
A tömbházlakók közül sokan panaszkodnak a téli idényben a
falakon megjelenő penészfoltokra. Van, aki páraelszívóval
próbálkozik, mások többet szellőztetnek, különféle „csoda-
szereket” vetnek be, de olyanok is vannak, akik engedély hi-
ányában saját szakállukra hőszigetelik a hozzájuk tartozó
falfelületet, a hőveszteség, valamint a fűtési költségek csök-
kentése, illetve a penésztől való megszabadulás reményé-

ben. A különböző megoldások előnyeiről és hátrányairól
Varga Imre építőmérnököt, épületenergetikai szakembert kér-
deztük.

Törlesztés indul
A lej euróhoz viszonyított árfolyama elindult a pincébe a múlt

hét utolsó napjaiban. Az ezért gazdaságpolitikai intézkedéseivel
okolható fő kormánypárt, hozzáértésére jellemző módon, egy olyan
nyilatkozattal reagált erre, miszerint az árfolyamért a jegybank a
felelős, és ezzel simán lerázták magukról a felelősséget. De attól
még tény marad, hogy elkezdtük törleszteni az ünnepek előtt beje-
lentett adócsomag számláját, és ez csak vastagodni fog a következő
időkben, az euró–lej árfolyamtól függetlenül is.

Még csak nem is ez volt egyébként az első csapás, hiszen még
az óév utolsó napjaiban, az adócsomag bejelentésekor megrogy-
gyant a bukaresti tőzsde, amin például a kötelező magánnyugdíj-
alapok 7,2 millió betétese együttesen több mint 300 millió eurót
veszített, lévén, hogy a megtakarításaik oroszlánrésze értékpapírba
van fektetve. De a lej gyengülését már mindenki érzi, aki bármely
szolgáltatás után fizet számlát, hiszen ezek mindegyikét euróalapon
számolják. A kormánypárt nyilatkozatában csak egy morzsányi az
igazság ebben az összefüggésben, hogy a jegybanknak van lehető-
sége az árfolyamot befolyásolni, de csak amennyire a tartalékai
engedik. Tartósan a gazdaság törvényei és a mindenkori kormá-
nyok idevágó politikai döntései szabják meg egy pénznem értékét
és mindazt, ami azzal összefüggésben van. De általában ha egy
kormány sokat pofozgatja a multikat, mint ez a teleormanisztáni
is, az előbb-utóbb felkötheti a felkötnivalóját.

Csakhogy a számlát mindig a piramis legalján található fo-
gyasztó és adófizető állja. Ez esetben a bankokra és más nagy 
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Benedek István

Vallásszabadság
napi ünnepség 
Kolozsváron
Január 13-án, a vallásszabadságot a
világon először kihirdető tordai ország-
gyűlés 451. évfordulóján hálaadó is-
tentisztelettel ünnepelt a Magyar
Unitárius Egyház Erdély- és Magyar-
ország-szerte. 
____________4.
Elkezdődött 
a kultúra hete!
A január 11-i, pénteki tárlatnyitó már
előre jelezte, e hét keddjének délelőtt-
jén azonban hivatalosan is elkezdő-
dött a kultúra hete Marosvásárhelyen. 
____________5.
Jelentősen bővült 
az új autók 
eladása
A tavaly 130.919 új autót írtak forga-
lomba Romániában, ami 23,06 száza-
lékos növekedést jelent az előző
évhez képest. A használt gépkocsiknál
8,99 százalékos visszaesést mértek –
közölte hétfőn a Romániai Autógyártók
Egyesülete.
____________6.

Menyhárt Borbála

A jól kivitelezett hőszigetelés csökkentheti a fűtési költségeket Fotó: Nagy Tibor (archív)

Nem elegendő a szellőztetés 

Harc a penészfoltokkal



A Petry Cégcsoport harmadik alkalommal szervez kol-
básztöltő fesztivált, amelynek idén február 2-án Kelemen-
telkén a Petry Estate Winery ad otthont. Kiváló csapatépítő
program, amely tartalmas szórakozást kínál minden kikap-
csolódni, összekovácsolódni vágyó csapatnak, hiszen a
szórakozás mellett min. 5 fős csapatok jelentkezhetnek a
kolbásztöltő versenyen való megmérettetésre is. A ver-
senyre előre is készülniük kell, hiszen szükséges kötény,
sapka vagy kendő, amelyeket személyessé tehetnek, hoz-
hatnak szurkolócsapatot, illetve standjukat saját arculati
elemekkel is színesíthetik. 

Az rendezvény fő célja, hogy jó hangulatú élményprog-
ramot kínáljon azon cégek, szervezetek, baráti társasá-

gok számára, akik a mindennapokból kiszakadva szeret-
nének egy izgalmas és szórakoztató programon részt
venni, ahol megismerhetik egymást kötetlenebb környe-
zetben, saját kezűleg hoznak létre valamit, amit végül
közösen el is fogyaszthatnak. A versenyre benevezett
kolbászt helyben kell lesütni, amelyet szakmai zsűri bírál
el. Természetesen értékes nyereményekkel gazdagodhat-
nak a legízletesebb, legizgalmasabb kolbászokat tálaló
csapatok. 

A részvételi feltételekről bővebben a
https://www.facebook.com/events/628072460942859/
linken lehet tájékozódni, jelentkezni január 22-ig
lehet. (közlemény)

LifeTech City-megbeszélés 
A Life Tech City Egyesület január 17-én, csütörtökön 9.30
órától a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal 45-ös
számú gyűléstermében megbeszélést tart egy műszaki, or-
vostudományi és informatikai park létrehozásáról. A társu-
lásban több megyeszékhelyi oktatási intézmény,
magáncég, önálló ügyvitelű vállalat és civil szervezet vesz
részt. Az érdeklődők január 16-ig az office@lifetechcity.ro
e-mail-címen jelezhetik részvételi szándékukat. 

Előadás üzletembereknek 
Január 22-én, kedden 17 órától a marosvásárhelyi Kö-
peczi–Teleki-házban a St. Georgius Manager Club (Szent
György Menedzserklub) szervezésében vállalkozóknak
tartanak előadást. Nagy György és Györgyei Szabó Mag-
dolna, az udvarhelyi Kis- és Közepes Vállalkozások Szö-
vetségének elnöke és projektmenedzsere Menyit ér a
vállalkozói összefogás ereje? Sok tízezer lejt! címmel
mutat be egy udvarhelyi esettanulmányt. Ambrus Tibor
egyetemi docens és Tankó László szervezetfejlesztő 
tanácsadó A vezetés helyzete Erdélyben címmel tart vita-
indító előadást. 

Hároméves a Petry helyitermék-
vásár 

Három évvel ezelőtt kezdeményezte a Petry cég a Rákóczi
lépcső alatt levő üzlet, majd később múzeum és bisztró ud-
varában egy helyitermék-vásár szervezését, amely ma már
a kis utcára is kiterjedt. Nemcsak Maros, hanem Hargita
megyei kézművesek, élelmiszertermékeket (sajt, hús, fel-
vágott stb.) forgalmazók jöttek el, akik elsősorban egész-
séges helyi termékeket kínálnak eladásra. A szervezők a
jó hangulatról is gondoskodtak, időnként zenészeket is
meghívtak. Ma már 32-35 vásáros kínálja termékeit és
egy-egy alkalommal közel 2000 érdeklődő is megfordul a
helyszínen. Legközelebb január 18-án, pénteken 8-19 óra
között lesz termékvásár.

A legyek ura 
Január 19-én 19 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata előadja A legyek ura című túl-
élőjátékát. Jegyek a www.biletmaster.ro elérhetőségen
foglalhatók. 

Szenvedélybetegek jelentkezését
várják 

A Bonus Pastor Alapítvány február 18. és március 1. között
kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybe-
tegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terá-
piás otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel
terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további részletek felől
érdeklődni a 0740-056-691-es telefonszámon lehet (Bartha
Évánál). 

Hírszerkesztő: Vajda György

Ma GUSZTÁV, 
holnap ANTAL, ANTÓNIA
napja.
ANTAL: a római Antonius
nemzetségnévből rövidült, je-
lentése: herceg, fejedelem,
elöljáró. Antónia a név női
megfelelője.

16., szerda
A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 2 perckor. 
Az év 16. napja, 

hátravan 349 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 15.

1 EUR 4,6822
1 USD 4,0973

100 HUF 1,4546
1 g ARANY 169,8613

IDŐJÁRÁS
Havazás várható
Hőmérséklet:

max. 20C
min. -30C

Megyei hírek

Rendhagyó csapatépítő program 
helyi vállalkozásoknak

Az eddig felhúzott falakból is
látszik, hogy Kelementelke ha-
tárában impozáns épület emel-
kedik. Varga József polgármester
elmondta, kulturális központot
létesítenek, ugyanis a falu mű-
velődési háza az egykori Simén-
kúriában volt, amelyet
visszaszolgáltattak az egykori
tulajdonosok örököseinek, akik
eladták a Petry cégnek, és mint
ismeretes, panzióvá és bor-
házzá alakították át. 

A kelementelki kulturális központ
építését a Közigazgatási és Régiófej-

lesztési Minisztériumon keresztül az
országos beruházási alapból támogat-
ják. A munkálatok 2018 elején kez-
dődtek, és a tervek szerint két évig
tartanak, az átadást 2019 nyarára ter-
vezték. A beruházás értéke 4,6 millió
lej, a kivitelező egy Beszterce-Naszód
megyei építkezési cég. A beépített fe-
lület 14 ár. Az elképzelés szerint a föld-
szinten 300 férőhelyes előadóterem
lesz korszerű öltözőkkel, mellékhelyi-
ségekkel, előcsarnokkal. A manzárdon
egy kis konferenciatermet is berendez-
nek, és azt tervezik, hogy itt kap helyet
a falumúzeum, de könyvtárat, a külön-

böző közösségi rendezvényeket ellátó
bárt, valamint kiállítótermet is kialakí-
tanak. A kulturális központ területe 66
ár, így az udvaron parkolót és egy kül-
téri eseményeknek helyet adó parkot is
berendeznek. Az épület érdekessége
egy 19 méter magas kilátótorony lesz,
ahonnan szép időben a Kis-Küküllő
mente panorámájában lehet gyönyör-
ködni. A polgármester szerint a közel
900 lakosú falu megérdemli a létesít-
ményt, hiszen gazdag kulturális élete
van. A környék a jó borairól is híres,
így a létesítmény akár turisztikai cél-
pont is lehet.  (vajda)

Kulturális központ Kelementelkén

A HIVATÁSOK évében a XI. erdélyi főegyházmegyei
kreativitásvetélkedő, a hagyományokhoz híven, minden is-
koláskorú gyereknek, fiatalnak próbál lehetőséget biztosí-
tani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12
versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát, dom-
bormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramati-
zálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport).
A vetélkedőre Marosvásárhelyen, a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum és a Keresztelő Szent
János Plébánia/Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésé-
ben kerül sor 2019. április 12-13-án.

A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet jelent-
kezni a kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-címen. A két-
fordulós bejelentkezést a korábbi vetélkedők költségvetési
tapasztalatai teszik szükségessé. 2019. február 15-ig tart
az előregisztráció. A jelentkezők számának függvényében

készül el a költségvetés, s a lehetséges támogatások fel-
mérése (a regisztrálók részéről is érkezhet beazonosítható
támogatás) és a kategóriák pontos beosztása. Ezt követően
március 15-én zárul a regisztráció megerősítése, ameddig
a jelentkezők értesítést kapnak, hogy az általuk választott
versenykategória pontosan mikor kerül sorra. 

A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát,
dombormű/körplasztika mint passzív kategóriák a részvé-
telt helyettesítheti az alkotás elküldése (az alkotások be-
küldésének a határideje március 15). Az irodalom,
szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, zene, tánc, sport
mint aktív versenykategória feltételezi a személyes jelen-
létet. Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a
következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóri-
ában csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív ka-
tegóriák esetében nincs megkötés. (Dr. Tamási Zsolt)

Versenyfelhívás
Hivatások éve

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

Fotó: Vajda György



Hatékony és sikeres volt a 2018 a külhoni magyar
családok éve program – mondta Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten. Ki-
emelte: a közel egymilliárdos keretből összesen 814
millió forintot pályázati úton osztottak ki, és közel
200 millió forintból szakmai rendezvényeket, prog-
ramokat valósítottak meg.

Potápi Árpád János sajtótájékoztatóján elmondta, hogy
6500 családot és 10 ezer gyermeket tudtak elérni a program
keretében.

Felidézte, hogy a nyitórendezvényre 200 Kárpát-medencei
családszervezet és vállalkozó érkezett, ezt követte a külhoni
magyar családi nap az Országházban. Több Kárpát-medencei
körutat is szervezetek, öt helyszínen 300 egészségügyi szak-
embert sikerült bevonni a programba.

Egészségügyi szakemberek képzése két turnusban zajlott
Budapesten, amelyet idén is folytatni kívánnak.

Megtartották a vállalkozók hagyományos találkozóját is
Mezőkövesden, illetve nyári képzéseket szerveztek.

A Miénk a város programelemet szintén folytatták, a 6-10
éves külhoni magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak hirde-
tett versenyben több mint 5000 gyermek vett részt, akik közül
a legjobbak értékes ajándékcsomagokat nyertek közösségeik-
nek.

Kitért arra, hogy 600 millió forintos kerettel vállalkozás-
fejlesztési pályázatot hirdettek, és ebből 118 külhoni magyar
projektet tudtak támogatni. Ezek szintén családbarát kezde-
ményezések voltak.

Potápi Árpád János ismertette a legutóbbi, 200 milliós ke-
rettel a külhoni magyar civil és egyházi szervezeteknek és vál-
lalkozásoknak meghirdetett pályázat eredményeit is. 
Közölte: 435 kérelem érkezett, ezek 52 százalékát nyújtották

be a civil, nonprofit és egyházi szervezetek. A kérelmek közül
136-ot tudtak támogatni. Azért, hogy a legjobbak kapjanak
forrásokat, a keretet mintegy 214 millió forintra kiegészítették
– jelezte a nemzetpolitikai államtitkár, hozzátéve: a támoga-
tási keret 70 százalékát kapták az egyházi és civil szerveze-
tek.

A megvalósuló programelemek közül megemlítette ingyen-
konyha, gyermektáborok, erdei iskola támogatását, játszóház,
játszótér kialakítását, illetve az egészségügyi szolgáltatások
bővítését a külhoni magyar területeken.

Decemberben családi hétvégét szerveztek Budapesten, kül-
honi magyar egyetemista és főiskolai hallgatóknak pedig
szakmai hétvégét és továbbképzést Egerben.

Potápi Árpád János kitért a Kopp Mária Intézettel közös
kutatásra is, eszerint a gyermekvállalási kedv némileg nőtt.
Reményét fejezte ki, hogy a tematikus év ehhez hozzá tudott
járulni.

Mára már nemcsak az oktatás területén lehet az egységes
Kárpát-medencéről beszélni, egyre inkább megvalósul az egy-
séges gazdasági tér is – összegzett az államtitkár.

Potápi Árpád János a 2018 a külhoni magyar családok éve
programról kiemelte, hogy az előző tematikus évek lényegé-
ben előkészítették azt, és az Emmi által hirdetett, a magyar
családok éve programhoz társultak, megvalósítva a külhoni
lábát.

Idén a külhoni magyar gyermekek évét tartják, számos
programelemet folytatni kívánnak – jelezte.

Hozzátette: januárban állítják össze a tematikus év végleges
programját, és február elején hozzák nyilvánosságra. A tervek
szerint a keret 70-80 százalékából pályázatot hirdetnek, és a
fennmaradó összegből különböző programokat valósítanak
meg. (MTI)

Potápi: sikeres volt a külhoni magyar családok éve
program
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Már nyolcan haltak meg 
influenzában 

Nyolcra nőtt az idei szezonban influenzában meg-
haltak száma – jelentette kedden az Országos Köz-
egészségügyi Intézet (INSP). Legutóbb egy
teleormani beteg vesztette életét. Az A típusú vírus-
sal fertőzött 17 éves fiatal nem volt beoltva influenza
ellen. (Agerpres)

Újabb történelmi mélyponton 
a lej

Négy nap alatt immár másodszor került történelmi
mélypontra a lej az euróval szemben, egy euró ár-
folyamát 4,6822 lejben állapította meg a jegybank
kedden. A román fizetőeszköz 0,11 százalékkal
gyengült az előző napi árfolyamhoz képest. A román
valuta idén már többször gyengült. A lej esését elem-
zők a romániai pénzpiacon tapasztalt feszültségek-
kel magyarázzák, miután a kormány tavaly év végén
úgynevezett kapzsisági adót vetett ki a bankokra.
Ezt az adót azon pénzintézeteknek kell fizetniük,
amelyek 2 százalékot meghaladó bankközi hitelka-
matlábat (ROBOR) alkalmaznak. Az illeték a bank
eszközeinek 0,1 százalékától indul és a ROBOR je-
lenlegi, 3 százalékot meghaladó szintjénél eléri a 0,3
százalékot. Az intézkedést egyelőre nem alkalmaz-
zák, mivel még nem készültek el az alkalmazási nor-
mák, de a tőzsdén több bank részvénye máris
mintegy 10 százalékkal csökkent. Az intézkedést
élesen bírálta Mugur Isărescu jegybankelnök. (MTI)

Start-up Europe csúcstalálkozó
lesz Kolozsváron

Kolozsvár ad otthont márciusban a Start-up Europe
csúcstalálkozónak. A városi tanács keddi ülésén
282.000 lejt szavazott meg a rendezvényre. A Start-
up Europe találkozóra március 21–22-én kerül sor
Románia EU-elnöksége keretében, társszervező a
román távközlési minisztérium és az Európai Bizott-
ság. Az EB javaslatára a csúcstalálkozó központi té-
mája a digitális egységes piac lesz. A rendezvényre
négyszáz résztvevőt várnak az Európai Bizottságtól,
valamint a digitalizációval és innovációval foglalkozó
vállalatoktól. A rendezvény költségvetése 1.450.000
lej, ebből az EB 600.000, a román szaktárca
500.000 lejt biztosít. (Agerpres)

Iránnak kémkedhetett 
egy afgán szakértő

Iránnak folytatott kémkedéssel gyanúsítják a német
hadsereg (Bundeswehr) egy német–afgán kettős ál-
lampolgárságú tagját, a férfit kedden őrizetbe vették
– közölte a német szövetségi legfőbb ügyészség. Az
állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében ille-
tékes nyomozó hatóság közleményében Abdul
Hamid S. néven azonosított férfit azzal gyanúsítják,
hogy eljuttatott egy iráni hírszerző szolgálathoz ada-
tokat, amelyeket a Bundeswehrnél tanácsadóként
folytatott munkája révén szerzett. Az 50 éves férfi
ellen még december elején adtak ki elfogatóparan-
csot, Rajna-vidék Pfalz tartományban fogták el. A
Spiegel Online hírportál értesülése szerint az afgán
származású férfi Afganisztán-szakértőként dolgozott
a Bundeswehrnek, és több éve kémkedett az iráni
hírszerzési minisztériumnak. (MTI)

cégekre kivetett adók terhét az érintett nagyvállalatok
be fogják építeni a szolgáltatásaik árába, amit az egyéni
fogyasztó ugyanúgy kifizet, mint például a multitól ára-
mot vásárló faluvégi asztalosműhely vagy városon a
sarki fűszeres. Az már csak ráadás, hogy a maga során
az összes kisvállalkozás is az árai emeléséből kell ki-
gazdálkodja növekvő költségeit. De mivel a kicsiket
gyengeségük miatt sokkal érzékenyebben érintik az ilyen
őrültségek, mint ez az adócsomag, azt csak találgatni
lehet, hogy mekkora rendet vág a kormány kapzsisága
a kisvállalkozói rétegben. És minderre már csak a hab
a tortán a lej gyengülése.

Ám lesz ez még rosszabb is, mert épp beléptünk egy
olyan kétéves ciklusba, melynek során négy választáson
lecserélhető az össze hatalmi tényező, és az újabb fel-
mérések szerint a mostani kormányzatnak a szénája
nem áll jól. Így ígéretekből és harácsolásból nem lesz
hiány idén és jövőre, csak bírjuk zsebbel állni a 
számlát.

Törlesztés indul
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az RMDSZ számára kiemelt gazdasági és közösségi
célkitűzés a schengeni csatlakozás, amelyet nyolc
éve indokolatlanul halasztanak – fogalmazott Wink-
ler Gyula Strasbourgban, ahol arról beszélt, hogy
nagy kérdés, sikerül-e Romániának a következő fél
évben igazán fontos politikai eredményt elérni, csat-
lakozni a schengeni övezethez. 

„Uniós csatlakozása óta első alkalommal tölti be Románia
az EU elnökségét. (…) A nagy kérdés: sikerül-e egy igazán
fontos politikai eredményt elérni? Sikerül-e a schengeni csat-
lakozás?” – emelte ki az RMDSZ EP-képviselője hétfő esti
politikai felszólalásában. Emlékeztetett, hogy Jean Claude
Juncker, az EB elnöke Bukarestben, az EU-elnökség hivatalos
nyitórendezvényén mondott beszédében úgy fogalmazott, Ro-
mániának csatlakozni kell a schengeni övezethez. Ugyanott
Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke arra szólította
fel a tagállamokat, hogy változtassanak álláspontjukon, és ne

akadályozzák tovább Románia csatlakozását, hiszen az mind
az ország, mind az EU előnyére válna, idézte fel Winkler
Gyula. 

„Az RMDSZ szorgalmazza Románia schengeni csatlakozá-
sát. Reméljük, hogy ez mielőbb megvalósul, hiszen ez nem-
csak közösségünk és az ország érdeke, hanem az Európai Unió
érdeke is. Így veheti kezdetét a mai kettős mérce feloldása,
amellyel Nyugat-Európa Romániát és a többi kelet-európai
tagállamot kezeli” – hangsúlyozta az EP-képviselő hétfő este. 

Románia már 2011-ben teljesítette a schengeni övezethez
való csatlakozás feltételeit, azonban a tagállamok egy része
politikai okokra hivatkozva akadályozza a csatlakozást. Az
RMDSZ számára kiemelt gazdasági és közösségi célkitűzés a
schengeni csatlakozás, kiemelten a bánsági és partiumi magyar
közösségek esetében, ahol a határon átívelő együttműködés
gazdasági és kereskedelmi dimenziója új lendületet kap a ha-
tárok légiesítése nyomán. (közlemény)

Winkler: 
szorgalmazzuk a schengeni csatlakozást

A német CDU megkezdi migrációs politikája 
felülvizsgálatát

Megkezdi 2015 óta követett migrációs politikájának
felülvizsgálatát a német Kereszténydemokrata Unió
(CDU) – jelezte egy vasárnapi német lapinterjúban
a párt elnöke.

Annegret Kramp-Karrenbauer a Welt am Sonntag című lap-
ban közölt interjúban kiemelte, hogy 2019-ben a hagyomá-
nyos CDU-s „magkompetenciák” fejlesztésére, vagyis a
biztonság, az erős állam és a gazdaságpolitika területére 
összpontosítanak.

Elmondta: erősíteni kell a biztonsági szervek hatékonysá-
gát, ezért februárban egy úgynevezett műhelytanácskozáson
„a külső határ védelmétől kezdve a menedékjogi eljáráson át
az integrációig az egész bevándorlási kérdést áttekintjük a ha-
tékonyság szempontjából, a 2015-ös döntésektől máig”.

A tanácskozásra az európai uniós határ- és partvédelmi
szervezettől (Frontex) a német szövetségi bevándorlási és me-
nekültügyi hivatalig (BAMF) számos intézménytől hívnak
majd meg szakértőket, akikkel azt vizsgálják, hogy „hol és
min kell javítani”.

Az idei egy „különleges választási év” – tette hozzá An-
negret Kramp-Karrenbauer, utalva arra, hogy az európai par-
lamenti választás mellett tartományi parlamenti választást
tartanak Brémában és három keleti, a volt NDK területén
fekvő tartományban – Brandenburg, Szászország, Türingia 
–, amelyekben igen erős a CDU új jobboldali vetélytársa, az
Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt.

Hangsúlyozta, hogy a CDU-tól nemcsak az AfD-hez,
hanem a Zöldekhez is álltak át szavazók. Ezért a biztonság és
a „gazdasági kompetencia” mellett az is fontos, hogy a CDU
teremtse meg az egyensúlyt a klímavédelem és Németország

mint „erős gazdasági nemzet” érdekei között. A gazdaságpo-
litikával kapcsolatban arról is szólt, hogy Németország a
szomszédos országokhoz képest jó helyzetben van, de „kü-
lönböző külső és belső tényezők miatt a jólétünk nem annyira
biztos, mint amilyennek tűnik”.

Így az Egyesült Államok és Kína közötti „kereskedelmi há-
ború” a német ipart is nyomás alá helyezi, és „szociális piac-
gazdaságunk a rendszerek versenyében áll a kínai
gazdasággal, amely nagyon sikeres, de értékfelfogása egészen
más, mint a miénk” – mondta.

A belső tényezőkről szólva hozzátette: meg kell vizsgálni,
hogy miként lehet élénkíteni a belgazdasági konjunktúrát és
erősíteni a versenyképességet, például a vállalkozásokat ter-
helő adók és járulékok rendszerének reformjával.

Annegret Kramp-Karrenbauer decemberben vette át a
CDU vezetését, elődje Angela Merkel kancellár volt, aki ok-
tóber végén jelentette be, hogy befejezi pártvezetői tevékeny-
ségét, a kormányfői tisztséget pedig legfeljebb a ciklus
végéig, 2021 őszéig tartja meg és utána visszavonul a politi-
kából.

A CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió
(CSU) szövetségének országos választói támogatottsága
akkor történelmi mélyponton, az Emnid intézet mérése szerint
24 százalékon volt. A CDU/CSU azóta növelte táborát, az
Emnid legutóbbi, a Bild am Sonntag című vasárnapi lapban
ismertetett felmérése szerint támogatottsága január első heté-
ben 31 százalékos volt, ami 2 százalékpontos emelkedés az
egy héttel korábbihoz képest, és megközelíti a 2017-ben tar-
tott szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson elért 32,9
százalékot. (MTI)
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Forrás: a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldala

Január 13-án, a vallásszabadságot a világon
először kihirdető tordai országgyűlés 451. év-
fordulóján hálaadó istentisztelettel ünnepelt
a Magyar Unitárius Egyház Erdély- és Magyar-
ország-szerte. 

A központi ünnepségre a kolozsvári belvárosi uni-
tárius templomban került sor. Az istentisztelet során
Szabó Előd ürmösi lelkész végezte a szószéki szolgá-
latot, aki beszédében elmondta, hogy nem kötelező
vallásos emberként élni, mindazonáltal ez egy érték,
amely az életet gazdagabbá teszi. A hit olyan képesség,
mint a látás vagy a hallás, amivel szabadon cseleked-
hetünk. Végül hozzátette: a vallásszabadság mértéke
sosem túlzott, nem szabad megelégedni a múltba né-
zéssel, hanem bátran kell a jövő felé tekinteni, az aján-
dékba kapott hittel keresni a teljesebbet. 

Az ünnepi műsor keretében fellépett a János Zsig-
mond Unitárius Kollégium népdalköre Bárdos Réka
tanítónő vezényletével és Gorzó Boglárka diák közre-
működésével. Ezt követően felolvasásra került a tordai
országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvénye.

Bálint Benczédi Ferenc püspök főpásztori köszön-
tőjében elmondta: az új esztendőben vallásos buzgó-
ságunk az egyéni és közösségi lét felelősségteljes
gyarapításában kell történjen. A gyülekezetek úgy kell
szolgálják a rájuk bízottakat, hogy munkálkodásuk

közben egy olyan világ dicsfénye ragyogjon, melyben
nincs sem méltánytalanság, sem oktalan szenvedés,
csak egymásra támaszkodó, tiszta emberi szándék és
életigenlő cselekvés.

Pánczél Károly Magyarország Országgyűlése nem-
zeti összetartozás bizottságának elnökeként üdvözlő-
beszédében kifejtette, hogy őriznünk kell a 451 évvel
ezelőtti döntés emlékét, hiszen az a magyar nemzet
szellemi örökségének része. A közösség vallási ön-
rendelkezése a keresztény Európa alapértéke. Majd
hozzátette: attól, hogy valakinek adunk, nekünk nem
lesz kevesebb, sőt az adás által mi is többé válunk.
Végül beszédét annak a megállapításával zárta, hogy
a szabadság ma is fontos, hiszen békét és prosperitást
hoz.

A megemlékezés keretében fellépett Kátai Zoltán
énekmondó, aki 16–17. századi unitárius zsoltárokat
zenésített meg. Ezt követően sor került a 2018. évi egy-
házi irodalmi pályázat eredményhirdetésére és a jubi-
leumi emléktárgyak átadására.

A Himnusz eléneklésével záruló templomi ünnep-
séget állófogadás követte a János Zsigmond Unitárius
Kollégium dísztermében.

Isten áldása kísérje a tordai országgyűlés örökségét
ápoló közösségek életét!

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya

Vallásszabadság napi ünnepség 
Kolozsváron

A Magyar Polgári Párt (MPP) országos vá-
lasztmánya a múlt hét végén Székelyudvarhe-
lyen ülésezett. A testület egyebek mellett
arról döntött, hogy újból a parlament elé ter-
jesztik a Székelyföld autonómiatervezetét. 

A jelenlévők kinyilvánították: az autonómia ügyé-
ben továbbra is elszántak, újra és újra a törvényhozók
elé terjesztik a tervezetet annak érdekében, „hogy élet-
ben maradjon a székelyföldi autonómia kérdésköre. A
dél-tiroli példa a remény arra, hogy a hosszas és kitartó
törekvés Romániában is pozitív eredményt szülhet” –
olvasható egyebek mellett a szerkesztőségünkhöz el-
juttatott közleményben.

A közelgő európai parlamenti választásokkal kap-
csolatosan úgy döntöttek, hogy „az RMDSZ és az MPP
közötti együttműködési megállapodást alapul véve tár-
gyalásokat kezdeményeznek a szövetséggel. Bejutó
helyre számítanak, jelöltjük Márton Zsuzsanna, a Szat-
már megyei Egri község polgármestere, aki „az MPP
jobboldali politikáját és az Európai Parlament nemzeti
oldalát erősítené”. 

A tárgyalások lefolytatásával a párt vezetőségét bíz-
ták meg. Ugyanakkor elhatározták, hogy a Magyar
Polgári Párt nem zár ki egyetlen lehetőséget sem,
„amellyel megjeleníthetik a párt célkitűzéseit az euró-
pai parlamenti választásokon”.

Mezei János elnök ismertette annak az általa készí-
tett felmérésnek az eredményeit, amely a párt belső
ügyeit, vagyoni helyzetét taglalja 2018. december 31-
ig. A választmány megtette a tavaly novemberi elnök-
váltás miatt szükségessé vált változtatásokat az MPP
szervezeti felépítésében. A választmányi elnök Pethő
István, az MPP Kovászna megyei önkormányzati kép-
viselője lett, ügyvezető elnök Salamon Zoltán, a párt

Hargita megyei elnöke. Az ülésen döntöttek az etikai,
illetve a pénzügyi bizottság összetételéről is.

„Nagyon mozgalmas időszak elé nézünk, az elkö-
vetkező két évben négy választás is lesz. Fontosak az
időben és a jól meghozott döntések, illetve ezeknek a
kivitelezése. Ehhez a több mint 20 éves politikai és ön-
kormányzati tapasztalatomat használom fel” – ígérte
Pethő István. 

Salamon Zoltán az értékek és érdekek sokszínűsége
jegyében lát hozzá az ügyvezetői elnöki munkához. 
„A Kárpát-medencei nemzeti együttműködés elvitat-
hatatlan erő, megmaradásunk záloga, ugyanakkor a ro-
mániai magyarság lélekszámából kiindulva
természetes, hogy ezt a régiót, illetve az itt élő magyar
közösséget több szervezet is képviselje. Ezt úgy fogal-
maztuk meg, hogy helye és ideje van a versenynek,
helye és ideje van az együttműködésnek. Az elmúlt
időszakban felmutattuk a verseny és az együttműködés
helyes arányát, amelyet a választók megelégedéssel
igazoltak vissza. Elsődleges feladatomnak tekintem –
a nemzetpolitikai célok szem előtt tartásával –, hogy
az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében haladjunk
tovább” – fogalmazott.

„Maratoni ülésen, jó hangulatban, operatívan vittük
végig a napirendi pontokat. Úgy érzem, hogy elkötele-
zett szándék és szív mellett a racionalitás elve alapján
tudtuk meghozni döntéseinket. A csapat egységes, lelkes
és cselekvőkész” – összegzett az ülés lejárta után Mezei
János elnök.  A választmány tagjainak köréből közel
4000 lej gyűlt a csíkszeredai börtönben raboskodó Beke
István és Szőcs Zoltán családja számára. A Magyar Pol-
gári Párt a gyűjtést a Csíkszék Székely Tanácsának kez-
deményezését felkarolva szervezte meg a múlt hét végi
székelyudvarhelyi tanácskozásán. (mózes)

Elkötelezett szándék és racionalitás 
Ülésezett az MPP választmánya

A nyugat-balkáni országok euró-
pai uniós integrációjának bátorítá-
sáról, a Három Tenger
Kezdeményezés ljubljanai csúcsta-
lálkozójáról, a román uniós elnök-
ség előtt álló feladatokról
egyeztetett egyebek mellett Borut
Pahor szlovén és Klaus Iohannis
román elnök kedden Bukarestben.

Közös sajtótájékoztatójukon
Pahor úgy értékelte: a következő
időszak egyik legfontosabb esemé-
nye az új Európai Parlament meg-
választása lesz. Leszögezte: a sok
helyütt teret nyerő euroszkepti-
kus diskurzus ellenére ő hisz az
Európai Unió újjászületésében
és abban, hogy ez a projekt re-
ménykeltő perspektíva marad a
nyugat-balkáni országok szá-
mára is.

A szlovén elnök felidézte, hogy –
a horvát államfővel együtt – társel-
nöke a volt jugoszláv országok
együttműködését szorgalmazó úgy-
nevezett Brdo-Brioni folyamatnak,
és úgy vélekedett: a földrész bizton-
sága szempontjából is fontos, hogy
a térség országai az uniós csatlako-
zás felé haladjanak.

Iohannis megerősítette, hogy a
román uniós elnökség számára kie-
melt fontosságú téma a nyugat-bal-
káni integráció. Hozzátette: ebben a
folyamatban minden ország „érde-
mei szerint”, a csatlakozási feltéte-

lek teljesítése függvényében halad-
hat előre.

A román elnök megemlítette,
hogy a Három Tenger Kezdemé-
nyezés szeptemberi bukaresti ta-
nácskozása után a – Balti-, az
Adriai- és a Fekete-tenger között ta-
lálható – 12 európai uniós tagállam
együttműködési fóruma Szlovéniá-
ban tartja következő csúcstalálko-
zóját júniusban, és ennek
előkészítéséről is egyeztetett szlo-
vén vendégével. Megbeszélésükön
a Keleti Partnerség jövőjét és a Fe-
kete-tenger térségének biztonsági
kérdéseit is érintették.

A román schengeni csatlakozás
kilátásait firtató újságírói kérdésre
válaszolva mindkét államfő úgy vé-
lekedett: bár Románia már régóta
teljesíti az eredetileg meghatározott
technikai előírásokat, aligha lesz
tagja a belső határellenőrzés nélküli
térségnek, ha nem teljesíti a Hollan-
dia és más országok által utólag tá-
masztott feltételeket.

A szociáldemokrata bukaresti
kormánnyal feszült viszonyban lévő
jobboldali román államfő hozzá-
tette: azzal mindenki egyetért, hogy
Romániának a schengeni övezetben
a helye, és ezen a téren Bukarestben
is együttműködés van a vitázó felek
között, mert a csatlakozás belső
konszenzus nélkül nem valósulhat
meg. (MTI) 

Uniós projektekről egyeztetett
a szlovén és a román elnök

Megszabadulna a magyar in-
tézményektől és szállodát
hozna létre a temesvári ma-
gyar házban az épület tulaj-
donosa – közölte a Heti Új Szó
című temesvári hetilap,
amelynek szerkesztősége az
épületben működik.

A város szívében álló, ötszintes
épületet Trianon után közadakozás-
ból építtette, és az erre a célra létre-
hozott Magyar Ház
Részvénytársaság tulajdonaként te-
lekkönyveztette a bánsági magyar-
ság. Az 1930-ban átadott épület
azonban csak rövid ideig adott ott-
hont a magyar intézményeknek. A
kommunista diktatúra idején álla-
mosították, a pártsajtó szerkesztősé-
geit költöztették bele, és a
kommunizmus bukása után sem
szolgáltatták vissza. Egy 1990-es
elnöki rendeletnek és egy későbbi
bírósági ítéletnek megfelelően
azonban az épület első emeletén
maradhatott a Heti Új Szó szerkesz-

tősége, amely egyik fenntartójának,
az RMDSZ megyei szervezetének
is irodát biztosított a termeiben.

Marossy Zoltán, az RMDSZ
Temes megyei szervezetének el-
nöke az MTI-nek elmondta: az el-
múlt napokban a polgármesteri
hivatal közvitára bocsátotta, hogy
mélygarázst építene a telekre, ame-
lyen az épület is áll. Marossy úgy
vélte: ez annak a cégcsoportnak az
érdeke, amely megszerezte az épü-
let tulajdonjogát, és amely hónapok
óta próbál megállapodni a Heti Új
Szó szerkesztőségével és a magyar
szervezetekkel az emelet átadásá-
nak a feltételeiről.

Marossy Zoltán kijelentette: a
bánsági magyarságnak be kell lát-
nia, hogy a magyar ház elveszett, de
azt is hozzátette, hogy „nem fogják
olcsón adni a bőrüket”. Meg fogják
kérni az árát annak, hogy távozza-
nak a bánsági magyarság számára
szimbolikus jelentőséggel bíró épü-
letből. (MTI)

Szállodát alakítana ki 
a temesvári magyar házban 

az épület tulajdonosa

Forrás: emke.ro



Lukács a nap végére egyre szótlanabb
lett. A 24 órás műszak első óráiban
derűsen fogadta a budapesti panzió

vendégeit, udvarias mosoly helyett barátsá-
gos kérdésekkel, megjegyzésekkel biztosí-
totta rokonszenvéről az újonnan érkezőket, a
távozóknak szerencsés utat kívánt. Négy-öt
órával később azonban mintha elfáradt
volna, már senkivel nem kezdeményezett be-
szélgetést, de bármire megkérték, készséggel
segített: utcák megközelítési lehetőségeit ke-
reste ki a térképen, taxit hívott, pizzát ren-
delt. Csak a recepcióspultot nem hagyhatta
el munkaidőben, ha viszont megérkezett a
váltás, és történetesen az egyik szobában
gond volt a televízióval, a hibát bejelentő
vendég számíthatott arra, hogy a mackós já-
rású, piros arcú alkalmazott előbb-utóbb be-
kopog, és megpróbálja orvosolni a hibát.

– Erdélyben többször is jártam. Az unoka-
öcsém Kolozsváron végezte az egyetemet,
oda is nősült – magyarázta első találkozá-
sunkkor. – Szép helyek vannak arrafelé. Min-
ket főleg a hegyek vonzanak, szabadság alatt
szívesen megyünk túrázni a családdal.

– Régóta dolgozik ebben a panzióban? –
kérdeztem pár nappal később, egy este, ami-
kor újra ő volt ügyeletben. 

– Több mint egy évtizede. Azelőtt vagyon-
őri feladatokat láttam el egy bútorokat for-

galmazó cégnél. Fiatalabb koromban pedig
egy óceánjáró hajón pincérkedtem. Éveket
töltöttem a Karib-térségben, jól kerestem,
mégsem tudtam megszokni azt az életformát.
Nehezen bírtam a bezártságot, és fárasztott
a rengeteg dúsgazdag fazon, akik nem érték
be azzal, hogy minden
kívánságukat lesik, azt
is elvárták volna, hogy
szünet nélkül mosolyog-
jon, jópofizzon velük a
személyzet. Voltak, per-
sze, rendes, jóravaló emberek is a luxustu-
risták között, de a többség passzióból
ugráltatott. Erre még rátett egy lapáttal a
honvágy, meg a tudat, hogy otthon vár a ba-
rátnőm. Azért is vállaltam el azt a melót,
hogy pénzt gyűjtsek a közös életünkhöz, a la-
kásvásárláshoz. Amint meglett az alaptőke,
és lejárt a szerződésem, nem kértem újabb
hosszabbítást. Hazajöttem, összeházasod-
tunk, aztán jöttek a gyerekek. Érdekes módon
az óceánjáró időszakomból nem sok maradt
meg, a helyszínek, történések mind elmosód-
tak. Volt viszont egy belevaló szobatársam,
egy magyar fiú, vele jókat beszélgettünk
munka után. Akkoriban még eléggé törtem

az angolt, és az, hogy a pár lépésnyi kabi-
nunkban, végtelen távolságra az otthonunk-
tól az anyanyelvünket használhattuk, minden
hajósélménynél többet ért. Talán ezért tudom
felidézni ma is azoknak az óráknak a nyugal-
mát. A heti vízimentő-képzésekre is jól em-

lékszem, de azokra
nem azért, mert any-
nyira élveztem volna.

– A jelenlegi mun-
kája mennyire stressz-
mentes?

– Hála istennek nem sokat idegeskedem.
Jó pár törzsvendégünk van, őket már kiis-
mertem, tudom, melyiküknek sietős mindig a
dolga, és kinek esik jól egy kis társalgás. Az
egyik, hosszú távú bérlőnk, egy üzletember,
igazi moziőrült, minden új filmet megnéz, és
naponta ajánl nekem is valamit a premierek
közül. Amikor éjszakás vagyok, és alig van
mozgás a panzióban, meg szoktam nézni a
javasolt filmeket, aztán amikor újra találko-
zom az úriemberrel, megvitatjuk, hogy kinek
mi mennyire tetszett. Persze, az évek során
nemcsak képernyőn láthattam akciót, néha
„élőben” is részesültem az „élményből”.
Évekkel ezelőtt, egy éjszaka például egy fia-

tal pár szobájában tört ki a balhé. Az eme-
letről lehallatszott a veszekedésük, aztán re-
pülni kezdtek a székek. Egy ideig vártam,
amikor azonban kezdtek eldurvulni a dolgok,
feltelefonáltam a szobájukba. Szerencsére a
szelídebbik fél, a kis hölgy vette fel a kagylót,
elnézést kért, és azzal véget is ért a cirkusz.
Végződhetett volna rosszabbul is, mindene-
setre következő lépésként értesítenem kellett
volna a rendőrséget. Egy másik alkalommal
egy francia kisgyerek jelent meg sírva a re-
cepciónál. Nem értettem, mit mond, de
egyértelmű volt, hogy a szüleit keresi. Mivel
tudtam, hányas szobát kapták, felcsöngettem
hozzájuk, és pár perc múlva érkezett is a
döbbent anyuka, aki addig észre sem vette,
hogy a kisfia nincs vele. Kiderült, hogy a
szülők elfelejtették bezárni az ajtót, és
amíg aludtak, a gyerek félálomban kilépett
az ajtón, és elbóklászott a folyosón. Szóval
itt sincs mindig olyan szélcsend, mint most,
de számomra mégis ez az állás a biztos ki-
kötő.

Nemsokára nagy csapat hátizsákos fiatal
érkezett, így, hogy ne hátráltassam a munká-
ban, elköszöntem beszélgetőtársamtól. Mi-
közben kiosztotta a bejelentkezési
űrlapokat, és elmagyarázta, mit hova kell
írni, arra gondoltam: igaza van. Ő valóban
megérkezett.

2019. január 16., szerda _______________________________________________ KÖZÉLET ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

A sajtófotó se ott tart, ahol kellene.
Hazai magyar vonatkozásban mon-
dom ezt természetesen. Mint annyi
másban, ebben is nehezen behozható
lemaradást okozott a kisebbségi lét.
Szubjektív okokat is bőven sorolhatnék
persze, ha a helyzet ilyetén alakulását
akarnám részletezni, de inkább a biz-
tató jelekre térek ki jegyzetnyi terjede-
lemben. Harmadik alkalommal is
sikeresnek bizonyult a Magyar Újságí-
rók Romániai Egyesülete (MÚRE)
által szervezett sajtófotópályázat, Ko-
lozsvár után múlt szombaton Nagyvá-
radon is megnyitották a Brassai 2017
kiállítást, albumban is bemutatták a
díjazott képek válogatott anyagát, a
székelyföldi, magyarországi és vajda-
sági díjazottak átvehették az elis-
meréseiket. Rá egy napra Maros-
vásárhelyen, a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János ter-
mében nyílt tárlaton ismerkedhetett a
közönség a MÚRE felhívására ver-
senybe szállt sajtófotósok 2016-os fel-
vételeivel, ezeket is tetszetős kiadvány
örökíti meg az utókornak. Nálunk, Er-
délyben is a hagyomány útjára lépett
tehát egy sorozat, amelynek mintaadó
rendezvényét világszerte kedvelik, be-
csülik az emberek, és nagyon ösztönző
tud lenni azok számára, akik a sajtó-
fotó, a fotóriport mellett szeretnék el-
kötelezni magukat. Igaz, a World Press
Photo pályázat, hatalmas mennyiség-
ből merítve, már 61 kiadást megért, és
a Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb
képei is 37. alkalommal kerülnek az
érdeklődés középpontjába Budapesten
idén áprilisban, ehhez viszonyítva
pedig a mi szerény 3-as számunk és a
kiválasztott száznyi fotó elenyészőnek
tekinthető. De hosszabb távon kies ho-
nunkban is kiprovokálhatja a fotózás
és újságírás e nagyigényű, sok önfel-
áldozást, kitartást és bátorságot, elv-
szerűséget, elhivatottságot igénylő
válfajának erőteljesebb felfuttatását.
Feltételes módot használok, hiszen
tudom, a diktatórikus rendszer buká-
sával megszűnt ugyan a sajtó egyedu-
ralmi kiszolgáltatottsága, és már nem
követelik meg Romániában, hogy a
cenzúrának eleget téve minden mé-
dium a diktátort dicsőítse, minden lap
az ő és megvalósításai képét helyezze
főoldalra meg több más ilyesmi, amire
az idősebbek jól emlékeznek, a média
helyzete azonban ma is rendkívül bi-
zonytalan. A sajtó, főleg ha kisebbségi,
anyagi gondokkal küzd, majdnem min-
dig a fennmaradása a tét. Ki tudja, há-
nyadrendű vágya lehet, hogy a minden
szempontból nagy erőfeszítéseket
igénylő sajtófotót az őt megillető figye-
lemben részesítse? Sokfelé még igazi

fotóriportere, erre a célra alkalmazott
szakembere sincs az újságnak. Ha
képet akar az írása mellé, az újságíró
a maroktelefonját használja, jobb eset-
ben igyekszik valamilyen márkás ka-
merához hozzájutni. Vagy a
szerkesztőségek a hírügynökségek
„egyenkínálatára” kényszerülnek, fo-
tóművész barátok jóindulatára szorít-
koznak. Javultak a nyomdák, a
digitalizálás sokat segít, az újságpapír
is jobb minőségű, mint korábban, a
lapok fotói mégis ritkán érik el az el-
várások mércéjét. Kicsi a felvevőpiac,
hiányoznak a jó minőségű magazinok,
a „szenzációs” képekkel arató bulvár-
lapok se kapaszkodtak meg tájainkon,
a vérbeli fotóriporterek, helyszíni tu-
dósítók, világjáró haditudósítók se
verik le egymást mifelénk. Pedig vi-
lágjárni is sokkal könnyebb, mint ami-
kor vízumot kellett szerezni. Nem
panasz ez, tény csupán. És mennyi
ilyesmit sorolhatnék még, ami e kiál-
lítások szemlézése, ajánlgatása kap-
csán eszembe jutott. De nem ez
határozta meg a következtetéseimet,
bár ilyesmik fölött se szabad elsiklani.
Több pozitívumot sugalltak a látottak
és az események, mint kesergésre
valót. Annak örültem mindenekelőtt,
hogy a hazai kulturális életben a ja-
nuár 2019-ben is csúcsidőszak. A ro-
mániai fotóművészet napja, január
11., a dokumentumfotózásban, haditu-
dósításban egykor úttörőként elhíre-
sült Szathmári Pap Károly
születésnapja előtt is tisztelgő Marx
József Fotóklub minden eddigi részvé-
telt meghaladva mutatja fel múlt évi
termésének a legjavát a vásárhelyi
Bernády Házban, több új nevet, fiata-
los „borzolatlanságot” kínálva föl az
érdeklődőknek. Ez a „szegmens” is
előléphet a jövőben potenciális után-
pótlássá. A Brassai 2016 is látványos,
érdekes, változatos tükörkép egy letűnt
esztendő történéseiről. Még ha közel-
ről se törekszik teljességre, és sajátos-
ságaiból adódóan nem is akar művészi
köntösben pompázni. De figyelmet ér-
demel, valóságosan és képletesen is. A
kiállítás még jó pár hétig várja a né-
zőket, minden bizonnyal arra késztetve
őket, hogy azon morfondírozzanak, mit
tartott a hazai és a Kárpát-medencei
magyar sajtó bizonyos hányada kép-
ben rögzítendőnek a 2016-os évben.
És, mondjuk, mit láthatunk majd a ké-
sőbbiekben a tavaly megéltekből.
Azoknak pedig, akik bárhogyan is elő-
mozdíthatják a honi magyar sajtófotó-
zás ügyét, arra is nyújthat sugallatot,
hogy távlatosan és érdemlegesen ez a
terület is megérett a támogatásra.
(N.M.K.) 

Háta mögött az óceán

A január 11-i, pénteki tárlat-
nyitó már előre jelezte, e hét
keddjének délelőttjén azonban
hivatalosan is elkezdődött a kul-
túra hete Marosvásárhelyen. A
Studium – Prospero Alapítvány
által főszervezett összművészeti
eseménysorozat a tervek szerint
szép hagyománnyá válik, e ter-
vek megvalósíthatóságát jelzi,
hogy a program folyamatosan
bővül. A kulturális hét alapját az
alapítvány által már évek óta
szervezett, Olvass fel Marosvá-
sárhelyért!, illetve Citeşte-le târ-
gumureşenilor! című
huszonnégy órás felolvasómara-
tonok képezik, ezeket kibővítve
került sor az első kulturális hétre
2018-ban. Tavaly először a ma-
gyar és a román mellett a város-
ban élő más nemzetiségek
kultúrái is szerepet kaptak a ren-
dezvénysorozat keretében, idén
pedig még több, jellegzetesen
marosvásárhelyi, illetve Maros-
vásárhelyről szóló eseményen
vehetnek részt az érdeklődők –
mindezzel kapcsolatosan kedd
délelőtt tartottak sajtótájékozta-
tót a Studium – Prospero Alapít-
vány Rigó utcai szak-
könyvtárában.

Amint az a délelőtti összejö-
vetelen a fentiek mellett elhang-
zott, valamint dr. Vass Levente,
az alapítvány ügyvezető elnöke
elmondta, nagyon fontos a kul-
túra támogatása és a kultúrát tá-
mogató mecenatúra
promoválása. Az is kiemelt fon-
tosságú, hogy magyar és román
nyelven is elhangozzanak elő-
adások, hogy a két kultúra köl-
csönösen megismerhesse
egymást. Ez ügyben az alapít-

vány tényszerűen is fellépett: e
sajtótájékoztató keretében adtak
át négy digitális vetítőt három
román anyanyelvű, de többségé-
ben magyar gyerekeket tanító
pedagógusnak, illetve egy isko-
lának. Amint azt dr. Vass Levente
elmondta, az utóbbi tanintéz-
mény, a Serafim Duicu Általános
Iskola az alapítvány egyik támo-
gatott iskolája, a vetítők átadása
pedig olyan innovációt jelentett,
amelyet mindannyian – a szóban
forgó pedagógusok és a jelen
lévő román anyanyelvű újságí-
rók is – nagyon jól fogadtak.
Egyikük nyelvoktatásra utaló
kérdésére az egyik pedagógus
azt válaszolta, hogy a román
nyelvet idegen nyelvként oktatva
sokkal hatékonyabb eredménye-
ket érhet el, és hogy a vetítő
ebben nagy segítségére van, hi-
szen könnyebb képekkel, hangu-
latokkal, vizuális segítséggel
oktatni, mint puszta szinonimák-
kal. A digitális vetítőket Liliana
Sabău, a Dr. Bernády György
Általános Iskola, Claudia Văi-
dean, a Romulus Guga Általános
Iskola, valamint Adela-Maria
Belean, a Nicolae Bălcescu Álta-
lános Iskola pedagógusa vehette
át, a Serafim Duicu iskolának
szánt vetítőt Szövérfi Emese kö-
szönte meg. 

Elhangzott továbbá, hogy a
hasonló adományozásokat to-
vábbra is folytatni fogják, az ala-
pítvány Forradalom utcai
kulturális központjában berende-
zett kiállítással (Szente-Szabó
Ákos festő- és grafikusművész
Útfélen című kiállítása) pedig a
képzőművészet felé is nyitottak.
Az idén két további marosvásár-
helyi közösségről is szól majd
előadás, a sajtótájékoztatót köve-

tően pedig, a társszervező és tá-
mogató intézmények, színészek,
művészek jelenlétében, a román
kultúra napján déli 12 órakor el-
kezdődött a kulturális hét román
nyelvű felolvasómaratonja is. A
további programot az alábbiak-
ban olvashatják. 

Január 16., szerda: 18 óra,
Studium – Prospero Kulturális
Központ, Forradalom utca 8.
szám: Az erdélyi szászok múltjá-
ról és jelenéről (HU). Előadó:
László Lóránt történész.

Január 17., csütörtök: 18 óra,
Studium – Prospero Kulturális
Központ, Forradalom utca 8.
szám: Helyi roma szokások. A
roma lét és a nem roma lét között
(RO). Előadó: Rudy Moca, a
Romo Sapiens Egyesület képvi-
selője. 

Január 18., péntek: 18 óra,
Studium – Prospero Kulturális
Központ, Forradalom utca 8.
szám: a Marosvásárhelyi örmé-
nyek (RO) című előadás örmény
konyakkóstolóval egybekötve.
Előadó: dr. Puskás Attila, a Ma-
rosvásárhelyi Örmény–Magyar
Kulturális Egyesület elnöke.

Január 21., hétfő: 18 óra,
Studium – Prospero Kulturális
Központ, Forradalom utca 8.
szám: A marosvásárhelyi izraelita
közösség múltjából (HU). Elő-
adó: Spielmann Mihály történész.

Január 22., kedd: 12–22 óra,
Studium szakkönyvtár, General
Avramescu (volt Rigó) utca 11.
szám: Olvass fel Marosvásár-
helyért!/Citeşte-le târgumureşe-
nilor! Magyar nyelvű
felolvasómaraton a magyar kul-
túra napja alkalmából.

A kulturális hét rendezvénye-
ire a későbbiekben visszaté-
rünk.

Elkezdődött a kultúra hete Erről jut eszembe
Kaáli Nagy Botond

Hülyeség nem akadály!
Január 19-én, szombaton 19 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében újra mű-
sorra tűzik a Hahota színtársulat Hülyeség nem akadály! című kabaré-előadását. 

A Kiscsillag a Jazzben 
Január 21-én, hétfőn 20 órától a marosvásárhelyi Jazz & Blues Klubban koncertezik a magyarországi
Kiscsillag együttes, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként definiálta magát az
akkor még aktív Kispál és a Borz árnyékában, mára Magyarország első számú art-rock zenekarának
számít. Vendégművész: Stakhanov. 

Bemutatóra készül az András Lóránt Társulat
Január 18-án 19 órától Black Jazz címmel mutatja be öt lány: Macaveiu Blanka, Pelsőczy Luca (e.h.),
Sosovicza Anna (e.h.), Szabó Franciska és Szőcs Anita (e.h.) fellépésével legújabb kortárs táncpro-
dukcióját a társulat Brăila utca 10. szám alatti székházában (volt zsinagóga). 



Jelentősen bővült 
az új autók eladása

A tavaly 130.919 új autót írtak forgalomba Romániában, ami 23,06 szá-
zalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A használt gépkocsiknál
8,99 százalékos visszaesést mértek – közölte hétfőn a Romániai Autó-
gyártók Egyesülete (ACAROM).

2018 decemberében 12,26 százalékkal több új autót írtak forgalomba,
mint az előző év azonos időszakában, 9285 egységet.

Ami a használt autókat illeti, 2018 decemberében első ízben 15,75 szá-
zalékos visszaesést regisztráltak 20107 utolsó hónapjához mérten, számuk
38.702-re rúgott. A tavaly összesen 473.616 használt autót írtak be a for-
galomba, ami 8,99 százalékkal marad el az egy évvel korábban jegyzett
adathoz képest.

Márkákra bontva, a Dacia továbbra is fölényesen vezet 36.873 eladott
egységgel és 23,02 százalékos növekedéssel. A második a Skoda 11.148
egységgel és 22,32 százalékos növekedéssel, a harmadik pedig a Renault
10.629 egységgel és 37,72 százalékos növekedéssel. A Volkswagen
10.060 egységgel és 3,19 százalékos növekedéssel a negyedik, az ötödik
pedig a Ford 9 681 eladott egységgel és 18,93%-os növekedéssel a 2017-
es szinthez képest. (Mediafax)

Tavaly november végéig 
8,56 százalékkal nőttek a külföldi

közvetlen tőkeberuházások
Tavaly az első tizenegy hónapban 8,56 százalékkal, 4,842 milliárd eu-

róra nőttek a külföldi közvetlen tőkeberuházások Romániában – közölte
hétfőn a Román Nemzeti Bank.

2017. január és november között a külföldi közvetlen tőkeberuházások
értéke 4,460 milliárd euró volt.

A jegybank szintén hétfőn közölte, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya
tavaly az első tizenegy hónapban csaknem 60 százalékkal nőtt, és elérte
a 8,730 milliárd eurót. Az előző év azonos időszakában a folyó fizetési
mérleg hiánya 5,468 milliárd euró volt.

2017-ben egész évben 1,5 százalékkal, 4,586 milliárd euróra nőtt a kül-
földi közvetlen tőkeberuházások értéke, a folyó fizetési mérleg hiánya 85
százalékkal, 6,464 milliárd euróra emelkedett.

A folyó fizetési mérleg hiánya azt követően ugrott meg, hogy gyorsabb
ütemben nő az import az exportnál. A statisztikai intézet a múlt héten kö-
zölte, hogy tavaly az első tizenegy hónapban 18 százalékkal, 13,412 mil-
liárd euróra nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya az előző év azonos
időszakához mérten. (MTI)

Decemberben 3,3 százalék volt
az éves infláció

Decemberben 3,3 százalék volt Romániában az éves infláció – közölte
hétfőn az Országos Statisztikai Intézet.

Az infláció főként a nem élelmiszer jellegű áruféleségek miatt nőtt,
amelyek 3,75 százalékkal kerültek többe, az élelmiszerek fogyasztói ára
3,10 százalékkal, a szolgáltatásoké 2,44 százalékkal emelkedett.

Novemberhez képest az infláció 0,16 százalékos volt.
Tizenkét hónap alatt, vagyis 2018. január és december között az átlagos

inflációs ráta 4,6 százalék volt az előző évhez mérten.
A decemberi infláció a jegybank várakozásának megfelelően alakult,

hiszen illeszkedett a központi bank által kitűzött 1,5-3,5 százalékos inf-
lációs célsávba. 2017 végén is 3,3 százalék volt az éves inflációs ráta.

A jegybanki alapkamat jelenleg 2,5 százalék, egyes elemzők az idén
legfeljebb 25 bázispontos emelésre számítanak, más elemzők azt sem tart-
ják kizártnak, hogy egész évben változatlan marad az irányadó kamat.
(MTI)
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A PwC Global Economy
Watch előrejelzése szerint a
világgazdaság egésze las-
sulni fog 2019-ben azáltal,
hogy a világ hét legfejlettebb
országából álló G7-országok-
ban hosszú távon visszaáll az
átlagos növekedési ütem.

A PwC hétfői, MTI-nek küldött
előrejelzése szerint várhatóan mér-
séklődik Amerika és Kína növeke-
dése, a fejlett gazdaságok munkaerő-
piacai továbbra is szűkülnek, India
pedig a következő évtizedekben to-
vább javíthatja helyezését a globá-
lis GDP-rangsorban.

A PwC szakértői szerint véget
ért a legjelentősebb gazdaságok
növekedésének 2016 vége és 2018
eleje között tapasztalt fellendülése.
Az USA-ban a költségvetési ösz-
tönző intézkedéseknek köszönhető
növekedés várhatóan gyengülni fog,
a magasabb kamatlábak valószínű-
leg visszafogják majd a fogyasztói
kiadásokat, az erős dollár pedig to-
vábbra is fékezni fogja a nettó ex-
port bővülését. A PwC előrejelzése

szerint Amerika növekedése a 2018-
ban becsült 2,8 százalékról 2019-
ben várhatóan körülbelül 2,3
százalékra fog mérséklődni.

Kína növekedése is lassulni fog
2018-hoz képest, jóllehet a kor-
mány arra fog törekedni, hogy a
lassulást minimálisra csökkentse,
az amerikai vámok hatása, illetve
az adósságszintek féken tartásának
szüksége miatt a növekedés 2019-
ben valószínűleg lassul – írták.

Polacsek Csaba, a PwC Magyar-
ország üzleti tanácsadás üzletágá-
nak cégtársa a közleményben
elmondta: tavaly a legfontosabb
gazdasági hírek arról szóltak, hogy
a fejlett gazdaságokban közel 4,5
millió új munkahely jött létre. Vá-
rakozásaik szerint ez a trend 2019-
ben fokozatosan mérséklődik, és
néhány gazdaságban, mint például
az USA-ban, Kanadában és Né-
metországban a munkanélküliségi
ráta el fogja érni a szerkezeti szem-
pontból legalacsonyabb szintet,
miközben a bérek növekedése fo-
kozatosan megindul – tette hozzá.

Ha a Brexit rendben zajlik, arra
számítanak, hogy az Egyesült Ki-
rályságban is változatlan szintű
marad a munkanélküliség. A Brexit
során jelentkező rendellenességek
azonban a munkanélküliség erős
emelkedését eredményezhetik –
vélekedett a szakértő.

Az Egyesült Királyság várha-
tóan vissza fog esni a világ legje-
lentősebb gazdaságainak rangso-
raiban: 2019-ben India és Francia-
ország is valószínűleg túl fogja
szárnyalni, és a világranglista ötö-
dik helyéről a hetedik helyre fogja
kényszeríteni. Míg az Egyesült Ki-
rályság és Franciaország a hasonló
szintű fejlődés és a nagyjából azo-
nos lélekszámú népesség miatt
rendszeresen egymást előzte a
rangsorban, India jobb helyezése
valószínűleg állandósulni fog.

A PwC előrejelzése szerint
2019-ben a reál GDP az Egyesült
Királyságban 1,6 százalékkal,
Franciaországban 1,7 százalékkal,
Indiában 7,6 százalékkal fog emel-
kedni. (MTI)

PwC: lassulni fog idén
a globális gazdasági növekedés 

Büntetőintézkedésekkel fe-
nyegeti az Egyesült Államok
berlini nagykövete az Északi
Áramlat-2 földgázvezeték
beruházásban részt vevő
német vállalatokat – írta a
Bild am Sonntag című vasár-
napi német lap.

A „Trump nagykövete zsarolni
próbál német cégeket” című írás
szerint Richard Grenell levélben
fordult az érintett vállalatokhoz, ki-
emelve, hogy a „szankciók jelentős
kockázatát vonja maga után”, ha
továbbra is részt vesznek az orosz
földgázt a Balti-tengeren keresztül,
Ukrajna és Lengyelország megke-
rülésével Németországba szállító
vezetékhálózat kiépítésében és mű-
ködtetésében, vagy általában véve
az orosz energiaexportban.

A lap szerint ez „tabu a diploma-
ták világában”. Hozzátették, hogy
a címzettek zsarolásként értelme-
zik a levelet. A német külügymi-
nisztériumban sem talált
megértésre a nagykövet lépése –

áll a beszámolóban, amely szerint
kormányzati illetékesek közvetle-
nül washingtoni partnerekkel kí-
vánnak kapcsolatba lépni az ügy
miatt.

A nagykövetség egy szóvivője a
Bild am Sonntagnak azt mondta,
hogy a levél „nem fenyegetésként
értendő, hanem az amerikai poli-
tika világos üzeneteként”.

A nagykövet a levélben kifej-
tette, hogy az Északi Áramlat-2 és
a Török Áramlat földgázvezeték
feleslegessé teheti az európai érté-
kesítésre szánt orosz földgáz ukraj-
nai tranzitját, aminek révén
Ukrajna elveszítené biztonságpoli-
tikai jelentőségét. Így tovább emel-
kedne az orosz beavatkozás
veszélye Ukrajnában, az Európai
Unió pedig az energiaellátásban ki-
szolgáltatottá válna Oroszország-
nak. Így a két földgázvezeték
építését támogató cégek valójában
„aláássák Ukrajna és Európa biz-
tonságát” – írta Richard Grenell.

Az Észak Áramlat-2 földgázve-

zeték németországi szakaszának
építése tavaly májusban kezdődött
el. A beruházással két új, összesen
évi 55 milliárd köbméter – a már
meglévő vezetékpárral azonos –
szállítási kapacitású vezetékkel bő-
vítik az Északi Áramlatot, amely-
nek kiindulási pontja az
oroszországi Viborg, és a németor-
szági Greifswald mellett fekvő
Lubminnál éri el a német partot.

A projektben a Gazprom orosz
gázipari vállalat több európai cég-
gel társul, a Wintershall és az Uni-
per német csoportokkal, a
holland–brit Shell-lel, az osztrák
OMV-vel és a francia Engie-vel
(korábbi nevén a GDF Suez). 

Az Ukrajnát szintén elkerülő
Török Áramlat két ága egyenként
évi 15,75 milliárd köbméteres ka-
pacitású lesz, az egyik Törökorszá-
got, a másik pedig Törökországon
keresztül Délkelet- és Közép-Eu-
rópa országait látja el orosz föld-
gázzal, a vezetékrendszert még
építik. (MTI)

Német lap: a berlini amerikai nagykövet
szankciókkal fenyegeti 

az Északi Áramlat-2 német résztvevőit

Florin Cîţu, a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) szenátora hétfő
este bejelentette, hogy ala-
kulata egyszerű indítványt
készül benyújtani Eugen 
Teodorovici pénzügyminisz-
ter és „főnöke”, Darius Vâl-
cov ellen amiatt, hogy késik
a 2019-es évi állami költség-
vetés elfogadása.

„Kizárólag gazdasági válság
idején késett éppen ennyit a költ-
ségvetés (még egyszer beigazoló-
dik a válság, ha még lenne valaki,
aki ezt nem látja)” – írta a politikus
egy Facebook-bejegyzésben.

Hazugsággal vádolta meg Teo-

dorovici-ot és Vâlcovot. „Azt ha-
zudtátok, hogy nem vettek ki új
adókat, azt hazudtátok, hogy nem
államosítjátok a második pillért,
azt hazudtátok, hogy a törvényes
határidőn belül beterjesztitek a
költségvetést. Eugen 
Teodorovici, vedd a főnöködet,
Darius Vâlcovot, s menjetek haza”
– fogalmazott a PNL gazdasági
ügyekben rendszerint megszólaló
politikusa.

Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter szombaton reggel egy tele-
víziós nyilatkozatban azt mondta,
hogy a szaktárca elkészült a költ-
ségvetés tervezetével.

Elmondása szerint a 2019-es
büdzsé 1022,5 milliárd lejes (221,5
millió euró) bruttó hazai termékre
(GDP) épül, 5,5 százalékos gazda-
sági növekedéssel és 2,5 százalé-
kos költségvetési hiánnyal számol.
Közölte továbbá, hogy a büdzsé
2,8 százalékos inflációt prognosz-
tizál olyan körülmények között,
hogy a pénzhígulás üteme novem-
berben 3,43 százalékos volt. Emel-
lett 4,62 százalékos lej–euró
árfolyamot vettek alapul – ez jelen-
leg 4,67 lejen áll. Arra számítanak
ugyanakkor, hogy az alkalmazot-
tak száma 3,8 százalékkal 5,3 mil-
lióra nő. (Mediafax)

A PNL egyszerű indítványt nyújt be 
a pénzügyminiszter ellen

Szerkesztette: Benedek István
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– Gyakorlatilag a hőveszteség-
nek két oka van, az első esetben az
épületburkon keresztül vész el a hő,
ez minden épületnél, egy tömbház-
lakásnál is többféle úton történik, a
falakon keresztül, a földszinti lak-
rész esetében a padlózaton (akár
van pince, akár nincs), az utolsó
szinten pedig a födémen keresztül.
A lépcsőház falánál ez kisebb mér-
tékű, és elméletileg a szomszédok-
kal közös falak ugyanolyan
hőmérsékletűek. A másik ok a szel-
lőztetés által generált hőveszteség.
Szellőztetni kell, erre vannak is szá-
mítások, körülbelül óránként 30
köbméter levegőre van szüksége
egy személynek, ha nem végez fizi-
kai munkát. Ha sportol vagy fizikai
erőfeszítést tesz, akkor már sokkal
több oxigénre van szüksége. Ha
nem szellőztetünk, az egészségi
problémákat von maga után, hiszen
a friss, tiszta levegőre szüksége van
a szervezetünknek. Egy jól szigetelt
épületnél 50 százaléknál több a
szellőztetés általi hőveszteség, erre
találták ki a hővisszanyerő rend-
szert. Ez egy rendkívül gazdaságos,
szűrőkkel ellátott berendezés,
amely egy közepes nagyságú lakás
esetében óránként 300 köbméter
friss, szűrt és előmelegített levegőt
biztosít. Lehet szabályozni, hogy
milyen időközönként mőködjön,
akár pára- és szén-dioxid-érzékelő-
vel hatékonyabbá tenni.

Van eset, hogy a hőveszteség
rendben van, jó a szigetelése az
épületnek, viszont csempekályhával
fűtenek. Ennek a hatásfoka kb. 50
százalék, a kondenzációs kazán fű-
tőrendszerhez viszonyítva, aminek
95 százalék fölötti a hatásfoka. A
kandalló, csempekályha mutatós,
romantikus a hangulata, ma is sok
régi tömbház van, ahol ezzel fűte-
nek, és nem hiszik el, hogy pénzki-
dobás. Az történik, hogy a család
reggel fölkel, elviszik iskolába a
gyerekeket, de ahhoz, hogy készü-
lődéskor meleg legyen, reggel 4-5
órakor be kell gyújtani, és éppen
amikor a legjobban adja ki a mele-
get, mindenki elmegy otthonról.
Későn melegszik fel, és azért na-
gyon rossz a hatásfoka, mert egy je-
lentős része a hőnek távozik a
kéményen keresztül. Nagyon kis
hatékonyságú, a másik hátránya a
szabályzási lehetőség hiánya, mi-
közben központi fűtés esetében a
termosztáttal kiválóan szabályoz-
hatjuk mind a hőfokot, mind a fű-
tési időszakot. Fűteni akkor kell,
amikor otthon vagyunk. Persze nem
engedem, hogy teljesen kihűljön a
lakás, de ez egy tömbház esetében
nem is igazán történik meg, ugyanis
általában lent, fent és oldalt is van
szomszéd.

– Sokan panaszkodnak arra,
hogy amióta kicserélték az ablako-
kat, penészedik a lakás…

– Ez összetett dolog, és több té-
nyező befolyásolja, a banális fes-
téktől a fűtésig. A párás levegő a
legfontosabb faktor. Ha a relatív pá-
ratartalom 60 fölött van, különösen
ha nagy a külső és belső hőmérsék-
let közötti különbség, és gyengén
szigetelt az épület, akkor várható a
penész. Főként a sarkokban, szek-
rények mögött, ahol nem jár a le-
vegő, és adott minden feltétel, ami
kedvez a penészgombának. Nem
elég csak szellőztetéssel védekezni
ellene. Megfelelő kell legyen a szi-

getelés, és megfelelőképpen kell fű-
teni. Nem a termopán jelenti a gon-
dot, hanem a légtömörség. Eddig
meg voltunk szokva, hogy a régi
ablakoknál mozgott a függöny, nem
kellett sokat szellőztetni, de óriási
volt a hőveszteség. Tévhit, hogy a
légtömör ablakok miatt van penész.
Gyenge a fűtés, hidegek a falak és
nem mozog a levegő. Nem is kell
állandóan mozognia, hanem időn-
ként szellőztetni kell. Nem szeret-
nék bonyolult tudományos
magyarázatokba bocsátkozni, in-
kább egy kézenfekvő példával
szemléltetem a jelenséget: nyáron
ülünk a kerthelyiségben, és rende-
lünk két hideg sört. Az egyiket po-
hárba, a másikat termoszba kérjük.
A pára nem magától keletkezik,
hanem mi „termeljük”, a fürdőszo-
bában, a konyhában például, ha fő-
zünk, ott párásodik a legjobban.
Ugyanakkor a testünk is párater-
melő, éjszaka egy emberi test 3-4,
de akár 5 deciliter vizet is a leve-
gőbe juttat párolgás formájában. A
szellőztetés által csökkentjük a re-
latív páratartalmat, ugyanis ha a
hideg és akár 100%-os páratartalmú
levegő 20 fokra felmelegedik, a pá-
ratartalma kb. felére csökken.

– Szellőztetéskor inkább hosz-
szabb ideig résnyire nyissuk az ab-
lakot, vagy rövid ideig tárva
legyen?

– Szerintem a gyors, intenzív
szellőztetés a jó. Minél hidegebb
van kint, annál rövidebben.

– Említette, hogy megfelelően kell
fűteni. Milyen az ideális hőmérséklet
például egy tömbházlakásban?

– Egy gyengén szigetelt épület-
nél fontos, hogy jól legyen fűtve,
viszont egy megfelelően szigetelt
épületnél, amely tartja a hőt, meg
van oldva a ventiláció, a szellőzte-
tés, más a helyzet. Vannak ugyan
előírt hőmérsékletek, de nyilván
sok mindentől függ: például amikor

az ember fáradt, éhes, és nincs
eléggé felöltözve, nagyobb meleget
igényel. Egy kipihent, jóllakott,
hosszú ujjú blúzban, hosszúnadrág-
ban lévő személynek télen a 20 fok
elég kellene legyen. A fürdőszobában
23 fok a javallott, a konyhában 18. A
zsebünkre nézve ez egyáltalán nem
mindegy, és egy fok különbség, pél-
dául ha 20 helyett 21 fokot tartunk a
lakásban, a költségek terén mintegy
10 százalékos többletet jelent.

– A penésszel való harcban
mennyire hatékonyak az egyre
gyakrabban használt páraelszívó
berendezések?

– Nagyon jók ezek, több liter
vizet elszívnak naponta. Az ideális
relatív páratartalom 20 foknál –
ugyanis függ a hőmérséklettől is –
50-60 százalék közötti. Ez alatt már
nem ajánlott, egészségi szempont-
ból sem, az embernek kiszárad a
szája, a torka. Ha magas, az sem jó.
A penészgondokra hatékony meg-
oldás lehet a páraelszívó, de telje-
sen nem szünteti meg a problémát,
számos tényező közrejátszik
benne, például egy hideg sarok-
ban, a bútorok mögött, ahol nem
mozog a levegő. Láttam már
olyant, hogy zöld volt a barna bőr-
kabát a szekrényben. Ajánlott a
faltól legalább 10 centire elhúzni
a bútort. Ha ott haladnak el a fű-
tési vezetékek, segít valamelyest.
Amennyiben mégis penészedik a
fal, az ecetet ajánlom a vegysze-
rek helyett az eltávolítására.
Csoda nincs, hiába látjuk a reklá-
mokban, hogy befújják, és azon-
nal eltűnik a penész. Az ecetből
oldatot kell készíteni, azzal le-
mosni a penészes felületet. Savas
oldat, tehát nem szereti a penész-
gomba, és az emberre nem káros.
De igazából az okokat kell meg-
szüntetni. Fontos mérni a relatív
páratartalmat, mert csak így tudjuk
eldönteni, hogy párátlanításra

vagy párásításra van szükség.
– Marosvásárhelyen is egyre sza-

porodnak a hőszigetelt tömbházak,
illetve sokan saját szakállukra szi-
getelték le a hozzájuk tartozó falfe-
lületet. Mi a szakember véleménye,
megfelelő módon történnek-e ezek a
munkálatok?

– Több kategória van: a legrosz-
szabb és legfurcsább, amikor elha-
tározza például a harmadik emeleti
lakó, hogy leszigeteli a hozzá tar-
tozó részt. Megpróbálja eltalálni a
színt, leszigeteli a padlótól a meny-
nyezetéig a falakat, általában 10 cm
vastagságú szigetelőanyaggal, épí-
tési engedély nélkül. Általában po-
lisztirolt használnak, ebből is
többféle van, és tudni kell, hogy ez
is ég, de nem lánggal, és nehezeb-
ben terjed. Amúgy van egy előírás,
miszerint a szintek között üvegvat-
tát, ásványgyapotot kell használni
egy sávon, főként az ablakok kör-
nyékén, ami valamelyest megaka-
dályozza a tűz terjedését.
Amennyiben a lakó csak a saját fal-
részét szigeteli le, valójában önma-
gával is kitol, ugyanis amellett,
hogy esztétikailag hibádzik a dolog,
illetve törvénytelen, tehát bármikor
megbüntethetik érte, számolni kell
az úgynevezett hőhidakkal (például
a sarkok, az ablakok körüli rész).
Azáltal, hogy valaki csak a saját fa-
lait szigeteli le, a probléma fokozó-
dik, és az átmenetnél penészedni
fog. Tehát lehet, hogy ez a megol-
dás valamit segít, de sok a hátránya
is. A másik kategória, amikor hosz-
szas gyűlésezés után eldöntik a
lakók, hogy leszigetelik a tömbhá-
zukat. Gyakran úgy történik, hogy
nem szakemberhez fordulnak,
hanem egy céghez, „mesterembe-
rekhez”, azok eljönnek, megvásá-
rolják a legolcsóbb anyagot, és
általában amatőr módon végzik el a
munkát. Viszont ennek az a hátrá-
nya, hogy nincs rá szavatosság, ha
tegyük fel, biztonsági szempontból
gond adódik. A hőhidakat általában
nem küszöbölik ki, a lábazatot nem
szigetelik le, és ott óriási lesz a hő-
veszteség, gondot fog okozni a
földszinti lakónak. Ugyanakkor a
legtöbb tömbház rendelkezik pincé-
vel, és az alsó szinten lakóknak
onnan továbbra is jön a hideg,
mivel általában ennek a szigetelését
is elmulasztják. Az utolsó emeleten
lakók bánatára a tetőzetet sem szok-
ták leszigetelni, mivel az pluszkölt-
séggel járna. Aki középen lakik, az
valamelyest jól jár, de az alsó és
felső szintek lakói talán rosszabbul
járnak, mint azelőtt. Egy tömbház
esetében, típustól függően, 30-40,
legtöbb 50 százalék külső fal, a
többi közös. Ezért nagy a különbség
egy földszinti vagy utolsó emeleti és
a köztes szinteken lévő lakások kö-
zött. A harmadik kategória, amely
törvényesen jár el, tehát tervezőhöz
fordul, aki statikai és energetikai
szakvéleménnyel alátámasztott terv-
dokumentációt készít, biztosítva,
hogy a beavatkozás által energia-
hatékony, a követelményeknek
megfelelő épületet kapjunk. Kiszá-
mítja, hogy a különböző változatok
esetén mennyi idő alatt térül meg
a beruházás, mennyi energiát taka-
rít meg a tömbház. Lakrészenként
nagy különbségek vannak, hiszen
nem mindegy, hogy egy felső
emeleti sarok lakrészről vagy egy
köztes, északi vagy déli fekvésű
lakásról van szó.

– Mennyivel csökken a hőveszte-
ség, ha jól szigetelt az épület?

– Átlagról lehet beszélni a hő-
veszteséget illetően, hiszen külön-
böznek az épületek, a lakások. Ha
megfelelően, szakértők bevonásá-
val járnak el, akkor 30 százalékot
mondanék, ennyivel csökken a hő-
veszteség, ha a nyílászárók is ki
vannak cserélve. De ez felmehet
akár ötven százalékig is, sőt hetven-
nyolcvanig, amennyiben modern,
megfelelően beállított és vezérelt,
hatékony hőközpontra cserélik a
régi csempekályhát. Arra is volt
példa, hogy az addigi 5-600 lej he-
lyett 100 lej alá csökkent a főtész-
számla.

Megjegyzem, hogy hőszigetelés-
nél általában 10 centi vastagságú
szigetelőanyaggal dolgoznak, az
ideális azonban a 16 centi lenne.
Sokan azt gondolják, hogy ha nem
10 cm-est használnak, hanem a 15
vagy 20 centist, akkor az 25-50 szá-
zalékkal többe kerül. Ez nem igaz,
hiszen a ragasztás, dübelezés, háló-
zás, glettolás, nemesvakolat, mun-
kadíj terén nincs többletköltség, a
különbséget igazából az 5-10 centi-
vel vastagabb polisztirol jelenti, ami
valamivel drágább ugyan, mint a tíz
cm-es, de ez a többlet nem nagy
összeg. Átlagban 8-10 százalékkal
kerül többe a munkálat, ha a 15 cm-
es mellett döntünk, viszont a hatása
sokkal jobb, a többletköltség 1-2 év
alatt megtérül. 

Ha építési engedély birtokában
végzik a munkálatot, természetesen
az is költséget jelent, ezért is pró-
bálják sokan kihagyni ezt a lépést,
viszont előnye, hogy van egy mű-
szaki ellenőr, egy felelős műszaki
vezető, aki ellenőrzi a munkát,
követ minden lépést, a minőséget,
jegyzőkönyvet készít. Az átadást
követően újabb energiatanúsítványt
kell készíteni, és ha ez bizonyos pa-
ramétereknek megfelel, akkor az
önkormányzat 7 évig adókedvez-
ményben részesíti a tömbház la-
kóit. Lehet, hogy ez az árkülönbség
7 év alatt nem térül meg, de a mi-
nőség szempontjából mindenkinek
azt javasolom, hogy a törvényes
utat válassza, ugyanis biztonságot
jelent.

– Egy megfelelően kivitelezett
munka esetén utólag mennyivel
csökkennek a fűtési költségek?

– Szerintem átlagosan legalább
30-40 százalékkal csökken a fűtési
költség, viszont ehhez oda kell fi-
gyelni néhány dologra: egyebek
mellett, hogy lehetőleg akkor kell
fűteni, amikor otthon tartózkodunk,
tömbházban amúgy sem hűl nagyon
ki a lakás. És fel kell öltözni otthon,
télen ne járjunk rövidnadrágban és
mezítláb, hanem tréningben. És
ajánlott odafigyelni a hőmérsékleti
értékekre, például a szobában le-
gyen 20 fok, a konyhában kissé hű-
vősebb.

– Vannak, akik belső szigeteléssel
próbálkoznak. Ez mennyire haté-
kony?

– A belső szigetelés több okból
nem ajánlott, csak nagyon extrém
esetekben kellene alkalmazni.
Külső szigetelés esetén a falak, akár
tégla-, akár betonfalakról legyen
szó, melegek, mivel kívülről le van-
nak szigetelve. Viszont ha belülről
szigetelem, akkor, bár a belső falfe-
lület meleg, a szigetelés túlsó felén
már hideg lesz. Ahogy kikapcsolom
a fűtést, a meleg távozik, a falak hi-
degek maradnak, így abszolút nem
használjuk ki a falaknak a hőkapa-
citását.

(Folytatás az 1. oldalról)
Harc a penészfoltokkal

Varga Imre



Múlt év decemberétől a csalá-
don belüli erőszak áldozatai-
nak védelmében a helyszínre
érkező rendőrök azonnal in-
tézkedhetnek. A helyszíni fel-
mérés és helyzetelemzés
alapján a rendőrök elrendel-
hetik és végre is hajthatják
az erőszakos fél ideiglenes
(ötnapos) távoltartását,
nem kell bírói végzésre várni
– áll a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség közle-
ményében.

A családon belüli erőszak eseteit
ajánlatos jelenteni, mivel a hely-
színre kiszálló rendőrök jogosultak
a távoltartást elrendelni, ha azt ta-
pasztalják, hogy egy személy élet-
veszélyben van, testi épségét
veszély fenyegeti, vagy korlátozva
van a szabadsága. A családon belüli
erőszak áldozatainak védelmében a
2018. július 13-án módosított 174-
es számú törvénnyel kibővítették és
szabályozták a rendőri beavatkozás
módozatát. A rendőrök hivatalból,
vagy a 112-es segélyhívó számon

érkező riasztások, írásos vagy s zó-
beli, a rendőrségeken közvetlenül
vagy telefonon kért segítség, de
akár az esemény szemtanúinak be-
jelentése nyomán is intézkedhet-
nek.

Eddig a rendőrök csak korláto-
zottan intézkedhettek, a megtörtént
bántalmazást megállapították, de a
fennálló bántalmazás veszélyét
nem. Az erőszakosan fellépő csa-
ládtag ideiglenes távoltartására vo-
natkozó végzést is csak bíró
állíthatta ki legtöbb 48 órával az
erőszakos tett megállapítása után.
Az új rendelet értelmében a rend-
őrök erőszakkal is behatolhatnak az
agresszor lakásába vagy a székhe-
lyére, amennyiben ott történt a bán-
talmazás. A távoltartás
elrendelésének figyelmen kívül ha-
gyása bűncselekménynek számít, és
egy hónaptól egy évig terjedő bör-
tönbüntetéssel sújtható.

A Hivatalos Közlönyben 146-os
számmal közzétett 2578/2018. évi
miniszteri rendelet értelmében az
intézkedő rendőrök első feladata a
támadó és az áldozat szétválasztása
annak érdekében, hogy megszün-
tessék a további fizikai erőszak koc-

kázatát. Ki kell kérdezniük a feleket
fizikai állapotukról, és ha indokolt,
a helyszínre rendelik a mentőket.
Az áldozatot és a bántalmazót tájé-
koztatják jogaikról, kötelességeik-
ről és arról, hogy milyen
intézkedéseket szándékoznak foga-
natosítani. Az eset súlyossága függ-
vényében a helyszínre érkező
rendőröknek értesíteni kell a rend-
őrség speciális szerveit, és ameny-
nyiben más jellegű bűntényt
észlelnek, igyekeznek rögzíteni, be-
gyűjteni a bizonyítékokat.
A támadó erőszakkal eltávolítható
otthonából

A további támadás kockázatát a
rendőrök 21 kérdéses űrlappal
mérik fel, ahol az első hét kérdés a
kifejezetten súlyos esetekre vonat-
kozik. A legfontosabb, hogy az ag-
resszornak volt-e korábban arra
irányuló próbálkozása, hogy meg-
ölje, a második, hogy fordított-e va-
laha az áldozat ellen fegyvert vagy
más olyan tárgyat, amellyel sérülést
tudott volna okozni. A harmadik
kérdés azt célozza, hogy az aktuális
bántalmazás során szenvedett-e sé-
rülést, zúzódásokat, vágást, szúrást,
lövést, égést, csonkítást az áldozat.

Ha az első hét kérdés közül az első
kettőre az áldozat igennel válaszol,
a rendőr megállapíthatja a kockáza-
tot, és kiállíthatja az ideiglenes tá-
voltartási végzést. Az intézkedő
rendőr ekkor minimális időt hagy a
támadónak, hogy összeszedje a la-
kásból a legszükségesebbeket, a
személyi iratait, pénzt, a gyógysze-
reit, és eltávolítja a lakásból.
Ugyanakkor más intézkedésekkel is
védelmet nyújthatnak az áldozat-
nak: meghatározhatják, hogy az el-
követő milyen közel mehet az
áldozathoz, családtagjaihoz, a la-

kásukhoz, a családtagok munkahe-
lyéhez vagy iskolájához, illetve ha
az elkövetőnek fegyver van a tulaj-
donában, azt át kell adnia a rend-
őröknek. 

Múlt év novemberében 4500
rendőrrel ismertették az új jogsza-
bályokat és képeztek ki őket arra,
hogy miként járjanak el családi erő-
szak esetében és az ideiglenes tá-
volságtartási végzés elrendelése
során. Az első fázisban kiképzett
rendőrök a maguk során továbbad-
ják a megszerzett ismereteket kol-
légáiknak.

A modern büntetőjogi szankci-
óknak társadalomvédő és „meg-
torló” (szankcionáló), ugyanakkor
nevelő hatásuk is van, ezért bünte-
tőjogi felelősségre vonás nem stig-
matizálhat egy bizonyos személyt
egy életen át, ezért a büntetőjog is-
meri a büntetőjogi felelősség elé-
vülésének és a büntetés-
végrehajtás elévülésének intézmé-
nyét (románul „prescripţia răspun-
derii penale” és „prescripţia
executării pedepsei”). 

Az első intézmény lényege,
hogy a bűncselekmény elköveté-
sétől számított bizonyos idő el-
múltával a tettest már nem lehet
felelősségre vonni. Tehát a tett
bűncselekmény marad, viszont
ennek következménye, a büntető-
jogi felelősség már nem állapít-
ható meg, magyarán: nyomozás
vagy bírósági eljárás ellene már
nem indulhat, vagy ha ez el volt
indítva, és az elévülés beteljesedé-
séig stagnált, akkor ezt már nem is
lehet folytatni. Ennek a büntető-
jogi intézménynek a magyarázata,
hogy az idő múlásával a cselek-
mény társadalomra gyakorolt ha-
tása csökken, a tettes a büntetőjogi
felelősségre vonás állandó „fenye-
getése” alatt megváltozhat, illetve
az idő múlásával a bizonyítékok is
„elkopnak”, a tanúk emlékezete
megfakul.

Ennek ellenére bizonyos bűn-
cselekmények súlyosságuknál
fogva soha nem évülnek el, füg-
getlenül attól, hogy elkövetésüktől
mennyi idő telt el. Ezek a bűncse-

lekmények a következők: a népir-
tás (genocid), az emberiség elleni
bűncselekmények (infracţiuni
contra umanităţii), a háborús bűn-
cselekmények (infracţiuni de răz-
boi), szándékos emberölés –
alapformában és minősített formá-
ban, valamint minden olyan szán-
dékos bűncselekmény, amely
eredményeképpen a sértett fél el-
halálozott.

A román Btk. által szabályozott
elévülési határidők a következők:
15 év a törvény által életfogytig-
lani vagy 20 évet meghaladó bör-
tönnel büntetett bűncselekmények
esetén, 10 év a törvény által 10 és
20 év között szankcionált tettekért,
8 év az 5 és 10 év közötti bűncse-
lekmények esetén, 5 év az 1 és 5
év közötti börtönnel szankcionált
bűncselekmények esetén, vala-
mint 3 év az egy év alatt büntetett
cselekmények vagy a büntetőjogi
pénzbüntetéssel szankcionált cse-
lekmények esetén.

Az elévülés a tett elkövetésétől
kezd folyni. Abban az esetben, ha
folyamatosan elkövetett bűncse-
lekményről van szó (pl. elektro-
mos áram folyamatos lopása),
folyamatos bűncselekmény vagy
mulasztás megszűnésétől folyik,
folytatólagosan elkövetett csele-
kedet esetén (ugyanazzal a bűn-
cselekményi szándékkal
elkövetett több bűncselekmény,
például valakit ugyanazon jogta-
lan haszonszerzési céllal több-
ször megtévesztenek), az
elévülést az utolsó elkövetett cse-
lekménytől számítjuk, bizonyos,
több cselekmény elkövetését fel-
tételező bűncselekményeknél,

amelyek egyenként nem bűncse-
lekmények, csak összességben (pl.
a prostitúció vagy a koldulás a régi
román büntető törvénykönyvben),
az utolsó tett elkövetésétől számí-
tódik az elévülés. Kiskorúak által
elkövetett bűncselekmények ese-
tén az elévülési idők feleződnek.

Az elévülési idő, mivel ennek
van egy, a nyomozói passzivitást
szankcionáló hatása is, mindig fél-
beszakad egy nyomozati cselek-
mény végrehajtásakor, ebben az
esetben az illető cselekménytől
számítva újabb elévülés kezd
folyni. A nyomozati cselekmény
társtettesség esetén mindenkivel
szemben az elévülés félbeszaka-
dását eredményezi, függetlenül
attól, hogy melyik személlyel
szemben volt foganatosítva. Így
például egy elővezetési parancs
kiadása (ordin de reţinere) egyik
személlyel szemben a többi eseté-
ben is az elévülés megszakadását
eredményezi. Bármennyi félbe-
szakítás is történjen, amennyiben
az eredeti elévülési idő kétszeresét
meghaladja a folyamat, az elévü-
lés életbe lép. Az elévülési idő fel-
függesztődik, ha a büntető
felelősség végrehajtását valami-
lyen külső objektív ok vagy törvé-
nyes rendelkezés tette
lehetetlenné.

A következő részben egy
másik hasonló intézményről fo-
gunk beszélni, amely nem a bűn-
cselekményért megállapítható
bűnügyi felelősségre hat, hanem
annak megállapítása után a bün-
tetés végrehajtását teszi lehetet-
lenné. 

(Folytatjuk)
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Olyan hátrányos helyzetű fia-
taloknak fizetik ki a sofőris-
kola költségeit, akik számára
a munkavállalásnál előny
vagy feltétel a hajtási jogosít-
vány, illetve hasznos eszköz a
munkaköri teendők ellátásá-
ban. Pályázási határidő 2019.
január 25.

Pályázhatnak nehéz anyagi kö-
rülmények között élő 18-25 éves fi-
atalok, akik: szakmai pályafutásuk
kezdetén vannak és/vagy munkát
vállalnának, és a munkavállalásnál
feltétel lenne/előnyt jelentene a
gépjárművezetői jogosítvány. Mun-
kaviszonyban vannak, és munka-
köri teendőik ellátásában feltétel
lenne vagy előnyt jelentene a gép-
járművezetői jogosítvány. Rendel-
keznek B kategóriás
gépjárművezetői jogosítvánnyal, de
munkavállalásukhoz, illetve mun-
kaköri teendőik ellátásához feltétel
nagyobb gépjárművek – traktor, vil-
lamos, trolibusz – vezetésére, keze-
lésére feljogosító C, D kategóriás
engedély. Valamilyen más célból
szeretnének gépjárművezetői jogo-
sítványt szerezni, de az ezzel járó
költségek meghaladják anyagi lehe-
tőségeiket. A program részletes be-

mutatása (tájékoztató, pályázati
iratcsomó, formanyomtatványok) a
www.pentrucomunitate.ro és a
www.molromania.ro honlapon ta-
lálható. 

A pályázat eredményeit a
www.pentrucomunitate.ro és a
www.molromania.ro honlapon te-
szik közzé 2019. február 28-ig, a
nyerteseknek 2019. március 15-ig
küldik el a támogatási szerződést. A
sofőriskolába a szerződés aláírásá-
tól számított egy hónapon belül be
kell iratkozni. A sofőriskolában való
elméleti és gyakorlati képzés befe-
jezése: 2019. október 31. Bővebb
felvilágosítás A Közösségért Alapít-
vány 0755-045-699-es telefonszá-
mán, illetve a 0752-018-760-as
telefonszámon munkanapokon 10–
17 óra között, írásbeli kérdéseket az
office@pentrucomunitate.ro e-
mail-címen várnak. Beküldési ha-
táridő (a feladási postabélyegző
dátuma): 2019. január 25. A prog-
ram eddigi három kiírásában 51 fi-
atalnak sikerült megszereznie a
jogosítványt, további 38 pedig tanul
vagy vizsga előtt áll – tájékoztatott
közleményében A Közösségért Ala-
pítvány. (sz.)

Január 25-ig lehet pályázni
Kifizetik 

a sofőriskola költségeit

A napszámosmunka 
törvényének módosítása

A napszámosmunka besorolását szabályozó 2011. évi 52-es számú tör-
vény december 29-étől módosult – tájékoztatott Eva Man, a Maros Me-
gyei Munkaügyi Felügyelőség főfelügyelője. Ennek értelmében a
szakképesítés nélkül végezhető alkalmi munkát az alábbi területekre is
kiterjesztették:

Mezőgazdaság, vadászat és szolgáltatásai – 01 besorolás
Erdészet, kivétel a fakitermelési egységek – 02 besorolás
Halászat és haltenyésztés – 03 besorolás
Egy személy egy naptári év alatt nem dolgozhat 120 napnál többet nap-

számosként, függetlenül attól, hogy hány munkáltatója van. Ez alól kivé-
telt képeznek az állattenyésztésben foglalkoztatott pásztorok, akiket
szarvasmarhák és juhnyájak legeltetésére alkalmaznak, számukra egy év
alatt 180 munkanap engedélyezett. A munkáltató nem dolgoztathat egy
személyt folyamatosan 25 napig. (szer)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Családon belüli erőszak esetén
A rendőr azonnal intézkedhet



A magyar férfikézi-
labda-válogatott 32-26-
ra legyőzte Katar
csapatát a német–dán
közös rendezésű világ-
bajnokság csoportköré-
nek harmadik
fordulójában, hétfőn
Koppenhágában. A két
együttes harmadik egy-
más elleni meccsén a
harmadik magyar siker
született.

A sokat kritizált lebo-
nyolítás miatt a csapa-
toknak kevesebb mint
24 órájuk volt regenerá-
lódni a vasárnapi –
egyaránt győztes – mér-
kőzésüket követően, így
a fáradtságból adódóan a
megszokottnál több hi-
bára lehetett számítani.

Valero Rivera, a négy
évvel ezelőtt világbajnoki
ezüstérmes közel-keletiek spanyol
szövetségi kapitánya már a negye-
dik percben időt kért, mert a ma-
gyarok remekül kezdték a meccset
(3-0). Csapata rendezte a védeke-
zését, több mint hat percig nem ka-
pott gólt, így felzárkózott (4-3). A
magyar válogatott taktikus táma-
dójátékkal és szigorúbb védekezés-
sel reagált, ismét lendületbe került
(7-4), és egy ideig magabiztosan
tartotta három-négy gólos előnyét.
A folytatásban Katar megint véde-
kezést váltott, ennek ellenére a
hajrá a magyaroknak sikerült job-
ban, a szünetben 16-11-re vezettek,
ám sérülés miatt elveszítették
egyik legjobbjukat, a jobbátlövő
Balogh Zsoltot.

A második félidőt is bátor, ered-
ményes játékkal kezdték a magya-
rok, a szélekről és a belső
posztokról is hatékonyan lőttek.
Mikler Roland remek kapustelje-
sítménye ellenére védekezésben
ismét adódtak problémák, és a csa-
patnak az első félidőhöz hasonlóan
ebben az időszakban is sok időt
kellett emberhátrányban töltenie.
Az ellenfél egy 3-0-s sorozattal fel-
zárkózott, ezért Csoknyai István
szövetségi kapitány időt kért. A 43.
percben a harmadik kiállítása miatt
piros lapot kapott a katari Vadzsdi
Szinen, aki addig mind az öt lövé-
sét gólra váltotta. Valero Rivera ka-
pust cserélt, de ez sem segített,
mert a magyarok ezúttal minden
változásra, nehézségre gyorsan és
jól reagáltak, így remek teljesít-
ménnyel, a vártnál magabiztosab-
ban győztek.

A legeredményesebb magyar já-
tékos a mérkőzés legjobbjává vá-
lasztott Lékai Máté volt öt góllal.
A katariaknál Frankis Marzo és
Vadzsdi Szinen egyaránt ugyan-
csak öt-öt alkalommal volt ered-
ményes. A magyar kapusok közül
Mikler Roland 26 lövésből ötöt,
Székely Márton hétből kettőt vé-
dett.

A magyar válogatott a D cso-
portban pénteken 25-25-ös döntet-
lent játszott Argentínával, vasárnap
34-24-re legyőzte Angolát, ma 19
órától Egyiptommal (TV: M4
Sport), csütörtökön 21.30-tól pedig
az Európa-bajnoki ezüstérmes
Svédországgal találkozik (M4
Sport). A hatosból az első három
jut a középdöntőbe.

A torna győztese kijut a 2020-as
tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek
pedig részt vehetnek a jövő ta-
vasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.

A Temesvári Universitatea ellen
kezdte meg a bajnokság második
felét a Marosvásárhelyi CSM női
kézilabda-csapata, és újabb sikert
aratott, 11 mérkőzésből a 11. győ-
zelmet szerezte meg. Ezzel 14
pontra nőtt az előnye az A osztály
D csoportjában.

Az év első mérkőzésén nehezen
indult be a marosvásárhelyi csapat
gépezete. Több támadás kimaradt
az elején, két hétméterest sem érté-
kesítettek a hazai játékosok, és csak
két és fél perc után szerezték az
első gólt. Ennek ellenére nagyon
hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a
vendégcsapatnál sokkal jobb játé-
kerőt képvisel a CSM, csak éppen
valamiért nem tudnak összpontosí-
tani Mihaela Evi tantíványai, akik
hirtelen három ziccert is kihagytak.
Noha az első kapott gól után ötször
volt (többnyire ellentámadásokból)
eredményes a CSM, a huszadik

perc környékéig kiegyensúlyozott
volt a találkozó. Ekkor (9-7-es ve-
zetésnél) kettős emberhátrányba
került a CSM, és paradox módon
ez volt a pillanat, amikor felébred-
tek a hazaiak, és a kettős hátrány-
ban három gólt dobtak, anélkül
hogy kaptak volna.

A szünetre kialakult hétgólos
előnyt a második félidőben is meg-
őrizte a CSM, bár a védelem már
sokkal kevésbé volt hatékony,
Ugran pedig, aki jól védett az első
félidőben, kapott néhány potyát.
Akárcsak a kosárlabdázók egy nap-
pal korábban, a biztos győzelem tu-
datában már nem tudták a legjobb
tudásukat nyújtani a marosvásárhe-
lyi kézilabdázók. A két csapat kö-
zötti különbséget azonban jelzi,
hogy így is 14 góllal nyertek.

A csoportot gyakorlatilag behoz-
hatatlan előnnyel vezető csapat kö-
vetkező mérkőzését is hazai pályán
játssza, vasárnap a Nagybányai Mi-
naur látogat a Ligetbe.

Harmadik hely 
a Benedek-kupán

Nem volt nehéz megőrizni 
a veretlenséget

A harmadik helyet szerezte meg
Gyergyószárhegyen a Benedek-ku-
páért kiírt tornán a Marosvásárhe-
lyi CSM teremlabdarúgó-csapata.
A bajnoki szünetben rendezett so-
rozaton a szervező Gyergyószent-
miklósi Inter és a CSM mellett két
1. ligás csapat, a bajnoki babérokra
pályázó Csíkszeredai Imperial Wet
és a Székelyudvarhelyi FK vett
részt.

A mérkőzéseken egyáltalán nem
látszott a bajnoki szintkülönbség,
Lucian Nicuşan tanítványai két
szoros meccset játszottak az 1.
ligás ellenfelekkel. Az Imperial
Wet elleni találkozó 3-1-re végző-
dött a csíkszeredaiak javára, azon-
ban a mérkőzés csak az utolsó
percekben dőlt el, szünetben 1-1-re
állt a meccs. A marosvásárhelyi
csapat gólját Iszlai Richárd sze-
rezte.

Ezt követően a Székelyudvarhe-
lyi FK elleni találkozón szintén 
1-1 volt a szünetben, újrakezdés
után pedig a CSM vezetett, de

végül az udvarhelyiek 5-2-re nyer-
ték a találkozót. A marosvásárhe-
lyiektől Andrei Boroş és Kiss
Szilárd volt eredményes.

A harmadik napi fordulóban a
Gyergyószentmiklósi Inter ellen a
3. hely volt a tét, miután a házigaz-
dák is vereséget szenvedtek az 1.
ligás ellenfelektől. Kiegyensúlyo-
zott mérkőzés volt, amelyet a CSM
végül 5-4-re nyert meg. A szünet-
ben a CSM 4-1-re vezetett, a má-
sodik félidőben azonban az
Internek sikerült egy gólra feljön-
nie. A marosvásárhelyi gólszerzők:
Andrei Boroş, Robert Crişan, Iszlai
Richárd, Kiss Szilárd és Szabó
Zsolt.

A tornát az Imperial Wet nyerte,
amely 5-2-re győzött a döntő mér-
kőzésen Székelyudvarhely ellen.

A teremlabdarúgó 2. liga január
végén folytatódik. A rangsort ve-
zető marosvásárhelyi CSM hazai
pályán kezd, 26-án, szombaton
18.30 órai kezdettel a Karácsonkői
Ceahlăul csapatát fogadja. (bálint)
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Csoknyai: szenzációsan játszott a csapat
Csoknyai István szövetségi kapitány szerint szenzációsan ját-

szott a magyar férfikézilabda-válogatott, ennek köszönheti 32-
26-os győzelmét Katar ellen. „Nagyon kevés időnk volt
felkészülni, de ezt jól használtuk ki, és végül egy nagyon fontos
győzelmet arattunk. Végig uraltuk a mérkőzést, az elejétől
kezdve vezettünk, támadásban és védekezésben is szenzációsan
játszott a csapat. A védelem végig stabil volt, a kapusok jól segí-
tették a védekezőket, hatékonyan dolgoztak össze, és amikor né-
mileg megakadt a lendület, mindig volt egy ember támadásban,
aki vállalta a felelősséget, ebben Lékai Máté járt az élen, fontos
gólokat lőtt. Minden mérkőzésen vannak holtpontok, de ma si-
került átlendülniük ezeken. A szurkolótáborunk végig biztatott
bennünket, és azt gondolom, szép délutánt szereztünk nekik és
magunknak. Lépésről lépésre megyünk előre, ma pedig nagyon
fontos lépést tettünk meg. Bízom benne, hogy Egyiptom ellen
ugyanilyen játékot produkálunk, az a meccs is nehéz lesz” – vé-
lekedett a kapitány.

Bizonytalan Balogh Zsolt további játéka
Bokasérülése miatt bizonytalan Balogh Zsoltnak, a magyar

férfikézilabda-válogatott átlövőjének további játéka a világbaj-
nokságon. A magyar szövetség közleménye szerint a MOL-Pick
Szeged játékosa „enyhe részleges bokaszalag-sérülést“ szenve-
dett a Katar elleni összecsapáson. „Az ultrahangvizsgálat szerint
törés nincs, a sérült boka terhelhetősége a következő napokban
derül ki. A gyógyulási időről biztosat még nem lehet mondani“
– idézték Erdélyi Gábor csapatorvost.

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-vb, csoportkör, D csoport, 3. forduló: Magyar-

ország – Katar 32-26 (16-11)
Koppenhága, 1500 néző, vezette: Nacsevszki, Nikolov (mace-

dónok).
Lövések/gólok: 36/32, illetve 43/26.
Gólok hétméteresből: 3/3, illetve 6/4.
Kiállítások: 16, illetve 10 perc.
Magyarország: Mikler – Hornyák 3 gól, Bodó 4, Bánhidi 

3, Lékai 5, Balogh Zs. 3, Bóka 4, cserék: Ilyés, Nagy L. 3, Ancsin
2, Sipos, Székely, Jamali 2, Ligetvári 1, Császár 2, Juhász.

Katar: Juszuf – Berrased, Hasszaballa, Zakkar, Capote 4 gól,
Ali 4, Zuauj 1, cserék: Saric, Suljakovic 1, Marzo 5, Szinen 5,
Mallas, Roiné 3, Sajeb 1, Madadi 1, Ajssza 1.

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 11. fordulójában:

Nagyváradi CSU – Köröskisjenői Crişul 34-31, Nagybányai Mi-
naur – Resicabányai CSU 28-23, Marosvásárhelyi CSM – Temes-
vári Universitatea 40-26.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 11. forduló: Marosvásárhelyi

CSM – Temesvári Universitatea 40-26 (18-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Dacian

Chiriac (Beszterce), Daniel Vlasa (Beszterce).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Fl. Munteanu 3 gól, Bă-

răbaş 6, Darie, Târşoagă 6, Stîngu 3, Bucin 3 (Ola 2, Radu 4, Lă-
cătuş 2, Moldovan 1, I. Sângeorzan, Popeanu 5, Cozma, 
Ghemeş 5).

Temesvár: Brînzan (Ţurlea) – Şunei 4, Senciuc 4, Cl. Sângeor-
zan 1, Istrate 4, Juravle 3, Bobu 1 (Dobre, Sîrbu 1, Biro 5, 
Popan 1, Voicu 2).

Eredményjelző
Férfikézilabda-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:
* A csoport (Berlin): Franciaország – Korea 34-23 (17-16), Né-

metország – Oroszország 22-22 (12-10), Brazília – Szerbia 24-22
(14-11). Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Németország 5, 
3. Oroszország 4, 4. Brazília 2, 5. Szerbia 1, 6. Korea 0.

* B csoport (München): Spanyolország – Japán 26-22 (10-11),
Horvátország – Macedónia 31-22 (16-11), Izland – Bahrein 36-
18 (16-10). Az állás: 1. Horvátország 6 pont (97-76), 2. Spanyol-
ország 6 (91-70), 3. Macedónia 4, 4. Izland 2, 5. Japán 0 (78-99),
6. Bahrein 0 (64-97).

* C csoport (Herning): Dánia – Szaúd-Arábia 34-22 (17-11),
Norvégia – Ausztria 34-24 (16-13), Tunézia – Chile 36-30 (18-15).
Az állás: 1. Dánia 6 pont (109-60), 2. Norvégia 6 (108-69), 
3. Ausztria 2 (77-88), 4. Tunézia 2 (82-100), 5. Chile 2 (78-99), 
6. Szaúd-Arábia 0.

* D csoport (Koppenhága): Svédország – Angola 37-19 (19-
14), Egyiptom – Argentína 22-20 (8-9), Magyarország – Katar
32-26 (16-11). Az állás: 1. Svédország 6 pont, 2. Magyarország
5, 3. Katar 2 (77-79), 4. Egyiptom 2 (69-75), 5. Angola 2 (67-94),
6. Argentína 1.

A csoportok első három helyezettje a középdöntőben, a többi
pedig az alsóházi rájátszásban az Elnök Kupáért folytatja sze-
replését.

A magyar válogatott 
hat góllal legyőzte Katart

Bálint Zsombor

Bánhidi Bence, Nagy László és a katari Rafael Capote (b-j) a német–dán közös rendezésű férfikézilabda-
világbajnokság csoportkörének 3. fordulójában játszott Magyarország – Katar mérkőzésen Koppenhágá-
ban 2019. január 14-én. MTI/Illyés Tibor
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VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. al-
kalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZERZŐT. Tel. 0734-123-877. (20826-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítás-
technika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit kíná-
lunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég
székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-ke-
zelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-
as telefonszámon. (sz.-I)

MAGYARORSZÁGRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalma-
zunk SÜTŐIPARI DOLGOZÓKAT januári kezdéssel. Kiemelkedő bé-
rezés. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (20871)

A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara pályázatot hirdet ÓRA-
ADÓI  állások betöltésére a 2018/2019-es tanév II. félévére. Bővebb in-
formációk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Steven Spielberg egy nyílt sze-
replőválogatáson feltűnt, ismeretlen
17 éves lányra bízta Maria szerepét
a West Side Story új filmes feldol-
gozásában – adta hírül a The Holly-
wood Reporter.

A középiskolás Rachel Zegler a
szereplőválogatásra egy videóval
jelentkezett, amelyen a Tonight és a
Me Siento Hermosa című számokat
énekelte a darabból. Mint mondta,
nagyon izgatott, hogy őt választot-
ták „Maria ikonikus szerepére egy
ilyen csodálatos szereposztásban”,
és kolumbiai-amerikaiként megtisz-
telőnek tartja, hogy egy olyan sze-
repet játszhat, amely olyan fontos a
spanyolajkú közösségnek.

A musical új, Steven Spielberg
rendezte filmes változatában olyan
Broadway-sztárok játszanak, mint
Ariana DeBose (Anita) és David
Alvarez (Bernardo), valamint Josh
Andrés Rivera (Chino). A produk-
ció már korábban leszerződtette
Ansel Elgortot Tony szerepére, és
Rita Morenót, aki Valentinát fogja
játszani.

Spielberg felidézte, hogy mikor
egy éve elkezdték a produkció elő-
készítését, már bejelentették, hogy

Maria, Anita, Berardo, Chino és a
Cápák szerepeire latin-amerikai
származású színészeket keresnek.
Hozzáfűzte, hogy ezek a tehetséges,
fiatal színészek szerinte „új, felvil-
lanyozó energiával töltik fel ezt a
nagyszerű musicalt, amely aktuáli-
sabb, mint valaha”.

A Tony-díjas David Alvarez el-
mesélte, hogy szülei Kubából emig-
ráltak az Egyesült Államokba
kapcsolatok és angol nyelvtudás
nélkül, a jobb élet reményében.
„Tudom, milyen megpróbáltatáso-
kon mentek át, és Bernardóban is
sok ilyen belső vívódást látok” –
mondta, megjegyezve, hogy amióta
az eredeti, 1961-es filmet látta, na-
gyon vágyott erre a szerepre.

A West Side Story forgatóköny-
vét az Oscar-jelölt, Pulitzer-díjas
Tony Kushner írta az eredeti musi-
calt jegyző Arthur Laurents mun-
kája nyomán, a dalszövegeket
Stephen Sondheim jegyzi, a musi-
cal zenéjét pedig Leonard Bernstein
komponálta.

A film producere Spielbergen
kívül Kevin McCollum és Kristie
Macosko Krieger, a forgatás nyáron
kezdődik majd. (MTI) 

Steven Spielberg ismeretlen
női főszereplőt választott 

a West Side StoryhozÖtszáz éve, 1519. január 15-
én végezték ki felségárulás
vádjával Vasco Nunez de Bal-
boa spanyol konkvisztádort,
az első európait, aki meg-
látta a Csendes-óceánt.

Balboa 1475-ben született a por-
tugál határ közelében fekvő Jerez
de los Caballeros városkában egy
elszegényedett nemesi családban.
Mint akkoriban oly sokan, ő is a
Kolumbusz által nem sokkal ko-
rábban felfedezett Újvilágban ke-
reste szerencséjét, ahová 1500-ban
hajózott át. Részt vett a mai Ko-
lumbia és Panama közti mocsaras
vidék felkutatásában, a neki járó
zsákmányból Hispaniola (a mai
Haiti és Dominika) szigetén gaz-
dálkodni kezdett, de gyorsan adós-
ságokba keveredett. A békés
élethez egyébként sem fűlött a
foga, s 1509-ben egy hajón, hordó-
ban elrejtőzve megszökött hitele-
zői elől. A hajó a mai Panama
karibi partján, egy újonnan alapí-
tott településre tartott, amelynek
lakói állandó háborúskodásban áll-
tak a bennszülöttekkel.

A karizmatikus, bátor és gyors
észjárású Balboa hamarosan át-
vette a vezetést, és meggyőzte tár-
sait, hogy keressenek olyan helyet,
ahol termékenyebb a talaj, és ke-
vésbé harciasak az indiánok. Egy
győztes csata után 1510-ben a mai
Kolumbia területén megalapították
Santa Maria la Antigua de Darién
városát, az első állandó spanyol te-
lepülést a dél-amerikai kontinen-
sen, melynek ideiglenes
kormányzója Balboa lett. Az indi-
ánok, akiket sanyargatott, rabszol-
gának adott el, aranyat zsarolt ki
belőlük, az Aranyország, Eldorádó
meséjével kezdték traktálni, hogy
megszabaduljanak tőle.

A fellelkesült Balboa, miután a
spanyol koronától nem kapott tá-
mogatást, saját szakállára szerve-
zett expedíciót. A 190
konkvisztádor a törzsfőktől kizsa-
rolt bennszülött teherhordókkal
1513. szeptember 1-jén indult nyu-
gatra, az indiánok szerint „a másik
tenger” partján fekvő Eldorádó
meghódítására. Határtalan nélkülö-

zések közepette küzdötték előre
magukat az ingoványos, járhatat-
lan őserdők mélyén, útjukat ellen-
séges bennszülöttekkel vívott
csaták, mérges kígyók, a hegyek
omladékos lejtői, rohanó folyók és
végeérhetetlen trópusi esők nehe-
zítették.

Az egyre fogyatkozó, kimerült
csapat tagjai 1513. szeptember 25-
én egy magaslatról végre megpil-
lantották a víztükröt. Balboa
először azt hitte, hogy eltévedt és
a Karib-tenger partjára jutott visz-
sza, és lemondóan így sóhajtott fel:
„Az ember odajut, ahová a sors
veti, de nem oda, ahová igyeke-
zett!”. Amikor aztán alaposabban
körülnézett, addig ismeretlen he-
gyeket látott, s megbizonyosodott
róla, hogy a nyugati tenger fekszik
a lábai előtt. Az expedíció papja Te
Deumot celebrált, a helyet kőra-
kással és kardjaikkal a fába vésett
keresztekkel jelölték meg. A lee-
reszkedés további négy napot vett
igénybe, közben egy csatát is vív-
tak a bennszülöttekkel, s szep-
tember 29-én végre elérték a
tengert. A területet az egyik kezé-
ben karddal, a másik kezében
Szűz Máriát ábrázoló lobogóval a
vízbe gázoló Balboa spanyol bir-
toknak nyilvánította, az öblöt
(lévén Szent Mihály napja) San
Miguelnek, a tengert Déli-tenger-
nek nevezte el, mert dél felé
tartva érték el. (A „Csendes” név
a Földet először megkerülő Ma-
gellán nevéhez fűződik, aki 1520-
ben nevezte el így a látszólag
békés óceánt, amelyre a dél-ame-
rikai kontinens déli csúcsát megke-
rülve jutott ki.)

A következő napokban kis hajót
eszkábáltak össze, s átkeltek a
csaknem 200 kisebb-nagyobb szi-
getet, zátonyt, homokpadot szám-
láló szigetvilágra, ahol dió
nagyságú gyöngyöket találtak.
Kincsekkel megrakva tértek vissza
1514 januárjában Santa Mariába,
Balboa a zsákmány negyedével és
a felfedezés hírével hajót menesz-
tett a királyhoz. A soha nem látott
nagyságú gyöngyök megtették a
kívánt hatást, az uralkodó Balboát

az újonnan felfedezett tenger ad-
mirálisává nevezte ki. Mivel azon-
ban ellenségeinek akkoriban már
se szeri, se száma nem volt, Darién
kormányzója már nem ő, hanem
egyik irigye, Pedrarias de Avila
(Pedro Arias Dávila) lett, aki meg-
érkezve rögvest lefogatta Balboát,
de nem sokkal később szabadon
engedte.

A két férfi között törékeny béke
alakult ki, Pedrarias még egyik lá-
nyát is hozzáadta a konkvisztádor-
hoz, igaz, távházasság révén – a
feleség ugyanis az óhazában élt, és
a házastársak soha nem látták egy-
mást. A kormányzó, ha nem is szí-
vesen, de abba is beleegyezett,
hogy Balboa továbbra is kutassa az
általa felfedezett óceán keleti part-
ját. Balboa 1519-ben négy alkatré-
szeire szétszedett hajót szállíttatott
át a földszoros legalacsonyabb há-
góján, a mai Panama-csatorna he-
lyén, így ezek a hajók keltek át
először a szoroson, még ha száraz
úton is.

Időközben Pedrarias helyzete
megingott az udvarban, s hírek
keltek szárnyra, hogy vizsgálat
indul ellene. Attól félt, hogy Bal-
boa ellene vallhat, de egyébként is
meg akart szabadulni kellemetlen
vetélytársától. Parancsára a visz-
szatérőben lévő Balboát Fran-
cisco Pizarro, az Inka Birodalom
későbbi meghódítója letartóz-
tatta, s minden formaságot mel-
lőzve felségsértés és lázadás
vádjával halálra ítélték. A Csen-
des-óceán felfedezőjét négy tár-
sával együtt 1519. január 15-én
fejezték le, sírjának helye a mai
napig ismeretlen.

A Csendes-óceán felfedezésé-
nek jelentőségét már a kortársak is
felismerték, ez tette lehetővé a spa-
nyol terjeszkedést Közép- és Dél-
Amerikában, többek között az Inka
Birodalom meghódítását. Balboa
emlékét különösen Panamában
ápolják, ahol nemcsak a Panama-
csatorna csendes-óceáni kikötője,
valamint közterületek és intézmé-
nyek, hanem a helyi pénznem és a
legmagasabb állami kitüntetés is a
nevét viseli. (MTI) 

500 éve halt meg az első európai, 
aki meglátta a Csendes-óceánt

Még a szakértői vizsgálat előtt lába kelt 
a feltételezett Michelangelo-festménynek

Elloptak egy feltételezett Michelangelo-fest-
ményt egy belga kisváros templomából pár
nappal azelőtt, hogy egy szakértő megvizs-
gálta volna.

A Szent család című 16. századi kép, amely a zelei
templom lelkésze, Jan Van Raemdonck szerint meg-
hökkentő hasonlóságot mutat a reneszánsz mesternek
egy brit gyűjteményben őrzött rajzával, péntek hajnal-
ban tűnt el helyéről az oltár közelében. A hiányát – és
azt, hogy a külső kapu nyitva volt – két asszony vette
észre, akik reggel virágot vittek az oltárra.

Egy közelben lakó asszony hajnali 5 órakor egy 20
év körüli férfit látott ólálkodni a templom környékén,
de az illető eltűnt, amikor a nő felkapcsolta a villanyt
– mondta el a pap a The Guardian című brit napilap-
nak.

A festményt pár nappal azelőtt lopták el, hogy a
templom lelkésze által felkért elismert Michelangelo-

szakértő, Maria Forcellino megvizsgálta volna.
A flandriai templom 16 éve kapta a festményt ado-

mányként Étienne Cooreman volt belga szenátortól. A
lelkész szerint a kép akár 100 millió angol fontot is
érhet, ha valóban Michelangelo műve.

Az egyházközségben úgy vélik, hogy a betörés
egyetlen célja a vélt Michelangelo-festmény megszer-
zése volt, a betörők más műkincseket figyelemre sem
méltattak. Több elkövetőről lehet szó, mert a fára fes-
tett kép súlya egy mázsa körül van.

Jan Van Raemdonck értetlenül áll a történtek előtt,
mert csak szűk körben osztotta meg gyanúját a kép ere-
detéről, szerinte legfeljebb húszan tudhattak róla, csa-
ládtagok, barátok, egyházközségi vezetők.

A lelkész szerint valaki talán azokból az elektronikus
levelekből kapott tippet, amelyeket több múzeumnak
is elküldött az üggyel kapcsolatban, de amelyre egyet-
len választ sem kapott. (MTI)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2000 bála széna. Tel. 0729-925-
074. (2/725)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-641-827. (742)

3 SZOBÁS LAKÁS eladó a Rodniciei
utcában, földszinten, a Diamant piac
mellett – 63.000 euró. Tel. 0755-469-
694. (10/683-I)

KIADÓ garzon. Tel. 0747-478-138.
(771-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk 2014. január 17-ére,
amikor 5 éve a pótolhatatlan
édesanya, az önfeláldozó nagy-
mama és mindig gondoskodó
anyós, SZABÓ LÁSZLÓNÉ szül.
TORMA ILONA (IRMA) örök
álomra szenderült. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (3/610-I)

Fájó szívvel emlékezünk a csibai
id. KÁDÁR JENŐRE, akinek ja-
nuár 16-án van halálának 25. év-
fordulója. Emlékét őrzi felesége
és három gyermeke, valamint
azok családja. Nyugodjál béké-
ben! (754-I)

ELHALÁLOZÁS

Tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték a sóváradi születésű 

KIRÁLY KÁROLYT 
hogy életének 90. évében el-
hunyt. Temetésére január 17-én,
csütörtökön 13 órakor kerül sor
a református temetőben. 

Családja. (773-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető feleség, édesanya,
nagymama, testvér, nagynéni,
rokon és jó ismerős, 

CSEREY ZOLTÁNNÉ 
szül. Baricz Mária 

életének 89., házasságának 56.
évében türelemmel viselt beteg-
ség után csendesen megpihent.
Temetése 2019. január 16-án du.
2 órakor lesz a római katolikus
temetőben. Emléke legyen áldott,
pihenése csendes!  

A gyászoló család. (775-I)

Szomorúan tudatom, hogy 
DEBRECZENI JULIANNA 

75 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 17-én 14 órakor lesz
a katolikus temető felső kápolná-
jából. 

Sógornője. (776-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
MÓZES ANNA MÁRIA 

(Baba) 
január 14-én, méltósággal viselt
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Temetése január 18-án,
pénteken du. 1 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. 
Tovább él ő bennünk: gyászoló
szerettei. (780-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte

részvétünket fejezzük ki a

családnak a szeretett férj és

édesapa, SZABÓ GÉZA bará-

tunk elhunyta miatt érzett

mély fájdalmukban. Gyászoló

szeretteinek vigasztalódást kí-

vánunk. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! A Hahota

Színtársulat részéről Puskás

Győző és Jakab Zsombor. 

(sz-I)

A Szász Adalbert Sportlíceum

munkaközössége őszinte

részvétét fejezi ki Szántó

János kollégánknak 

ÉDESANYJA elhunyta miatt

érzett fájdalmában. (1/765-I)

Fájó szívvel búcsúzunk

MÓZES BABÁTÓL, szeretett

gombásztársunktól, egyesü-

letünk alapító tagjától.

Őszinte részvétünket fejezzük

ki a gyászoló családnak. A

Málnássy László Gombásze-

gyesület tagsága. (778-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik drága halottunk, SIKÓ

KATALIN temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek. A

gyászoló család. (772-I)
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Sajtóközlemény
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére 2012-ben Románia első orvostudomá-

nyi, élettudományi és orvosi informatikai versenyképességi pólusaként létrehozott LifeTech City Egye-
sület nyilvános találkozóra hívja az érdeklődőket Románia első orvostudományi, élettudományi és
orvosi informatikai tudományos és technológiai parkja megépítésének célszerűsége kapcsán.

A gyűlésre 2019. január 17-én 9.30-tól kerül sor a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal első emeletén,
a 45-ös számú tanácsteremben.

A tudományos és technológiai park alapja részvételi társulás, egyfelől egy akkreditált felsőoktatási
intézmény és/vagy egy kutatási-fejlesztési egység, másfelől önálló ügyvitelű társaság, országos vállalat,
kereskedelmi cég, helyi közigazgatási egység, munkáltatói vagy szakmai szervezetek, magánszemélyek,
romániai vagy külföldi befektetők, a tudományos és technológiai parkok létesítésére és működésére
vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2002. évi 14-es rendelet előírásainak megfelelően.

Ez a kezdeményezés a Digital Mureş Stratégiában meghatározott irányelvek alapján valósul meg,
a LifeTech City orvostudományi, élettudományi és orvosi informatikai versenyképességi pólus fejlesz-
tési stratégiájában előírt irányelveknek megfelelően, illetve a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Ope-
ratív Regionális Programban azonosított támogatási lehetőségek kontextusában, 1-es támogatási
főtengely – Technológiaátadás promoválása, fő célkitűzés – A cégek innovációjának növelése az inno-
vációs és technológiaátadási szervezetek támogatása által a technológiaátadás promoválására vonat-
kozó intelligenciát érintő szakterületeken.

A LifeTech City Egyesület tagjai által közölt információk nyomán a tagoknál azonosításra kerültek
technológiaátadásra vonatkozó tevékenységek, beleértve az elvégzett kutatási tevékenységek eredmé-
nyeként létrejött termékekre elnyert találmányi szabadalmat is. A tagok eddig több mint hét talál-
mányt szabadalmaztattak. A LifeTech City Egyesület tagjainak tapasztalata értékes a tudományos és
technológiai park leendő struktúrája számára.

A tudományos és technológiai park létrehozása által követendő gazdasági-társadalmi célkitűzések
a következők:

a) a kutatás eredményeinek átadása a termékek vagy termékcsomagok és versenyképes szolgálta-
tások legyártásában érdekelt gazdasági szereplőknek és ezeknek a belföldi vagy külföldi piacon való
értékesítése;

b) a felsőoktatásban és a kutatás szakterületein szakmai sikereket elérő szakembereknek nyújtandó
stabilitás;

c) a fiatalok kutatási tevékenységre való nevelése;
d) a magánforrások bevonása az oktatásba és a kutatásba;
e) a romániai kutatási eredmények piaci értékesítése;
f) új munkahelyek létrehozása a fejlett technológiák szakterületén;
g) az akadémiai, egyetemi személyzet, a kutatók és a diákok innovatív és technikai-tudományos po-

tenciáljának ösztönzése;
h) az akkreditált egyetemek és a kutatási egységek átirányítása a gazdasági és a társadalmi környe-

zet felé;
i) az egyetemisták és a felsőoktatási intézmények diákjainak integrációja a társadalmi-gazdasági

környezetbe;
j) az akkreditált felsőoktatási intézmények, valamint a kutatási és fejlesztési egységek ösztönzése

új finanszírozási források keresésére;
k) a gazdasági egységek ösztönzése az aktív részvételre a kutatás és az innováció fejlesztésében és

kihasználásában high-tech kereskedelmi termékek megvalósítása révén;
l) külföldi vállalatok vonzása, hogy befektessenek technológiaátadási tevékenységbe;
m) a tudományos, technológiai és gazdasági potenciál regionális szintű fejlesztése.
Marosvásárhely megyei jogú város azt szeretné, hogy az orvostudományi, élettudományi és orvosi

informatikai tudományos és technológiai park megtervezése a településen lehetőséget biztosítson a
teljes helyi és regionális közösségnek a képviseletre, és megfeleljen a valós építési, fejlesztési igények-
nek.

Beiratkozni szándéknyilatkozat alapján lehet, amelyet 2019. január 16-ig el kell küldeni az 
office@lifetechcity.ro e-mail-címre. A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a találkozón részt vevő kép-
viselő nevét, valamint a tudományos és technológiai parkhoz csatlakozni kívánó entitás rövid leírását.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES (Franciaország) –
zarándoklat 2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! 

*

MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között. 145 euró. 
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

JANUÁRRA

ISCIR-tanfolyamok
2019. január 18-20. között a Conectingcurs Profesional Kft.
továbbképző tanfolyamokat tart Buşteni-ben a Silva Szállóban a
következő témakörökben, ISCIR- (Kazánok, Magas Nyomású
Tartályok és Emelőszerkezetek Állami Felügyelete) jogosítvány
megszerzése, illetve a jogosítvány meghosszabbítása céljából:
1. műszaki ellenőrzésért felelős műszaki szakszemélyzet (RVT)
2. munkálatok felügyeletéért felelős műszaki szakszemélyzet (RSL – IP)
3. munkálatok felügyeletéért felelős műszaki szakszemélyzet (RSL – IR)
2019. január 20-án a Conectingcurs Profesional kereskedelmi
társaság engedélyezett RSVTI-operátori (B modul) tanfolyamot
szervez (az engedély meghosszabbításához) Brassóban, az
Ambient panzióban. 
Jelentkezni természetes és jogi személyeknek a
conectingcurs@gmail.com e-mail-címen vagy a 0314-256-537-es
faxszámon lehet.
Bővebb felvilágosítás a 0723-300-875 vagy a 0740-121-719-es
telefonszámon. 
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Földmérés 
a Mezőpanit községhez 

tartozó Mezőbergenye faluban
2019. január 21-én, hétfőn Mezőpanit Polgármesteri Hivatala a

Nemzeti Kataszteri és Telekkönyvezési Program keretében földmé-
rési munkákat végez Mezőbergenyében, a KINCSÁSÓ (NYÍL) dű-
lőben (a 149., 150., 151. kataszteri szektorokban).

A területtulajdonosok hétfőn reggel 9 órakor szíveskedjenek
megjelenni a sóspataki útnál.

Az említett kataszteri szektorokban a mérések és a bizonyító do-
kumentumok ellenőrzésének határideje 2019. február 15. Fontos:
ezután az időpont után aki nem tudja bizonyítani, hogy ő az adott
terület jogos tulajdonosa, a parcella visszakerül a községi föld-
alapba.

További információk Mezőpanit Polgármesteri Hivatalánál, e-
mailen: office@panit.ro vagy a következő telefonszámon: 0265-
322-112.


