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Két kisebb korcsolyapálya nyílik

Főtéri és várbeli jégtánc a ligeti helyett

Szent Miklós-nap előestéjén ölti fel díszfény ruháját Marosvásárhely főtere, és ezen a napon nyílik meg a Színház térre,
illetve a vár udvarára tervezett műjégpálya is. A részletekről
Cosmin Blagát, a polgármesteri hivatal szóvivőjét kérdeztük.

Nagy Székely Ildikó
– A két korcsolyapálya december 5-én, csütörtökön 17 órakor nyílik meg. A Színház téren a karácsonyi vásár szomszédságában egy
600 négyzetméteres pálya várja majd a téli sportok kedvelőit, a vár
udvarán pedig, a házasságkötő terem mellett egy 800 négyzetméte-

Fotó: Nagy Tibor

res pályát alakítunk ki. A megnyitó alkalmával mindkét pálya használata ingyenes lesz, a továbbiakban pedig a korábbi díjszabások
érvényesek – tájékoztatott a szóvivő, aki szerint a karácsonyi vásár
közelében levő helyszínek szerencsésebbek a ligetbelinél.
Amint arról korábban hírt adtunk, a Ligetben kialakított műjégpálya
felülete meghaladta az 1400 négyzetmétert, tehát nagyobb volt, mint
az idei két pálya összterülete. Ami az árakat illeti, tavaly a gyermekjegy
8, a felnőttjegy 10, a korcsolyabérlés 12 lejbe, a fenés 10 lejbe kerül.
A 3 év alatti gyermekek ingyen léphettek a jégre, a szóvivő tájékoztatása szerint ez idén is így lesz.

Benedek István

Jótékonyság –
nem csak
a szeretet ünnepén!

Karácsony közeledtével a szeretet ünnepe sokakban megmozdít valamit, viszont adakozni nem csak ilyenkor
lehet. Péntek este a Maros Művészegyüttes, a Napsugár és a Borsika
néptáncegyüttesek Nóráért táncoltak,
így csatlakoztak a négyéves kislány
gyógykezelése érdekében szervezett
adománygyűjtéshez.

____________2.

Hamis számok

Egy novemberben készült felmérés szerint a jelenleg kormányzó
liberálisok simán megnyernék a parlamenti választásokat, ha most
rendeznék a voksolást. Ám ez a felmérés egyelőre csak a politikusok
önbizalmi indexének simogatására jó, több okból is. Egyrészt, a parlamenti választásokat nem most fogják tartani, és addig még változhatnak az erőviszonyok, másrészt meg figyelmen kívül hagytak egy
eléggé fontos tényt a készítők.
Egy szó sem esett arról például, hogy földrajzilag mekkora területre terjedt ki a vizsgálódás, pedig erre illett volna figyelmet szentelni. Az épp lezajlott elnökválasztások során újabb rekordot döntött
a külföldön élő román állampolgárok szavazási részvétele. A diaszpóra szavazása most nem befolyásolta úgy a választási folyamatot,
mint öt éve, amikor a választási körzeteknél tapasztalt botrányoknak
jelentős szerepük volt az erőviszonyok megváltozásában a két forduló
között, csak épp egy kicsit kozmetikázták a végeredményt. Mert az
újrázó elnök belföldön kevesebb szavazatot kapott, mint az első mandátuma megszerzésekor, így még a kétharmados többség sem olyan
fényes siker ám!
Viszont az a több mint nyolcszázezer szavazat, amit a külföldi választási körzetekben adtak most le, egy parlamenti választáson már
döntő jelentőségű is lehet, így a választói opciók feltérképezésénél
az a közvélemény-kutató, aki ad valamit a szakmai névjegykártyájára, ezt illene figyelembe vegye. Mert a legutóbbi parlamenti
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 48 perckor,
lenyugszik
16 óra 36 perckor.
Az év 338. napja,
hátravan 27 nap.

Ma BARBARA és
BORBÁLA,
holnap VILMA napja.
VILMA: a Vilhelma (a német
Wilhelm – jelentése akarat +
(védő)sisak – férfinév női
párja) rövidülése.

IDŐJÁRÁS

Részben napos
Hőmérséklet:
max. 00C
min. -50C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. december 3.
1 EUR
4,7762
1 USD
4,3143
100 HUF
1,4382
1 g ARANY
203,9954

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.
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Jótékonyság – nem csak a szeretet ünnepén!

Karácsony közeledtével a szeretet ünnepe sokakban megmozdít
valamit,
viszont
adakozni nem csak ilyenkor
lehet. Péntek este a Maros Művészegyüttes, a Napsugár és a
Borsika néptáncegyüttesek Nóráért táncoltak, így csatlakoztak
a
négyéves
kislány
gyógykezelése érdekében szervezett adománygyűjtéshez.

Barabási Attila Csaba

Nórát az országban egyedüliként
egy ritka, ám annál komolyabb,
anyagcserezavaron alapuló betegséggel diagnosztizálták. A kislány egyedüli esélye egy életmentő génterápia,

amely hosszas folyamat, és nagyon
költséges. A szülők 350.000 dollárt
kell hogy összegyűjtsenek a terápiára,
ezért hálásak minden adományért és
segítségért.
A jótékonysági esten a Borsika
néptánccsoport felcsíki, a Napsugár
széki és kalotaszegi táncokat adott
elő. A rendezvényt a Maros Művészegyüttes kibédi és mezőségi (keszüi,
valamint palatkai) táncokkal zárta. (A
Borsika néptánccsoport oktatói: Törzsök Zsuzsánna és Nagy Levente
Lehel. A Napsugár néptánccsoportot
Füzesi Albert, Csibi Timea és Füzesi
Nándor oktatja. A Maros Művészegyüttes tánckarvezetői: Törzsök
Zsuzsánna és Farkas Sándor Csaba,
zenekarvezetője Moldován Horváth

István, igazgatója Barabási Attila
Csaba.)
A rendezvény keretében a Maros
Művészegyüttes új könyvét is bemutatták, amely az együttes tevékenységeit ismerteti 2007-től 2019-ig. A
könyv a Garabontzia kiadó gondozásában jelent meg.
A jótékonysági előadáson közel 10
ezer lej gyűlt össze Nórának, ezúton
is köszönjük mindenki segítségét.
Adományokat a továbbiakban is át
lehet utalni a Nórának létrehozott
egyesület
bankszámlájára:
RO53RNCB0188162801100001 –
BCR Tg. Mureş – Asociaţia Copiilor
cu Boli Mitocondriale. A szülők Revolut-átutalást is fogadnak a +40740-888-401-es telefonszámon.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jogi tanácsadás

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

Sárpatak ünnepel

A település első írásos említésének 700. évfordulóját ünneplik december 8-án, vasárnap a marossárpatakiak. A
program délelőtt 11 órakor kopjafaavatással kezdődik.
Szaval Berekméri Réka. 11.20-kor a kultúrház avatására
kerül sor, 11.30-tól ünnepi áhítatot tartanak. Ezt követően
Kozma Barna polgármester szól a jelenlevőkhöz. 11.50-től
Nagy Domokos tanár A középkori Sárpatak az oklevelek
tükrében címmel tart előadást. 12.20-tól Berekméri Edmond bemutatja a Száz év a Maros jobb partján (1890–
1990) – Régi fényképek Marossárpatakról című
fotóalbumot. 12.50-től Kilyén Ilka színművésznő versöszszeállítása hallgatható meg, 13.15-től az V–VIII. osztályos
diákok műsora, 13.40-től a Székely János hagyományőrző
tánccsoport fellépése következik. Műsorvezető: Mózes
Sándor tanár.

Felgyújtják a díszfényeket
Marosvásárhely főterén

December 5-én, csütörtökön 18 órakor kezdődik Marosvásárhely főterén a hagyományos karácsonyfaünnep, a virágóra helyén már felállított fán ekkor gyújtják fel a
díszfényeket. A korábbi évekhez hasonlóan a jelenlévők a
Gaşca Zurli koncertjét hallgathatják meg, további fellépők
Andreea Vasiu és Denisa Fülöp a Gyermekek Palotájától.
A díszkivilágítás felkapcsolásának estéjén a Télapó-busz
is várja a gyermekeket.

Műkedvelő színjátszók szászrégeni
találkozója

A Humana Regun Egyesület és az Eugen Nicoară művelődési ház szervezésében december 7-én, szombaton 11.
alkalommal kerül sor a Kemény János Műkedvelő Színjátszók Szászrégeni Találkozójára. A seregszemlén hat csoport lép fel: az erdőszentgyörgyi Bodor Péter színkör, a
szászrégeni Kemény-kastély őrei, a Csim-Bumm gyermekszínjátszói, a Vadrózsa néptánccsoport, a Fantázia színjátszó csoport és a Népszínház Kemény János
Társulatának ifjúsági csoportja. Kezdési időpont: délután
4 óra. A belépés ingyenes. Támogatók: Szászrégen Önkormányzata, az RMDSZ és a Communitas Alapítvány.

Fogyatékkal élők helyzete Maros
megyében – az Ügy-félóra témája

A fogyatékkal élők nemzetközi napja apropóján az Erdély
TV Ügy-félóra műsorában Hamar Mátyás-Ruben a Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetőjével beszélget. Miklea Hajnal intézményvezető a nők elleni erőszak megszüntetését célzó kampányról is beszél.
Kövessék a műsort ma (szerdán) 17.50-től az Erdélyi Magyar Televízióban.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

RENDEZVÉNYEK

A GrowthReaktor
a Jazz&Blues Clubban

December 6-án 18 órától Launch Partyt tart a GrowthReaktor Podcast. Az eseményre, amelyre a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Clubban (Sinaia u. 3. szám) kerül sor, mindenkit várnak.

Egyházzenei napok

Az egyházzenei napok keretében rendkívüli vokálszimfonikus hangversenyre kerül sor december 5-én, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. A hangversenyt a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia Argentína Bukaresti Román Nagykövetségével együttműködésben szervezi. Vezényel Horváth József, közreműködik Virginia Maria Oniţă szoprán, Iulia
Merca mezzoszoprán, Lucian Oniţă bariton, Omar Massa
– bandoneón (Argentína), László Cristina – zongora, illetve a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara
és szimfonikus zenekara. Műsoron: Johann Christoph
Pez – Concerto pastorale, Alessandro Marcello – Oboaverseny (bandoneón-átirat), Martin Palmeri – Tango gloria
– marosvásárhelyi ősbemutató. A koncertre a 9-es számú
hangversenybérletek érvényesek.

A világtörténelem jelentősebb
népvándorlásai

Könyvbemutató az unitáriusoknál

December 6-án, pénteken 17 órától a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében
Balassa M. Iván „Az egy igaz Istennek és szent fiának,
Jézus Krisztusnak tiszteletére építtetett.” Festett famenynyezetek és berendezések az unitárius templomokban
című könyvét Furu Árpád műemlékvédelmi szakmérnök
mutatja be.

A Bekecs néptáncegyüttes
Szászrégenben

December 9-én, hétfőn 19 órai kezdettel a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési házban lép fel a Bekecs néptáncegyüttes a Fehér foltok című előadással. A Fehér foltok egy táncszínházi kalandozás, amely dramatikus
színházi képek által nyújt betekintést az erdélyi magyarság jelenkori és múltbéli megpróbáltatásaiba. Dramaturg:
Tapasztó Ernő, zenei szerkesztő: Koncz Gergely, rendező-koreográfus: Farkas Tamás és Farkas Ágnes.
Jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztáránál
munkanapokon 9 és 19 óra között vásárolhatók. Helyek
foglalhatók a 0741-024-882-es és a 0757-109-450-es telefonszámon. Egy belépő ára felnőtteknek 25, diákoknak
15 lej.

Idősek adventi várakozása

A Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiókszervezete minden Maros megyei idős embert szeretettel
vár a december 10-én, kedden délután 4 órától kezdődő
Adventi táncos várakozás című rendezvényére a Maros
A Bernády Közművelődési Egylet és Szováta Város Önkormányzata szervezésében Csortán Ferenc tart előadást Művészegyüttes kövesdombi előadótermébe.
Az adventi műsort a Barabási Attila vezette Maros Műdecember 5-én, csütörtökön 18 órától a szovátai városvészegyüttes
hathatós támogatásával szervezik. A zenét
háza dísztermében A világtörténelem jelentősebb népvána művészegyüttes zenekara szolgáltatja a Napsugár népdorlásai címmel. Az előadás az amerikai National
táncegyüttes mindhárom fellépő csoportjának. EgyüttesGeographic Society anyagaira épül, és a világtörténelem
kb. 50 legfontosabb, legnagyobb hatású tömeges vándor- vezető Füzesi Albert, táncoktatók Csibi Timea Gizella és
Füzesi Nándor Albert. A rendezvény után a Kovács péklását idézi fel az emberiség történelmének kezdeteitől
ség jóvoltából szeretetvendégségre kerül sor.
máig.
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PISA-felmérés

Taroltak az ázsiai országok

Mindhárom vizsgált területen a világátlag alatt teljesített Románia a 2018-as PISA-felmérésen. A
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) által háromévente elvégzett PISA-mérésen
ezúttal is ázsiai országok érték el a legjobb eredményeket.

A 2000 óta végzett teszt a 15 éves tanulók alkalmazott matematikai, természettudományi műveltségét, illetve szövegértését méri fel.
A 2018-as tesztelésen Románia mindhárom területen világátlag alatti eredményt ért el: szövegértés terén 428 pontot öszszesített az ország (a világátlag 487), matematikából 430
pontot (a világátlag 489), természettudományokból pedig 426
pontot (a világátlag 489).
A felmérés 2018 májusában készült 79 országban, 600 ezer
tanuló bevonásával.
Mindhárom területen ázsiai országok érték el a legjobb

eredményeket. Az első helyen négy kínai metropolis, illetve
tartomány (Peking, Sanghaj, Csiangszu és Csöcsiang) végzett,
amelyeket Szingapúr, Makaó, Hongkong, Észtország és Kanada követ a rangsorban.
Az előző felméréshez képest néhány ország, köztük Észtország, Lengyelország és Portugália jobb eredményeket ért el
2018-ban, elsősorban a pedagógusok továbbképzésére tett
erőfeszítéseknek köszönhetően – hívja fel a figyelmet az
OECD.
A jelentés ugyanakkor „elkeserítő” tényként emeli ki, hogy
bár az elmúlt tíz évben 15 százalékkal nőttek az OECD országaiban az alap- és középfokú oktatásra szánt ráfordítások, az
államok többségében 2000 óta gyakorlatilag nem történt érdemi előrelépés a tanulók teljesítménye terén. A 79 vizsgált
ország közül mindössze hét esetében figyelhető meg jelentős
javulás, és ezek közül csak egy – Portugália – tagja az OECDnek – mutat rá a jelentés. (Agerpres)

Hatályon kívül helyezik az elítéltek idő előtti
szabadulásáról szóló törvényt

Egymással versengve akarja a jobbközép kormánypárt és a szociáldemokrata ellenzék hatályon kívül
helyezni a rossz körülmények között fogva tartott
elítéltek idő előtti szabadulásáról szóló törvényt,
miután számos közfelháborodást keltő bűncselekmény elkövetőjéről kiderült, hogy még börtönben
ülne, ha nem lépett volna hatályba a jogszabály.

Kedden a képviselőház jogi bizottsága egyhangúlag elfogadta a jobboldal tervezetét, amely megszüntetné azt a lehetőséget, hogy az elítéltek büntetésének egyötödét jóváírják a
rossz fogvatartási körülmények miatt.
Az úgynevezett „kompenzációs” törvény visszavonása az
egy hónapja kormányra lépett, Klaus Iohannis államfőt támogató PNL egyik kampánytémája volt az elnökválasztás előtt,
most azonban a választáson alulmaradt, de a parlamenti házbizottságban még mindig többséggel rendelkező PSD is sietett
napirendre tűzni a jogszabály módosítását.
A korábbi szociáldemokrata kormánytöbbség az Emberi
Jogok Európai Bíróságának (EJEB) sorozatos elmarasztalására hivatkozva vezetett be kárpótlási rendszert az emberi jogaik megsértésére panaszkodó elítéltek számára, de a

jogszabály olyan „jól sikerült”, hogy az elítéltek számára üzletté vált az emberi jogaikról való lemondás büntetésük lerövidítése érdekében. Az elítéltek valósággal menekülnek a
korszerűsített ítéletvégrehajtó intézményektől, és büntetésük
lerövidítésének reményében mondvacsinált pereket indítanak
más országrészekben, hogy egészségtelen és zsúfolt börtönökbe helyezzék át őket.
A tavaly nyáron elfogadott törvény minden elítéltnek hat
nappal rövidíti le a büntetését minden hónapért, amelyet olyan
közös cellában töltött, ahol nem jut legalább négy négyzetméter egy rabra. Ugyanilyen mértékben csökken azok büntetése, akiket megfosztottak a természetes fénytől, a szabad
levegőtől, a minimális higiéniai feltételektől, a WC-használat intimitásától, vagy akiket penészes, beázott, levegőtlen cellákban, rovarok és rágcsálók társaságában tartottak
fogva.
A román média szerint tavaly nyár óta a törvény alapján 21
ezer elítélt szabadult korábban a börtönből, és közülük több
mint 1800-an újabb bűncselekményt követtek el. A visszaesők
közül 500 ellen erőszakos bűncselekmények – gyilkosság,
nemi erőszak, rablás – miatt indult újabb büntetőeljárás. (MTI)

Újabb támogatás a diaszpóra magyarsága,
a testvértelepülési programok
és az ifjúsági szervezetek számára

Összesen egymilliárd forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a diaszpóra magyarságának szervezeteit, az ifjúsági és
cserkészközösségek tevékenységét, illetve a testvértelepülési programokat – jelentette be Potápi
Árpád János nemzetpolitikai államtitkár egy keddi
budapesti sajtótájékoztatón. A három pályázat felhívásait most tették közzé.

Az államtitkár ismertette: a diaszpórában élő magyarság
szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára 500 millió forintot, az ifjúsági
és cserkészközösségek tevékenységének támogatására 250
millió forintot, és testvértelepülési programok és együttműködések támogatására szintén 250 millió forintot különítettek
el.
Kifejtette: a diaszpórának szóló pályázat célja a világon
szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, az
anyaországgal való kapcsolataik fejlesztésének előmozdítása,
a magyar nyelv, magyar identitás, magyar kultúra megőrzése
szerte a világon.
Négy nagy területen lehet pályázatot benyújtani: ezek a kulturális, családi, egyházi, cserkész-, ifjúsági és sportprogramok
támogatása, az anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek
és hozzá kapcsolódó működési támogatások. Anyagi segítség
kérhető továbbá az írott és elektronikus média, könyvkiadás
támogatására, civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi
személyek, intézmények működésére, a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlanberuházások megvalósítására.
A megpályázható összeg: 500 ezer forinttól 2,5 millió forintig terjed.
2019-ben 500 millió forintból 348 diaszpórában működő
szervezet programjait támogatták – jelezte Potápi Árpád
János.
Az ifjúsági és cserkészközösségek tevékenységének támogatását megvalósító pályázat célja a Magyarország határain

kívül élő 15-35 éves korú ifjúsági korosztály (a cserkészközösségek esetében nincs korosztályi megkötés) közösségteremtő
programjainak,
közösségépítést
elősegítő
tevékenységének támogatása.
Pályázatot nyújthat be az a szlovákiai, ukrajnai, romániai,
szerbiai, horvátországi, szlovéniai székhellyel rendelkező, jogi
személyiségű civil szervezet vagy egyházi jogi személy, amely
létesítő okirata szerinti tevékenységei alapján az ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel. Az igényelhető
támogatás 500 ezer forinttól egymillió forintig terjed.
Idén 250 millió forintból 349 külhoni magyar ifjúsági és
cserkészszervezet, közösség programjait segítették – tette
hozzá a nemzetpolitikai államtitkár.
A testvértelepülési pályázat célja Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar–magyar kapcsolatok ápolása és fejlesztése.
Támogatás kérhető a magyar történelemhez, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó esemény közös megvalósításához, az oktatási és nevelési intézmények együttműködésének
támogatására, a kulturális örökség ápolására, kulturális, ifjúsági, hagyományőrző programok megvalósítására, valamint
új testvértelepülési kapcsolatok kiépítésére.
A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy)
határon túli helyhatósággal együttműködve kívánja a jelentkező a megpályázott programot megvalósítani, az igényelhető
támogatás ebben az esetben 500 000 forinttól 2 millió forintig
terjed.
A Kárpát-medencei testvértelepülési programmal 2015 óta
összesen 1200 magyarországi és külhoni magyar település
testvértelepülési kapcsolatának kialakítását és megerősítését
támogatták – jelezte Potápi Árpád János.
Kiemelte: mindhárom pályázat évek óta nagy sikerrel fut,
az érdeklődést látva a keretösszegeket évről évre emelték.
Mindhárom pályázat december 3-tól elérhető a
www.bgazrt.hu és a www.kulhonimagyarok.hu oldalon, a benyújtási határidők pályázatonként változnak. (MTI)

Ország – világ
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Átment a szakbizottságon a Trianonévfordulót ünneppé nyilvánító tervezet

Az ellenzéki PSD és a kormányt támogató PMP szavazataival megkapta a képviselőház közigazgatási
bizottságának ajánlását kedden az a törvénytervezet, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná
június 4-ét Romániában. Erről Korodi Attila, az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, a szakbizottság tagja számolt be közösségi oldalán. Úgy értékelte: a tervezet sértő a romániai magyarság
számára, és szembemegy minden olyan törekvéssel, amely a többség és a magyar közösség békés
együttélését szolgálja. Amennyiben a törvénytervezetet a képviselőház plénuma is elfogadja, Románia
minden évben meg fogja ünnepelni a trianoni szerződést. (MTI)

Felszámolnák a nyugdíjrendszer
méltánytalanságait

A nyugdíjrendszer méltánytalanságait felszámoló
törvénytervezetet készül kidolgozni a kormány – jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök. A fogyatékkal élők világnapja alkalmából a kormányfő
kedden ellátogatott az Ability Hub nevű központba,
amely többek között a munkahelykeresésben segíti
a fogyatékkal élőket. Itt merült fel az ezeknek a személyeknek folyósított nyugdíjak befagyasztásának
problémája. A téma kapcsán a miniszterelnök leszögezte, a munkaügyi miniszter létrehoz a közeljövőben egy csapatot, amely megvizsgálja a jelenleg
érvényben levő nyugdíjtörvény minden „igazságtalanságát”. „A nyugdíjrendszer fenntarthatóságát illető közép- és hosszú távú elemzés alapján elő
akarunk készíteni egy törvénytervezetet, amely minden ilyen méltánytalanságot felszámol” – fogalmazott Ludovic Orban. (Agerpres)

Tavasszal kezdődik
a debreceni BMW-gyár építése

Tavasszal kezdődik a BMW gyárának építése Debrecenben – közölte a cég az MTI-vel kedden. A gyár
építkezést előkészítő munkálatai a tervek szerint haladnak, Debrecen önkormányzata a városrész
északnyugati külterületén található ipari terület előkészítési munkálatait végzi – írták. Azt is közölték,
hogy a BMW csoport debreceni karrierfejlesztő csapata a következő hetekben toborzási kampányt indít,
amelyet 2020-ban Hajdú-Bihar megye egész területére kiterjesztenek. (MTI)

Putyin gratulált az Európai
Bizottság új elnökének

Telefonon gratulált Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság új elnökének hivatalba lépése alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte kedden
a Kreml sajtószolgálata. Az orosz elnöki hivatal tájékoztatása szerint a felek megjegyezték, hogy az
Oroszország és az EU közötti viszony jelenlegi,
„nem könnyű” időszakának ellenére hosszú távú
közös érdekük, hogy az európai és a nemzetközi napirend kulcsfontosságú témáiban megtalálják az
érintkezési pontokat, és közvetlen párbeszédet alakítsanak ki. A két vezető megvitatta a „normandiai
négyek” december 9-én esedékes párizsi csúcstalálkozójának napirendjén szereplő kérdéseket is.
Ebben az összefüggésben hangsúlyozták az ukrajnai rendezés ügyében megkötött minszki megállapodások következetes végrehajtásának fontosságát
– derül ki a közleményből. (MTI)

Hamis számok
(Folytatás az 1. oldalról)

választásokon is jól látható volt, hogy a külföldön szavazók opciói köszönő viszonyban sincsenek a belföldi
politikai erőviszonyokkal, így elég egyértelmű, hogy
minél többen mennek el közülük szavazni, az eléggé komolyan befolyásolhatja a pártok belföldi felmérésre
alapozott erősorrendjét.
Szóval ebből a felmérésből annyi derül ki aránylag
világosan, amit már elég régóta történelmi hagyományok révén tudunk, hogy e szép hazának a többségi
nemzete mindig oda húz, ahol erőt lát, és ahonnan valami előnyt remél. De a pártok erősorrendjének viszonylatában az annyi az nagyon nem annyi. Noha az
elnökválasztások és a legutóbbi parlamenti voksolás
tétje nem volt egyforma, így a választói viselkedés sem
feltétlenül ugyanolyan, a számokból azért látszik, hogy
a vidéki régiók sötétben tartásától tartós és hűséges szavazóbázist fenntartó szocdemeknek a legrosszabb a
magas külföldi szavazási kedv, így a mostani kormányoldal vélhetően udvarolni fog a parlamenti választások
tekintetében a külföldön élőknek, amihez a kisebb és
újabb pártok is lelkesen fognak asszisztálni, mert ebben
a szavazótömegben nekik is van ám jócskán keresnivalójuk. Idejük lesz ezen gondolkodni, mert a jövőre elsőnek következő helyhatósági választásokból ez a külföldi
tábor ki van zárva.
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Egyedi struktúrát dolgozott ki a marosvécsi
Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ

Öt pavilonban 250 ápolt marad

A tavaly napvilágot látott 69es sürgősségi kormányrendelet sok fejtörést okoz a megyei
Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, valamint az alárendeltségébe
tartozó neuropszichiátriai rehabilitációs
központoknak,
köztük a marosvécsinek, ahol
közel 300 sérült, kezelésre és
felügyeletre szoruló személyt
ápolnak. A kormányrendelet
legdrasztikusabb előírása szerint az intézmény ellátottainak
létszámát
ötvenre kellene
csökkenteni. Mi az átszervezés
járható útja? – kérdeztük
dr. Pokorny Lászlót, a marosvécsi
intézmény igazgatóját.

Mezey Sarolta

– Vissza kell nyúlni a 2007-2013as időszakhoz, amikor országos viszonylatban a hasonló profilú
intézmények nagy része reformidőszakot élt át. Többnyire uniós pályázatok révén valósult meg az
átalakítás. Marosvécsen öt új pavilont építettünk ebben az időben.
Ennek köszönhetően tudtunk kiköltözni, s az örökösök birtokba vehették a Kemény-kastélyt. Most, öt év
után a Castellum Alapítvány képviselői megállapították, hogy Erdély
legjobb állapotban lévő kastélya a
vécsi. Miután két éven át magyarázkodnunk kellett, miután az örökösök a közösségi oldalakon közzétett
bejegyzéseiből az derült ki, hogy
személy szerint én államosítottam a
kastélyt. Ez az álláspont igaztalan
és méltatlan volt. Viszont ha Ördög

Dr. Pokorny László

Nyílt levél Benkő Erika parlamenti képviselőhöz

Szükség lenne igazságügyi nyelvészre

Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Anyanyelvápolók Erdélyi
Szövetsége és a Magyar Újságírók
Romániai Egyesülete tagjaként fordulok Önhöz, jogász politikushoz,
fontos, hazai magyar közösségünk
egészét érintő jogsértő kérdésben,
annak orvoslása céljából.
Akárcsak a kommunista diktatúra legsötétebb éveiben, napjainkban is folyik magyar szavaink
üldözése nyelvi kérdésekben járatlan és illetéktelen román nemzetiségű személy kezdeményezésére
joghatóságok (törvényszékek, ítélőtáblák) támogatásával. A magyar
nyelv dolgaiban járatlan román fél
részéről a hozzá nem értés évekkel

ezelőtt már diplomáciai botrányt is
okozott Magyarország és Románia
között, napjainkban pedig folyamatosak az egész Székelyföldre kiterjedő
„Városháza/Községháza-perek”, de
volt már az üldözési listán a megyeháza, önkormányzat és Székelyföld
elnevezés is. A városháza és községháza esetében jogerős ítéletek
mondták ki, hogy ezeknek a megnevezéseknek a használata törvénytelen (!). Mintha valamelyik
paragrafus ezt előírná. Szó sincs
erről. Arról van szó, hogy a trükközésre is hajlamos román felperes
(mindig ugyanaz a személy), fittyet
hányva megannyi tekintélyes
román–magyar és magyar–román

tudományos munkára, köztük az
akadémiai nagyszótárra (új kiadása
nemrég jelent meg), közigazgatási
és jogi (!) szótárra, melyek szerint
a román primărie magyar megfelelői közt van a „városháza”, „községháza” is, fogja magát, és ez
utóbbi két szóról kijelenti: nincs
román megfelelőjük, Magyarországról importálták őket (az erdélyi
magyar írásbeliségben 500 évvel
ezelőtt már léteztek, tehát fel sem
merülhet az importálásnak még a
gyanúja sem!). Szóval ezt az „importálós” ostoba magyarázatot minden esetben elfogadta a bíróság, és
hallottunk olyan esetről is, amikor
egyetemi nyelvészeti tanszékről ki-

Ferenc polgármesterrel ketten nem
tesszük meg kellő intézkedéseket,
lehet, hogy a kastélynak más sorsa
lett volna. S ezzel bezárom a zárójelet.
– Visszatérve a központ helyzetére, mi a teendő a 69-es sürgősségi
kormányrendelet értelmében?
– Tudni kell, hogy öt pavilont
építettünk, országos szinten is elöl
jártunk, s nemcsak az infrastruktúra
szempontjából, hanem azzal is,
ahogy tartalommal töltöttük meg az
itt folyó munkát. A személyzet nagy
része kiváló szakember. Nemzetközi elismerésünk is van, s bizonyítható, hogy Kelet-Európában a
legjobb intézmények között tartanak számon. Ezek után tavaly megjelent a „szerencsétlen” 69-es
sürgősségi
kormányrendelet,
amelynek értelmében a már reformált intézeteket is 2021-ig újra kell
szervezni, oly módon, hogy legtöbb
50 beteg maradjon egy intézetben.
– Az intézet egy projektet dolgozott ki; mire vonatkozik ez?
– A projektünk ötödik változatát
fogadták el. A szakmabeliek csodálkoznak, hogy a minisztérium fogyatékosok ügyeivel foglalkozó
államtitkársága hogyan egyezett
bele. Tehát 300-as beteglétszámmal
indultunk, s hogy a maximális komfortot biztosítsuk, 250-re kell csökkenteni a gondozottak számát. Erre
az lehet a megoldás, hogy a betegek
egy részét visszaküldjük a családba, más intézetbe utaljuk, vagy
védett otthonokban helyezzük el,
amire egyelőre nincs lehetőség. A
jövő évet 285 gondozottal kezdjük.
Tehát alaposan „belefogtunk” a létszámcsökkentésbe. Ez óriási nehézséget jelent. Védett otthonok
létesítésére is gondolunk, azonban
ha nincs a község területén egy
olyan épület, amit átadnak a megyei
tanácsnak, s amit át lehet alakítani
nappali központtá, akkor nem lehet
védett otthonokat építeni. Magya-

rón, amely Marosvéccsel szomszédos, valószínűleg sikerrel járunk,
hiszen a polgármesterrel már tárgyaltunk. Itt egy nappali központot
és három védett otthont képzelünk
el. Azt a 35 gondozott, akiket Marosvécsről át kell helyezni, itt találna otthonra. Azonban egyelőre
semmilyen segítséget nem kaptunk
Bukaresttől. Jobb helyeken 30 év
alatt szervezték át a neuropszichiátriai rehabilitációs hálózatot, nálunk
két év alatt akarják megoldani. Fél
tucat nyugat-európai országban,
Franciaországban, Németországban, Olaszországban, a Benelux államokban 250-300, sőt még 300-as
létszámon felüli intézetek is működnek.
– Az önök által elképzelt projekt
mennyiben módosítja az alkalmazotti struktúrát?
– Hogy megmentsük, amit 25
éve felépítettünk, hogy ne hagyjuk
szétzilálni az intézetet, kitaláltunk
egy egyedülálló struktúrát. A lényeg
az, hogy a betegek megfelelő ellátásban részesüljenek, s a személyzet is megmaradjon: lesz egy
körülbelül 20 személyből álló
központi vezető struktúra, amely
az adminisztratív vezetőséget és a
szakmai vezetőséget tömöríti, a
többi, több mint 200 alkalmazott a
betegek arányában oszlik meg az
öt pavilon között. S ezzel nem ziláljuk szét a meglévő struktúrát.
Ezt a programot nemcsak hogy jóváhagyták, hanem modellnek is tekintik
a
minisztériumban.
Tekintettel arra, hogy Maros megyében öt intézményt kell „átrázni”, mindeniknek továbbítottuk
a modellt, s a szakembereket bármikor fogadjuk, hogy bemutassuk
az intézetünket – fogalmazott dr.
Pokorny László, a marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ igazgatója.

adott és a tárgyaláson ügyvéd által
bemutatott szakszerű véleményezést nem vette figyelembe a bíró.
Erre csak azt lehet mondani: tényleg nagyon időszerű az államelnök
Normális Romániát! jelmondata.
Milyen jogcímen kéri számon tőlünk egy más nemzetiségű és más
anyanyelvű egyén, hogy milyen
szavakat használunk saját nyelvünkben? Milyen jogcímen szól
bele bárki is egy számára idegen
nyelv életébe?
A nyelv – minden emberi nyelv
– egyezményes, de önkényes jelekből álló rendszer, olyan kifejezőeszközökből áll, amelyeket az egész
társadalom elfogadott, használata
kollektív szokáson, egyezményen/
konvención alapul. Az önkényesség
azt is jelenti, hogy a nyelvi jel (a
szó) használata nem függhet a beszélő/író szabad választásától. A

nyelv társadalmi szerepénél fogva
azzal sem törődik, hogy a nagyhatalmi politika miként taszigálta
annak idején az országhatárokat. Az
országhatár nem esik mindig egybe
a nyelvi határral!
Fejlettebb demokráciákban létrehozták az igazságügyi nyelvész
tisztséget (Magyarországon is van),
bizonyos nyelvi kérdésekben hozzá
fordul szakvéleményért a bíróság.
Romániában is jó volna ezt bevezetni, de addig is kötelezővé kellene
tenni a bíróságok számára, hogy a
fentebb vázolt esetekben kérjenek
szakvéleményt magyar és román
egyetemi nyelvészeti tanszékektől,
és annak alapján hozzanak döntéseket.
Ebben kérem, kérjük sokan az
Ön segítségét.
Megkülönböztetett tisztelettel,
Komoróczy György
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Csomagoljon mosolyt – vásároljon festményt!

Tárlat a rákban szenvedő gyerekekért

Fotó: Nagy Tibor

Kaáli Nagy Botond
Rendhagyó tárlatnyitóra került sor kedden délelőtt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi
előcsarnokában. Az esemény jótékonysági jellegű:
a színház és az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület közösen szervezte meg a Csomagolj mosolyt
idén karácsonyra! adománygyűjtő akciót, amelynek
keretében tizenhárom festményt bocsátanak eladásra. Ezen tizenhárom, helyi képzőművészek – Albert Olga, Barabás József, Jung Ildikó, Kakasi Irén,
Kovács Ágnes, Mureşan Vasile, Neagoi Zsófia, Soó
Emma és Veres Zsuzsa – által felajánlott alkotást állították ki az előcsarnok emeleti részén, ez a tárlat
nyílt meg kedden délelőtt, ezzel a jótékonysági akcióval kapcsolatosan nyiltakoztak a szervezők.
A résztvevőket Gáspárik Attila, a színház vezérigazgatója üdvözölte: – A mi színházunk nem csinál
egyebet, mint megpróbálja azt a szociális érzékenységet gyakorlatba ültetni, amellyel nem csak szórakoztatunk, nevelünk, előadásokat szervezünk,
hanem olyan szervezeteket is támogatunk, amelyek
megpróbálják a világot egy kicsit jobbá tenni. Nagyon szépen köszönjük a bizalmat, hogy az alapítvány a színházra gondolt, nyitott kapukat döngettek,
és mások is azt fogják tenni, mert csak ezzel az öszszefogással léphetünk egy picit előre. Az egyesület
mellett a színház is gyűjt beteg gyerekek számára
ajándékot, fogyasztási cikkeket, már eddig is sokan
megkerestek bennünket, köszönjük szépen.
Farczádi Gabriela, az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület elnöke hozzátette: – Nagyszerű
dolog, hogy a karácsony közelségében ilyen együttműködés született a színház és az alapítvány között,
hogy megnyithatjuk a kapukat a marosvásárhelyiek
szíve előtt, azok előtt, akik ebben az időszakban ellátogatnak a színházba, láthatják majd ezt a kiállítást, és a képek megvásárlásával hozzájárulhatnak
a beteg gyerekek és családjuk támogatásához, mo-
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ónika gyakran volt Mikulás.
Éveken át az unokaöccse örömére öltötte fel a piros frottírkabátot és a dús vattaszakállt, később, amikor
a kisfiú kinőtt a rejtélyes ajándékhozó vendéglátójának szerepéből, egy negyedbeli sérült fiatalt lepett meg évről évre december
ötödik estéjén. A saját, gyermekkori Mikulás-várásairól soha nem beszélt, mintha
csupa felejtésre ítélt emlékből állt volna
össze számára ez az időszak. Reméltem,
hogy egyszer mégis elém gurulnak a hárító
mosoly mögé rejtett, titkos pillanatok, és,
mint minden fontos történésre, erre sem kellett a végtelenségig várni.
– Hozzám egyetlenegyszer jött el igazán a
Mikulás, de akkor sem ismertem fel. Igaz,
akkoriban már kamaszodtam, leperegtek
rólam a csodák – kezdte történetét a negyvenes évei végén járó nő, majd lépett egyet
visszafelé az időben. – Kiskoromban, persze,
bennem is nagy volt a várakozás. A magam
csizmája mellett rendszerint anyáék cipőjét
is kipucoltam a Miklós-nap előtti estére, és
meg is kaptam érte mindig a zacskónyi jutalomcukorkát. Az ünnepből mégsem éreztem
semmit. A szüleim soha nem veszekedtek,
legalábbis előttem semmiképpen sem, de a
csend, amit falként húztak maguk köré, ilyenkor nyugtalanítóbb volt, mint bármikor máskor. Apu ezeken a napokon is hazahozta azt
a furcsa illatfelhőt, amit jóval később, egy
házibuli citromos vodkás koccintásában tudtam csak beazonosítani. Apu mámoros álla-

solyt csalhatnak az arcukra. Nagyon köszönöm
Jung Ildikónak a nagyvonalú hozzájárulást, azt,
hogy ránk gondolt – az általa szervezett festészeti
alkotótáborban készültek ezek a munkák, amelyeket alkotóik felajánlottak ügyünk megsegítésére.
Remélem, hogy eredményes lesz e jótékonysági
akció, és a marosvásárhelyiek nyitottan fogadják
kezdeményezésünket.
Amint azt Jung Ildikó ügyvéd, a kiállító képzőművészek képviselője elmondta, súlyos betegségben szenvedő gyerekeknek kívánnak segíteni, és
azok az árak, amelyek a kiállított képek alatt szerepelnek, indulási árak. – Ha valaki szeretne adományozni, egy képért többet fizetni, az természetesen
lehetséges. Kihelyezünk majd egy perselyt is, hogy
külön is lehessen adakozni az alapítványnak, mert
nagyon szeretnénk ezeknek a gyerekeknek ajándékot adni karácsonyra. Az ajándék mellett pedig, ha
például egy gyógyszer hiányzik, vagy valami, amire
nagy szükségük van, akkor az alapítvány meg tudja
vásárolni abból az összegből, amiből – reméljük – a
képek eladása nyomán gazdálkodhatunk.
A festményeket 2020. január 10-ig, a színház
előadásainak alkalmával lehet megtekinteni, illetve
megvásárolni. További információkért, valamint
más időpontban való vásárlásért a színház titkárságát hívhatják az érdeklődők a 0365/806-862-os telefonszámon (hétköznap 90-16 óra között). A
megvásárolt festmények árát az egyesületnek adományozzák – a 6 hónap és 17 év közötti rákos gyerekek segítésére.
A Csomagolj mosolyt idén karácsonyra! adománygyűjtő felhívás keretében a cipősdoboznyi
ajándékcsomagokat december 12-ig lehet elhelyezni a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház bejáratainál (a főbejáratnál található adományládába
kedd–péntek 9–15 óra között és előadások előtt egy
órával), valamint a művészbejárónál (a kisterem bejáratánál) naponta 8–22 óra között.

Napokon át bosszantott a mobiltelefonom, rakoncátlankodott a lépésmérő
programja. Hol mérte, hol nem, hogy
aznap éppen hányat léptem, és az hány
kilométert jelent. Szeretek gyalog járni,
jólesett, amikor a készülék megdicsért,
hogy túlteljesítettem a napi normát.
Fordítva is igaz, szidtam a kis okost, ha
rám pirított, mert nem mozogtam eleget.
Úgy tízezer lépéstől már magam is megveregettem saját vállamat, de aztán
mindegyre eszembe jutott a kolozsvári
újságíró kolléga, Pengő Zoltán, aki felvállalta, hogy elindul Kőrösi Csoma
Sándor nyomába, elgyalogol a mintegy
hétezer kilométerre található indiai Ladakhba, és elszégyelltem magam. Ma
95. napja, hogy elstartolt a nagyenyedi
Bethlen Kollégiumból, ahonnan kétszáz
évvel korábban elődje, a „nagy utazó”
is elkezdte sokak által kivihetetlennek
vélt, merész terve megvalósítását. Szeptember elsejétől közel hárommillió lépést tett meg, ami több mint 2400
kilométert jelent. Akinek még nem volt
ilyesmiben része, aligha tudhatja, fáradtságban, tűrőképességben, kitartásban, akaraterőben és megannyi egyéb
képességben ez micsoda belső mozgósítást igényel. A buddhisták által szentként tisztelt tudós emléke előtt fejet
hajtó tollforgató tömör úti beszámolói,
lakonikus helyzetjelentései, amelyeket
naponta olvashatunk a Maszol hírportálon vagy a Facebookon a The Kőrösi
Project – From Transylvania to Ladakh
címszó alatt, ezt ritkán érzékeltetik.
Pengő tényeket, rövid környezetrajzokat, fotókat közöl, az csak sejthető, miképpen gazdagszik élményekben,
érzésekben, ember- és önismeretben, tapasztalatokban. Az immár az övé. De
senki sem képes megjósolni, még miket
élhet át ezután. Elhagyta Romániát,
Bulgáriát, átment nagy Törökországon,
kedden készült átlépni a határt Irán
felé. Azért fogalmazok kissé bizonytalanul, mert a tegnapi bejegyzéseit nem olvastam, és egy ilyen úton még annyi
váratlan esemény, akadály következhet,
semmiben sem lehet biztos a vándor.
Most a tervezett táv harmadánál tarthat, időben is körülbelül ott lehet, hiszen kilenc hónapot számított az úti
célig. A körülményeket latolgatva valószínű, hogy a nehezebb, rázósabb rész
következik. Az iráni részen állítólag
véget értek a zavargások, de mit lehet
azt tudni. Afganisztán, Pakisztán, India
is veszélyes terület, egy gyanúsan magányos európainak pláne. Annak idején
Kőrösi Csomát is kémnek tartották sokfelé. Az ő útjáról persze sokkal keve-

Mikulás-levél

potában is szelíd volt. Amint belépett a lakásba, kezet mosott, vacsorázott, aztán bevonult a tévés szobába, és aznap többet nem
is találkoztam vele. Anya szótlanul tett-vett
a konyhában, érezhetően kerülte a társaságomat. Így nem volt más dolgom, mint
számba venni az előszobában sorakozó cipőket, és kiszedegetni belőlük az apró, színes
kincseket. Olyan néma szorgalommal végeztem ezt a műveletet, mint
egy szalagmunkás valamelyik
gyárban.
Eszembe sem jutott,
hogy a Mikulás hozta
volna az édességet, a
következő évben, a sokadik csalódás után
mégis ugyanolyan izgalommal vártam.
– Gyermekként hogy képzelted el a nagy
találkozást?
– Azt gondoltam, mindhármunknak hoz
majd valami ajándékot, és esetleg velünk is
vacsorázik, így végre körbe tudjuk ülni az
asztalt. Negyedikes koromra aztán a barátnőim felvilágosítottak Mikulás-ügyben, így
többé nem voltak ilyen jellegű elvárásaim.
Körülbelül egy év múlva váltak el a szüleim.
Felnőttként értettem csak meg, hogy egyedül
miattam kínlódtak végig egymás mellett
annyi évet, pedig engem a közöttük lévő feszültség jobban megviselt, mint az, hogy nem
lakunk többé egy fedél alatt.

Erről jut eszembe

– Édesanyáddal maradtál?
– Ez nem is volt kérdés. Apu hetente kétszer jöhetett értem, és kezdetben ezt be is tartotta, de aztán lassan elmaradozott. Igaz,
akkoriban már én is inkább a haverokkal
lógtam. Közben anyunak lett egy új kollégája, aki egyre gyakrabban hozta őt haza a
munkából, majd kezdett fel is járogatni hozzánk. Kedves, vicces ember volt, én is örültem a társaságának,
mert végre élettel telt
meg a lakás. Az sem
zavart, hogy rövid
időn belül hozzánk
költözött. Nem éreztem
úgy, hogy betolakodik az életterünkbe, hiszen
a szüleimmel sosem volt túl közeli, intim a
kapcsolatom. Arra azonban nem gondoltam,
hogy hamarosan teljesen megváltozik az
életem. Kiskoromban – talán éppen a magányom enyhítésére – sokáig vágytam egy testvérre, nyolcadikos nagylányként viszont
furcsán éreztem magam, amikor megtudtam,
hogy anyu babát vár. Nehéz időszak következett, anyu testileg-lelkileg padlóra került,
többször be is fektették a kórházba. A várandósság nyolcadik hónapjától már nem is engedték haza. Akkor győződtem meg igazán
arról, mennyire jó embert választott maga
mellé. A nevelőapám – akit mindig is inkább
egy jó barátnak tekintettem – naponta bejárt
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sebb tudható, ő csak ritkán írt levelekben tudósíthatta az itthoniakat, hogy
mikor hova jutott, milyen megpróbáltatásokban volt része. Pengő Zoltán, ha
lehet, kerülné a zűrös helyeket, helyzeteket, nem is követi pontosan Csoma
Sándor útvonalát. Nem száll hajóra
Alexandria felé, elkerüli a nagyon veszélyesnek vélt közel-keleti térséget,
nem készül Dardzsilingbe, ahova a furcsa „bodhiszattvát” temették. A lehető
legrövidebb utat választotta Kis-Tibetbe, Zanglába, ahol Csoma annak
idején emberfeletti nehézségeket vállalva dolgozott híressé vált tibeti–angol
szótárán. Nem használ hangzatos, fennkölt szavakat, úgy nyilatkozott, hogy
megfogta, és inspiráló számára Kőrösi
Csoma Sándor személyisége, ezért kelt
útra. Amiről naponta ír, az szűkszavúságában is érdekes, mindegyre olyasmiket dob fel a napi története, amiknél
érdemes elidőzni, új információkkal
szolgálnak, és arra késztetik az olvasót,
hogy alaposabban járja körül azokat.
Így Csomáról és a felkeresett tájakról,
népekről is mind többet tudhatunk meg.
A memóriánkban rég elraktározott emlékek is felszínre bukkanhatnak. Alulírottban a gyermek- és diákkor ködéből
jöttek elő a napló olvasása közben
enyedi kollégiumi emlékképek, a magyarság őshazáját felkutatni induló
„véndiák”, Csoma Sándor mellszobra
például az öreg alma mater díszterméből, ahol az ünnepi rendezvényeken
Csomakőrös híres szülöttét annyiszor
megidézték. Holló Barnabás mintázta
meg a sötét tónusú, impozáns bronzalkotást 1910-ben. És nyilván egyik szobor hozza a másikat, az is eszembe jut,
hogy állítólag itt, Marosvásárhelyen
helyezték közterületre az első teljes
alakú Kőrösi Csoma Sándor-szobrot.
Az egykorvolt vásárhelyi művész, Dabóczi Mihály faragta ki gödemesterházi trachitból. 1943 szeptemberében
avatták, egy évvel később vandálok
már le is döntötték, a szobor fejét tönkretették. Jóval később a 90 esztendeje
született Kulcsár Béla restaurálta a kőtestet, és faragta újra a fejet. 1962-ben
helyezték ismét talapzatra a székely keletkutató szobormását, immár a Mészárosok bástyája közelében. A szobrász
műveiből épp ma 18 órakor nyílik kiállítás a marosvásárhelyi Kultúrpalota
Art Nouveau galériájában. Biztos
Csoma Sándor is szóba kerül majd a
megnyitón. De megint elkalandoztam.
Pedig fel se álltam az íróasztal mellől.
Kajánul hallgat az okostelefon.
(N.M.K.)

hozzá a kórházba, ebédet vitt neki, és az itthoni tennivalókat is felvállalta, nekem
ugyanis a középiskolai felvételihez közeledve
a tanulás mellett semmire nem maradt időm.
December 5-én született meg a húgom. Magánóráról jöttem éppen haza azon az estén,
és az előszobai kisasztalon, a piros masnis
virgács és egy nagy tábla csokoládé mellett
ott várt a jó hírt rejtő levél. Mintha hirtelen
felcserélődtek volna a szerepek, és mivel én
már sok éve nem írtam a Mikulásnak, ő küldött volna nekem borítékba csomagolt, életre
szóló ajándékot. Akkor, persze, nem fogtam fel
az egésznek a jelentőségét, szinte gépies mozdulatokkal vettem vissza a kabátom, és indultam a buszmegálló felé. A szülészeten tértem
csak igazán magamhoz. Amikor a gyűrött
arcú, vekniméretű jövevény fölé hajoltam, különös melegség járt át, olyan, amilyent azelőtt
sohasem éreztem. Mintha már akkor megsejtettem volna valamit az elkövetkező idők szépségéből, a közös ünnepvárásokból, a
hétköznapok harsány vidámságából. A kimondatlan szavak csendjébe fojtott gyermekkoromért kárpótolt a kishúgom, akitől annyi
önzetlen szeretetet kaptam, mint soha senkitől.
Nekem nem született gyerekem, az ő fiát azonban a sajátomként kényeztettem, tanítottam,
a húgom pedig – mint mindent – az anyaság
ajándékát is nagylelkűen megosztotta velem.
Így született bennem újjá a Szent Miklós-napi
csoda, az, amiről valamikor, egy másik időszámításban, hagytam magam meggyőzni,
hogy nem is létezik.
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Szigorítanák a sertéstenyésztést

Fizetik a méhészeknek járó
kártérítést

A megyei mezőgazdasági igazgatóság 570 kárpótlási igényt hagyott
jóvá azon méhészeknek, akiknek a tavaszi szélsőséges időjárás miatt több
méhcsaládja pusztult el. Megyénkben összesen 1.033.700 lejt fizetnek ki
51.685 méhcsaládért. A napokban az összeget átutalták a megyei pénzügyi
igazgatósághoz, és elkezdték átutalni a kárvallottak számlájára. A kereskedelmi társaságokként és részvénytársaságokként működtetett mezőgazdasági egységek bankszámlát kell nyissanak az állami kincstárnál, míg a
magánszemélyek és az engedélyezett magánszemélyek (PFA) saját számlájukra kapják meg a pénzt.

Pályázhatnak
a paradicsomtermesztők

2019. december 20-ig nyújthatják be támogatási kérvényüket a mezőgazdasági igazgatósághoz azok a gazdák, akik üvegházban vagy fóliasátorban paradicsomot termesztenek. A program első ciklusában 45 termelőt
támogattak. Eddig az előző alkalmakkor is támogatásban részesülő 67 termesztőből 40-en állították össze és nyújtották be az igazgatósághoz a
dossziéjukat, amelyben kötelezik magukat, hogy a téli időszakban legalább 1000 négyzetméteren 2000 kg paradicsomot termesztenek és adnak
majd el a hazai piacon. Ezért az állam 3000 euró támogatásban részesíti
az érintetteket.

A fokhagymatermesztőket is
segítik

Egy másik hasonló program alapján hektáronként 13.050 lejes támogatást kapnak azok, akik legkevesebb 0,30 hektáron fokhagymát termesztenek, ugyanakkor kötelesek hektáronként legalább 3000 kg-ot elérni.
Megyénkben nyolc termesztő mintegy 7,24 hektárral lenne érdekelt
ebben, eddig heten nyújtottak be kérvényt a megyei mezőgazdasági igazgatósághoz.

Év végi számvetés

A tervezetben többek között az áll, hogy a háztáji
gazdaságban hizlalt legtöbb öt sertést „nem szabad
moslékkal etetni, szaporítani, ugyanakkor tilos az ártányok tartása”. Az öt sertést tartókra az I-es biobiztonsági intézkedés lenne érvényes. Az állatokat be kell
jegyeztetni az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság jegyzékébe, továbbá biztosítani kell az állategészségügyi ellátást. A sertéseket az
állatjóléti szabályokat betartva, könnyen tisztítható
padlójú, bekerített ólban, más állatoktól elzárva kell
tartani. Amint említettük, tilos konyhai maradékkal
etetni, növényi eredetű takarmányt is csak 30 nappal
a begyűjtés után lehet adni nekik. A szalmaalmot 90
napos tárolás után lehet használni. Sertést kizárólag
engedélyezett, bejegyzett gazdaságokból lehet vásárolni. Kötelező az általános egészségügyi szabályok
betartása (kézmosás, fertőtlenítés). A sertéseket levágásuk előtt 24 órával kell állategészségügyi szempont-

így tovább kell tűrniük, hogy időnként lezárják a forgalmat, és a járdákat is elfoglalják a kereskedők. Márk
Endre alpolgármester szerint valószínűleg a jövő év
közepén adja át az építtető a létesítményt a városnak.
Jelenleg a lemezpaneleket szerelik a vastraverzekre.
A ”falazással” azonban még a fele sem készül el,
mivel a szerződés szerint a kivitelezőnek kulcsrakéA jelenlegi állás szerint az átadási határidőt bizto- szen kell átadnia a csarnokot, épületgépészettel, a szasan meghaladják. Ez kellemetlen a piac környékén la- bályoknak megfelelően kialakított beosztással (külön
kóknak, ugyanis az utcára költözött a hétvégi piac, helyiség a tejtermékeknek, a húsnak, a zöldségnek
stb.). A polgármesteri hivatal a csarnok körüli parkolóhelyeket kell rendbe tegye. A területrendezést csak
a munkálatok befejezése után végezhetik el.
Az alpolgármester aggodalmát fejezte ki amiatt,
hogy a piacot nem tudják naponta működtetni, mivel
általában hétvégén látják el áruval. Abban is gondolkodtak, hogy a környékbeli gazdákkal, gazdaszervezetekkel egyfajta terménybegyűjtő és -értékesítő
központként működtessék, ehhez meg kell találni a
megfelelő szervezeti és jogi formát. Az tény, hogy az
új beruházás csak akkor lesz gyümölcsöző, ha a csarnokot a legnagyobb hatékonysággal működtetik. De
mindezekről valószínűleg csak a jövő év második felében döntenek.

Az Országos Beruházási Társaság (CNI) befektetéseként épül a szászrégeni központi
piac csarnoka. A 6.830.000 lej összértékű
építkezést több mint egy éve kezdték el, de
lassan haladnak vele. Hol bürokratikus, hol
finanszírozási okok miatt akadozott a
munka.

Sikeres évet zárt az RMGEMaros szervezet. Mint ismeretes, Csomos Attilát Fazakas
Miklós váltotta fel az elnöki
székben. Sikerült bekapcsolódniuk a magyar mezőgazdasági
minisztérium
által
támogatott falugazdászhálózat-kiépítési programba, számos szakmai rendezvényt
szerveztek, folytatódtak a
tanfolyamok, tapasztalatcserék, szakmai bemutatók,
igyekeztek tovább ápolni, kiterjeszteni a szakmai kapcsolatrendszert hazai és külföldi
intézményekkel, más gazdaszervezetekkel.

Vajda György

Nagy István agrárminiszter az OMEK-on az RMGE-Maros vendégeként

a tagok meghívottakként képviselték a szervezetet. Beindult a Szülőföldön okosan! – program, aminek
keretében 25 Maros megyei településen tartottak találkozót a gazdákkal. Folytatódtak a felnőttképző
tanfolyamok a méhészet, a zöldségés gyümölcstermesztés, valamint az
állattenyésztés terén. A falugazdászoknak köszönhetőn többször tartottak
farmokon
szakmai
gyakorlatot.
Fazakas Miklós elnök szerint az
idén sikerült rendezni az egyesület
anyagi, jogi helyzetét, és többek között a falugazdászprogramnak köszönhetően a rendezvények által

ból ellenőriztetni, a levágásukat követően pedig továbbra is kötelező a hús vizsgálata. Sertéseket kizárólag családi használatra, nem eladásra, szaporításra
lehet nevelni.
A módosító javaslatot az országos hatóság közvitára
kell bocsássa, majd a szaktárca is véleményezi. Ezt
követően kormányrendelettel fogadják el, és közlik a
Hivatalos Közlönyben.

Épül a nagypiaci csarnok Szászrégenben

Új utakon az RMGE-Maros

Az állandósult rendezvények
közül – a teljesség igénye nélkül –
felsorolunk néhányat. Megszervezték az első gazdabált, amelyen több
mint 250 résztvevő volt, aztán a
székelyföldi méhészkonferenciát is
megtartották. Részt vettek a Sapientia EMTE udvarán megrendezett
dísznövény- és kertészeti kiállításon, ott voltak az Agromanián. Hármasfaluban tartották meg a hetedik
gazdanapot, ahol először adták át a
Pro Agricultura Transilvanae elismerést. Ellátogattak az OMÉK-ra
és az INDAGRA-ra, jelen voltak az
ákosfalvi mezőgazdasági kiállításon és vásáron. Számos hazai és
külföldi szakmai eseménynek voltak partnerei, társszervezői, illetve
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Szerkesztette: Vajda György

A sertéspestis megfékezéséért módosítanák
az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság által kibocsátott, a sertéstenyésztés
szabályait
rögzítő
20/195/2018-as rendeletet. A módosító javaslat több élelmiszer-biztonsági fokozatot
jelöl meg, és a tenyésztett létszám növelésével szigorodik.

eljutottak mintegy 3000 gazdához.
„Diagnosztizálták” az erdélyi s ezen
belül a Maros megyei gazdatársadalom helyzetét. Arra a következtetésre jutottak, hogy a legnagyobb
gond a bizalom hiánya. A gazdák
nem bíznak egymásban, a szakmai
szerveződésben, az állami intézményekben, így ezen a téren is mentalitásváltásra van szükség. Nagyfokú
a képzés hiánya. A háztáji gazdálkodók ódzkodnak az új technológia
bevezetésétől. Pozitívum, hogy elindult egy generációváltás, azonban
kevéssé ösztönzik a fiatal gazdákat.
A vidékfejlesztési ügynökség által
folyósított támogatás elapadt.

Sokan „kényszerpályásként” gazdálkodnak. Ami azt jelenti, hogy
egyrészt nincs más megélhetési
forrás, csak minimális odafigyeléssel, belterjesen gazdálkodnak.
Másrészt többen „kétlaki gazdálkodók”, ami azt jelenti, hogy nem
kizárólag abból élnek, csak „másodállásként” vagy hobbiból gazdálkodnak.
Az elnök hangsúlyozta, tapasztalata szerint Románia s ezen belül
Erdély Európában az egyik legváltozatosabb földrajzi, földtani és mezőgazdasági feltételeket kínálja.
Még mindig nagyok a lehetőségek
a szakterület fejlesztésére. Nem kell
más, csak a generációkon át hozott
tudást kiegészíteni, továbbfejleszteni a modern technológiával, és azt
termeszteni, amit az adott körülmények lehetővé tesznek. Nagy
hagyománya van tájainkon az állattenyésztésnek. Az elkövetkezendő időszakban három nagy
kérdésre kell megtalálni a megfelelő választ. Az egyik a klímaváltozás okozta vízhiány, a másik a
munkaerő-elvándorlás, a harmadik pedig a szaktudás gyarapítása.
A hangsúlyt a családi gazdaságok
fejlesztésére kell helyezni Erdélyben. Ha működnek ezek a gazdálkodási formák, az évtizedekre
meghatározza majd életvitelünket,
elérhetjük személyi szabadságunkat, kivívhatjuk gazdasági függetlenségünket.
Bíznunk
kell
önmagunkban, abban, hogy nagyon
jó helyen élünk, és gazdálkodhatunk – mondta Fazakas Miklós.
Mindezek megerősítésére jövőtől
a Szülőföldön okosan! program
újabb alprogramjait indítják be. Az
első az „okos gazda” elnevezésű.

Szándékukban áll olyan, technológiailag felszerelt gazdaságokat felkeresni, bemutatni a gazdáknak,
amelyek a piacgazdálkodás elvárásainak megfelelően, nyereségcélúan
működnek. Ebbe bevonják a Sapientia EMTE tanárait is. A második
a mentorprogram lesz. Ennek célja,
hogy összekösse a Kárpát-medencei gazdákat. A tervek szerint online
felületet biztosítanak azoknak a
gazdáknak, akik hasonló szakterületen tevékenykednek, és nagyjából
egyforma nagyságú farmjuk van.
Majd a közös, virtuális tapasztalatcserét követően segítik őket abban,
hogy szakmai csereutak révén személyesen ápolják a kapcsolatot. A
harmadik program a fogyasztók nevelése lenne. A napokban a Studium
Prospero Alapítvány támogatásával
szerveztek találkozót, ahol Balla
Géza ismert, elismert borász a ménesi borokat, míg Varga István
kundi kézműves tejfeldolgozó a
sajtjait mutatta be az érdeklődőknek. Ezt folytatják hús, zöldség és
egyéb mezőgazdasági termékek ismertetésével. A cél az, hogy rávegyék a vásárlókat a hazai, jó
minőségi élelmiszerek fogyasztására, s ezáltal a helyi termelők támogatására.
Csak úgy van jövője Erdélyben a
mezőgazdálkodásnak, ha összefogunk: a gazdatársadalom a civil
szakmai szervezetekkel, az intézményekkel, a megyei és a helyi önkormányzatokkal.
A
vidéki
társadalom fejlődése elősegíti az
otthonmaradást, hozzájárul az általános jóléthez és ezért mindannyian
felelősek vagyunk – zárta év végi
gondolatait Fazakas Miklós, az
RMGE Maros elnöke.
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Újabb magyar vereség, veszélyben a továbbjutás

A magyar női kézilabda-válogatott 25-24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban
zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörének
harmadik fordulójában kedden,
így veszélybe került továbbjutása.
Ahogy várni lehetett, kőkeményen védekeztek a montenegróiak, ám a magyarok felkészültek,
jól kezelték ezt a durva stílust, és
ezúttal nem kezdtek rosszul. A
meccs elején két büntetőt is lőhettek, kikényszerítettek három
kiállítást, ennek ellenére nem
tudtak ellépni, mert több lövést
elrontottak, illetve gólt kaptak
kettős emberelőnyben.
Még húsz perc sem telt el,
amikor Katarina Bulatovic és
Durdina Jaukovic is két kiállítással rendelkezett, ezért őket a folytatásban kockázatos volt pályán
tartani védekezésben. Bár Bíró
Blanka kimondottan jól védett,
csapattársai pedig a spanyolok elleni találkozóval ellentétben ezúttal számos lendületes, gyors
akciót vezettek, továbbra sem céloztak pontosan, így Montenegró
a 24. percben – a meccs során először – átvette a vezetést (10-9). A
félidei hajrában az ellenfél végleges kiállítás miatt elveszítette
Andrea Klikovacot, aki arcon
ütötte Tóth Gabriellát, utóbbit
hosszú percekig kellett ápolni az
eset után. A montenegróiakat a
piros lap sem törte meg, a szünetben is vezettek egy góllal.
A második felvonást rosszul indította a magyar csapat, továbbra
is sok volt a rontott lövés a szélekről és a belső posztokról egyaránt (13-16). Ezt gyors javulás,
egy nagyszerű 4-0-s sorozat és
fordítás követte, majd ismét jöttek
a hibák, és Montenegró visszavette a vezetést, amit taktikus játékkal megtartott a végéig.
A mezőny legeredményesebb
játékosa Jovanka Radicevic volt

nyolc góllal. A magyar kapuban
Bíró Blanka 33 lövésből tizet kivédett.
A magyarok szombaton 39-15re legyőzték Kazahsztánt, vasárnap
29-25-re
kikaptak
Spanyolországtól, szerdán Szenegállal, pénteken pedig Romániával játszanak. A középdöntőbe az
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első három helyezett kerül, és a
papírforma, illetve a csoport jelenlegi állása szerint a románok
elleni meccsen dől el, hogy a továbbjutás sikerül-e a magyaroknak. A világbajnokság győztese
kijut a jövő nyári tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak márciusban.

A vártnál nehezebben, 22-20-ra győzte le
Románia Kazahsztán csapatát

Románia női kézilabda-válogatottja a vártnál szorosabb találkozón
22-20-ra legyőzte kedden Kazahsztán csapatát a Japánban zajló világbajnokság C csoportjában. A román együttes ezzel megszerezte
második csoportgyőzelmét (korábban Szenegált 29-25-re múlta
felül), de ezúttal is nagyon gyenge játékot mutatott.
Az első félidőben hat gól volt a legnagyobb különbség a két csapat
között, a 19. percben 11-5-re vezetett Románia, de ez félidőig három
gólra csökkent (14-11). A második játékrészben még gyengébben teljesített a Tomas Ryde irányította válogatott, amely több alapemberét
is pihentette, Cristina Neagu például egyáltalán nem lépett pályára
ezen a mérkőzésen. A 34. percben még 16-11-re vezetett Románia, a
42. percre azonban a kazahok feljöttek egy gólra (16-15), és a forgatókönyv az 57. percben is megismétlődött, sőt: egy perccel a vége
előtt, 21-20-as állásnál egyenlíthettek volna a kazahok, de elrontották
a támadás végét. Így végül Románia 22-20-ra győzte le a világbajnokság egyik legszerényebb képességű csapatát, amely Magyarországtól 15-39-es, Montenegrótól pedig 21-30-as vereséget
szenvedett.
A C csoport másik mérkőzésén Szenegál 29-20 arányú vereséget
szenvedett Spanyolországtól.
Románia ma Montenegróval játszik.

Kaposváron is győzött az FTC

Eredményjelző
* Casa Liga 1, 18. forduló: FC
Voluntari – Bukaresti FCSB 0-0,
Chindia Târgovişte – Academica
Clinceni 2-5, Nagyszebeni Hermannstadt – Kolozsvári CFR
1-1, FC Botoşani – Konstancai
Viitorul 1-0. Az állás: 1. CFR 35
pont, 2. Astra 34, 3. Viitorul 32,
...10. Sepsi OSK 19.
* 2. liga, 20. forduló: Petrolul
Ploieşti – Bukaresti Metaloglobus 0-0. Az állás: 1. UTA 38
pont, 2. Mioveni 34, 3. Rapid 32,
...15. Csíkszereda 22.
* OTP Bank Liga NB I, 14.
forduló: Kaposvári Rákóczi FC –
Ferencvárosi TC 2-3. Az élcsoport: 1. Fehérvár FC 29 pont (2915), 2. Ferencváros 29 (23-10), 3.
Mezőkövesd 28.
* Merkantil Bank Liga NB II,
19. forduló: FC Ajka – Békéscsaba 1912 Előre 1-4, Vasas FC
– Budaörs 3-0. Az élcsoport: 1.
MTK 40 pont, 2. Budafok 36, 3.
Csákvár 31.

A címvédő Ferencváros egygólos győzelmet aratott a remekül
küzdő, sereghajtó Kaposvár vendégeként a labdarúgó OTP Bank
Liga 14. fordulójának vasárnapi
zárómérkőzésén. A fővárosiak –
akik 1977 után először és mindössze másodszor nyertek a somogyi megyeszékhelyen – ezzel
ismét az élen állnak, s immár 11
meccse veretlenek a bajnokságban. Az újonc hazaiak ezzel szemben sorozatban hetedszer kaptak
ki, és csupán hat pontot szerezve
utolsók.
A hazai csapat bátran kezdett, és
gyorsan meg is szerezte a vezetést,
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A labdarúgó 1. liga 19. fordulójának televíziós közvetítési rendje

December 4., szerda:
* 14.00 óra: Academica Clinceni – Nagyszebeni Hermannstadt
* 18.00 óra: Kolozsvári CFR – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Chindia Târgovişte
December 5., csütörtök:
* 18.00 óra: CSU Craiova – FC Botoşani
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Gyurgyevói Astra
Tegnap lapzárta után játszották a Medgyesi Gaz Metan – FC Voluntari és Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti FCSB mérkőzést.
A forduló valamennyi találkozóját élőben közvetíti a DigiSport,
a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

de sokáig nem örülhetett, mert a
bajnok szinte azonnal egyenlített.
A gyors gólváltás után már az FTC
irányított, és egy szabadrúgást követően – a duplázó Isael beadásnak
szánt lövése elment a teljes kaposvári védelem mellett – meg is szerezte a vezetést. Bár az első félidő
hajrájában a házigazdák ismét aktívabban támadtak, a szünetig nem
változott az állás.

A fordulás után is lendületben
maradt a Kaposvár, s egy szép átlövéssel sikerült egyenlítenie. A
vendégek előtt is adódtak lehetőségek, de a befejezésbe rendre
hiba csúszott, mígnem Boli a hajrához közeledve már kihasznált
egy helyzetet. Az utolsó
negyedóra a Ferencvárosé volt,
amely lőtt még egy kapufát is, de
újabb gól már nem esett.

Jedden rajtolt
a floorballbajnokság

Marosvásárhelyen, pontosabban a
jeddi Albert Anna sportcsarnokban
rendezték meg a romániai nem hivatalos floorballbajnokság első fordulóját. Az idei pontvadászatban nőtt a
résztvevők száma, öt helyett már hat
csapat iratkozott be. Az előző évi
mezőnyhöz
(Székelyudvarhelyi
Floorbulls, Székelyudvarhelyi Black
69, Csíkszeredai Floorball Klub,
Sepsiszentgyörgyi Sepsi Vikings és
Marosvásárhelyi Red Arrows) az
idén a Csíkcsicsói Leadbirds is csatlakozott.
A kiírás szerint minden csapat
szervez egy kétmérkőzéses fordulót,
aztán pedig az első négy részvételével rájátszás következik, amely Csíkszeredában lesz az idén.
A Csíkszeredai FK edzője, Bíró
Ádám nem is rejtette véka alá, hogy
neki az a lényeg, hogy csapata bejusson a rájátszásba, és mivel ott élvezheti a hazai pálya előnyét, minden
lehetséges.
A Marosvásárhelyi Red Arrows
mindkét mérkőzését megnyerte, ráadásul az első meccsen a tavalyi bajnok Székelyudvarhelyi Floorbulls
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ellen nyert nagyon magabiztosan,
12-8-ra. A második találkozón az
újonc Csíkcsicsó ellen sikerült győzniük 7-2-re. A csapatot edző Orbán
Endre azt mondta az Erdélyi Magyar
Televíziónak: „Szerintem taktikailag
nagyon sokat fejlődtünk. Az első
meccsen megvertük a tavalyi bajnokot, amely kicsit legyengült, mert játékosokat veszített, viszont a
második meccs egy kicsit nehezebb
volt, mert nem ismertük az ellenfelet.
Nagyon fiatalok, nagyon gyorsak,
nagyon hajtottak, úgyhogy örülünk,
hogy megvertük őket.”
A floorballbajnokság a következő
évben folytatódik, addig is azonban
a csapatok részt vesznek a Székelyudvarhelyen december 7-én megszervezett Rákóczi-kupán. (bálint)
Az állás
1. Black 69 6 pont (+13)
2. Red Arrows 6 (+9)
3. Csíkszereda 3 (+5)
4. Floorbulls 3 (0)
5. Leabirds 0 (-8)
6. Sepsi Vikings 0 (-19)

Eredményjelző
A floorballbajnokság első fordulójának számító jeddi torna eredményei:
Marosvásárhelyi Red Arrows – Székelyudvarhelyi Floorbulls 12-8, Csíkcsicsói Leadbirds – Székelyudvarhelyi Black 69 5-8, Floorbulls – Csíkszeredai FK 7-3, Black 69 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi Vikings 10-0, Red
Arrows – Leadbirds 7-2, Sepsi Vikings – Csíkszereda 1-10.

Messi hatodjára aranylabdás

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Lionel Messi, az FC Barcelona argentin labdarúgója ismét egyedüli rekorderré vált, miután 2019-ben hatodszor nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.
A 32 éves argentin futballista, aki idén spanyol bajnok lett klubjával, míg
a válogatottal harmadik helyen végzett a Copa Americán, eddig a mostani
szavazáson harmadik portugál Cristiano Ronaldóval közösen volt csúcstartó
öt elsőséggel.
Messi 2009, 2010, 2011, 2012 és 2015 után érdemelte ki a futballvilág
legrangosabb egyéni elismerését, ezúttal a Bajnokok Ligája-győztes FC Liverpool holland védőjét, Virgil van Dijket előzte meg a voksoláson. Az olasz
Fabio Cannavaro 2006-os győzelme óta hátvéd nem végzett ennyire elöl a
listán. Az Aranylabdát 2008 és 2017 között kizárólag Ronaldo és Messi
kapta meg, míg tavaly a horvát Luka Modric érdemelte ki az elismerést.
„Tíz éve, amikor az első Aranylabdát kaptam, akkor három testvérem
jött el velem a díjátadóra. Ma a hatodikat kaptam, és a feleségem, valamint
a gyermekeim kísértek el” – mondta a párizsi Chatelet Színházban tartott
ünnepségen Messi, akinek teljesítményét nemcsak Aranylabdával ismerték
el, ugyanis szeptemberben ő kapta a nemzetközi szövetségtől (FIFA) az év
játékosa címet is.
A másodjára odaítélt női Aranylabdát az idei világbajnokságon a címét
megvédő amerikai válogatottból Megan Rapinoe kapta: a 34 éves játékos
elsősége nem volt meglepetés, mivel a franciaországi vb-n is a legjobb futballistának választották, miután hat találattal társgólkirály lett.
A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, az ugyancsak másodszor
kiosztott Kopa-trófeát – amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak
– a holland Matthijs de Ligt vehette át.
Az első ízben odaítélt, a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat a BL-győztes
liverpooli kapus, a brazil Alisson érdemelte ki.
A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem
az 1956 és 2009 között megszokotthoz hasonlóan, azaz önállóan ítéli oda
az év legjobbjának az Aranylabdát – az idei volt a 64. alkalom.

Fotó: AP
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Közérthetően az új nyugdíjtörvényről
Csép Éva Andrea parlamenti képviselővel (IV.)
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Tervezettől a törvényerőre emelésig vezető úton

Előző beszélgetéseink során
többek között a rokkantsági
nyugdíj feltételeiről, a hozzájárulási időszakokról, előrehozott nyugdíjról, valamint az
utódnyugdíjról
beszélgettünk. Ezúttal a minimális
nyugdíj kiszámításáról, a
nyugdíjak újraszámításáról, a
rendkívüli és különleges munkakörülmények között ledolgozott
évekről
és
a
korengedményes nyugdíjról
kérdeztük Csép Éva Andrea parlamenti képviselőt, a munkaés szociális ügyek szakbizottságának titkárát.

Szer Pálosy Piroska

– Ez év július 9-én jelent meg a
Hivatalos Közlönyben az új nyugdíjtörvény, amely 2021. szeptember
elsejétől fejti ki hatását. Jelenleg
mekkora a minimális nyugdíj öszszege, és kik jogosultak rá?
– A minimális nyugdíjnak jelenleg egy rögzített értéke van, amely
szeptember 1-től 704 lej, és automatikusan/hivatalból kapják azok a
személyek, akik törvény szerint és
a személyes hozzájárulás mértéke
alapján kisebb összegre jogosultak,
mint a minimális nyugdíj összege.
– Miért váltja fel a fix összeget a
változó összeg...?
– A jogszabály bevezetné a fix
(rögzített) összeg megszüntetését,
és ennek pótlását egy variálható
(változó) összeggel, amely egy mi-

nimális és egy maximális érték között lesz elhelyezhető, így minden
olyan nyugdíjasnak, aki ebbe a kategóriába tartozik, annak alapján
lesz kiszámítva a minimális nyugdíja, hogy hogyan és mennyivel járult hozzá a társadalombiztosítási
rendszerhez.
– A változtatással átalakul a minimális nyugdíj képlete?
– A minimális nyugdíj érthetőbben az alábbiak szerint alakul át.
Nem lehet kisebb a minimális
bruttó jövedelem 45%-ánál (például, ha most alkalmaznánk, 2019ben 2080 lej), tehát 936 lejnél. A
maximális érték a minimális bruttó
jövedelem 75%-a lehet, amelyet ha
a jelenlegi értékéhez viszonyítjuk,

Egyszerűsödik a traktorok műszaki vizsgája

1.560 lejt jelent. Tehát a minimális
nyugdíj a minimális járulékfizetési
időszakra 45%-át képezi a bruttó
minimálbér értékének, amely minden 15 év feletti évre évenkénti
plusz 1%-ot jelent, maximális értéke pedig nem haladhatja meg a
minimális bruttó jövedelem 75%-át.
Azok, akiknek 10–15 év közötti
munkaviszonyuk van, a törvény érvénybe lépésekor a minimális
bruttó jövedelem 40%-át fogják
kapni (a jelenlegi értékekhez viszonyítva ez 832 lej).
– A nehéz vagy különleges munkacsoportokba soroltak számára
tartogat-e újdonságot a törvény?
– Csökkent a küszöbérték a különböző munkacsoportokban ledolgozott periódusok figyelembevétele
érdekében. A rendkívüli (II-es munkacsoport) munkakörülmények között dolgozók számára 6 évről 1
évre, a különleges (I-es munkacsoport) munkakörülmények esetében
2 évről 1 évre.
– Mennyivel csökkenhet a nyugdíjkorhatár a rendkívüli és különleges munkakörülmények között
ledolgozott évek figyelembevételével?
– Egy év I-es munkacsoportban
ledolgozott periódus után hat hónappal csökken a standard korhatár.
Egy év II-es munkacsoportban ledolgozott periódus után 3 hónappal
csökken a standard nyugdíjkorhatár.
Nem csökkennek a nyugdíjak
– A nyugdíjak újraszámítása
során várható-e nyugdíjcsökkenés?

Magáncégeknél is elvégezhető

Döntő házként szavazta meg a képviselőház is elvégezhető a műszaki vizsgálat, ha pedig a cég
azt a törvényt, amely megkönnyíti a trakto- rendelkezik a szükséges felszereléssel, házhoz
mehet a műszaki meghosszabbítása céljából. Torok műszaki vizsgájának eljárását.

A törvény kidolgozásában az RMDSZ szakemberei is részt vettek. Eddig kizárólag a Gépjárműnyilvántartó Hivatalnál lehetett meghosszabbítani
a traktorok lejárt műszaki vizsgáját. A most elfogadott törvény értelmében ezentúl magáncégeknél

vábbá a törvény megteremti a lehetőséget a sárga
rendszámmal rendelkező traktorok törzskönyveztetésére. A tervezet kidolgozásában Benedek Zakariás és Bende Sándor képviselők vettek részt.
(RMDSZ-tájékoztató)

– A nyugdíjak kiszámítása során
nyugdíjcsökkenés
nem
lesz.
Amennyiben az újraszámítás következtében kisebb értékű nyugdíjat
számítanak ki, a legelőnyösebb értékre lesz jogosult az illető személy.
Ugyanakkor bármelyik nyugdíj lesz
előnyösebb, annak értéke nem lehet
kisebb a minimális nyugdíj értékénél.
– A nyugdíj kiszámításánál változik-e valami?
– Ami a nyugdíj kiszámítását illeti, a nyugdíj értékét a teljes pontszám és a referenciapont-érték
szorzata fogja képezni. A teljes
nyugdíjpontszámot az éves pontszámok összege képezi. Az évi pontszámot a havi pontszámok
összegének a 12-vel történő osztása
eredményezi. A havi pontszám
egyenlő az illető személy bruttó jövedelme és az országos bruttó átlagbér hányadosával.
– Mennyi lesz a referenciapont
értéke 2021 szeptemberétől?
– A referenciapont-érték összege
2021-ben 75 lej lesz. A referenciapont értékét a 2021-es nyugdíjpontérték 25-tel történő osztása képezi,
amely az átlagos szolgálati (hozzájárulási) időszakot jelenti az előző
négy nyugdíjtörvény alapján.
– Melyik időszak nyugdíjait számítják újra?
– Minden nyugdíjat újraszámolnak a teljesen új számítási módszer
alapján.
– Bizonyos időszakokra járnak
kedvezmények?
– Az 1975. február 1. – 2001. április 1-je közötti időszakra mindenki
10%-os pontszámemelésre lesz jogosult (amennyiben a benyújtott
alátámasztó okiratok alapján nagyobb százalék jön ki, mint a hivatalból kapott 10%, akkor arra
lesznek jogosultak az illető személyek). Minden folyósított nyugdíjat
újraszámolnak, megszorozva az
összes szerzett pontszámot a referenciapont értékével 2021. szeptember elsejéig.

Korengedményes nyugdíjból
öregségi
– Mi lesz a jelenlegi korengedményes nyugdíjjal?
– A jelenlegi korengedményes
nyugdíj öregségi nyugdíjjá alakul és
újraszámolódik, figyelembe veszik
az eddig be nem számított asszimilált időszakokat és az újraszámolásig
történő
hozzájárulási
időszakokat is. Az öregségi nyugdíj feltételeinek teljesülésekor a
korengedményes nyugdíj öregségi
nyugdíjjá alakul, és újraszámolják az enyhítés megszüntetésével
és az esetleges hozzájárulási időszakok hozzáadásával.
– A köznyelvben betegnyugdíjként emlegetett rokkantsági nyugdíj
mikor változik át öregségi nyugdíjjá?
– Az öregségi nyugdíj feltételeinek teljesülésekor a rokkantsági
nyugdíj öregségi nyugdíjjá változik,
és újraszámításra kerül, a rokkantsági nyugdíj ideje alatt történő esetleges hozzájárulási időszakok
beszámításával. Amint azt már említettem, a jövőben könnyebben tehetnek szert jövedelemre a
rokkantsági nyugdíjjal rendelkezők,
hiszen mindhárom típusú rokkantsági nyugdíjas tevékenységet folytathat az új törvény értelmében.
– Milyen esetekben számítják
újra a nyugdíjakat?
– A nyugdíj újraszámolásra kerülhet jövedelem, hozzájárulási időszak,
asszimilált
periódusok
kiegészítésével, valamint olyan dokumentumok
figyelembevétele
alapján, amelyek a nyugdíjérték
változását eredményezhetik és még
nem voltak figyelembe véve. Továbbá az utódnyugdíj esetében kötelező nyugdíj-újraszámolást ír elő
a törvény, amennyiben időközben
az utódok száma megváltozik.
– Változik-e a nyugdíjkorhatár?
– A nyugdíjkorhatár sem a nők,
sem a férfiak esetében nem változik, továbbra is marad a 63 év a
nők, valamint 65 év a férfiak esetében.

Jó hír
a körzeti állatorvosoknak!

Tízezer lejes havi támogatást kapnak majd a körzeti állatorvosok az állami költségvetésből az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságon keresztül.
Ezt az összeget az állatorvosi rendelők fenntartására, valamint szolgáltatásaik minőségének javítására fordíthatják. A képviselőház döntő házként szavazta meg az RMDSZ által is kezdeményezett törvényt. Magyar
Lóránd, a tervezet egyik kezdeményezője, az RMDSZ Szatmár megyei
képviselője fontosnak tartotta, hogy a törvény szövegébe olyan előírások
kerüljenek, amelyek segítik az állatorvosokat a fertőző betegségek, például a sertéspestis terjedése elleni harcban.
(RMDSZ-tájékoztató)

Díjbefizetés a főkonzulátuson

Bankkártyával is lehet fizetni

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatja ügyfeleit és az érdeklődőket, hogy december 2-ától egyszerűsödött
a konzuli díjak befizetésének rendje, mivel bevezetik a bankkártyával való fizetés lehetőségét.

A fenti időponttól kezdve az ügyfelek a főkonzulátuson bankkártyával
is fizethetnek az ügyintézés során. Ezért a továbbiakban nincs szükség a
bankfiókban történő befizetésre, mostantól közvetlenül, a kérelmek beadásával egy időben lehet rendezni az útlevéldíjat és az egyéb illetékeket.
További újdonság, hogy a díjakat ezentúl nem euróban, hanem román
lejben számítják fel, így az eddig felmerült esetleges átváltási költségek
is megszűnnek.
Felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy a díjak mértéke nem változik,
csupán a befizetés módja és pénzneme.
A 18–65 év közöttiek számára az ötéves útlevél lejben számított díja
206 lej, a tízéves útlevél esetében 299 lej, 65 év felettiek részére 94 lej,
18 év alatti gyermeknek 132 lej, két 18 év alatti testvér esetén kedvezményesen 113 lej gyermekenként, míg három vagy több gyermek esetén 104
lej gyerekenként.
Aki nem rendelkezik bankkártyával, továbbra is az OTP bankfiókjaiban
fizetheti be a konzuli díjat a főkonzulátus bankszámlájára (RO64OTPV
260000058594RO03) készpénzben, a kérelembeadás napján. (sz)

2019. december 4., szerda ______________________________________________ KÖZÉLET____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Eurobarométer-felmérés

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem legyen az EP legfontosabb feladata!

Az Eurobarométer új felmérése szerint az éghajlatváltozás elleni küzdelem az
Európai Parlament legfontosabb feladata, és a fiatalok
vezette klímatüntetéseknek
jelentős a befolyásuk. Az európaiak nagy hányada gondolja
úgy,
hogy
az
éghajlatváltozás és a környezet megóvása a legfontosabb
ügy azok között, amelyekkel
az EP-képviselőknek foglalkozniuk kellene.

Mózes Edith

Az európaiak abszolút többsége
(52%) szerint az éghajlatváltozás a
legnagyobb probléma, ezt követi a
levegőszennyezés (35%), a tengerek szennyezése (31%), majd az erdőirtás és a növekvő hulladékmennyiség (mindkettő 28%).
David Sassoli (S&D, Olaszország) parlamenti elnök, aki részt
vesz Madridban az ENSZ éghajlatváltozási konferenciáján, elmondta:
„Ez a felmérés egyértelműen mutatja,
hogy az európaiak végre lépéseket
várnak az uniótól az éghajlatváltozás
elleni küzdelemben”.
Az ifjúság által indított tüntetések
változást hoznak
Az elmúlt évben a fiatalok által
vezetett tüntetések emberek millióit
mozgatták meg az unióban és világszerte. Az új Eurobarométer-felmérésből kiderül, tízből hat európai
gondolja úgy, hogy a fiatalok által
vezetett tüntetések nemzeti és európai szinten is közvetlen hatással
vannak a politikára.
Az EP a múlt héten Strasbourgban állásfoglalást fogadott el, amely
éghajlati és környezeti vészhelyzetet hirdet Európában és a világon.
Az alábbiakban az EP november
28-i, az ENSZ 2019. évi, madridi
éghajlatváltozási konferenciájáról
(COP25) (2019/2712 – RSP) szóló
állásfoglalásából tallózunk, a teljesség igénye nélkül. (Az állásfoglalás
szövege megtalálható az EP honlapján. Az adatok és a teljes jelentés
közzétételére 2019. december 10-én
kerül sor.)
A kellő időben végrehajtott nemzetközi együttműködés az egyetlen
megoldás
Az állásfoglalás egyebek mellett
emlékeztet rá, hogy az éghajlatváltozás az emberiség előtt álló egyik
legjelentősebb kihívás, és hogy vi-

lágszerte az összes államnak és szereplőnek minden erejével küzdenie
kell ellene. Hangsúlyozza egyben,
hogy a kellő időben végrehajtott
nemzetközi együttműködés, a szolidaritás, valamint az együttes fellépés
iránti koherens és állhatatos elköteleződés jelenti az egyetlen megoldást
a bolygó megóvása iránti kollektív
felelősségünk vállalásához.
Kiemeli, hogy az éghajlatváltozás terhe már most is túlnyomórészt
a világ déli országaira nehezedik, a
világ déli országait jobban veszélyeztetik az éghajlatváltozás negatív
hatásai, holott ezek az országok lényegesen kisebb mértékben járultak
hozzá az éghajlatváltozáshoz.
Az állásfoglalás emlékeztet arra
is, hogy a Párizsi Megállapodás
preambuluma kulcsfontosságú jogként ismeri el az egészséghez való
jogot; hangsúlyozza, hogy az
UNFCCC 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja kimondja, hogy valamennyi félnek “például nemzeti
szinten megfogalmazott hatástanulmányok készítésével – megfelelő
módszereket” kell alkalmaznia, “tekintettel az éghajlatváltozás mérséklését vagy az ahhoz való
alkalmazkodást célzó programoknak és intézkedéseknek a gazdaságra, a közegészségre és a

Forrás:444.hu

környezet minőségére gyakorolt
káros hatásainak csökkentésére”.
2030-ig több mint 100 millió ember
válhat szegénnyé
Az állásfoglalás hangsúlyozza,
hogy a Globális Alkalmazkodási
Bizottság jelentése szerint az éghajlatváltozás miatt 2030-ig több mint
100 millió ember válhat szegénnyé,
és a terményhozamok 2050-ig
5–30%-kal csökkenhetnek, megszüntetve különösen a veszélyeztetett területek élelmezésbiztonságát,
hogy a globális felmelegedés mérséklésének hiánya várhatóan át
fogja formálni a világgazdaságot.
Egyúttal felszólítja az UNFCCC
részes feleit, hogy a régiókkal és a
nem állami szereplőkkel együttműködésben konstruktívan járuljanak
hozzá a 2020-ig megvalósítandó folyamathoz, amely évben a nemzetileg meghatározott hozzájárulásokat
aktualizálják, hogy összeegyeztethetők legyenek a Párizsi Megállapodásban kitűzött hosszú távú
hőmérsékleti céllal.
Sürgeti az EU vezetőit, hogy a
2019. december 12-13-i európai tanácsi ülésen támogassák az EU-nak
azt a hosszú távú célkitűzését,
amely szerint a lehető leghamarabb,
de legkésőbb 2050-re elérjék az
ÜHG hazai kibocsátásának nulla

nettó szintjét. Többek között támogatja az EU nemzetileg meghatározott hozzájárulásának aktualizálását, és felszólítja az EU vezetőit, támogassák a hozzájárulás ambíciószintjének növelését.
Az állásfoglalás szerint erősebb
nemzetközi keretre van szükség a
globális biológiai sokféleség védelme, jelenlegi csökkenésének
megállítása, és lehető legnagyobb
mértékű helyreállítása érdekében,
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a Párizsi
Megállapodás 6. cikkével kapcsolatos szigorú és megbízható nemzetközi szabályok kidolgozását;
hangsúlyozza annak fontosságát,
hogy az EU a COP25 konferencián egyetlen és egységes álláspontot
képviseljen,
hogy
megtartsa politikai erejét és hitelességét.
Az állásfoglalásban szó van az
erdők szerepéről, amely szerint a
Bizottságnak fontolóra kellene vennie egy ösztönző keret létrehozását
arra az esetre, ha a fenntartható erdőgazdálkodásnak már nincs üzleti
lehetősége; üdvözli az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia
végrehajtásáról szóló bizottsági jelentés közzétételét, amely azt mutatja, hogy a stratégia mind a nyolc
egyéni fellépése tekintetében történt
bizonyos előrelépés.
Beszél továbbá a klímafinanszírozás és a végrehajtás egyéb módjairól, és felszólítja az EBB-t, hogy
2020-ban vizsgálja felül éghajlatpolitikai stratégiáját, és fogadjon el
konkrét és ambiciózus cselekvési
terveket azon vállalásának teljesítése érdekében, hogy valamennyi
finanszírozási tevékenységét öszszehangolja a Párizsi Megállapodással.
Úgy véli, hogy a gazdasági jólétnek, az ipari versenyképességnek, a
fenntartható fejlődésnek és az éghajlatpolitikának kölcsönösen erősíteniük
kell
egymást,
és
hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos úgy elérni a Párizsi Megállapodásban foglalt célokat, hogy
eközben az EU-n belül megmaradjanak a munkahelyek és az iparbázis, hogy az emberek ebben az
ágazatban pozitív perspektívát kapjanak, és hogy megmutassuk a vi-
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lágnak, hogy az ipar és a klímasemlegesség nem összeegyeztethetetlenek egymással.
Éghajlatváltozás és fejlődés
Az állásfoglalás emlékeztet arra,
hogy az ENSZ rendkívüli szegénységgel és emberi jogokkal foglalkozó különleges előadójának az
éghajlatváltozásról és szegénységről szóló, 2019. június 25-i jelentése
szerint „az éghajlatváltozás a fejlődés, a globális egészségügy és a
szegénység csökkentése terén az elmúlt ötven évben elért előrehaladást
áshatja alá”, és a becslések szerint
„az éghajlatváltozással járó költségek 75–80%-át a fejlődő országok
fogják viselni”.
Felszólítja a fejlett országokat,
köztük az EU tagállamait, hogy fokozzák a fejlődő országokra irányuló tudásmegosztáshoz, kapacitásépítéshez és technológiatranszferhez nyújtott támogatásukat, tiszteletben tartva ezáltal a Párizsi
Megállapodás 9–11. cikkét és az addisz-abebai cselekvési program 49.,
116. és 120. cikkét.
Felszólítja a Bizottságot annak
biztosítására, hogy az EU által aláírt
valamennyi új kereskedelmi és beruházási megállapodás teljes mértékben összeegyeztethető legyen a
Párizsi Megállapodással és a fenntartható fejlődési célokkal, és hogy
a környezeti és az éghajlatpolitikai
rendelkezések jogilag kötelező erejűek és végrehajthatók legyenek.
Rámutat: az Európai Parlamentet
be kell vonni az uniós küldöttségbe;
elvárja ezért, hogy részt vehessen az
uniós koordinátorok ülésein a Madridban tartott COP25 konferencián,
és hogy biztosítsanak számára hozzáférést minden előkészítő dokumentumhoz a tárgyalások megkezdésének időpontjától kezdve; egyben
utasítja az EP elnökét, továbbítsa ezt
az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az
UNFCCC titkárságának, azzal a kéréssel, hogy juttassák el az egyezmény valamennyi EU-n kívüli
részes felének.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája és az EP 2019. november 28-i
állásfoglalása az ENSZ 2019. évi,
madridi éghajlatváltozási konferenciájára – COP25).

Forrás: index.hu
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Jóság költözik lelkünkbe ilyenkor, decemberben

A tűzoltóknak adományoznak adventben

Vasárnap meggyúltak az adventi koszorúk első gyertyái.
Közösségi tereken, templomokban, otthonokban lobbantak lángra a koszorú első,
a hitet jelképező gyertyái.
Ilyenkor sokan szívüket és
zsebüket is megnyitják másokért.

Gligor Róbert László

Az adventi várakozás a lelki felkészülés ideje, várakozás a karácsonyi csoda beteljesedésére, amikor
életünket, szívünket betölti Isten
örökkévaló szeretete. Ebben a várakozásban magunkba tekintünk,
megnyitjuk szívünket, hogy a benne
szunnyadó kevéske szeretetből másoknak is jusson. Az elmúlt napokban is több helyen készítettek
adventi koszorúkat, amelyeket azután az időseknek adományoztak.

Az adventi vasárnapokon a helyi önkéntes tűzoltóknak gyűjtenek Nyárádszeredában

Erdőszentgyörgyön is sor került a
már lassan hagyományossá váló tevékenységre, amikor az önkormányzat munkatársai adventi
koszorúkat készítenek és juttatnak
el a település egyedül élő időseihez,
betegeihez. Idén ötven asztaldísz talált gazdára, és vitt parányi örömet
és fényt a célszemélyek hajlékába,
advent üzenetével együtt. A hétvégén a Backamadarasért Egyesület is
harmadjára szervezett adventváró
kézműves-tevékenységet, amikor az Adni
mindig jobb! jelmondat jegyében a szervezet
tagjai
harminchárom adventi koszorút készítettek és vittek el a
falubeli idősekhez.
Jónak lenni jó!
Nyárádszeredában
idén a főtéri református templom előtt kapott
helyet
a
közösségi adventi
koszorú, amelynek
gyertyáit vasárnaponként 16.30-kor
gyújtják meg, ezt
minden alkalommal
lelkészi áhítat és kulturális műsor követi.
Karácsony
azért
olyan egyedülállóan
szép, mert az azt
megelőző időszakban
Fotó: Gligor Róbert László érezzük újra és újra,
hogy visszatér hoz-

Románia nemzeti ünnepe
Szászrégenben

Szászrégenben Románia nemzeti ünnepét egy sor, a helyi polgármesteri hivatal által szervezett rendezvénnyel ünnepelték meg, amivel a lakosság széles rétegét szólították meg.

zánk a szívünkből, életünkből elűzött szeretet, Jézus Krisztus. Maga
Isten fia akar beleszületni szívünkbe, és megváltoztatni az életünket. Ő áll az ajtónk előtt, szívünk
templomába szeretne beköltözni.
Az adventi időszak arra való, hogy
próbáljuk meg szívünkből elűzni a
gyűlöletet, a szeretetlenséget, a képmutatást, és készítsünk helyet, hogy
Ő beleszülethessen a szívünkbe, az
életünkbe, a mindennapjainkba –
hangoztatta az első gyertyagyújtáskor Székely Endre református lelkész.
A Bocskai István Dalkar idén
azzal a kezdeményezéssel állt elő,
ahogy a négy adventvasárnapi
műsor alkalmával begyűlt pénzadományt a helyi önkéntes tűzoltóalakulat javára fordítják, ugyanis a
csapat egy nagy tartálykocsit kapott
a magyarországi testvértelepülés,
Szerencs katasztrófavédelmi egységétől, az autót felújítják az anyaorbefejezése
után
szágban,
hazaszállítják, de még fel kell szerelni a nélkülözhetetlen eszközökkel. Így vasárnap este a Bocskai
István Dalkar női kara tartott hangversenyt a művelődési házban,
énekszámaikat a márkodi Kátai
Réka, a csíkfalvi Siklódi Réka és a
helyi Nagy Helga diákok orgona- és
zongorajátéka kísérte és egészítette
ki, fellépett a Deák Farkas általános
iskola gyermekkórusa is. Az 1876ban alakult önkéntes tűzoltóegyesület nevében Bíró Zsigmond Sándor
fejezte ki köszönetét a lakosságnak
és a támogatóknak: „Köszönjük,
hogy jók vagytok, köszönjük, hogy
gondoltatok másokra, köszönjük,
hogy ránk gondoltatok!”. Kevéssel
ezután riasztották is a tűzoltókat, a

településen egy istálló gyulladt ki.
A következő vasárnapokon
Gecző András református, Sándor
Szilárd unitárius és Drócsa László
katolikus lelkész tart áhítatot az adventi koszorúnál. A következő vasárnap megnyitják az adventi
vásárt, december 15-én a Deák Farkas általános iskola gyermekkórusa
tart hangverseny, míg december 22én a Bekecs néptáncegyüttes tartja
évzáró gáláját a művelődési házban.
Erdőszentgyörgyön és Szovátán is
Erdőszentgyörgyön idén az
óvoda előtti téren állították fel az
adventi koszorút és a betlehemest,
ahol a négy adventi vasárnapon este
7 órakor a helyi református és katolikus lelkész tart áhítatot – tájékoztatott Ambrus Róbert művelődési
igazgató.
Szovátán hagyományosan a városközponti körforgalom mellett, a
placcon állják körül vasárnaponként
a koszorút a helyiek. Első vasárnap
a gyertyagyújtást követően Benedek Csongor unitárius lelkész tartott
áhítatot, utána Szávuly Júlia énekesnő saját dalaiból adott elő. A következő vasárnapokon a református
és katolikus lelkész, majd a város
polgármestere szól a lakossághoz,
december 14-én karácsonyi vásárt
rendez az önkormányzat. A múlt vasárnapi ünnepi pillanatokat követően felkapcsolták a fürdővárosban
a díszvilágítást. Ezt az elmúlt két
hét alatt szerelték fel, és az előző
évhez képest nem változott – tudtuk
meg Gál Krisztától, a városháza szívivőjétől. Hétfőn az önkormányzat
jótékonysági akciót szervezett, a
Szent József gyermekotthonban ingyenesen vágtak hajat a városbeli
fodrászok.

2019. november 30-án a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház kiállítótermében a
külföldi küldöttségek meglátogatták a Románia nemzeti ünnepe témájú kiállítást és vásárt,
melynek anyagát a municípiumban működő iskolák tanulói készítették. A vásár kezdeményezője a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal volt, a szászrégeni általános iskolákkal és líceumokkal együttműködve.
17 órától díjazták a megyei és országos szintű tantárgyversenyeken kimagasló eredményeket elért szászrégeni tanulókat. A díjakat Maria Precup közgazdász, Szászrégen polgármestere és Márk Endre Dezső alpolgármester adta át. Maria Precup polgármester üdvözölte
az olimpikonokat, és gratulált nekik. A szászrégenieknek és minden románnak szívből jövő
jókívánságait tolmácsolta a nemzeti ünnep alkalmából.
A jelenlevők népzenei előadáson vettek részt, melyen helyi és nagy népszerűségnek örvendő művészek működtek közre.
Színpadra lépett: Florin Miler, Ioana Romanţi, Alexia Aştelian, Paul Miclea, Cosmin Cotîrlă, Daiana Suceava, Iuliana Ciurba, Maria Grama, Oana-Andreea Morar, Alexandra Stoica,
Sebastian Şerban, Anca Stuparu, Maria Suciu, Raul Tamba, Andreea Morariu, Denisa Morariu, Dorin Pintea, Alexandru Moldovan, Florina Oprea és Ion Conţiu tanár vezetésével a
városi művelődési ház zenekara.
A műsorban fellépett még Răzvan Năstăsescu, majd Veta Biriş közkedvelt népzeneénekes,
akinek rendkívül színvonalas előadását nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Elsőként fiatal helyi művészek léptek fel. Andreea Morariu, Maria Grama, Denisa MoraEzt követően felkapcsolták a város ünnepi fényeit, este pedig a központban, a két park riu, Teodora Crişan, Oana Andreea Morar, Alexia Aştelian, akiket a The Motans együttes
között az egyesülés hórájára gyűltek össze a szászrégeniek.
követett különleges műsorral.
December 1-jén 19 órakor a Petru Maior téren, a parkok közötti részen felállított színpadon
A rendezvény tűzijátékkal ért véget.
nagyszabású előadásra került sor.
(x)
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere
címszónál. (sz.-I)

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

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és környéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és környéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.
0756-128-310. (64225-I)

ADÁSVÉTEL

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Nyolcórás munkaidő, előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (64267)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-

ből vagy lemezből, kisebb javítást,

teraszkészítést fából, ácsmunkát stb.

Tel. 0758-639-258, Csaba. (5523-I)
TETŐJAVÍTÁS

1986-ban épült, emeletes, modern

beosztású, a padláson is vasbeton

padló, 10 ár telek, 150 négyzetméter

beépített épület, 13 m nyitás a főútra,

közművesített. Ára 22.000 euró. Tel.
0740-377-850. (5497-I)

más

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatornajavítást, csatornakészí-

tést, hófogó készítését, bármilyen

szigetelést,

cserépforgatást.

0759-467-356. (10/5383-I)

Tel.

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-

MINDENFÉLE

tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöharmonikaajtókat.

kedvezménnyel

valamint

munkálatok. Tel. 0743-512-168. (5492)

ELADÓ háromszobás ház Havadtőn,

ket,

25%

nyugdíjasoknak,

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4/5138)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket

javítok.

(4/5552-I)

Tel.

0755-825-502.

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk a vajda-

szentiványi születésű BARABÁS
BÁLINT (Balázs) volt marosvá-

sárhelyi lakosra halálának 19. év-

fordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.

(5447-I)

0742-344-119. (3/5008-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, kerítés-

javítást, tetőfelújítást Lindab lemezzel és

bármilyen más munkát. Nyugdíjasoknak

15% kedvezmény. Tel. 0758-199-531,
Janika. (5524)

Kegyelettel és szívünkben szép

emlékekkel emlékezünk a nagy-

adorjáni CSALÓKA SÁNDOR-

NÉRA halálának 5. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes! Sze-

rettei. (8/5557)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel és mély fájda-

lommal tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya,

nagymama,

déd-

mama, rokon, szomszéd és ismerős, a kálnoki születésű

özv. FÁBIÁN MARGARETTA
szül. Bárbuly

életének 73. évében visszaadta

lelkét Teremtő Urának. Drága ha-

lottunk temetése folyó hó 4-én 13

órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (1/5544-I)

Szomorúan búcsúzunk osztály-

társnőnktől,

GITTÁTÓL.

Emlékét őrizzük.

A Művészeti Iskola 1967-es évfo-

lyama. (7/5555-I)
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„Eltelt a perc, az örök idő várja,
lelkünk, mint a fehér kendő leng
utána…
…Valamitől mi mindig búcsúzunk.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama,
anyós,
TŐKÉS ILONA
szül. Nagy
életének 77. évében örökre megpihent. Temetése december 5-én,
csütörtökön 13 órakor a Jeddi úti
temetőben református szertartás
szerint lesz. Soha nem felejtünk
el, kedvességed, szelíd jóságod
örökre szívünkbe zártuk.
Búcsúznak tőle fiai, Sándor és
István, unokája, Attila, menye,
Melinda. (2/5562-I)
„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.”
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől, a májai születésű
özv. TŐKÉS ILONA
szül. Nagy
marosvásárhelyi lakostól,
aki rövid szenvedés után csendesen megpihent. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Testvére, Lidi és családja.
(6/5554-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, gondos édesapa,
drága jó nagytata, após, testvér,
rokon, jó barát, a marosvásárhelyi születésű
FÜLÖP ISTVÁN
a Metalotehnica
volt dolgozója
életének 78. évében rövid szenvedés után 2019. december 3-án
csendben eltávozott. Drága halottunk temetése 2019. december
6-án 13 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető felesége,
Irénke, két leánya: Emese és
Kinga, vejei: Levente és Zsolt,
valamint két unokája: Orsika és
Blanka. (1/5561-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte szeretettel búcsúzunk
kolléganőnktől,
FÁBIÁN
MARGIT
festőművésztől.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A
Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének tagjai. (-I)

Őszinte részvéttel emlékezünk PERDY ÁRPÁDRA, a
hosszú együtt töltött évek emlékére. Nyugodj békében,
Árpi! Részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Zsuzsának és családjának a
drága ÉDESAPA elhunyta alkalmából. A Meggyesfalvi
Téglagyári Tisztviselők Baráti
Köre. (1/5549-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Várjuk Önöket!

Szilveszter Bulgáriában:
Albena

Időpont: 2019.12.30. – 2020.01.02.
Szálloda:
PrimaSol
Ralitsa
Superior 3*
Ár: 242
EUR/fő/3
éjszaka

Ellátás:
all inclusive

Élő zene, medencehasználat az árban.

Részletek irodánkban!

