
Tavaly Szatmár megyében egy háztáji gazdaságban, idén
Tulcea megyében ütötte fel a fejét az afrikai sertéspestis,
ami miatt fokozott elővigyázatosságra intenek a hatóságok.
Tulcea megyében tömegesen betegedtek meg és hulltak el
állatok. Egy farmon csaknem 45 ezer sertést semmisítenek
meg, míg a deltában több mint 500 pestises egyedet találtak
– közölte hétfőn az Állategészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Hatóság. Maros megyéből egyelőre nem jeleztek ilyen
esetet. Milyen állatbetegséggel kell számolni, illetve mi a te-
endő a vész elkerülése érdekében? – kérdeztük dr. Kincses 
Sándort, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Igazgatóság igazgatóját. 

A Duna-deltában százával hullanak el a sertések 
– Valós a veszély. A betegség Tulcea megyében ütötte fel a fejét, ahol

katasztrofális a helyzet. A Duna-delta területén a vadonban ellenőrizetlen
körülmények között tartják a házi sertéseket, az egyedek kontaktusba
kerülnek a fertőzött vaddisznókkal, és megfertőződtek. A természetvé-
delmi övezet nehezen megközelíthető részeire szinte lehetetlen bejutni,
így majdhogynem ellenőrizhetetlen a helyzet, a szakemberek azt sem
tudják, mekkora állatállománnyal kell számolni, hiszen a sertések nin-
csenek nyilvántartva, nincsenek fülszámozva. Becslések szerint nagy-
számú az állomány, hiszen több mint 130 elhullt állatot találtak,
mindenik halálát az afrikai sertéspestis okozta. Tehát komoly a veszély.
Ha a betegség kiszabadul a gócból, nagyon nagy gond lesz! 

Cirkusz 
cikkelyjelmezben

Lassan paródiába hajlik a korrupcióellenes fő-
ügyész leváltásának ügye. Nem biztos, hogy mindenki
részéről szándékos volt, de a dolog minden résztve-
vője úgy cselekedett, hogy abból a legnagyobb poli-
tikai hasznot lehessen húzni. Csak egyetlen felet nem
hallgattak meg, azt, amelyiknek logikusan a legerő-
sebb szava kéne legyen az ügyben: a szakmát.

Mert arról esik a legkevesebb szó az ügy kapcsán
mostanság, hogy amikor a miniszter összeírta a fő-
ügyész bűnlajstromát, amelynek alapján a meneszté-
sét kérte, azt a szakmai fórumban (CSM) ő egyedül
szavazta meg, az illető tanács többi tagja kivétel nél-
kül ellene voksolt. Ez nem jelentett neki semmilyen
gondot, ment a menesztési javaslat az elnök aszta-
lára, ő pedig elutasította. Indoklásában nemigen tért
ki arra, hogy a menesztést a miniszteren kívül más
nem támogatta a szakmai fórumon, egyéb érveket so-
rolt fel. Innen az alkotmánybíróság elé került az ügy,
amely a maga során szintén fajtiszta politikai döntést
hozott: megállapította a konfliktus létét, és döntést is
hozott ennek a megoldására. Mindössze határidőt

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Mezey Sarolta

Októberben lesz a
második Palotabál
Újra bálteremmé változik a Kultúrpa-
lota nézőtere október 31-én, a máso-
dik jótékonysági Palotabálon, amelyen
ezúttal a megyei könyvtárnak gyűjte-
nek, hogy az első marosvásárhelyi
nyomda által kiadott 15 könyvből a
meglévő hét mellé a többit is besze-
rezzék a Teleki Tékának. 
____________5.
Egyedi lehetőség 
a mikházi 
feltárásokra
Javában folynak a feltárási munkála-
tok Mikháza mellett, az utóbbi napok-
ban ismét érdekes leletek kerültek
napvilágra. A munkálatokat a szenny-
vízhálózat lefektetése előtt végzik
Nyárádremete községben.
____________9.

Felvételünk illusztráció  Fotó: Nagy Tibor (archív)

A labdarúgó-világbajnokságról
a 7. oldalon

Afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét

Valós veszély Maros megyében is



Előfizetőink figyelmébe
A nyugdíjak júliustól esedékes korábbi kézbesítése miatt
felhívjuk hűséges olvasóink figyelmét, hogy a kézbesítők-
nél ne feledjék el megújítani az előfizetéseket augusztusra.
A postahivatalokban és a szerkesztőségben továbbra is a
hónap végéig lehet előfizetni a Népújságra. További infor-
mációk a szerkesztőségben, telefonszám: 0742-828-647. 

Nyáresti orgonahangversenyek
Július 5-én, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagyter-
mében kezdődik a Nyáresti orgonahangversenyek kon-
certsorozat. Molnár Tünde orgonaművész Rieger Ottó
orgonáján Bach-, Franck-, Liszt-, Benedek Kálmán-, Vi-
erne-műveket játszik. Július 8-án, vasárnap szintén 19 óra-
kor a marosvásárhelyi Ady lakónegyedi Szent Imre
ferences templomban kerül sor orgonahangversenyre,
Molnár Tünde Szeidl Ferenc orgonáján Bach-, Franck-,
Brahms-, Liszt-, Reger-műveket szólaltat meg. 12-én, csü-
törtökön 19 órakor a Vártemplomban tartanak orgona-
hangversenyt. Molnár Tünde Klassmeyer Ernst orgonáján
Bach-, Pachelbel-, Liszt-, Csíky Boldizsár-műveket játszik.

Beiratkozás a Kántor-Tanítóképzőbe
Július 2-án megkezdődött a beiratkozás a Marosvásárhelyi
Kántor-Tanítóképzőbe és a Károli Gáspár Református
Egyetem kihelyezett tagozatára. A tanító-óvodapedagógus
szakon összesen 40 helyre (15 nappali és 25 csökkentett
képzésidejű) várják a jelentkezőket. A kántor szakot nap-
pali tagozaton a református, római katolikus, unitárius és
evangélikus hallgatók közül bárki felveheti. A posztliceális
rendszerű kántor szakra 10 helyre jelentkezhetnek refor-
mátus, 5 helyre pedig unitárius felekezetűek. Az alkalmas-
sági vizsgákra július 13-án kerül sor. Bővebb információ a
tanintézet titkárságán: tel. 0265-215-278, e-mail: 
kantortanito@gmail.com, honlap: www.ktkf.ro.

A Médeia a Spectrum Színházban
Július 10-én 19 órától a marosvásárhelyi Spectrum Szín-
házban (Rózsák tere 13. szám) újra műsoron lesz Euripi-
dész Médeia című drámája. Fordította: Rakovszky Zsuzsa,
rendező: Török Viola. Szereplők: Médeia: Márton Emőke-
Katinka, Dajka: Szász Anna, Iászon: Korpos András,
Kréon, Korinthosz királya: Kárp György, Aigeusz, Athén ki-
rálya: Tatai Sándor. Zene: Kelemen László, jelmez: Takács
Tímea, fény- és hangtechnika: Incze Róbert. Jegyek elő-
vételben a www.biletmaster.ro-n vagy a helyszínen. 

Terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 27-e és szeptember
7-e között kéthetes rövid terápiás programot szervez szen-
vedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják
azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, terápiás otthon. Jelentkezési határ-
idő: augusztus 21. Jelentkezni, további részletek felől ér-
deklődni a marosvásárhelyi központi irodában lehet,
telefonszám: 0265-254-460.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma ULRIK, holnap EMESE és
SAROLTA napja.
EMESE: régi magyar női név, je-
lentése: szoptató.
SAROLTA: a Sarolt (ótörök ere-
detű, a jelentése fehér menyét)
név alakváltozata. Később a Ká-
roly férfinév francia nyelvű női
párjának, a Charlotte-nak a ma-
gyarítására kezdték használni. 

4., szerda
A Nap kel 

5 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 185. napja, 

hátravan 180 nap.
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Megyei hírek A kilencvenes évek elején a Korunk
szerkesztősége – miközben maga is in-
tézményeket hozott létre (Komp-Press
Kiadó, Korunk Akadémia stb.) – fel-
adatának tartotta, hogy a romániai ma-
gyarság intézményteremtéseinek
folyamatát is nyomon kövesse, időről
időre azt is bemutassa. A 2002-ben
megjelent Korunk-repertóriumban az
egyetemépítés, az egyházi intézmény-
rendszer újjáépítése csakúgy kulcssza-
vak, mint a színházi koncepció- vagy
a pedagógiai szemléletváltás. Hogy
mikor minek volt prioritása, erről hite-
lesen tájékoztat Botházi Mária Átme-
netek című könyvterjedelmű elemzése
(Komp-Press, Kvár, 2015).

Amíg Kántor Lajos is társelnöke
volt az Anyanyelvi Konferenciának (a
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi

Társaságának), addig nem éreztük el-
odázhatatlannak, hogy szóljunk az AK
erdélyi és Kárpát-medencei szerepvál-
lalásairól, hiszen valamiképpen a Ko-
runk is részese volt ezeknek a szellemi
folyamatoknak. Például a Szabédi
Napok szervezésével, a Kárpát-me-
dencei szórványok és a nyugati ma-
gyar diaszpórák helyzetének
exponálásával. Minthogy egy idő után
funkcionális zavarok léptek fel az AK
működésében – sem kiadványokra,
sem programokra nem maradt 
forrás –, a továbblépés esélyeit kezd-
tük latolgatni, és arra a következtetésre
jutottunk, hogy lélekbevágó, katarti-
kus erőre van szükségünk a továbbiak-
ban.

Az erőgyűjtésről szól ez a Korunk-
szám, és nem vállal többet magára,

mint hogy a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társaságának – régi uta-
kat felidéző – mai feladatvállalásait tu-
datosítsa. 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Szerdán délután nyitja meg kapuit Marosvásárhelyen a
második Vibe Fesztivál, ahol több mint ötven fellépő lép
színpadra. A koncerteken kívül előadások, panelbeszélge-
tések és izgalmas szabadidős programok is lesznek az új-
ratervezett fesztiválterületen.

Strandröplabda, tollaslabda, foci, társasjátékok, jóga,
csocsó és számtalan más izgalmas program várja vasárna-
pig a Maros-partra érkezőket. 

A Vibe nyári egyetemén, a KOLI-ban négy helyszínen
a négy nap alatt mintegy nyolcvan előadást tartanak. A be-
szélgetések mellett a BBTE és a Sapientia EMTE fotómű-
vészet szakos hallgatóinak munkáiból nyílik kiállítás. A
Fashion Corner nevű divatzónában és közösségi térben er-
délyi tervezők termékeiből nyílik kiállítás és vásár, vala-
mint napi két beszélgetéssel is készülnek a szervezők. Szó
lesz a női és férfidivatról, a helyes táplálkozásról, a blog-
gerkedésről, az utazásról. 

A Kerengő egy speciális, multiszenzoriális kulturális
utazásra alkalmas tér, egy oázis lesz a fesztiválon, ahol
mindennap délelőtt 11 órától 5-8 percenként láthatatlan

színházi előadás indul. Az érzékszerveinkre ható összeál-
lításon Tóth Árpád, Macskássy József, Dsida Jenő és Cseh
Tamás művészetében lehet elmélyülni.

Az erdélyi és magyarországi együttesekkel a nagyszín-
padon (Magenta Stage) és a kisszínpadon (Yellow Stage)
találkozhatunk, a bulisátorban (Blue Arena) pedig hazai és
nemzetközi dj-k és producerek lépnek fel. Negyedik hely-
szín a G-zone lesz, ahol reggelig tartó bulit ígérnek a le-
mezlovasok. A teljes program a vibefestival.ro weblapon
érhető el. 
Idén is készpénzmentes lesz a Vibe

A tavaly bevált fizetési eszköz idén visszatér, a fesztivál
területén a Festipay rendszerrel lehet vásárolni és a szol-
gáltatásokat igénybe venni. A Festipay kártyákat több pon-
ton készpénzzel és bankkártyával is fel lehet tölteni. A
Festipay mobilalkalmazás pedig abban segít, hogy nyomon
kövessük, mennyi pénzt költöttünk, és azt is látni lehet
majd, hogy mekkora összeg maradt még a kártyán. Ezt a
pénzt szintén a feltöltőpontoknál lehet visszaigényelni.
(közlemény)

Ma kezdődik a Vibe Fesztivál

Korunk – 2018. július 
Anyanyelv és irodalom

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata és a Gyulai Várszínház koprodukci-
ójában valósult meg az Én és a világ című
előadóest, melyet a Székely János Napok prog-
ramsorozat részeként mutattak be a Gyulai Vár-
színház Kamaratermében.

A verseket válogatta Elek Tibor, a Gyulai Várszínház
igazgatója, művészeti munkatárs, rendező Gáspárik Attila,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója, elő-
adó Henn János, a Tompa Miklós Társulat színművésze.

A Székely János Napok programjában a költő emlékét
idéző tudományos konferencia mellett a költészetéből ren-

dezett Én és a világ című előadói est, a
Dózsa-monodráma bemutatása, kerek-
asztal-beszélgetés, A nyugati hadtest
novelláinak élőhangjáték-bemutatója
szerepel, zárásaként pedig a Caligula
helytartója bemutatója, amelyet a bu-
dapesti Nemzeti Színházzal közösen
valósítanak meg. A rendezvény egy
hosszabb távú elképzelés első megva-
lósulása, melynek célja az elmúlt évti-
zedek nemzeti klasszikusai
életművének előtérbe állítása.

Az Én és a világ című előadóest
Henn János tolmácsolásában Marosvá-
sárhelyen a 2018/2019-es évad elejétől
lesz megtekinthető. (pr-titkárság)

Én és a világ
Székely János előadói est Gyulán

Bonyhai kastélynap
A bonyhai Bethlen-kastélyban idén is megszervezik a kas-
télynapot. Az eseményre július 7-én, szombaton 10 órától
kerül sor. 11 órától istentiszteletet tartanak, majd 13 órától
alternatív – gyermek-, ifjúsági és cserkész – programok
lesznek. 13.30 órától zsoltáréneklésre, vásárra, előadá-
sokra várják a résztvevőket. Előadást tart Lengyelné dr.
Püsök Sarolta, a BBTE tanára A református ember sza-
badsága és dr. Kiss Jenő teológiai tanár Szabadság a há-
zasságban címmel. A kastélynap résztvevői a nőszövet-

ség történetével is megismerkedhetnek. A rendezvényt a
székelytamásfalvi férfikórus fellépése zárja. 

XII. interetnikai folklórfesztivál
A marosvásárhelyi Diákház a Maros megyei koreográfu-
sok és népi együttesek egyesületével közösen július 8-án,
vasárnap immár tizenkettedik alkalommal szervezi meg az
interetnikai folklórfesztivált. Az előadás-sorozatra a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székhelyén kerül sor 17 órai
kezdettel. Fellépnek a következő együttesek és előadók:
Coroniţa (Görgényoroszfalu), Csurgó (Magyaró), Takács
Mihály (Vajdaszentivány), Spice Mureşene (Marosvásár-
hely), Forduló (Székelykocsárd), Dionysos (Brassó) és
Zavet (Zavet, Bulgária). A belépés ingyenes.

RENDEZVÉNYEK



Az első öt hónapban 22,4 százalékkal nőtt a járműgyártás
Az idei első öt hónapban 22,4 százalékkal több,
203.985 járművet gyártottak Romániában, az új
autók értékesítése pedig csaknem 29 százalékkal
bővült – derült ki a gyártók érdekvédelmi egyesüle-
tei által csütörtökön közzétett adatokból.

A román autógyártók és importőrök egyesülete (APIA), va-
lamint a romániai gépkocsigyártók egyesületének (ACA-
ROM) adatai szerint a Dacia az idei első öt hónapban 145 215
járművet gyártott, ami 1,6 százalékos növekedés a tavalyi azo-
nos időszakhoz mérten.

Látványos növekedést ért el a Ford, amely két és félszer
több, 58 770 járművet gyártott tavalyhoz képest. Hasonló mér-

tékben növelte exportját is az amerikai gyártó. A Ford tavaly
szeptemberben kezdte el gyártani Craiován az Ecosport hob-
biterepjárót, amely iránt nagy a kereslet. A Ford májusban je-
lentette be, hogy egy 200 millió euró értékű beruházás
nyomán egy másik modellt is gyártani fog a dél-romániai üze-
mében, de még nem lehet tudni, hogy melyik modellt és mi-
kortól.

A hazai autópiac is gyors ütemben nő, az új autók eladása
az első öt hónapban csaknem 29 százalékkal, 70 358-ra bő-
vült, ami az elmúlt tíz év legjobb eredményének számít. Má-
jusban 18 505 új autót értékesítettek Romániában, ami szintén
az elmúlt tíz év legjobb havi eredményének számít. (MTI)
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Az árvízkárosultak megsegítésére
készül a kormány

Az árvízkárosultak támogatására dolgozott ki intéz-
kedéscsomagot keddi operatív ülésén a kormány. Az
intézkedések egy részét már a következő kormányü-
lésen elfogadják, ezek egy része az árvíz által sújtott
személyek és közösségek megsegítésére irányul,
másoknak megelőző jellegük van. A kormány célja
biztosítani az életbevágóan fontos cikkeket, mint az
ivóvíz, élelmiszer, az újjáépítéshez szükséges épí-
tőanyagok, valamint mobil lakóházak azok elszállá-
solására, akiknek otthonát súlyosan károsította az
ár. Elsődleges továbbá az utak járhatóvá tétele, az
elszigetelt falvak megközelíthetővé tétele, oltóanya-
gok leszállítása A típusú hepatitisz- és tetanuszfer-
tőzés ellen, a víz mielőbbi kiszivattyúzása a
lakásokból és udvarokból, valamint a háziállatok ta-
karmánnyal való ellátása. A rövid- és középtávú idő-
járás-előrejelzés figyelembevételével ugyanakkor a
hatóságok tervezik a töltések megerősítését és ár-
vízvédelmi gátak emelését. (Agerpres)

Ma teszik közzé az érettségi
eredményeit

Július 4-én 12 óráig teszik közzé az érettségi ered-
ményeket a vizsgaközpontokban és a
bacalaureat.edu.ro weboldalon. Az óvásokat ugyan-
aznap 12 és 16 óra között fogadják. A végleges
eredményeket július 9-én ismertetik. A megóvott dol-
gozatokat újrajavítják, és az új jegy lesz a végleges
osztályzat, mert eltörölték azt az előírást, amely sze-
rint a vizsgajegyen csak abban az esetben módosí-
tanak, ha a két javító bizottság jegye között fél
pontnál nagyobb eltérés van. A sikeres vizsga felté-
tele a hatos átlag, illetve a legalább 5-ös jegy meg-
szerzése minden vizsgatárgyból. (Agerpres)

A koalícióban tárgyalnak 
az elnök felfüggesztéséről

„Nem mondtak le” az államelnök felfüggesztésének
lehetőségéről, azonban a kormánykoalícióban kell
megtárgyalniuk, hogy várnak-e még az államelnök
döntésére Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes
főügyész menesztésével kapcsolatban – nyilatkozta
kedden Liviu Dragnea, a PSD elnöke. Arra a kér-
désre, hogy már lejárt-e Iohannis válaszadási ideje,
Dragnea azt felelte: „A koalícióban kell megtárgyal-
nunk, hogy várunk-e vagy sem, van-e értelme vagy
sem”. Liviu Dragnea azt is elmondta a sajtónak,
hogy semmilyen jelzést sem kaptak a Cotroceni-pa-
lotából a témával kapcsolatban. „Mi nem kapunk jel-
zéseket onnan” – szögezte le a szociáldemokraták
vezetője. (Agerpres)

nem szabott meg az elnöknek a főügyész menesztésére,
holott azt kötve hisszük, hogy pont a taláros testület ne
tudná, hogy maga az alkotmány ilyen eshetőségekre
nem ír elő határidőt. Azon már meg sem lepődünk iga-
zán, hogy a szakmai fórum döntésére ők sem fordítottak
figyelmet.

Így adott egy olyan helyzet, hogy a szakmai testület
álláspontját figyelmen kívül hagyva hoztak egy olyan
döntést, miszerint az illető főügyészt meneszteni kéne,
de erre nincs határidő. Tehát lehet nyilatkozgatni, az el-
nöknek mérlegelni, a főügyész menesztése mellett is kar-
doskodó hatalomnak az elnököt felfüggeszteni, végül így
vagy úgy meneszteni az illető tisztségviselőt, csak ott a
gond, hogy ez az egész cirkusz egy színtiszta hatalmi
játszma. Márpedig nekünk, mezei adófizetőknek az
lenne az érdekünk, hogy az államnak, amit az adóinkból
működtetnek a politikusok és egyéb szakik, akkor is egy
profi és megbízható jogrendszere legyen, amikor a mai
politikai és szakmai döntéshozók ténykedése már rég
szép emlék, vagy feledésbe merült, kinek-kinek érdeme
szerint. És ehhez ez a mostani cirkusz jottányival sem
visz közelebb.

Az sem véletlen, hogy az igazságszolgáltatási rend-
szer legfőbb tisztségviselőinek kinevezésére vagy me-
nesztésére vonatkozó szabályokban a szakmai fórumnak
van konzultatív, a politikai szereplőknek pedig döntési
jogköre. Ez mindig – nem csak az igazságszolgáltatás
esetében , arra ad lehetőséget, hogy az illető rendszer
vezetőit a politika nevezze ki a szakma helyett, és min-
den ilyen esetben egyben az is benne van, hogy az illető
rendszert a politika fel is fogja használni hatalmi célja-
ira. Ezért az igazságszolgáltatási reform kapcsán azok
beszél(né)nek hitelesen, akik a rendszer döntéseibe a
szakmának adnának nagyobb beleszólást. Akkor kerül-
nénk elvileg közelebb egy technikai szempontból jól mű-
ködő jogállamhoz.

Cirkusz 
cikkelyjelmezben

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Szombaton a Vallásszabadság Házának avatásával
folytatódik az 1568-as tordai vallásügyi határozat
450. évfordulóját ünneplő jubileumi év Kolozsváron
– adták hírül a Magyar Unitárius Egyház képviselői
a tegnap megtartott sajtótájékoztatón. Bálint 
Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke
üdvözölte a sajtó jelen levő képviselőit, valamint
azokat, akik a világháló révén vettek részt a talál-
kozón, hálát adva Istennek, hogy közösen ünnepel-
hetik e jubileumi év kiemelten fontos momentumát,
a Vallásszabadság Házának avatását. Gyerő Dávid, az
egyház főjegyzője elmondta, e mostani avatási ün-
nepély kiemelt fontosságú momentuma ennek a ju-
bileumi évnek.

A korábban püspöki rezidenciaként szolgáló ingatlan,
amely – Mátyás király szülőháza után – Kolozsvár második
legrégebbi lakóháza, kívül-belül megújulva, új rendeltetéssel
mutatkozik be július 7-én, szombaton az érdeklődő közönség-
nek. A Vallásszabadság Házának elnevezett kulturális és tu-
dományos központ egy újabb példája annak az évszázados, a
felekezeti korlátok felett álló odafigyelésnek, amellyel a Ma-
gyar Unitárius Egyház szolgálta az erdélyi közművelődés és
tudományosság ügyét. A főjegyző kifejtette, a 14. században
épített ingatlan az erdélyi építészet történelmének keresztmet-
szetét nyújtja, hiszen a feltárás folyamán talált művészettör-
ténelmi sajátosságok a különböző korok ízléséről és stílusáról
tanúskodnak. Ilyen értelemben is a ház maga felbecsülhetetlen
értéket képvisel. Az új küldetés – kulturális tér, tudományos
kutatóközpont és múzeum – pedig jól harmonizál a ház mű-
vészettörténeti értékével.

A Vallásszabadság Házát az unitáriusok az 1880-as évektől
használták püspöki rezidenciaként. Az 1990-es években tör-
tént szomszédos építkezés nyomán keletkezett rongálás ha-
laszthatatlanná tette a ház szakszerű felújítását. Ennek rendjén
két szempont érvényesült. Egyfelől az épület adottságainak és
értékeinek a kihasználása, másfelől a vallásszabadság eszmé-
jének való megfelelés. A főjegyző elmondta: „Amikor az át-
alakítások megkezdődtek, a cél a gyakorlati hasznosítás
mellett az eredeti állapotok helyreállítása volt, és az addig rej-
tett, elfeledett, befalazott, levakolt értékek feltárása”. Majd
hozzátette: a további cél „a lelkiismereti és a vallásszabadság
mai biztosítása, elősegítése, védelme és erősítése”. A 2009-
ben elkezdett és a legnagyobb szakmai körültekintéssel és
odafigyeléssel zajló felújítási munkálatok meghaladták az
egyház anyagi lehetőségeit. Az eltervezett munkálatok befe-
jezését Magyarország kormányának tekintélyes támogatása –
az összköltség majdnem 80%-a –, Románia kormányának
anyagi segítsége – közel 15% –, Kolozsvár önkormányzatának
és magánszemélyeknek az adományai, valamint az egyház
saját hozzájárulása tette lehetővé. A végösszeg több mint 6

millió lejre rúgott. Ugyanakkor megköszönte Furu Xénia mű-
építésznek, dr. Furu Árpád építőmérnöknek és Dácz Tibor gaz-
dasági tanácsosnak a kötelezőn messze túlmutató
többletmunkát és lelkesedést, amivel a ház felújítását szolgál-
ták. Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigaz-
gatója kifejtette, hogy ha Erdély a vallásszabadság szülőföldje,
akkor ez a központ kíván ennek az egyetemes eszmének a
háza, otthona lenni. Az unitáriusok – mondta – minden korban
támogatták a kultúrát és tudományt, mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az a tény, hogy gyakran az iskolaalapítás még a
templomépítést is megelőzte. A püspöki rezidencia átadása a
tágabb közösségnek ugyanazt a célt szolgálja. Kiemelte, hogy
az Unitárius Egyház nem a feleslegét bocsátja a köz javára,
hanem egyetlen püspöki palotáját formálja át olyan központtá,
amely az erdélyi közművelődést szolgálja majd.

A háznak három külön funkciója lesz – mondta el a köz-
ügyigazgató. Először kiállítótérként, konferenciák és előadá-
sok, koncertek és közművelődési programok helyszíneként
szolgálna. Ezzel az a cél, hogy a kolozsvári kulturális térkép
egy újabb helyszínnel bővüljön, amely pártolja a különböző
területen alkotó személyeket. Másodszor itt lel otthonra egy
Erdélyben egyedülálló tudományos valláskutató központ is. A
vallás- és társadalomtudományi központ olyan fórumot kínál
az erdélyi kutatók számára, ahol működésüket egybehangolva
vizsgálhatják az erdélyi vallási életet. Az elsősorban tudomá-
nyos szempontokat érvényesítő, felekezetfeletti kutatóközpont
– remélhetőleg – tevőlegesen járul hozzá a hazai vallási élet
vizsgálatához, valamint a leszűrt következtetések és talált
eredmények által belátást nyújt közösségeink hitéletébe. Har-
madszor a Vallásszabadság Háza múzeumként szolgálna,
amelyben az erdélyi reformáció legzsengébb hajtásának, az
Unitárius Egyháznak a tárgyi kincsei kerülnek bemutatásra.
Az értékes könyveket, dokumentumokat, kegytárgyakat, tex-
tíliákat, valamint liturgikus eszközöket bemutató múzeum kor-
szerű, haladó értéktár kíván lenni.

A Vallásszabadság Házának avatására július 7-én, szombat
délelőtt 11 órától kerül sor a kolozsvári belvárosi unitárius
templomban, ahol ünnepi istentisztelet keretében Bálint 
Benczédi Ferenc püspök végez szolgálatot. A házavatás ün-
nepi momentuma után lehetőség lesz a Vallásszabadság Há-
zának a megtekintésére, majd állófogadás keretében
folytatódik a közös ünneplés. Rácz Norbert Zsolt, a jubileumi
év kommunikációs koordinátora a soron következő progra-
mokról és rendezvényekről beszélt. Többek között az éppen
zajló várfalvi gyermektáborról, az Országos Dávid Ferenc If-
júsági Egylet által szervezett közelgő konferenciáról, az au-
gusztus másodikán megrendezésre kerülő Szejkefürdői
Unitárius Találkozóról, illetve arról, hogy a Vallásszabadság
Házában a Kolozsvári Magyar Napok alatt folyamatos ren-
dezvények fognak majd zajlani. (közlemény)

A Magyar Unitárius Egyház Kolozsváron avatja fel 
a Vallásszabadság Házát

Első házként elfogadta keddi ülésén a szenátus a büntető
törvénykönyv módosításait. A Szociáldemokrata Párt (PSD)
és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) kezde-
ményezte tervezetet 74 támogató vokssal, 28 ellenszavazattal
(Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát Szövetség),
kilenc tartózkodás (RMDSZ) mellett fogadta el a felsőház.

A szenátorok az igazságügyi törvényekkel foglalkozó par-
lamenti különbizottság által javasolt minden módosítást jóvá-
hagytak. A Florin Iordache vezette testület által elvetett 161
javaslat közül egyik sem ment át a plénumon.

Az elfogadott módosító javaslatok között szerepel az,
amelynek értelmében a legfeljebb tíz év szabadságvesztésre
ítélt személyek büntetésük felének letöltése után kérelmezhe-
tik feltételes szabadlábra helyezésüket. A jelenleg érvényben
levő törvény szerint erre csak a büntetés kétharmadának le-
töltése után van lehetőség.

Ugyanakkor a legtöbb tíz év börtönbüntetésre ítélt, 60 éven
felüli elítéltek büntetésük egyharmadának letöltése után be-
nyújthatják szabadlábra helyezési kérelmüket (jelenleg ennek
az a feltétele, hogy büntetésük felét töltsék le).

Az elfogadott tervezet szerint módosul a hivatali visszaélés
bűntettéről szóló cikkely is. Az új meghatározás értelmében a
hivatali visszaélés csak akkor minősül bűncselekménynek, ha
az elkövető vagy annak házastársa, legfeljebb másodfokú ro-
kona vagy házasság útján rokona jut ezáltal illetéktelen ha-

szonhoz, illetve az okozott kár nagyobb, mint a bruttó mini-
málbér.

Továbbá hatályon kívül helyezi az indítvány a Btk. hivatali
gondatlanságra vonatkozó cikkelyét, illetve lerövidíti bizo-
nyos bűncselekmények büntethetőségének elévülési határide-
jét. A Btk. módosításairól a képviselőház szavaz döntő
kamaraként. 
Tartózkodott az RMDSZ

Az RMDSZ szenátorai tartózkodtak a szavazáson, miután
Cseke Attila, az RMDSZ szenátora jelezte, hogy a szövetség
nem ért egyet több módosítással sem. Az RMDSZ a Face-
book-oldalán közzétett rövid közleményében fejti ki, hogy
melyek azok a büntetőtörvénykönyv-módosítások, amelyeket
a szövetség nem támogat. A szövetség közleményéből kiderül,
hogy azért tartózkodtak a szenátusi végszavazáson, mert nem
támogatják a büntető törvénykönyv hivatali visszaélésre vo-
natkozó módosításait, továbbá nem értenek egyet a hivatali
gondatlanság eltörlésével és az értékküszöb bevezetésével
sem a hivatali visszaélés esetében. A közleményből továbbá
azt is megtudhatjuk, hogy az RMDSZ nem ért egyet azzal,
hogy csak az a hivatali visszaélés számítson bűncselekmény-
nek, amelynek elkövetője, annak házastársa vagy legtöbb má-
sodfokú rokona jut illetéktelenül haszonhoz. Az RMDSZ a
bűncselekményre kiszabható legmagasabb büntetés csökken-
tésével sem ért egyet (hírösszefoglaló)

Elfogadta a szenátus 
a büntető törvénykönyv módosításait



A héten újabb plenáris ülést tart az
Európai Parlament. A strasbourgi ta-
nácskozáson a képviselők értékelik az
EU vezetőinek az uniós bevándorlás-
politika terén elért eredményeit. Ezért
a vita középpontjában az Európai Ta-
nács június 28–29-i ülésének ered-
ményei állnak, amelyen a képviselők
mellett a Tanács elnöke, Donald Tusk
és az Európai Bizottság elnöke, Jean-
Claude Juncker is részt vesz.

A képviselők a gazdasági és monetáris
unió, a következő többéves uniós költségve-
tés, a Brexit-tárgyalások, a közös európai vé-
delem és biztonságpolitika terén elért
előrelépést is értékelik.

Az EP 2017 novembere óta várja, hogy a
Tanács közös álláspontot alakítson ki a dub-
lini rendelet reformjával kapcsolatban, mert
enélkül nem indulhatnak el a tárgyalások az
intézmények között, és többször felszólította
a Tanácsot, hogy megfelelő politikai eltökélt-
séget tanúsítva végre reformálja meg a me-
nedékkérelmi rendszert, és vessen véget a
földközi-tengeri tragédiáknak.
A lengyel miniszterelnök az EU jövőjéről

Mateusz Morawiecki, Lengyelország mi-
niszterelnöke szerdán folytat eszmecserét az
EU jövőjéről a képviselőkkel és Jean-Claude
Junckerrel. A konzervatív Jog és Igazság
Párthoz (PiS) tartozó Mateusz Morawieckit
2018. január 9-én nevezték ki Lengyelország
miniszterelnökévé. Személyében a nyolcadik
uniós állam- vagy kormányfő vesz részt a
Parlamentben az Unió jövőjéről rendezett vi-
tasorozatban. A következő, szeptemberi stras-
bourgi plenáris ülésen Alexisz Ciprasz görög
miniszterelnök szólal fel.

Végszavazás az első uniós védelmi ipari
alapról

Az európai védelmi ipar fejlesztését célzó
első uniós programról is szavazott a Parla-
ment.

A 2019-2020 során 500 millió eurós költ-
ségvetésből gazdálkodó európai védelmi
ipari fejlesztési program új és továbbfejlesz-
tett termékek és technológiák létrehozását tá-
mogatja. Célja, hogy az EU függetlenebbé
váljon, hatékonyabban költse el költségveté-
sét, védelmi szektora pedig innovatívabb le-
gyen.

Az Unió olyan projekteket támogat majd,
amelyeket legalább három különböző tagál-
lamban bejegyzett, minimum három állami
vagy magáncégből álló konzorciumok hajta-
nak végre. 

Az első projektek finanszírozása várhatóan
2019 folyamán indul.
Határbiztonság: szavazás a vízummentesen
érkezők előszűréséről

A vízummentességet élvező nem uniós
polgároknak ezentúl engedélyt kell kérniük,
ha be szeretnének lépni az Európai Unió te-
rületére. Erről az állásfoglalás-tervezetről
szavaz csütörtökön a parlament. Akiknél biz-
tonsági kockázat, az illegális bevándorlás
vagy fertőző betegségek kockázata merül fel,
nem kapnak beutazási engedélyt.

Az új Európai Utasinformációs és Engedé-
lyezési Rendszerről (ETIAS) már korábban
informális megállapodás született a Parla-
ment és a Tanács tárgyalói között. A rendszer
2021-ben lép működésbe, és több mint 60,
uniós vízummentességet élvező országra és
területre lesz érvényes.
Szavazás
a közúti fuvarozási szabályok átalakításáról

A képviselők a közúti fuvarozásban elter-
jedt szabálytalanságok felszámolásáról, a

jogszabály végrehajtásának javításáról, a fu-
varozók pihenőidejéről és kiküldetéséről is
szavaznak: a kiküldött munkavállalókra vo-
natkozó szabályok alkalmazásáról a közúti
fuvarozókra, a postafiókcégek használata, il-
letve a belföldi piaci működés szabályainak
kijátszása elleni fellépés szigorításáról, végül
pedig a fuvarozóknak jobb pihenési körülmé-
nyeket teremtő szabálymódosításokról.

A szavazás célkitűzése, hogy megfogal-
mazza az EP álláspontját azelőtt, hogy az
uniós kormányokkal elkezdődnek a tárgyalá-
sok a jelenleg érvényben lévő jogszabályok
tervezett módosításáról. 
Vita Matteo Salvini romákról tett kijelentéseiről

Az EP Matteo Salvini olasz miniszterel-
nök-helyettesnek a közelmúltban az olaszor-
szági romákra vonatkozó kijelentéseit vitatja
meg. A képviselők a politikus 8-án elhang-
zott, a roma közösségre vonatkozó, belföldön
és nemzetközileg egyaránt botrányt kavart
megjegyzéseire válaszolnak, majd állásfog-
lalást fogadnak el.
Magánjellegű adatok védelme: 
működik-e az adatvédelmi pajzs?

A képviselők azt tekintik át, hogy meny-
nyire hatékony az Európai Unió és az Egye-
sült Államok közötti adatvédelmi pajzs, majd
csütörtökön állásfoglalást fogadnak el a té-
mában.

A Facebook és a Cambridge Analytica
cégek nevével fémjelzett digitálisadat-vissza-
élés fényében a képviselők az EU és USA kö-
zötti adatvédelmi megállapodás hatékonyabb
betartatását is felvetik, tekintettel arra, hogy
mindkét cég megfelelt az adatvédelmi pajzs
kritériumainak.

Az EU és az USA közötti adatvédelmi
pajzs megállapodásnak köszönhetően azok az
amerikai cégek, amelyek megfelelő adatvé-
delmi garanciákat nyújtanak, szabadon átvi-

hetik európaiak személyes adatait az Unióból
az Egyesült Államokba.

Az adatvédelmi pajzs elődjét 2015 októbe-
rében az Európai Bíróság érvénytelennek mi-
nősítette, mivel álláspontja szerint az nem
védte kellő szigorral az uniós polgárok sze-
mélyes adatait. Az adatvédelmi pajzsról 2016
júliusában született megállapodás.
Humanitárius segítség migránsoknak 

Nem szabadna bűncselekménynek tekin-
teni a migránsoknak nyújtott humanitárius
segítséget, fogalmaz egy csütörtökön szava-
zásra kerülő állásfoglalás-tervezet. A képvi-
selők felkérik a tagállamokat: módosítsák
jogszabályaikat úgy, hogy a humanitárius
munkát végző személyek és civil szervezetek
ne kerülhessenek büntetőjog hatálya alá.

A képviselők a migránsok szabálytalan be-
lépését, átutazását és tartózkodását elősegí-
tőkre büntetőjogi szankciókat kirovó uniós
jogszabályok „szándékolatlan következmé-
nyei” miatt fejezik ki aggodalmukat. A jog-
szabály arra is lehetőséget teremt, hogy a
tagállamok a humanitárius tevékenységet ki-
vételként kezeljék.
Szüntesse meg az EU a korai 
és a kényszerházasságot

A képviselők a túl korán kötött és a kény-
szerházasságok betiltását kérik, illetve a há-
zasságkötés 18 éves alsó korhatárának
kiterjesztését javasolják az Unió egész terü-
letére. A külügyi bizottságban született kez-
deményezés kötelezné az uniós tagállamokat,
hogy 18 évben állapítsák meg a házasságkö-
tés alsó korhatárát. 

A képviselők várhatóan azt is kérik, hogy
a tagállamok hozzák összhangba e területre
vonatkozó jogszabályaikat az Unióban élő
nem uniós polgárokra vonatkozóan is.

Napirenden szerepel ezenkívül a 2019-es
költségvetés, az EU választási jogszabályai-
nak a módosítása, a harmadik görög gazda-
sági kiigazító csomag lezárulta, illetve 500
millió euró megszavazása menekültek gyer-
mekeinek oktatására Törökországban.

(Forrás: az Európai Parlament Magyar-
országi Kapcsolattartó Irodája)
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Mózes Edith

Nőtt a múzeumok 
látogatottsága

Kétmillióval többen tértek be 2017-ben
a romániai múzeumokba, miközben
1500-zal több kulturális eseményre ke-
rült sor, ám a könyvtárak látogatott-
sága csökkent – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) pénteken
nyilvánosságra hozott adatsoraiból.

Az aktív könyvtárlátogatók száma 3,2 millió
volt a tavaly, ami visszaesést jelent az egy
évvel korábban regisztrált 3,4 millióhoz viszo-
nyítva. Az aktív könyvtárazók 50,6 százaléka
iskolai könyvtárakba járt olvasnivalóért, majd
38,1 százalékkal a közkönyvtárak olvasói kö-
vetkeztek. A könyvtárlátogatók tavaly összesen
35,8 millió kötetet kölcsönöztek, ami az jelenti,
hogy egy személy átlagosan 11 könyvet kért ki. 

A múzeumok és közgyűjtemények látogató-
inak száma eközben a tavaly elérte a 15,9 mil-
lió főt az előző évi 14,2 milliós látogatottságot
követően – országos viszonylatban több mint
600 ezren éltek például a Múzeumok éjszakája
által nyújtott ingyenes múzeumlátogatás lehe-
tőségével.

Az előadásokat és koncerteket tartó kulturá-
lis intézmények száma 2017-ben 230 egységre
rúgott, amelyek közül 160 anyaintézmény és
70 kirendeltség. 2016-ban számuk még 226
volt – 167 anyaintézmény és 60 kirendeltség.
Ezek a kulturális intézmények 23,5 ezer elő-
adást tartottak, amelyekre 6,4 millió néző tért
be. A legtöbben (42 százalék) színházi elő-
adásra voltak kíváncsiak, majd a táncegyütte-
sek és a szórakoztató előadások következtek
32,2 százalékkal.

A statisztikai intézet által pénteken közölt
adatsorokból ugyanakkor azt is megtudhatjuk,
hogy 2017-ben 559 kiadó adott ki újságokat és
folyóiratokat az előző évben működő 558 után.
A 292 lapkiadó 109 napilapot és 172 nem na-
pilap jellegű sajtóterméket adott ki. Online 147
napilap és 997 nem napilap jellegű sajtótermék
publikált.

Az összesen 72,1 ezer széket számláló 385
romániai moziteremben tavaly megtartott
602,6 ezer vetítésre 13,9 millió néző ült be.
Összesen különben 443 film ment 2017-ben a
romániai mozikban, 376 külföldi és 67 román
gyártású vagy koprodukciós. 

Újabb vitanap az unió jövőjéről
Az EP-plenáris értékeli az Európai Tanács eredményeit

Június utolsó napjaiban kétnapos
vezetőségi ülést tartott Brüsszelben
a Centrista Demokrata Internacio-
nálé (IDC). 

Andreas Pastrama, a szervezet elnöke,
Kolumbia volt elnöke, Antonio Lopez Istu-
riz, az internacionálé, illetve az Európai
Néppárt főtitkára mellett neves meghívottak
vettek részt Európából, Ázsiából és Dél-
Amerikából, tájékoztatta az eseményről a
Népújságot Kelemen Kálmán, a Romániai
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom
(RMKDM) elnöke.

Romániából az RMDSZ részéről az
RMKDM elnöke mellett részt vett Vincze
Lóránt, az RMDSZ külügyi titkára, a moz-
galom külügyi kérdésekkel megbízott alel-
nöke, Moldován József és Kiss Róbert
alelnökök.

Kelemen Kálmán elmondta, hogy tartal-
mas beszélgetést folytatott Cesar Maiával,
a brazil Kereszténydemokrata Párt elnöké-
vel, az IDC alelnökével, illetve Emile 
Beckerrel, Nicaragua berlini nagyköveté-
vel. Moldován József és Kiss Róbert pedig
különbeszélgetésen találkozott Antonio
Lopez Isturizzal, aki további támogatásáról
biztosította a mozgalmat.

Cesar Maiával arra a megegyezésre jutot-
tak, hogy mindkét kontinensen, Dél-Ame-
rikában, de Európában is az egyetlen esély
a visszatérés a hajdani keresztény gyöke-
rekhez, mert az tud olyan megoldásokat fel-
mutatni, ami nem sodorja szélsőségekbe az
embereket, és ezáltal az Európában úgy
ahogy megőrzött békét talán a jövőben is
meg lehetne tartani. Emile Beckerrel is a

hagyományos keresztény értékekről beszél-
gettek, aki szerint meg kell becsülni ezeket,
amelyek nyomán Európa Európává vált.
Andreas Pastrama megerősítette, hajlandó
részt venni a csíksomlyói búcsún, amit Ke-
lemen Kálmán régóta szorgalmazott.

A tanácskozáson jelen volt Németh Zsolt,
a magyar parlament külügyi államtitkára,
aki Magyarország Libanonnak nyújtott tá-
mogatását vázolta. 

Az internacionálé határozatai között első,
hogy az IDC elítéli a kisinyovi helyzetet, és
törvénytelennek tartja azt a határozatott,
amivel a szabad választáson mandátumot
nyert polgármesternek megakadályozták a
hivatalba lépését. 

Kérdésünkre Kelemen Kálmán el-
mondta, hogy a migránskérdéssel nem fog-

lalkoztak, mégis
megvan a szerepe a
Centrista Internacioná-
lénak, mert „a magyar-
ság számára egy olyan
népi diplomáciát lehet
gyakorolni, aminek a
keretében ismételten el
lehet mgyarázni, hogy
miért van még annyi
magyar Erdélyben,
hogy milyen elvárása-
ink vannak, mennyire
tartják tiszteletben a jo-
gainkat”. 

A beszélgetések alatt
ugyanis szóba került a
marosvásárhelyi orvosi
egyetem, de a katolikus
iskola helyzete is, és az
RMKDM elnöke sze-
rint sokan csodálkoz-
tak, milyen állapotok
uralkodnak Romániá-
ban 30 évvel a demok-
ratikus folyamatok
elkezdődése után.
(mózes)

IDC-ülés Brüsszelben
Vissza kell térni a keresztény gyökerekhez



Újra bálteremmé változik a Kul-
túrpalota nézőtere október 31-
én, a második jótékonysági
Palotabálon, amelyen ezúttal a
megyei könyvtárnak gyűjtenek,
hogy az első marosvásárhelyi
nyomda által kiadott 15 könyv-
ből a meglévő hét mellé a többit
is beszerezzék a Teleki Téká-
nak. A nagyszabású és látvá-
nyos eseményre 180 jegyet
adnak el, amelyek július 9-től
vásárolhatók meg a balulpala-
tului@yahoo.com honlapon –
jelentette be a tegnapi sajtótá-
jékoztatón Cristina Manoilă szer-
vező a Mercur Alapítványtól.

A sajtótájékoztatón részt vettek az
esemény társszervező intézményeinek
vezetői, Monica Avram, a Maros Me-
gyei Könyvtár, Vasile Cazan, a Ma-
rosvásárhelyi Filharmónia és Soós
Zoltán, a megyei múzeum igazgatója,
valamint Somodi Katalin táncoktató,
a világhírű táncosokat képző Dance
Art Klub vezetője.

Amint szavaikból kiderült, ezúttal
is látványosan átváltozik a Kultúrpa-
lota nagyterme, a nézőtér a színpaddal
egy vonalban táncparketté módosul,
ahol színvonalas műsor várja a jóté-

konysági bál résztvevőit. A bécsi bá-
lokra emlékeztető legjelentősebb vi-
lági esemény egyik főszereplője a
filharmónia zenekara lesz, amelyet
Gheorghe Costin karmester vezényel.
A filharmónia meghívottjai Egyed
Apollónia szoprán és Cristian Mogo-
şan tenor énekesek, valamint a Ko-
lozsvári Állami Opera balettkarának
tagjai – számolt be Vasile Cazan. 

A zene mellett a tánc is jelen lesz,
hiszen bálról van szó, és a kiváló pél-
dát a marosvásárhelyi Dance Art Klub
világbajnok táncosai, Cristina Tătar és
Paul Moldovan, valamint a Magyar-
országon bajnokságot nyert Fodor
Norbert Csanád, Vaszi Réka és a klub
9-14 éves reménységei szolgáltatják,
akik bécsi keringőt fognak táncolni –
mondta Somodi Katalin, aki férjével,
Somodi Mártonnal együtt oktatja a
táncosokat. A bál a kezdők táncával
nyílik, amire középiskolás fiatalok je-
lentkezését várják, akiket felkészíte-
nek erre az alkalomra – tette hozzá, és
feltehetően életre szóló élmény marad
számukra a bálon való részvétel. A
kezdők tánca után lépnek színpadra a
Dance Art táncosai, majd a közönsé-
get is bevonják a bécsi keringőbe. 

Soós Zoltán múzeumigazgató

hangsúlyozta, hogy mennyire sokat
jelentett számukra az első bál, amely-
nek bevétele lehetővé tette, hogy egy
Aurel Ciupe-festményt megvásárolja-
nak a képtár számára, ezért üdvözölte
az idei rendezvényt. 

A megyei könyvtár célja megőrizni
az itt élő közösségek múltját, ezért
esett a választásuk a Marosvásárhely
első nyomdájában 1770-1800 között
kiadott könyvek beszerzésére. A 15
kiadványból hét megtalálható a Teleki
Tékában, a többit szeretnék felkutatni
és megvásárolni a könyvtár számára,
hogy teljes legyen a gyűjtemény –
mondta Monica Avram igazgatónő. 

Amint Cristina Manoilă érdeklődé-
sünkre hozzátette, a téka állományá-
nak gyarapítására azok is küldhetnek
adományt a bál honlapjának címére,
akik nem tudnak részt venni az ese-
ményen. 

A kötelező báli viselet a nők szá-
mára a hosszú estélyi ruha, a férfiak-
nak frakk, fehér mellény, fehér
csokornyakkendő és a hozzá való ál-
lógalléros ing. 

A jegyek ára 250–300 lej között
változik, a helytől függően.

A szervezők felejthetetlen szórako-
zást ígérnek. (bodolai) 

Van, hogy előre látható, ismert gondo-
latkockákon halad egy beszélgetés,

ettől kellemes, de könnyen felejthető. Néha
azonban bújócskázni kezdenek a szavak, ál-
cázzák magukat, egyszerre több árnyalatot
mutatnak, így nem elég hátradőlve hall-
gatni, utol kell érni, és meg is kell érinteni
valamennyit. Ilyen volt a legutóbbi beszél-
getőtársammal töltött másfél óra is. A derűs
arcú fiatalember majd’ minden megjegyzé-
sében felvillant a humor, résen kellett len-
nem, hogy el ne szalasszak egy-egy
váratlanul érkező poént.

– Sosem voltam az a bulizós típus. Egyszer
mentem el szórakozni, nem tetszett, és többet
nem próbálkoztam – kezdte történetét. – Egy
internetes közösségi oldalra, a hi5-ra kezdtem
„bejárogatni”. Persze, azt sem vettem komo-
lyan, inkább csak szórakozásból nézelődtem,
ismerkedtem. Egyszer mégis megakadt a sze-
mem valakin. Most is emlékszem, mit írtam
neki: „Sok lányt láttam már, de olyant, mint
te, egyet sem. Hófehérke is elsírná magát az
irigységtől, ha találkoznátok”. Két-három nap
is eltelt, mire válaszolt. Beszélgetni kezdtünk,
és kiderült, hogy hat éven át Izraelben idős
asszonyokat ápolt, ismerkedésünk idején
pedig már Németországban dolgozott. Amikor
megtudtam, milyen távol van, biztos voltam
benne, hogy levehetem a gondom róla, szemé-
lyes találkozás úgysem lesz a dologból. Így
aztán nagyon meglepődtem, amikor pár
hónap múlva bejelentette:„ha te nem jössz
ide, jövök én hozzád”. 

– Milyen volt az első „élő” találkozás?
– Szebenből érkezett kisbusszal, tudtam,

hogy a vonatállomáson fog leszállni. A Kö-

vesdombról egy plüssnyúllal a kezemben
szaladtam a fogadására, de a nagy igyeke-
zetben megbotlottam, és jól odavertem
magam. Nagy bajom nem esett, a nadrágom
viszont elszakadt, és a lábamon keletkezett
véres seb kikandikált alóla. Azt hittem, ha
úgy meglát, elszalad ijedtében, de a drámai
jelenet elmaradt. Másnap már erdélyi kör-
útra indultunk, többek között a kézdivásár-
helyi rokonait látogattuk meg. Szép volt az
együtt töltött idő, és alig tért vissza Német-
országba, már üzente,
hogy újra jön, de most
már bútorostól. Hozta a
fiát is, aki ott élt vele
külföldön. A gyerek első
perctől elfogadott, nagyon hamar apának
kezdett szólítani. Azután felgyorsultak az
események. Legelőször augusztusban talál-
koztunk, decemberben pedig már megtartot-
tuk a polgári esküvőt, a következő évben
pedig az egyházit is. Hét éve fontuk össze az
életünket.

– Közös gyermeketek született?
– Nemrég töltötte a három évet a fiunk,

egy nappal azután, hogy nagymamám 95
esztendős lett. A mi családunkban egyébként
„illik” sokat élni, a szépapám az 1800-as
években, amikor még antibiotikum sem volt,
109 évet húzott le, a nagybátyám édesapja
pedig 105-öt. Amikor a századik születés-
napján megdicsérték, hogy milyen jól néz ki,
azt kérdezte: hol, az ablakon? Minden hosz-
szú életű felmenőm vicces kedvű volt, folyt
belőlük a hülyeség. Szerintem a gének mel-

lett ennek is szerepe volt abban, hogy sok
időt tölthettek a Földön. Ami engem illet, én
120 évnél többet nem akarok élni – kacagta
el magát, aztán a kisfiáról mesélt.

– Hét és fél hónapra jött a világra, de
mivel a szükséges testsúlya megvolt, nem ke-
rült inkubátorba. Mindig azt szoktam mon-
dani, azért sietett, mert kíváncsi volt, ki az
apja. Egy évvel a szülés után a feleségem
visszament dolgozni, azután én maradtam
otthon a gyermekkel. Pelenkáztam, melegí-

tettem neki a tejet, sé-
tálni vittem. Négy
hónapos volt, amikor
egy ellenőrzés során
azt mondták nekünk az

orvosi rendelőben, hogy nem reagál a han-
gokra, bizonyára nem hall. De én otthon le-
teszteltem, pattintgattam neki az ujjával, és
meggyőződtem róla, hogy mindent érzékel.
Sokáig beszélni sem igen akart, csak gesztu-
sokkal kommunikált. Amikor kérdeztem tőle,
hol van Jézuska, az ujjával mutatta, hogy
fent, az égben. Idén januárra aztán megin-
dult a nyelve. Nehezebben kiejthető szavakat
is mondott, például a „jaguárt” vagy a „ko-
librit”, és ha ki akartam kapcsolni a televí-
ziót, egész mondatban tiltakozott. Ősszel
kezdi a napközit, és az orvosi igazolás kiál-
lításánál meg is állapították, hogy minden
rendben van vele.

– Hogyan telik egy napotok?
– Reggel 7, fél 8-kor kelünk. Tejivással in-

dítjuk a programot, másfél órával később
jön a reggeli. Azután kimegyünk a játszó-

térre. Természetesen a fiam futóbiciklijét is
mindig vinnünk kell. Órákat loholok a jár-
gány után, gondoltam is, hogy megkérdezem
a szomszédainkat, nem akar-e valamelyikük
fogyókúrázni, mert a kisfiam segíthet abban,
hogy lekerüljenek a pluszkilók. Ő egyébként
rendkívül barátságos gyerek, mindig talál
magának játszótársakat a parkban, és gyak-
ran csak Kinder-tojással tudom hazacsalo-
gatni. Délben ebédelünk, aztán, ha fáradt,
ledőlünk egy-két órára, ha meg játszhat-
nékja van, akkor az autóit tologatjuk, kira-
kósozunk. Nagyon ügyesen találtatja a
kockapárokat, de van egy másik játékunk is,
amiben remekel. Kiterítem neki a Népújság
tévéprogramját, aztán kérem, hogy mutassa
meg, melyik a Duna World, a Film+. A kis
képek alapján ezt rendszerint el is találja.
Persze, mesét is szoktam olvasni neki, álta-
lában fél oldal után belealszik.

– Nyaralni szoktatok-e menni?
– Két évvel ezelőtt Félixen töltöttünk pár

szép napot, az akkor 96 éves nagymamámat
is magunkkal vittük. Idén több esküvőre is
hivatalosak vagyunk, és vendégeket is vá-
runk, így elmaradnak az utazások. A kézdi-
vásárhelyi rokonokat azért persze
meglátogatjuk.

– Boldog embernek tartod magad? – kér-
deztem beszélgetésünk végén.

– A legboldogabbnak. Sokat imádkoztam
a Jóistenhez, hogy egyszer nekem is legyen
családom, és ez megadatott. A kisfiammal és
a feleségemmel töltött idő teljesen kitölti az
életem, velük egyik nap sem ugyanolyan,
mint a másik. Azt hiszem, ezért örökké hálás
lehetek.

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Erről jut eszembe
Sic transit gloria mundi. Magyarul és kissé elferdítve: így múlik

a világ(bajnokok) dicsősége. Az elmúlt napokban mindegyre ezen
hüledeztünk. Sorban véreztek el és estek ki a foci-világbajnokság
küzdelmeiből az egykori nagymenők, korábban már nem is egy-
szer világbajnoki címet szerzett, legyőzhetetlennek vélt csapatok.
Egy-két kivételtől eltekintve csapnivalóan játszottak. Velük együtt,
vagy éppen azért, több világsztár, bálványként istenített labdarúgó
is leszerepelt, dicstelenül kellett távoznia a vb helyszíneiről. Örö-
möt, ürömöt egyaránt okoztak ezáltal, de akár kedvelt, akár el-
lenszenves egyéniségről volt szó, annak, aki igazán szereti a
sportot, lehangoló volt tapasztalnia a jelenséget. Nem szívesen
látjuk, hogy valami vagy valaki, ami/aki nemrég még hibátlanul
működött, hirtelen sokkal gyengébben teljesít, mint korábban.
Persze valószínű, hogy ez a dolgok rendje, akik sokáig voltak a
csúcson, előbb-utóbb belefáradnak, kiégnek, belefásulnak, elvesz-
tik eredeti motivációikat, kiöregednek, szem elől tévesztik a meg-
újulás fontosságát. Bizonyára az ide vezető folyamat jelei is
mutatkoztak már, csak nem sikerült vagy nem akarták, nem akar-
tuk észrevenni. Az pedig mindig rosszul esik, ha nem válnak be az
előzetes számítások. Na persze, különösebben nem kell sajnálni
a futballcsillagokat, az újabb eurómilliók és a luxusnyaralások
hamar helyrebillentik megrokkant lelkiállapotukat, kiegészítik,
még csillogóbbra fényesítik megtépett angyalszárnyaikat, és a
szurkolók is könnyen találnak majd vigasztalást, hiszen nemso-
kára új kupasorozatok, selejtező mérkőzések kezdődnek. Így megy
ez szüntelenül. Mi, harc- és csapásedzett idősebb sportrajongók
már csak tudjuk! Ma 64 éve, hogy súlyos csalódást kellett megél-
nünk: 1954. július 4-én zajlott Bernben az akkori labdarúgó-vi-
lágbajnokság döntője. A magyar aranycsapat csapott össze a
nyugatnémetekkel. Mindenki biztosra vette Puskásék győzelmét.
És jött a kudarc, nehéz volt megemészteni a váratlan vereséget.
Most a német nemzeti tizenegy már a csoportküzdelmek során ki-
esett. És a magyar? El se jutott oda. És mióta tartja ezt a szintet!
Talán éppen az az 54-es trauma indított el mindent, az betegítette
meg, földelte el a magyar futballt. Nem kétlem, Kroosék gyorsan
levonják a történtekből a tanulságot, és rövid idő alatt kikászá-
lódnak a gödörből. Van ahol ez nehezebben megy. A pannon és a
mioritikus tájak az utóbbi kategóriába sorolhatók. Mintha máris
látnám, hallanám, olvasnám, mennyi magyarázkodás, indoklás,
lakkozás övezi majd a selejtező tornák könnyen megjósolható
eredményeit. Miközben – mint mindig – a csodára várunk. Mert
tudjuk, hogy jönnie kell, még ha a valóságban nem is vagyunk ké-
pesek igazolni a létezését. Erről jut eszembe: a mai nap arról is
nevezetes, hogy 2012-ben ekkor jelentette be az Európai Nukleá-
ris Kutatási Szervezet, a svájci székhelyű CERN, hogy nagy va-
lószínűséggel megtalálták a fizikában rég keresett Higgs-bozont.
A teremtéssel, a világ kezdetével összefüggésbe hozható részecske
létét hosszú ideje jelezték a tudósok, elméletileg bizonyosra vették,
hogy lennie kell, csak éppen nem tudták tetten érni. A Nagy Had-
ronütköztető, a Föld legnagyobb részecskegyorsítója erre teremt
lehetőséget. Erről persze mi, laikusok vajmi keveset tudunk, in-
kább csak az csapódik le bennünk, hogy mégis létezik olyasmi,
amit nem érzékelünk, de van. Akár hisszük, akár nem. De hinnünk
kell a tudós főknek. Hát nem jobb akkor a foci? Ahhoz holtbiztos,
hogy mindenki mindenkinél jobban ért. Ön is, sőt tuti, hogy
magam is jobban eligazítanánk ezt a vircsaftot, mint az egész je-
lenlegi kétbalkezes bagázs! Miért is ne, elvégre csakis minket
tehet erre alkalmassá parttalan önbizalmunk és a Higgs-elmélet
nélkül is vígan szárnyaló, bozontos fantáziánk. (N.M.K.)

120 év derű

Októberben lesz a második Palotabál
A bevételből értékes régi könyveket vásárolnak 
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Románia kérésére elhalasztották Verespatak
felvételét az UNESCO világörökségi listájára

Valós veszély Maros megyében is 
Maros megyéből két állatorvos

két hete részt vesz a pestis terjedé-
sét megfékezni hivatott Tulcea me-
gyei akcióban – mondta az
igazgató.
A fertőzött állatokat leölik és meg-
semmisítik 

– Mit kell tudni az afrikai ser-
téspestisről? Mik a tünetei? 

– Nagyon gyors lefolyású beteg-
ség, nem gyógyítható. Lappangási
ideje két hét. Az állatnál magas –
40,5-42 C-fokos – láz, rosszullét, a
bőr vörösödése vagy szederjese-
dése, légzési rendellenesség, ét-
vágytalanság, hányás, hasmenés
jelentkezik. A tünetek megjelenését
követő 72 órán belül a megbetege-
dett állat elhull. Tehát gyors lefo-
lyású a betegség. Ha az orvos
megállapítja, hogy valamely gaz-
daságban felütötte a fejét a sertés-
pestis, az állományt le kell ölni, és
a tetemeket meg kell semmisíteni.
Sőt mi több, három kilométeres
körzetben szigorú kijárási tilalmat,
tíz kilométeres körzetben pedig
megfigyelést rendelnek el. A beteg-
ség terjedésének megakadályozása
csakis óvintézkedések bevezetésé-
vel, elővigyázatossággal történhet.

– Átterjedhet-e emberre az af-
rikai sertéspestis? 

– Nem. 
Kártérítés csak fülszámozott állat
esetében jár 

– Az állatok megbetegedése óri-
ási kárt jelenthet a gazdáknak.
Kapnak-e kártérítést, ha az ál-
lományt meg kell semmisíteni? 

– Ha fülszámozott az állomány,
akkor igen. Ha a gazdák nem tettek
eleget a törvényes kötelezettség-
nek, s elmulasztották az állatok fül-
számozását, akkor a kártérítés
elmarad. 

– Mit ajánl az állatorvos a
gazdáknak, hogyan kerülhető
el a baj? 

– A farmokon szigorúan betart-
ják az előírásokat, amelyeket a ház-
táji gazdaságokban is ajánlatos
betartani. Az ólakba nem szabad
azzal a ruhával és lábbelivel be-
menni, amivel az utcán járnak. Az
ólak bejáratához egy tálba nem árt
enyhe marószódás oldatot he-
lyezni, amivel a lábbelit fertőtlení-
tik. Az állatokat tartsák bekerített
helyen, hogy ne kerülhessenek
kontaktusba a szomszéd disznói-
val, esetleg vaddisznókkal. Az ál-
latok semmi esetben se kapjanak
olyan táplálékot, amely hússal,

húsmaradékkal volt kontaktusban.
Ne adjanak az állatoknak a mező-
ről szedett zöld takarmányt, mert
az a vadállatoktól fertőzött lehet. A
kocákat ne fedeztessék más gazda-
ságokban tartott kanokkal. Ne vá-
sároljanak ellenőrizetlen helyről
malacot, sertést. És főleg fülszám
nélküli állatokat ne! Itt jegyzem
meg, hogy Maros megyében csak
Balavásáron van engedélyezett ál-
latpiac. Sajnos, azt tapasztaljuk,
hogy a kupecek nem mennek be a
piac területére, hanem azon kívül
adják-veszik az állatokat. A kollé-
gák kilenc személyt ellenőriztek, s
ezekből csak egynél találták rend-
ben az állatokat. Nagyon fontos,
hogy valamennyi állat fülszá-
mozva legyen. Ha nincsenek fül-
számozva, mielőbb írásban kell
jelezni az állatorvosnál, hogy beje-
gyezzék őket az adatbázisba. 
Gyanú esetén azonnal értesíteni
kell az állatorvost 

– Mi a teendő, ha felmerül a
betegség gyanúja?

– Azonnal értesíteni kell a kör-
zeti állatorvost, illetve az Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Igazgatóságot. Telefon:
0265-314-975, 0731-026-291. 

Az UNESCO világörökségi bi-
zottsága hétfőn Manamában,
Bahrein fővárosában tartott
ülésén megállapította, hogy
megalapozott és racionális a
román kormány arra vonat-
kozó javaslata, hogy halasz-
szák el Verespataknak a
világörökségi listára való fel-
vételét.

George Ivaşcu kulturális és nem-
zeti identitásért felelős miniszter
kifejtette, hogy a kormány nem az
UNESCO-dosszié visszavonását,
hanem a döntés elhalasztását kérte
mindaddig, amíg ítélet születik a
Gabriel Resources társaság által in-
dított kártérítési perben.

A kulturális minisztérium hétfőn
tájékoztatta az Agerpres hír-
ügynökséget, hogy a manamai ülé-
sen a román fél felsorolta azokat az
indokokat, amelyek alapján Romá-
nia kormánya a halasztást kéri.
Spanyolország képviselője úgy
nyilatkozott ezek után, hogy egyet-
ért a kérelemmel, amennyiben ez

Románia számára kedvező ered-
ménnyel jár a kártérítési perben.
Indonézia képviselője kifejtette,
hogy a dokumentumok elemzése
után megalapozottnak véli Romá-
nia döntését, amely „szokatlan
ugyan, de csodálatra méltó”.

Kína küldötte felidézte, hogy ha-
sonló kérést – vagyis egy listára
való felvétel halasztását – tárgyal-
tak Kanada kérésére a világörök-
ségi bizottság 40. ülésén, amelyre
Törökországban került sor. Így Ro-
mánia kérése nem újdonság – véle-
kedett a kínai képviselő.

A román kulturális miniszter
azzal érvelt, hogy a PSD-ALDE-
kormány nem hajlandó „az állam-
polgárok zsebéből” kifizetni több
mint négymilliárd dolláros kártérí-
tést, amelyet kiszabhatnak, ameny-
nyiben Románia elveszíti a pert.
Éppen ezért a kormány kérte a vé-
dett műemlékek listájára való fel-
vételről szóló szavazás halasztását,
de nem vonja vissza Verespatak

UNESCO-iratcsomóját – mondta
Ivaşcu. A tárcavezető beszámolója
szerint az egyetlen ország, amely a
halasztás ellen foglalt állást a tár-
gyalások első szakaszában, Ma-
gyarország volt.

A Mentsétek Meg Romániát
Szövetség (USR) a téma kapcsán
sajtóközleményt adott ki, amely
szerint a PSD–ALDE-kormány el-
árulta az ország érdekeit. „Ez a
legszégyenletesebb pillanata Ro-
mániának, amióta az UNESCO
tagja. Minden tagállam meg akarta
szavazni a felvételt, senkinek nem
volt ezzel kapcsolatban ellenve-
tése. Senkinek, Romániát kivéve.
Nagyvállalatok és egy 20 éve meg-
vásárolt politikai osztály érdekei
fontosabbak voltak a nemzeti ér-
deknél. A kormány ezzel a gazem-
berséggel elárulta Románia
érdekeit” – olvasható az USR köz-
leményében, amely szerint ezzel
Verespatak megmaradási esélyei
jelentősen csökkentek. (Agerpres)

Szerkesztette: Benedek István

(Folytatás az 1. oldalról)

Az első öt hónapban 6,4 százalékkal 
nőttek a kiskereskedelmi eladások

A 2018. január–május időszakban nyers adatként 6,4 százalékkal, nap-
tárhatással kiigazítva 7,5 százalékkal nőttek a kiskereskedelmi eladások
az előző év azonos időszakához viszonyítva – derül ki az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS) által kedden nyilvánosságra hozott adatsorokból.

Nyers adatként a nem élelmiszer jellegű termékek értékesítése 7,2 szá-
zalékkal, az élelmiszerek, dohányipari termékek és italok eladása 7 szá-
zalékkal, míg az üzemanyagoké 4,3 százalékkal gyarapodott.

A naptárhatástól megtisztítva a nem élelmiszer jellegű termékek érté-
kesítése 8,8 százalékkal, az élelmiszerek, dohányipari termékek és italok
eladása 7,5 százalékkal, míg az üzemanyagoké 5,2 százalékkal nőtt.

A statisztikai intézet egyúttal közölte, hogy májusban nyers adatként
4,1 százalékkal bővültek a kiskereskedelmi eladások az előző hónaphoz
képest. Az üzemanyag-eladások 8,3 százalékkal bővültek, miközben a
nem élelmiszer jellegű termékek értékesítése 3,4 százalékkal, az élelmi-
szereké, dohányipari termékeké és italoké pedig 2,2 százalékkal gyara-
podott. 2017 májusához viszonyítva idén májusban 6,4 százalékkal nőttek
a kiskereskedelmi eladások, miután az üzemanyag-eladások 9,3 százalék-
kal bővültek, míg a nem élelmiszer jellegű termékek értékesítése 6,1 szá-
zalékkal, az élelmiszereké, dohányipari termékeké és italoké pedig 4,8
százalékkal gyarapodott. (Mediafax)

Májusban 4,6% volt a munkanélküliségi ráta
Az áprilisban mért adatokhoz hasonlóan 4,6%-os maradt májusban a

szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta – közölte hétfőn az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS). A munkanélküliség a férfiaknál 0,9 száza-
lékponttal nagyobb volt, mint a nőknél.

A 15 és 74 év közötti munkanélküliek száma idén májusban 413 ezer
volt, ez több, mint egy hónappal korábban (411 ezer személy), de csökkent
az egy évvel ezelőtt regisztrált adathoz képest (470 ezer személy) – áll a
közleményben.

A felnőtt lakosság körében (25-74 év) 3,7%-os volt a munkanélküliségi
ráta májusban (4,1% a férfiaknál és 3,2% a nőknél). Az INS adatai szerint
a felnőtt lakosság köréből kerül ki a munkanélküliek 74,6%-a. (Agerpres)

Fogytán a brit üzleti szektor türelme
A brit üzleti szektor most már türelme végén jár, mivel a brit EU-tagság

megszűnési folyamatának eddigi két évében sem születtek válaszok olyan
alapvető kérdésekre, amelyek a vállalati versenyképességet és milliók
puszta megélhetését érintik – áll a Brit Kereskedelmi Kamarák (BCC)
kedden ismertetett állásfoglalásában.

A brit üzleti vállalkozások érdekképviseletét ellátó legnagyobb szerve-
ződés szerint nem egészen kilenc hónappal a brit EU-tagság jövő márci-
usban esedékes megszűnése előtt a vállalati szektor nincs sokkal közelebb
a számára elengedhetetlen válaszok megismeréséhez, mint a kilépésről
döntő két évvel ezelőtti népszavazás napján. Nagy-Britanniában 2016 jú-
niusában tartottak referendumot az EU-tagságról, és a résztvevők szűk,
51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

A kamarai szövetség keddi állásfoglalásában 23 olyan területet sorol
fel – köztük az EU-val folytatandó majdani kereskedelem vámszabályo-
zását, vagy a vállalati munkaerő mozgathatóságát a nagy-britanniai és az
európai részlegek között –, amelyekben sürgősen egyértelmű válaszokat
követel. (MTI)

Rekordmagas az amerikai cégek adóssága
Rekordmagasra, 6,3 ezer milliárd dollárra emelkedett a pénzügyi ága-

zaton kívüli amerikai cégek adóssága – idézte az S&P Global Ratings
nemzetközi hitelminősítőt a CNN hírtévé.

A hitelminősítő értékelése szerint az amerikai cégek az elmúlt években
az olcsó hiteleket elsősorban vállalategyesülésekre és -felvásárlásokra, il-
letve saját részvényeik visszavásárlására költötték.

Az olcsó hitelek korszakának azonban vége, az amerikai jegybank sze-
repét betöltő Fed fokozatosan növeli az alapkamatot. Ez komoly kihívást
jelent az eladósodott vállalatoknak, amelyek alacsony kamat mellett fel-
vett hiteleiket most már csak egyre magasabb kamatú hitelekkel tudják
újrafinanszírozni. A hitelminősítő arra figyelmeztetett, hogy ha felpörögne
az infláció az Egyesült Államokban, akkor a Fed felgyorsítaná a kamat-
emelést, tovább nehezítve a cégek helyzetét.

Az S&P jelentése rámutatott arra, hogy a hitelminősítőnél adósi beso-
rolással rendelkező csaknem 1900 amerikai – pénzügyi ágazaton kívüli –
cég készpénztartaléka mintegy 9 százalékkal haladta meg a 2016 év végit,
és 2,1 ezer milliárd dollárt tett ki a múlt év végén. A kedvező képet azon-
ban jócskán elhomályosítja, hogy ennek az összegnek mintegy harmada,
800 milliárd dollár csupán hét nagy cégnél (Apple, Microsoft, Alphabet,
Cisco, Oracle, AT&T, Amgen) halmozódott fel. (MTI)



Neymar és Roberto Firmino
góljával a brazil válogatott 
2-0-ra legyőzte hétfőn a me-
xikói csapatot az oroszországi
labdarúgó-világbajnokságon,
Szamarában, így bejutott a
legjobb nyolc közé.

A kezdés után a brazilok maga-
biztossága gyorsan elszállt, a bátor
játékot felvállaló mexikóiak pár hú-
zásból felértek, és veszélyt is terem-
tettek Alisson kapujánál. A 25.
percben Neymar villant, a lehetőség
pedig felébresztette az addig tanács-
talan dél-amerikaiakat. A folytatás-
ban több dolga akadt Ochoának –
Coutinho lőtt a tizenhatosról, Gab-
riel Jesus cselezte magát helyzetig
–, de a kicsit talán elfáradó, a kö-
zéppályát így átengedő közép-ame-
rikai gárda ellen nem tudta gólra
váltani mezőnyfölényét az ötszörös
vb-aranyérmes.

Ochoa és Coutinho párbaja ve-
zette fel a második játékrészt, de ke-
véssel később már a mexikói kapus
sem tudta megakadályozni, hogy
Brazília megérdemelten vezetést
szerezzen. Mexikó cserékkel és
„hadrendjének” átszervezésével
mezőnyfölényt harcolt ki, de hiába

támadott, helyzeteket nem tudott ki-
alakítani, ellentétben az olykor ve-
szélyesen kontrázó brazilokkal,
akik sokszor megelégedtek ugyan a
labdatartással is, de a hajrában má-
sodik találatukkal bebiztosították a
sikerüket.

Mexikó számára sorozatban he-
tedszer jelentette a végállomást a
vb-nyolcaddöntő, Brazília eközben
egymás után hetedszer jutott ne-
gyeddöntőbe. A vb-k történetében
Brazília ötödször mérkőzött meg
Mexikóval, a mérlege: négy győze-
lem, egy döntetlen és 13-0-s gólkü-
lönbség.

Új szabályokat alkalmaznak
az ősztől a kosárlabdában, és
ezeket talán nem árt ismer-
niük a marosvásárhelyi szur-
kolóknak sem, mert a jelek
szerint lesz kosárlabdaélet az
ősztől a városban. Lássuk
tehát, miként módosították a
szabályokat, hogy amennyi-
ben lesznek meccsek, értsük,
miért történik a pályán az,
ami történik.

Az egyik jelentős módosítás,
hogy technikai hiba esetén a bünte-
tés csupán az ellenfélnek megítélt
egyetlen szabaddobás, ezt követően
pedig az a csapat kapja a labdát,
amelynek a birtokában volt. Mind-
eddig az ellenfél nem csak szabad-
dobást végezhetett el, de a labdát is
birtokolhatta. Ez –  a javaslatot ki-
ötlők szerint – igazságosabb, ám
mindenképpen kevésbé visszafo-
gottá teszi majd a bírókat, ha bün-
tetniük kell, különösen a hajrában,
ahol egy-egy ilyen döntés a meccs
kimenetelére is döntő hatással bír-
hatott. Amúgy technikai hiba jár
annak a védőnek, aki a meccs

utolsó két percében, miután a játék-
vezető figyelmeztette, ismét lelépi
a partvonalat, hogy megakadá-
lyozza az ellenfél bedobását.

A játék folyamatosságát növel-
heti a támadóidőre vonatkozó új
szabályozás. Ennek értelmében,
amikor a labdabirtoklás megválto-

zik egy játékvezetői döntés követ-
keztében (azaz nem labdalopással
vagy lepattanóból szerez birtoklást
valamelyik fél), akkor csak abban
az esetben indul 24 másodpercről a
támadóidő, ha a bedobást a saját tér-
feléről végzi el. Ha a bedobás a tá-
madó térfélen van, mindössze 14

másodperce marad arra, hogy tá-
madja a kosarat.

Ha az utolsó két percben a labdát
birtokló csapat időt kér, már nem
automatikusan az ellenfél térfelének
a felénél meghúzott bedobóvonaltól
indítja a játékot, hanem választhat:
ha az ellenfél térfelét választja, 14
másodpercet, vagy ha ennél keve-
sebb volt eleve az idő, a maradék
időt kapja a támadás befejezésére.
Ha viszont saját térfeléről indít,
akkor 24 másodperces a támadói-
deje.

Megváltozik a bedobás helye
sportszerűtlen szabálytalanság után
is, ezt nem a félpályáról, hanem az
ellenfél térfelének bedobóvonaláról

végezheti el az ellenfél, viszont csu-
pán 14 másodperces támadóidőt
kap 24 helyett.

Összesen 14 pontban módosítot-
ták a szabályzatot, a fentiek voltak
a legfontosabbak, a többiek inkább
technikai változtatások. Ilyen pél-
dául a játék időszakainak megneve-
zése: a jövőben nem negyedek
(„quarters”), hanem időszakok
(„periods”) alkotják a meccset, a
hosszabbítás angol megnevezése
pedig „overtime” helyett „extra pe-
riod” lesz. Talán megbocsátanak a
szabályalkotók, hogy mi magunk
között a jól bevált módon fogjuk
továbbra is ezeket magyarul ne-
vezni.

Szabálymódosítások a kosárlabdában

Bálint Zsombor
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Izgalmasabb hajrát is várnak a kezdeményezők – a képen a nemrégiben zárult évad bajnoki
döntőjének egyik csatája a palánk alatt

A belga válogatott kétgólos
hátrányból fordítva, a 94.
percben lőtt találattal 3-2-re
legyőzte a japán csapatot az
oroszországi labdarúgó-vi-
lágbajnokság hétfői második
nyolcaddöntőjében, Rosztov-
na-Donuban, így bejutott a
legjobb nyolc közé. Roberto
Martínez együttese a ne-
gyeddöntőben Brazíliával ta-
lálkozik, pénteken 21 órakor,
Kazanyban.

A 22 mérkőzés óta veretlen bel-
gák kezdőcsapata tíz helyen válto-
zott az utolsó, számukra már tét
nélküli csoportmeccshez képest: az
angol válogatott ellen szerepelt já-
tékosok közül egyedül a kapus Thi-
baut Courtois kapott megint
szerepet. A védelem közepébe im-
máron kezdőként tért vissza a csa-
patkapitány Vincent Kompany.

Nisino Akira japán szövetségi
kapitány is alaposan felforgatta
csapatát: a lengyelek elleni találko-
zóhoz képest hat helyen változta-
tott, ráadásul visszatért a
4-2-3-1-es felálláshoz, amelyet az
első két csoportmeccsen is alkal-
mazott.

Bátran kezdett az ázsiai együt-
tes, nem ijedt meg esélyesebb rivá-
lisától, s már az ellenfél térfelén
letámadta. Az első tíz percet köve-
tően visszaállt a japán csapat, de
remekül szervezett védelmével
szemben nem igazán tudott helyze-
tet kialakítani az európai válogatott
– a vb-n négygólos Romelu Lu-
kaku előtt adódtak kisebb lehetősé-
gek, illetve Eden Hazard-nak volt
egy veszélyes távoli lövése.

Az első félórát követően teljesen
kiegyenlítődött a mérkőzés, az
utolsó percben Courtois nagy hibá-
jából – a labda átcsorgott a keze
között, de a gólvonal előtt éppen si-

került rávetődnie – kis híján meg-
szerezte a vezetést a japán csapat.
A fordulás után három perccel ez
meg is történt: a fellazuló belga vé-
delmen Haragucsi Genki rohant át,
és Courtois kapujába lőtt. Ez volt a
japán válogatott első gólja a világ-
bajnokságok egyenes kieséses sza-
kaszában.

A belgák Hazard révén majdnem
azonnal egyenlítettek, ám a Chel-
sea támadójának lövése a bal kapu-
fán csattant. Az ázsiai gárda
azonnal büntetett, Inui Takasi szép
találatával kettőre növelte csapata
előnyét. Ez volt a japán válogatott
hatodik gólja az oroszországi tor-
nán, ennyit korábban egyetlen vi-
lágbajnokságon sem lőttek.

Roberto Martínez, az európaiak
szövetségi kapitánya cserékkel
próbálta frissíteni együttesét, ez
pedig bevált: az első gólnál nagyot
hibázó Jan Vertonghen előbb szé-
pített, majd a kilenc perce pályán

lévő Marouane Fellaini egyenlített.
Mindkét gól fejesből született.

Az utolsó negyedórára vissza-
vett Belgium, de a 86. percben így
is kétszer is gólt szerezhetett volna:
előbb Nacer Chadli, majd Lukaku
közeli próbálkozásánál védett ha-
talmasat Kavasima Eidzsi.

A végén Honda Kejszukénak is
volt egy veszélyes szabadrúgása,
de a találkozó lefújásakor a belgák
örülhettek: egy villámgyors kontrát
követően egy másik csereember,
Nacer Chadli rúgta be a továbbju-
tást jelentő gólt. Legutóbb 1970-
ben tudott 0-2-es hátrányból
fordítani vb egyenes kieséses sza-
kaszában egy válogatott, akkor az
NSZK győzte le így Angliát.

A japán válogatott harmadszor
jutott a legjobb tizenhat közé, és
harmadszor búcsúzott ebben a sza-
kaszban. A belgák mostani három
góljukkal négy mérkőzésen 12 ta-
lálatnál tartanak a vb-n.

Belgium 0-2-ről fordított, a 94. percben lőtt
góllal győzte le Japánt

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Belgium – Japán 3-2 (0-0)
Rosztov-na-Donu, 41.466 néző, vezette: Malang Diedhiou (szenegáli).
Gólszerzők: Vertonghen (69.), Fellaini (74.), Chadli (94.), illetve Haragucsi (48.),

Inui (52.).
Sárga lap: Sibaszaki (40.).
Belgium: Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, De

Bruyne, Witsel, Carrasco (65. Chadli) – Mertens (65. Fellaini), Lukaku, Eden Haz-
ard.

Japán: Kavasima – Szakai, Josida, Sodzsi, Nagatomo – Haszebe, Sibaszaki
(81. Jamagucsi) – Haragucsi (81. Honda), Kagava, Inui – Oszako. 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Brazília – Mexikó 2-0 (0-0)
Szamara, 41.970 néző, vezette: Gianluca Rocchi (olasz).
Gólszerzők: Neymar (51.), Roberto Firmino (88.).
Sárga lap: Filipe Luís (43.), Casemiro (59.), illetve Álvarez (38.), Herrera (55.),

Salcedo (77.), Guardado (92.).
Brazília: Alisson – Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luís – Paulinho (80. Fer-

nandinho), Casemiro – Willian (90+1. Marquinhos), Coutinho (86. Firmino), Neymar
– Gabriel Jesus.

Mexikó: Ochoa – Álvarez (55. Jonathan dos Santos), Ayala, Salcedo, Gallardo –
Herrera, Rafael Márquez (46. Layún), Guardado – Lozano, Javier Hernández (60.
Jiménez), Vela.

Kétgólos brazil győzelem, 
Mexikó ismét a 16 között búcsúzott

A belgák villámgyors akciót vezettek a hosszabbításpercekben, De Bruyne jobb szélre tett
labdáját Meunier adta be majdnem a tizenhatos sarkáról, a középen érkező Lukaku elengedte
a lapos beadást, a mögötte érkező Chadli pedig hét méterről az üres kapuba lőtt

Neymar keresztbe vezette a labdát a mexikói tizenhatoson, majd sarokkal kiugratta Williant.
Utóbbi majdnem az alapvonalig vezette a labdát, beadására Gabriel Jesus és Neymar érkezett
vetődve, végül utóbbi spiccel juttatta a labdát a kapuba három méterről

Romániában Nagyvárad, 
Magyarországon Szolnok a bajnok

A Nagyváradi CSM CSU hódította el a román bajnoki címet a férfikosárlabda
Nemzeti Ligában, miután a három megnyert mérkőzésig tartó döntős párharc ne-
gyedik mérkőzésén újra legyőzte a Bukaresti CSM Steauát. Az eredmények:
Nagyvárad – CSM Steaua 86:73, 70:75; CSM Steaua – Nagyvárad 70:94, 89:92.

Magyarországon a Szolnoki Olaj kiélezett csatában győzött Szombathelyen a
férfikosárlabda NB I döntőjének negyedik mérkőzésén, így 3-1-es összesítéssel
megnyerte a párharcot, és megszerezte fennállása nyolcadik aranyérmét. Az ered-
mények: Szolnok – Szombathely 82:76; Szombathely – Szolnok 76:73, Szolnok –
Szombathely 89:70, Szombathely – Szolnok 81:83.



Júliusban, a vakációk és sza-
badságok megkezdésével a
Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség a csendőrséggel és
a helyi rendőrséggel közösen
IX. alkalommal tartanak meg-
előzési akciót a lopások csök-
kentése érdekében
Marosvásárhelyen, ezúttal
„Biztosíts magadnak egy jó
napot!” címmel. 

Tavaly a víkendtelepi akciójuk
nyomán sikerült megelőzni az ott
parkoló gépkocsiból való lopásokat,
idén a Víkendtelepen és a Somoste-
tőn járőröznek a rendfenntartók és
figyelmeztetnek a járművekben ha-
gyott értéktárgyakra. Mivel a leg-
gyorsabb tolvajlást a gépkocsik
feltörésével követhetik el a bűnö-
zok, megelőzési akciókkal próbál-
ják csökkenteni az esetek számát.
Ugyanakkor a zsebtolvajok cselek-
vési módjára és reakcióidejére is
felhívják a közszállítási járműveken
utazók vagy fesztiválokon résztve-
vők figyelmét. 

A marosvásárhelyi rendőrség
bűnmegelőzési osztályának képvi-
selői tartottak sajtótájékoztatót ked-
den délelőtt, amelyen a megyei

rendőrség kinevezett parancsnokhe-
lyettese, Cătană Daniel, valamint a
bűnmegelőzési osztály főfelügye-
lője, Pînca Gabriela ismertette az
előző évi akciók eredményeit és az
idei terveket. Amint hangsúlyozták,
mivel a gépkocsikból való lopások
az összlopások 70%-át teszik ki
Marosvásárhelyen, csökkenteni
szeretnék ezt az arányt, ami szerin-
tük azáltal érhető el, ha a gépkocsi-
tulajdonosok figyelmét felhívják
azokra a veszélyekre, amelyekkel a
járművekben látható helyen hagyott
javak vonzzák a tolvajokat. 

A járművekből éjjel-nappal egya-
ránt lopnak, az elkövetők kihasznál-
ják a járművezetők sietségét,
figyelmetlenségét, azt, hogy annak
gondolatával hagyják értékeiket az
autóban, hogy csupán néhány per-
cig tartózkodnak távol. A tolvajnak
azonban pár másodperc is elegendő
ahhoz, hogy betörje az ablakot vagy
kinyissa a kocsi ajtaját, és elemelje
a kiszemelt tárgyat. Amint a kam-
pányismertető során elhangzott, ál-
talában olyan kisebb méretű tárgyak
jelentenek vonzerőt a tolvajok szá-
mára, amelyekben értékek vannak,
vagy amelyeket könnyen lehet érté-
kesíteni, ilyenek a pénztárcák, irat-
tartók, CD-lejátszók, GPS-ek,
radardetektorok, adó-vevő készülé-

kek, mobiltelefonok, laptopok. Ese-
tenként azonban látszólag értékte-
lennek tűnő csomagok miatt is
törnek fel gépkocsit. 

Arra a kérdésre, hogy a megye-
székhely melyik területein követik el
a legtöbb bűncselekményt, megtud-
tuk, hogy nem lehet kimondottan
egyik vagy másik övezetre azt mon-
dani, hogy a legtöbb feltörést ott kö-
vetik el. A nagyáruházak parkolóiban
éppúgy, mint a főtéren vagy aluljá-
rókban, a vonzerőt mindig a látható
helyen hagyott érték jelenti. 

Az április–májusi akcióban –
mely Járulj a gépkocsid biztonságá-
hoz! címmel zajlott – naponta öt
csapat, a megyei rendőrség, csend-
őrség, helyi rendőrség alkalmazot-
tai összehangoltan járták a várost,
és figyelmeztető cetliket hagytak
azokon a járműveken, amelyekben

látható helyen észleltek értéktárgya-
kat. Egy hónap alatt több mint öt-
száz figyelmeztetést hagytak a
Marosvásárhelyen parkoló jármű-
veken a rendőrökből és csendőrök-
ből álló csapatok, ez a szám
rendkívül magas. A bűnmegelőzési
osztály főfelügyelője szerint egyes
járműtulajdonosok abban a tévhit-
ben élnek, hogy ha kifizették a par-
kolási díjat, azzal az autójuk őrzése
is biztosítva van, ami óriási tévedés.
A csendőrség képviselője szerint a
legóvatosabb gépjármű-tulajdono-
sok a Kövesdomb lakóövezetben
vannak, ott ritkán kellett figyelmez-
tetni őket az autóban hagyott érték-
tárgyakra. Feltételezésük szerint a
Hidegvölgy közelsége miatt óvato-
sabbak a járműtulajdonosok. Ápri-
lissal összevetve a gépkocsilopások
száma májusban 28%-kal csökkent.

A zsebtolvajok áldozatai
A gépkocsifeltörések megelőzése

mellett a zsebtolvajlás megakadá-
lyozása is a rendőrségi akció része,
amelynek során főleg a közszállítási
járműveken és a zsúfolt helyeken
tevékenykedő zsebtolvajokra fi-
gyelmeztetnek a rendfenntartók.
Amint kifejtették, a zsebtolvajok
számára a vidékről érkező idős em-
berek jelentik a legkönnyebben
meglopható kategóriát. A helybé-
liek már ismerik azokat a csoporto-
kat, akik többedmagukkal szállnak
fel a tömegközlekedési eszközökre
és a gyanútlan utasokat szemelik ki,
majd összehangoltan emelik el ér-
téktárgyaikat.

Ezért arra figyelmeztetnek a
rendőrök, hogy nem árt óvatosnak
lenni, még a váratlanul érkező segí-
tőkészséggel szemben is, a tolvajok
között ugyanis lehetnek jól öltözött,
előzékenynek és segítőkésznek, sőt
diplomásnak tűnő egyének is, akik
épp azáltal, hogy segítenek egy cso-
magot feladni vagy levenni a jármű-
ről, elemelhetik a pénztárcát. A
zsebtolvajok legnagyobb ellensége
a figyelmes ember, aki időnként
körbenéz, a táskáját maga előtt
tartja és követi szomszédja mozgá-
sát. Lehetséges áldozatok pedig a
gyanútlan vidéki emberek, az idő-
sek, az elgondolkodva maguk elé
bámulók, a fülhallgatóval zenét
hallgató fiatalok vagy telefonálók,
a táskájukat a hátukon vagy oldalt
viselők.

Vannak örökzöld, a közérdeklő-
désre mindig igényt tartó jogi
témák, ilyen például a Mikszáth
Kálmán polgári regényei vagy az
amerikai gazdag nagybácsi mítosza
által piedesztálra emelt végrende-
let, amely nagy meglepetéseket
okozhat a hálás vagy hálátlan örö-
kösöknek, biztosítva az örökhagyó
emlékének fennmaradását (nem
mindig pozitív módon), hiszen az
egyik nagyon gyakran felmerülő
kérdés az örökösök ilyen vagy
olyan okból történő részleges vagy
teljes kizárása/kitagadása az örök-
ségből. Jelen cikksorozatunkban az
új polgári törvénykönyv végrende-
letre vonatkozó rendelkezéseit is-
mertetjük.

A végrendeletet mind a régi,
mind az új polgári törvénykönyv
szabályozza, az újban a vonatkozó
rendelkezések az 1034–1085. §-
ban találhatók. A végrendelet egy
egyoldalú, személyes és visszavon-
ható jognyilatkozat, amelyben a
végrendelkező-örökhagyó halála
esetére rendelkezik a törvény által
előírt formában. A végrendelet ren-
delkezhet az örökhagyó teljes va-
gyonáról vagy csak egyéni
vagyontárgyairól, megnevezheti
közvetlenül vagy közvetett módon
az örökösöket, rendelkezhet a ha-
gyatéki vagyon elosztásáról, az
előző végrendeletek visszavonásá-
ról, a kitagadásról, a hagyatéki
végrehajtók kinevezéséről, a vég-
rendeleti vagy törvényes örökösök
számára előírt kötelezettségekről,
valamint más olyan rendelkezések-
ről, amelyek a végrendelkező ha-
lála után lépnek életbe.

A végrendelet, mint bármilyen
más jogi ügylet/nyilatkozat, csak
akkor érvényes, ha az örökhagyó
ítélőképességének birtokában volt,
cselekvőképes, valamint ítélőké-

pessége nem volt törvénytelen
módon befolyásolva, ennek nem
voltak hibái. Újdonság az új szabá-
lyozásban, hogy a végrendelet
akkor is megsemmisíthető, ha az
örökhagyó akaratát olyan személy
befolyásolta törvénytelen eszkö-
zökkel a végrendelet meghozatalá-
ban, aki maga nem is volt annak
kedvezményezettje, illetve ez
utóbbi nem is tudott ezekről a tör-
vénytelen cselekedetekről. A vég-
rendelet formáját, valamint
tartalmát alapesetben csak a meg-
határozott formai rendelkezések
szerint lehet bizonyítani, viszont
abban az esetben, ha a végrendelet
eltűnését harmadik személy, kény-
szerhelyzet vagy kényszerítő kö-
rülmény okozta, az örökhagyó
halála után vagy előtt (ez utóbbi
esetben csak ha az örökhagyó az
eltűnésről nem szerzett tudomást)
a végrendeletet bármilyen módon
bizonyítani lehet. A végrendeletnek
a következő formái lehetnek: kö-
zönséges-rendes végrendelet,
amely lehet holográf, amit a vég-
rendelkező a saját kezével írt, dá-
tumozott és írt alá, vagy hiteles,
amelyet közokiratba foglalt arra jo-
gosult személy (pl. közjegyző, kül-
földi külképviselet dolgozója, pl.
nagykövet, konzul). Egy másik
forma a különös-privilegizált vég-
rendelet, amelyet speciális helyze-
tekben lehet elkészíteni, kötelezően
két tanú jelenlétében, járvány, ka-
tasztrófa, háború vagy más hasonló
rendkívüli helyzetben. Ugyancsak
ezzel a végrendeleti formával lehet
élni, ha az örökhagyó repülőgép
vagy hajó fedélzetén van, katonai
szolgálatot teljesít, vagy olyan in-
tézménybe van beutalva, ahova
közjegyző nem mehet be. A privi-
legizált végrendelet automatikusan
tárgytalanná és hatástalanná válik
15 nap után attól számítva, hogy a
végrendelkező olyan helyzetbe ke-
rült, amikor már rendes végrende-
leti formában lejegyezheti
végakaratát. Létezik egy speciális

végrendeleti forma, amely az érték-
megőrző intézményekben elhelye-
zett értékekre, értékpapírokra és
pénzösszegekre vonatkozik, ez a
végrendelet tiszteletben kell tartsa
az illető intézmények működését
szabályozó jogszabályok alaki
(formai) követelményeit is. A régi
polgári törvénykönyvben megtalál-
ható úgynevezett titkos végrende-
letet az új szabályozás hatályon
kívül helyezte. A holográf végren-
delet esetén azt, annak végrehajtása
előtt, be kell mutatni egy közjegy-
zőnek, aki megváltoztathatatlan-
sági végzéssel látja el, a későbbi
esetleges módosítás elkerülése vé-
gett. Az új rendelkezések tiltják a
kölcsönös végrendelkezést, vagyis
azt a fajta végrendeletet, amelyben
két vagy több személy ugyanabban
a végrendeletben kölcsönösen egy-
más vagy harmadik személy szá-
mára végrendelkezik. Ennek a
rendelkezésnek a megszegése ab-
szolút semmisséget von maga után.
A végrendeletben az örökhagyó
rendelkezhet bizonyos formában és
mértékben az örökösök kitagadásá-
ról – ezt mind a jogelmélet, mind a
joggyakorlat elfogadja –, de nem
rendelkezhet a szankció jellegű ki-
tagadásról, amely akkor lép életbe,
amikor a végrendeletet a köteles
résszel rendelkező örökösök (egye-
nes ági leszármazottak, túlélő há-
zastárs) támadják meg a jogaikat
érintő végrendelkezések esetén
vagy azon rendelkezések megtá-
madása esetén, amelyek a közren-
det vagy a közerkölcsöt érintik. Az
örökösök kitagadása történhet di-
rekt vagy indirekt módon: az első
esetben a végrendelkező egyértel-
műen kijelenti, hogy bizonyos örö-
kösöket kitagad az öröklésből, az
indirekt kitagadás esetén a végren-
delkező bizonyos örökösöket vagy
személyeket nagyobb vagy teljes
mértékben kedvezményez az előb-
biek helyett vagy a törvényes mér-
téket meghaladva. 

(Folytatjuk)

8NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ KÖZÉRDEK _________________________________________ 2018. július 4., szerda

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Európai egészségbiztosítási kártya
Ideiglenes tartózkodásra

Szülőföldön magyarul program
A hiánypótlás időszakát 

meghosszabbították
A Szülőföldön magyarul prog-
ramban a hiánypótló levelek
beküldési határideje június
30-a volt, de amennyiben a
felszólítást későn kapták kéz-
hez, az átvételtől számított
15 napon belül a pótlás be-
küldhető. 

Az Ady-Kovács-Ferenczi Noémi,
a Szülőföldön magyarul program
koordinátora által szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott tájékoztatás sze-
rint összesen 909 hiánypótló
felszólítást küldtek ki, s mint álta-
lában, most is az érvénytelen sze-
mélyi igazolványok vannak első

helyen a pótolandó dokumentumok
listáján. Arra kérik az érintetteket,
hogy a felszólító levelet figyelme-
sen olvassák el, és csak a kért do-
kumentumokat postázzák. A
borítékra pedig írják rá: Hiánypót-
lás.

Amennyiben nem érthető va-
lami, vagy nem egyértelmű az
igénylő számára, hogy mit szüksé-
ges beküldenie, megkérik, tájéko-
zódjanak a szulofoldonmagyarul.ro
honlapon, érdeklődjenek levélben
az info@szulofoldonmagyarul.ro
címen, illetve a 0266-244-450 tele-
fonszámon. (sz.p.) 

Gépkocsifeltörések és lopások megelőzési akciója
„Legyen egy jó napod!”

A végrendeletről

Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Megyei Rendőrség

Külföldi utazásra készülve a vá-
ratlan sürgősségi helyzetek lehető-
ségével is számolni kell, a külföldi
egészségügyi ellátás költsége
ugyanis számos országban sokszo-
rosa a hazaiénak. Az uniós tagálla-
mokban, sőt néhány EU-n kívüli
ország területén is igénybe vehető a
sürgősségi egészségügyi ellátás,
ahhoz azonban igényelni kell az eu-
rópai egészségügyi kártyát. 

Az európai egészségbiztosítási
kártyát személyesen lehet kérvé-
nyezni a megyei egészségbiztosítási
pénztár székhelyén, de az intéz-
mény honlapján is megtalálható az
igénylési űrlap, amit kitöltve a sze-
mélyi igazolvány másolatával
együtt e-mailben, faxon vagy pos-
tán is el lehet küldeni.

A kártya kiállítása ingyenes, hét
munkanap alatt elkészül, és postai
küldeményként a megadott címre

érkezik. Egy évig érvényes, újabb
kártyát pedig a lejárati idő előtti
harminc nap alatt lehet kérni. Ha
valaki közvetlenül az utazás előtt
igényelné, kaphat egy kártyát he-
lyettesítő igazolást. 

A kártyával szükség esetén
igénybe vehető a sürgősségi egész-
ségügyi ellátás az uniós tagállamok,
illetve Izland, Liechtenstein, Norvé-
gia és Svájc területén. Azt, hogy
pontosan milyen egészségügyi szol-
gáltatás minősül sürgősségi ellátás-
nak, az esetet vizsgáló orvoscsoport
dönti el, viszont addig mindenképp
sürgősséginek minősül, amíg a pá-
ciens nincs olyan állapotban, hogy
biztonságosan haza tudjon utazni.
Megtörténhet azonban, hogy bizo-
nyos szolgáltatásokért a kártya bir-
tokában is fizetni kell, ez az adott
ország egészségügyi biztosítási
rendszerétől függ. (szer)



A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem önálló
magyar tagozatáért tüntető lelkes
csoport vonult végig pénteken dél-
után a marosvásárhelyi Egyesülés
(Unirii) negyed tömbházai között. A
tucatnyi tüntető – lelkész, tanár,
mérnök és más szakmabeliek – mo-
linókat vitt, amelyeken követelése-
iket fogalmazták meg. A sor élén dr.
Ádám Valérián, az RMOGYKE
képviselője állt, aki hangosbemon-
dón ismertette a tüntetés célját.
Másnap, szombaton harmadik alka-
lommal utaztak Bukarestbe, ahol a
politikai pártok székháza előtt ismé-
telték meg a követeléseket, és
mivel, szombat lévén, nem fogadták
őket, írásban juttatták el sérelmein-
ket és kéréseinket az illetékeseknek.

Ha Románia jogállamnak tartja
magát, tisztelnie kell a kisebbsége-

ket, és a magyarságnak joga van az
egyetemi önrendelkezéshez. A tan-
ügyi törvényt nem vitatni, hanem
alkalmazni kell. Az orvosi egyetem
vezetése diktatórikus. Nem akarunk
másodrendűek lenni az elődeink
által alapított egyetemen, kérjük az
önálló magyar főintézetek megala-
kítását – ezek a feliratok szerepeltek
a molinókon. A tüntetők előtt az
RMOGYKE-t képviselő dr. Ádám
Valérián haladt, aki hangosbemon-
dón egészítette ki a fenti felhíváso-
kat, kéréseket. Elmondta, hogy 13
orvosi egyetem van Romániában, és
az alkotmányban biztosított jogaink
szerint egy vagy legalább egy fél
olyan orvosi és gyógyszerészeti
egyetemhez lenne jogunk, ahol mi
dönthetünk a legfontosabb kérdé-
sekben. Amikor szülőföldünket Ro-
mániához csatolták, ígéretet

kaptunk arra, hogy anyanyelven ta-
nulhatunk az óvodától az egyete-
mig, kérjük, hogy az egyesülés 100.
évfordulója tiszteletére azt az ígére-
tet teljesítsék. 

Mivel hét éven át nem tartották
be a közoktatási törvénynek a ki-
sebbségi oktatásra vonatkozó elő-
írásait, követeljük a rektor és a
szenátusban részt vevő azon pro-
fesszorok felfüggesztését, akik aka-
dályozzák az önálló magyar
főintézetek és tagozat létrejöttét. Ha
ezt az egyetemen belül nem hajlan-
dók biztosítani, jogunk van önálló
magyar tagozat és azon belül a
karok létrehozásához – szólt a han-
gosbemondóból a szöveg, aminek
meghallgatására kigyűltek az ipari
egységekből, volt, aki neki akart
menni a tüntetés vezetőjének, de
voltak, akik az erkélyről, az ablak-
ból megtapsolták a felvonulókat. 

A kis csoport vezetője arra kérte
a magyar lakosokat, hogy csatla-
kozzanak a tüntetéshez, az anya-
nyelvi oktatáshoz való jogaink
biztosításán kívül gazdasági okok-
ból is. Az egyetem a legnagyobb
munkaadó egység a megyeközpont-
ban, és ha azt akarjuk, hogy a fiatal-
jaink tanulmányaik befejeztével

itthon maradjanak, meg kell védeni
minden munkavállalási lehetőséget.
A kórházakban is nagy szükség van
magyar orvosokra, hisz sok az idős
beteg, aki nem tudja a panaszát
megfogalmazni románul. Nem
hagyhatjuk, hogy városunk büszke-
ségét, amit elődeink szinte hősies
erőfeszítéssel építettek fel, tönkre-
tegyék, színvonalát még jobban le-
züllesszék – hangzott el egyebek
mellett a tüntetésen. 

A három bukaresti út mellett több-
ször vonultak fel Marosvásárhely
különböző negyedeiben, amire min-
dennap várják a jelentkezőket, mert
ha összegyűl tíz személy, akkor elin-
dulnak. Szombatonként a főváros-
ban folytatják a tüntetést. Érdeklődni
a pontos időpontokról a 0742-152-
767-es telefonszámon lehet. 

Az Egyesülés negyedbeli tüntetés
résztvevőit kérdezve megható volt,
ahogy idős emberek a MOGYE jel-
legének megőrzéséért vállalták a ki-
állást, a hosszú gyaloglást. Fiatalok
nem voltak közöttük. (bodolai) 

Javában folynak a feltárási
munkálatok Mikháza mellett,
az utóbbi napokban ismét ér-
dekes leletek kerültek napvi-
lágra. A munkálatokat a
szennyvízhálózat lefektetése
előtt végzik Nyárádremete
községben.

Az önkormányzat által megbízott
cég a tavaly ősszel kezdte el a köz-
ségi szennyvízhálózat kiépítését
Nyárádremete községben. Mikhá-
zán és határában – mivel római kori
lelőhelyek találhatók itt – régészeti
feltárásokat kell végezni és régé-
szeti felügyeletet biztosítani. A
Maros Megyei Múzeum régészei az
év elejétől dolgoznak a terepen, ja-
vában folynak a leletmentő feltárá-
sok azon a vonalon, ahol a
vezetékek a talajba kerülnek – tud-
tuk meg Pánczél Szilamér ásatásve-
zetőtől. Az előző évek kutatásai
során elég pontosan sikerült beha-
tárolni a római lelőhelyeket, így jól
megtervezhetők és beütemezhetők
a munkálatok, amelyek során azt a
területet vizsgálják, ahol a csatorna-
hálózat vezetékei, elosztópontjai
lesznek, de ha olyan leletek kerül-
nek elő, amelyek indokolttá tesznek
további vizsgálatot, kis szelvénye-
ket is nyitnak. Így történt ez egy
tűzhely esetében, alatta kutyafejet
találtak, aminek feltehetően kulti-
kus szerepe is volt. A tárgyi leletek
mellett két kútra bukkantak, lakóhá-
zak maradványaira, egy nagyobb
szemétgödör is volt a katonai tábor
közelében, ahol gazdag a lelet-
anyag, így a nyár folyamán itt szel-

vénybővítésre kerül sor. Az előke-
rülő leletek a 150 éves római kato-
nai jelenlétnek a nyomai, a
kutatásuk egyedi lehetőség, ami va-
lószínűleg nem adatott volna meg,
ha a csatornázási munkálatok nem
tették volna kötelezővé. Az egykori
katonai tábort, a római fürdőt és a
civil települést évek óta vizsgálják,
a következő években be szeretnék
fejezni.
Szenzációs lelet is akadt

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a
római korban egy ötvenhektárosra
tehető területet laktak be és használ-
tak itt, aminek fele a mai település
alatt van, ennek ellenére a régészek
igencsak szerencsésnek mondhatják
magukat, mert a mikházi az egyik

legnagyobb és legjobb állapotú le-
lőhely a megyében, amit legfen-
nebb a mezőgazdasági és
útegyengetési munkálatok miatt
bolygattak az idők során – leg-
alábbis ami a katonai tábort és a mai
falutól nyugatra eső területeket il-
leti.

Az utóbbi napokban egyre több
lelet került felszínre a hatvan centi-
méter széles kutatási sávban. Az itt
talált vassalak intenzív fémmeg-
munkálásra utal, ezért az Erdélyi
Múzeum Egyesület kutatócsoport-
jával közösen szeretnék megvizs-
gálni, hogy megtudják, honnan
szerezték be a római korban a
nyersanyagot. Értékes kerámiadara-
bok is előkerültek: egy tobozszerű,

zománcozott pohár és egy figuratív
domborművekkel díszített vörös
edény részei – ezek luxuscikknek
számító kerámiadarabok, presztízs-
tárgyak voltak, amelyek elemzésé-
ből az is kiderül, hogy a birodalom
melyik helységében, melyik mester
műhelyében készültek. Az amfora-
töredékek a kereskedelmi kapcsola-
tokra is utalnak, de
üvegüvegtárgyak, használati és
dísztárgynak számító bronz ruhatűk
is napvilágra kerültek. 

Az idei legértékesebb, legszenzá-
ciósabb leletnek egy női aranygyűrű
számít. Két kutat is találtak, mert
bár a katonai tábor és a közfürdő el
volt látva vezetékes vízzel, az itt élt
kétezer ember számára szükség volt
vízre a háztartásokban és mezőgaz-
daságban is. Utcarészletekre és egy-
kori kőépítmények omladékaira is
rábukkantak.

Egész évben dolgoznak
A leleteket megtisztogatják, és

elkezdik az elsődleges vizsgálatu-
kat, feldolgozásukat, majd bekerül-
nek a megyei múzeumba, ám
szeretnének belőlük néhányat Mik-
házán is bemutatni rövid előadások
keretében az augusztus 11-én sorra
kerülő régészeti napon.

Az évekkel ezelőtt elkezdett ku-
tatásokat is folytatják a nyáron, a
hónap végén veszi kezdetét, és egy
hónapig tart az a többéves múltra
visszatekintő nyári nemzetközi ku-
tatótábor, ahová Kolozsvárról, Ber-
linből, Münsterből, Kölnből is
érkeznek régész szakos egyetemi
hallgatók, akiknek munkája nagy
segítséget jelent a szakemberek szá-
mára. Továbbá lesznek építész sza-
kos hallgatók is, velük azon
ötletelnek majd, hogy milyen épít-
ményeket tudnak emelni, hogy tető
alatt mutathassák be a mikházi fel-
tárások eredményeit – mert bár az
anyagi keret meg van szabva, foly-
tatni szeretnék az ásatásokat a
római katonai tábor, a fürdő és a
civil település területén. Ugyanak-
kor még az idén meg kell vizsgál-
niuk a faluban az iskolától a
kolostorig vezető és a Kicsi-Kandia
utcát a szennyvízvezetékek elhelye-
zése előtt, és ezt a késő őszi kedve-
zőtlen időjárás előtt be szeretnék
fejezni – sorolta az idei teendőket
Pánczél Szilamér. 

Nagyon fontos volna az itt dolgo-
zók számára, ha a Maros Megyei
Tanács vásárolna Mikházán egy in-
gatlant, hogy ott a múzem régészeti
bázist alakítson ki raktárral, kutató-
laboratóriummal és esetleg szállás-
helyekkel, ugyanis jelenleg a
művelődési otthonban van a „főha-
diszállásuk”, és naponta két órát
kell ingázással tölteniük Marosvá-
sárhely és Mikháza között.
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Tüntetések Marosvásárhelyen és Bukarestben 
A politikai ígéretek betartását

kérik 

Gligor Róbert László

Újabb érdekes római leletek kerültek elő
Egyedi lehetőség a mikházi feltárásokra

A csatornázás előtt egyedi lehetőség nyílt a katonai táboron kívüli rész feltárására Fotó: Daczó Levente

A PSD székháza előtt Bukarestben Fotó: Velicsek László Miklós

Az Egyesülés negyedben



Londoni pénzügyi elemzők szerint
most már fennáll a globális kereske-
delmi konfliktus olyan súlyos mértékű
eszkalációjának kockázata, amely az
egész világgazdaság növekedési üte-
mének komoly, kétévi távlatban akár
0,4 százalékpontos lassulását is okoz-
hatja.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazda-
sági-pénzügyi elemzőház, az Oxford Econo-
mics közgazdászai hétfőn bemutatott
helyzetértékelésükben közölték: becslésük
szerint a vámkonfliktusban részes gazdasági
erőcentrumok által ténylegesen kirótt pótló-
lagos vámok eddig mindössze 60 milliárd
dollárnyi globális kereskedelmi forgalmat
érintettek; ez a világgazdasági szintű hazai
össztermék (GDP) 0,3 százaléka.

A ház számításai szerint azonban ha a ki-
látásba helyezett összes büntetővámot az
ilyen intézkedésekkel fenyegetőző mind-
egyik ország teljes mértékben érvényesíti, az
több mint 800 milliárd dollár értékű – a glo-
bális GDP-érték 4 százalékának megfelelő –
kereskedelmi forgalmat érintene.

Az Oxford Economics bizonyos mértékű
kárt már alapeseti előrejelzésében is model-
lez. A ház e forgatókönyve 100 milliárd dol-
lárnyi tényleges kereskedelmi forgalmat
érintő pótlólagos vámokkal számol az Egye-
sült Államok és Kína kereskedelmében, és 50
milliárd euró körüli forgalmat érintő vámin-
tézkedésekre az Egyesült Államok és az Eu-
rópai Unió kétoldalú kereskedelmében.

A cég hangsúlyozza: jelenleg nem vár
ennél nagyobb mértékű eszkalációt, tekintet-
tel a járulékos kockázatokra és az üzleti szek-
torok által a megegyezés érdekében
várhatóan kifejtendő nyomásra.

Az Oxford Economics azonban kidolgo-
zott egy eszkalációs forgatókönyvet is, amely
azzal számol, hogy az Egyesült Államok 250
milliárd dollár értékű kínai termékre vet ki

büntetővámot, Kína hasonló mértékű meg-
torló vámintézkedéseket érvényesít, emellett
az Egyesült Államok és az Európai Unió is
magas vámokat léptet életbe az egymás kö-
zötti autókereskedelemre. E forgatókönyv
szerint mindez 2018 harmadik negyedévétől
lenne érvényes.

A ház modellszámításai szerint ez a forga-
tókönyv önmagában 0,2 százalékponttal las-
sítaná a világgazdaság növekedési ütemét
2019–2020-ban, az amerikai és a kínai gaz-
daságban pedig ennek a kétszerese lenne a
negatív növekedési hatás.

Mindezt súlyosbítaná az üzleti bizalomra
és az értékpiacokra gyakorolt második körös
hatás.

Az Oxford Economics szerint abból a fel-
tételezésből kiindulva, hogy a vámkonfliktus
eszkalációja 10 százalékos átlagos globális
tőzsdei árfolyamzuhanást okoz, a modellszá-
mítások azt jelzik, hogy az eszkalációs forga-
tókönyv megvalósulásának halmozott
negatív hatásai összességében 0,4 százalék-
kal fognák vissza a világgazdaság növekedési
ütemét 2020-ban.

Egy másik nagy londoni pénzügyi-gazda-
sági elemzőház, a Capital Economics legfris-
sebb helyzetértékelése szerint Kína nem
csupán megtorló vámintézkedésekkel reagál-
hat, hanem azzal is, hogy alaposan megnehe-
zítheti a kínai piacon aktív amerikai
vállalatok életét.

A Capital Economics kimutatása szerint az
amerikai multinacionális vállalatok Kínában
működő többségi tulajdonú érdekeltségeinek
éves értékesítése a kínai piacon több mint 350
milliárd dollár, vagyis jórészt éppen annyi,
mint az Amerikával szembeni kínai árufor-
galmi többlet.

A kínai multinacionális cégek Amerikában
működő többségi tulajdonú érdekeltségeinek
éves amerikai piaci forgalma ugyanakkor
épphogy eléri a 20 milliárd dollárt.

A Capital Economics londoni elemzői sze-
rint ezt az éles kontrasztot részben az a tény
magyarázza, hogy Kína az Egyesült Álla-
mokkal szembeni kereskedelmi többletéből
eredő hozadékot nem közvetlen amerikai re-
álgazdasági befektetésekre fordította, hanem
elsősorban amerikai kincstárjegyekbe fek-
tette.

Washington megnehezítheti Kína számára
az amerikai kincstárjegyek vásárlását, de ez
inkább Amerikára ütne vissza.

Ha viszont Kína teszi nehezebbé az ame-
rikai vállalatok működését a kínai piacon ad-
minisztratív intézkedésekkel, akkor Donald
Trump amerikai elnök korábbi kijelentéseivel
ellentétben bebizonyosodhat, hogy „mégsem
olyan könnyű megnyerni egy kereskedelmi
háborút” – fogalmaztak értékelésükben a Ca-
pital Economics londoni elemzői.
EB: az autóipari védővámok 
13-14 milliárd dolláros kárt okoznának 
az amerikai gazdaságnak

Mintegy 13-14 milliárd dolláros kárt
okozna az Egyesült Államok gazdaságának,
amennyiben a kormányzat Donald Trump
elnök fenyegetésének megfelelően védővá-
mokkal sújtaná a gépjárművek és autóalkat-
részek importját – közölte az Európai
Bizottság (EB) hétfőn.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium
május végén vizsgálatot indított annak felde-
rítésére, hogy nem jelent-e nemzetbiztonsági
kockázatot a nagymértékű jármű- és alkat-
részimport.

A brüsszeli testület arról számolt be, hogy
pénteken megküldte a tárcának az észrevéte-
leit, amelyek szerint a vizsgálat nem legitim,
nem tényeken alapul és sérti a nemzetközi ke-
reskedelmi szabályokat, akárcsak azon eljá-
rás, amelynek nyomán Washington
nemrégiben védővámokat vetett ki az acél és
az alumínium importjára.

A dokumentum szerint az uniós autóexport
nem fenyegeti az amerikai ipar és gazdaság
életképességét, nem jelent veszélyt a nemzet-
biztonságra, sőt épp ellenkezőleg.

Szakértők szerint a korlátozások beveze-
tése akár 13-14 milliárdos kárt is okozhatna
az amerikai gazdaság számára. Az európai
autógyártók jelentősen hozzájárulnak a fog-
lalkoztatottsághoz, az innovációhoz, a mun-
kaerő képzéséhez és a jóléthez az Egyesült
Államokban, közvetve és közvetlenül mint-
egy félmillió munkahelyet teremtettek az or-
szágban, ráadásul jelentős részben exportra
termelnek, ami javítja az amerikai külkeres-
kedelmi mérleget – hangsúlyozta a bizottság.

Kiemelték emellett, az importvámok növe-
lésével nőnének az Egyesült Államokban
működő gyárak beszerzési költségei, így ez
gyakorlatilag a helyiek megadóztatásával
érne fel.

Leszögezték végül, hogy az Egyesült Ál-
lamok kereskedelmi partnerei nagy valószí-
nűséggel a védővámokra
ellenintézkedésekkel válaszolnának, melyek
akár 294 milliárd dollárnyi amerikai terméket
is érinthetnek, azaz az ország teljes tavalyi ki-
vitelének 19 százalékát.

Az Európai Unió határozott tiltakozását fe-
jezte ki az állítólagos nemzetbiztonsági koc-
kázatokkal magyarázott újabb protekcionista
intézkedések ellen. Rámutattak: ezek káros
hatással vannak a gazdasági növekedésre, a
kereskedelemre, a foglalkoztatottságra az
Egyesült Államokban és külföldön egyaránt,
gyengítik a szövetségesek és barátok közötti
kötelékeket, illetve elvonják a figyelmet a
nyugati gazdasági modellt érő valódi kihívá-
sokról.

A bizottság azt kérte az amerikai miniszté-
riumtól, hogy az EU képviselői részt vehes-
senek a tárca július 19–20-i nyilvános
meghallgatásán. (MTI)
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Trump: „az Európai Unió
valószínűleg ugyanolyan

rossz, mint Kína, 
csak kisebb nála”

„Az Európai Unió valószínűleg ugyanolyan rossz,
mint Kína, csak kisebb nála” – fogalmazott Donald
Trump amerikai elnök a Fox televíziónak adott és
vasárnap sugárzott interjújában a Kínával és az Eu-
rópai Unióval fennálló kereskedelmi vitákra utalva.

„Kereskedelmi deficitünk van az Európai Unióval... és te-
tejébe egy rakás pénzt fizetünk be a NATO-ba, hogy megvéd-
jük őket” – fogalmazott a republikánusokhoz közelálló Fox
televízióban az amerikai elnök.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi vitákat
illetően nem egyedül Kína kereskedelmi gyakorlatát nehez-
ményezi, hanem globális intézkedéseket szeretne az innová-
ciós és technológiai eredmények, valamint a szellemi tulajdon
védelmére.

„Nem Kínára akarok mutogatni” – szögezte le, és kiemelte,
hogy kifejezetten jó a viszonya Hszi Csin-ping kínai elnökkel,
akiről így fogalmazott: „életre szólóan elnök… királynak is
nevezhetnénk”.

Trump azt hangoztatta: ismeri Kínát, tudja, hogy a kínaiak
milyen okosak, ezért ha csak rájuk összpontosítana a gazda-
sági szigorító intézkedésekkel, illetve védővámokkal, akkor
Peking más országokban pótolná a kiesett exportját és csök-
kenő külföldi beruházásait, ezért fontos globálisan megköze-
líteni a problémát. „A kínaiak meg akarnak állapodni” – tette
hozzá.

Arra a kérdésre, amely azt firtatta, vajon az amerikai kor-
mány büntető szankciókkal sújtja-e majd azokat az európai
országokat, amelyek gazdasági kapcsolatokat ápolnak Irán-
nal, Trump közölte: „igen, természetesen. Teljes mértékben
emellett vagyunk”.

A Kőolajexportáló Országok Szervezetével (OPEC) kap-
csolatban Trump elnök azt állította, hogy a kartell „manipu-
lálja az olajpiacokat”. Arra figyelmeztetett: „jobb, ha
felhagynak ezzel”, mert „mi biztosítjuk (az OPEC-tagorszá-
gok közül) soknak a védelmét”.

Donald Trump szombaton Twitter-bejegyzésben tudatta:
azt kérte Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi királytól, hogy or-
szága növelje olajkitermelését a benzinárak emelkedésének
megfékezése érdekében, amely szerinte az Egyesült Államok-
ban jócskán apasztja az adócsökkentés gazdasági előnyeit. Az
elnök szerint a kérést a szaúdi uralkodó el is fogadta. „Elma-
gyaráztam neki, hogy az Iránban és Venezuelában tapasztal-
ható felfordulás és működési zavarok miatt kérem, hogy
növelje meg a kőolaj-kitermelést, talán kétmillió hordónyira,
mert túl magasak az árak... Egyetértett velem” – írta mikro-
blog-bejegyzésében Trump. (MTI)

A berlini blokád hetven éve kezdődött
Hetven éve, 1948. június 24-én
vették a szovjetek blokád alá a
második világháború után négy-
hatalmi megszállás alá került
német főváros nyugati irányítás
alatt álló részét. A nyugati hatal-
mak a következő időszakban lé-
gihídon biztosították az ellátást,
és Sztálin 318 nap múlva meg-
hátrálásra kényszerült. 

A jaltai konferencia döntésének
megfelelően a Harmadik Birodalom
kapitulációja után Németországot az
antifasiszta szövetségesek négy meg-
szállási övezetre osztották fel. Berlin
ugyan a szovjet zónában feküdt, de a
főváros esetében is hasonlóképpen jár-
tak el. A hidegháború hajnalán az egy-
kori szövetségesek vetélytársakká
váltak, ellentéteik pedig Németország
esetében váltották ki a legnagyobb fe-
szültséget. A jaltai tervekben a felosztás
csak átmeneti megoldásként szerepelt,
a valódi tét az volt, hogy a majdan be-
következő újraegyesítés kinek az irá-
nyítása alatt megy végbe.

1948 márciusában a szovjet és a
nyugati fél közti ellentétek miatt be-
szüntette tevékenységét a Németország
egészére vonatkozó kérdésekben döntő
Szövetséges Ellenőrző Tanács. 1948.
június 20-án a francia, angol és ameri-
kai megszállási övezetekből létrejött
Trizóniában valutareformot hajtottak
végre, az új pénz Berlinben is forga-
lomba került. A német márka beveze-
tését a Szovjetunió a potsdami
egyezmény megsértésének értelmezte,
és bejelentette, hogy a saját megszállási
területén egy másik fizetőeszközt (Ost-
mark) bocsát ki.

A Vörös Hadsereg a márka beveze-
tése után lezárta a Berlinbe vezető au-
tópályát, leállt a hajó-, majd végül a
vonatforgalom, június 24-re pedig a
város teljes blokád alá került. Néhány
nappal később a szovjet zónában álló
erőművek nem látták el árammal a
város nyugati felét, és a lakosságnak
szánt élelmiszer-szállítmányok sem jut-
hattak be. Sztálin abban reménykedett,
hogy ha a nyugat-berliniek életkörül-
ményei leromlanak, egykori szövetsé-

gesei előbb-utóbb kénytelenek lesznek
távozni a városból. A nyugatiak jogi
alapra nem tudtak hivatkozni, mert
szerződésben nem rögzítették, hogy
Berlin ellátása érdekében a szovjet
megszállási területen át vezető utakat
használhassák. A blokád kezdetén Nyu-
gat-Berlinnek 36 napra elegendő élel-
miszerkészletei és 45 napra elegendő
széntartaléka volt.

Az akció megdöbbentette a nyugati
szövetségeseket, akik első lépésként el-
lenblokádot jelentettek be, leállították
a saját megszállási zónáikból keletre
irányuló, főként nyersanyagokat szál-
lító vonatokat. Harry Truman amerikai
elnök a válságos helyzetben is meg-
őrizte hidegvérét, és a háborús konflik-
tus elkerülése érdekében nem adott
engedélyt Lucius D. Clay tábornoknak,
az amerikai zóna parancsnokának a
fegyveres fellépésre. Ez egyébként sem
kecsegtetett volna sikerrel, hiszen a kis
létszámú amerikai helyőrséget elké-
pesztő túlerőben lévő szovjet hadsereg
vette körül.

A Trizónia megszállói Berlint nem
hagyhatták sorsára, ezért a város két-
millió lakosának megmentésére az
egyetlen utat, a légihíd létesítését vá-
lasztották. Ennek megszervezése nem
ment könnyen: a franciák erői Indokí-
nában voltak lekötve, a csapatkivoná-
sok miatt kevés volt az amerikai katona
s még kevesebb a repülőgép. A brit és
az amerikai hadsereg kapacitása csak
napi 700 tonna volt, miközben a berli-
niek legszűkösebb ellátása is 5000 ton-
nát igényelt. Clay tábornok jelezte is
Berlin polgármesterének, hogy a leg-
jobb esetben is fázni fognak az em-
berek, és éhesek lesznek, nagy szükség
lesz kitartásukra.

A szállítások újabb gépek bevonásá-
val kezdődtek el, a repülők egy évekkel
korábban aláírt szerződés alapján
három, egyenként 20 mérföld széles lé-
gifolyosón érhették el Berlint. Az első
– vizet, élelmiszert, fűtőanyagokat és
orvosságot szállító – gépek 1948. jú-
nius 26-án landoltak a Tempelhof repü-
lőtéren, a következő napoktól egyre
több ellátmány érkezett. Az amerikai-

brit zónából négy-öt percenként száll-
tak fel a gépek, a hatékonyság érdeké-
ben a pilóták a repülőtéren nem is
hagyhatták el a fedélzetet.

A szovjetek idővel zavarni kezdték a
gépek rádióadásait, vagy éppen mellet-
tük repülve a levegőbe lőttek. Bevetet-
ték a propagandafegyvert is,
élelmiszerjegyekkel próbálták rávenni
a berlinieket, hogy költözzenek a város
keleti részébe, végül a városházát el-
foglalva próbálták megakadályozni
Ernst Reuter polgármester újraválasz-
tását. Időközben a franciák is bekap-
csolódtak, s 90 nap alatt repülőteret
építettek a Tegel-tó partján, a város
északnyugati szélén.

A légihíd a telet is átvészelte, noha
akadt nap, amikor csak egy gép tudott
leszállni. 1949 húsvétján az amerikaiak
erődemonstrációt rendeztek: 24 óra
alatt 1383 felszállással 13 ezer tonna
szenet szállítottak a városba. Még édes-
séget is vittek a gyerekeknek, a gép
meg is kapta a mazsolabombázó nevet.
Sztálin ekkorra már ráébredt, hogy sem
Nyugat-Berlin léte, sem a márka nem
jelent közvetlen veszélyt számára, a
blokád viszont tovább rontotta a Szov-
jetunió egyébként sem nagy népszerű-
ségét. A blokádot 318 nap után, 1949.
május 12-én feloldották, de a légihíd
szeptemberig fennmaradt.

Légi úton összesen 2,3 millió tonna
szállítmány jutott el Berlinbe 278.228
felszállás során. A hadműveletnek ál-
dozatai is voltak, 31 amerikai és 39 brit
katona vesztette életét, 17 amerikai és
8 brit gép zuhant le, az emberfeletti
küzdelem 224 millió dollárt emésztett
fel.

Németország megosztottsága né-
hány nappal később négy évtizedre in-
tézményesült: 1949. május 23-án
kihirdették a Német Szövetségi Köztár-
saság alaptörvényét, október 7-én
pedig kikiáltották a Német Demokrati-
kus Köztársaságot. A 2008-ban meg-
szűnt Tempelhof repülőtér helyén
Berlin emlékművel tiszteleg az áldoza-
tok előtt, a blokád történetét több re-
gényben és filmben is feldolgozták.
(MTI)

Egyre nagyobb globális növekedési kockázat a kereskedelmi háború



ADÁSVÉTEL

GARZONLAKÁST keresek megvé-
telre Marosvásárhelyen. Tel. 0742-
005-163. (1715-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (9292-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-
ből, cserépből, teraszt fából; bármi-
lyen javítást vállalunk. Tel.
0745-680-818, Csaba. (9328-I)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tető/
javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

TETŐFEDÉS fém- és más cseréppel,
sürgős javítások, vakolás és készre
dolgozás. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0726-638-909.  (sz-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os
kedvezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést Lindab cserépből,
vízszigetelést, cserépforgatást, külső és
belső munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (8818)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (1720)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk id.
PETELEI ISTVÁN nyugal-
mazott újságíróra halálának
harmadik évfordulóján.
Nyugodj békében, drága Pista
tata! Szeretteid. (sz-I)

Ma, július 4-én van drága jó
édesapám, KACSÓ FERENCZ
halálának 23. évfordulója. 
Édesapám, addig hiányzol
nekem, amíg élek, nincsen
olyan nap, hogy ne gondolnék
Rád. Emléked szeretettel
őrizzük. Nyugodj békében!
Leányod, Éva, unokád, Emese
és férje, Levente. (9312-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
július 4-én a nyárádszent-
benedeki SZÉKELY JULIANNÁ-
RA született Sándor halálának
7. évfordulóján.  Drága emléke
szívünkben mindig élni fog.
Szerető férje, leánya, két fia és
azok családja, valamint a
rokonok, barátok, ismerősök.
Nyugodjál békében! (0708-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 4-én BÓDIS
BOLDIZSÁR ANDRÁSRA
(Dixi), a mentőállomás volt
főasszisztensére halálának
20. évfordulóján. Szép
emlékét szívünkben őrizzük.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá szeretettel.
Nyugodj békében! Enikő,
Tamás, Ibolya, Ádi és Feri.
(9396-I)

ELhALÁLoZÁS

Hogy az édesanya milyen drága
kincs, azt csak az tudhatja, aki-
nek már nincs. Minden mulandó
ezen a világon, mint a harmat a
letört virágon. Csak egy van, ami
a sírig vezet, szívünkben az örök
szeretet.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, rokon és jó szom-
széd, a mezőmadarasi születésű 

PÉTER MÁRIA 
életének 66. évében csendesen
megpihent. Temetése július 4-én
12 órakor lesz a meggyesfalvi te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (1714-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a maroskeresztúri születésű 

ASZALOS ANDRÁS 
89 éves korában hosszú, de türe-
lemmel viselt betegség után
csendesen megpihent. Temetése
2018. július 4-én du. 2 órakor lesz
a református temető cintermé-
ből. 

A gyászoló család. (1717-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, jó barát, jó
szomszéd, a nyárádszeredai szü-
letésű 

SIMON SÁNDOR 
a Metalotehnica

volt minőségellenőre (CTC) 
életének 72. évében, hosszú, de
türelemmel viselt szenvedés
után csendesen megpihent. Te-
metése július 5-én 14 órai kezdet-
tel lesz a marosszentgyörgyi
katolikus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család. (1721-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett élettárs, testvér, sógor,
nagybácsi, rokon, szomszéd,
barát és jó ismerős 

NAGY ISTVÁN 
az Electromureş volt dolgozója 

rövid szenvedés után, életének
72. évében, július 3-án elhunyt.
Temetése július 5-én, csütörtö-
kön 14 órakor lesz a remeteszegi
temetőben, katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (sz-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAK-
KÉPZETT PÉKEKET 2.400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)

KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi bér 1800 euró, szállás
biztosítva Münchenben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20297)

ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve
GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377, 8-16
óra között. (62404)

A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁRSAT
alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat az 
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET, TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKUST.  Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek,
az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. E-mail-cím:
office@consuselectric.ro (62420-I)

NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG KAMIONSOFŐRÖKET alkalmaz „uniózni” –  német–osztrák kap-
csolat. Tel. 0744-567-226. (9386-I)

NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY ASZTALOST, FÉNYEZŐT alkalmaz. Magas kereseti le-
hetőség. Tel. 0743-030-161, 0757-099-966. (20235-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A híres KLÁRA
javasasszony se-
gíteni tud Önnek
abban, hogy élete
jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat
old fel, kibékíti a
szétesett csalá-
dokat, cégeket
ment meg a
csődtől, sikert visz
a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és
csontfájás, psoriazis, depresszió,
álmatlanság esetén, továbbá segít,
ha megmagyarázhatatlan dolgok
történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal
KLARA asszonyt, aki megoldja
problémáját, 100%-osan garantálva a
sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, Agneta Régenből
hálás az átok feloldásáért, Kelemen
Marosvásárhelyről köszöni, hogy
kigyógyult a depresszióból; András
Dicsőből hálás, mert ismét együtt van
kedvesével.  
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Ideiglenes forgalomváltozás 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. tájékoztatja a lakosságot, hogy július 10-étől, kedden hajnali 4 órától
július 16-án 24 óráig korlátozzák a közúti forgalmat a Testvériség/Înfrăţirii utcában a Jövő/Viitorului
utca és a Poklos-patak hídja közötti szakaszon a szennyvízhálózat felújítási munkálatai miatt.

Az említett időszakban az 1918. December 1. utca irányából a Testvériség/Înfrăţirii utca –
Merészség/Cutezanţei utcai forgalmat egyirányúsítják. 

A Merészség/Cutezanţei utcából az 1918. December 1. út felé az alábbi szakaszon lehet majd haladni:
Testvériség/Înfrăţirii utca – Harmónia/Armoniei utca – Testvériség utca – 1918. December 1. út. A
Testvériség utcai lakosokat arra kérik, hogy július 9-én ürítsék ki a 9–17. számú tömbházak előtti
parkolókat.

A munkálatok idejére felszámolják a közszállítási járművek megállóhelyeit is. 
A balesetek megelőzése végett felkérik a gépjárművezetőket, hogy tartsák tiszteletben a közúti jelzőtáb-

lákat és közlekedjenek óvatosan.
Előre is elnézést kérünk az okozott kényelmetlenségért és köszönjük megértésüket!

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. 


