2019. március 27., szerda
LXXI. évfolyam
71. (20152.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,13 lej)

Folytatódik a restaurálás

Felújítják a Kultúrpalota Tükörtermét, homlokzatát és tetőzetét

Napirenden
a magyar oktatás
akkreditációja

Mivel a marosvásárhelyi orvosi és
gyógyszerészeti egyetem magyar karának öt évre szóló akkreditációja lejárt, az elmúlt héten az Országos
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
négytagú küldöttsége vizsgálta a marosvásárhelyi egyetemen a magyar
oktatás minőségét. A küldöttséget
prof. dr. Mogoanta Laurentiu, a craiovai orvosi egyetem szövettanprofesszora vezette.

____________2.
Ma van
a színházi világnap!
1962 óta ünnepeljük a színházi világnapot, amelyre minden évben március
27-én kerül sor. A világnap alkalmából
a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI)
1978 óta mindegyik évben felkér egy
jelentős színházi alkotót, hogy világnapi üzenetként ismertesse meg gondolatait a kultúráról, a
színházművészetről, és ezek kapcsán
a világról is.

____________5.
Módosulhat
a 114-es rendelet

Most már kívülről is látszik, hogy elkezdték felújítani a Kultúrpalotát. Tekintettel arra, hogy a város leghíresebb és legnépszerűbb műemlék épületéről van szó, a restaurálási
munkálatok menetét is nagy érdeklődés övezi. A palota felújítása Lokodi Edit Emőke tanácselnöksége idején, 2007-ben
kezdődött el, s a századik évfordulóra a nagyterem, a kisterem, az előcsarnok új pompájában várta a látogatókat. Most
a Tükörterem, a külső homlokzat, a tetőzet felújításán van a
sor, minderről Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója és Fülöp Tímea, a Kultúrpalota igazgatója számolt be olvasóinknak.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

– A Maros Megyei Múzeum által összeállított projektnek a lényege
az, hogy a Kultúrpalota külsejét felújítsuk. Hiszen tizenkét évvel ezelőtt
megkezdődött a palota belső felújítása, amely során megtörtént a nagyterem, a kisterem és a lépcsőházak restaurálása. Ebbe a restaurálási folyamatba azokat a részeket vontuk be, amelyek eddig nem voltak
felújítva, illetve a költségek olyan nagyok, hogy egy külön projektbe
foglalva érdemes ezeket felújítani. Így kerül sor a Tükörterem, a könyvtár
belső lépcsőházának, valamint a teljes külső felújítására, a homlokzatok,
illetve a tetőszerkezet restaurálására.
– A Tükörteremben dolgoznak már, mi folyik itt?
– A falak tisztítása van folyamatban, hiszen a hatvanas, sőt a hetvenes
években is, amikor a Kultúrpalota utolsó nagy javítása volt, néhány
(Folytatás a 4. oldalon)

A magánnyugdíj-járulékokat kezelő
alapokra vonatkozó intézkedések esetében szintén az alkalmazás elhalasztását fontolgatják, de ezzel
kapcsolatban sem zárultak még le a
tárgyalások az érintettekkel

____________6.
Marosvécs
szellemi értékeiből

Marosvécsre érkezve, a festői táj mellett számos anyagi és szellemi érték
fogadja a látogatót. A magasból figyel
az Istenszéke, közelebb érkezve, a
domb tetejéről a református templom
és a Kemény-kastély őrzi a kis falut. A
domb lábánál békés, kedves emberek
élnek…

____________9.

Diplomáciai vihar

Benedek István
Lassan már méretes kötetet lehetne megtölteni a kormányfő bakijaival, de most vasárnap sikerült olyat elkövetnie, ami hosszú
időre emlékezetes marad, minimum diplomáciai szinten. De lehetnek ennek a hétköznapi ember szintjén is érzékelhető kellemetlen
következményei.
Tavaly is volt már egy nyilatkozatháború, és egy – következmények nélkül maradt – bűnvádi feljelentés az izraeli nagykövetség
elköltöztetésének margóján a kormány és az államfő között. A külpolitikai hatáskörök feletti kötélhúzásnak itthon az a tétje, hogy
amíg ez a téma a közéletben napirenden van, kevesebb figyelmet
kapnak más, az adófizető mindennapi életét komolyabban befolyásoló kérdések.
A nemzetközi színtéren viszont az izraeli nagykövetségek kérdése
az egyik legvitásabb ügy, ahol óriási érdekek és erők viaskodnak.
Mivel az Európai Unió és az Egyesült Államok szöges ellentétben
állnak ebben az ügyben, az amerikai álláspont melletti kiállást a
brüsszeli döntéshozók nem fogják jó szemmel nézni. És erre még
rátevődik az arab világ haragja, ami diplomáciai, gazdasági és
biztonsági kockázattal is jár egyszerre. A teleormanisztáni szőke
ciklon vasárnapi műsorszámának azonnali diplomáciai következményei, hogy a jordániai király visszamondott egy háromnapos romániai látogatást, és a szenátus marokkói látogatásra készülő
elnökének is jelezték, hogy most nem látják szívesen. De az azonnali reakciókon túl, ezzel a „fegyverténnyel” hitelesnek számító
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 12 perckor,
lenyugszik
18 óra 43 perckor.
Az év 86 napja,
hátravan 279 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma HAJNALKA,
holnap GEDEON
és JOHANNA napja.
GEDEON: héber eredetű bibliai férfinév, jelentése megfejtetlen, egyesek szerint esetleg
kétélű kard, kardforgató vagy
sebzett kezű vagy romboló,
pusztító.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. -40C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 26.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7564
4,2005
1,5063

177,5598

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

TDK az orvosi egyetemen…

Április 3. és 6. között a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) a 26. alkalommal szervez tudományos
diákkori konferenciát. Az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és gyógyszerészet területén 315 dolgozattal jelentkeztek a hallgatók, több mint ezer diák jelezte
részvételét. A konferencia nemzetközi részvétellel zajlik,
magyarországi és szlovákiai hallgatók is jelentkeztek,
ezenkívül 18 neves előadót is meghívtak a szervezők. Az
idén Magyarországról, Kanadából és az Egyesült Királyságból érkeznek vendégelőadók. 23 műhelymunka lesz, a
konferenciára szakorvosokat, rezidens orvosokat és Phdhallgatókat is várnak.

… és a Sapientia EMTE-n

Április 12–13-án, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának koronkai campusában a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Hallgatói
Önkormányzata a 18. alkalommal tart tudományos diákköri
konferenciát. Hét szekcióban 71 dolgozat érkezett be alkalmazott nyelvtudományok, kommunikáció, egészségtudomány,
informatika
és
szoftverfejlesztés,
hardverfejlesztés és beágyazott rendszerek, gépészmérnöki, és (az idén első alkalommal) neveléstudományi területen. Az egészségtudományi szekcióra a Sapientia diákjai
mellett a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetemről és a Debreceni Tudományegyetemről is érkeznek
hallgatók. A konferencia ünnepi megnyitója április 12-én 10
órától az egyetem főépületének 114-es előadótermében
lesz.

Idén is kitakarítjuk

A Marosvásárhelyi Rádió a város több médiaintézményével, az Erdélyi Magyar Televízióval, a Rádió GaGával, a
Népújsággal, valamint a Punctul.ro szerkesztőségével közösen az idén is megszervezi az Együtt kitakarítjuk jelmondatú rendezvényt, amelynek célja a Maros komp fölötti
partszakaszának megtisztítása. A résztvevőket április 14én 11 órára várják a komphoz, majd a már megszokott
módon, kesztyűkkel és szemeteszsákokkal „felszerelkezve” az illegális hulladéklerakókhoz irányítják a csoportokat. A délelőtti akción összegyűjtött szemetet
a partnercégek által biztosított tehergépkocsikkal szállítják el.

Akcióban a rendőrök

Március 23. és 25. között a megyei rendőrség közbiztonsági osztályán dolgozók 158 alkalommal léptek közbe,
ezek közül 144 esetben a 112-es sürgősségi hívószámon
értesítették őket. 61 alkalommal bűntényt akadályoztak
meg, 7 személyt értek tetten, és két személyt, akik ellen
nemzetközi elfogatóparancsok adtak ki, letartóztattak. 638
bírságot róttak ki több mint 238.000 lej értékben. A közlekedési rendőrök az említett időszakban 42 jogosítványt és
17 forgalmi engedélyt függesztettek fel.
Hírszerkesztő: Vajda György

Nem fogalmaztak meg lényegi kifogásokat

Napirenden a magyar oktatás akkreditációja

Mivel a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar karának öt évre szóló akkreditációja lejárt, az elmúlt héten az Országos
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság négytagú
küldöttsége vizsgálta a marosvásárhelyi egyetemen a magyar oktatás minőségét. A küldöttséget
prof. dr. Mogoanta Laurenţiu, a craiovai orvosi egyetem szövettanprofesszora vezette.

A bizottságot dr. Székely Edit dékánhelyettes és dr.
Orbán Kiss Károly előadótanár fogadta. A kétnapos vizsgálódás, ellenőrzés eredményéről dr. Nagy Előd egyetemi
előadótanárt, rektorhelyettest kérdeztük.
– Az intézmény által biztosított feltételeknek, a képzés
minőségének, az oktatók számának, a kutatási tevékenységnek, az oktatási programnak, a vizsgáztatás menetének
és egyéb feltételeknek az ellenőrzését követően a zárógyűlésen pozitív hangon összegezték a tapasztaltakat, itt helyben nem fogalmaztak meg lényegi kifogásokat.
– Az oktatók számát illetően sem?

– Ezen a téren kétféle számítás lehetséges. A meghatározatlan időre alkalmazott oktatók száma 50 százalékban
tesz eleget a hallgatók létszámához viszonyított előírásoknak. Ha az ideiglenesen alkalmazott oktatókat is figyelembe vesszük, akkor a magyar nyelvű orvosképzés
lefedettsége 68 százalék, ami nagyon közel van a törvény
által előírt 70 százalékhoz.
A bizottság írott jelentést készít, amit az akkreditációs
bizottság elé terjeszt, és ott születik döntés a magyar oktatás akkreditációjáról – emelte ki a rektorhelyettes.
– Mi történik, ha a bizottság véleménye negatív lesz, és
az akkreditáció visszavonását kérik?
– Logikusan nem várható ilyen döntés, legalábbis ideiglenes működési engedélyt mindenképpen kellene adniuk.
– Van-e célzatosság abban, hogy éppen most kerül sor
az akkreditációs ellenőrzésre?
– Nincs. A meglevő ötéves akkreditáció érvényessége
lejárt, időszerű a felújítása. (bodolai)

Absztinens DJ a Bunkerben?

A nehéz évek után a Rákóczi Diáktanácsa szórakozni
hív most mindenkit. ,,Aggódtunk együtt, mikor szükség
volt, most ideje közösen szórakozni és kiengedni a fáradt
gőzt.”
Szokványosnak egyáltalán nem mondható buli lesz ez,
hiszen az est különleges magyarországi lemezlovasa köztudottan távol tartja magát az alkoholtól. Ezzel is szeretné
a Rákóczi Diáktanácsa felhívni a figyelmet a mértéktartásra, hiszen fiatalok vagyunk és szórakozni akarunk, és ez
így van jól. Viszont szeszes ital nélkül is jól érezheti magát
az ember, nem muszáj minden hétvége a tömény alkoholról
és a megborulásról szóljon. Fiatalok vagyunk, de nem kisgyerekek, felelősek vagyunk saját magunkért és az egészségünkért. Amelyik szülő egy kicsit is őszinte magához,
vagy jó és közvetlen kapcsolatot ápol a gyerekeivel, azt
nem éri meglepetésként, ha azt mondom: a fiatalok 90%-a

fogyaszt alkoholt, ha elmegy szórakozni a barátaival. Amelyik szülő volt fiatal, és érti a mai fiatalokat, vagy őszinte
saját magához, rájöhet arra is, hogy ez önmagában nem
olyan hatalmas probléma. A probléma azon a bizonyos
szinten túl kezdődik… Azon a szinten, amikor nehezebben
forog a nyelvünk, beüt a nehéz láb érzése, forog a gyomrunk és az egész világ, amikor reggel a tegnap este már homályos, tele képszakadással. Emberek vagyunk, és még ez
is megesik, de az ilyen ismétlődő és ehhez hasonló alkalmak
jelentik azt a problémás szintet, amiről beszélhetünk…
Példaértékű DJ jön március 30-án, azért, hogy jól érezzük magunkat, ,,aki absztinens módon is képes jól érezni
magát”. Szeretnénk erre felhívni a figyelmet: érezzük jól
magunkat absztinens módon vagy mérsékelt szeszesitalfogyasztással.
Március 30-án a Jazz and Blues klubban a Rákóczi Diáktanácsa közös bulit szervez a TEAM-mel (Tansylvanian
Events and Management), és most nem más, mint maga
PIXA felel a hangulatért, ezúttal is absztinens módon.

Március 21-től a gépjármű-lajstromozási hivatal (RAR)
egy olyan ingyenes számítógépes elérhetőséget bocsát az
érdeklődők rendelkezésére, amelyen keresztül ellenőrizhető bármely, Romániában bejegyzett és legalább egyszer
a RAR által ellenőrzött gépkocsi műszaki múltja. Az érdeklődőknek a www.rarom.ro honlapon a jármű múltja
címszó (Istoric vehicul) elérhetőségen megnyíló ablakba
az e-mail-címet és a jármű azonosítóját (karosszériaszám)

kell beütni, majd elküldeni. A program egy automatikus
kódot küld a bejelentkező e-mail-címére, majd ezen keresztül lehet ellenőrzi az adott autó által megtett kilométereket, azt, hogy van-e törzskönyve, illetve néhány
műszaki adatot is megosztanak, mint pl. a szennyezési kategóriát, vagy azt, hogy mikor volt utoljára ellenőrizve. Az
adatok a legutóbbi RAR-ellenőrzésen bejegyzetteket tükrözik.

Szabó E. Zsófia

Számítógépen ellenőrizhető a gépkocsik régisége
Sorsolás ma 15 órakor!

A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető –
MÁRCIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Miért nem mosogat a szivacs?

Március 29-én 17 órától rendhagyó könyvbemutatóra
kerül sor Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében (Bolyai tér 13.). A temesvári
fiatal újságíró, Farkas-Ráduly Melánia, aki évek óta sikeresen működteti a Szövegkovács nyelvművelő portált,
egyszerre két kötetet is ajánl a marosvásárhelyi érdeklődők figyelmébe. A Szóbuborékok – Hogyan írjuk? És hogyan ne? című könyvben 999 szó, kifejezés, illetve
mondat helytelen és helyes változata sorakozik fel egyegy színes buborékban. Az Anyanyelvi villámtanácsok –
Miért nem mosogat a szivacs? című kiadvány egy 2017ben indult videórovat szöveges-képes változata, 52 azonnal hasznosítható helyesírási ötlettel. A sok meglepetést
is ígérő könyvbemutatón Farkas-Ráduly Melániával Bögözi Attila újságíró beszélget.

A nagy háború a levegőből

A Maros Megyei Múzeum szervezésében március 27-én,
ma 14 órakor a marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeum épületében megnyílik a Lövészárkok háborúja. A nagy háború a légirégészet látszögéből című
kiállítás. 16 órakor szakmai tanácskozás kezdődik a múzeumban. Pánczél Szilamér Maros mentiek a Nagy háború lövészárkaiban. Kutatás és muzeológia, Sárándi

Tamás Maros megye mint első világháborús hadszíntér,
Szabó Máté Határterület. Stratégiai viszonyok a Kelemenés a Görgényi-havasok előterében címmel tart előadást. A
konferencia a 17 órakor kezdődő könyvbemutatóval zárul.

Jazzkoncert
az András Lóránt Társulatnál

Március 30-án, szombaton 19 órától az András Lóránt
Társulat marosvásárhelyi székhelyén, a Brăila utca 10.
szám alatt jazzkoncertet tart az erre az alkalomra alakult
Dénes József Trió: Dénes József (gitár), Vitályos Lehel
(nagybőgő), Hána László (ütőhangszerek). A koncertre
jegyeket a helyszínen lehet vásárolni, előzetes jegyfoglalás a 0754 782 216-os telefonszámon.

Népismeret, szolgálat, jövendő

Március 28-án, csütörtökön 19 órától a marosvásárhelyi Diakóniai Otthon Bocskai termében (Eminescu u. 28.). a Vártemplomi Egyházközség előadás-sorozatának keretében dr.
Barabás László tart vetített képes előadást a Kántor-Tanítóképző Főiskolának az elmúlt negyedszázadban szervezett
tanulmányútjairól, táborairól. Bemutatják az e témában
összeállított Népismeret, szolgálat, jövendő című, nemrég
megjelent kötetet is, amely a helyszínen megvásárolható.
A kötetet Bodolai Gyöngyi újságíró, a Népújság szerkesztője ismerteti, orgonán közreműködik Bereczky-Tollas
László egyházzenész, vártemplomi kántor.
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Péter Ferenc: Óva intjük a marosvásárhelyieket, hogy bedőljenek Ország – világ
a polgármesteri hivatal félretájékoztató kampányának
Hideghullám péntekig

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a hét végén manipulatív, igaztalan
állításokra építő kampányt indított, hogy
kivonja magát a felelősség alól, amiért
nem sikerült megvalósítania a korábbi
kampányok során megfogalmazott céljait. Dorin Florea polgármester még mindig az áldozat szerepében tünteti fel
magát, mindig mást okol a már két évtizede tartó eredménytelenségért, holott
lassan két évtizede halljuk tőle, hogy az
ő kezében van az írószer. 20 év alatt
egyetlen nagy beruházást sem valósított
meg, képtelen volt megoldást találni a
közszállítás, a parkolás, a munkahelyek,
illetve a zöldövezetek problémájára, és
akadályozta a marosvásárhelyi metropoliszövezet működését.
A polgármester egyetértésével kihelyezett plakátok, valamint az ezek által
hirdetett aláírásgyűjtés nem több a marosvásárhelyi emberek megvezetésénél,
nem szolgálja a marosvásárhelyiek érde-

keit, semmilyen jogi következménnyel
nem jár. Emellett fennáll a veszélye,
hogy az így megszerzett adatokat a jövő
évi helyhatósági választások során kampánycélokra kívánják felhasználni.
„Ez egy diverzió, egy politikai kampányeszköz. Nyilvánvaló hazugságok és
ferdítések szerepelnek a városszerte kifüggesztett plakátokon. Két évtizednyi
közigazgatási tapasztalat van a polgármester háta mögött, így pl. biztosan
tudja azt, hogy a Koronka–Jedd és
Nagyernye közötti városi terelőút megépítése csak és kizárólag az országos útügyi
hatóság
hatásköre.
Merő
rosszindulatnak tulajdonítom, hogy a
város vezetése ebben az ügyben is hazudik. A polgármesteri hivatal egy 20 éve
bevált recept alapján próbál kibújni a felelősség alól. Ma már vannak olyan vásárhelyi
lakosok,
akik,
amikor
megszülettek, akkor is a panaszkodást
hallgatták, s ma, amikor már szavazati

joguk van, még mindig a panaszkodást
hallják Marosvásárhely ellenségeiről. A
városnak azonban a nemtörődömségen
és hozzá nem értésen kívül nincs más ellensége. Az áldozati szerepben való tetszelgés, az ezzel járó hazugság hosszú
időn keresztül meghozta a gyümölcsét,
mert ezzel meg tudták nyerni a választásokat, de a jövő évi megmérettetésen ez
már kevés lesz” – hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke.
A polgármesteri hivatal mozgósítási
céllal gyűjti a marosvásárhelyi választópolgárok adatait. A Maros megyei
RMDSZ szervezet arra kéri a marosvásárhelyieket, ne dőljenek be a polgármesteri hivatal kampányának, és ne
adják meg a személyes adataikat a
„Védd meg a városodat!” elnevezésű
aláírásgyűjtő kampány keretében.
Az RMDSZ Maros megyei
szervezetének sajtóirodája

Jogerős: nem követett el fegyelmi vétséget Kövesi

Két fegyelmi eljárásban is jogerősen felmentette
hétfőn a legfelsőbb bíróság Laura Codruţa Kövesi
volt korrupcióellenes (DNA) főügyészt, aki ellen
több ügyben is eljárás indult, amióta kiderült, hogy
esélyesként pályázik az európai főügyészi tisztségre.

Az egyik fegyelmi eljárást azért kezdeményezte ellene a
bírák és ügyészek munkáját ellenőrző Igazságszolgáltatási
Felügyelet (IJ), mert 2017-ben Kövesi megtagadta, hogy a
2009-es elnökválasztás ügyében vizsgálódó parlamenti különbizottság elé járuljon, mondván: az ügyészek egy másik hatalmi ághoz tartoznak.
A másik fegyelmi eljárásban azért akarta felelősségre vonni
az IJ Kövesit, mert álláspontja szerint megsértette az összeférhetetlenségi előírásokat, amikor kinevezett egy bírót a DNA
vizsgáló testületébe. Az eljárásokat alaptalannak minősítette
korábban a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) ügyészi részlege,
az Igazságszolgáltatási Felügyelet azonban nem hagyta annyiban a dolgot: ezért került mindkét ügy a legfelsőbb bíróság
elé, amely hétfőn elutasította az IJ fellebbezéseit.
A két fegyelmi ügyön kívül komolyabb vádak is felmerültek a kormány által a DNA éléről tavaly eltávolított Kövesi
ellen, miután kiderült, hogy jó eséllyel pályázik az európai főügyészi posztra.

Az igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló, néhány hónapja létrehozott speciális
ügyészség (SIIJ) februárban hivatali visszaélés, megvesztegetés elfogadása és hamis tanúzás gyanújával indított bűnvádi
eljárást Kövesi ellen egy korrupcióváddal bíróság elé állított
volt parlamenti képviselő és médiamágnás feljelentése alapján. Március elején a SIIJ azt közölte Kövesivel, hogy újabb
ügyben vált gyanúsítottá, amelyben a DNA ploieşti-i részlegének ügyészeit vádolják túlkapásokkal és bizonyítékok hamisításával.
Kövesi ártatlanságát hangoztatta, az ellene indított eljárásokat pedig európai főügyészi kinevezése megakadályozását
célzó lejáratási kampánynak minősítette.
Az európai főügyészi tisztségre pályázó három jelölt közül
az Európai Parlament Kövesi kinevezését támogatja. A bukaresti kormány viszont hevesen kampányol a megválasztása
ellen, arra hivatkozva, hogy Kövesi mandátuma idején a több
száz politikust rács mögé küldő DNA visszaéléseket követett
el, az igazságügyi miniszter pedig emiatt kezdeményezte és
érte el Kövesi felmentését.
A leendő európai főügyészt az EU társjogalkotó szervei –
a tagállamok kormányait tömörítő tanács és az Európai Parlament – közös megegyezéssel várhatóan áprilisban fogják kinevezni. (MTI)

Közzétették Ferenc pápa romániai látogatásának
részletesebb programját

Közzétették hétfőn Ferenc pápa romániai látogatásának részletesebb programját, amely szerint a szentatya összesen
három szentmisét celebrál, mégpedig Bukarestben, Csíksomlyón és Balázsfalván.
A bukaresti római katolikus érsekség
egy sajtótájékoztató keretében ismertette
a programot, amely megerősíti, hogy Ferenc pápa június 1-jén mutat be szentmisét a csíksomlyói hegynyeregben. A
Vatikán közlése szerint Ferenc pápát június 1-jén délelőtt fél 10-kor repülővel
Bukarestből Bákóba szállítják, ahonnan
helikopterrel folytatja útját Csíkszeredába. A Vatikán sajtóirodája szerint a helikopter 10 óra 10 perckor indul el
Bákóból, és a csíkszeredai stadionban
száll le. A román elnöki hivatal által közzétett programváltozat szerint a pápa 11
óra 20 perckor érkezik Csíksomlyóra,
majd 11 óra 45 perckor kezdődik a
szentmise.

Bodó Márta, a gyulafehérvári főegyházmegye szervezőbizottságának tagja
szerint a szentmise pontos kezdési időpontja még változhat annak függvényében, hogy a szentatya pontosan mikor ér
ki a hegynyeregbe, a szentmise helyszínére. A szervezők április első felére
ígértek további pontosabb részleteket.
Wilhelm Danca, a pápalátogatás szervezőbizottságának sajtókapcsolatokért
felelős illetékese a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Ferenc pápa május 31-én
dél körül érkezik Bukarestbe, ahol az elnöki hivatalban Klaus Iohannis államelnökkel,
majd
Viorica
Dăncilă
miniszterelnökkel találkozik. Ugyanott
részt vesz egy találkozón, amelyen a
civil szféra képviselői és a diplomáciai
testület tagjai lesznek jelen.
Délután a pápát Dániel ortodox pátriárka fogadja, majd a római katolikus
egyházfő a román ortodox egyház ál-

landó zsinata előtt mond beszédet. A két
egyházfő részt vesz egy közös imádságon az épülőfélben levő, de már felszentelt Nemzeti Megváltás Katedrálisában,
ahol a pápa a tervek szerint köszönteni
fogja az összegyűlt híveket. Ezután a
pápa a bukaresti Szent József római katolikus székesegyházban pontifikál
szentmisét, amelynek keretében ő tartja
a szentbeszédet.
Szombaton a csíksomlyói szentmise
után a pápa Jászvásárra utazik, ahol a
helyi Kultúrpalota előtti téren fiatalokkal
és családokkal találkozik.
A pápalátogatás utolsó napján, június
2-án, vasárnap Ferenc pápa Balázsfalvára utazik, ahol részt vesz a hét vértanú
görögkatolikus püspök boldoggá avatási
szertartásán. A pápa végül a helyi roma
közösség tagjaival találkozik, majd
Nagyszebenbe utazik, ahol ünnepélyes
búcsúztatását tartják. (MTI)

A szenátus elnöke lemondta marokkói látogatását
az észak-afrikai ország kérésére

Hétfőn Jordánia királya mondta le romániai látogatását a
Lemondta marokkói látogatását Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke az észak-afrikai ország ha- román miniszterelnök vitatott kijelentése miatt.
Dăncilă vasárnap az Egyesült Államok legbefolyásosabb
tóságainak
kérésére
–
közölte
kedden
Izrael-barát lobbija, az Amerikai Izrael Közpolitikai Bizottság
közleményben a parlament felsőháza.

A dokumentum szerint a látogatást egy későbbi időpontra
halasztották.
A dokumentum nem tartalmaz részleteket a látogatás lemondásának okairól, de a román ellenzéki média diplomáciai
forrásokból úgy értesült, hogy Marokkó Viorica Dăncilă
román miniszterelnöknek az izraeli román nagykövetség Jeruzsálembe költöztetéséről tett vasárnapi kijelentése miatt
mondta vissza a román parlamenti küldöttség fogadását. A tervek szerint a román delegációnak a marokkói parlament mindkét házának elnökeivel, a kormányfővel és a
külügyminiszterrel kellett volna találkoznia.

(AIPAC) tanácskozásán mondott beszédet, ahol bejelentette,
hogy Románia át fogja helyezni nagykövetségét Jeruzsálembe.
Később ezt Klaus Iohannis román elnök cáfolta, és közölte,
hogy Bukarest még nem döntött ebben a kérdésben. Majd
Dăncilă maga is visszakozott, egy televíziós interjúban elmondta, hogy csak személyes véleményének adott hangot,
amikor erről beszélt.
Klaus Iohannis tegnap kijelentette, hogy a kormányfőnek
sikerült tönkretennie Romániának az arab világgal ápolt, bizalomra épülő kapcsolatait, amely mostanig a román külpolitika kevés következetes és biztos pontjai közé tartozott. (MTI)
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Keddtől fokozatos lehűlésnek indult az időjárás, az
ország legtöbb vidékén várhatók negatív hőmérsékleti értékek is, akár -5 Celsius-fokig is süllyedhet a
hőmérők higanyszála. Péntektől aztán fokozatosan
elkezd felmelegedni a levegő. A meteorológusok
szerint Erdélyben a március 26-29. közötti időszakban a nappali csúcshőmérséklet 7-9 Celsius-fok
lesz, az éjszakai minimum pedig akár mínusz 3-5
fok. Március 29-e után a hőmérők higanyszála már
14 fokig is felkúszik, ebben az időszakban mérsékelt
mennyiségű csapadék várható. (Mediafax)

Több útszakaszon is hókotrókat
kellett bevetni

Hókotrókat kellett bevetni kedden Brassó megyében
több országútszakaszon, miután reggel szinte megyeszerte elkezdett havazni. A brassói regionális útigazgatóság tájékoztatása szerint kedd délelőtt az
1-es országúton, Predeál térségében, a 73A jelzésű
országúton, Almásmező térségében, valamint Négyfalu környékén volt szükség hóeltakarításra. Ugyanakkor hókotrók dolgoztak Brassópojána területén és
az üdülőtelepre vezető utakon is. A havazás miatt
sehol sem voltak fennakadások a forgalomban – állítja a regionális igazgatóság. (Agerpres)

Dragnea: az EP-választások előtt
kormányátalakítás lesz

Kormányátalakítás várható az európai parlamenti
választások előtt, jelentette ki hétfőn Liviu Dragnea,
a nagyobbik kormánypárt (PSD) elnöke. Dragnea
ugyanis elkerülendőnek tartja azt a helyzetet, hogy
ugyanaz a személy egy időben legyen európai parlamenti képviselőjelölt és miniszter. A PSD EP-jelöltlistáján a kormány két tagja is szerepel, Rovana
Plumb európai alapokért felelős és Natalia Intotero
külhoni románokért felelős miniszter. Dragnea kijelentette, meggyőződése szerint a PSD-jelöltlistán
lévő két miniszternek nem kellene a kormány tagjaként megvárnia az EP-választásokat. (Agerpres)

Tonnás kokainfogás

Az utóbbi évek legnagyobb kábítószerfogásáról,
csaknem egy tonna kokain lefoglalásáról számoltak
be a hatóságok kedden. A hatalmas mennyiségű
drogot – amelyet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) székhelyén rendezett sajtóértekezleten az újságíróknak is bemutattak
– egy felborult bárka körül találták meg pénteken a
Fekete-tenger partján, a Duna-delta egy elhagyott
térségében, a Szent-György ágnál. A rendőrség kábítószer-ellenes részlegének vezetője elmondta: egy
furgonról leesett egy kilogrammos kábítószercsomag vezette nyomra a rendőröket, akik a jármű útvonalát rekonstruálva fedezték fel a Romániában
bejegyzett, felborult vízi járművet. Az előzetes vegyészszakértői vélemény szerint a lefoglalt anyag 90
százalékos tisztaságú kokain, amelynek feketepiaci
értékét a DIICOT főügyésze 300 millió euróra becsülte. A nyomozás során megállapították, hogy a
kábítószer vízi úton érkezett Dél-Amerikából, a
csempészek pedig Nyugat-Európába akarták eljuttatni. Az ügyben eddig két szerb állampolgárt vettek
őrizetbe. (MTI)

Diplomáciai vihar

(Folytatás az 1. oldalról)
forrás szerint országunk elásta a lehetőségét, hogy az
ENSZ Biztonsági Tanácsának ismét tagja lehessen.
Ebbe a fórumba évente választanak a világszervezet
tagállamainak szavazataival öt-öt országot, kétéves
mandátummal. A tíz választott tagország fele évente
cserélődik, Románia a 2020-21 közti időszakra pályázott tagságra. És jó eséllyel most dobta ki az ablakon
az európai és arab ENSZ-tagállamok szavazatait. Hogy
milyen előnyökkel járhat ebben a testületben tagnak
lenni, arra lehet egy támpont, hogy utoljára 2004-05ben voltunk biztonsági tanácsbeli választott tagország,
amikor még zajlott az európai integrációnkat előkészítő
folyamat. Értelmes kormányok számára a diplomáciai
színtér arra jó, hogy az adófizetőik részére hasznot, maguknak presztízst hajtható kapcsolatokat teremtsenek és
gyümölcsöztessenek. Kevésbé értelmeseknek meg arra,
hogy kikormányozzák országukat a komolyan vehető államok sorából, aminek hosszú távra kiható politikai, és
– ami sokkal rosszabb – gazdasági következményei lehetnek. A téma kapcsán most folyó cirkusznál sokkal
lanyhább sajtónyilvánossága szokott lenni annak, amikor ilyen diplomáciai feszültségek nyomán üzleti szerződések hiúsulnak meg, vagy már működő kapcsolatok
mennek tönkre, ám ha ilyen okok miatt csak családok
százainak asztalán nem lesz kenyér, az már rosszabb
bármelyik politikus akármilyen kínos felsülésénél.
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Folytatódik a restaurálás

Szakemberek tanácskoznak

(Folytatás az 1. oldalról)
részletet átfestette, más színre, más
koncepció alapján. Mi az eredeti díszítéshez szeretnénk visszatérni.
Már jól látszik a Tükörterem oszlopain, hogy az azokon levő levéldíszeket lefestették egységes zöldes
színre, holott sokkal látványosabbak, szebbek és élőbbek az eredetileg ezüstözött szegéllyel ellátott
világoszöld levéldíszek. Hogy mi
volt ennek az egyszínűsítésnek a
háttere, nem tudjuk, de az a célunk,
hogy eredeti állapotába hozzuk
vissza a Tükörterem díszítését, illetve az oszlopok fölötti gerendák
okkeres festését szegélyező kék és
vörös dekorációs festést is szeretnénk helyreállítani. Az itteni üvegablakok felújítása már megtörtént
ezelőtt kilenc évvel – 2010-ben
adták át –, a bútorzatot 2012-ben
újítottuk fel. A zöld kárpitos bútorzatot befóliáztuk, raktárba vittük,
hogy ne szenvedje meg a porral
járó munkálatokat, csupán a bőrrel
bevont bútorzat van a Tükörteremben, amit könnyebben lehet tisztítani.

Fotó: Nagy Tibor

– Arra számítottunk, hogy a munkatelepen nagyobb port, felfordulást találunk, erre egy választófalat
találtunk, ami nem is zavaró.
– Mivel a vakolatot nem kell leverni, hiszen a falakat vegyi úton
tisztítják, s ez nem eredményez
olyan port, ami bezárást igényelne,
s mivel a Tükörterem a Kultúrpalota leglátogatottabb része, úgy
egyeztünk meg a restaurátorral,
hogy nem zárjuk be. Ha mégis
ehhez kell folyamodnunk, azt a szezonon kívül tesszük meg, amikor a
szakemberek eljutnak az üvegablakok körüli felújításhoz.
– Mennyiben befolyásolja a Kultúrpalota felújítása a rendezvények
menetét?
– A nagyszabású felújítás befolyásolni fogja a Kultúrpalota életét,
a rendezvényeket, illetve a látogatásokat. A rendezvények kapcsán
jegyzem meg, hogy a nagytermet
július elsejétől szeptember 9-ig lezárjuk. Nem lesznek koncertek,
sem más típusú rendezvények, viszont a látogatók számára továbbra
is nyitva marad a nagyterem. Ebben

Magyarellenesség számokban

az időszakban javítják az orgonát,
de ősszel és a tél folyamán, amikor
még folytatódik az orgona felújítása, a filharmónia koncertjeire sor
kerül majd. Az 1913-ban épített hárommanuálos Rieger-orgonát egy,
a szakmában nagyon elismert magyarhermányi cég restaurálja. Az
orgona különlegessége, hogy mind
a 4463 sípja eredeti, s a hangszer
építése óta szinte folyamatosan működött – fogalmazott Fülöp Tímea,
a Kultúrpalota igazgatója.
Jelenleg a Maros Megyei Könyvtár lépcsőházában is dolgoznak,
éppen ezért a könyvtár csak a Kultúrpalota előcsarnokából közelíthető meg. A munkálatok itt pár
héten belül befejeződnek, és újra
megnyitják a könyvtár bejáratát. A
múzeum kiállításainak nagy része
látogatható, néhány hete nyitották
meg a nagyszabású Tonitza-kiállítást. A román művészeti galéria is
látogatható, de a magyar művészeti
galériát biztonsági okokból néhány
napja bezárták, s még elég hosszú
ideig nem lesz nyitva a munkálatok
miatt.
Aki a közelmúltban nem járt a
Kultúrpalota galériáiban, annak újdonság, hogy tavaly a magyar művészeti galériát, idén a román
galériát bővítették azzal, hogy a folyosóra is képek kerültek, ami igen
látványos, és a hely kihasználtsága
miatt igen előnyös megoldás.
A Tükörtermet, annak ellenére,
hogy dolgoznak benne, nem zárták
be, bár bizonyos részeket eltakartak, az ablakok és az eredeti bútorzat megtekinthetők.
– Nagyon fontosnak tartottuk,
hogy a munkálatok ideje alatt is
nyitva maradjon a Kultúrpalota.
Igen, lesznek kellemetlenségek,
néha kerülgetni kell az állványokat,
vagy megváltoztatjuk a bejáratot, de
a turistákat tudjuk fogadni, s rendezvényeket is szervezünk. Az sem árt,
ha látják, hogyan újítanak fel egy
műemléket, s milyen nagy munkát
jelent ez – mondta az igazgató.

– Mikorra fejeződik be a Kultúrpalota felújítása? – kérdeztük Soós
Zoltánt.
– A Tükörterem restaurálása az
év végéig elkészül. A külső munkálatokat 2020 végéig fejezik be. Itt
a legfontosabb a tetőszerkezet felújítása és a bádog cseréje, ugyanis
a Kultúrpalota tetőszerkezetének 80
százalékát bádog fedi, habár az
útról csak a szép díszes cserép látszik. A bádog az utóbbi évtizedekben korrodálódott, és a tető több
helyen beázott, így aztán a bádogot
ki kell cserélni – fogalmazott Soós
Zoltán.
A teljes munkálatot a ploieşti-i
Romconstruct Group Kf. és a Concas Rt. nyerte meg, az ő alvállalkozóik a restaurátorok. A törvény
értelmében csak azok a személyek
végezhetnek restaurálást, akik minisztériumi engedéllyel rendelkeznek
egy-egy
restaurálási
folyamatra. A falképeket külön falkép-restaurátorok, a kőrészeket kőrestaurátorok,
a
fémrészeket
úgyszintén és így
tovább.
A megrongált tetőcserepeket eredeti
Zsolnay-cserepekkel kell kicserélni,
ezeket – Soós Zoltán úgy tudja – még
nem rendelték meg.
A feladatfüzetben
(dokumentáció) is
szerepel,
hogy
Zsolnay-cserepek
kell a tetőre kerüljenek. Ettől nem is tágítanak, bármilyen
más variánst kizárnak, mert azt szeretnék, hogy az eredeti
gyártó terméke kerüljön a palota tetőzetére, oda, ahol ez
szükséges. Tudni
kell, hogy a kék és a
fehér cserép Zsolnay-gyártmány, míg

a közte levő vörös cserép az akkori
lugosi gyár terméke, ez a gyár már
nem létezik.
Egy előző beszélgetésünk során
Soós Zoltán múzeumigazgató említette a Kultúrpalota előtti tér felújításának ötletét is.
– Erre azonban csak 2020 után
kerülhet sor, amikor a városnak lesz
egy új polgármestere, akivel ennek
szükségességét meg lehet értetni,
hiszen a jelenlegi városvezetés nem
érdekelt a város jövőjét illetően.
Ami biztos, a könyvtár előtti udvar
felújítása. A tervet a Zsolnay cégtől
rendeltük, s itt egy kis szökőkutat
szeretnénk építeni, s a teret is Zsolnay-díszelemekkel és termékekkel
szeretnénk berendezni, ami illeszkedik a palotához. Ez nem volt
benne az eredeti tervben, de szeretnénk, ha megvalósulna – mondotta
az igazgató.
A Kultúrpalota felújítási projektjét uniós pályázaton nyert másfél
millió euróból valósítják meg.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 2018. évi jelentése

Tartósan megmaradt a magyarellenesség Romániában az erdélyi magyarságot
ért
jogfosztások,
diszkriminációs esetek, a közösséget
ért politikai támadások, valamint a
nyelvi, közösségi jogok csorbítása tekintetében – bizonyítják a Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálat tavalyi évre vonatkozó jelentésében közölt számok.

Mózes Edith

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkbe,
amelyben összefoglalja Benkő Erikának, a
jogvédelmi szolgálat igazgatójának március
22-én tartott sajtótájékoztatóján elhangzottakat a szolgálat 2018-as tevékenységéről.
Eszerint a szolgálat tavaly 25 esetben nyújtott be feljelentést az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD), 11 esetben a
Nemzeti Audiovizuális Tanácshoz (CNA), 25
gyűlöletbeszéd-esetük volt, 13 etnikai
diszkriminációs ügyük. Továbbá nyolc alkalommal fordultak az Országos Labdarúgószövetséghez
(FRF),
melynek
eredményeként 16.500 lejes pénzbírságot
szabtak ki a kluboknak. Összesen 125.750
lejre róttak ki büntetést a jogszolgálat jelzései, feljelentései nyomán. A szervezet ugyanakkor 20 hírlevelet is küldött, több mint 2500
címre. Emellett pedig négy fellebbezés alatt
álló, szimbólumhasználattal kapcsolatos per
van folyamatban, négy büntetőperben zajlanak a kihallgatások, valamint hat ügyben tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen
rongálás miatt.
Fontos a gyors és hatékony reagálás
Benkő Erika kijelentette: továbbra is feladatuknak tartják, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak minden olyan esetben,
amikor az erdélyi magyar közösséget valamilyen hátrányos megkülönböztetésben ré-

szesítik. „Fontosnak tartjuk, hogy semmilyen körülmények között ne maradjanak
megválaszolatlanul ezek a diszkriminatív
cselekedetek. Továbbra is élünk minden, számunkra adott törvényes lehetőséggel, és bízunk abban, hogy munkánk révén hozzá
tudunk járulni ahhoz, hogy az erdélyi magyar közösség itthon biztonságban érezze
magát.”
A jelentés fejezetenként összefoglalja a
nyelvi jogok gyakorlásával kapcsolatos nehézségeket, kitér a közösséget ért etnikai
diszkriminációra – különös tekintettel az oktatásra, az egészségügyre –, a nemzeti és regionális szimbólumok állami szintű
üldöztetésére, a magyar közösségnek címzett
gyűlöletbeszédre, a sportban, a központi és a
közösségi médiában, valamint egyes román

Fotó: Kocsis B. János

politikai vezetőknek a magyarsággal szembeni uszító magatartására, és kitér a tulajdon
visszaszolgáltatásának akadályaira is, aminek
a magyar közösség tekintetében komoly politikai háttere van.
Jelentés angol nyelven is
A szolgálat rendszeresen megjelenő angol
nyelvű hírlevelet indított annak érdekében,
hogy felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét a székelyföldi, erdélyi magyarság
által elszenvedett diszkriminációra és a különböző jogtiprásokra. A hírlevél célja az,
hogy rendszeresen tudósítsuk a romániai és
magyarországi nagykövetségek munkatársait, a különféle emberjogi szervezeteket, valamint a külföldi politikai pártok képviselőit
azokról a visszaélésekről és jogtiprásokról,

melyeket az erdélyi magyarsággal szemben
követnek el.
„Az angol nyelvű jelentés által elsősorban
a nemzetközi jogvédő szervezeteket és a romániai politikai képviseleteket tájékoztatjuk
az erdélyi magyarság helyzetéről; (…) valamint szeretnénk eloszlatni a román diplomácia azon félrevezető információit, melyek
arról szólnak, hogy Románia modellértékűen
megoldotta az országban a kisebbségek helyzetét” – fogalmazott Benkő Erika.
Jelezzék a jogsértéseket!
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője arra biztatja az érintetteket, bátran jelezzék
a
jogsértéseket
a
szolgálat
Facebook-oldalán, hogy további lépéseket
tudjanak eszközölni az illetékes szerveknél.
A jelentést romániai nagykövetségekhez,
nemzetközi jogvédő szervezetekhez, az erdélyi települések polgármestereihez küldik el,
illetve a www.mikoimre.ro honlapon is megtalálható elektronikus változatban.
*
Mi a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat?
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség hozta
létre a romániai magyar közösséget érintő
bármilyen természetű hátrányos megkülönböztetés megfigyelése, jelzése és megakadályozása céljából. A szervezet névadója Mikó
Imre kisebbségi jogász, író, műfordító, politikus, erdélyi polihisztor, a két világháború
között az Országos Magyar Párt egyik vezetője. Bukarestben működtetett jogvédelmi
irodát.
A szolgálat a romániai magyar közösség
helyzetéről szóló éves jelentés kiadását tűzte
ki célul, amely elsősorban a nyelvi jogoknak
és a nyelvhasználat szabadságának a megsértésére, a visszaélésekre, a gyűlöletkeltő beszédekre, a közösség ellen elkövetett szóbeli és
fizikai erőszakra, valamint az etnikai megkülönböztetés más formáira összpontosít.
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Ma van a színházi világnap!

1962 óta ünnepeljük a színházi
világnapot, amelyre minden
évben március 27-én kerül sor.
A világnap alkalmából a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI)
1978 óta mindegyik évben felkér egy jelentős színházi alkotót, hogy világnapi üzenetként
ismertesse meg gondolatait a
kultúráról, a színházművészetről, és ezek kapcsán a világról
is. Az üzenetet március 27-én,
előadás előtt a világ összes
színházában felolvassák! Első
alkalommal Jean Cocteau szövege hangzott el, az idén pedig
a kubai Carlos Celdrán rendezőt, írót, színházigazgatót kérték
fel
az
üzenet
megfogalmazására.

Kaáli Nagy Botond

Színházi világnapi üzenet:
„Színházi eszmélésem előtt mestereim már javában munkálkodtak.
Saját életük maradványaira építettek
hajlékot és költészetet. Közülük sokan
ismeretlenek, vagy alig emlékszünk
rájuk: a próbatermek és a zsúfolásig
megtelt színházak nyugalmában dolgoztak csendben, alázatosan, majd
sokévnyi munka és nagyszerű teljesítmények után lassan elhagyták helyüket, és eltűntek. Amikor megértettem,
hogy nekem is ez a sorsom, azt is
megértettem, hogy bámulatos és
egyedi örökséget kaptam tőlük: nincs
más, mint a megismételhetetlen pillanat megélése; a pillanaté, amikor a
színház sötétjében találkozol a másikkal, és nincs védőháló, csak a mozdulat és a leleplező szó igazsága.
Színházi szülőhazám találkozásokból
épül a város legkülönbözőbb pontjairól érkező nézőkkel. Ők azok, akik estéről estére azért jönnek el a
színházainkba, hogy megosszanak
velünk néhány percet, néhány órát.
Ezekből a kivételes pillanatokból áll
az életem, amikor nem saját magammal és szenvedéseimmel törődöm.
Újjászületek, és megértem a színház
hivatását: átélni az adott, a múló pillanat puszta igazságát, amikor tudjuk, hogy igaz, amit a reflektorok
fényében mondunk és teszünk. Ez mutatja meg leginkább, milyenek vagyunk. Színházi szülőhazám, az
enyém és a színészeimé azokból a pillanatokból szövődik, melyekben nem
bújunk maszkok mögé, nincs többé
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mellébeszélés és félelem, hanem mi
magunk vagyunk, és a sötétben megfogjuk egymás kezét.
A színházi hagyomány nem hierarchikus. Senki sem gondolja, hogy a
színháznak lenne a világban vagy egy
városban vagy egy kiemelt épületben
egyetlen központja. A színház láthatatlanul terjed, nem ismeri a földrajzot, de beleavatkozik mindazok
életébe, akik művelik. A színházművészet egyesít. Minden színházrendező
a sírba viszi az utánozhatatlan, világos és szép pillanatokat, mindegyikük
ugyanúgy tűnik el, és nincs semmilyen természetfeletti erő, ami megvédené őket. A nagy mesterek tudják,
hogy az elismerés semmilyen formája
nem érvényes a munkájuk lényegét illető bizonyosságon kívül: vagyis azt,
hogy kétségek közepette csak pillanatokra valósítják meg az igazságot, a
kétértelműséget, az erőt, a szabadságot. Semmi sem éli túl őket, marad
utánuk néhány adat, fotó, videófelvétel, elképzeléseik halvány lenyomata.
Ezekből a felvételekből a közönség
csendes rezdülései hiányozni fognak,
ahogy az éppen megértett és átélt pillanat varázsa is, ami megismételhetetlen, elmesélhetetlen. Ez csak
néhány másodperc, ami áttetszőbb,
mint maga az élet.
Amikor megértettem, hogy a színház önmagában is olyan, mint egy ország, a világot behálózó hatalmas
terület, felszabadító döntést hoztam:
ne menj el onnan, ahol vagy, ne rohanj máshová. Ahol te vagy, ott a közönség. Ott vannak a társaid, akikre
szükséged van. Otthonodtól távol a
mindennapi élet kusza és átláthatatlan. Ezen a látszólagos mozdulatlanságon dolgozz, indulj a legnagyobb
utazásra, járd be újra Odüsszeusz és
az argonauták útját: légy az a mozdulatlan utazó, aki segíti, hogy saját
világod súlyosabb és szilárdabb legyen. Utazásod ahhoz a pillanathoz
vezet el, amikor a hozzád hasonlókkal találkozol. Feléjük tartasz, a szívükhöz, a lelkükhöz. Feléleszted és
összegyűjtöd érzelmeiket, emlékeiket.
Utazásod szédítő, gazdagsága felmérhetetlen, és senki nem teheti semmissé. Valójában nem fogjuk fel,
hogy ez az utazás a nép képzeletében
a legtávolabbi földekbe vetett mag,
vagyis a nézők polgári, etikai és emberi lelkiismerete. Így hát nem mozdulok, otthon maradok, látszólag
nyugodtan, valójában éjjel és nappal

gy kéz néha mindent elmesél. Legutóbbi beszélgetőtársamé legalábbis ilyen. Több mint nyolc
évtizedet dolgoztak, küszködtek a vékony,
görcsös ujjak, amelyek most is virágot ültetnek, almás tésztát, non plus ultrát sütnek, ébredés után elkészítik a család tízóraira való
szendvicseit.
– Jóért jót várj – ad magyarázatot minderre a tiszta tekintetű, idős asszony. A Caritas
marosvásárhelyi
Teréz
Anya
központjában, az Örökzöld römiklub csütörtök déli találkozóján ajándékozott meg játszóidejének több mint felével. Szaporán, az
egykori könyvelő szorgalmával sorakoztatta
fel előttem élete legfontosabb mozzanatait,
az öröm törékeny pillanatait és a megrázkódtatásokat, amelyeket a fentről kapott erő
nélkül aligha lehetett volna ép ésszel elviselni, átvészelni.
– Gazdálkodó családba születtem, édesanyám kertész volt, apám fajállatok tenyésztésével foglalkozott – kezdte történetét. –
Sokan voltunk testvérek, és mi, gyerekek a
kényelem helyett a munka szeretetét kaptuk
a szüleinktől ajándékba. Én fiús leányka voltam, apámmal mindig szembeszálltam. Tanulni vágytam, le is érettségiztem. Általános
iskolásként zárdanövendék voltam, a tanórák után ott is ebédeltem, pihentem, délután
6 órakor indultam haza. A középiskolát ipari
könyvelés szakon végeztem. Tanulmányaim
befejeztével egy Brassó megyei lőszergyárba
helyeztek volna ki, édesanyám azonban a

munkába merülve, hiszen e mozdulatlan mozgás lendülete művészetem
titka.”
Ahogyan azt a szinhaz.org portálon
olvashatjuk, Carlos Celdrán rendező,
író, színházigazgató 1963-ban született Havannában. 1986-ban szerzett
diplomát a havannai Művészeti Egyetemen. Még ebben az évben rendezőként kezdett dolgozni a havannai
Buenida színházban. 1996-ban megalapítja saját társulatát, az Argos Teatrót. Brecht, Beckett, Ibsen, Strindberg
darabjainak előadásaival nemcsak Kubában, hanem Európában is sikereket
arattak. Ezentúl kortárs kubai szerzők
műveit is bemutatták. A társulat legjelentősebb elismerését Celdrán 10 Milliones című darabjának előadásával
érték el. Carlos Celdrán Kubában és
Dél-Amerika számos színházi egyetemén tanít. Az üzenetet Lakos Anna
fordította magyarra.
E jeles napon a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Liviu Rebreanu
Társulata Ion Luca Caragiale Farsang című komédiáját mutatja be Adi
Inclenzan rendezésében, díszlet- és
jelmeztervező: Bogdan Spătaru, videodesign: Mihai Păcurar, koreográfus: Andreea Belu. Szereplők:
Nicolae
Cristache,
Georgiana
Ghergu, Cristian Iorga, Eduard Marinescu, Theo Marton, Laura Mihalache, Ştefan Mura, Liviu Pancu,
Alexandru Pavel. A premierre március 27-én, ma este 7 órától kerül sor
a Nagyteremben.
A Tompa Miklós Társulat a Radu
Afrim rendezésében bemutatott, az
Országos Színházi Fesztiválon (FNT)
is sikerrel játszott Részegek című drámát, Ivan Viripajev művét tűzte műsorra a világnapon. Szereplők: Kádár
Noémi, Gáspárik Attila, Nagy Dorotytya, Bokor Barna, Kovács Botond, B.
Fülöp Erzsébet, Galló Ernő, Berekméri Katalin, László Csaba, Moldován Orsolya, P. Béres Ildikó, Kádár L.
Gellért, Bartha László Zsolt, Simon
Boglárka-Katalin, Varga Balázs és Ruszuly Ervin. Ének: Kásler Magda;
nagybőgő: Kostyák Márton; zongora:
Boros Csaba. Rendező: Radu Afrim;
díszlettervező: Bartha József; jelmeztervező: Moldován Orsolya; zene:
Boros Csaba; koreográfus: Dabóczi
Dávid; rendezőasszisztens, dramaturg:
Szabó Réka. Fordító: Kozma András.
Az előadás ugyancsak március 27-én,
szerdán este fél 8-tól látható a Kisteremben.

Örökzöld

nagy távolság miatt nem akart engedni. A
középiskolában minden évben volt nyári
gyakorlatunk, ott ismertem meg azt az idős
férfit, akinek a közbenjárására Marosvásárhelyen kaptam munkát. Akkor villant belém
először a gondolat, hogy van Isten, és ez csakis az ő műve lehet. Szerettem a szakmámat,
iparkodtam, a szakszervezeti ügyeket, az
üdülőjegyek kiosztását
is elvállaltam, közben
a szép írásra is odafigyeltem. A mai napig
otthon is mindent felírok, számontartok.
Az első tragédia 19 évesen érte.
– 54 éves volt édesanyám, amikor elvesztettem. Egyedül maradtam egy nehéz természetű apával. De volt kiút a lelki válságból.
A vállalatnál, ahol dolgoztam, megismerkedtem a munkabérosztály főnökével. Mindketten félárvák voltunk, neki az édesapját kellett
nélkülöznie. Egymásra találtunk. A házasságunkból két gyermek született, egy rendkívül
intelligens lány és egy érzékeny, szorgalmas
fiú, aki középiskolásként a Pionírházban különféle elektrotechnikai találmányokon dolgozott a mesterével. Ilyen volt az a 33 égős
karácsonyfadísz is, amellyel egy iskolai ünnepségen hatalmas sikert arattak. Egy évvel
később váratlanul megbetegedett, azóta is
intézményes ápolásra szorul. Rendszeresen

Erről jut eszembe
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Annyi a világnap, hogy valamennyit számon sem tudjuk tartani. A színházi világnap nem ilyen, arról nagyon sokan tudnak,
több mint hatvan éve ünneplik szerte a földgolyón. 1978-tól
évente egy jelentős színházi személyiség üzenetét is közzéteszik
ilyenkor, március 27-én. Én sem tekinthetek el ettől a naptól,
noha a média már eléggé hangsúlyosan kifuttatta. De ha nem
is mélyedek bele a témába, szólnom kell róla, elvégre akarvaakaratlanul a nagy emberi színjáték részesei vagyunk mindanynyian. Világnappal vagy anélkül, jól-rosszul, életünk végéig
játsszuk a magunk szerepét. Persze többnyire nem magunkra figyelünk, inkább az érdekel, mások, az életünk menetét döntő
módon meghatározók mit és hogyan alakítanak. Ebben a tekintetben továbbra is az abszurd uralja a színpadot. Közelünkben,
távolabb is lépten-nyomon az abszurditás megnyilatkozásaival
találkozunk. Semmi jele annak, hogy azok, akik a világ, ország,
város dolgait igazgatják, racionálisan gondolkodnának, működnének. Így aztán az abszurd nap mint nap más műfajok, a tragédia, a dráma, a komédia köntösét is magára ölti. Az
ostobaságnak pedig nincs határa. Millió példát sorolhatnék rá,
most csak egyet említek közvetlen közelünkből. Hallom, hogy a
marosvásárhelyi vegyi kombinát szoros szomszédságába benzinkutat építenek. Vannak, akik tiltakoznak ellene, a jelek szerint
az illetékesekben nem kelt aggodalmat a különös párosításban
rejlő veszély. A szirénák jól teljesítenek, ezt elég sűrűn tapasztalhatjuk, a biznisz pedig biznisz. A lényeg, hogy valakik tovább
gazdagodjanak. Nekem meg eszembe jut, hogy pár nappal ezelőtt hirtelen végigfutott a világon a hátborzongató hír: KeletKínában, Jencseng város közelében felrobbant egy növényvédő
szereket gyártó vegyi üzem. A katasztrófát a földrengésjelző műszerek is észlelték, a világűrből is látni lehetett a robbanást és
az abból fakadó füstöt, gázkibocsátást. Közel félszázan haltak
meg, több mint hatszázan megsérültek, ezreket kellett a környékről hirtelen kitelepíteni. Nyugalom! Mi azért csak ne idegeskedjünk. Inkább menjünk el ma este a színházba. A vásárhelyi
Nemzeti Nagytermében Caragiale Farsangján szórakozhatunk
a Liviu Rebreanu Társulat előadásában, a Kisteremben a Tompa
Miklós Társulat produkciója vár, Viripajev Részegekjén hüledezhetünk. Ne csodálkozzunk, ha a harsányság kap a színházteremben hangsúlyt. Ilyen a mai társadalom. De a líra sem
veszett el véglegesen. A heti kínálatban is találkozhatunk vele.
És a költészet világnapja is sok embert megmozgatott március
21-én. Ez fiatalabb Thália ünnepénél, a vers nem egészen két
évtizede kapott saját napot az UNESCO-tól. Máris nagyon népszerű, ami nem lep meg, ha belegondolok, hányan szeretnének
költővé válni. Engem Budapesten ért a költészet világnapja,
igazi évszakváltó, napsütéses, kellemes tavaszi zsongás volt a
városban. A líra barátai többfelé kipróbálhatták a Vers kávéért
akciót. Egy egész verssel vagy néhány sorral is meg lehetett rendelni a frissítő nedűt. A leírt szövegeket áprilisban a magyar
költészet napján ki is állítják. Egy másik kezdeményezés, amit
szintén népszerűsített a média, egy esti flashmob volt a Március
15. tér parkjában. Ginsberg Üvöltés című terjedelmes versének
közös felolvasására hívták a villámcsődületre összegyűlő érdeklődőket. Máshol volt dolgom, abból kimaradtam. De örülni
tudok, hogy a sok gond, gyűlölet, csatározás mellett a költészet
is belefér az összképbe. Talán ez is emeli a boldogságszintet. A
boldogságnak március 20-án volt a világnapja. Az is napirendre
került tehát, hogy hol a legnagyobb, illetve hol a legkisebb a
boldogságindex. Egyre-másra készülnek a boldogságtérképek.
A romániai lakosság ilyen tekintetben valahol középen áll, és
boldogabb a magyarországinál. A székelyföldi lakosok is elégedettebbek az életükkel, mint az anyaországiak. Hogy ez pontosan
mit jelent? Nem tudnám megmondani, de erről is eszembe jut
egy régi jó sláger. Igazi telitalálat: A boldogságtól ordítani tudnék! Most éppen itt tartunk. (N.M.K.)

járok hozzá. Miatta sem hagyhatom el
magam, élnem kell még, hogy támogathassam. Az ő betegsége volt a második nagy
sokk az életemben. A harmadik pedig 25
évvel ezelőtt ért, azon a napon, amikor a férjemnek a vasudvarban akadt dolga. Hiába
vártam, nem jött haza. Aztán megszólalt a telefon. Értesítettek, hogy
elütötte egy teherautó.
Elviselhetetlennek tűnt a
hiánya okozta fájdalom.
Akkor állt mellém Léstyán Ferenc főesperesplébános, akit még zárdanövendékként
ismertem meg. Az ő közbenjárásával kaptam
meg azt az erőt, ami a mai napig sugárzik
rám.
A lelki próbatételek mellett a fizikai sem
maradt el. Lábvisszér, majd trombózis, epeés csípőműtét kényszerítette mindegyre mozdulatlanságra a tevékeny, másokon segíteni
akaró asszonyt, akit egy alkalommal egy mohamedán professzor gyenge egészségi állapota miatt nem akart megoperálni, de
elszántságát, istenhitét látva, végül mégis elvállalta.
– A műtőbe a saját lábamon mentem be,
olyan nagy volt bennem az akarat. Azóta sem
hagyom magam – szögezte le beszélgetőtársam, aztán a „jó tett helyébe jót várj” életfilozófiát példázandó, azt is elmesélte, hogy a

kolozsvári műtétje idején a fiúunokája
ápolta, mosdatta, pelenkázta, most pedig ő
jár a fiatalember kedvében, segíti, támogatja, amiben lehet. Egy lányunokája is van,
aki Amerikában él, évek óta pedig három
dédunoka – a fiúunoka részéről két kislány,
a lányunokától egy fiúcska – szépíti meg hétköz- és ünnepnapjait.
– Ez a három kicsi apróság úgy megmelegíti a szívem – simultak el arcán az időbarázdák. Aztán a Teréz Anya központ
römiklubjáról, az Örökzöldről mesélt.
– Húsz éve járok ide, mivel nehezen mozgok, a Caritas kedves, szeretetet árasztó
munkatársai autóval hoznak-visznek. Most
már csak heten maradtunk klubtagok, de régebb sokan voltunk, nők és férfiak. Nézze
meg, micsoda „banda” – mutatta sorra a
Maros-parton készült, piknikezős, kirándulós, majd a zárt térben „elkapott” farsangolós, születésnapozós képeket.
– Arra biztatnám a velem egykorúakat,
hogy döntsék el, mit szeretnek, minek örülnek, aztán készítsenek maguknak tervet, és
azt igyekezzenek megvalósítani. Próbálják
meg támogatni a fiatalokat, mert azzal önmaguknak is jót tesznek – összegzett beszélgetőtársam együttlétünk végén.
Nehezen, segítséggel emelkedett fel, hogy
visszatérjen társai közé. Léptei azonban pillanatok alatt határozottakká, könnyebbé váltak. Ugyanazt üzenték, amit egész lénye: ha
ma egy kicsit szenvedek is, holnap úgyis
kisüt a nap.
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Módosulhat a 114-es rendelet

Szerkesztette: Benedek István

Erdélyi településeket is várnak
a Virágos Magyarország versenyre

Az idén első alkalommal megnyitja kapuit az erdélyi települések előtt
is a 26. Virágos Magyarország környezetszépítő verseny, amelyre a
szervezőbizottság és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) május 1jéig várja a jelentkezéseket – jelentették be a verseny szervezői hétfőn
sajtótájékoztatón Budapesten.
Borbás Marcsi, a verseny fővédnöke hozzátette: ez az első lépése
annak, hogy kiterjesszék a versenyt az összes határon túli magyarlakta
településre. Elmondta, hogy az idén változik az országhatáron belüli
települések versenye is, a kiírás és az értékelés módja. A korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, a környezettudatos nevelésre, és regionális szinten is díjazzák majd a településeket, így még
többen kaphatnak esélyt az elismerésre. A versenyre tavaly – nyolcéves
rekordot megdöntve – 324 település regisztrált. Nagy Ildikó Réka, a
verseny nemzeti koordinátora ismertette, hogy a szakmai zsűri az idén
is kiemelt figyelmet fordít a települések tisztaságára, gondozottságára,
a zöldfelületek, közterületek, közintézmények állapotára, és értékelik
azt is, hogy milyen programokat szerveznek a közösség zöldügyekben
való mozgósítására. A települési önkormányzatok a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon jelentkezhetnek a versenyre, a részvétel díjtalan.
A fődíj Magyarország képviselete a 2020-as Európai virágos városok
és falvak versenyén (Entente Florale Europe). (MTI)

Az EU 12,5 millió euróra büntette
a Nike-t

Labdarúgáshoz köthető ajándéktárgyak határokon túlnyúló árusításának blokkolásáért 12,5 millió euróra büntette az Európai Unió a Nike
amerikai sportszergyártó vállalatot.
A cég 2004 és 2017 között az FC Barcelona, a Manchester United, a
Juventus, az Internazionale, az AS Roma és a Francia Labdarúgó Szövetség termékeinek forgalmazásával élt így vissza. Az EU szerint azzal,
hogy letiltotta a határokon túli árusítást, a szurkolók kevesebb termékből választhattak, ami egyben áremelkedést eredményezett. Margrethe
Vestager, az EU versenyjogi biztosa azt emelte ki, hogy a Nike megfosztotta a más országokban élő drukkereket attól, hogy kedvenc csapatuk termékeihez hozzájussanak.
Az EU hétfőn azt is közölte, hogy az eredetileg tervezett bírságot 40
százalékkal csökkentették, mert a Nike együttműködött a két éven át
tartó vizsgálat során. (MTI)

Lassult
az euróövezet növekedési üteme

A várt erősödés helyett lassult az euróövezet gazdasági teljesítményének növekedési üteme márciusban a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet előzetes adatokon alapuló, pénteken közzétett jelentése
szerint.
Az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatóipari teljesítmény adatait
összesítő beszerzésimenedzser-indexe (BMI) márciusban 51,3 pontra
csökkent a februári 51,9 pontról. A piac javulást, 52,0 pontot várt.
A szolgáltatóipari BMI 52,7 pontra csökkent 52,8 pontról, a feldolgozóipari BMI viszont nagyot zuhant, 47,6 pontra, 2013 áprilisa óta a
legalacsonyabbra, 71 havi mélypontra esett a februári 49,3 pontról.
A szolgáltatóipari BMI márciusi értéke megfelelt a piaci várakozásoknak, a feldolgozóiparban viszont csekély javulást, 49,5 pontot várt
a piac márciusra.
A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a zsugorodását
tükrözi.
A feldolgozóipari teljesítmény havi visszaesésének a mértéke márciusban közel hat éve a legnagyobb lett. Az új megrendelések beérkezése 2012 decembere óta a legnagyobbat csökkent, az
exportmegrendelések visszaesése pedig 2012 augusztusa óta a legnagyobbnak bizonyult. A feldolgozóiparban a foglalkoztatás négy éve a
legkisebb, stagnálás közeli növekedést mutatta márciusban.
Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza a felmérés
megállapításait összefoglalva rámutatott, hogy a BMI-adatok alapján
az első negyedévben 0,2 százalékos negyedéves GDP-növekedésre
lehet számítani az euróövezetben. (MTI)

A kormány e heti ülésén újabb rendeletet készül elfogadni, amellyel módosítja az adóügyi intézkedéseket tartalmazó 2018/114-es sürgősségi rendeletet – jelentette
be pénteken Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A tárcavezető azt mondta, múlt csütörtökön egyeztetett a Romániai Bankok Egyesületével, a pénteki nap folyamán
pedig ismét megvitatták a köztudatban kapzsisági adóként is elhíresült jogszabály módosítási javaslatait.
A miniszter szerint változtatnának a lej alapú hitelek
törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi
hitelkamatláb, a ROBOR kiszámításának módján. A módosítással a cél a törlesztőrészletek csökkentése –
mondta, hozzátéve, nem tudja megmondani, hogy pontosan mekkora mérséklődés várható, „de az egyértelmű,
hogy az új ROBOR-képlet sokkal jobb, mint a jelenleg
érvényben levő”. Megkérdezték tőle az újságírók, benyújtja-e a lemondását, ha mégsem csökkennek a törlesztőrészletek az intézkedés hatására. „Jó!” – válaszolt
a miniszter.
A 114-es rendelet többi vitatott előírása, az energetikai
és a távközlési szektort érintő plusz adóterhek, a földgáz
árának maximálása kapcsán Teodorovici azt mondta,

egyelőre tárgyalnak arról, hogy ezek életbe lépnek-e április 1-jétől vagy sem, ugyanakkor fennáll az a lehetőség
is, hogy – amennyiben az érintettek is egyetértenek vele
– ezeket is módosítsák.
A magánnyugdíj-járulékokat kezelő alapokra vonatkozó intézkedések esetében szintén az alkalmazás elhalasztását fontolgatják, de ezzel kapcsolatban sem
zárultak még le a tárgyalások az érintettekkel – mondta
Teodorovici. A nyugdíjrendszer második pillérével kapcsolatban hétfőn Marius-Constantin Budăi munkaügyi
miniszter is nyilatkozott, de csak a szakértőkkel folyó
tárgyalások tényéről számolt be, részletekről nem.
A kormány tavaly december végén fogadta el a
2018/114-es sürgősségi rendeletet, amely az energetikai,
illetve a távközlési vállalatokra többletadót ró ki, amelyet üzleti forgalmuk alapján kell majd fizetniük, maximálja a földgáz és a villamos energia árát, és
úgynevezett „kapzsisági adót” vet ki a bankokra. A rendelet ugyanakkor 1 százalékra csökkentette a magánnyugdíjalapok által visszatartható kezelési költséget és
növelte a velük szemben támasztott törzstőke-követelményeket is. (hírösszefoglaló)

Közös információs rendszer kiépítését tervezik
a Duna-régió országai, amellyel az idegenforgalmi együttműködésüket erősíthetik –
mondta az MTI-nek Jakab István, az Országgyűlés alelnöke csütörtökön Bukarestben, ahol
a Duna-menti országok parlamenti képviselőinek fórumán tartott előadást.

Kifejtette: a magyar turisztikai stratégiában már szerepel a bukaresti konferencia kiemelt témájaként megjelölt Duna-brand, amire gasztronómiai, vízi- és
kulturális programok, értékeket közvetítő, idegenforgalmi projektek épülnek. Az EU Duna-régió Stratégiájában (EUSDR) részt vevő országok
törvényhozói egyetértettek abban, hogy a dunai kulturális identitás erősítésével, a Dunát regionális kulturális markaként történő népszerűsítésével és az
egymás közötti információáramoltatás és tapasztalat-

csere javításával saját idegenforgalmi potenciáljuk
növelését is segítik.
„Csak akkor lehetünk sikeresek, ha az Interreg-programok (interregionális együttműködési programok) keretében képesek leszünk arra, hogy ne csak a saját
területünket nézzük, hanem térségekben, régiókban gondolkozzunk” – hangoztatta az Országgyűlés alelnöke.
Jakab István szerint Románia számára különleges lehetőség és felelősség, hogy egyszerre látja el a Dunarégió Stratégia és az EU tanácsának soros elnökségét.
Felidézte, Magyarország esetében nem volt ilyen egybeesés, de már kétszer elnökölte ezt a testületet, Magyarország volt az, amely keretet adott ennek az
együttműködésének, és büszke arra, hogy nem halt el a
kezdeményezés, hanem egyre életképesebbé válik és
egyre jobb, Európa jelentős részét összefogó programok
születnek a Duna-régió Stratégia keretei között. (MTI)

Megállapodtak az általános járműbiztonsági rendelet felülvizsgálatáról kedden az Európai Unió társjogalkotó szervei, és így több új biztonsági
technológiát is kötelezővé tesznek 2022-től a kontinensen piacra bocsátott járművekben.
A még hivatalos jóváhagyásra váró egyezményről
az Európai Bizottság számolt be, hangsúlyozva, ez
fontos lépés az utasok, a gyalogosok és a kerékpárosok megvédése érdekében.
Egyebek mellett kötelezővé fogják tenni az intelligens sebességszabályozást, a tolatásbiztonságot növelő kamerákat, érzékelőket, a baleseti adatrögzítőt,
illetve az olyan rendszereket, amelyek figyelmeztetik
a járművezetőt, ha lankad vagy elkalandozik a figyelme.
A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek esetén ezeket kiegészíti majd a sávtartássegítés,
a fejlett vészfékező rendszer, illetve a töréstesztek
alapján továbbfejlesztett biztonsági öv.
A tehergépjárművek és az autóbuszok esetében új
követelményeket vezetnek be a sofőr közvetlen látóterének növelésére és a holtterek megszüntetésére,
rendszereket szerelnek be a jármű elején és oldalán

a veszélyeztetett úthasználók jelenlétének érzékelésére. A brüsszeli testület várakozásai szerint ezen intézkedések következtében 2038-ig több mint 25 ezer
emberélet lesz megmenthető és legalább 140 ezer súlyos sérülés lesz elkerülhető. Ez hozzájárul majd az
EU hosszú távú céljának eléréséhez, ahhoz, hogy
2050-re a nulla közelébe kerüljön a halálos kimenetelű vagy a súlyos sérüléssel járó balesetek száma.
„Minden évben 25 ezer ember hal meg közútjainkon. A balesetek nagy többségét emberi hiba okozza.
Módunkban áll változtatni ezen, és kötelességünk is
így tenni. A kötelezővé tett biztonsági elemektől
ugyanolyan hatást várhatunk, mint annak idején a
biztonsági öv bevezetésétől. A legtöbb új technológia
már létezik, főként a felső kategóriás autókban. Most
mindenki biztonsága javulni fog, és egyúttal felkészülünk a jövő összekapcsolt és automatizált mobilitására is” – közölte Elżbieta Bienkowska belső
piacért felelős uniós biztos.
Az előzetes megállapodást még hivatalosan is meg
kell erősítenie a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek, ez várhatóan a
következő hetekben megtörténik. (MTI)

Újabb 1,49 milliárd euró büntetést szabott ki a
Google-re múlt szerdán az Európai Bizottság, kimondva, hogy az AdSense nevű hirdetési platformjával
az amerikai internetes óriásvállalat megsértette a versenyszabályokat.
Brüsszeli sajtóértekezletén Margrethe Vestager
uniós versenyjogi biztos arról számolt be, hogy vizsgálataik szerint a Google visszaélt piaci fölényével, domináns helyzetével.
Mint mondta, a vállalat megsértette a közösség
trösztellenes szabályait azáltal, hogy számos korlátozó
záradékot foglalt bele a különböző weboldalakkal
megkötött szerződéseibe, amelyek megakadályozták
ezeken a rivális cégek hirdetőinek megjelentetését.
Vestager hangsúlyozta: a Google bebetonozta dominanciáját a piacon, és versenyellenes szerződéses korlátozások
használatával
kivonta
magát
a
versenynyomás alól.
„Ez a gyakorlat az EU előírásai értelmében illegális.
Tíz éven keresztül megfosztotta a konkurenseket az érdemi verseny és az innováció lehetőségétől, valamint
a fogyasztókat ezek előnyeitől” – szögezte le a bizottság.
Mint írták, a Google számos szerződése már 2006
óta kizárólagossági záradékokat tartalmazott, és ez azt
jelenti, hogy a kiadók a keresési találatokat megjelenítő
oldalakon nem helyezhették el a versenytársak hirdetéseit. Később a cég ezeket fokozatosan elkezdte „kiemelt elhelyezés” záradékokkal felváltani, kötelezve a
kiadókat, hogy számára tartsák fenn oldalaik legszembetűnőbb és legjobb részeit. Emellett 2009-től olyan

záradékokat is bevezettek, amelyek előírták, hogy a
konkurens hirdetések megjelenítési módjának módosítása előtt a kiadók a vállalat írásbeli jóváhagyását
kérjék.
Az Európai Bizottság rámutatott, hogy a Google
messze a legerősebb szereplő az online keresőhirdetési
és hirdetésközvetítési szolgáltatásokban, piaci részesedése 2006 óta meghaladja a 70 százalékot a kontinensen.
Közleményében a Google arról számolt be, hogy
módosításokat eszközölt az aggályok eloszlatására, és
további változtatások várhatóak a következő hónapokban.
Ezt a brüsszeli testület is megerősítette, mondván,
kifogásaik ismertetését követően a vállalat két évvel
ezelőtt megszüntette a jogellenes gyakorlatokat.
Az uniós szabályok értelmében a trösztellenes bírság
összege a cég éves árbevételének a 10 százalékát is elérheti, ami a Google anyavállalata, az Alphabet esetén
akár 12 milliárd euró is lehetett volna, tehát a büntetés
egyesek szerint még visszafogottnak is mondható.
Az ügy tovább fokozhatja a feszültséget az Egyesült
Államok és az Európai Unió között. Washington korábban azzal vádolta az Európai Bizottságot, hogy
módszeresen vesz célba amerikai cégeket, Brüsszelben
azonban ezt tagadják.
Az EU korábban rekordösszegű, 4,3 milliárd eurós,
illetve 2,4 milliárd eurós bírságot szabott ki a Googlere, amiért visszaélt erőfölényével az Android operációs
rendszert használó okostelefonok és tabletek esetében,
illetve a keresőszolgáltatások piacán. (MTI)

Közös információs rendszer a Duna-régió országainak

Megállapodtak az EU intézményei az általános
járműbiztonsági rendelet felülvizsgálatáról

Újabb milliárdos bírság a Google-nak
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„Fel kell ébrednünk!” – Modric kiakadt a magyaroktól elszenvedett vereség után

Nagy visszhangot váltott ki a magyar labdarúgó-válogatott
vasárnap esti, bravúros győzelme (2-1) a horvát csapat ellen
a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjében.
A Vecernji list internetes oldalán Luka Modric, a horvátok
aranylabdás csapatkapitánya szinte „Szalai módra” fakadt ki.
„Tényleg fel kell ébrednünk – így a 33 esztendős csapatkapitány. – Az első figyelmeztetést már megkaptuk. Roppant
mód észnél kell lennünk, különben nagy problémáink lehetnek, ha így folytatjuk. Ha esetleg nem jutnánk ki az Európabajnokságra, nos, az katasztrófa lenne mindannyiunk
számára. A problémákat nem most fogjuk megbeszélni, nincs
rá idő, de biztos, hogy át fogjuk rágni magunkat rajtuk a későbbiekben.”
„Ez volt a sorozat kezdete, és van még számos találkozónk
hátra – kezdte Dejan Lovren, a horvátok belső védője. –
Ugyanakkor fel kell ébrednünk, és a következő meccseken
már valós tudásunknak megfelelően kell futballoznunk.”
„A vb-második drámai mérkőzésen kapott ki Budapesten.
A magyarok hatalmas fordítással arattak történelmi győzelmet a horvátok felett” – ezzel a címmel nyitott a Sportske novosti internetes portálja, majd Zlatko Dalic szövetségi
kapitány szavait idézte. „Először is gratulálok a hazaiaknak
a győzelemhez – kezdte Dalic. – A gólunk után gyakorlatilag
ritmust veszítettünk, a hazai egyenlítés után pedig képtelenek
voltunk felpörögni. Josip Brekalo beállásáig nem vállaltunk
fel egy egy elleni párharcokat, de onnan már késő volt. Ismét
egy rögzített helyzet utáni szituáció büntetett. Egyáltalán nem
voltunk kreatívak, drámát persze fölösleges rendezni, de nem
voltunk kellően harcosak, agresszívak. Tartom, ellenünk mindenki kétszáz százalékkal veszi fel a küzdelmet, mert mi vagyunk a vébémásodikok.”
„Horvátország elszenvedte első vereségét Magyarországon, így számunkra ez a csoport mégsem lesz olyan egyszerű” – találhattuk a gol.hr címlapján. Amely ezzel folytatja:
a magyarok a futballban nem annyira fanatikusak, mint a horvátok, de az aktuális vb-második elleni győzelem sokat jelenthet Magyarország válogatottjának.

„Nem lehet többé az ezüstérem mögé bújni. Horvátország
már régóta árnyéka a vb-ezüstérmesnek” – fogalmaz címében
az index.hr. „Képzeljék el, ha Azerbajdzsán, Magyarország,
Szlovákia és Wales helyett Németország, Törökország, Kazahsztán és Lettország, vagy Bosznia-Hercegovina, Szerbia,
Szlovénia és Macedónia lenne egy csoportban a horvátokkal!
A sorsolás a horvátokat megajándékozta, a szövetségi kapitánynak pedig kiváló lehetőséget biztosított, hogy elkezdjen
kísérletezni és megtörténjen a generációváltás. Ennek ellenére Dalic az azeriek elleni kínkeservesen kiharcolt győzelem
után elvetett mindenféle kísérletezést és fiatalítást. A vbezüstérmes saját közönsége előtt nagy nehezen legyőzte a
szerény képességű azerieket, néhány nappal később pedig a
nem sokkal gyengébb Magyarországnak lehetővé tette, hogy
az egyik legnagyobb sikerét érje el az 1950-es években jegyzett sikerek után” – írja a lap.
„Ez volt az a régi, befejezetlen Horvátország, amelyiknek
nincs ellenszere a nála gyengébbek ellen – kínlódtunk az azeriek ellen, szenvedtünk Pesten, nehezebb lesz ez annál, mint
ahogy gondoltuk” – hangzik búsan a Sportske Novosti címe.
„Ki kell húzni a fejeket a homokból” – véli a gol.hr. „Az
azeriek elleni bizonytalan játék szemmel láthatóan nem volt
véletlen. Akkor azt mondtuk, Horvátországnak érezhetően A horvát Luka Modric (b) és Pátkai Máté a Magyarország – Horvátország labdajobban kell játszania, ha Budapesten nyerni szeretne, külö- rúgó-Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a Groupama Arénában 2019. március 24-én. A magyar válogatott 2-1-re győzött. MTI/Koszticsák Szilárd
nösen a védekezésben
kell javulni. A válogaÚjból nyertek a franciák, ismét sima angol siker
tott azonban ugyanolyan szinten játszott,
A világbajnoki aranyérmes francia válogatott 4-0-ra győzött a vendég izlandi csapat ellen
s figyelembe véve,
a
labdarúgó-Európa-bajnokság
selejtezősorozatának hétfői játéknapján, míg a címvédő porhogy ezúttal egy
olyan ellenféllel ta- tugálok másodszor is döntetlent játszottak. A franciák a 12. percben szereztek vezetést Salálta magát szemben, muel Umtiti révén, és a 68. percben Olivier Giroud duplázta meg az előnyt. Kisvártatva
amely sokkal jobb az Kylian Mbappé és Antoine Griezmann is betalált.
Az ukránok elleni döntetlennel rajtoló portugálok gyorsan, már a 7. percben hátrányba
azerinél, a vereségen
egyáltalán nem kell kerültek, Dusan Tadic büntetőből volt eredményes, ám még a szünet előtt sikerült egyenlíteni.
csodálkozni – írja a Előtte a 31. percben Cristiano Ronaldót lábizomsérülés miatt lecserélték. A folytatásban a
hazaiak közel álltak a gólhoz és a győzelemhez, ám be kellett érniük egy ponttal.
lap.
Az angolok a nyitókörben a cseheket verték 5-0-ra, most pedig Montenegróban diadalmaskodtak fölényesen, 5-1-re.
Néhány hetet kell kihagynia Nagy Dominiknak
Eredmények:
* A csoport: Montenegró – Anglia 1-5 (1-2), Koszovó – Bulgária 1-1 (0-1). A csoport állása:
Néhány hetet kell kihagynia Nagy Dominiknak, aki a magyar labdarúgó1. Anglia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Bulgária 2/2, 3. Koszovó 1/1 (1-1), 4. Montenegró 1/2 (2-6),
válogatott vasárnap esti, horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőjén sérült
5. Csehország 0/1.
meg. A 23 éves középpályás lábára a horvátok védője, Dejan Lovren lépett
* B csoport: Portugália – Szerbia 1-1 (1-1), Luxemburg – Ukrajna 1-2 (1-1). A csoport álrá a 37. percben: a Legia Varsó játékosának bokája vérzett és le is kellett
lása: 1. Ukrajna 4 pont/2 mérkőzés, 2. Luxemburg 3/2, 3. Portugália 2/2, 4. Szerbia 1/1, 5.
cserélni. A magyar szövetség (MLSZ) hétfői tájékoztatása szerint Nagy „az
Litvánia 0/1.
éjjel átesett az orvosi vizsgálatokon, amelyek alapján csupán néhány hetet
* H csoport: Franciaország – Izland 4-0 (1-0), Andorra – Albánia 0-3 (0-1), Törökország
kell kihagynia sérülése miatt”. Az MLSZ Twitter-oldala megemlíti: Lovren
– Moldova 4-0 (2-0). A csoport állása: 1. Franciaország 6 pont/2 mérkőzés (8-1), 2. Törökora mérkőzés végén sportszerűen elnézést kért az első félidő végén lecserélt
szág 6/2 (6-0), 3. Albánia 3/2 (3-2), 4. Izland 3/2 (2-4), 5. Andorra 0/2 (0-5), 6. Moldova 0/2
játékostól, és a mezét is odaadta neki.
(1-8).

Egy pontra a matematikai feljutástól

tikailag is megvan az első hely a 2. ligában, ahol az idén nem rendeznek rájátszást. Egészen pontosan még
A papírformát igazolva, győzelemmel egyetlen pontot kell szerezzen Lucian
folytatta több mint egy hónapos szünet Nicuşan csapata a maradék három taután a Marosvásárhelyi CSM teremlabda- lálkozón, hogy már senki ne tudja megrúgó-csapata a 2. ligában. A meccset a 14. előzni.
forduló keretében rendezték, amikor a
Gyergyószárhegyre nem tartott a
mezőny többi része már a 15. fordulót ját- csapattal Robert Crişan, ugyanis a maszotta, azonban a múlt héten a CSM a rosvásárhelyi klub menedzserével,
kupa négyes döntőjében vett részt. A kupa Kacsó Endrével együtt (utóbbi mint
elődöntőjében mutatott jó játék után a szövetségi kapitány) Macedóniába utaGyergyószentmiklósi Inter nem okozha- zott, ahol az U19-es Európa-bajnokság
tott gondot, még a hazai pályának számító egyik selejtezőcsoportjában vesz részt
gyergyószárhegyi csarnokban sem. Ezzel (az ellenfelek: a házigazda Macedónia,
a győzelemmel pedig már szinte matema- valamint Ukrajna és Belgium). A hiányt azonban a legkevésbé
sem érezte meg a marosvásárJegyzőkönyv
helyi csapat, amely magabizTeremlabdarúgó 2. liga, 14. forduló: Gyergyószent- tos labdabirtoklással, szükség
esetén gyorsítással mindkét
miklósi Inter – Marosvásárhelyi CSM 0-4 (0-2)
félidőben
kétszer-kétszer vette
Gyergyószárhegy, sportcsarnok. Vezette: Mihai Kiuţă
be az ellenfél kapuját, miköz(Brassó), Liviu Darjan (Brassó). Ellenőr: Gáll Győző ben Cătinean hálója érintetlen
(Székelyudvarhely).
maradt. Ezen a meccsen is beigaGólszerzők: Aramă (5.), Iszlai (12.), Ţipău (28.), Szőcs zolódott, amit Szőcs László mon(33.).
dott a közelmúltban, hogy egyre
CSM: Cătinean – Iszlai, Szőcs, Aramă, Szabó (Ţipău, jobban érzik egymást a marosváNagy, Boroş, Küsmödi).
sárhelyi csapat játékosai, és ha az
idény elején még belefért egy vereség Kézdivásárhelyen, most
Eredményjelző
már nehéz fogást találni rajtuk.
Mint említettük tehát, még egy
A teremlabdarúgó 2. liga 13. fordulójában a
következő eredmények születtek: Kézdivásárhelyi SE – pontra van szükség a matematiGyergyószentmiklósi Inter 5-3, Karácsonkői Ceahlăul – kai feljutáshoz, a megszerzéséGalaci United II 6-9, Bodzavásári Fortius – Gyer- nek az első lehetősége Galacon
Bálint Zsombor

gyóremetei Kereszthegy 4-7. A Marosvásárhelyi CSM
és a Segesvári Pro Tineret állt.
A 14. fordulóban: Gyergyóremetei Kereszthegy –
Karácsonkői Ceahlăul 3-1, Gyergyószentmiklósi Inter –
Marosvásárhelyi CSM 0-4, a Galaci United II – Segesvári
Pro Tineret mérkőzést elhalasztották. A Bodzavásári
Fortius és a KSE állt.
A 15. fordulóban: Kézdivásárhelyi SE – Galaci United
II 20-3, Segesvári Pro Tineret – Gyergyóremetei
Kereszthegy 0-4, Karácsonkői Ceahlăul – Bodzavásári
Fortius 4-5. A Gyergyószentmiklósi Inter és a
Marosvásárhelyi CSM állt.

1. Marosvásárhelyi CSM
2. Kézdivásárhely
3. Bodzavásár
4. Gyergyóremete
5. Galac II
6. Karácsonkő
7. Gyergyószentmiklós
8. Segesvár

Az első helyen zárta
az alapszakaszt
a Red Arrows

Fotó: Nagy Tibor

lesz, április 7-én, a United II otthonában.
Egy héttel későbbb a gyergyóremetei Kereszthegy csapatát fogadják a Ligetben,
majd az utolsó fordulóban, május 5-én a
Bodzavásári Fortius csapata elleni mérkőzéssel búcsúznak, remélhetőleg végleg, a
2. ligától, hogy szeptembertől ismét az élvonalban láthassuk viszont a marosvásárhelyi teremlabdarúgó-csapatot, még ha
más névvel is, mint a hatszoros bajnok
City’us.

Ranglista
11
10
11
7
11
7
11
6
11
6
12
4
12
2
11
1

0
1
0
1
0
0
1
1

1
3
4
4
5
8
9
9

75-32
92-53
58-47
48-44
42-56
66-58
44-71
41-105

30
22
21
19
18
12
7
4

A tavalyi bronz után idén az első helyen végezte
az alapszakaszt, így döntőt játszhat a (bejegyzett szövetség híján egyelőre) nem hivatalos országos floorball, vagy más nevén teremhoki-bajnokságban a
Marosvásárhelyi Red Arrows. A második bajnoki
idényt az előzőhöz hasonlóan öt csapat részvételével
rendezték, de a Székelyudvarhelyi Floorbulls fiókcsapatát a sokkal erősebb Csíkszeredai FE helyettesítette. Eredetileg a Gyergyószentmiklósi Warriors
is benevezett, aztán mégsem vállalták a részvételt.
Az ötcsapatos mezőnyből csupán a Sepsiszentgyörgyi Pro Sepsi lógott ki, amely nyeretlenül zárta
az alapszakaszt, a többi négy csapat végig kiélezett
csatákat vívott, több körbeveréssel. A marosvásárhelyi együttes a szombaton rendezett csíkszeredai tornának még a harmadik helyről vágott neki, itt
azonban nem csak a Pro Sepsi ellen sikerült 15-2
arányban nyernie, de a Floorbulls elleni rangadón is
diadalmaskodott 8-4-re, így megelőzte a riválisokat.
A két győzelemig tartó döntőben a Székelyudvarhelyi Black 69 lesz a marosvásárhelyi csapat ellenfele, míg a 3-5. helyekért körmérkőzéses tornát vív
Csíkszereda, a Floorbulls és a Pro Sepsi. A bajnokság
szervezői még nem jelentették be, hogy hol és mikor
rendezik a fennebb említett mérkőzéseket tartalmazó
döntő tornát. (bálint)

Fotó: Nagy Tibor

8 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ KöZÉRDEK ______________________________________ 2019. március 27., szerda
Munkanélküliek alkalmazását ösztönzik

A közérdekű adatokról

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Néhány napja számolt be róla a
sajtó, hogy egy marosvásárhelyi
jogvédő szervezet, a CEMO nyilvános adatközlési perekben érte el
azt, hogy a marosvásárhelyi
MOGYE és a volt Petru Maior
Egyetem közötti fúzióról rendelkező
dokumentumokat
a
MOGYTTE kiadjon.
Egy normálisan működő demokráciában erre amúgy semmi
szükség nem lenne, hiszen a közérdekű adatok – a tövényes kivételektől eltekintve – nyilvánosak.
A demokrácia egyik alapja a
nyilvánosság és az átláthatóság, hiszen enélkül senki nem számoltatható
el,
márpedig
egy
demokratikus rendszerben a „többség választójogon alapuló uralmát”, valamint a választottak
elszámoltathatóságát a választóktól
kapott mandátum megvalósításában csak úgy lehet elképzelni, ha
ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő adatok. Így például egy polgármesteri
hivatalt
a
rendelkezésére álló közpénz felhasználásával kapcsolatosan csak
akkor lehet elszámoltatni, amenynyiben ismert a teljes felhasználási
folyamat, illetve a kapcsolódó iratok. Ez az elv természetesen érvényes minden közintézményre.
Ennek a gyakorlatban történő
megvalósítását a 2001. évi 544. sz.
törvény teszi lehetővé, amely szabályozza a közérdekű adatokhoz
való nyilvános hozzáférést.
A törvény értelmében a közérdekű adatokhoz való hozzáférés
garantált. Közérdekű adatnak minősül minden olyan információ,
függetlenül attól, hogy milyen formában van tárolva, amely közintézményekre vagy közhivatalokra
vonatkozik, vagy annak tevékenysége eredményeképpen keletkezik.
Közintézménynek vagy közhivatalnak minősül minden olyan hatóság vagy intézmény, amely
közpénzből működik, azt használja
vagy kezeli, illetve bármely olyan
gazdasági társaság, amely közhatóság irányítása alatt áll, és amelyben az állam egyedüli vagy
többségi tulajdonos, függetlenül
attól, hogy helyi (pl. polgármesteri
hivatal) vagy központi közigazgatási szervről (pl. minisztérium) van
szó. Személyes információnak mi-

nősül minden olyan adat, amely
meghatározott természetes személyre vonatkozik.
A közérdekű adatok közlése hivatalból vagy kérésre történik az illető hivatal vagy intézmény külön
erre a célra kijelölt szóvivője vagy
szóvivői részlege által, ezen részlegek vagy személyek kijelölése
kötelező az illető közhivatal számára. Ezen személy vagy részleg
kötelezettségeit a fentebb hivatkozott törvény, valamint belső rendszabályok szabályozzák.
Az illető közintézmények kérés
nélkül, hivatalból kötelesek közölni a következő nyilvános információkat: az illető szerv
működését szabályozó jogszabályok listáját, a szerkezeti felépítést,
az alegységek feladatkörét, a működési és nyitvatartási időket, az
audienciaprogramot, a vezető személyek nevét, valamint a közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt
személy nevét. Ugyanakkor közölni kell az illető intézmény elérhetőségi
adatait,
amelyek
minimum az intézmény elnevezését, székhelyét, telefonszámát, faxszámát, e-mail-címét és weboldalát
kell tartalmazzák. Nyilvánossá kell
tenni az intézmény finanszírozási,
költségvetési forrásait, könyvelési
mérlegét, saját programját és stratégiáit, a nyilvános iratok listáját, a
törvényesen kezelt iratok és ügyletek listáját, valamint a fellebbezési
módot, amellyel az a személy élhet,
aki a nyilvános közérdekű adatok
közlését garantáló jogában sértve
érzi magát (pl. visszautasítják az
adatközlési kérését). A fenti információkat a törvény szerint évente
a nyilvánosság tudomására kell
hozni, valamint aktualizálni kell.
A hivatkozott információkat az
illető intézmény székhelyén ki kell
függeszteni, vagy közölni kell Románia Hivatalos Közlönyében, de
mindenképpen az intézmény saját
weboldalán is. A törvény külön
kitér a privatizációs szerződésekre
is, amelyeket szintén a közérdekű
nyilvános információk kategóriájába sorol.
Bármelyik személynek joga van
az állami közintézményektől és hivataloktól közérdekű adatok kérvényezésére, ugyanakkor ezek az
intézmények kötelesek közölni ezeket az információkat, függetlenül
attól, hogy ezeket írásban vagy szóban kérték.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az írásban leadott kérvények a
következő információkat kell tartalmazzák: a megkeresett közintézelnevezése,
a
kért
mény
információ azonosítása olyan
módon, hogy azt az illető intézmény könnyen azonosítani tudja, a
kérvényező személy neve, aláírása,
valamint az a lakcím, amelyre a
kérvényezett adatok közlését kéri.
A kérvényt nem kell indokolni,
sem az információk felhasználásának célját megadni! A kérvényre a
közhatóságok 10 napon belül kell
válaszoljanak, de legtöbb 30 napon
belül, a kért információk komplexitása, terjedelme és sürgőssége
szerint. Amennyiben ezen utóbbi
szempontok alapján az információk azonosítása és közlése meghaladja a törvényes 10 napot, az
információkat a maximális 30
napos határidőn belül kell közölni,
viszont erről a kérelmezőt előzőleg írásban, 10 napon belül értesíteni kell. A kérés megtagadását
annak iktatásától számított 5
napon belül a kérelmezővel közölni kell a visszautasítás alapjául
szolgáló indokokkal együtt.
Amennyiben a technikai lehetőségek adva vannak, a nyilvános
adatközlés elektronikus úton is
megvalósítható, például e-mail
útján.
Ha a közérdekű adatközlési kérelmet szóban intézték az illető
közintézményhez, az illető intézmény szóvivője köteles a kérelmezőt felvilágosítani az adatközlés
törvényes feltételeiről, és ha lehetséges, a kért iratokat helyben és
azonnal megadni. Amennyiben a
kért közérdekű információ nem adható ki helyben, a kérvényezőt felkérik a kérés írásban történő
benyújtására, amelyet a fentebb
leírt határidők szerint oldanak
meg.
A szóban kért tájékoztatásra
adott közérdekű információszolgáltatásra külön heti rendes program van, ugyanakkor minimum
heti egy nap a rendes nyitvatartáson kívül kell működjön. Az adatközlési program nem eshet egybe
a petíciók iktatási programjával,
amelyek külön nyitvatartás szerint kell működjenek. Ezt a programot ki kell függeszteni az illető
intézmény székhelyén. A média,
sajtó által kért közérdekű adatszolgáltatási kérésekre azonnal vagy
maximum 24 órán belül kell válaszolni.
(Folytatjuk)

Tankönyv-, taneszköz- és hallgatói támogatás

Szülőföldön magyarul program

Május 3-áig lehet pályázni a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által meghirdetett Szülőföldön magyarul programra. A
nevelési, oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz-, illetve hallgatói támogatási kérelem
a
2018/2019-es
tanévre vonatkozik, célja a
romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A vissza nem térítendő támogatásra jogosultak:
a) azok az óvodáskorú gyerekek,
akik a 2018/2019-es tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű
nevelésben vesznek részt;
b) azok az általános és középiskolás tanulók, akik a 2000. augusztus 31-ét követő időszakban
születtek, és Romániában működő,
akkreditált vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú

tanulmányaikat magyar nyelven
folytatják, és Románia közoktatási
rendszerének tanulmányi időszakra
vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek. Pályázhatnak a fakultatív vagy
opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő diákok, amennyiben
a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási
intézmény vagy magyar nyelvű tagozat, a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú
személyek, akik nem akkreditált
nevelési és oktatási intézményben
folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat, vagy egyéb magyar nyelvű
nevelésben részesülnek, az olyan
kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű
– nevelésben és oktatásban vesznek
részt, valamint azok a középiskolai
tanulók, akik a 2018/2019-es tanév

megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam
közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben
részesülnek.
Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő
felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait
egészben vagy részben magyar
nyelven folytatja.
A támogatásokra nem jogosult:
az az alap- vagy középfokú oktatási
intézményben tanuló, aki a
2018/2019-es tanév első félévében
több mint 50 tanórát igazolatlanul
hiányzott, valamint az a fakultatív
vagy opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a
tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott; az a támogatási
kérelmet benyújtó, aki a támogatási

Anyagi támogatás munkaadóknak

Fotó: Nagy Tibor

Munkanélküliek alkalmazását
ösztönzik kétezer lej fölötti
állami támogatással. Azok a
munkaadók, akik meghatározatlan időre alkalmaznak 45
év fölötti munkanélkülieket,
családjukat egyedül fenntartó személyeket, fogyatékkal élőket, frissen végzetteket, tartósan munkanélküli
státusban lévőket, egy évig
havonta 2.250 lejes támogatásban részesülnek azzal a
feltétellel, hogy a munkaviszony 18 hónapig változatlan
marad – tájékoztat a Maros
Megyei Munkaerő-elosztó Hivatal.

A támogatás azokat a munkáltatókat is megilleti, akik olyan munkanélkülieket alkalmaznak, akik öt
éven belül elérik az előre hozott
nyugdíjkorhatárt vagy a törvény
által előírt korhatáros nyugdíjazás
feltételeit. Amennyiben nem tesznek eleget a részleges előre hozott
nyugdíjazási feltételeknek, a munkaviszony idejére havonta folyósítják a 2.250 lejes állami támogatást
mindaddig, amíg teljesülnek a korhatáros nyugdíjazás feltételei. A
munkaadókat megillető támogatás
összegét saját kérésre folyósítják. A
2018. július 5-i 60-as számú sürgősségi kormányrendelet értelmében emelték 2.250 lejre a
munkaadókat ösztönző támogatást.
Inasszerződés
Amennyiben a munkaadók
inasszerződést kötnek a 2005. évi
279-es törvény értelmében, mely
a munkahelyen való inasképzést
szabályozza, a foglalkoztatás teljes időtartamára havonta minden
megkötött inasszerződésre 2.250
lejes támogatásban részesülnek.

A támogatás összege az inas által
ledolgozott munkaidő függvényében változhat az inasszerződés idején. A munkaadóknak kell
ezt kérvényezni, és a megyei
munkaerő-foglalkoztatási
ügynökséggel kötött egyezmény
alapján részesülnek az említett
támogatásban.
Gyakornoki program
A felsőoktatásból a munkaerőpiacra kerülés átmenetét elősegítendő, a munkaadók gyakornoki
foglalkoztatási programokat is
szervezhetnek munkaszerződéssel.
Az ilyen jellegű programokra a vállalkozók az egyetemet végzett gyakornokok után havonta 2.250 lejes
támogatásban részesülnek hat hónapig. Az említett összegeket a
munkaadóknak kell kérni, és a megyei
munkaerő-foglalkoztatási
ügynökséggel kötött egyezmény értelmében részesülnek az említett támogatásban.
A támogatásra jogosult kategóriához tartozó munkavállalók a megyei munkaerő-elosztó hivatal
nyilvántartásában kell szerepeljenek, a támogatásokat pedig a munkaadóknak kell kérelmezni az
ügynökségtől. A Maros Megyei
Munkaerő-elosztó Hivatal felkéri a
megye munkaadóit, hogy vegyék
igénybe a hivatal által nyújtott tájékoztatást, kérjenek felvilágosítást a
törvényes rendelkezésekről, és
amennyiben a feltételek teljesültek,
vegyék igénybe az anyagi támogatásokat.
Bővebb tájékoztatás az intézmény marosvásárhelyi székhelyén,
a Iuliu Maniu utca 2. szám alatt
vagy a 0265/269-247-es telefonszámon, valamint a www.anofm.ro
honlapon. (pálosy)

kérelmet a megadott határidőn túl,
illetve hiányosan nyújtja be, és a
felszólításban szereplő határidőn
belül sem pótolja a hiányosságokat;
az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait; az a
hallgató, aki nem Romániában működő felsőoktatási intézményben
folytatja tanulmányait.
A támogatás összege és jogcíme:
a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás –
22.400 Ft-nak megfelelő RON. A
hallgatói támogatás – 2.800 Ft-nak
megfelelő RON. A támogatás egy
tanévre egy alkalommal igényelhető. A 2018/2019-es tanévre
igényelhető
támogatásokra
május 3-áig lehet támogatási kérelmet benyújtani. A támogatási
kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott
küldeményként egy eredeti példányban, zárt borítékban az
alábbi címre: U.C.D.M.R. –
RMPSZ, Szülőföldön magyarul
– Pályázati Iroda, 530300 Miercurea Ciuc, O.P. nr. 1. C.P. nr. 19.,
jud. Harghita.

Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, a támogatási kérelmet benyújtó személy
köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a
kért adatokat vagy mellékleteket
pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer
van lehetőség.
Az adatlapot, válaszborítékot és
az útmutatót tartalmazó igénylési
csomagokat át lehet venni a gyerek
által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában), a Romániai
Magyar
Pedagógusok
Szövetsége ( RMPSZ) területi oktatási központjai irodáiban, az
RMPSZ megyei/területi/körzeti
képviselőinél, illetve letölthetők a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról. A támogatási kérelmek benyújtásával
kapcsolatos
kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Szülőföldön magyarul
– Pályázati Iroda, Tel: 0266/244450, e-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro (sz.)

2019. március 27., szerda ______________________________________________KöZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Marosvécs szellemi értékeiből

Marosvécsre érkezve, a festői
táj mellett számos anyagi és
szellemi érték fogadja a látogatót. A magasból figyel az
Istenszéke, közelebb érkezve,
a domb tetejéről a református
templom és a Kemény-kastély
őrzi a kis falut. A domb lábánál békés, kedves emberek
élnek.

Gorbai Mária Melinda tanárnő,
Kun László nyugalmazott tanár

Látogatók visszajelzései alapján
Marosvécsen „van valami a levegőben”, van valami, ami miatt újra
meg újra visszavágyódnak ide.
Talán a táj lenyűgöző szépsége,
talán a kedves fogadtatás, a finom
ételek? Folytathatnám a sort, van
valami
megmagyarázhatatlan...
közös népdalaink, szokásaink, hagyományaink, s ahogy a dal mondja
egyszerűen: „egy vérből valók vagyunk”. Mindez összekovácsol,
összeköt, erősít bennünket. Talán
mindennek köszönhető Marosvécs
gazdag kulturális élete is.
Fontos szerepük van azoknak a
személyeknek, akik „éltetik” a
falut, akiknek fontos az a hely, az a
közösség, ahol élnek; a település
múltja, jelene és jövője.
Ahogy Tamási Áron írta: „azért
vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne”. Igen! Otthon vagyunk! Otthon, ahol jó élni,
ahol minden kőhöz emlék fűződik,
otthon, ahova minden szál kötődik,
hisz „az ember szíve mélyén örökké
oda való, ahol született”. Egy biztos, hogy csak együtt, közösen lehet
nagy lépéseket tenni, s ahogy a közmondásból tudjuk, sok kicsi sokra
megy.
Példaként kiemelnénk néhány tevékenységet Marosvécs gazdag
kulturális életéből.
A marosvécsi református egyházközség sokrétű hitépítő, valamint a
keresztény kultúrát népszerűsítő és
ápoló szolgálatot végez. A gyülekezeti alkalmakon igyekeznek minden
korosztályt megszólítani. A legkisebbeket baba-mama bibliakörre
várják szerdánként, ahol a kismamák is kikapcsolódhatnak, közösségre találnak, és hagyományos
gyermekdalokkal, ringatókkal már
zsenge korban biztosíthatják gyermekeiknek, hogy megtapasztalják a
keresztyén értékek és a magyar népi
kultúra személyiségformáló erejét.
Óvodáskortól a gyermekeket kor-

csoportonként vallásórára várják,
majd következik a vallástételre, a
konfirmációra való I. és II. éves felkészítés.
Az erre érdeklődést mutató gyermekek és ifjak fuvola- (blockflöte-)
oktatásban részesülnek a Benkő
Mihály és Benkő Tímea lelkész házaspár segítségével. Továbbá célcsoportonként ifjúsági, nőszövetségi,
presbiteri és gyülekezeti bibliaórákat
tartanak a gyülekezetben. A presbitérium szervezésében már nyolcadik éve minden év januárjától
március közepéig csütörtök esténként megrendezésre kerül a Vécsi
esték elnevezésű népművelő, tudománynépszerűsítő rendezvénysorozat az új református gyülekezeti
teremben. Az estéken elhangzó előadások sorozatát Benkő Mihály lelkipásztor és Kun László ny.
történelemtanár állítja össze. Történelmi, helytörténeti, egyház- és művészettörténeti előadások, valamint
a közéleti, illetve a helyi közösséget
érintő közérdekű tematikájú emlékezetesebb előadásokat tartottak: dr.
Ősz Sándor Előd, dr. Berekméri
Árpád Róbert, dr. Pánczél Szilamér
történészek, dr. Barabás László néprajzkutató, Mihály Ferenc farestauSógor
Csaba
rátor-művész,
EP-képviselő stb. Vendégelőadóink
érdekfeszítő előadásai mellett igényes, magas színvonalú előadásokat
tartottak a helyi értelmiség képviselői, Gorbai Márai Melinda tanárnő,
tévéműsor-szerkesztő és Kun
László tanár úr. A rendezvénysorozat keretében több alkalommal is
sor került könyvbemutatókra, tanulmányúti beszámolókra. A már nyolcadik alkalommal megrendezett
előadás-sorozat népfőiskolai szintre
emelkedett, s ma már nemcsak a
marosvécsiek látogatják, hanem a
környék településeiről is érkeznek
résztvevők. Itt kell megemlítenünk,
hogy a 2019-es évre meghirdetett
Rákóczi-emlékév alkalmával a
Vécsi esték keretében egy négy
részből álló előadás-sorozat zajlott.
Az előadók: Kun László ny. tanár,
Böjte Lídia ny. tanárnő, a KJMT elnöke, valamint Sebestyén Mihály
történész. Ugyancsak lenyűgöző
volt dr. Pokorny László kórházigazgató, a Sapientia EMTE tanára, a
MTA külső köztestületi tagja botanikai előadása a környék gyógynövényeiről és védett növényeiről.
A marosvécsi Kemény Simonné
Wass Kata Református Nőszövetség tevékenyen részt vesz a település művelődési és szociális-segítő,

diakóniai életében. Adventet megelőző időszakban az asszonyok kézimunkákat, adventi koszorúkat
készítenek. Advent első vasárnapján, a délelőtti úrvacsoraoszás után,
délután adventi estre hívják a marosvécsieket, ahol együtt imádkozhatnak, elcsendesedhetnek, versek,
novellák és énekek, a kis zenekar, a
fuvolacsoport adventi muzsikájának
segítségével lélekben ráhangolódhatnak advent lényegére, a Krisztus-várásra. Az estet záró adventi
vásárban értékesítik a nőszövetség
által készített kézimunkákat, melynek bevételét a gyermekek karácsonyi csomagjára, magányosan élő
idősek megajándékozására fordítják.
Mindezen gyülekezeti alkalmak
célja, hogy gyülekezeti tagjainkat
megszólítsuk, elérjük és a gyülekezeti istentiszteletekre bevonjuk,
hogy az Úr napján együtt ünnepelhessünk a délelőtti és/vagy a délutáni istentiszteleten. Aki vasárnap
nem tud jelen lenni az istentiszteleten, lehetősége van a hétköznapi, illetve úrvacsoraosztást megelőző
bűnbánati istentiszteletekre eljönni.
Az egyházi év ünnepei mellett a
magyar történelem emlékünnepeit,
anyák napját, valamint az 50 és 60
évesek kortárstalálkozóit, szépkorú
gyülekezeti tagjainkat is a templomban ünneplik, illetve köszöntik
fel Marosvécs lakói. Nemzeti ünnepünk, március 15-e méltó megünneplésében fő szerepet vállalnak:
Benkő Mihály lelkipásztor, Kun
László ny. tanár, Zsigmond Székely
Edit tanárnő, Méra Ilona és Győri
Attila tanítók, valamint a Kemény
János általános iskola diákjai. Az
ünnepség istentisztelettel kezdődik
a gyülekezeti teremben. Ördög Ferenc polgármester úr köszöntését
követően, hagyomány szerint Kun

László ny. történelemtanár tart előadást, majd ezt követi a marosvécsi
Kemény János Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora is. Az üna
templomkertben
neplést
folytatjuk, ahol megkoszorúzzuk
Péterfi Ferenc egykori marosvécsi
református lelkipásztor, Garibaldi
katonájának sírját, és a nőszövetség
Kossuth-kiflivel kínálja az ünneplőket.
Júliusban évente megtartják a helikoni leszármazottak találkozóját,
melynek megrendezésében a helyiek is kiveszik részüket, és amelyen rendszeresen ünnepi műsort
mutatnak be a Kemény János Általános Iskola diákjai, valamint a
helyi néptánccsoport is. Minden év
szeptemberében, a régi kántori lakban vakációs bibliahetet szerveznek, amelyben lelkesen vesznek
részt kicsik és nagyok.
Október 6-án az aradi vértanúkra
emlékezünk, október 23-án az
1956-os forradalom hősei előtt hajtunk fejet, ilyenkor ismét Kun
László tart előadást, gyülekezetünk
konfirmandusai szavalnak, énekelnek.
Falunk három tánccsoporttal, két
színjátszó csoporttal, furulyacsoporttal, egy iskolai zenekarral büszkélkedik.
Minden év februárjában, a tánccsoportok szervezésében farsangi
előadásra kerül sor. 2018-ban Méra
Ilona tanítónő rendezésében –
három generáció részvételével – a
régi fonók hangulatát elevenítettük
fel.
Tél végén a marosvécsi önkormányzat megszervezi a hagyományos disznótort, amelyen a falu
testvértelepülésének, Diósdnak a
disznótoros ízeit kóstolhatjuk meg.
Március 8-án, immár tíz éve, a
vidám estét a női színjátszó csoport
biztosítja. A Moka
Donor nevű társulat
több meghívásnak is
eleget tett az elmúlt
években a környező
településeken.
A húsvéti ünnepi
szokások felelevenítésében a tánccsoportok
vállalnak
szerepet
Tothpál
Melinda tanítónő és
Gorbai Mária Melinda tanárnő szervezésében.
A gyermeknap
szervezésében a marosvécsi RMDSZ,
az RMDSZ Nőszervezete és a tánccsoport fog össze, hogy
a rendezvény sikeres
legyen.
2018-as pünkösd
első napján sor került a Felső-Maros
menti néptánctalálkozó megszervezésére, amelyen 15
falu táncosait láttuk
vendégül.
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Minden év július első hétvégéjén
falunapok zajlanak az önkormányzat szervezésében. Péntek este a
falu tehetségei lépnek színpadra. A
falunapok fő meghívottjai a diósdi
testvértelepülés küldöttségének tagjai, akik szintén kulturális programmal érkeznek. Vasárnap pedig sor
kerül a több évszázados hagyománnyal rendelkező cseresznyevásár megszervezésére.
A falu nyugdíjasainak is megvan
a lehetőségük a hasznos időtöltésre.
Kun László ny. tanár minden évben
tematikus, kétnapos kirándulást
szervez számukra, amelynek során
megismerhetik az ország műemlékeit, nevezetes turisztikai célpontjait.
A nyári vakáció során a tánccsoport sem pihen, hanem hétvégente
eleget tesz egy-egy meghívásnak a
szomszédos falvakba. Minden év
augusztusában tánctáborban vesznek részt, a Jód-völgyi református
vendégházban. A tánctanítás mellett
a közösségformálás is cél.
Az önkormányzat szervezésében
minden évben lehetőség adódik egy
többnapos diósdi látogatásra.
Október folyamán a Bohóka
színjátszó csoport és a Helikon
tánccsoportok megtartják a hagyományos szüreti szekeres felvonulást
és bált.
Advent második vasárnapján a
falu központjában felkapcsolják a
díszkivilágítást és a Mikulás is ide
látogat. Szervezők: az önkormányzat, az RMDSZ, pedagógusok, diákok.
Advent negyedik vasárnapján
közös táncesttel zárja az évet a
három tánccsoport.
Karácsony első napján a fiatal
színjátszó csoport, a Bohóka teremt
ünnepi hangulatot. Ez a csoport már
több helyen és versenyen bizonyította tehetségét.
Hát igen! Dióhéjban néhány rendezvény, a teljesség igénye nélkül,
mely csak úgy valósulhat meg, ha
vannak áldozatkész, szolgálatra
kész, a közösségért tenni akaró marosvécsiek, vagy Marosvécsen tanító pedagógusok, nőszövetségi
tagok, gondnokok, presbiterek.
Mindezek mellett számos más tevékenység is zajlik a faluban, a Kemény-kastélyban,
mely
a
visszaszolgáltatása után közösségi
színtérré vált. (A Kemény-kastélyban folyó kulturális életről a kedves olvasó bővebben tájékozódhat
a Szabó Judit Nikoletta tollából
származó Marosvécsi kastély mesében.)
Bizonyítható, hogy Marosvécsen
a kultúrára fogékony, tenni akaró,
egy szebb jövőben reménykedő emberek élnek. Számukra fontos a falu
múltja, jelene, egy jobb jövő érdekében. Amit őseinktől örököltünk,
átadjuk gyermekeinknek, s persze a
mércét egyre magasabbra emeljük.
Amíg e láncszemek kapcsolódnak,
lesz folytatás. Hiszen a tó felületén
elég egy csepp víz is, hogy hullámokat előidézzen.
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A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.

A viszontlátás reményében, kegyelettel, szeretett emlékét áldva emlékezünk
március 27-én egyetlen gyermekünkre,
ifj. TROZNAI LAJOSRA halálának 21.
évfordulóján.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, él.”
Szerető szülei. (1798-I)

(János 11:25)

Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH

BOLDIZSÁRRA március 27-én, amikor

A gyászoló család mély fájdalommal és megtört szívvel tudatja, hogy
CSISZÉR EMESE
született Ferenczi
2019. március 21-én, méltósággal viselt, súlyos betegség
után, életének 52. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk búcsúztatása 2019. április 10-én
11.30 órakor lesz a svédországi egyház szertartása szerint a
göteborgi Kviberg temetőben.
Emlékét szívünkben őrizzük. (9/1933-I)

eltávozott szerettei köréből, halálának
2. évfordulóján.

Emlékét őrzi szerető édesanyja, vala-

mint testvére és annak családja.

Nyugodjon békében, az Úr Jézus szent

nevében! (12/1936)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MEGEMLÉKEZÉS

ADÁSVÉTEL

ELADÓ bútorozott kertes ház. Tel. 0747539-055. (1817)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-206-683.
(14/1881-I)

Hálás szívvel, szép emlékekkel és

kegyelettel emlékezünk halálának

2.

évfordulóján

FEKETE

GYULÁRA (Gyuszi), a Metalo-

technika volt alkalmazottjára. A

MINDENFÉLE

Jóisten adjon neki csendes pihe-

nést. Akik ismerték, gondoljanak

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

rá kegyelettel. Emlékét őrzi fele-

Tel. 0744-966-747. (20923)

(5/1929-I)

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

sége, fia és annak családja.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

Felújították a Bărăgan
utcát a járdákkal együtt

A tulajdonosi társulás, valamint a környék lakóinak kérésére
múlt hét végén felújították a Bărăgan utcát a szomszédos járdákkal együtt. „Az elvégzett munkálatok jó minőségűek; a munkaterv
szerint az aszfaltozási munkálatok a város többi részén is folytatódnak. Köszönetet mondok a környék lakóinak, hogy a munkagépek által okozott zajártalom kapcsán megértést tanúsítottak” –
mondta a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
bel- és külkapcsolati osztálya

214-586. (8/1722)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21056)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.

0746-854-850. (27/1953-I)
ÁCS-TETŐFEDŐ,
tető

Lindab-lemezzel,

bármilyen

munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)

VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab

Szomorú

szívvel

emlékezünk

március 27-én a szeretett édes-

anyára, nagymamára, DOBOS

ANNÁRA halálának 10. évfordu-

lója alkalmából. Szeretett emlékét

a szívünkbe zárjuk. Nyugodjon

békében! (13/1937)

ELHALÁLOZÁS

0748-669-239. (4/1837-I)

anyós, testvér, ismerős és jó

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja

javítását, csatorna készítését és sze-

relését különféle anyagokból, cserép-

átforgatást.

Tel.

0756-525-549. (1749)

0743-903-910,

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (8/1965)

helyezzük örök nyugalomra a

marosszentgyörgyi (klinikák mö-

götti) temetőben, 16 órai kezdettel.
A gyászoló család. (1/1958-I)

Mély fájdalommal a szívemben

Utolsó útjára 2019. március 28-

án, csütörtökön 13 órakor kísér-

jük a marosvásárhelyi Jeddi úti

temető kápolnájából.

Anyósa, Matilda. (4/1961-I)

Álmodtunk egy öregkort, gondtalant és szépet, de a halál mindent

összetépett. Örök álom zárta le

drága két szemed, és megpi-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

bádogtető készítését, szerelését és

évében elhunyt. Folyó hó 27-én

A Jóisten részesítsen kegyelmé-

lemez, cserép), szigetelést, ácsmun-

kát és bármilyen más munkát. Tel.

NAGY KÁROLY

2019. március 24-én, életének 75.

ben!

bádogosmunka,

tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új

rokon és szomszéd, a bergenyei

születésű

MURAR EUGENIÁTÓL.

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöharmonikaajtókat.

a szeretett testvér, nagybácsi,

veszek búcsút menyemtől,

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műket,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,
szomszéd,

özv. JÓZSA DALMA

szül. MOLDOVÁN DALMA

henni tért dolgos két kezed. Köszönjük, hogy éltél, és minket

szerettél, nem hagytál itt, csak ál-

modni mentél.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szeret-

ték a búzaházi születésű

KILYÉN MIKLÓS

vásárhelyi lakost,

hogy 65 éves korában elhunyt.

Temetése március 28-án, csütör-

tökön du. 3 órakor lesz a Jeddi

március 19-én életének 78. évé-

úti temetőben.

Temetése április 5-én 12.45 óra-

lesége, Bori, fia, Levi, menye,

ben eltávozott szerettei köréből.

kor lesz a budapesti Farkasréti
temetőben.

A gyászoló család. (6/1906-I)

Fájó szívvel búcsúzik szerető fe-

Meli, anyósa, Ida és szerető kicsi

unokája, Orsika. Emléke legyen

áldott,

(1/1974-I)

nyugalma

csendes!
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe (program: 513 és 13-21 óra között, vagy csak középen, 6-14 óra között), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej) és 3. fokozatú
BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3). Érdeklődni hétköznapokon
7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63436)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21087)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (21087)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759230-as telefonszámon. (63445-I)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást
nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség,
felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni
és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég
honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/,
vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68.
szám. Tel. 0265/264-656. (63445-I)

MEZŐCSÁVÁSI FINOMMECHANIKAI MŰHELYBE ALKALMAZOTTAKAT keresünk. Érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel
rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel. 0749-205-427 vagy e-mail:
office@elitex.ro (21090-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21095)

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 (21094)

Lőgyakorlat éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2019. március 26–29. közötti időszakban 8 és 20 óra között a
marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek
során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy kerülje el a lőtér környékét,
mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen
felelősséget.
A 2019.03.22-i 331-es számú átirat kivonata, kibocsátó:
marosvásárhelyi 01010-es katonai egység
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely

Rágcsálóirtás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy március 27-28-án rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, magánterületen. Rossz idő esetén a határidő kitolódhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a brodifacoum, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K-vitamin;
ha véletlenül a szervezetbe kerül, azonnal forduljon a sürgősségi
kórházhoz! Felhívjuk a figyelmüket, hogy fokozottan figyeljenek
a gyermekekre és a háziállatokra, a mérgezések elkerülése végett.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
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A Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal által
2019 februárjában végzett főbb tevékenységek

A Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal (SPCLEP) anyakönyvvezetés és lakosság-nyilvántartás terén Marosvásárhely megyei jogú város mellett a következő 17 települést is kiszolgálja:
Mezőbánd, Bala, Mezőcsávás, Koronka, Nyárádkarácson, Maroskeresztúr, Nagyernye, Marossárpatak, Gernyeszeg, Mezőgerebenes, Székelyhodos, Jedd, Mezőmadaras, Mezőpanit, Marosszentkirály,
Marosszentgyörgy, Marosszentanna, ez pedig összesen 231.177 lakost jelent (2019. 02. 28-i adat).
Lakosság-nyilvántartás terén végzett tevékenységek. Személyazonossági igazolvány kibocsátásával legalizáltak 1866 személyt, akik közül 1761 személynek személyazonossági igazolványt, 105-nek pedig
ideiglenes személyazonossági igazolványt állítottak ki. A 18. életévet betöltöttek közül öt személynek
először állítottak ki személyazonossági igazolványt; 430 személy kérvényezte, hogy a személyazonossági
igazolványában megjegyzésként szerepeljen a tartózkodási lakcím. 216 személyt vettek nyilvántartásba, a következők szerint:
– 171-et születéskor,
– 11-et a külföldi lakcím romániai lakcímre cserélésekor,
– 34 egyéb eset.
Az országos lakosság-nyilvántartási regiszterbe 268 személy elhalálozására vonatkozó adatokat
jegyezték be. 13 személy esetében frissítették az országos lakosság-nyilvántartó regiszter adatait a külföldi lakcím meghatározása megjegyzéssel. A jegyzéket frissítették 100 személy anyakönyvi státuszának
megváltozása megjegyzéssel, a következők szerint: 60 személynek házasságkötés miatt változott a családi állapota, 31 személynek válás miatt, és kilencnek az anyakönyvi okiratok kiigazítása vagy a név
anyanyelvi átírása miatt. Bejegyeztek és megoldottak 8 olyan kérvényezést, amikor az illetők a külföldi
lakcímet akarták romániai lakcímre cserélni, és megoldottak 3 olyan kérvényezést, amikor az illetők
a személyazonossági igazolvány kibocsátása által szerezték meg a román állampolgárságot. A magánszemélyek, egészségügyi egységek és szociális védelmi intézmények kérvénye alapján személyazonossági igazolvány kibocsátása révén a nem szállítható személyek legalizálása során 18 esetben mentek
terepre a mobilegységgel és 43 személyt legalizáltak (egészségyügyi egységekhez hét kiszállás és hét
ideiglenes személyazonossági igazolvány kibocsátása, idősotthonokba két kiszállás és 23 személy legalizálása tartózkodási jóváhagyással vagy személyazonossági igazolvánnyal, szociális védelmi intézményhez egy kiszállás és öt kibocsátott személyazonossági igazolvány). Hat ideiglenes
személyazonossági igazolványt bocsátottak ki hajléktalanok számára. Átvettek és megoldottak 105
kérést ideiglenes személyazonossági igazolvány kibocsátására, amelyek közül 24 kérés külföldi lakcímmel és romániai tartózkodási címmel rendelkező személyeknek. A honvédelmi, közrendészeti, igazságszolgáltatási közintézmények, a gyermekjogvédelmi közintézmények, más jogi személyek, valamint
a magánszemélyek kérésére 196 kérvényezés során ellenőriztek le és adtak ki személyes adatokat, a
2016/679. európai szabályozásnak megfelelően. Ami az iskolás diákok legalizálását illeti személyazonossági igazolvány kibocsátása révén, február folyamán 114 személyazonossági igazolványt állítottak
ki. Azok számának csökkentése érdekében, akik a törvényes határidőn belül nem kérvényezték személyazonossági igazolvány kibocsátása révén a legalizálást, együttműködtek a közrendészeti egységekkel, kiszálltak a helyszínre a mobilegységgel, együttműködtek a helyi rendőrséggel a meghívók
eljuttatásában olyan személyekhez, akiknek lejárt a személyazonossági igazolványuk érvényessége és
akik a törvényes határidőn belül nem kérvényezték új okirat kibocsátását, és olyan személyek számára,
akik soha nem kérvényezték személyazonossági igazolvány kibocsátását, emellett a helyi sajtóban is
tájékoztató anyagokat közöltek. Eszerint a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal (SPCLEP)
specifikus tevékenységet folytatott, amelyek a következőképpen zárultak:
– 1009 személyazonossági igazolványt bocsátottak ki a korábbi személyazonossági igazolvány érvényességi határidejének lejárta miatt, 192 személyazonossági igazolványt bocsátottak ki 14-17 év közötti
személyeknek, és 5 esetben állítottak ki személyazonossági igazolványt először a 18. életév betöltése után;
– 82 operatív megjegyzéssel frissítették az országos lakosság-nyilvántartó regisztert.
Anyakönyvvezetés terén végzett tevékenységek. Átvették, ellenőrizték és bejegyezték a beérkezési–kibocsátási jegyzékbe azokat az igazoló dokumentumokat, amelyek 319 születési bizonyítvány alapját
képezték. Ezek közül 5-öt külföldön kiállított anyakönyvi okirat átírása következtében bocsátottak ki,
42 okirat átírása a román állampolgárság megszerzése/visszanyerése következtében történt, és 38 kései
születési nyilvántartásba vétel, a 30 napos törvényes határidőn túl. 27 esetben átvették, ellenőrizték és
bejegyezték a házasságkötési iratcsomót, és megtartották a polgári esküvőt. 49 házasságlevelet állítottak ki, amelyek közül 22 külföldön kiállított és a román állampolgárság megszerzésének/visszanyerésének következtében kiállított házasságlevél átírása. A polgári esküvőt ünnepélyes és felemelő, elegáns
környezetben tartották meg mind a 27 esetben, átadták a kitöltött házasságleveleket és anyakönyvi
naplókat. 264 halotti bizonyítványt állítottak ki, amelyek közül három a külföldön kiállított okirat átírása. 266 elhantolási bizonyítványt töltöttek ki és állítottak ki. Elbíráltak négy névváltoztatási iratcsomót és elbírálták az anyakönyvi okiratok helyesbítésére vonatkozó öt kérelem I. és II. példányát.
Kérésre az elhagyott, ellopott vagy megrongálódott okiratok helyett elkészítettek és kiadtak:
– 563 anyakönyvi bizonyítványt, amelyek közül:
• 448 születési bizonyítvány, ezekből 89-et postai úton küldtek a kérvényező lakhelye szerinti anyakönyvi hivatalhoz.
• 65 házasságlevél, amelyek közül ötöt postai úton küldtek a kérvényező lakhelye szerinti anyakönyvi
hivatalhoz.
• 50 halotti bizonyítvány, amelyek közül 35-öt postai úton megküldtek a kérvényező lakhelye szerinti
anyakönyvi hivatalhoz.
– 10 többnyelvű kivonat:
• 9 születési
• egy halotti
– 14 anyakönyvi tanúsítvány (9-es melléklet).
Elbíráltak egy apaságelismerési és névviselés-jóváhagyási esetet. Elbíráltak 12 kérelmet a névnek
az anyanyelv helyesírása szerinti átírására vonatkozóan, az anyakönyvi okirat széljegyzékében feltüntetve, az anyakönyvi okiratok elkészítése és kibocsátása révén, a lakhely szerinti lakosság-nyilvántartó
hivatal értesítése a változás bejegyzése okán az országos regiszterbe. Elkészítettek:
– 378 megjegyzést az anyakönyvi okiratokba;
– egy házassági szerződést;
– egy eltiltást a születési bizonyítványon;
– öt személyazonosító-módosítást.
Elbíráltak – a bukaresti lakosság-nyilvántartó hatóság (DEPABD) jóváhagyását kérve, a külföldön
bejegyzett házassági/válási megjegyzés és a külföldi névváltoztatás elvégzéséhez – 7 esetet. Elkészítettek
és megküldtek 119 hivatalos használati kivonatot az illetékes hatóságok kérésére vagy a válás bejegyzése után kiállítva.
Informatika terén végzett tevékenységek. Naponta frissítik az országos lakosság-nyilvántartó jegyzéket
(RNEP) a kiállított és a tulajdonosoknak kézbesített személyazonossági igazolványok és az ideiglenes
szamélyazonossági igazolványok átadásának időpontjával. Február folyamán 1685 személyazonossági
igazolványt készítettek el és bocsátottak ki, amelyek közül 1594 személyazonossági igazolvány és 91
ideiglenes személyazonossági igazolvány. Az anyakönyvi hivatalnál a számítógépes applikációba 1195
okiratot jegyeztek be, amelyek az anyakönyvi okiratok kibocsátásának alapját képezték (319 születési
bizonyítvány, 49 házasságlevél, 264 halotti bizonyítvány, 563 kérésre kiállított anyakönyvi okirat az
elhagyottak, ellopottak, megrongálódottak helyett). Naponta vezetik a bejegyzett születések számának
alakulását a Marosvásárhelyen lévő három szülészeten kiállított megállapító tanúsítványok alapján,
és havonta elkészítik a szülészetekre lebontott kimutatást; ellenőrzéseket végeztek az anyakönyvi hivatalok kimutatásaiban, hogy azonosítsanak bizonyos eltéréseket a személyazonossági igazolvány kibocsátási kérelméhez csatolt anyakönyvi okiratok és az országos jegyzék között. Az ellenőrzések
következtében kijavítják az eltéréseket, és ha szükséges, kérik a Maros megyei lakosság-nyilvántartó
(BJABDEP) segítségét. Ez utóbbihoz 400 kérelmet küldtek át, hogy helyesen frissítsék az országos
nyilvántartó jegyzéket.
Claudia Trif ügyvezető igazgató
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