak
neveztek, de jórészt (60%-ban)
román tanerők dolgoztak ott, és
ezek a gyerekek románul tanultak.
A harmadik csoportba azok tartoztak, akik eleve román iskolába jártak, ezek száma több mint 100 ezer,
és legalább 50-80 ezer olyan gyerek
volt, aki semmilyen iskolába nem
járt. Ha azt kérdezné tőlem, hogy
mi a mérlege a 22 évnek…
– Na és mi a mérlege?
– …akkor azt mondanám, az,
hogy a magyarok a pozícióikat
megőrizték, de Erdély nem fejlődött
tovább. Dél-Erdélyben fejlődött a
textilipar, a vegyipar meg egy-két
ipari ágazat, de a közműveltség, az
iskolai végzettség, foglalkozási
szerkezet gyakorlatilag stagnált.
Míg Magyarországon jelentős változások történtek a két világháború
között, addig az erdélyi magyarság
megmaradt az 1910-es szinten, és
még inkább eltávolodott a magyarországi átlagtól. Az erdélyi mutatók
az első világháború előtt is gyengébbek voltak, mint a magyarországi átlag – társadalmi pozíció,
jövedelem szempontjából –, és a két
világháború között tovább tartott ez
a leszakadás. Ez a dolog lényege.
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A szabálysértésekről (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A gyakorlatban találkozni azzal
a kérdéssel, valószínűleg a magyarországi szabálysértésekkel
kapcsolatos szabályozások okozta
tévedések miatt, hogy Romániában
lehet-e börtönbüntetéssel szankcionálni a szabálysértést, vagy a be
nem fizetett pénzbüntetés elzárásra
megváltoztatható-e?
Romániában 2003 óta szabálysértésért nem lehet börtönbüntetést
kiszabni (închisoare contravenţională). Tulajdonképpen direkt
módon azelőtt sem lehetett, a szabálysértésért kiszabott közérdekű
munka elvégzésének visszautasítása esetén szabhatott ki a bíróság
börtönbüntetést. Jelenleg ezért
csak szabálysértési pénzbüntetés
róható ki.
Közérdekű munkával sem lehet
direkt módon szankcionálni a szabálysértést, ezt csak a bíróság teheti meg, és csak akkor, ha törvény
vagy kormányrendelet lehetővé
teszi ezt, tehát nem minden szabálysértés esetén lehetséges.
Ugyanakkor törvény által büntetett
szabálysértés esetén a bíróság helyettesítheti a kiszabott pénzbüntetést közérdekű munkával, ha a
pénzbüntetést nem lehet behajtani,
illetve annak befizetését a bírósági
30 napos türelmi idő letelte után is
visszautasítja a bírságolt személy.
Ugyanakkor a szabálysértési
pénzbüntetést (amendă contravenţională) nem szabad összetéveszteni a büntetőügyi pénzbüntetéssel
(amendă penală), amelyet az új
román büntető törvénykönyv életbelépése óta a bíróságok előszeretettel alkalmaznak. Ezt viszont
csak bűncselekmény (infracţiune)
esetén lehet kiszabni. A büntetőügyi pénzbüntetést napra számolják, értéke napi 10–500 lej között
van, a bűncselekményért kiszabható napok száma 30-tól 400 napig
terjedhet.
Amennyiben a büntetőügyi
pénzbüntetést az elítélt rosszhiszeműen nem fizeti ki, a kiszabott
pénzbüntetésnapokat a bíróság
börtönre változtatja. Ez a büntetőjogi intézmény a gyakorlatban sokkal
hatékonyabb,
mint
a
felfüggesztett börtönbüntetés, hiszen sokszor ez utóbbi önmagában
nem okoz semmilyen megterhelést
az elítéltnek, aki még örvend is,

hogy csak ennyivel „megúszta”,
esetleg a mellékbüntetés okoz
némi fejfájást neki. Ugyanakkor
vannak bizonyos bűncselekmények, pl. a zaklatás, amikor a felfüggesztett
börtönbüntetés
elviekben túl súlyos, viszont valamiképpen szankcionálni kell a
bűncselekményt. Ebben az esetben
is nagyon hatékony a pénzbüntetésnap rendszer.
Így például a Marosvásárhelyi
Táblabíróság egy ittas vezetésért
elítélt személyt 180 pénzbüntetésnapra ítélt, a napi büntetés értéke
50 lej volt, így a teljes pénzbüntetés 9000 lej volt, aminek a kifizetése már komoly szankció. Ebben
az esetben az elítélt jogosítványát
is bevonta a bíróság. Habár az illető személynek volt egy, a külföldi hatóságok által kiállított
jogosítványa, a pénzbüntetés befizetése így is komoly szankció volt.
A büntetések tekintetében meg
kell említeni, hogy a jogszabály
szerint három főbüntetés van (figyelmeztetés, pénzbüntetés és közérdekű munka), valamint hét
mellékbüntetés (elkobzás, engedély-visszavonás/felfüggesztés,
kereskedelmi egység bezárása,
bankszámlazárolás, kereskedelmi
egység tevékenységének felfüggesztése, licenc bevonása, építmény lebontása és a terület eredeti
állapotba való visszaállítása).
Fontos megjegyezni, hogy figyelmeztetést (avertisment) mindig ki lehet szabni, még akkor is,
ha az illető szabálysértést szankcionáló különleges jogszabály ezt
nem teszi lehetővé. A gyakorlatban
ez ritkán történik meg, inkább a bíróság alkalmazza.
A jegyzőkönyv, valamint a
szankciók ellen az elkövetés helye
szerint illetékes bíróságon (judecătorie) lehet panasszal élni (plângere
contravenţională), amit sürgős eljárással kell (kellene) a bíróság tárgyaljon, és 2013 augusztusától 20
lej illetékköteles a beadvány. A panasz iktatása automatikusan felfüggeszti a szankciók végrehajtását.
Ezért van az, hogy a vezetési jog
felfüggesztése esetén a panasz iktatása bizonyítékának (certificat de
grefă) bemutatása esetén a közlekedésrendészet köteles visszaszolgáltatni a visszatartott forgalmit.
Ugyanakkor ezekben az esetekben
fontos megjegyezni, hogy a bírósági panasz jogerős visszautasításától számított 15 napon belül a

forgalmit vissza kell juttatni a
rendőrségre, ellenkező esetben 30
nappal megnövelik a felfüggesztés
időtartamát, az esetleges bűncselekmény elkövetéséről nem is beszélve
(jogosultság
nélküli
gépjárművezetés).
A bíróságon nemcsak a felek
kezdeményezhetnek bizonyítási eljárást, hanem hivatalból a bíróság
is. Gyakori és emberközeli döntés,
amikor a bíróság, bár megállapítja
a szabálysértés tényét, az ügy
konkrét, objektív és személyes körülményeire való tekintettel a fő- és
mellékbüntetéseket figyelmeztetésre változtatja (comutarea sancţiunii în avertisment). Az elsőfokú
döntés ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye (apel), amit a
megyei bíróság (törvényszék) bírál
el, ennek döntése jogerős, megfellebbezni nem lehet.
A jegyzőkönyv visszavonását, a
szankciók módosítását kizárólag a
bíróság teheti meg, vagyis egy
jegyzőkönyvet egy hivatalos szerv
ha egyszer felvesz, azt már vissza
nem vonhatja és nem is módosíthatja.
Abban az esetben, ha a bírósági
panaszt jóváhagyták, a befizetett
pénzbüntetés a jogerős bírósági ítélet alapján visszaigényelhető.
Egy specifikus – és egyáltalán
nem méltányos – helyzet az útadó
(rovinieta) esete, amely autórendszámtáblához és nem autóhoz kötött: rendszámváltoztatás esetén
ennek tényét, illeték befizetése
mellett, közölni kell a helyi útügyi
hatósággal (CNDNR), hogy a már
kifizetett útadót érvényesítsék az új
rendszámtáblára is, másképpen az
új rendszámra is kiróható az illeték. Ezzel kapcsolatosan változott
az utóbbi időben a bíróságok joggyakorlata, és ezekben az esetekben eltörlik a büntetést.
Elviekben a jegyzőkönyvet
annak jogerőssé válásától számított
30 napon belül a kiállító hatóságnak végrehajtásra kell továbbítania, ezt a központi költségvetésbe
tartozó büntetések esetén a területileg illetékes megyei pénzügyi
igazgatóság hajtja végre, helyi
költségvetési büntetések esetén az
illetékes polgármesteri hivatal adóbehajtó osztálya (pl. az elmulasztott útadót a pénzügy – „finánc” –
hajtja be, míg például a helyi parkolási büntetést a polgármesteri hivatal).

Közúti közlekedés téli útviszonyok közepette

Óvatosság és biztonság

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség elővigyázatosságra
inti a téli időjárási körülmények között a gépjárművezetőket
és
gyalogosokat
egyaránt.

A közlemény szerint a havas,
jeges úttesten csak olyan sebességgel közlekedjenek, ami bármikor lehetővé teszi a biztonságos
megállást. Ha az útburkolat csúszós, a lassításhoz a motorféket kell
használni, és kerülni kell a hirtelen
fékezést. Az ütközések, koccanások
elkerülhetők a követési táv növelésével. Attól, hogy az úttest száraznak tűnik, helyenként még
kialakulhat jégréteg, ezért téli gumi

használata nélkül még rövidebb
útra se vállalkozzanak. A téli gumiabroncs használata kötelező a
hóval, jégréteggel borított úttesten.
A 3,5 tonnánál nagyobb teherbírású
járművek hólánccal is fel kell legyenek szerelve. Az előírások be
nem tartását 9–20 büntetőpont értékű bírsággal sújtják, ugyanakkor
a jármű törzskönyvét is elveszik,
majd helyettesítő bizonyítványt bocsátanak ki, amellyel azonban közutakon nem lehet közlekedni. Az
útviszonyok miatt kialakult forgalmi dugókban türelemre intenek,
az útkereszteződéseket nem szabad
elzárni, a felgyűlt autókaravánok
megelőzésével próbálkozni. Egy

esetleges gumidefekt esetén a vészjelző háromszöget nagyobb távolságra kell kihelyezni, mint normális
időjárási körülmények között. Vezetés előtt nem szabad szeszes italt
fogyasztani, és ha fáradtság vesz
erőt a járművezetőn, nem ajánlott
folytatni a vezetést. Kerülni kell a
vezetés közbeni mobiltelefonhasználatot, amennyiben a készülék
nincs kézhasználatot mellőző szerkezethez csatlakoztatva.
A rendőrségi figyelmeztetés a
gyalogosokra is kiterjed, őket arra
figyelmeztetik, hogy csak alapos
körültekintést követően keljenek át
az úttesten, ne használják az útpadkát, főképp sötétedés után vagy

Magyar sajtótermékek
támogatására

Működő magyar sajtótermékek támogatására hirdet pályázatot
az
RMDSZ
a
Kisebbségi Tanács 2018. évi
alapjából, beküldési határidő:
március 19. A feltétel, hogy a
tulajdonos olyan Romániában
bejegyzett jogi személy legyen, amelynek tagjai legalább 51%-ban közvetlen
vagy közvetett módon román
állampolgárok.

Pályázni kifejezetten a kiadvány
előállításának költségeire lehet. A
pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízták meg. A
következő kategóriákban lehet pályázni: művelődési, művészeti, irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő, ifjúsági, gyerek-, szórványlapok, folyóiratok; napilapok
művelődési, művészeti, irodalmi,
tudományos, ismeretterjesztő, ifjúsági és gyerekmellékletei; online
sajtótermékek.
Online pályázás esetén a honlapon
található pályázási útmutató a
http://communitas.ro/main/cikkek/si
ngle/palyazati-utmutato címen megtalálható. Az online rendszerben pontosan kitöltött pályázati űrlap mellé a
kiadvány utolsó két megjelent lapszámát kell mellékelni pdf formátumban, kizárólag abban az esetben,

ha a sajtó szaktestület 2017. évi kiírásán nem pályázott vagy a pályázat
nem részesült támogatásban. Papír
alapú pályázás esetén a pályázatok
benyújtása erre a célra kiállított pályázati űrlapokon történhet, amelyek
letölthetők a Communitas Alapítvány honlapjáról (www.communitas.ro ), illetve kérhetők e-mailen, a
communitas@rmdsz.ro címen. A papíron benyújtott pályázatokhoz kötelezően csatolni kell a pályázati űrlap
CD-re felírt elektronikus változatát
is, a pályázatok beküldése ajánlott
levél vagy gyorspostaszolgálat révén
történhet. Az online és papíralapú pályázatok leadásának határideje 2018.
március 19. (postabélyegző dátuma),
a személyesen leadott, valamint online pályázatokat a határidő napján
16 óráig fogadják.
A pályázatot egy példányban a
következő címre kell eljuttatni:
Fundaţia Communitas (Sajtó Szaktestület), 400489 Cluj-Napoca, str.
Republicii, nr. 60, jud. Cluj. A borítékon fel kell tüntetni, melyik
szaktestülethez pályáznak. Bővebb
felvilágosítást a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársai
nyújtanak a 0264-594-570 vagy
0723-250-324, 0736-444-437-es telefonszámokon,
e-mail-cím:
communitas@rmdsz.ro. (szer)

Közösségi projektekkel lehet benevezni

Nyolcadik adománygyűjtő
úszóverseny

Február 23. – március 31. között közösségi projektekkel
lehet benevezni a 2018-as
SWIMATHON.ms adománygyűjtő úszóversenyre, mely
megteremti annak lehetőségét, hogy a közösségi kezdeményezések megvalósítására
támogatókat találjanak. Június 10-én nyolcadik alkalommal
szervezi
meg
a
Marosszéki Közösségi Alapítvány azt az adománygyűjtő
sporteseményt, melynek célja
pénzalap gyűjtése közösségi
projektek számára.

A Swimathon közösségi célok
megvalósításához szükséges pénzalap összegyűjtését célzó adománygyűjtő esemény, amely úszóverseny
formájában zajlik. Figyelemfelkeltő, kreatív és hatékony módszer,
tökéletes lehetőség jobbá tenni a
várost, erősíteni a közösséget. Az
esemény három szakaszból áll: ötletek benevezése, úszócsapatok benevezése, adományozók mozgósítása. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés az eseményre a www.swimathon.ms oldalon. A projektek
benevezése február 23. – március

csökkent látási viszonyok közepette.
Azok számára pedig, akik hosszú
útra vállalkoznak, az országos
rendőr-főkapitányság honlapján a

31. között zajlik. A csapatok/versenyzők jelentkezhetnek április 1–
30. között. Támogatótoborzó
kampány május 1–június 25. között, az adománygyűjtő úszóversenyre június 10-én kerül sor.
Kapcsolattartó: Gál Sándor, mobil:
+40-747-865-096, e-mail: swimathon@fcmures.org.
A hét alkalommal megrendezett
marosvásárhelyi Swimathon keretében több mint 250.000 lejt gyűjtöttek 98 közösségi projektre,
valamivel több mint 1500 támogató
segítségével. „Van egy projekted,
amelyhez támogatókat keresel?
Vagy vállalkozásoddal, akár civilként felkarolnál egy ügyet? Itt a lehetőség!
Együtt
vágyakat
teljesíthetünk, álmokat valósíthatunk meg, jobbá tehetjük városunkat
és közösségünket, amiben élünk,
mindezt közös erővel, a közösség
minél több tagjának közreműködésével. Tudsz egy jó kezdeményezésről, amelynek támogatásra lenne
szüksége? Jelezd a Közösségi Alapítványnak, mi bemutatjuk, és felhívjuk rá a lehetséges támogatók
figyelmét” – áll az alapítvány közleményében. (pálosy)

Fotó: Nagy Tibor

közlekedési információk menüpont
alatt – www.politiaroman.ro/infotrafic – az útszakasz állapotáról
ajánlatos tájékozódni. (Pálosy
Piroska)
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Farkas Éva lett volna a Bajnokok, Élsportolók,
Sportbarátok Klubja meghívottja

A Manchester nyerte az
ákosfalvi bajnokságot

Vasárnap zárult az ákosfalvi 2017–2018-as téli teremfoci-bajnokság. Egy év
kihagyás után ismét a
Manchester emelhette magasba a trófeát.

Váratlan megbetegedése miatt
nem tudott elmenni Farkas Éva a
Bajnokok, Élsportolók, Sportbarátok Klubja legutóbbi rendezvényére, amelyet életpályája bemutatása céljával
hirdettek meg a marosvásárhelyi Vármúzeum konferenciatermébe. A helyi gyorskorcsolya
egyik legjobbjának tekintett
egykori sportoló távollétében
így Gál Károly edzővel beszélgetett a rendezvény moderátora,
lapunk munkatársa, Czimbalmos
Ferenc Attila.

A Bajnokok, Élsportolók, Sportbarátok Klubja a közismert egykori labdarúgóbíró, Cseh Gábor egyedülálló
kezdeményezése; az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács és a Pro XXI. Sport
és Kulturális Alapítvány támogatta
rendezvényeken egykori és mai neves
sportolókkal találkozhat a város
sportszerető közönsége. Az 1956 és
1965 között az 500, 1000, 1500, 3000
és 5000 méteres versenyszámban
több tucat országos bajnoki címet
szerzett, majd gyerekedzőként is sikeresen tevékenykedett marosvásárhelyi Farkas Éva gyorskorcsolyázó a
február 20-ai est meghívottja volt. A
június 15-én 83. életévét töltő sportember sajnálatos módon éppen a rendezvény napján rosszul lett, és
kórházi kezelésre szorult. Így a lakásán korábban felvett, A verhetetlen
című portréfilm lejátszása után a rendezvényen jelen lévő Gál Károly korcsolyaedző osztotta meg gondolatait
a témával kapcsolatosan, és készségesen válaszolt a kérdésekre.
A filmből megismertük Farkas Éva
életét, pályájának alakulását, sportsikereit, majd edzői karrierjét: a hatgyermekes családból származó ifjú a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum sportszakán végzett, előbb síeléssel kezdte,
aztán kosárlabdázott, majd egy véletlen révén ismerkedett meg a korcsolyázással, és a 35-ös lábán 41-es
korcsolyával, buckás jégen tanult
meg korcsolyázni. Azt is megtudtuk,
hogy az edzések során begyakorolt
mozdulatokat főként más országok
versenyzőitől lesték el, mert nem volt
saját edzési tervük, és ez olyannyira

Gligor Róbert László

jól sikerült, hogy kilenc évig legyőzhetetlennek bizonyult hazai szinten.
Sportpályafutása zárultával Ausztriában dolgozott bolti eladóként, később
Magyarországra költözött, de hét
évvel ezelőtt visszatért szülővárosába, ahol egykoron fiatal, tehetséges
gyerekek edzésével foglalkozott.
Az elismert és sikeres helyi korcsolyaedző, Gál Károly azt mondta, Farkas Éva volt gyorskorcsolyában
minden idők egyik legjobbja Marosvásárhelyen, tehetsége és adottságai
mellett szorgalmának, türelmének,
ugyanakkor a rengeteg munkának is
köszönhetően volt veretlen kilenc
éven át. Gál Károly azt is megemlítette, hogy Farkas Évát az ő néhai
édesapja, id. Gál Károly edzte, aki
1951-től 1977-ig kiváló edző volt, és
az eltelt 26 év alatt harminchét tanítványa (köztük Farkas Éva is) 52 országos bajnoki címet szerzett.
Közülük tíz lány és kilenc fiú a válogatottságig vitte.
Gál Károly elmesélte, hogy a kommunista rendszerben Csíkszeredában
volt a fő felkészülési helyük, de Tusnádon, a Szent Anna-tónál, valamint
a Gyilkos-tó befagyott vizén is többször edztek, emellett Bukarestben is
készültek műjégpályán, viszont gyakran vitték őket Magyarországra és a
Szovjetunióba is edzőtáborozni.

A helyi korcsolyasport nyolcvanas
és kilencvenes évekbeli sikeredzője
azt is kiemelte, hogy Farkas Éva keze
alatt sok jó korcsolyázó formálódott,
többek közt Székely Árpád, Szatmári
Ibolya, Máthé Tibor, ugyanakkor
Koros Lászlót és Gombos Károlyt is
ő vitte jégre, de a többszörös román
bajnok Antal Emesével is foglalkozott
kezdő korában, nem utolsósorban
pedig Cseh Edmond is korcsolyázott
nála.
Gál Károly a jelenlegi vásárhelyi
gyorskorcsolyáról nem nagyon akart
beszélni – hiszen az nincs olyan sikeres időszakban, mint hajdanán – ,
ugyanakkor a körülményekhez képest
elismerően említette azt a néhány
helyi tehetséges gyorskorcsolyázót,
akik a jelenlegi mostoha körülmények között a lehetőségeket túlteljesítve jeleskednek a hazai és
nemzetközi rendezvényeken.
A marosvásárhelyi jégcsarnok befejezési munkálatairól a neves szakember már nem szeretne többet
hazudni: ugyanis ahányszor megkérdezték az évek során – mondta –, ő
mindig azt hangoztatta, amit a helyi
felsőbb vezetők a sajtóban megígértek. Ígéretből volt bőven, a jégcsarnok azonban mindmáig nem készült
el… (C.A.)

A Győr visszavágott a Bukaresti CSM-nek

A győri Görbicz Anita (b) gólt dob a bukaresti Jelena Grubisic kapusnak.
MTI Fotó: Krizsán Csaba

A címvédő Győri Audi ETO KC
négy góllal legyőzte a vendég
Bukaresti CSM-t a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének
negyedik
fordulójában, hétfőn este.

Mindkét együttes remek védekezéssel kezdte a rangadót, ezért minden találat rendkívül értékes volt.
Görbicz Anita gól nélkül zárta janu-

árban a bukaresti meccset – amelyet
a románok 28-22-re megnyertek – ,
és első megmozdulásaként ezúttal is
büntetőt hibázott. Paula Ungureanu
nem sokkal később Nycke Groot
hétméteresét is kivédte, ennek ellenére – Stine Oftedal vezérletével –
továbbra is a házigazdák voltak
előnyben (6-4). A folytatásban
egyre több szabálytalanság tördelte

a játékot, de ez sem törte meg a
címvédő lendületét, és a 23. percben – a meccs során először –
három találattal vezetett (9-6).
A kapuban Kari Aalvik Grimsbö
nyújtott kiváló teljesítményt, még
akkor sem kért cserét, amikor Isabelle Gulldén közelről telibe találta
az arcát, és ápolni kellett. A Bukaresti CSM a hajrában levitte a kapusát,
hogy
emberelőnyben
támadhasson, és bár háromszor is
gólt szerzett létszámfölényben,
Groot mindhárom középkezdés
után az üresen maradt román hálóba
talált (13-10).
A második felvonás elején Görbicz révén kétszer is emberhátrányból voltak eredményesek a hazaiak
(16-11), akik a korábban látott nagy
iramban kézilabdáztak, és eredményességük miatt a vendégek a 42.
percben az utolsó időkérési lehetőségüket is kihasználták. Gulldén
góljaival igyekezett tartani magát a
román csapat, a győriek ráadásul támadásban némileg megtorpantak,
ezért 15 percig nem találtak be akcióból. A hajrában felzárkózott a
Bukaresti CSM, ám Görbicz a szünet után minden büntetőjét értékesítette, és ez elégnek bizonyult a
magabiztos sikerhez.
A román csapat egyszer sem vezetett a találkozón.
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tatni a mérkőzést. Így a Manchester vihette el a dobogósoknak járó serleg, érmek,
oklevelek mellett a 700 lejes fődíjat is, Csibának 500, Ákosfalvának 300 lejes jutalommal
kellett megelégednie.
A Café Sport téli teremfocibajnokság szervezője, Gál Zoltán Domokos az utolsó játéknap
történései ellenére összességében jó hangulatúnak könyvelte
el a rendezvényt, ahol számos
kiegyenlített mérkőzésnek és
meglepetés eredményeknek is
szemtanúi lehettek az érdeklődők, a színvonal és a nézőszám
is magasabb volt az előző évekhez viszonyítva, és az utolsó
fordulóig 4-5 csapat esélyes volt
a bajnoki címre.
A részt vevő alakulatok már
most érdeklődnek a következő
évi kiírás iránt, de Gál – bár ő is
szeretné folytatni – egyelőre
mérlegelni szeretne sok mindent, illetve a terem tulajdonosának,
az
ákosfalvi
önkormányzatnak is szava lehet
a döntésben, ám annyit már
most látnak a szervezők, hogy
szükség van egy rendszabályzatra a benevezési díjak elszámolását illetően, illetve a
biztonsági intézkedéseken is javítani kell.

A 10., utolsó előtti forduló
után még mindig kérdéses volt a
bajnok kiléte és a dobogó végső
állása, ezért nagy érdeklődés
övezte az azonos pontszámmal
élen álló Manchester és Csiba
összecsapását. A két csapat egymást felváltva vezetett, majd a
4-3-as előny birtokában a Csiba
egy perc alatt három helyzetet is
kihagyott, s ezt kihasználva a
Manchester egyenlíteni tudott
(4-4), a pontosztozkodás pedig
ez utóbbi csapatot juttatta az
első helyre egy év „kihagyás”
után, hiszen gólaránya +75 lett
a csibaiak +36-jával szemben. A
forduló meglepetését a balavásári Santos szerezte, amely 4-0ra legyőzte a dobogós helyre
pályázó Minimobilát, így végül
Ákosfalva léphetett a 3. helyre,
miután meccs nélkül szerezte
meg az utolsó három pontot (a
szomszédos Vaja nem jelent
meg, ahogyan Koronka sem).
Nem lehet szó nélkül hagyni
azonban az utolsó forA bajnokság
duló rangadóján történt
incidenst, amikor 4-3-as
végeredménye
csibai vezetésnél a két
1. Manchester 28 pont
csapat egy-egy játékosa
(+75-ös gólarány)
2. Csiba 28 (+36)
egy szabadrúgás elvég3. Ákosfalva 27
zése kapcsán „kakas4. Minimobila 24
kodni” kezdett, azután a
5. Somosd 21
nézők egy része bero6. Santos 15 (-9)
hant a pályára (a rende7. Kelementelke 15 (-4)
zők szerint „visszaeső”
8. Koronka 12 (-15)
csibai szurkolókról van
9. Madaras 12 (-7)
10. Tudor City 12 (+2)
szó), és percekbe telt,
11. La Galaxy 3
amíg sikerült lecsendesí12.
Vaja 0
teni a kedélyeket és foly-

Eredményjelző

Ákosfalvi Café Sport téli teremfoci-bajnokság, 11. (utolsó) forduló: Somosd – Tudor City 5-2, Csiba – Manchester 4-4, Ákosfalva – Vaja 5-0, LA
Galaxy – Madaras 0-5, Santos – Minimobila 4-0, Kelementelke – Koronka
5-0.

Podgoricában győzött
az FTC

A Ferencváros hatalmas csatában 24-23-ra győzött a montenegrói
Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének 4. fordulójában, így továbbra is harcban van a második
helyért csoportjában. Az első félidőben fej fej mellett haladt a két csapat, s egyik sem tudott két gólnál jobban ellépni. A folytatásban sem
változott a játék képe, mígnem szűk negyedórával a vége előtt sorozatban háromszor volt eredményes az FTC. Időt kértek a hazaiak, de
így is jobban összpontosított a magyar csapat. Az utolsó percekben
Bíró Blanka védett többször is, ami sorsdöntőnek bizonyult.

Eredményjelző

Női kézilabda BL, középdöntő, 1. csoport, 4. forduló: Győri Audi ETO KC –
Bukaresti CSM 28-24 (13-11)
Gólszerzők: Győr: Görbicz 10, Oftedal 4, Bódi, Groot 3-3, Broch, Puhalák, Tomori 2-2, Knedlikova, Hansen 1-1; CSM: Neagu 6, Gullden 5, Frafjord, Mehmedovic 3-3, Niombla, Kurtović 2-2, Hagman, Jacobsen, Udriştioiu 1-1.
További eredmények: Rosztov-Don – Nykobing Falster Handboldklub 32-22,
FC Midtjylland 24-24.
A 2. csoportban: Buducnost Podgorica – FTC-Rail Cargo Hungaria 23-24, Metz
Handball – HC Vardar Skopje 24-22, SG BBM Bietigheim – Thüringer HC 21-34.

Az állás

* 1. csoport: 1. Győr 12, 2. Bukarest 11, 3. Rosztov-Don 11, 4. Nyköbing 5, 5.
Ljubljana 5, 6. Midtjylland 4
* 2. csoport: 1. Szkopje 14 pont, 2. Metz 12, 3. Ferencváros 10, 4. Podgorica 6,
5. Thüringer 4, 6. Bietigheim 2
A csoportok 1-4. helyezettjei jutnak a negyeddöntőbe.
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Megjelent az Erdélyi Méhész
idei első száma

A kezdődő kampány előtt is tájékoztatták
a gazdákat

Csütörtöktől igényelni lehet a
mezőgazdasági támogatásokat, de a Mezőgazdasági Kifizetési
és
Intervenciós
Ügynökség (APIA) Maros
megyei munkatársai még az
utolsó napokban is szerveztek tájékoztatókat a vidéki
gazdáknak.

Gligor Róbert László

A szakemberek számos fontos
tudnivalóra felhívták a gazdák figyelmét, tájékoztatták őket arról,
milyen iratok szükségesek az
igénylési dossziéba (igazolás a
községi mezőgazdasági nyilvántartóból és az állatorvostól, friss bankszámlakivonat,
típuskérvény,
vállalások, tejkontrollos tehén esetén útlevél stb.). Figyelni kell a
gazdaság „zöldesítésére” is, azaz
aki 15 hektárnál több szántóterületet művel, annak kötelező legalább
5 százaléknyi területen zöld takarmányt, lucernát vagy szóját is
vetni, de az utóbbinál fel kell majd
mutatni a vetőmag minőségigazo-

Február elején jelent meg a Nyárád-völgyi Méhészegyesület időszakos
kiadványa, az Erdélyi Méhész idei első száma. A harmadik éve megjelenő
lap első cikkében arra ösztönzik a méhészeket, hogy hagyományosan,
fából készítsék a kaptárakat, a kereteket, mindamellett pedig egyfajta újévi
köszöntőként is azt kívánják a tagoknak, hogy szívvel-lélekkel végezzék
el az ilyenkor szükséges felújítási, karbantartási munkálatokat, hiszen
ennek köszönhetően lesz majd eredményes a méhészeti év, amire Isten
áldását kéri Solymosi Alpár csíkszeredai unitárius lelkész. A lapban részletesebben olvashatnak a tizenharmadik alkalommal Nyárádszeredában
megtartott méhészkonferenciáról, amelyről Gligor Róbert László számolt
be a Népújságban. Szintén lapunkban közölt tudósítás számol be a megyei
méhészegyesület november 23-i jubileumi üléséről. Kitekintőként Hartyányi Péter a 2017. december 8-a és 10-e között megtartott X. Gyulai
Méz- és Mézeskalács Fesztiválról és vásárról ír. Igazi méhészettörténeti
csemegeként olvashatunk a lapban azokról a jelentős újításokról, amelyeknek köszönhetően a XIX. századtól kezdődően fejlődött a méhészeti
technológia. Ezenkívül találó címmel – A méz a természet ajándéka! –
György Eszter marosvásárhelyi, Bálde Ernő nyárádszeredai és dr. Tófalvi
Melinda korondi méhész mondja el véleményét a méhészetről. Végül
pedig a kárpátaljai méhészek üdvözletével zárul a lapszám, amelyet ezúttal is az olvasók figyelmébe ajánlunk. (v.gy.)

lását és a vásárlási számlát is. Újdonságként említették meg, hogy a
haris után most a békászó sas életterületének védelméért is jár többlettámogatás, a 200 euró legtöbb 4
hektárra igényelhető. A megművelt
területek esetén az alaptámogatás
hektáronként 97,24 euró, ehhez az
állam még hozzáad a szántóföldekre 16 eurót, míg a „zöldesítés”
57 eurós többletbevételt jelent. A
szarvasmarhánál az alaptámogatás
88 euró, a minőségvizsgálat alatt
álló tejelő tehenekre 442 euró jár,
míg a tonnánkénti tejre 22 euró támogatás, juhok esetében legalább
50, kecskéknél 25 egyeddel kell
rendelkeznie a gazdának.
Ugyanakkor a mérnökök felhívták a gazdák figyelmét arra, hogy
fontos a farm-, a takarmánytárolási
és a talajtermékenyítési nyilvántartók pontos vezetése, a vegyszeres
edények elzárt helyen tárolása, oda
kell figyelni a trágyatárolók állapotára és a trágyalé elvezetésére. Ha
a bejelentett kultúra károsodik és
más növény kerül a helyébe, májusban még be lehet jelenteni az

Az utolsó napokban is tájékoztatták a gazdákat

Megnőttek a mezőgazdasági támogatások

APIA-nál, ugyanitt kell jelentkeznie két héten belül az örökösnek is
abban az esetben, ha a kérelmet benyújtó gazda időközben elhunyt.
Ha valaki felszámolja az állatállományát, javasolt legalább egy fülszámozott állatot megtartani a
gazdaságban.
Szóba került még a paradicsomtermelőknek járó kormánytámogatás, illetve a sokak által
erőltetettnek és nem kellően átgondoltnak tartott új sertéstenyésztési
támogatási program is. A gazdák a
jelentős késésekkel átutalt támogatásokra és az évről évre szigorított,
de nem mindig logikus feltételekre
panaszkodtak, a szakemberek
pedig a megterheltségre, miközben
még az is megtörténhet – az előző
évekhez hasonlóan –, hogy a számítógépes bejegyzéshez szükséges
országos program az első napokban akadozni fog. A támogatási kérelmeket március 1. és május 15.
között lehet benyújtani, azután már
csak napi késedelmi büntetés ellenében.

Fotó: Gligor Róbert László

Többet fizetnek a zöldítésre és a környezetkímélő gazdálkodásra

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményben hozta az érdekelt
gazdák tudomására, hogy
2018-ban megnőtt az ökogazdálkodásra és klímaváltozások által érintett területekre
(10-es intézkedéscsomag), a
területek zöldítésére (11-es
csomag) és a természeti csapásokra fizetendő (13-as csomag), illetve azoknak a
gazdáknak nyújtandó támogatás, akik kötelezik magukat,
hogy
a
szántóterületeiken védik a békászó
sast (Aquila pomarina), a túzokot és más madárfajtákat.

Vajda György

Amennyiben a gazdák úgy döntenek, hogy szántóföldjeiket a békászó sas táplálkozóhelyeként óvják,
akkor megpályázhatják a 9.1-es támogatási csomagot, amelynek kö-

szönhetően évente 200 eurót kaphatnak hektáronként. Ehhez azonban bizonyos feltételeknek kell
eleget tenniük. Nem szabad repcét,
kukoricát és napraforgót termeszteniük. A támogatásra megpályázott
terület legkevesebb 10%-át, legtöbb
15%-át parlagon kell hagyni. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy összterületük ne haladja meg a 4 hektárt,
és a földsávok kisebbek legyenek,
mint 3 méter. Ugyanakkor a megművelt föld legkevesebb 10%-án,
legtöbb 15%-án február végéig nem
szabad begyűjteni a termést. A 9.2es alcsomag a békászó sas táplálkozására
alkalmas
állandó
gyepterületekre
vonatkozik.
Amennyiben könnyű gépi eszközökkel végeznek legelőkarbantartást, az évi támogatás hektáronként
190 euró (9.2.2-es alcsomag), ha
pedig kézzel takarítják, ez az összeg
269 euró. Ebben az esetben a gazdák vállalják, hogy a parcella legalább 10%,-át, legtöbb 15%-át csak

október elsejétől kaszálják le. A
9.2.1-es alcsomagban csak állatokkal húzott, vagy kis kapacitású
(lassú, rövid élű) kaszagépekkel takarítják, kezelik a területet, amelyet
csak természetes trágyával szórhatnak meg. A víz alá került legelőkön
az ár levonulása után csupán két héttel lehet legeltetni. Csak helyi virágfajtákkal szabad beültetni a leromlott
területrészeket. Ugyanakkor tilos lecsapolni a legelőt.
Megyénkben a következő helységekből lehet pályázni a békászó sas
védelmét célzó programra: Ákosfalva, Fehéregyháza, Apold, Balavásár, Bere, Kibéd, Nyárádkarácson, Dános, Nyárádremete,
Gyulakuta, Nyárádgálfalva, Dózsa
György község, Makfalva, Hodos,
Nyárádmagyarós, Segesvár, Szásznádas, Havadtő, Erdőszentgyörgy,
Nyárádszereda, Backamadaras, Sóvárad, Szászkézd, Héjjasfalva, Székelyvécke, Csíkfalva.

A 10-es csomag (környezetkímélő gazdálkodás) nem csak szántóterületeken a békászó sas és a
túzok védelmére vonatkozik,
hanem kiegészül különböző madárfajokkal. Amennyiben a gazdák ún.
ökológiai védelmet biztosítanak a
madaraknak, akkor hektáronként
évi 92 euróban részesülhetnek.
Ebben az esetben a programba foglalt parcella legkevesebb 30%-át,
legtöbb 40%-át parlagon kell
hagyni. Az egyben levő terület legkevesebb 10%-át, legtöbb 15%-át
négy évig érintetlenül kell hagyni.
Gyepterület esetén csak augusztus
elseje után szabad lekaszálni. A
szántóföldön parlagon hagyott föld
legkevesebb 10%-át, legtöbb 15%át kitevő parcellát évente más-más
helyen kell kijelölni. Ezekhez nem
szabad hozzányúlni egy évig, minden esztendő október elejétől.
Ugyanakkor a megműveletlenül hagyott területet tilos bármilyen vegyszeres kezelésnek (műtrágya,

gyomirtó szer) alávetni, a kaszálót
tilos felszántani vagy tárcsázni.
A 10-es programcsomaggal, más
támogatásokkal együtt az átmeneti
időszakra hektáronként 119–449
eurót lehet megpályázni évente, az
ökogazdálkodási programban tartott
területek esetén hektáronként 153–
483 euró hívható le hektáronként
egy évben. Megnőttek az agrárgazdálkodás kiegészítő támogatásai is,
az átállási időszakban levő legelőkre évente 19 euróval kaphatnak
többet a gazdák hektáronként, mint
az előző évben. Ha betartják az
ökogazdálkodási szabályokat, 18
euróval többet vehetnek fel, mint
2017-ben.
A 10-es, 11-es és 13-as programcsomagokra összesen 2,6 milliárd
eurót különítettek el. Az említett
programcsomagba foglalt támogatási kérvényeket a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökségekhez kell benyújtani május közepéig.

2018. február 28., szerda ______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
Medjugorjei zarándoklat:
2018. április 9-14., ára: 160 euró.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet
a 0742-698-166-os telefonszámon.
(sz-I)
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A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az
újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az adós cég tulajdonában levő irodaház értékesítésére, amely Marosvásárhelyen,
a Romulus Guga utca 1. szám alatt található, 1362 négyzetméter felületű
építmények és a hozzá tartozó 1643 négyzetméter terület. Kikiáltási ár 400.000
euró.
A nyilvános árverésre március 7-én 14 órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban,
március 9-étől kezdődően, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265-269-700, 0745-146-096, vagy az adós
0736-444-657-es telefonszámán.

ADÁSVÉTEL

ELADÓ
Marosszentgyörgyön
egy
rendezett
családi
ház
manzárdlehetőséggel, alkudható áron. Tel.
0365/731-259. (6973)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(7031)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (7031)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576831. (7039)
TŰZIFA eladó, bükk és gyertyán. Tel.
0758-548-501. (7119)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Demeter Hunor névre
szóló
ingyenes
buszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (7122)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)
BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatornajavítás.
Nyugdíjasoknak
30%
kedvezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)
BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatornajavítás.
Nyugdíjasoknak
30%
kedvezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)
AZ ANA RESORT KFT. szakképzett
szakácsot alkalmaz. Érdeklődni a
0737-507-020-as
telefonszámon.
(61025-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalommal
emlékezünk
életünk
legszomorúbb
napjára,
február
28-ára,
amikor egy éve itt hagyott a
drága férj, édesapa, testvér,
sógor, rokon és jó barát, a
marosvásárhelyi
születésű,
Magyarországon (Ikladon) élő
ifj. KULCSÁR JÓZSEF. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Felesége, Rózsika
és a gyászoló család. (7103)

Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi
VARRÓ
SÁMUELRE, a drága férjre,
édesapára,
nagyapára
elhalálozása 25. évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (6980-I)

„A szeretet soha el nem fogy...”
(1. Kor. 13:8a)
Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, a mosoly mögött is
ott vannak a fájó könnyek.
Emlékezünk és emlékeztetjük
akik
ismerték
és
azokat,
tisztelték a dicsőszentmártoni
születésű KISS LÁSZLÓ volt
tordai unitárius lelkészt, hogy
február 28-án van halálának 12.
évfordulója.
Szép
emlékét,
szeretetét, jóságát szívünkben
őrizzük mindhalálig.
Lánya, Anna, fia, Lacika,
felesége, Matild, örökké bánatos
szülei, testvére, Sanyi és
családja, anyósa és sógora,
Szabolcs.
Nyugalma
legyen csendes,
emléke áldott! (7135-I)
Ezelőtt két évvel megtört a

fény szemében és egy másik

csillagra költözött szeretett

unokahúgom,

a

kutyfalvi

NAGY MÁRIA. Ezen a napon

elcsendesülve és a lelkem

mélyén elraktározott együtt

töltött

felidézve

szép

pillanatokat

emlékezem

Bartha Gizella. (7116)

rá.

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk

a

születésű
KÁLMÁN

halálának

Emléke

idős

makfalvi

SUBA

ludasi

lakosra

legyen

áldott,

7.

évfordulóján.

nyugalma csendes! Szerettei.
(7070-I)

Fájó

február

szívvel

28-án

ROZÁLIÁRA

emlékezünk

szül.

KACSÓ
Farkas

halálának első évfordulóján.
Emléke

nyugalma

legyen

csendes!

áldott,

Férje,

lányai: Enikő, Csilla és azok
családja. (7128-I)

Nem lehet elfeledni soha őt, ki
életünk
ajándéka
volt.
Kezünkkel nem érinthetjük,
szemünkkel nem láthatjuk, de
legbelül a lelkünkben él arca,
mosolya, hangja, az együtt
töltött
napok
emléke.
Halálának 2. évfordulóján
emlékezünk
a
szeretett
édesanyára,
feleségre,
anyósra, a kutyfalvi NAGY
MÁRIÁRA.
Anya,
álmodj
szépeket! Gyermekei, veje,
férje. (7130-I)

ELHALÁLOZÁS
Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a nyárádszentbenedeki
LÁSZLÓ GIZELLA
életének 68. évében türelemmel
viselt szenvedés után megtért
Teremtőjéhez. Drága halottunk
temetésére március 1-jén 13 órakor kerül sor a nyárádszentbenedeki
ravatalozóból.
Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család.
„Nem fogjuk már elgyengült
kezed, nem simogatjuk fejed,
nem tekint ránk aggódó szemed,
marad a csend, mindent köszönünk neked...” (7134-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgálása.
Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román
nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj minket a következő
telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCAKEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk. Tel. 0724-989-092, 0720-071432. (19851)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
NEHÉZGÉPSZERELŐT (hegesztésben szerzett tapasztalat előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro
e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a
0365/430-150-es telefonszámon lehet. (19873-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19871)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG munkatársakat keres: RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT és RAKTÁROST. Tel. 0725-578-030. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég
székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK autogén és plazmavágáshoz értő MUNKÁST, valamint általános ESZTERGÁLYOST. Kedvező fizetés. Tel. 0745-199860, 0745-859-090. (19846-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz hosszú távra ÁCS, VASBETONSZERELŐ, KŐMŰVES szakmunkásokat és SEGÉDMUNKÁSOKAT
magas kereseti lehetőséggel. Tel. 0758-376-732. (7133-I)
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A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

