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Házbért kérnek a katolikusok

Nagyszabású munkálatok a Bolyaiban

Fogyatékkal élők
vonultak utcára

Nulla költségvetés – a mi gyerekeink
is nullák? Az utcára azokért, akik képtelenek kiállni a jogaikért! – ezekkel és
ezekhez hasonló feliratokkal vonultak
utcára a hét végén Marosvásárhelyen
is fogyatékkal élők, sérült gyerekeket
nevelő szülők, valamint a sérülteket
felkaroló civil szervezetek képviselői.

____________4.
Patthelyzetben
a földosztás

Javában folyik a nagyszabású felújítás
a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
impozáns műemlék épületén. Jó hír,
hogy az épületegyüttes egyik részében,
a volt tanári lakásoknak és orvosi rendelőknek helyet adó C3-as épületrészben befejezték a felújítást, s vakáció
után hat osztály modern, korszerű termekben kezdhette meg a második félévet. A munkálatok menetéről Mátéfi
István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
igazgatója nyilatkozott.

Mezey Sarolta

Hamarosan elkészül a kollégiumi épületrész
– Hogyan állnak a kollégiumi rész felújításával, a belső munkálatokkal, mert a külső falakon már látszik, hogy új köntöst öltött
magára az épület.
– Tudni kell, hogy a kollégium épülete két
részből áll, egyik a Sáros utca felőli rész, amit
1802–1803-ban építettek, a másik az udvar felőli rész, amit 1956–57-ben toldtak a régihez. A
két épületet összeillesztették, s az illesztéseknél
idővel repedések alakultak ki. Az épület udvar
felőli részét meg kellett erősíteni, mert statikailag nagyon meggyengült. Ez a konszolidáció
komoly és igényes munkát igényelt, egyes köz-

Fotó: Nagy Tibor

falakat eltávolítottak, a boltíveket megerősítették, a vakolatot leverték, körülbelül 32 ezer téglát cseréltek ki, s lebontott kéményekből nyert
téglákkal helyettesítették.
Miután a konszolidáció megtörtént, az osztálytermeket újítják fel. Tehát folyamatosan dolgoznak a földszinten, az első és a második
emeleten egy időben. Jelenleg belül vakolnak,
a könnyűáramot beszerelték, a vezetékek be
vannak helyezve. A kollégiumi épületrészben
teljesen kicserélik a nyílászárókat, az udvar
felől ez már meg is történt. Most készítik az
osztálytermek új ajtóit.
(Folytatás az 5. oldalon)

Lehetetlen helyzetbe került Szászbogács földosztó bizottsága, ugyanis
nem tudnak visszaszolgáltatni 104
hektár földet az egykori jogos tulajdonosok leszármazottainak, mivel a község nem rendelkezik többletterülettel.

____________6.
Még mindig
akadozik
a kétnyelvűsítés

Bár többször is volt ígéret arra, hogy
hangsúlyosan figyelni fog a megyei tanács az általa ügykezelt utakon a kétnyelvű feliratokra, a vártnál kevesebb
volt az előrelépés 2018-ban.

____________9.

Az „igazi” probléma

Mózes Edith

Politikai elemzők „forró” hetet jósolnak a hazai politikában.
Ugyanis el kell fogadni az idei költségvetést, amit amúgy mindenki
kritizál. És persze folyik a szavazatvadászat mind a hatalom, mind
az ellenzék részéről. Mindenki az RMDSZ szavazataira áhítozik.
Amint várható volt, az ellenzéki pártok zsigerből elutasítanak
mindent, ami a szocdemektől indul, és a költségvetés elutasítására
szólítják fel az RMDSZ-t, valamint arra, hogy határolódjon el a
koalíciótól. „Ha ezt a büdzsét jóváhagyja a parlament, az egész
ország – beleértve a magyar közösséget is – tudni fogja, hogy ez
csak az RMDSZ szavazataival volt lehetséges. Legyen bátorsága,
Kelemen Hunor, legyen bátorságuk, tisztelt RMDSZ-es kollégák!
Legyen bátorságuk a PSD–ALDE-koalíció hazug költségvetése
ellen szavazni” – olvasható Victor Ponta volt PSD-s kormányfő
pártjának felhívásában.
Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor szerint is komoly gondok
vannak a jelenlegi költségvetés-tervezettel, elsősorban a helyi közigazgatásra vonatkozó részekkel, ugyanis a helyhatóságok „óriási
deficittel” kezdik az évet, mert a rájuk átruházott feladatok teljesítése jóval többe kerül majd, mint amekkora összeggel rendelkezni fognak. A szövetség a kormányfővel, a pénzügyminiszterrel,
a kormány tagjaival folytatandó tárgyalások eredményétől függően dönti el, hogy támogatja-e a költségvetést vagy sem.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 31 perckor,
lenyugszik
17 óra 42 perckor.
Az év 43. napja,
hátravan 322 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma LÍDIA és LÍVIA, holnap
ELLA és LINDA napja.
ELLA: az -ella végű magyar nevek
(például Gabriella, Petronella) önállósult beceneve, illetve több név
önálló német rövidülése.
LINDA: germán eredetű, a -linda,
-linde végű női nevek önállósult beceneve, jelentése: hársfából készült
pajzs.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 11.

Havas eső, havazás
várható
Hőmérséklet:
max. 30C
min. -20C

1 EUR
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1 USD
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1,4837

176,3361

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Megkezdődött a második félév

Lejárt a második téli szünidő, hétfőn az óvodásoknak és
iskolásoknak megkezdődött a tanítás. A 2018–19-es iskolai
év második féléve június 14-éig tart, és április 20. – május
5. között a tavaszi szünidő szakítja meg.

Jogi tanácsadás

Február 13-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kamaszokról a Philothea Klubban

A marosvásárhelyi Philothea Klub által szervezett Szülők
iskolája keretében Hogyan keltsd fel kamaszod érdeklődését? címmel lesz beszélgetés ma 18 órakor a klub Kossuth
utca 2. szám alatti székhelyén. Meghívott: Cosma István
pszichológus.

Vécsi esték

A Vécsi esték rendezvénysorozat keretében február 14-én,
csütörtökön 17 órakor „…úgy szeretem már Rodostót,
hogy el nem felejthetem Zágont…” II. Rákóczi Ferenc és
Mikes Kelemen az emigrációban címmel Böjte Lídia, a Kemény János Művelődési Társaság elnöke, nyugalmazott
magyar szakos tanár tart előadást a marosvécsi református egyházközség új gyülekezeti termében.

Szimfonikus hangverseny

Szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit február 14-én, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel Nil Venditti olaszországi karmester, hegedűn közreműködik Dávid Tamás. Műsoron: Rossini-, Hacsaturján, Schubert-művek. A hangversenyre a
16-os számú bérletek érvényesek.

Borverseny Dicsőszentmártonban

Február 16-án, szombaton 17 órai kezdettel a dicsőszentmártoni Szent Márton Borlovagrend szervezésében díjkiosztási ceremóniával egybekötött borkóstolásos vacsorára
várják az érdeklődőket a Három Fenyő vendéglőbe. Bormintánként a három db 7 dl-es üvegpalack bort és 15 lejt
szerdáig, február 13-áig lehet eljuttatni a szervezőkhöz.
Zenél a szászcsávási cigányzenekar, bordalokkal Peti
Tamás Ottó kolozsvári operaénekes szórakoztatja a jelenlévőket.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára első alkalommal szerveznek március 22–24. között háromnapos
külföldi kirándulást. Az úti cél Gyula. A programban a gyulai
Almássy-kastély, a toronykilátó, a gyulai vár megtekintése,
a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda és a Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, tájékozódni Illyés Claudia
könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, illetve a
0748-741-507-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Kegyeleti emlékezés

A marosvásárhelyi magyar orvosképzés két képviselőjétől búcsúzom tanártársaimmal, számos évfolyam végzettjével együtt.
Hosszas szenvedést követően 90. évében elhunyt dr.
Kiss Ervin járványtanász főorvos, egy ideig a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Járványtani
Tanszékének vezetője, orvosi szakíró, grafikus. A nem fertőző járványos betegségekről tartotta számunkra az előadásokat még a nyolcvanas évek végén, a reá jellemző
szerénységgel és széles körű műveltséggel, konok székely
kitartással. Az intézeti megnevezésből MOGYE-vá változott orvosegyetem adjunktusként nyugdíjazta, másokkal ellentétben nem lépett elő a rendszerváltást követően. Annál
több öröme telt az akvarellek, grafikák készítésében.
Moldovan Dumitru docens (Itu) 61 évesen, magas
szinten végzett szakmai megvalósításai csúcsán távozott

közülünk. Őt a háromnyelvű marosvásárhelyi orvosképzés
szimbolikus képviselőjének tartom, hiszen egy személyben
románul, magyarul és angolul tartotta az immunológia- és
allergológia-előadásokat. Bár a sors neki sem adta meg,
hogy egyetemi tanárrá nevezzék ki, a titulusnál sokkal többet teljesített. Egy rendkívül ritka és súlyos betegség, az
öröklött angioödéma első számú romániai szakértőjeként
betegek tucatjainak nyújtott meghosszabbított életre való
kilátást, miközben a nagyvilágban elismert szakemberként
rendkívüli megbecsülésnek örvendett. Hozzájárult az öröklött angioödéma nemzetközi nyilvántartási kataszterének a
kidolgozásához és működtetéséhez, kivételes módon a legrangosabb orvosi szakfolyóiratokban (Nature) jelentek meg
közleményei.
Emlékük legyen áldott!
Dr. Ábrám Zoltán

Dicsőszentmárton kombinát előtti szakaszát tavaszra ígérik

Sok utca aszfaltburkolatra vár

Tavalyelőtt tizenkilenc utca aszfaltozását fejezték be Dicsőszentmártonban,
tavaly
is
aszfaltoztak, ennek ellenére
még nagyon sok aszfaltburkolat
nélküli mellékutca van a megyei
jogú városban. Talán ez az egyik
legnagyobb hiányosság, ami
mindenekelőtt a gödrökkel tarkított utcákban lakókat boszszantja, és ezt joggal róják fel az
elöljáróknak.

Szer Pálosy Piroska

Az aszfaltburkolat nélküli utcák
helyzetéről, az esetleges tervekről
Megheşan Sorin polgármestert kérdeztük. Az elöljáró kifejtette: megérti az
elégedetlenséget, a maga során ő is az,
mivel a vidéki települések jóval nagyobb összegekre pályázhattak infrastruktúra-fejlesztésre a vidékfejlesztési
minisztériumtól. Így történhet meg,
hogy vannak teljesen elnéptelenedő
falvak, ahol az utcákat aszfalt borítja,
a municípium mellékutcáiban pedig
földúton, esőzésekkor sárban, latyakban kell járni.
– Mi az oka annak, hogy még mindig
vannak zúzott kővel megszórt mellékutcák a városban, a leaszfaltozott
utcákat pedig kíméletlenül feltörik,
és ezzel a közpénzekből történő beruházások – a közösség bosszantására – fölösleges kiadássá
degradálódnak? – kérdeztük.
– A helyzet orvoslására több lehívható pályázatra lenne szükség, és arra,
hogy a víz- és gázművek bizonyos
munkálatokat időben elvégezzenek, és
az aszfaltot ne a leterítése után törjék
fel.
– Mi a helyzet az egykori vegyipari
kombinát előtt elhaladó megyei útszakasszal, amelyet néhány évvel ezelőtt adtak át, jelenleg pedig
rendkívül siralmas állapotba került?
A járművezetők az egyenetlen szakaszokat kerülgetve kénytelenek óvatoskodni
a
balesetveszélyes

szakaszon, ha autójukat kímélni próbálják. A Plugarilor utcában és a
borzási városrészben a Védőgát/Digului vagy az Ipari utca sem municípiumi ranghoz méltó, a példákat
azonban sorolhatnánk…
– Vegyük csak sorra. Az egykori
vegyipari kombinát előtti, a várost
Ádámos községgel összekötő országút
néhány évvel ezelőtt rendkívül jó minőségű aszfaltburkolatot kapott. Az
Aquaserv vízszolgáltató vezetékcseréje nyomán feltörték az aszfaltot, úgy
állították vissza, ahogy most van. Az
önkormányzat felszólította a vízszolgáltatót, hogy csakis az eredeti állapotába visszaállítva vagyunk hajlandók
átvenni, mivel a munkálatokat engedélyező szerződésben is az állt, a mostani
kátyúzás pedig elfogadhatatlan. Annál
is inkább, hogy az egy nagy forgalmú
útszakasz szerepét kell betöltse, amint
a vashíd javítási munkálatai megkezdődnek, és a forgalmat az ádámosi terelőútra irányítják majd. A Plugarilor
utcában is múlt év december elején
még a vízvezeték cseréjét végezték, ott
azért nem aszfaltozhattak, a borzási
Digului utcában vízvezetéket cseréltek, de a munkálatok átvételénél mű-

RENDEZVÉNYEK

A Maros Művészegyüttes
vendégszereplései

A Maros Művészegyüttes február 15-én, pénteken 18
órai kezdettel a Kicsi Svejk háborúja című táncszínházi
előadással vendégszerepel Marosludason a művelődési házban, egy hét múlva, 22-én 19 órakor pedig a dicsőszentmártoni Mihai Eminescu Művelődési Házban.
Rendező-koreográfus: Varga János, zeneszerző: Kelemen László. Február 17-én, vasárnap 19 órakor a búzásbesenyői Rátonyi János Művelődési Házban a
Tegnap a Gyimesben jártam című folklórelőadást viszik
színre.

szaki hiányosságokat észleltek, és
mindaddig, míg azokat nem orvosolják, nem kerülhet sor ott sem aszfaltozásra. Sajnos, ördögi körnek tűnik, de
egyes szolgáltatók akkor kapnak észbe
és cserélik a vezetékeket, miután
egyik-másik szakaszt sikerült leaszfaltozni. A bábahalmi bekötőúton is az
aszfaltozás megkezdésének első fázisában jelent meg a gázvállalat, hogy
bizonyos munkálatokat elvégezzenek
– mondta a polgármester.
Az Aquaserv vízszolgáltató vállalat
sajtószóvivője, Nicu Tomuleţiu megkeresésünkre elmondta, hogy a környezetvédelmi program keretében zajló
vízhálózat-bővítési és felújítási munkálatok elvégzése után nem megfelelően aszfaltozott az alvállalkozó.
Mivel csupán a gödrök betömését oldották meg, a megrendelő Aquaserv az
átvételnél megállapította, hogy az útszakasz minősége nem megfelelő,
ezért nem is fizették ki a megállapodás
szerinti ellenértékét. Remélhetőleg tavasszal új, egyenletes aszfaltburkolatot
terítenek a vízhálózat-felújítás miatt
feltört útszakaszra, és nem marad a jelenlegi hevenyészett kátyúzás – tájékoztatott a vízszolgáltató vezetősége.

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Fotó: Hidi Annabella

Ma 18 órakor a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében bemutatják Székely Ferenc A sas
visszatér című interjúkötetét, amelyben a szerző Baricz
Lajost, Beder Tibort, Böjte Lídiát, Ferencz Imrét, Fülöp
Kálmánt, Garda Dezsőt, Koszta Gabriellát, Kozma Máriát, Molnos Ferencet és Sz. Szabó Zoltánt szólaltatja
meg. A Tegye szerdára! című, irodalmi anekdotákat és
humoros történeteket tartalmazó könyvet Székely
Szabó Zoltán mutatja be. Meghívott Böjte Lídia magyartanár. Közreműködik a Kolping Család kórusa, a Jubilate Deo dalcsoport és az egyházközség Szent György
kórusa. Házigazda Baricz Lajos plébános.
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A feketehalmi börtönbe kerül
a székelyföldi terrorper egyik elítéltje

A Brassó megyei feketehalmi (Codlea) börtönbe
szállítják át kedden Beke Istvánt, a terrorizmus vádjával elítélt székelyek egyikét – közölte az MTI-vel
felesége, Beke Csilla.

Tájékoztatása szerint a büntetés-végrehajtás szabályzata
szerint azok az elítéltek, akik magatartása megfelelő volt, egy
idő után enyhébb fogvatartási kategóriába kerülnek. A csíkszeredai börtönben január végén döntöttek arról, hogy Beke
Istvánt „félig nyitott” rendszerbe helyezik át, az ilyen típusú
büntetés-végrehajtásra azonban Csíkszeredában nincsen lehetőség, ezért kérésének megfelelően a lakhelyéhez legközelebb
eső börtönbe, a feketehalmiba kerül.
Beke Csilla közölte: tudomása szerint a félig nyitott rendszer azt jelenti, hogy napközben a börtöncellák ajtói nyitva
vannak, és a fogvatartottak szabadon mozoghatnak a börtön
területének egy részén. Beke István családja számára az lesz
az egyik érzékelhető változás, hogy a havonkénti látogatások
esetén már nemcsak üvegfal mögött láthatják a családfőt.
Az asszony hozzátette: a terrorvád másik elítéltje, Szőcs Zoltán egy hónappal később került előzetes letartóztatásba, ezért
számára csak később nyílik meg annak a lehetősége, hogy
„félig nyitott” fogvatartási rendszerbe kerüljön. Beke Csilla

Ország – világ

hozzátette: elméletileg a zárt rendszer is lehetővé tette volna,
hogy dolgozzanak, de a csíkszeredai börtönben ezt csak rövid
ideig engedték a két kézdivásárhelyi férfinek. Hozzátette: reményei szerint Feketehalmon a munkára is lehetőség nyílik.
Beke Csilla tájékoztatása szerint a legfelsőbb bíróság február 26-án dönt arról, hogy befogadja-e Beke István és Szőcs
Zoltán rendkívüli jogorvoslati kérését. Ha befogadja, és az ügy
újratárgyalásáról dönt, arról is határoznia kell, hogy elfogadjae a két férfi arra vonatkozó kérését, hogy szabadlábon védekezhessenek az ügyük újratárgyalása során.
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018 júliusában öt-öt éves
börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a legfelsőbb bíróság.
Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből, és az előbbi lakásán talált petárdákból a hatóságok
arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei
román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén. A legfelsőbb bíróság általános meglepetést okozott határozatával, hiszen az első fokon eljáró Bukaresti Táblabíróság korábban
megsemmisítette a terrorizmus vádját, és csak annyi börtönbüntetést szabott ki a vádlottak ellen, amennyit vizsgálati fogságban töltöttek. (MTI)

Megkezdték a hivatalos épületeken olvasható feliratok
cseréjét Macedóniában

A macedón hatóságok megkezdték a hivatalos épületeken olvasható feliratok cseréjét, a Macedónia elnevezést mindenhol Észak-Macedóniára változtatják meg.

hazai és a nemzetközi dokumentumokban is Észak-Macedóniának hívják majd, az ország hivatalos nyelve a macedón, az
ott élők nemzetisége macedón, állampolgársága pedig macedón/Észak-Macedónia állampolgára, minden ország a saját
nyelvére fordítva használhatja az Észak-Macedónia, illetve az
Észak-macedón Köztársaság elnevezést.
A megállapodást ezt követően a macedón parlament ratifikálta, majd Zoran Zaev kormányfő népszavazást kezdeményezett, hogy kiderüljön, mennyire támogatják az állampolgárok
az ország nevének megváltoztatását. A nem ügydöntő referendumon feltett kérdésre – Támogatja-e Macedónia EU- és
NATO-tagságát azáltal, hogy elfogadja a Macedónia és Görögország között megkötött egyezményt – ugyan a voksolók
több mint 90 százaléka igennel válaszolt, ám a részvételi arány
alig haladta meg a 36 százalékot, így érvénytelen lett a népszavazás. Ennek ellenére a miniszterelnök alkotmánymódosítást kezdeményezett, és azt a parlament az idén január 11-én
meg is szavazta. Két héttel később pedig a görög törvényhozás
is jóváhagyta a névváltoztatásról szóló megállapodást.
Macedónia és a NATO múlt szerdán írta alá a csatlakozási
jegyzőkönyvet, amely lehetővé teszi, hogy Észak-Macedónia
a katonai szövetség 30. tagja legyen. Erre várhatóan 2020-ban
kerül sor. (MTI)

Vasárnapról hétfőre a macedón kormány épületéről is eltűnt
a „Macedón Köztársaság kormánya” felirat, amelyet a bejelentések szerint a napokban az „Észak-Macedón Köztársaság
kormánya” felirattal helyettesítenek majd. Egyelőre nem lehet
tudni, hogy pontosan mikor kezdik el használni minden szinten az Észak-Macedónia elnevezést, ám az előkészületek alapján ez legkésőbb a hónap végéig megtörténik.
Görögország a múlt héten ratifikálta az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) és Szkopje között létrejött csatlakozásról szóló jegyzőkönyvet, ennek következményeként
pedig Macedóniát ezentúl Észak-Macedóniának hívják, és
ezzel lezárul egy majdnem harmincéves folyamat, a görögmacedón névvita címen elhíresült diplomáciai csatározás.
A névvita 1991 óta folyt Macedónia és Görögország között,
azóta, hogy Macedónia függetlenné vált Jugoszláviától. Mivel
Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják, a görögök úgy vélték, a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő. Ezt
megelőzendő tiltakoztak a hasonló névválasztás ellen, és
mindeddig akadályozták a nyugat-balkáni ország euroatlanti
integrációját. Az ország így a
nemzetközi dokumentumokban
eddig a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselte, alkotmányában azonban
nem szerepelt utalás Jugoszláviára. Macedónia az új névvel,
Észak-Macedóniával egyértelművé tette, hogy nem tart
igényt az észak-görögországi
területre.
Miután a felek 27 éves csatározás után megállapodtak a
névváltoztatásról, további hét
hónap kellett ahhoz, hogy minden szükséges intézkedést
megtegyenek.
A görög és a macedón külügyminiszter tavaly június 17én írta alá a névváltoztatásról
szóló megállapodást. Az egyezmény értelmében a volt jugoszláv tagköztársaságot a Tavaly márciusban az ország nevének megváltoztatása ellen tüntettek

Mégsem tűnt el az orosz kapitány

Krími otthonában, sértetlenül bukkant fel a Nord orosz halászhajó kapitánya, akit tavaly márciusban az ukrán hatóságok őrizetbe vettek, és akinek eltűnéséről január végén
számoltak be ügyvédjei – közölte hétfőn az Interfax hírügynökség az érintett anyjára hivatkozva.
A kapitány, Vlagyimir Gorbenko ellen eljárás indult Ukrajnában az ország „megszállt területeire” (a Krím félszigetre) vonatkozó beutazási szabályok megsértése, valamint
tiltott halászat címén. A férfi az eljárás alatt a rokonainál lakott Zaporozsje megyében, ahol a fivére január 29-én jelentette be az eltűnését. Az ukrán rendőrség emberölés
gyanújával nyomozást indított, de ő – mint hétfőn kiderült –
orosz útlevelével szombaton hazautazott a Krímbe. A Komszomolszkaja Pravda című napilapnak azt mondta, hogy
semmi sem korlátozta a hazatérését.
A Nord halászhajó 10 fős legénységét tavaly márciusban

Tárgyaltak a költségvetésről

Nagyon jó eredménnyel zárultak az RMDSZ-szel
folytatott, költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások –
nyilatkozta vasárnap este Darius Vâlcov miniszterelnöki szóvivő. Elmondta, hogy a Romániai Magyar
Demokrata Szövetséggel a tárgyalásokon az állami
költségvetés valamennyi aspektusát érintették, és 99
százalékban sikerült is megoldást találni a felmerülő
kérdésekre. A szóvivő azt is közölte, hogy idén körülbelül 3100 lej lesz a nettó átlagbér. Ez 50 százalékos
növekedést jelent 2016-hoz képest, olyan körülmények között, hogy az infláció nem érte el az 5 százalékot. A magánszektorban körülbelül 30%-kal, míg a
közszférában közel 80%-kal nőtt a bérek átlaga – jelentette ki Vâlcov. (Agerpres)

Tovább tart a járvány

Meghaladta a százat az influenza halálos áldozatainak száma, a járvány továbbra is főleg Románia déli
megyéit sújtja. Hétfőig már 101-re emelkedett azon
halálesetek száma, amelyeknél a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták az influenzavírus jelenlétét. Jelenleg hetente 130-140 ezer beteg fordul heveny légúti
megbetegedéssel orvoshoz. A tisztiorvosi szolgálat
legutóbbi, a január 28. február 3. közötti hétre vonatkozó összesítése szerint az influenzaszerű tünetekre
panaszkodók száma 146 ezerhez közelít, 34 százalékkal többen vannak, mint az előző szezon azonos
időszakában. Eddig országszerte 1255 influenzás
fertőzést igazoltak a laboratóriumi vizsgálatok, a legtöbbet (483-at) Bukarestben, de rohamosan terjed a
fertőzés Konstanca, Olt és Prahova megyében is. A
legtöbb halálesetet (17) Prahova megyében és Bukarestben (13) regisztrálták. Az egészségügyi minisztérium által kiosztott ingyenes védőoltásokat 1 millió
300 ezer veszélyeztetett ember kapta meg. (MTI)

Indokolatlanul hívták a 112-t

A 112-es egységes segélyhívó számra beérkezett hívásoknak több mint felét nem indokolta sürgősségi
ügy a tavaly – közölte hétfőn a 112-es Sürgősségi Hívások Egységes Országos Rendszere (STS). Az intézmény adatai szerint a 112-es szám
diszpécserszolgálata 2018-ban 12.735.836 hívást fogadott. Ebből mindössze 5.748.787, azaz 45,1% volt
valóban sürgősségi ügy, amelyeket a mentőszolgálatnak, a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, illetve a rohammentősöknek, a csendőrségnek vagy
más intézményeknek továbbítottak. A legtöbb nem
sürgősségi jellegű hívás Maros megyéből érkezett
(68,1%), ezt követi Kovászna (65,8%), Vrancea
(64,1%) és Gorj megye (64,1%). A statisztika szerint
naponta átlagosan 18.000-szer hívják fel a 112-es
számot olyan ügyekben, amelyek nem igényelnek
azonnali segítségnyújtást. Az indokolatlan esetek zömében az emberek a zsebükben tartott mobilkészülékről véletlenül hívják fel az egységes számot. Az
esetek egyharmadában a hívó személyek olyasmiről
tudakozódnak, ami nem tartozik a 112-es sürgősségi
szolgálat kompetenciáiba. Mások a mobiltelefonjuk
kártyáját akarják a 112-es számon feltöltetni, a vasúti
menetrend felől érdeklődnek, a metrójegyek miatt
elégedetlenkednek, illetve a pontos dátumot vagy
órát szeretnék hallani a diszpécsertől. A „rekordot”
egy bukaresti személy tartja, aki 2018 első tíz hónapjában 21.567-szer hívta fel a 112-es számot.
(Agerpres)

Az „igazi” probléma
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: AFP

az Azovi-tengeren vette őrizetbe az ukrán határőrség. A
TASZSZ orosz hírügynökség szerint a kapitányt Herszonban
április 10-én óvadék ellenében és megjelenési kötelezettség
mellett szabadlábra helyezték, a legénység többi tagjára közigazgatási büntetést róttak ki.
Két orosz tengerész röviddel ezután Fehéroroszországon
keresztül távozhatott az országból, de a többieket az ukrán
hatóságok hét hónapig visszatartották, mígnem Oroszország
és Ukrajna megállapodott a szabadon bocsátásukról hét
ukrán tengerészért cserébe, akiket a Krím közelében két
hajón vettek őrizetbe tiltott halászat miatt.
A fogva tartott tengerészeket október 30-án kicserélték a
krími Armjanszk határátkelőhelynél. A két hajó kapitányát
azonban, akik ellen büntetőeljárás indult, a felek visszatartották. Az illetékes kijevi kerületi bíróságon február 1-re tűzték ki Gorbenko ügyének tárgyalását. (MTI)
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Az ellenzéknek tegnap délig volt lehetősége benyújtani a módosító javaslatokat, és meg is tették. A volt államelnök pártja, a Népi Mozgalom (PMP) például nem
kevesebb mint 2.500 módosítást javasolt a büdzséhez.
Mert ez a rossz költségvetés „egyet sem old meg Románia nagy problémái közül”. Ezt írta közleményében a
párt marosvásárhelyi képviselője.
Mivel már a módosítások száma is kimeríti a „szívatás” fogalmát, megnéztük, melyek azok a rettenetesen
fontos javaslatok, amelyek nélkül elfogadhatatlan lenne
az állami költségvetés, és amelyek megoldhatnák „Románia nagy problémáit”.
Persze nehéz lenne ide beszorítani 2.500 javaslatot.
Csak azokból említünk egyet-kettőt, amelyek Maros megyét és Marosvásárhelyt érintik.
Nos, az egyik módosítás arról szól, hogy „gyorsított
eljárással meg kellene javítani 50 fatemplom tetejét”.
A másik – és ez az érdekesebb –, hogy nyolc román személyiségnek emléket állító szoborparkot kellene létrehozni Marosvásárhely központjában. Vagyis ezek
„Románia nagy problémái”. Lehet, hogy a 2.500 között
ott van, ám a közleményben egyetlen szó sincs arról például, hogy mi történik a fogyatékkal élőkkel, akik gondozóikkal együtt jelenleg is tiltakoznak az ellen, hogy a
jog szerint nekik járó állami támogatások nem szerepelnek az idei költségvetés-tervezetben, az erre vonatkozó
anyagi terhet a kormány átruházta a helyi önkormányzatokra.
Melyik inkább „igazi nagy probléma”? Egy vásárhelyi szoborpark (ahol mellesleg egyetlen magyar személyiség sem szerepel) vagy a fogyatékkal élők sorsa?
Döntse el az olvasó.
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A költségvetés-tervezet miatt

Fogyatékkal élők és gondozóik vonultak utcára

Nulla költségvetés – a mi gyerekeink is nullák? Az utcára
azokért, akik képtelenek kiállni a jogaikért! – ezekkel és
ezekhez hasonló feliratokkal
vonultak utcára a hét végén
Marosvásárhelyen is fogyatékkal élők, sérült gyerekeket
nevelő szülők, valamint a sérülteket felkaroló civil szervezetek képviselői.

Menyhárt Borbála

Elégedetlenségüket a kormány
által pénteken elfogadott költségvetés-tervezet váltotta ki, amelynek
értelmében a sérülteknek járó juttatást, illetve a gondozóiknak járó
bért ezentúl nem az állami, hanem
a helyi költségvetésből kellene fedezni. A helyi önkormányzatok
attól tartanak, amennyiben a feladatot átruházzák rájuk, viszont pénzt
erre nem utalnak ki, csak a helyi beruházások kárára tudnák biztosítani
a sérülteknek a törvény szavatolta
juttatásokat. A kormány által pénteken elfogadott költségvetés-tervezet
tegnap került a parlament asztalára.
A hét végén az ország több városában, köztük Marosvásárhelyen, a
prefektúra épülete előtt is tiltakoztak fogyatékkal élők és hozzátartozóik a 2019. évi költségvetéstervezet ellen, amely szerint a helyi
önkormányzatoknak át kellene vállalniuk a kormánytól a fogyatékkal
élők juttatásának, illetve a gondozóik bérének a kifizetését. Eddig az
állam biztosította a kifizetésekhez

szükséges összegek kilencven százalékát, a fennmaradó részt pedig a
helyi önkormányzatoknak kellett
előteremteniük.
A tiltakozók attól tartanak, hogy
az önkormányzatok amúgy is szűkös költségvetéséből – különösen a
kisebb településeken – kérdéses,
hogy állni tudják-e majd a nehéz
helyzetben lévőknek járó összegeket. Sok a sérült gyereket nevelő
család, ahol az anyuka nem tud
munkát vállalni, mivel nem hagyhatja magára a gyerekét, ezért gondozóként van melléje alkalmazva,
és nagy érvágást jelentene a családnak, ha a gondozói bért, ami egyébként is éppen csak a túlélésre
elegendő, nem kapnák meg.
Egy sérült gyereket nevelő marosvásárhelyi édesanya lapunknak
elmondta, a kisfiának járó állami
juttatás ezer lej, ami teljes egészében el is megy a különféle fejlesztő
tevékenységekre, amelyekre a gyereknek nagy szüksége van. Hogy a
legkiszolgáltatottabb rétegen folyamatosan csattan a hatóságok ostora,
annak a másik bizonyítéka az, amit
az anyuka is szóvá tett: amikor elkezdtek járni fejlesztő foglalkozásokra, akkor még az egyes civil
szervezeteknél, például az Alpha
Transilvană Alapítványnál ingyenesen tudták biztosítani a fejlesztést a
sérült gyerekeknek, azonban a
2017-ben megvont állami finanszírozás ezt is ellehetetlenítette. Most
bárhová mennek, mindenért fizetni
kell – mutatott rá az édesanya. Mint
mondta, önmagában véve nem

gond, ha az önkormányzatokra hárítják a juttatások kifizetését, viszont biztosítani kellene ehhez a
szükséges pénzt, mivel köztudott,
hogy a helyi önkormányzatok büdzséje mindig szűkös.
A beruházások kárára mehetnek
ezek a kifizetések
Bodó Előd Barna, Mezőpanit
polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta: amint felröppent a
hír, azonnal kiszámolták, hogy milyen többletet jelentene a helyi költségvetésnek, ha teljes egészében
rájuk hárulna ezeknek a juttatásoknak a kifizetése.
Számításaik szerint a községre

Több mint 3700 diák kapcsolódik be a BBTE
korai iskolaelhagyás megelőzését célozó projektjeibe

Fotó: Facebook (AScoTID)

Több mint 3700 hátrányos helyzetű egyetemi hallgató és középiskolás diák kapcsolódik be ebben az
időszakban a Babeş-Bolyai Tudományegyetem által
koordinált ROSE keretprogram projektjeibe, amelyek
a korai iskolaelhagyás megelőzését célozzák. A projektek a lemorzsolódás veszélyének kitett középiskolások és egyetemi hallgatók iskolai tevékenységének
javítását szolgálják.
A 2017–2020-as időszakban megvalósuló 15 projekt együttes értéke meghaladja az 5,7 millió lejt, míg
a jelenleg kiértékelés alatt lévő további 6 projekt értéke több mint 2,5 millió lej.
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem által benyújtott és működtetett projektek az I. éves hallgatók végzési esélyeinek növelését célozzák, különösen azok
esetében, akiknél a korai iskolaelhagyás kockázata

magasabb. A programok tanulmányi felzárkóztatást,
a lemorzsolódás által fenyegetett egyetemi hallgatók
egyéni szükségleteire szabott tanácsadást, speciális
integrációs programokat és tevékenységeket biztosítanak.
Kiemelt szerepet kap a programban a szakmai tanácsadás és a karrier-tanácsadás, valamint a nyári
egyetemek és olyan tevékenységek megszervezése,
amelyek révén megkönnyíthető a középiskolások útja
az egyetemi felsőoktatás irányába.
A ROSE keretprogramot a Világbank támogatja,
míg országos szintű lebonyolítója a tanügyminisztérium keretében működő Külföldi Támogatású Programokat Lebonyolító Hivatal (UMPFE), amely
együttműködik középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel is.

A Partiumban, a micskei Miskolczy Károly Általános Iskola igazgatónőjénél, a Görböc néptánccsoport
vezetőjénél járt az Artériák stábja. A műsor Hodgyai
Edit csaknem 30 éves pályafutásáról szól ma 20.30
órától az Erdélyi Magyar Televízióban.

A 21.30 órakor kezdődő Erdélyi kávéház vendége
a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi lap legfiatalabb
szerkesztője, Varga László Edgár költő, akivel a többi
között a folyóirat legutóbbi Ady-emlékszámáról is beszélget a műsorvezető, Gáspárik Attila.

Hodgyai Edit partiumi iskolaigazgató
és Varga László Edgár költő az Erdély TV keddi műsoraiban

nézve 1,2 millió lejes költséget jelent, aminek eddig a kilencven százalékát, azaz mintegy egymillió lejt
az állam adta.
Mint mondta, ígéretek vannak,
hogy több pénzt kapnak az önkormányzatok, viszont ez korántsem
biztos, hogy megoldja a problémát,
ugyanis a tavaly óta megnövekedtek a költségek, változott a minimálbér, így gyakorlatilag ezek a
bérek is nőnek a tavalyhoz képest,
akárcsak a közalkalmazottak bére.
Az önkormányzat szempontjából az
egyik legfontosabb kérdés, hogy
marad-e majd pénz a beruházásokra, miután kifizetik a fogyatékkal élőknek és a gondozóiknak járó
juttatást.
– Ezeknek az összegeknek a kifizetése kötelességünk, egyértelmű,
hogy prioritásként fogjuk kezelni.
De valaminek a kárára fogjuk tudni
ezt megtenni. Sajnos reális veszély,
hogy beruházásokat kell elhalasszunk, vagy teljes egészében lemondjuk róluk. Uniós pályázatok is
veszélybe kerülhetnek, ha nem kapunk elegendő pénzt. Teljes bizonytalanságban vagyunk, tudjuk, hogy
mennyire van szükségünk idén működési költségekre, a kötelező karbantartási munkálatokra, de ezen
felül nem tudunk tervezni, holott
egy önkormányzat tevékenysége
nem merülhet ki a bérek kifizetésében, fejleszteni kell a községet –
fejtette ki a polgármester. Mint
mondta, hatvan körül van a községben azoknak a száma, akik ezekre a
juttatásokra jogosultak, az előző
években előfordult, hogy késtek az
állami költségvetésből érkező ösz-

szegek, de a mezőpaniti önkormányzat saját költségvetéséből
megelőlegezte ezeket a jogosultaknak, majd utólag visszakapták az államkasszából.
Senki se kerüljön kiszolgáltatott
helyzetbe, de a fejlesztések
se maradjanak el
Csép Éva Andrea, Maros megyei
parlamenti képviselő, a képviselőház munkaügyi és szociális bizottságának a titkára megkeresésünkre
kifejtette: ha a szóban forgó juttatások kifizetése átkerül a helyi önkormányzatok
hatáskörébe,
az
érintettek jogai nem sérülnek, mivel
azokat a törvény garantálja, ugyanakkor a költségvetési tervezetben is
le van szögezve, hogy ezeknek a
juttatásoknak a kifizetését prioritásként kell kezelni. Hangsúlyozta, tekintettel kell lenni a másik oldalra
is, azaz az önkormányzatokra, amelyeknek nagy kihívásokkal kell
szembenézniük azért, hogy fejleszteni tudják a településeiket.
Mint mondta, a bizottságokban
hétfőn délután kezdődtek el a viták
a költségvetés-tervezet kapcsán,
lesznek módosítások, elemezni kell
a gazdasági hatásokat, illetve azt,
hogy miért lehet felelősséget vállalni a meglévő költségvetés függvényében.
– Az a fő szempont, hogy a szociális rendszert tudjuk fenntartani,
senki se kerüljön kiszolgáltatott
helyzetbe, ugyanakkor az önkormányzati vezetőink is tudjanak tervezni hosszú távon, tudják
fejleszteni az általuk vezetett településeket.

Rendhagyó kiállítás nyílik február 14-én, csütörtökön 17 órakor a
marosvásárhelyi Bernády Házban.
Ezúttal saját műgyűjteményéből
mutat be válogatást a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány.
A kulturális központ közel negyedszázada szervezi rendszeresen
a kiállításait, a kiállítók azóta gazdagítják a kollekciót egy-egy alkotással.
Időnként
műgyűjtők
adományaival is gyarapodott az ál-

lomány. A 171 alkotóból, akiknek
munkái a galéria gyűjteményében
szerepelnek, többen meghaltak már.
A Visszatekintő címmel nyíló
tárlat az elhunyt festők, grafikusok, szobrászok, textilművészek
közel félszáz művét viszi közönség elé. Albert Lászlótól Zsigmond
Attiláig hosszú a névsor, több
nemzedék törekvéseibe, képzőművészetünk mintegy fél évszázadába
nyújt
bepillantást
a
rendezvény.

Hagyományaihoz híven Marosvásárhelyen is bemutatja aktuális
fotószalonját a Magyar Fotóművészek Világszövetsége. A kiállítás
február 14-én, csütörtökön 18 órakor nyílik a Bernády Ház emeleti
galériájában. A 2018-as vándorkiállítás az előzőeknél is gazdagabb
anyagból válogatott. A pályázatra öt

ország 114 fotósa több mint 1200
felvétellel nevezett be, a marosvásárhelyi kiállításon ebből az anyagból látható egy reprezentatív, színes
és monokróm szelekció. A megnyitón Magdó István, az MFVSZ alelnöke és Nagy Miklós Kund
művészeti író méltatja a fotósok teljesítményét.

Elhunyt művészek munkái

XVIII. Nemzetközi Magyar Fotószalon
2018

Házbért kérnek a katolikusok
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(Folytatás az 1. oldalról)
A második emeleten március végéig befejeznek tíz osztálytermet, s
reméljük, hogy április végére a
bentlakási rész belső felújítása is
befejeződik. Ezt követően kezdik el
a tető cseréjét, amit a nyári vakációra időzítettek, tekintettel arra,
hogy ezt a munkát iskolaidőben biztonsági okokból sem lehet elvégezni, továbbá a munka alatt
szükség lesz az udvarra.
Kényszermegoldás
a felújítás idejére
– A felújítás idejére több osztályt
költöztettek ki az iskolából, és
sokan délután tanultak. Hogyan
sikerül áthidalni ezt az időszakot?
– Köztudottan osztályokat helyeztünk el a 6-os és 7-es iskolában,
ahol az igazgató nyitott volt, és éltünk az általa nyújtott lehetőséggel.
A 7-es iskolában négy, a 6-os iskolában három osztálytermet kaptunk,
az elemi osztályok ott tanulnak, tekintettel arra, hogy nagyszabású
munkálatok voltak és lesznek, ilyen
körülmények között a kisebb gyerekek biztonsága nem volt garantálható. Az osztályok elköltöztetése
elég nagy ellenállást váltott ki, de
ezt az áldozatot a szülőknek és gyerekeknek egyaránt fel kellett vállalni. További 11 osztályteremre
volt még szükség. Ezt a gondot úgy
oldottuk meg, hogy az első félévben
két váltásban folyt az oktatás. Tanfelügyelőségi engedélyünk volt 45
perces órákra. Minden évfolyam hat
hetet délután járt. Az első félévet sikerült így befejezni. Ez nem csak a
gyerekeknek volt nehéz, hanem a
tanárkollégáknak is, hiszen délelőtt
és délután is tanítottak.
A Deus Providebit Házban
bért fizetnek
– Hogyan kezdték a második félévet?
– A C3-as épületben 95 százalékban végezték el a felújítást. Arról az
épületrészről van szó, ahol az orvosi rendelő és szolgálati lakások
voltak, illetve egy osztályterem. Itt
hat osztálytermet alakítottak ki.
Ezek funkcionálisak, hat tizedik
osztály kezdte itt a félévet. Egy osztály a kiürített informatikakabinetben tanul, két bolyais osztály pedig
ideiglenesen a Deus Providebit

Mátéfi István igazgató

Házba, egy „refis” osztály pedig a
református egyház felújított Kogălniceanu utcai ingatlanjába költözött. Így kiiktathattuk a délutáni
oktatást.
– Tekintettel arra, hogy a Deus
Providebit Ház a római katolikus
egyházé, ide milyen feltételekkel
költözhettek be?
– Bért kell fizetni ezekért a termekért, de nem az iskola, hanem a
szülői bizottság vállalta fel ennek
kifizetését a Bolyai Kollégium Alapítvány révén. Nagyon kellemetlenül érintett a tárgyalás, amikor
kiderült, hogy a Bolyainak egy-két
hónapra átadott termekért bért kérnek. Ezt azzal magyarázták, hogy a
bérlés kiadásokkal jár. Kérdés, hogy
mennyivel növelte meg a két osztály jelenléte a költségeket? Itt
mondom el, hogy a Bolyai mindent
bevállalt a katolikus osztályokkal
kapcsolatban majdnem négy éven
keresztül. Mi nem így viszonyultunk hozzájuk. Azok a katolikus
osztályok, amelyek itt kezdtek tanulni, itt is fejezték be az iskolát,
nem mentek át a Rákóczi épületébe.
Innen is ballagtak el. Sajnos, mi
olyan helyzetbe kerültünk, hogy tőlünk bért kérnek. Az egyeztetést
Oláh Dénes főesperessel kezdtük,
de amikor a gazdasági egyeztetéshez jutottunk, akkor feltevődött a
termek használatának anyagi oldala

Fotó: Nagy Tibor

is, aminek költsége a szülőket terheli. A polgármesteri hivatal ilyen
költségeket nem fedez az iskolának.
Visszatérve a kiköltöztetett osztályokra: ha a kollégium második
emeletén befejezik azt a tíz osztálytermet, amelyeket említettem, fellélegezhetünk, és visszaköltözhetnek

az osztályok, s a fizika-, kémia- és
informatikakabineteket is fel tudjuk
szabadítani, hiszen ezekben is osztályok működtek. Óriási bonyodalmat okozott a felújítás, de végre
meglesz ez a komoly és igényes
munka.
Szakaszosan újítják fel
– Mikor kezdik el a homlokzatot
magába foglaló főépület javítását?
– Egyelőre a tervezés folyik. A
főépületben még nem kezdődött
el a munka. Volt egy elsődleges
egyeztetés az épületben található
helyiségek rendeltetésével kapcsolatban, ezt Benedek Zsolttal, a
Református Kollégium igazgatójával láttamoztuk, s ennek alapján
folytatódik
a
tervek
kivitelezése. A főépület felújítása
szakaszosan fog történni. A Kató
Béla püspök úrral legutóbb folytatott beszélgetésünk alkalmával
vált nyilvánvalóvá, hogy a főépületet három szakaszban fogják javítani. Nagy előrelépés volna,
hogyha a Bolyai utca felőli részt
a nyáron sikerülne felújítani, mert
abban a részben 17 osztályterem
van. A középső, homlokzati részben kevesebb osztályterem található – itt van a díszterem és a
könyvtár –, s az itt folyó munká-
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latok nem nagyon érintik az oktatás folyamatát.
– Hány osztályterem lesz összesen
az iskolában?
– Ez még nem világos, hiszen kabineteket is kialakítanak. Remélhetőleg nem lesz kevesebb, mint
amennyi volt. Sok osztályteremre
van szükség, hiszen a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban minden évfolyamon hét párhuzamos osztály
működik. Erre Erdély-szerte nincs
példa. A kolozsvári iskolákban is
három-négy párhuzamos osztály, a
Székelyföldön ugyanennyi működik. A Bolyaiban 1122 diák tanul,
míg a Református Kollégiumban
(ide tartoznak az elemi iskolások is,
akik máshol tanulnak) körülbelül
600. Ebben az iskolában az elmúlt
tanévben 49 osztály volt. A Bolyai
tanári kara 76 tanerős, míg a Református Kollégiumban körülbelül 30an tanítanak – tájékoztatott Mátéfi
István iskolaigazgató.
A Marosvásárhelyi Református
Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum épületét az Erdélyi
Református Egyházkerület újítja
fel. A munkálatok több millió eurós
finanszírozását részben a magyar
kormány által nyújtott támogatásokból, részben pályázatokból és
egyházi forrásokból biztosítják.

Generációkat összekapcsoló alkotás a Filmes találkozások új évadában

rozat új évada, amely során Révész
Bálint rendező Nagyi Projekt
(Granny Project) című, 2017-es
dokumentumfilmjét lehet megtekinteni. A magyar–angol együttműködésben született alkotás három
fiatalember felnőtté válásának és
nagymamáik múltjának történetét
meséli el, egy tényleges és egy
szimbolikus utazás formájában.
Ahogyan a fiúk bebarangolják Európát, a nagyik – egy angol kém,
egy németországi náci táncosnő és
egy magyar kommunista holokauszt-túlélő – felelevenítik élményeiket, s egy virtuális utazásban
csöppenünk a huszadik század történelmébe.
Révész Bálint és alkotótársai
Február 15-én, pénteken 18 filmje nagy sikerrel szerepelt nemórakor kezdődik a rendezvényso- zetközi filmfesztiválokon, illetve elA marosvásárhelyi Édentől
Keletre Filmklub kétéves,
rendszeres és pozitív visszajelzéseket mutató működés
után, 2018-ban indította útjára Filmes találkozások elnevezésű
eseménysorozatát,
amely filmvetítésekkel és közönségtalálkozóval egybekötött ingyenes programot
jelentett a filmek iránt érdeklődők számára. Az elmúlt
évadban olyan filmek kerültek terítékre, mint a Szülőföld,
szex és más kellemetlenségek,
Utolér, A berni követ, A vizsga,
Legjobb úton, A fekete múmia
átka és a Hurok című alkotások.

nyerte a magyar filmkritikusok legjobb dokumentumfilmnek járó
díját. A másfél órás időtartam alatt
hét év összegyűjtött anyagába lehet
betekintést nyerni, mindezt szellemes és friss hangvételű tálalásban.
A filmvetítés után Németh
Szabolcs Előd filmkritikus a film
producerével, Kántor Lászlóval
beszélget. A vetítések és beszélgetések helyszíne továbbra is a Brăila
(Knöpfler Vilmos) utca 10. szám

alatti, régi zsinagóga épületében
működő András Lóránt Társulat
stúdióterme. A szervezők arra kérnek minden mozizni vágyót, hogy
időben érkezzen!
A Nagyi Projekt Facebook-eseménye megtalálható a közösségi oldalon.
A következő alkalmak tervezett
meghívottjai: Bergendy Péter rendező (Trezor), Goda Krisztina rendező (BÚÉK), Köbli Norbert

forgatókönyvíró, Szász Attila rendező és Lajos Tamás producer
(Örök tél), Hajdu Szabolcs (Ernelláék Farkaséknál), Szilágyi Zsófia
(Egy nap).
Az esemény támogatói a Nemzeti Kulturális Alap és a Studium
Prospero Alapítvány. Partnerek:
Édentől Keletre Filmklub, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem,
András Lóránt Társulat, Filmtett –
Erdélyi Filmes Portál, Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács.
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Hírek, információk

Újraéledt a Sachsenhof panzió

Legutóbb 2015-ben írtunk
arról, hogy üresen áll Szászbogács központjában korábban működtetett panzió,
ahol évekig bérelt repülőgépekkel érkező dán turistacsoportokat nyaraltattak. A
gazdasági válság a légitársaságokat is érintette, így viszszamondták a járatokat.
Torben Schreiber vállalkozó
úgy döntött, hogy feladja a
bogácsi vállalkozást, saját
hazájában
működteti
a
céget, így gyakorlatilag
csődbe jutott a romániai
üzlet. A panzió 2002-től
2012-ig működött, ezt követően 2018 szilveszterekor
nyitotta meg ismét kapuját a
vendégek előtt.

Az újjáéledt vállalkozásról Alexandru Ştef, a Sachsenhof (jelentése: szász udvar) vendéglő és
panzió adminisztrátora számolt be
lapunknak. Elmondta, hogy egy
erzsébetvárosi, szász gyökerekkel
is rendelkező egyéni vállalkozó,
Roşu Eugen Marius döntött úgy,
hogy megvásárolja az ingatlant.
Egyrészt szerette volna azt, hogy
legyen ahova „hazajönnie”, másrészt fantáziát látott abban, hogy
az egykori szász életet és hagyományt felelevenítve a turisztikai

vállalkozást is fellendítse. Az egykori dán tulajdonossal 2017-ben
megkezdte az üzleti tárgyalásokat,
2018 nyarán sikerült megegyezniük. A vásárlást követően új céget
kellett létrehozniuk, és azóta hozzáfogtak a vállalkozás talpra állításához. Szerencsére az ingatlan
elég jó állapotban megmaradt.
Alexandru Ştef nagyapja, édesapja
is az egykori dán panzióban dolgozott, és ő is gyerekként segítette
a munkájukat, amikor vendégek
voltak. Örömmel elfogadta a felkérést, hogy vállalja el a turisztikai
egység adminisztrálását, hiszen a
falu szülötteként igen jól ismeri a
környéket.
Az előző vendéglátó egység
zárt rendszerben működött, most
bárki számára elérhetővé teszik a
szolgáltatást. A szilveszteri mulatságra adták ki először a szobákat
és a vendéglőt, azóta gyakorlatilag nyitva van az egység. Egyelőre ajánlatos előre érdeklődni és
úgy foglalni. A szállást reggelivel
együtt ajánlják, s ha van rá igény,
akkor ebédet és vacsorát is felszolgálnak, mert a szakácsnő falubeli, és nem gond a főzés.
Tisztában vannak azzal, hogy a
kezdetekben nem lesz nagy a forgalom, ezért egyelőre – az előre
megbeszélt foglalások mellett –

hétvégeken vállalják a teljes ellátást.
– Megőriztük a szobák rusztikus jellegét, és ez az előnyünk.
Amikor tavaly egy nagy ünnepségre hazatért a ház egykori tulajdonosa, örömmel nyugtázta, hogy
a tulajdonoscserét követően az általa használt szász népi hímzésű
függönyök megmaradtak. Csendes, szép a vidék, aki el akar szakadni a nagyváros zajától, itt
megpihenhet. Meg lehet látogatni
a környék szász falvait, erődtemplomait. A bogácsi is híres, hiszen
1300-ban épült, és itt van Erdély
legjobb állapotban levő középkori
(1518) szárnyas oltára. Bortermő
vidék lévén mind Bogácson, mind
Magyarsároson remek pincészetek
vannak, de lehet kirándulni a környékbeli erdőkbe, közel van Medgyes, Dicsőszentmárton, a zsidvei
pincészet, a Szász Hordója nevű
fogadó. Akit érdekel, betekinthet a
hagyományos falusi életbe is, bármelyik gazda szívesen látja az idelátogatókat – szóval van kínálat
bőven. Nyári idényben igyekszünk
erre kialakított programokat is felajánlani vendégeinknek. Nyáron,
amikor jó az idő, a teraszhelyiséget is megnyitjuk, így az ide rövid
időre betérő vendégek is megismerhetik kínálatunkat – mondta az
adminisztrátor, és
hozzátette: hosszú
távú terveik között
szerepel a bővítés,
ugyanis a korábbi
dán
vállalkozótól
megvásároltak még
egy házat, ahol 9
szoba van és egy nagyobb, hozzá tartozó
telek. Ide istállókat
építenének, lovakat
vásárolnának, és a
szolgáltatást kiegészítenék lovas turizmussal is.
A panzió két épületben rusztikusan
berendezett 17 szobával, 40 ággyal,
konyhával
várja
azokat a vendégeket, akik csendre és
nyugalomra vágyFotó: Vajda György nak.

Patthelyzetben a földosztás

Lehetetlen helyzetbe került
Szászbogács földosztó bizottsága, ugyanis nem tudnak
visszaszolgáltatni 104 hektár
földet az egykori jogos tulajdonosok leszármazottainak,
mivel a község nem rendelkezik többletterülettel.

Az egykori Állami Mezőgazdasági Vállalat, majd később az Agrozooviticola Rt. tulajdonát képező
400 hektár terület az egység csődbe
jutását követően visszakerült az Állami Vagyonkezelő Ügynökséghez
(Agenţia Domeniului Statului). A
csődbíró a földterület mellett az ingatlan vagyontárgyai között feltüntette az egykori teraszosított szőlőst,
a szőlőtőkéket tartó oszlopokat, az
öntözővizet tároló medencét,
amelynek időközben nyoma veszett, és a terület nagy része ma is
parlagon hever. A Szászbogácsi
Polgármesteri Hivatal erre hivatkozva kérte az ügynökséget, adja át
az önkormányzatnak a területet,
mivel több egykori tulajdonos is
igazolja, hogy volt itt földje. Balázs
Attila, Szászbogács alpolgármes-

tere elmondta: lehetetlen helyzetbe
kerültek, ugyanis a volt állami, jelenleg magáncégként működő talajjavító vállalat évente olyan

karbantartási munkálatokat számolt
el a teraszokon, amelyet el sem végzett. Ahhoz, hogy visszaszolgáltassák a területet, nemcsak az Állami

Kataszterezés

Marosvásárhelyi céggel kataszterezik a község területét. Nemrég a
polgármesteri hivatalban és több
hirdetőtáblán kifüggesztették a felmérést segítő szükséges okiratok
lajstromát. A dokumentumokat 30
napos határidővel kell beszerezni és
felmutatni a szakértőknek. Összesen 3800 hektár területet katasztereznek, ebből 3470-et mérnek fel a
cég munkatársai. Először a Botorka
és Bogács közötti 142-es megyei út
mentén található területeket kataszterezik. Bogácson a kültelkek 99%a rendezett, ugyanis egykori
tulajdonosaik, a szászok igen pontos kimutatást végeztek. Itt a gondot
a beltelkek felmérése okozza, hiszen a kommunista korszakban Németországba települt tulajdonosok
sok esetben úgy adták át a földet,
vagy vették át helyüket mások,
hogy a tulajdonjogot azóta sem tisztázták.

Járdajavítás, bővítés

Tavaly a polgármesteri hivatal
önrészből 1800 méternyi járdát tett
rendbe a községközpontban. A beruházás értéke mintegy 300.000 lej
volt. Az idén Magyarsároson is
hozzáfognak hasonló munkálatokhoz. A tervek szerint 1200 méteren
lesz új járda.

Új orvosi rendelő

Nemrég aláírták a kivitelezési
szerződést egy orvosi rendelőknek
és gyógyszertárnak otthont adó
épület felhúzására Szászbogácson.
A beruházás 697.593 lejbe kerül.
Az összeget az országos helyi fejlesztési alapból biztosítják.

Korszerűsítik a közvilágítást

Nemsokára új oszlopokat és
LED-égős lámpatesteket helyeznek
ki a községben. Nemrég aláírták a
munkálatok támogatására vonatkozó szerződést, aminek értéke

Vagyonkezelő Ügynökség jóváhagyása szükséges, hanem a talajjavító vállalat, illetve a megyei
mezőgazdasági igazgatóság képviselői is ebbe bele kell egyezzenek.
Míg a múlt héten az ügynökség

mintegy 600.000 lej. Amint kiválasztják a kivitelezőt, hozzáfognak
a munkálatokhoz. A napokban nem
a közvilágítási rendszeren dolgoztak, hanem megváltozott a kábeltévé-szolgáltató, és az RDS-RCS
cég munkatársai húzták ki az új vezetékeket.

Befejezik az iskolát

Közel két évtized után végre befejezik Bogácson az általános iskola
bővítését.
(Sz.m.:
a
beruházásról többször írtunk.) A kivitelező cég, a dicsőszentmártoni
Electro Serv Tehnic Trust képviselőinek ígérete szerint idén augusztus 29-én adják át a munkálatot az
önkormányzatnak. Jelenleg a tető
alá került épület osztálytermeinek
közfalait építik, hozzáfogtak a belső
vakoláshoz, és fokozatosan a helyükre kerülnek a nyílászárók.

Kulturális élet

Magyarsároson hosszú kihagyást
követően a felújított kultúrotthonban sikerült karácsony után tartalmas előadást szervezni a Balázs
Zoltán és Kendi Róbert által irányított amatőr színjátszó csoport tagjainak fellépésével. Farsang bál nem
lesz, de néhány fiatal (Szabó Levente, Székely Varga Zsiga, Székely János, Csucsák József Attila)
felújított egy olyan rendezvényt,
amely 2004-ben volt ugyan, de időközben elmaradt. Az ún. vinitúráról, vagyis jövevénybálról van szó,
amelyet elsősorban a faluba betelepültek szerveznek. A mulatság február 23-án, szombaton 14 órától
lesz a magyarsárosi kultúrotthonban.
Nemrég Iszlai László tanár kezdeményezésére beindult az egyházközség égisze alatt működő
férfidalárda, és azt is megtudtuk,
hogy a nőszövetség készül a Küküllő menti unitárius egyházköri találkozóra, amelynek Magyarsáros
lesz a házigazdája.
munkatársai a helyszínen dokumentálódtak, addig az utóbbiak még
nem foglalkoztak az üggyel.
Az ügynökség képviselői a 2005ben kibocsátott 207-es sürgősségi
kormányrendeletre hivatkoznak,
amely módosította az állami
vagyoneszközök értékesítésére vonatkozó 51/1998-as kormányrendeletet, miszerint konkrétan az a cél,
hogy 50-50 hektáros parcellákra
felosztva – megőrizve az állami tulajdonformát – olyan fiatal gazdákat
keressenek, akik hajlandók a területet – állami és uniós támogatással –
szőlővel újratelepíteni és gondozni.
Az alpolgármester szerint ebben
a helyzetben csak úgy rendezhetik
a földtulajdonjog-visszaigénylők
kéréseit, hogy a község legelőiből
mérik ki a parcellákat. Ez azonban
újabb akadályokba ütközik. Egyrészt nem biztos, hogy az ajánlatot
elfogadják azok, akiknek úgymond
jobb helyen voltak az állam által
egykor bekebelezett földjeik, másrészt pedig a legelő rendeltetését –
az érvényben levő törvényeknek
megfelelően – csak kormányrendelettel lehet megváltoztatni, és ez is
hosszas, bürokratikus folyamat.
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Jó döntés volt saját kézbe venni az ivóvíz-szolgáltatást
Tavaly tavasszal, miután lejárt a szovátai szolgáltatóval
kötött szerződés, az erdőszentgyörgyi önkormányzat
úgy döntött, saját kézbe veszi
az ivóvíz-szolgáltatást, hogy a
lehető legjobb áron jobb minőségű vizet biztosítsanak a
lakosságnak. Hogy milyen nehézségekbe ütköztek a saját
szolgáltatóegység kiépítése
során, illetve jó döntésnek bizonyult-e az önállósulás, Csibi
Attilát, Erdőszentgyörgy polgármesterét kérdeztük.

Menyhárt Borbála

– Miért döntött úgy a város, hogy
maga foglalkozik az ivóvíz-szolgáltatással? Milyen gondok voltak a szovátai szolgáltatóval?
– A szolgáltatás átvétele azért
volt fontos, mert így sokkal operatívabban tudjuk a problémákat
megoldani, emberközelibb lett a
szolgáltatás, eddig ugyanis a város
csak közvetítő szerepet töltött be.
Nem tud a mindenkori polgármesteri hivatal elmenekülni egy-egy
probléma elől, mint egy magáncég,
azt kezelnie kell, meg kell oldania,
és úgy tűnik, hogy ez így jól működik. Különösebb gondok nem adódtak a szovátai szolgáltatóval. Lejárt
a szerződésünk, és akkor döntöttünk úgy, hogy a magunk kezébe

Jobb minőségű víz, emberközelibb szolgáltatás
vesszük az ügyet. Próbáljuk a lehető legjobb árat kihozni, tehát a cél
nem a haszonszerzés, hanem az,
hogy az embereket kiszolgálja.
– Milyen nehézségekkel szembesült az önkormányzat, ameddig
sikerült elindítani a szolgáltatóegységet?
– A legnagyobb gond az volt,
hogy amikor azt hittük, a rendszer
működik – megnyomunk egy gombot, és folyik a víz a csapból –, kiderült, hogy hiányos a vízház
szűrőberendezése, problémák vannak a víz minőségével. Ez újabb befektetést igényelt, amit sikeresen
megoldottunk, egy fél év alatt jó lett
a víz minősége, az ihatatlan vízből
állítottunk elő ivóvizet. Alkalmaztunk néhány embert, jelenleg teljes
személyzettel üzemel a szolgáltatás.
– Hogyan működik a szolgáltatóegység, hány fős a személyzet?
– A teljes létszám kilenc, jelenleg
nyolc alkalmazott van, és a megbízott vezetőjük az alpolgármester,
akinek a mandátuma mint szolgáltatóvezetőé megszűnik áprilisban,
úgyhogy hamarosan ki kell írnunk
a versenyvizsgát, és egy kilencedik
személyt is alkalmaznunk, aki irányítani fogja az egységet. A működést illetően: gyakorlatilag a víz a
vízháztól indul el, a víztisztítás ott
kezdődik. Onnan jut fel két nagy
bazinba, ahonnan szabadeséssel jut
le a településre. Ahogy átfolyik az

emberek csapjain, attól kezdve
szennyvízről beszélünk, ami eljut a
város végén található szennyvíztisztító állomásra.
– Az eddigiek alapján pozitívak-e
a tapasztalatok, jó döntés volt-e

saját kézbe venni a szolgáltatást?
Kiküszöbölődtek ezáltal a víz minőségével kapcsolatos panaszok?
Sikerült-e hatékonyan megszervezni a leolvasást, számlázást?
– A tapasztalatok pozitívak. Egyrészt olyan területről beszélünk,
amivel eddig nem foglalkozott az
önkormányzat, ezért nagy kihívás
volt, de most már azt mondom,
hogy jó úton járunk. Azt tapasztaljuk, hogy fenn tudja tartani magát a
szolgáltatóegység, és nem mindegy,
hogy a városé, a városlakóké, vagy
idegené, akinek a haszonszerzés a
célja. A vízóraleolvasás is jól működik. A szolgáltató alkalmazottai
minden hónapban leolvassák az értékeket, jól működik a számlázás,
illetve a vízdíj begyűjtése is.
– Sikerült-e felszámolni az illegális csatlakozásokat? Eleget tett-e
mindenki az önkormányzat felszólításának, hogy hivatalosan kössön
szerződést
az
ivóvízhasználatra?
– Nem sikerült teljesen felszámolni az illegális csatlakozásokat,
van még egy 25 százalékos veszteség, amit nem tudunk, hogy hol
vész el. Ez óriási szám, tavasszal
folytatjuk az ellenőrzéseket, és
ahhoz képest, hogy 40 százalékos
veszteséget csökkentettünk rövid
idő alatt 25 százalékra, mindenképpen biztató. Úgy látjuk, hogy a lakosok/fogyasztók is partnerek
abban, hogy valahogy véget vessünk ennek. Bírságra nem került
sor, minden esetben meg tudtunk

A legtöbb, műszaki előírásoknak
nem megfelelő gépjármű esetében
a villamossági berendezéssel, a
szennyezőanyag-kibocsátással, a
fékrendszerrel, a futóművel volt
gond. Maros megyében kissé magasabb a műszakilag hibásnak talált
járművek aránya, a RAR felügyelői

által ellenőrzött 2431 gépkocsi
51,88 százalékát találták nem megfelelőnek, 20 autó műszaki állapota
pedig balesetveszélyes volt. A gépkocsik 1,93 százalékánál megállapították, hogy a műszaki vizsga
hamis vagy lejárt. A RAR és a forgalmi rendőrség felügyelőinek
közös ellenőrzései nyomán 302
esetben róttak ki bírságot, és ezenkívül 286 forgalmi engedélyt vontak be. Az autó forgalmijának
visszatartása esetén a járművet a
Román Autóbejegyzési Hivatalnál
újra le kell vizsgáztatni, ezt követően kaphatja vissza a gépkocsi forgalmi engedélyét a jármű
tulajdonosa. (antalfi)

Fotó: RAR

Fotó: Átyim Kata

egyezni a fogyasztóval, ha törvénytelenül használta az ivóvizet. Olyan
viszont történt, hogy felfüggesztettük a szolgáltatást, de csak pár
napra, mert utána rendezte az elmaradást, és vissza is kötöttük a vizet.
– Emelkedett-e az ivóvíz ára az
önállósodás óta? Mennyit fizet
köbméteréért a lakosság?
– Nem nőtt az ár. 3,27 lejt fizet a
fogyasztó a víz köbméteréért, és
1,67 lej szennyvízdíjat. Jelenleg a
Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatósággal (ANRSC) folytatott tárgyalásunk zajlik. Hogy a
bukaresti hivatal megadja az engedélyt a működésre, komplex dokumentációt kellett összeállítani, ennek
tartunk most a végénél. Bár nem szeretnénk emelni az ivóvíz és a szennyvíz árát, a hivatal már jelezte, hogy
ezekkel az árakkal nem fogja engedélyezni a működésünket, várható,
hogy szorgalmazni fogja az áremelést. A cél nekünk nem a profitszerzés, viszont a romániai törvények
értelmében legalább egylejes nyereséggel kell zárnunk az évet. Erre
fogok törekedni. Azt szeretnénk,
hogy ha sor is kerül áremelésre, az ne
legyen irreálisan magas, és tartsuk be
azokat a paramétereket, amelyeket
nekünk a hatóság előír. Meg fogják
szabni a minimális és maximális árat,
abba kell beilleszkednünk. Azt már
jelezték, hogy a minimális ár is magasabb lesz, mint amit mi jelenleg
kérünk az emberektől.

Majdnem minden második gépkocsi műszaki hibás

Majdnem minden második, a
Román Autóbejegyzési Hivatal (RAR) felügyelői által ellenőrzött
gépjárműnek
műszaki hibája van – derült ki
a RAR adataiból. A gépjárműnyilvántartási hivatal közleménye
szerint
tavaly
országos
viszonylatban
67.807, Maros megyében
2431 gépkocsit ellenőriztek.
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Negyedszerre nem tudtak nyerni a KSE ellen

A vereség dacára a marosvásár- Nagyvárad. A következő bajnoki
Három győzelmet arattak
eddig az alap- és középsza- helyi csapat marad a Sárga csoport fordulóban, vasárnap 11 órától, a
kaszban a Kézdivásárhelyi SE élén, de két mérkőzéssel többet ját- marosvásárhelyi csapat a Bukaresti
ellen Marosvásárhely női ko- szott, mint a mögötte következő Rapidot fogadja a Ligetben.
sárlabdázói, a negyedik mérkőzésen azonban már nem
Jegyzőkönyv
jött össze a siker a háromNői kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Sárga csoport, 6.
széki csapat ellenében.
forduló: Kézdivásárhelyi SE – Marosvásárhelyi VSK 75:61 (20-13,

Bálint Zsombor

Legutóbb a kézdivásárhelyi
mérkőzésen kisebb csetepaté alakult ki a pályán, egy-egy játékost
el is tiltottak, viszont a CSM szorosan, de nyerni tudott. Ezúttal a
marosvásárhelyi együttes csak az
első negyedben tartotta a lépést az
ellenfelével. Ionel Brustur edző
nem számíthatott az alakulat legjobb tripladobójára, Maximra, és
ez meglátszott a távoli kísérletek
hatékonyságán. Ugyanakkor a
KSE egyetlen légiósa, Mobley
rendkívüli napot fogott ki, ha azt
tekintjük, hogy 41 pontot szerzett,
mondhatjuk, hogy szinte egyedül
szerzett győzelmet klubjának. A
KSE a második negyed elején lépett meg a marosvásárhelyi csapattól, amikor 13-13-as eredményt
követően néhány perc alatt 23 pontos előnyt épített fel, hat perc alatt
42-19-et mutatott az eredményjelző. Innen pedig már nem tudott
újítani a CSM. Nem csupán a triplák nem mentek jól, palánk alatt
sem tudták felvenni a versenyt
Mobley-vel és Debreczivel, és elveszítették a lepattanókért folyó
csatát. Az eladott labdák számáról
nem is beszélve, a 8:20-as arány
beszédes ilyen tekintetben.

29-17, 15-17, 11-14)
Kézdivásárhely, sportcsarnok, 140 néző. Vezette: Vlad Antonio
Sandu (Nagyszeben), Ştefan Atomulesei (Brassó), Faluvégi István (Szászrégen). Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).
Kézdivásárhely: Mobley 41 pont (1), Debreczi 11 (1), Csurulya
9 (1), Dănălache 9, Holinka-Miklós 5 (1), Bölöni, Czimbalmos,
Istók.
Marosvásárhely: Robinson 24 (1), Nagy-Voica 12, Radu 10 (1),
Mészáros 9, A. Pop 6 (2), Bobar 6, Borşan, Feiseş.

Eredményjelző

A női kosárlabda Nemzeti Ligában:
* Piros csoport, 7. forduló: CSM Târgovişte – Kolozsvári U
87:71, Konstancai Phoenix – Aradi ICIM 71:63, Szatmárnémeti
CSM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 76:51, a Brassói Barcaság
állt; 8. forduló: Konstancai Phoenix – Szatmárnémeti CSM 52:70,
Brassói Barcaság – Kolozsvári U 88:72, CSM Târgovişte – Aradi
ICIM 52:70, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC állt.
* Sárga csoport, 6. forduló: Kézdivásárhelyi SE – Marosvásárhelyi CSM 75:61; a Bukaresti Rapid – CSM Alexandria mérkőzést
február 12-én, a Nagyváradi CSU – Bukaresti Agronomia találkozót február 20-án rendezik.
A férfikosárlabda Nemzeti Ligában:
* Piros csoport, 4. forduló: Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSM
CSU 73:71.
* Sárga csoport, 4. forduló: Bukaresti Dinamo – Medgyesi CSM
95:70.

A női Piros csoport állása

1. Szatmárnémeti
2. Sepsiszentgyörgy
3. Târgovişte
4. Brassó
5. Arad
6. Kolozsvár
7. Konstanca

13/4
15/1
9/8
8/9
5/12
3/14
12/7

30
29
26
25
22
20
19

12/6
11/5
9/7
8/9
3/14
2/14

Folytatódik a Bajnokok Ligája
és az Európa-liga

A nyolcaddöntős szakasz első két mérkőzésével folytatódik a labdarúgó
Bajnokok Ligája: ma, az idei első játéknapon a Porto Rómában, a Paris
Saint-Germain pedig Manchesterben lép pályára. Az Európa-liga tizenhatoddöntőjéből is lejátszanak egy mérkőzést: a Zenit Isztambulban vendégszerepel.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések (ma este 10-től):
* AS Roma (olasz) – FC Porto (portugál) (DigiSport 2, Telekom
Sport 2)
* Manchester United (angol) – Paris Saint-Germain (francia) (M4
Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1)
Európa-liga, tizenhatoddöntő, első mérkőzések (ma este 8-tól):
* Fenerbahce (török) – Zenit Szentpétervár (orosz) (DigiSport 2, Telekom Sport 2)

Románia elődöntős a Fed-kupában

30
26
25
25
20
18

A férfivízilabda-szuperliga
11. fordulójában a tavalyi
bronzérmes Brassói Corona
Sportul Studenţesc érkezett
a Marosvásárhelyi CSM otthonába. A papírformának
megfelelően mindkét mérkőzést a vendégek nyerték, a
teljesítmény azonban nem
volt egyenletes.

Bálint Zsombor

Edward Andrei edző a találkozókat arra használta fel, hogy nagyon
fiatal
játékosoknak
biztosítson lehetőséget a bemutatkozásra a szuperligában, úgy is fogalmazhatunk: szó szerint a mély
vízbe dobta őket. A 14 éves Rudnyánszkyt például egy büntető elvégzésével is megbízta (sajnos,

A marosvásárhelyi CSM/Maros Sportklub február 12-étől, mától ingyenes focitanfolyamot tart. A 2007-ben született kezdőknek keddi, szerdai
és csütörtöki napokon 16 órai kezdettel lesz edzés a víkendtelepi 1-es
számú műgyepes pályán, a 2012-ben született gyermekek oktatását hétfőnként és péntekenként tartják a Serafim Duicu iskola sporttermében. A
képzés ingyenes, a klub nem számolja fel az edzések, a szállítás, a bírók
vagy az orvosi ellátás költségeit. Az edzésekre jelentkező gyermekek saját
sportfelszereléssel jelentkezzenek. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél a 0745754-750-es telefonszámon.

A női Sárga csoport rangsora

1. Marosvásárhely
2. Nagyvárad
3. Rapid
4. Kézdivásárhely
5. Alexandria
6. Agronomia

Egyenetlen teljesítmény, több bemutatkozó

Nagyon félősen, megilletődve
kezdték az első meccset a marosvásárhelyiek, az első két negyedben alig-alig tudták megközelíteni
a brassói kaput, az ellenfél szoros
emberfogást akalmazott, a labdát
birtokló, megtámadott játékos rengeteg időt vesztegetett el azzal,
hogy hátrafelé úszva próbálta megtalálni a szabad társat, azonban a
többiek a legtöbbször nem mutatták magukat, így lövés nélkül,
vagy távoli, veszélytelen lövéssel
telt el a támadóidő. Ez az utolsó
negyedben változott meg, amikor
végre néhány igazi pólóakciót hoztak össze a házigazda csapat játékosai, egy-két szépségdíjas góllal,
mindössze annyit téve, hogy többet
úsztak, megpróbálták szabaddá
tenni magukat, és a passzok sokkal
pontosabban érkeztek.
Ezt a lendületet a második
meccs első negyedére is sikerült átmenteni, amikor nemcsak vezetést
szereztek, hanem 4-1-re el is húztak a házigazdák, és csak azért nem
5-1-re, mert Alexandrescu az
utolsó másodpercekben kihagyott
egy ötméterest. Aztán 180 fokos
fordulatot vett a meccs, beállt a papírforma szerinti kerékvágásba, és
a nagy tapasztalattal rendelkező
szerb Jerković és az orosz Balakirjov vezetésével nyolcat lőtt az ellenfél a következő negyedben, míg
a CSM játékosai csak ritkán tudták
megközelíteni Slemov kapuját.

Ingyenes focitanfolyam Marosvásárhelyen

Fotó: Nagy Tibor (archív)

kimaradt), míg a két találkozó
utolsó negyedeiben a kapuban a 13
éves Peti András mutatkozott be,
nem teljesen sikertelenül.
A férfivízilabda-szuperligában a
február 23-24-i hétvégén folytatódnak a küzdelmek, a Marosvásárhelyi CSM két mérkőzés erejéig a
Nagyváradi Crişul vendége lesz.

Jegyzőkönyv

Férfivízilabda-szuperliga, 11. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Brassói Corona Sportul Studenţesc 10-24 (1-4, 1-7, 2-7, 6-5) és
5-19 (4-1, 0-8, 1-5, 0-5)
Marosvásárhely, víkendtelepi sátortetős uszoda, 100 és 50
néző. Vezették: Mihai Bălănescu (Bukarest), George Mihalache
(Brassó).
Marosvásárhely: Elizarov (Peti) – Bindea Paul (2/0), Chiriacov
(0/0), Filimon (0/0), Buda (2/2), Magyari Dávid (0/0), Dan (0/0), Cristian Róbert (1/0), Alexandrescu (2/1), Stoian (1/1), Magyari Botond
(0/0), Jiganea (2/1), Szathmáry (0/0), Rudnyánszky (0/0).
Brassó: Moraru, Slemov (Paladiciuc) – Jerković (2/4), Georgescu (5/1), Tampa (0/0), Ianc (4/1), Lutescu (1/2), Ivović (5/-), Lucian (-/0), Vlăsceanu (2/3), Creţu (-/1), Oanţă (1/2), Grajdieru (0/0),
Balakirjov (3/5).

Eredményjelző

A férfivízilabda-szuperliga 11. fordulójának mérkőzései: Marosvásárhelyi CSM – Brassói Corona Sportul Studenţesc 10-24 és
5-19, Bukaresti Steaua – Bukaresti Rapid 16-5 és 10-4, Nagyváradi CSM Digi – Nagyváradi Crişul 18-5 és 17-7, Kolozsvári Poli –
Bukaresti Dinamo 7-19 és 5-19. Az Aradi AMEFA áll.

Drámai küzdelemben 6:7 (27), 6:4, 6:4 arányban az Irina
Begu–Monica Niculescu páros
legyőzte a Katerina Siniakova–Barbora
Krejcikova
duót, és ezzel Románia 3-2-re
győzött vasárnap Ostravában
a címvédő Csehország ellen a
női tenisz Fed-kupa negyeddöntőjében.

Begu és Niculescu, akik legutóbb Huahinban megnyerték a
thaiföldi nyílt teniszbajnokságot, 2
óra 53 perc alatt múlták felül a
világ legjobb párosát. Az első szettben 3-3-ig mindenki hozta saját
adogatását, majd 3-3-nál brék következett. A rövidítésben a cseh
páros 1-2 után zsinórban hat labdát
nyert, és vitte a játszmát. A második
szett román brékkel indult, és ezt az
előnyt megtartották a játszma végéig. A harmadik szett szintén
román brékkel indult, de a csehek
azonnal visszabrékeltek. A románok ismét brékeltek, de a csehek 44-en kiegyenlítettek. Ezt követően
a román páros nullára vette el a csehek adogatását, majd kiszerválta a
meccset.

Fotó: DigiSport

Románia másik két pontját Simona Halep szerezte, szombaton
6:4, 6:0-ra verte Katerina Siniakovát, vasárnap pedig 6:4, 5:7, 6:4
arányban legyőzte Karolina Pliskovát. Mihaela Buzărnescu szombaton 6:1, 6:4-re kikapott Pliskovától,
vasárnap pedig 6:4, 6:2 arányban
alulmaradt Siniakovával szemben.
A román csapatot Simona Halep
(WTA-3.), Mihaela Buzărnescu
(WTA-29.), Irina Camelia Begu
(WTA-75.), Ana Bogdan (WTA105.) és Monica Niculescu (WTA106.) alkotta. A cseh válogatott
összetétele: Karolina Pliskova
(WTA-5.), Katerina Siniakova (párosban WTA-1.), Barbora Krejcikova (párosban WTA-2.) és
Marketa Vondrousova (WTA-72.).
Románia és Csehország női teniszválogatottja kétszer találkozott
eddig a Fed-kupa keretében (1980ban és 2016-ban), mindkét alkalommal Csehország nyert.
Románia április 20-21-én a Belgiumot 3-1 arányban felülmúló
Franciaországgal játszik az elődöntőben.

Túlszárnyalta a várakozásokat
a magyar csapat

A magyar csapat 2-0-ra legyőzte a horvátokat a helyosztón a tenisz Fed-kupa euro-afrikai zóna I-es csoportjának tornáján Bathban,
így harmadikként zárt. A magyarok szerdán a görögöket 2-1-re,
majd csütörtökön a szlovénokat 3-0-ra verték, aztán pénteken nagy
csatában 2-1-re kikaptak a házigazda britektől, így a bronzéremért
csaptak össze a szombati helyosztón a horvátokkal.
A magyar szövetség (MTSZ) honlapja szerint az idén junior párosban Australian Open-bajnok Nagy Adrienn első egyes Fed-kupamérkőzésén 6:3, 4:6, 6:4-re verte a világranglista 272. helyén
jegyzett Tena Lukast, majd a legtapasztaltabb Fed-kupa-játékos,
Jani Réka (308.) következett Jana Fett (262.) ellen. A rivális az első
szettet 6:3-ra nyerte, s a másodikban Jani 5:2-re vezetett, amikor a
horvát lábsérülés miatt feladta a meccset.
A Babos Tímeát nélkülöző magyar női válogatott így 2-0-ra győzött, és megszerezte a bronzérmet, ami – mint azt az MTSZ híradása
kiemelte – messzemenően túlszárnyalja a várakozásokat.

2019. február 12., kedd ________________________________________________KÖZÉLET ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Valóban csupán pénz kérdése lenne?

Még mindig akadozik a kétnyelvűsítés

Bár többször is volt ígéret
arra, hogy hangsúlyosan figyelni fog a megyei tanács az
általa ügykezelt utakon a kétnyelvű feliratokra, a vártnál
kevesebb volt az előrelépés
2018-ban.

Gligor Róbert László

A tavalyi év folyamán a Maros
Megyei Tanács műszaki igazgatósága 269 útjelző táblát rendelt, amelyek többsége figyelmeztető,
elsőbbségadásra vonatkozó vagy
tiltó-, és mindössze 28 volt irányjelző és tájékoztató, ezek közül 17
kétnyelvű. Ezek a kétnyelvű táblák
helységneveket és megyehatárokat
jeleztek, hiányoznak viszont a fél-

reeső településeket jelzők. Kétnyelvű településnév-táblákat Nyárádremetén, Iszlóban (DJ153A),
Lőrincfalván (DJ151D), Kebelében, Kisszentlőrincen, Székelysárdon, Székelytompán (DJ135),
Vámosgálfalván és Szőkefalván
(DJ142), valamint a Nyárádtő–
Ákosfalva útvonalon (DJ151D) helyeztek ki – derült ki az
intézménytől kapott kimutatásból.
Idén további megrongálódott vagy
hiányzó táblákat pótolnának, a nagyobb útjavításoknál a munkálatokkal egy időben útjelző táblákat is
cserélnének, de mindez az idei költségvetéstől is függ.
„Egy megyei és egy községi út
találkozásánál a megyei út mentén
kell kihelyezni az irányjelző táblá-

Kétnyelvű feliratú táblákat főleg az önkormányzatok állítottak a megyei utak mentén
Fotó: Gligor Róbert László

Történelmi mélyponton
a születések száma

kat, amelyek arra vonatkoznak,
hogy a községi útra letérve milyen
települést érhetnek el az autósok.
Mivel a megyei útra kerül a tábla,
az út karbantartójának, azaz a megyei tanácsnak a feladata kihelyezni
a táblát” – áll az intézmény közleményében, ám utólag elismerték,
ilyen táblát tavaly nem helyeztek ki.
A Nyárád völgyében egynyelvű
(román) irányjelző mutat Vármező,
Székelyhodos, Székes, Marosillye,
Kis- és Nagyszederjes, Nagy- és
Kisadorján, Bede és Szentháromság, Harasztkerék, Kisgörgény és
Székelycsóka, Fintaháza, Teremi és
Teremiújfalu, valamint Nyomát és
Marosagárd irányába a 153A, a
135, 135A és 151 jelzésű megyei
utakon. Kétnyelvű irányjelző feliratokat szinte csak az önkormányzatok helyeztek ki a megyei utak
mentén: Nyárádmagyaróson Nyárádselye és Torboszló, Székelyberében Márkod, Mája, Kendő,
Berekeresztúr, Seprődnél Nyárádszentimre, Nyárádszeredában Havadtő, Székelyhodos, Szováta,
Marosvásárhely, Székelysárdon
Székelymoson, Folyfalván Somosd,
Csíkfalván Búzaháza és Vadad irányába. Hiányzik az iránymutató
Backamadarason Szentgerice irányába.
A Kis-Küküllő völgyében még
ennyi kétnyelvű feliratot sem találunk a 13A jelzésű országúton Szováta és Marosvásárhely között:
Székelyabod és Szolokma, Rava,
Székelyvécke, Székelyszállás, Bordos, Csöb és Magyarzsákod irányáról csak román felirat tájékoztat,

Sok helyen még mindig csak román nyelvű felirat létezik – még a magyarlakta vidékeken is

mindezek miatt a Közúti Infrastruktúrakezelő Országos Társaságot
(CNAIR) „terheli” a felelősség.
Csupán a Cséje felé térő utcát jelzi
kétnyelvű felirat Hármasfaluban,
míg Erdőszentgyörgyön a Küküllő
melletti körforgalomnál már kétnyelvű felirat mutatja a Bözödújfalu
és Székelykeresztúr felé vezető utat,
és Koronkában is az önkormányzat
odafigyelése révén derül ki, hol kell
letérni Székelybós felé. Ugyancsak
a CNAIR feladata lenne Sóváradon
kihelyezni a „Transzbekecsen” a
Nyárádmagyarós és Marosvásárhely felé való letérőt, míg Székelytompa alsó végén a megyei tanács
kellene táblákat kihelyezzen, amelyek a Marosvásárhely, a Nyárád-

szereda–Szováta, az Ákosfalva–
Balavásár és Ákosfalva–Nyárádtő
irányt (is) jelezzék a Csíkszereda,
Kolozsvár, Brassó és Marosvásárhely felé tartó autósok számára. A
megyei tanács érdeklődésünkre ígéretet is tett a táblaszerelésre a székelytompai útkereszteződésnél,
illetve arra, hogy figyelni fognak a
kétnyelvűség érvényesítésére az
ilyen esetekben.
A 142-es megyei úton Balavásár
és Dicsőszentmárton között egyetlen kétnyelvű irányelző sem mutat
a közel húsz félreeső település felé,
de a Székely Mezőségen is csak
román feliratokat találunk, kivétel a
Galambodot jelölő, helyileg kihelyezett tábla.

százalékkal a kőszénkitermelésben
dolgozók fizetése nőtt, majd 38,7
százalékkal a raktározás és a szállítmányozás melléktevékenységei
következtek. 18,5 és 23,5 százalék
közötti mértékben nőttek eközben
a fizetések a pénzügyi közvetítő
szektorban (leszámítva a biztosításokat), a kőolaj és kőszén feldolgozásával
készülő
termékeket
előállító ágazatban, a fémfeldolgozásban, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás), a vegyiparban
és a más, kitermelési tevekénységek kategóriájába tartozó vállalatoknál. 10 és 15,5 százalék közötti
értékkel vihettek haza többet az ingatlanközvetítő ágazatban, a távközlés terén, a más közlekedési
eszközöket gyártó cégeknél, a víz-

gazdálkodásban, a biztosítási ágazatban, a nyugdíjbiztosítások terén
(leszámítva az állami nyugdíjalapot) vagy a közúti szállításban dolgozók. A legnagyobb mértékben,
14,9 százalékkal a fémkitermelés
terén dolgozók fizetése csökkent
tavaly decemberben. 0,5 és 3 százalék közötti zsugorodással az erdészet és fakitermelés (beleértve a
halászatot és az akvakultúrát), a
légi szállítás, valamint a bútorgyártás következett.
Ami a közszférát illeti, az előző
hónaphoz képest 2,4 százalékkal
nőtt a tanügyben dolgozók fizetése,
az egészségügyben és szociális ellátásban 1,8 százalékkal, a közigazgatásban pedig 0,3 százalékkal
nőtt decemberben a nettó átlagbér.
(Mediafax)

lékkal, a BRD Group Societe Generale részvényei 4,06 százalékkal
csökkentek hétfőn.
Darius Vâlcov, a miniszterelnök
gazdasági tanácsadója egy vasárnap esti televíziós műsorban jelentette ki, hogy a tavaly decemberben
elfogadott 114-es sürgősségi kormányrendeletet, amely a bankokra,
az energia- és a telekommunikációs cégekre vet ki új vagy jelentősen megemelt adókat, csak egyes
energiacégek esetében fogja módosítani a kormány, a bankok aktíváira kivetett kapzsisági adó marad.
Ezt azoknak a pénzintézeteknek
kell fizetniük, amelyek 2 százalékot meghaladó bankközi hitelkamatlábat (ROBOR) alkalmaznak.
Az illeték a bank aktíváinak 0,1
százalékától indul és a ROBOR jelenlegi, 3 százalékot meghaladó
szintjénél eléri a 0,3 százalékot.
A karácsony előtt elfogadott sür-

gősségi kormányrendelet januártól
hatályos, de még a parlamentnek is
szavaznia kell róla. Az érintett vállalatok abban reménykednek, hogy
a parlament felülvizsgálja a rendeletet.
Az év elején a lej sorozatban tizenegyszer került történelmi mélypontra az euróval szemben,
amelynek árfolyama meghaladta a
pszichológiai határnak tekintett
4,70 lejt. Hétfőn 4,7437 lej volt az
euró árfolyama.
A Román Nemzeti Bank hétfőn
enyhén emelte az idei inflációs előrejelzését. Becslésük szerint a fogyasztói árindex-növekedés 3
százalék lesz 2019-ben a korábban
közölt 2,9 százalék helyett. A jövő
évre 3,1 százalékos inflációval számolnak, miután korábban 3,2 százalék fogyasztói árnövekedést
valószínűsítettek. (MTI)

Decemberben 4938 lej volt a bruttó átlagbér

2018 decemberében 4938 lej
volt a bruttó átlagbér, 6 százalékkal több, mint egy hónappal korábban. A nettó
összeg 2957 lej volt, ami 165
lejjel, vagyis 5,9 százalékkal
haladja meg a novemberi
szintet – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS)
által hétfőn nyilvánosságra
hozott adatsorokból.

A legnagyobb fizetések változatlanul az IT-szektorban voltak, ahol
a nettó átlagbér elérte a 6888 lejt, a
legkevesebbet, átlagosan 1657 lejt
pedig a vendéglátásban dolgozók
vitték haza.
2017 decemberéhez viszonyítva
12,5 százalékkal nőtt a nettó átlagbér.
Legnagyobb mértékben, 51,4

Ismét csökkentek a legfőbb bankok részvényei

Történelmi mélypontra esett küket átlagosan 24,6, a városiak
tavaly Romániában a születé- pedig 28,7 évesen szülik.
A romániai gyermekek 69,5 szásek száma, első ízben maradt
zalékát hozza világra házasságban
200 ezer alatt.

Az országos statisztikai intézet
(INS) hétfőn közzétett adatsorából
kiderült: tavaly 188 755 gyermek
született Romániában, ahol 1960
óta rendelkeznek a születésszámokról országos kimutatással. Tavalyelőtt még 205 835 ezer gyermek
született az országban.
A Hotnews.r hírportál az INS
legfrissebb (a 2017-es év adatsorát
feldolgozó) demográfiai tanulmánya alapján felidézte: a romániai
anyák átlagéletkora szüléskor 28,6
év, ezen belül a falusi környezetben
élők átlagosan 27 évesen szülnek, a
városon élő, gyermeket szülő anyák
átlagéletkora pedig 29,8 évre emelkedett. A falusi nők első gyerme-

élő nő. A városban élő anyák csaknem 70 százalékának van állása,
míg a falusi anyák többsége (54
százalék) háztartásbeli.
Romániában 2017-ben ezer lakosra 8,6 élveszületés jutott.
Az országnak 2018. január elsején 19 millió 524 ezer lakosa volt,
120,7 ezerrel kevesebb, mint egy
évvel korábban. A demográfiai adatokat kedvezőtlenül befolyásolja,
hogy több mint 4 millió román állampolgár él külföldön, akiknek
zöme az aktív lakossághoz tartozik,
vagyis közöttük sokan vannak olyanok, akik a gyermekvállalás szempontjából fontos 25-45 év közötti
korosztályhoz tartoznak. (MTI)

9

Hétfőn több mint négy százalékkal csökkentek a két legnagyobb romániai banknak a
bukaresti értéktőzsdén jegyzett részvényei, miután a miniszterelnök
gazdasági
tanácsadója cáfolta, hogy a
kabinet eltörölné a január 1től hatályos, bankaktívákra
kivetett úgynevezett kapzsisági adót.

A bukaresti értéktőzsde irányadó
BET indexe 1,87 százalékkal csökkent, a múlt heti 7,5 százalékos növekedés után. Ez utóbbit az okozta,
hogy Vâlcov korábban még olyan
nyilatkozatot tett, amiből arra lehetett következtetni, hogy a kormány
törölni fogja a kapzsisági adót. A
mostani újabb csökkenést az adó
eltörlésének cáfolata eredményezte.
A Banca Transilvania kereskedelmi bank részvényei 4,17 száza-
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Függőhíd a Krka-kanyon felett

Újabb turisztikai látványosságokkal bővül a horvát tengerpart:
függőhíd
épül
a
Krka-kanyon felett, valamint
egy panoráma üvegalagutat
is kialakítanak a Sibeniktől
nem messze lévő Primosten
üdülővárosban – írta a helyi
sajtó.

A 462,5 méter hosszú függő gyalogoshíd projektjéről, amely a harmadik leghosszabb lesz a világon és
a második leghosszabb Európában,
és amely Necven, valamint Trosenj
középkori várait fogja összekötni a
Krka-kanyon felett, a Krka Nemzeti
Park igazgatója számolt be. Kresimir Sakic a sajtónak elmondta: a
függőhíd lesz a fejlesztési projektek
és a látogatói infrastruktúra kiépítésének koronája. Fordulópont a kö-

Krka-kanyon

zeli járások és községek számára,
amely felgyorsítja a fejlődést és tovább növeli a térség vonzerejét –
hangsúlyozta.
A tibeti stílusú függőhidat másfél-két éven belül kezdik építeni,
attól függően, hogy mikorra sikerül
kijárni az építési engedélyt és elkészíteni a teljes dokumentációt.
A híd 140 méter magasan függ
majd, ötvözve a kilátó és a gyalogút
szerepét, valamint a környezet és a
szinte érintetlen természet felejthetetlen élményét nyújtja az odalátogatók számára.
A tájba való beilleszkedés miatt
egy viszonylag laza szerkezetű függőhíd építését tervezik. A híd szélessége 160 centiméter lesz, amely
teljesen megfelel a kétsávos
gyalogutak szélességének.

Harminchat kilométerrel lejjebb,
Primosten városában az ottani önkormányzat egy hatvan méter hoszszú és hat méter széles panoráma
alagút építésébe fogott, amely a tengerszint alá, 18 méter mélységbe
kalauzolja el a turistákat. A nem
mindennapi séta során üvegfalon
keresztül lehet majd megcsodálni
az élővilágot. A városi tanács az
idei költségvetésben mintegy másfél millió eurót hagyott jóvá a projekt kivitelezésére.
A Porat-öbölben épülő alagútban
a tervek szerint egy víz alatti étterem is helyet kap majd a jövőben,
így a város felveheti a versenyt a
világ legnépszerűbb üdülőhelyeivel
is – olvasható a városi önkormányzat honlapján. (MTI)

Restaurált magyar filmek Berlinben

Februárban egy hónapos vetítéssorozatot
szentel a patinás berlini művészmozi, a Babylon a közép-európai szerzői film nagy korszakának. A programban restaurált magyar
filmek is helyet kaptak.

A keleti blokk filmjei a hatvanas években – 50 év
távlatából című sorozat 50 híres, a hatvanas években
készült filmet kínál. Az izgalmas visszatekintésbe 9
magyar filmet is beválogattak – olvasható a Magyar
Nemzeti Filmalap MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.
Fábri Zoltán, Jancsó Miklós és Szabó István restaurált klasszikusait két-két vetítésen láthatja a berlini közönség. A vetítéssorozat a Magyar Nemzeti Filmalap
– Filmarchívum együttműködésével valósul meg.
A csehszlovák újhullám, Andrzej Wajda, Roman Polanski, Milos Forman, Andrej Tarkovszkij alkotásai

Forrás: Takeadventure

mellett Fábri Zoltán négy filmje – az Isten hozta, őrnagy úr!, A Pál utcai fiúk, a Két félidő a pokolban és a
Húsz óra –, Szabó István két alkotása – az Apa és Az
álmodozások kora –, valamint két Jancsó Miklós-film
– a Szegénylegények és a Fényes szelek – lesz műsoron. A filmek teljes körű, 4K felbontású restaurálása a
Magyar Nemzeti Filmalap 10 éves digitális filmrestaurálási programja keretében, a Filmarchívum szakmai
irányításával készült a Magyar Filmlaborban.
A vetítéssorozat részben a berlini filmfesztivállal
párhuzamosan zajlik, ahol szintén szerepel klasszikus
magyar film: Mészáros Márta Örökbefogadás című
filmje a felújított klasszikusokat felvonultató válogatásban, Tarr Béla Sátántangó című műve a Berlinale
Fórum programjában látható.
A sorozatról bővebb információ a https://babylonberlin.eu oldalon érhető el. (MTI)

Az emberi agy és a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia és a valós rendszerek matematikáját vizsgálják magyar kutatók, akik németországi majomkísérletek
eredményeit értékelve találtak különbséget a
rendszerek működési elvei között.

A mesterséges intelligencia a mesterséges rendszerekben megpróbálja reprodukálni a valós képességeket, ilyen például a látás. Azt a matematikát kutatják,
amely ezek mögött a valós képességek mögött rejlik –
magyarázta Orbán Gergő, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa az M1 aktuális csatorna hétfői
műsorában.
A mi feladatunk az, hogy a biológiai rendszerek mögött találjuk meg ugyanezt a fajta matematikát –
mondta el a kutatócsoport vezetője egy nemrég megjelent publikáció kapcsán, hozzátéve: munkájuk során
azt vizsgálják, hogy a különböző rendszerek működési
elve, matematikája mennyiben hasonlít vagy tér el egymástól. A kutatás eredményei az agy működésének

jobb megértését segítik. Elmondása szerint a mesterséges neurális hálózatok alapján megjósolható, hogy
nehezebb helyzetben hogyan ismerjük fel a külvilágot.
Ehhez képest majmokat vizsgálva azt tapasztalták,
hogy a biológiai rendszerek „matematikája” valamilyen módon eltért a mesterséges rendszerekétől.
A különbséget úgy foglalta össze a kutató, hogy míg
a mesterséges technológia azt a bizonytalanságot, ami
azzal kapcsolatos, hogy miként értelmezzük a világot,
nem tudta reprezentálni, addig az agy által megvalósított matematika képes volt erre.
A kutatók Wolf Singer, az MTA külső tagja frankfurti laboratóriumában végzett majomkísérletek eredményeit értékelve arra jutottak, hogy az agy egyfajta
belső modellhez viszonyítva érzékeli a külvilágot. A
majom idegsejtjei tehát segítenek megérteni, hogy
mely matematikai elvek képezik a biológiai intelligencia alapját. (MTI)

Hirdetés

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
(székhelye: Győzelem tér 3. szám, adószám: 4322823,
telefon 0265-268-330, 274-es mellék)
KIKIÁLTÁSOS NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN ELADJA
a Marosvásárhelyen, a Közlegelő utca 2. szám alatt található ingatlant (telek és építmény), amely egy 30,77 négyzetméter hasznos felületű apartmanból és a 442 négyzetméter összfelületű telek 95/442-ed
részéből áll, és amely a 135749-C2-U1 szám alatt szerepel a marosvásárhelyi kataszteri hivatal nyilvántartásában.
Kikiáltási ár 9.475 euró (héamentes).
Az 50 lej értékű feladatfüzetet 2019. 02. 11-től lehet megvásárolni
az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 87-es számú
irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra között.
Az árverésen való részvételhez szükséges dokumentációt az intézmény iktatóhivatalába, a 13-as irodába kell benyújtani 2019.02.20-án
12 óráig.
Az árverésre 2019. 02. 21-én 10 órakor kerül sor a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal székhelyén, a 45-ös teremben.
További információk a 0265-268-330-as telefonszám 274-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• optika-optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
- 0733-553-976
• Dora optics
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RcS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
- 0740-263-907
teljes körű szolgáltatás
- 0265/311-862
- 0265/264-442
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAoRI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
- 0265/255-092
9–17 ó.
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

2019. február 12., kedd ________________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638.
(sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a
2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás.
Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG VÁSÁROL ÉS ELAD BIZOMÁNYI RENDSZERBEN a háztartásban és a háztájiban használatos tárgyakat. Tel. 0787-757-325. (20919-I)

VARRODA
(20915-I)

MESTERNŐT alkalmaz. Tel.

0742-298-872.

BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a 0722-786-111-es telefonszámon. (20925-I)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT, automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek
az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és fejlődési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63258-I)
CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745668-883. (7/1093-I)

LAKATOST, BÁDOGOST és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST
alkalmaz ÉPÍTKEZÉSI CÉG. Tel. 0744-511-215. (20936-I)
KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi bér 1900 euró, szállás biztosítva Münchenben.
Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20934)

KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely-Neuzer Kft.) jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel.
0265/261-806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)

KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG (Marosvásárhely-Neuzer
Kft.) KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐT keres. Követelmények:
jó kommunikációs készség, B kategóriás jogosítvány, magyar és
román nyelv ismerete. Tel. 0265/261-806 vagy e-mail:
info@neuzer.ro (20941-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és
gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(63299-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es telefonszámon.
(sz.-I)
MEGBÍZHATÓ nőnek kiadó egy szoba a
Săvineşti negyedben. Tel. 0742-291609. (sz.)
VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (13/1063-I)
ELADÓ olcsón hat beltéri faajtó, öt 40
kg-os süldő. Tel. 0728-971-777. (6/1190)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,

lucernabála.

Tel.

0747-480-255,

0746-090-353. (4/1143-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.

(13/1175)

ELADÓ téglaépítésű, 3 szobás tömb-

házlakás a Tudor negyedben. Érdek-

lődni

a

0770-271-404-es

telefonszámon. (11/1215-I)

ELADÓK

kerepbálák

lucernabálák,
és

szarvas-

szalmabálák.

0729-925-074. (15/1219)

Tel.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Loránd névre

szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (17/1221)

MINDENFÉLE
KIADÓ teljesen felszerelt asztalos-

műhely Marosszentgyörgyön. Tel.

0744-505-710. (19/1041-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (13/978)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-

543-104. (7/636-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0752-462242. (1/1087)
INGYENES

ENDOKRINOLÓGIAI

VIZSGÁLAT

orvosi

javallatra:

pajzsmirigy-, csont- és mellszűrés. Tel.

0265/311-771. (29/1117)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.

Tel. 0748-020-050. (1/1072)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-

ből, Lindab lemezből, teraszkészítést

fából és bármilyen kisebb javítást stb.

Tel.

0758-639-258,

Csaba.

(15/1133-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,

festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0745-229-472. (4/1165-I)

TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, festés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6/1152)

IDŐSGONDOZÁST, ápolást vállalok.
Tel. 0754-482-276. (21/1225)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha

emlegettek,

köztetek

leszek, szeressétek egymást,
ahogy

sírjatok,

én

szerettelek.

én

már

Ne

nem

szenvedek, a fájdalom az,

hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de az erőm

nem engedett, csak a szívem
suttogta:

isten

KAPUSI

LAJOSRA,

Fájó

szívvel

veletek.”

emlékezünk
a

vendéglátóipari vállalat volt
főnökére halálának harmadik

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

Szerettei. (12/119-I)

csendes!

Amíg élt, szerettük, az emléke

mindig élni fog.

Soha nem múló fájdalommal
emlékezünk

NYÁRÁDI

évfordulóján.

Szerettei.

MENYHÉRTRE halálának 19.
(3/1207)
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„Légy hív mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját.”
(Jel. 2,10b)
Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett tiszteletes
asszonyunkra, családi és lelki barátunkra, immár
néhai JUHÁSZ ANDRÁSNÉRA
szül. MOLNÁR ANNAMÁRIA
aki mint tiszteletes asszony, kántor és 26 évig özvegységben élő
bibliai Anna, a sírig tartó tiszta hűség, önfeláldozás és őszinte
szeretet példaképe volt családja, gyülekezete és mindannyiunk
számára. Hisszük, hogy lelke feljutott az örök élet honába, és ott
pihen Jézus Krisztus kebelén, immár szeretett férjével, aki mellett
hűséggel kitartott élete végéig.
A boldog feltámadás reményében osztozik gyászoló szerettei
fájdalmában
a Csepán család. (22/1226-I)
A szomorúságot nem lehet
leírni, a fájdalmat és a bánatot
csak belül lehet érezni. Nem
az a fájdalom, ami könnyet
csal a szemünkbe, hanem
amit hordozunk egy életre.
Kegyelettel emlékezem drága
testvéremre, a nyárádselyei
születésű KACSÓ F. ANNÁRA,
aki február 6-án hét éve
távozott örökre az életemből.
Bánatos
testvére,
Erzsi.
(18/1222)

Szomorú szívvel emlékezem a
drága, szerető, melegszívű,
szorgos kezű édesanyára,
KACSÓ MÁRIÁRA szül. Vér
halálának 17. évfordulóján.
Emlékét őrzi egyetlen bánatos
leánya, Erzsi. (18/1222)

ELHALÁLOZÁS
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él, és örökre
itt marad.”
Családja és szerettei Isten akaratában megnyugodva tudatják,
hogy életének 88. évében
SÁNDOR ISTVÁN
az Elektromaros
volt technikusa,
2019. február 9-én elhunyt. Megfáradt testét 2019. február 12-én
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben, unitárius
szertartás szerint.
A gyászoló család. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, rokon, szomszéd, jó barát,
CSALÓKA LÁSZLÓ
volt mozdonyvezető
életének 79. évében február 9-én
hirtelen eltávozott. Temetése február 12-én, kedden 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2/1205-I)

„Vágytam maradni még szeretteim között, a sors végül ellenem
döntött. Búcsúzni nem tudtam,
ajkam nem engedett, amit mondani akartam, tudja, aki szeretett.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, keresztapa,
rokon és jó szomszéd,
BORBÉLY BÉLA
életének 64. évében megpihent.
Temetése február 12-én, kedden
13 órakor lesz a remeteszegi temetőben. Emlékét örökké szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (4/1208-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség,
édesanya, nagymama, anyós,
rokon és szomszéd,
BUDAI MARGIT
szül. Bálint
szerető szíve életének 85. évében, 2019. február 11-én megszűnt dobogni. Drága halottunk
temetése 2019. február 13-án,
szerdán 13 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló férje, Géza, leánya, Manyika és családja.
Részvétfogadás: február 12-én
16-18 óra között a PAX temetkezési vállalat ravatalozójában.
(4/1231-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk kolléganőnkkel, Someşan Enikővel
ezekben a nehéz percekben,
szeretett ÉDESAPJA elvesztésekor. Nyugodjon békében!
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló
családnak.
Az
urológiai
műtő
munkaközössége. (5/1209)
Szomorú szívvel búcsúzunk
drága jó szomszédunktól, jó
barátunktól,
SÁNDOR
ISTVÁNTÓL,
és
békés
nyugodalmat kívánunk neki.
Drága párjának és a család
többi
tagjának
őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
ezekben a szomorú és nehéz
pillanatokban. Mély tisztelettel a
Bucsin utca 14. szám alatti
szomszédai,
jó
barátai.
(14/1218)
Megrendülten
értesültünk
Somody Hajnal színművész
kolléganőnk
férje,
dr.
MOLDOVAN DUMITRU immunológus főorvos túl korai
elhunytáról.
Színházunk hűséges barátja, a
művészet hozzáértő pártolója
mindannyiunknak
hiányozni
fog. Együttérzünk gyászoló
szeretteivel, és fájdalmukban
osztozva
kívánunk
vigasztalódást.
A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közössége (-I)
Mély együttérzéssel osztozunk
Someşan Enikő főasszisztensnővel drága ÉDESAPJA hirtelen
halála okozta mély fájdalmában.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. A Marosvásárhelyi
Urológiai
Klinika
munkaközössége. (5/1232)
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Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati, média és átláthatósági szolgálat

A pénzügyminisztérium három új kincstárjegyet bocsát ki
a lakosság számára
A Közpénzügyi Minisztérium február 4-étől kincstárjegyeket bocsátott ki a
lakosság számára, 2, 3 és 5 éves lejárattal, évi 4, 4,5, illetve 5% kamattal.
Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román
Postavállalat
Rt.
postahivatalaiban
lehet
megvásárolni,
a
következőképpen:
– 2019. február 4–22. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. február 4 –21. között a Román Posta városi postahivatalaiban,
február 20-ig pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a fizikai személyek vásárolhatják meg, akik a
jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket. A befektetendő összeg
bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg
semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával. A
jegyzés időtartama után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet
semmisnek nyilvánítani.
Egy kincstárjegy nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá, a
prospektusban előírt időpontokban fizetik ki.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket
illeti meg, akik igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán
kibocsátják. Minden hónapban a jegyzés három hétig tart. A
visszavásárlás határideje az érdeklődés függvényében változhat.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a
(Tezaur
menüpont),
www.mfinante.gov.ro
https://www.comunicatii.gov.ro,
www.datoriepublica.mfinante.gov.ro,
https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.

