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Átlagban 4,6 százalékkal nőttek
a helyi adók

Marosvásárhelyen kedden nyitottak az adóhivatal pénztárai

Tanévkezdés:
szeptember 1.
vagy 14.

A hét végén jár le a vita, amelyet Monica Anisie közoktatási miniszter kezdeményezett a tanév szerkezetéről.
Bár sokféle javaslat elhangzott a már
előkészített miniszteri rendeletről, a
közoktatási miniszternek a különböző
hozzászólásokra adott válaszaiból
ítélve kevés vagy semmi változást
nem fognak eszközölni a már előkészített dokumentumon.

Január 14-étől, tegnaptól lehet helyi adót és illetéket fizetni
Marosvásárhelyen. Főleg az idősebb korosztály várta ezt az
időpontot, hogy mihamarabb „átessenek” az év eleji pénzügyi kötelezettségeken. Sietni, tolongani kár, mert februárban és márciusban is van elegendő idő az adók befizetésére.
A fiatalabb vagy az online kifizetésekhez szokott adófizetők
az internetes ügyintézést is választhatják, ami egyszerű,
gyors és megkímél az esetleges sorban állástól. Az újdonságokról és tudnivalókról Szövérfi László, a Marosvásárhelyi Pol-

Fotó: Nagy Tibor

gármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának igazgatója tájékoztatja olvasóinkat.

Mezey Sarolta

Idén is alkalmazzák a 10% kedvezményt
– Január 14-étől lehet befizetni az idei helyi adókat és illetékeket, de
azok, akiknek hátralékuk volt az előző évből, intézhették a befizetést.
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________4.
EB: kevesen
ismerik az uniós
utasjogokat

A felmérés szerint az összes válaszadó 32 százaléka volt tudatában
annak, hogy az EU-ban jogszabályok
rendelkeznek az utasjogokról a légi,
vasúti, távolsági busszal, hajóval vagy
komphajóval történő közlekedést illetően.

____________6.

Csapdában

Nem járhat túl messze az igazságtól az ellenzékbe szorult szociáldemokraták egyik befolyásos politikusa, aki szerint azért annyira sürgős a liberálisoknak az előre hozott választások megszervezése, mert
valójában nem akarják végrehajtani az idénre beharangozott nyugdíjemelést, azonban ennek az intézkedésnek az árát sem akarják megfizetni, ami népszerűségvesztést jelenthet. Ha ezzel egyetértünk,
világos, hogy a kormányosok csapdában vannak, mert a parlamenti
erőviszonyok miatt az előre hozott választások kierőltetése nem lesz
egyszerű. Ám afelett már vita sem lehet, hogy mi, választók is csapdában vagyunk, mert nem igazán látszik a láthatáron egy olyan csapat, amelyik az ország sorsát tartósan jó irányba tudná fordítani.
A közélet egyik kulcstémája mifelénk az állami bérek és nyugdíjak
ügye, és nem tegnaptól. A tény, hogy ezzel a kérdéskörrel választást
lehet nyerni vagy veszíteni, egyszerre egy lesújtó bizonyítvány, és
szemlélteti a választókat fogságban tartó csapda erősségét is. Mert
ha a rendszerváltás óta a kormányrúdnál egymást váltó legények a
munkára is legalább annyira odafigyeltek volna, mint a hatalmi
játszmákra, nem itt kéne álljunk. A rendszerváltáskor adott volt egy
ország, húsz-egynéhány-millió lakossal, a szocialista barakkviszonyokhoz képest nem is rossz iparral, kitűnő és – azóta sem kihasznált
– adottságokkal, erőforrásokkal. Ezekkel a feltételekkel sikerült olyan
remekül gazdálkodni az utóbbi három évtizedben, hogy a környező,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 2 perckor,
lenyugszik
17 óra 2 perckor.
Az év 15. napja,
hátravan 351 nap.

Úri muri a gazdáknál

Ma LÓRÁNT, LORÁND,
holnap GUSZTÁV napja.
GUSZTÁV: ósvéd név, jelentése: a gótok támasza.

IDŐJÁRÁS

Részben napos
Hőmérséklet:
max. 10C
min. -50C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. január 14.
1 EUR
4,7794
1 USD
4,2928
100 HUF
1,4342
1 g ARANY
213,2826

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Alapítótábla-újjáavató

Január 17-én, pénteken 12 órától a marosvásárhelyi
Avram Iancu szakközépiskola díszbejáratánál (a Dózsa
György utca felől) újjáavatják az évtizedekig befalazott és
nemrég kibontott iskolaalapítási emléktáblát. Az eseményen többek között részt vesznek az iskola tanárai és diákjai mellett a Maros Megyei Múzeum, az öregdiákok, a
helyi tanács, valamint a média képviselői.

Jogi tanácsadás 17 órától

Ma délután a megszokott időponttól eltérően 16 óra helyett
17 órától tartja meg az idei első jogi tanácsadást előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a
II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

Vincze Lóránt fogadóórája

Vincze Lóránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője
január 17-én, pénteken fogadóórát tart. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0723-587-498-as telefonszámon vagy
személyesen a marosvásárhelyi Forradalom utca 1. szám
alatti irodában 9–17 óra között.

Marosvásárhelyért olvasnak fel

Január 15-én, a román, és 22-én, a magyar kultúra napján
11 és 19 óra között a Teleki Téka olvasótermében kerül sor
a hagyományossá vált marosvásárhelyi felolvasómaratonra. A nyolcadik alkalommal szervezett, kétnyelvű rendezvény témája: Vásárhelyi történetek, a résztvevők mind
a román, mind a magyar nyelvű felolvasáson marosvásárhelyi szerzők munkáiból és gyermekirodalmi műveiből, marosvásárhelyi helyszíneken játszódó szépirodalmi
művekből, illetve helytörténeti írásokból olvashatnak fel öt
percen át Marosvásárhelyért. Előzetes időpont-egyeztetés
az olvassfel@gmail.com e-mail-címen, valamint a 0730627-439-es telefonszámon. Fő szervező a Studium-Prospero Alapítvány.

Beszélgetés a Megmentőről

Február 5-én 19 órától az Ariel színházban vendégszerepel a budapesti Láthatáron Csoport felnőttelőadása, Kincses Réka Megmentő című darabja. Rendező: Szabó
Veronika, színészek: Feuer Yvette és Alida Bevk, látvány
és jelmez: Palánki Hedvig, zene/hang: Somló Dávid. Helyfoglalás (sms-ben is) a 0747-942-181-es telefonszámon.
A Megmentő tragikomikus családtörténet egy olyan tesvérpár szemszögéből, akik elszakadtak egymástól, majd felnőttkorukban újra találkoznak. Az előadás után
beszélgetés lesz, melyen Artner Szilvia újságíró egy pszichológus társaságában az előadásban részt vevő színészek bevonásával a darab által felvetett kérdéseket járja
körül: családi szerepek és azok alakulása, családi szerepminták átvétele, transzgenerációs minták és traumák átadása, testvérkapcsolatok és azok hatása a felnőtt
életünkre; mitől működik jól egy család és mitől nem.

A Tokos a Jazzben

Január 17-én, pénteken 20 órára a Tokos népi zenekar évnyitó koncertjére várják az érdeklődőket a Sörház/Sinaia
utcai Jazz Clubba.
Hírszerkesztő: Vajda György

A fergeteges hangulatú bálról nem hiányoztak a szórakoztató fellépők sem

Múlt szombaton másodszor tartott megyei gazdabált a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros
szervezete (RMGE Maros), idén is a balavásári Romantik hotel éttermében.

Az évtizedek óta hiányzó rendezvényt tavaly szervezték
meg első alkalommal, egyrészt, hogy az ősi hagyományokat
felelevenítsék, másrészt, hogy alkalmat biztosítsanak a
gazdáknak, hogy közös koccintással búcsúztassák az elmúlt
esztendőt, és köszöntsék az újat – mondta el lapunknak
Fazakas Miklós elnök.
A rendezvényen nem hiányozhatott az asztalokról az ételital sem, de a lényeg a szórakozáson és szórakoztatáson
volt, és nem is volt ebből hiány. A kibédi Dósa Béla és zenekara derekasan kitett magáért, a marosvásárhelyi Tűzvarázs zenei csoport hagyományt idéző produkciója sem
mindennapi pillanatokat jelentett. A vendégek megismerhették a tavalyi Fölszállott a páva című tehetségműsor énekés dalkategória döntősét, a körtvélyfájai kis Szász Csanád
Lászlót és gyönyörű hangját, és fellépésével fokozta a kedvet a marosszentgyörgyi Öreg Fenyők néptánccsoport is.
Nem hiányozhattak a dalok az est házigazdájától, Vaszi Leventétől sem, aki öt évvel ezelőtt a Fölszállott a páva közönségdíjasa volt.
Az idei bálon 318-an vettek részt, ami a feltűnőnek számító tavalyi részvételi számot is jócskán, mintegy százzal
felülmúlta. Minden belépő mellé egy sorsjegy is járt, továbbá felajánlásokból 160, sorsolásra szánt ajándéktárgy és
-csomag került a díszasztalra, míg a fődíjnak számító tombola egy megfürdetett és pórázon bevezetett mangalicamalac volt, amelyet az RMGE Maros elnöke ajánlott fel, és a

RENDEZVÉNYEK

Betyárok, dallamok, balladák

Január 21-én, kedden 17 órától a magyar kultúra napja
alkalmából az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
marosvásárhelyi szervezete és a Pro Provincia Egyesület
szervezésében a Kultúrpalota előcsarnokában bemutatják
Vargyas Ildikó képzőművész Betyárballada című kiállítását. Megnyitja Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum
igazgatója, a művész munkáit Nagy Miklós Kund méltatja.
Betyárnótákat citerázik Biró László. Ezután a kisteremben
bemutatják a Kallós Zoltán Alapítvány Mezőségi daloskönyv című kiadványát. A kötetet Török Viola rendező ismerteti. Közreműködik a Fagyöngy citerazenekar, Sinkó
András és meghívottjai. A rendezvény házigazdája Barabási Attila Csaba, az EMKE marosvásárhelyi szervezetének elnöke. Partnerszervezet: a Kallós Zoltán Alapítvány
és a Maros Megyei Múzeum. A belépés díjtalan.

A magyar kultúra napja
Szászrégenben

Január 22-én, szerdán délután 5 órai kezdettel a szászrégeni Kemény János Művelődési Társaság szervezésében
a szászrégeni DIO Házban bemutatják Albert Ildikó Korképek és kórképek című könyvét. A szerzővel Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője beszélget,
közreműködik Szabó Enikő színművész és Varga Nándor
klasszikusgitár-művész Csíkszeredából.

Négyéves a helyitermék-vásár

Január 17-én, pénteken 8 és 19 óra között a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán újra megszervezik a he-

Fotó: RMGE Maros

káposztásszentmiklósi Troznai Sándor szerencsés bálozó
vihette haza. A sorsjegyekből és adományokból valamivel
több mint 2600 lej gyűlt össze, amelyet idén is a Bakó Béla
Pál ferences atya (közismert nevén Pál atya) által létrehozott és vezetett marosvásárhelyi Szent Erzsébet Alapítványnak ajánlottak fel, és kedden délután nyújtottak át.
A rendezvényt a sok-sok gazda mellett megtisztelték
olyan személyiségek is, mint dr. Torda Márta, a magyarországi Agrárminisztérium nemzetközi és Kárpát-medencei
kapcsolatokért felelős főosztályának vezetője, dr. Szabó
Balázs, a Magyar Nemzeti Agrárkamara külkapcsolati
igazgatója és Perczel László konzul az anyaország csíkszeredai főkonzulátusától. Továbbá megtisztelte a gazdákat dr.
Vass Levente Maros megyei parlamenti képviselő és
Tánczos Barna Hargita megyei szenátor is, ez utóbbi felszólalásában a vadásztörvény nemrég elfogadott változtatásait, a medvék és a vadkárok kérdéseit vázolta fel.
Számos hazai és anyaországi gazdaegyesület képviselője is
megérkezett a bálra, például az RMGE Maros legrégebbi
magyarországi szakmai partnerének, a Szatymazi Gazdakörnek a képviselői is.
A szervezők nevében az elnök lapunknak elmondta: fantasztikus hangulatú rendezvény volt, szívet melengető volt
az önfeledten, de méltósággal mulató gazdatársaság látványa. „Látszik, hogy van rá igény, itt egy közösség alakul,
érezzük, hogy együtt könnyebb, és nem utolsó szempont,
hogy tudunk elődeink példájára mulatni, táncolni” – mondta
el büszkeséggel és hálával Fazakas Miklós, hozzátéve, hogy
az ilyen sikerek után nem kérdés a következő évi gazdabál
megszervezése. (gligor)
lyitermék-vásárt, amely egyben születésnapi rendezvény
is, mivel négy éve kezdeményezték az igen nagy sikernek
örvendő vásárt. A termelők és kézművesek ezúttal is számos ízletes, egészséges és szemet gyönyörködtető termékkel készülnek, a látogatók idénytermékeket is
megkóstolhatnak.

Megáll az ész! – nagy sikerű
HAHOTA-kabaré

A Hahota színtársulat folyamatosan színre viszi Megáll az
ész! című szilveszteri kabaré-előadását Marosvásárhelyen,
a Maros Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű
előadást január 19-én, vasárnap, 25-én, szombaton, 26-án,
vasárnap, majd február elsején és másodikán este 7 órától
tekintheti meg a marosvásárhelyi nagyérdemű. Fellépnek:
Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke
Péter, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. A teljes műsorrend megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.

Kulcsár Béla-emlékkiállítás a várban

A Maros Megyei Múzeum Kulcsár Béla – 90 éve született
című tárlata március 15-ig a múzeum várbeli kiállítótermében látogatható. Az emlékkiállítást tavaly decemberben a
Kultúrpalotában nyitották meg.

Bocskay Vince a KZST vendége

A Kemény Zsigmond Társaság kedden, január 21-én 18
órakor a Bernády Házban tartja következő összejövetelét.
Meghívottja Bocskay Vince szobrászművész, aki alkotói
szándékairól, stílusának sajátosságairól, esztétikai meggyőződéséről vall. Bemutatásra kerül az a film, amely a
Magyar Művészeti Akadémia Portrésorozatának darabjaként a közelmúltban készült róla.
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Megosztotta a pártokat a parlamenti választások
előre hozásának terve

Megosztotta a pártokat Klaus Iohannis államfő és
Ludovic Orban miniszterelnök azon terve, hogy előrehozzák májusra vagy júniusra az év végén esedékes parlamenti választásokat, így kérdéses, hogy
kialakítható-e olyan többség a jelenlegi parlamentben, amely hozzájárul saját megbízatásának lerövidítéséhez.

A pártvezetők hétfői nyilatkozataiból kiderült: a kormányon
lévő Nemzeti Liberális Párton (PNL) kívül csak a magát szintén jobbközép erőként meghatározó, Dacian Cioloş volt miniszterelnök nevével fémjelzett USR-PLUS választási
szövetség és az RMDSZ támogatja egyértelműen az előre hozott választásokat.
Cioloş szerint a román társadalom egyértelművé tette, hogy
el akarja távolítani a jelenlegi parlamentben több mint 40 százalékkal rendelkező Szociáldemokrata Pártot (PSD) a hatalomból, elege van a korrupcióból, és hozzáértő, hatékony
intézményeket szeretne. Úgy vélekedett: az előre hozott választások stabilitást hoznának Romániában.
Kelemen Hunor azzal érvelt, hogy mielőbb véget kell vetni
a bizonytalanságnak, hiszen az Ungureanu-kormány 2012-es
megbuktatása óta Románia állandóan kormányválságban van,
az azóta eltelt időben kilenc kormánya volt az országnak. Az
RMDSZ elnöke szerint május 24-ére kellene a parlamenti, június 14-ére pedig a helyhatósági választásokat időzíteni, anélkül, hogy menet közben módosítanák a szabályokat, és
bevezetnék a kisebb román pártok által sürgetett kétfordulós
polgármester-választást.
A PNL-kormányt beiktatásakor még támogató – Călin Popescu Tăriceanu vezette – Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) viszont határozottan ellenzi, a Traian Băsescu

által alapított Népi Mozgalom Pártja pedig csak teljesíthetetlen feltételek mellett – a parlament létszámának 300-ra csökkentése esetén – hajlandó támogatni Iohannis és Orban tervét.
Tăriceanu és Băsescu is azt hangoztatja: elfogadhatatlan
csak azért három hónapra politikai válságba sodorni az országot, mert éppen megugrott a kormánypárt népszerűsége.
Băsescu szerint Romániában még nem volt olyan miniszterelnök, aki önként, külső kényszer nélkül lemondott volna
mandátumáról, és szerinte Ludovic Orban sem fog engedelmeskedni, ha Iohannis lemondásra szólítaná fel. Egy ilyen
lépés az államfő részéről semmivel sem jobb, mint amikor a
PSD cserélgette akkori pártelnöke – az időközben korrupcióért bebörtönzött Liviu Dragnea – kénye-kedve szerint miniszterelnökeit.
Victor Ponta azt mondta, hogy az általa vezetett, baloldali
Pro Romania párt nem akarja akadályozni a parlamenti választások előre hozását, de nem is fogja segíteni ebben a PNL-t.
Marcel Ciolacu képviselőházi házelnök, a PSD ideiglenes
elnöke azt mondta: „írásba adja”, hogy Ludovic Orban nem
lesz többé – sem teljes jogkörű, sem ügyvivő – miniszterelnök, ha egyszer benyújtja lemondását.
Ludovic Orban az elnöki hivatalban tett látogatása után
pénteken jelentette be: a parlamenti választások előre hozásáról állapodott meg az államfővel, de nem volt hajlandó elárulni, benyújtja-e lemondását, vagy megvárja – esetleg
megpróbálja kiprovokálni –, hogy a parlament mozdítsa el
posztjáról. Azt viszont nem titkolta, hogy legfőbb célja „felszabadítani” a törvényhozást a PSD túlzott súlya alól, és az
állampolgárok jelenlegi nézeteit tükröző jobbközép parlamenti többség támogatásával folytatni a kormányzást.
(MTI)

Legitimitási válságba sodorhatja az iráni vezetőket
az ukrán utasszállító katasztrófája

Legitimitási válságot kockáztatnak
az iráni vallási vezetők, miután forrong a népharag az ukrán utasszállító lelövésének kezelése miatt: a
katonai vezetők három nap után
vallották be, hogy egy iráni rakéta
tévedésből lőtte le a gépet.

Az egyre növekvő népharag és a nemzetközi bírálatok közepette a Forradalmi
Gárda késői beismerése megbontotta az
ország legbefolyásosabb tábornokának
amerikai légi támadásban végrehajtott
likvidálása után kialakult nemzeti egységet – vélték a Reuters hírügynökségnek nyilatkozó külpolitikai szakértők.
Nagy tömegek gyászolták – „Halál
Amerikára” szlogenekkel – Kászem
Szolejmáni halálát. A szerdai repülőgépszerencsétlenség óta – jóllehet Kanada
és az Egyesült Államok már korábban
közölte, hogy az MAU nemzetközi légitársaság Boeing-737 típusú utasszállító
repülőjét tévedésből kilőtt iráni rakéta
találta el – a közösségi média bírálatokkal árasztja el az ország vezetését. A Teheránból Kijevbe tartó gépen 176 ember
tartózkodott, valamennyien meghaltak.
A történtek kedvezőtlenül befolyásolják a februári parlamenti választásokat.
Ráadásul egyre hangosabb az elégedetlenség azután is, hogy a novemberben a benzináremelés miatt kitört, majd
kormányellenes tüntetésekbe torkollott
tiltakozó megmozdulásokban emberek
százai haltak meg.
„Nagyon kényes időszak ez az establishment számára, komoly hitelességi
problémájuk van. Nemcsak eltitkolták
az igazságot, hanem rosszul is kezelték
a helyzetet” – mondta egy nevének el-

hallgatását kérő, egykori magas rangú
iráni vezető.
Az 1979-es iszlám forradalom óta az
iráni papoknak sikerült szembeszállniuk
a hatalomban maradásukkal kapcsolatos
kihívásokkal. A vezetők és a vezetettek
között tavaly kitört bizalmatlanság feltehetően tovább mélyül az idén.
„Emiatt rövid távon a rendszer elveszíti hitelét, és tovább nehezíti a
Washingtonnal való szembenállás miatti
gazdasági és politikai problémák jelentette nyomást” – vélte Daniel Byman, a
washingtoni székhelyű Brookings Intézet Közép-Kelet-szakértője.
Videofelvételeken látni lehetett, amint
Teheránban szombaton tüntetők Ali Hamenei ajatolláhra, Irán legfőbb vallási és
politikai vezetőjére utalva „Halál a diktátorra!” jelszavakat skandálnak. A videók forrásának a függetlenségét nem
sikerült megállapítani a Reuters szerint,
de az állami hírügynökség is megerősítette a tüntetések hírét.
A forradalmi gárda egyik, nevének elhallgatását kérő magas rangú vezetője
szerint a hiba nem fordítható politikai
fegyverként a politikai elit és a Hamenei
közvetlen parancsnoksága alatt lévő gárda
ellen. „Kényes időszak van, és mindenki
ideges. Azonban senki sem feledheti el,
mit tett a gárda a nemzet és az ország védelmében a forradalom óta” – mondta.
Hamenei azonban, aki eddig mindig a
választási részvétellel indokolta a vallási
vezetés legitimitását, számíthat az irániak kevésbé szíves támogatására.
„Miért szavazzak erre a rendszerre?
Egyáltalán nem bízok bennük. Hazudtak
nekünk a repülőgép-szerencsétlenségről.

Miért bíznék bennünk, ha nem bíznak a
népben, hogy megmondják neki az igazat?” – mondta a 27 éves Hesám Ganbari teheráni egyetemista.
„Ezt a tragédiát nem felejti el olyan
könnyen a nem csak a külföldi, de hazai
nyomás alatt is álló lakosság sem” –
mondta a Chatham House agytröszt vezető szakértője, Sanam Vakil.
A teokratikus rendszer több komoly
kihívást is túlélt, közöttük a nyolcvanas
években a nyolcéves iraki–iráni háborút.
Támogatásának fő bázisa, a múltban
az állam jótékonyságát élvező szegény
és középrétegek azonban az elsők között
voltak a novemberi üzemanyag-áremelés elleni tüntetéseken. A megmozdulásokon később a vezetők lemondását
követelték, mígnem erőszakkal el nem
nyomták a megmozdulásokat.
Irániak dühös bejegyzései árasztották
el a közösségi médiát, a hatóságok szemére vetve, hogy több időt szántak az
incidens tagadására, mint az áldozatok
hozzátartozóinak megsegítésére.
„Ez megdöbbentette a közvéleményt.
A rendszer ismét kíméletlenül gyilkolta
a saját népét” – mondta Ray Takeyh, a
Külkapcsolatok Tanácsa (CFR) nevű
agytröszt közel-keleti szakértője.
A február 21-én esedékes választásokon a parlament mellett megválasztják a
Szakértők Gyűlését is. Ez a vallási testület hivatott kiválasztani a 80 éves Hamenei utódját. Hamenei az iszlám
köztársaság alapítójának, Ruhollah Khomeini ajatolláhnak az 1989-ben bekövetkezett halála óta Irán legfőbb vezetője,
tisztségének betöltését nem korlátozza
korhatár.

Ukrajna a nyugati országoknál előbb tudta,
hogy lelőtték a gépet

Ukrajna előbb tudta, hogy rakéta találta el a MAU
ukrán légitársaság Teheránnál lezuhant gépét, mint
ahogy az erről szóló információt nyugati országok
közzétették – jelentette ki Olekszij Danyilov, az
ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára
szombaton a BBC Ukrajina internetes kiadványnak
adott nyilatkozatában.

„Még azelőtt, hogy Irán megváltoztatta álláspontját, mi ismertük ezt az információt. Mi már akkor tudtuk, amikor más
országbeli partnereink elkezdték nyilvánosságra hozni” –
mondta a tisztségviselő. Elmondta, hogy az Iránban dolgozó
ukrán szakértők megérkezésüktől kezdve folyamatosan küldték
az információkat Kijevnek. „Rövid idő alatt, az összes információt összerakva, rájöttünk, hogy mi történt” – mondta. Szavai
szerint az ukrán szakértők bizonyítékot találtak, arra vonatkozóan, hogy rakéta találta el a gépet.
Ugyanakkor – mint Danyilov magyarázta – nem hozhattak
mindent azonnal nyilvánosságra, nehogy Irán kiutasítsa a területéről az ukrán szakértőket.

„Úgy vélem, Irán megértette, hogy nincs értelme tovább tagadni, és különben is, az (a bizonyíték) már az ukrán félnél
volt” – mondta. Megjegyezte még, hogy „nagy valószínűséggel” Kijevben meg tudják nevezni a rakéta típusát, valamint azt
is tudják, hogy mikor és kitől vásárolta azt az iráni vezetés.
Az ukrán elnöki hivatal csak szombaton tette közzé azokat
a fotókat a gép roncsdarabjairól, amelyek Kijev szerint egyértelműen bizonyítják, hogy rakétatalálat érte a gépet. Danyilov
kifejtette: a fotókon látható, hogy az egyik – nyilvánvalóan az
első becsapódó – rakéta a pilótafülkét találta el. A korábbi hírekben közzétett videófelvételeken az látható, hogy két légvédelmi rakéta találja el az utasszállító gépet.
„Ezt már bizonyított ténynek tekintjük, és ezért volt az, hogy
megszakadt a pilótáink által folytatott beszélgetés (a földi irányítással). Ők (a pilóták), sajnos, közvetlenül az első becsapódás után meghaltak” – fejtette ki a védelmi tanács vezetője.
Közben az ukrán főügyészi hivatal átminősítette a katasztrófa ügyében indított eljárást több ember sérelmére elkövetett
szándékos emberölésre és repülőgép megsemmisítésére. (MTI)
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Szép idő várható
a következő két héten

Országszerte szép idő lesz a következő két héten,
a csúcshőmérséklet a 10 Celsius-fokot is elérheti,
kevés csapadékra inkább január 21-e után kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közzétett, a január 13-a és 26-a
közötti időszakra érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a január 13-án jegyzett 3 Celsius-fokos átlaghőmérséklet január 16-ára 6 Celsius-fokra emelkedik.
Ezt követően az átlaghőmérséklet enyhén csökken,
és január 26-áig nagyjából a sokéves átlagnak (0-2
Celsius-fok) felel majd meg. Éjszaka az évszaknak
megfelelően mínusz 2 és mínusz 7 Celsius-fok közötti értékek várhatók, az utolsó napokban valamivel
hidegebb lesz, mínusz 9 fok köré süllyed a hőmérő
higanyszála. Csapadék az első héten gyakorlatilag
nem lesz, a másodikon, főleg 21-e és 24-e között,
gyenge havazás előfordulhat. (Agerpres)

Asztalos Csaba
az EU Alapjogi Ügynöksége
vezetőségi tagja lett

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes
Tanács (CNCD) elnöke vezetőségi tagja lett az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA). Asztalos
az FRA közgyűlésében képviseli Romániát. A külügyminisztérium által kiírt versenyvizsgára csaknem
húszan jelentkeztek – mondta el az Agerpres megkeresésére Asztalos. „Számomra megtiszteltetés és
szakmai kihívás lesz ez a tevékenység, amelyet Románia képviseletében végzek, és alig várom, hogy
elkezdjem” – mondta a CNCD elnöke. Asztalos kifejtette: nagy segítségére volt a CNCD élén szerzett
tapasztalat, amelynek elnöki tisztségét az elkövetkezőkben is betölti. Az FRA főbb tevékenységi területei közé tartozik a diszkrimináció, az egyenlőség
és a gyűlöletbeszéd megfékezése Románia részéről
Nicolae Voiculescu lesz a FRA közgyűlésének póttagja. (Agerpres)

Kihirdette az államfő
a gyermeknevelési pótlékot
emelő törvényt

Klaus Iohannis államelnök kedden kihirdette a gyermeknevelési pótlék megkétszerezését előíró törvényt. Az államfő aláírta a kormány 2019/9-es
számú sürgősségi rendeletét jóváhagyó törvényt kihirdető dekrétumot, tájékoztat az Államelnöki Hivatal. (Agerpres)

Csapdában

(Folytatás az 1. oldalról)
azóta már velünk együtt az Európai Unióba felvett országokból egyik-másik már életszínvonalban Nyugatnak
számít, miközben nekünk már a tősgyökeres balkáni
szomszédokkal is nehéz állni az összehasonlítást. Más
országokból többéves, véres háborúk nyomán vándorolt
ki annyi ember, mint ahány ebből a szép hazából távozott jobb élet reményében nyugatabbra, és a példákat
még lehetne folytatni.
Ha a nagyfiúk ugyanakkora buzgalommal dolgoztak
volna, mint amennyi energiát sosem sajnálnak az üres
hatalmi játszmázásoktól, az adottságaink alapján legalább a volt barakktársakra felülről kéne letekintsünk,
és azon morfondírozzunk, hogy mikor érjük utol a keletnémeteket például. És az a – hivatalosan nem tudni,
mennyi, de egyes források szerint – ötmillió ember meg
kéne tudja keresni itthon is becsületes munkával a tisztességes megélhetéshez elegendő pénzt, ha annyit épp
nem is, mint amennyit a fejlett nyugati országokban a
pénzes szakterületeken haza lehet vinni egy hónapban.
Igaz, ha lettek volna erre termett és hajlandó vezetői az
országnak, azok meg sem próbálnának szavazatokat vásárolni maguknak az állami bérek és nyugdíjak számlájára, mert tisztességtelen és méltóságon aluli
húzásnak tartanák az ilyenfajta kupeckedést. A felhozatalt elnézve nem holnaptól jön divatba az ilyen tartás a
regáti alföldön, és ez leginkább a mi szempontunkból
nézve kár.

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS

______________________________________________ 2020. január 15., szerda

Átlagban 4,6 százalékkal nőttek a helyi adók

(Folytatás az 1. oldalról)
2020-ban a helyi adók az infláció
mértékével nőttek, átlagban 4,6 százalékkal. A törvény által előírt szám
ez, amit a helyi tanács megszavazott. Két módosításról kell még
szólnom, az egyik a gépkocsikra
vonatkozik, ezek esetében az adó
csökken, mivel a tanács határozata
értelmében a pótdíj 19,25 százalékról 10 százalékra csökkent. Tehát az
adófizetők észlelni fogják, hogy a
gépkocsikra kevesebbet kell fizetni.
(A pótdíj az, amit a helyi tanács rátehet a törvény által megszabott értékre.) Másik módosítás, hogy a
jogi személyek ingatlanjai esetében
0,1 százalékkal nőtt az adókulcs.
Ennek következtében nőnek az ingatlanadók is.
– Idén is megmarad a kedvezmény azok számára, akik év elején
törlesztik az egész évi adójukat?
– Azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek március 31-ig
kifizetik az ez évre szóló helyi adót
és illetékeket, 10 százalék kedvezményben részesülnek.
– Idén hol lehet fizetni? A lakótelepi pénztárak továbbra is nyitva
tartanak?
– Tekintettel arra, hogy a marosvásárhelyi lakosság a polgármesteri
hivatalban működő központi kaszszákat részesítette előnyben, inkább
ide jöttek fizetni, úgy döntöttünk,
hogy – a Tudor negyedi, Gyémánt
piaci pénztár kivételével – megszüntetjük a lakótelepi kasszákat.
Az online befizetést szorgalmazzák
– Az adófizetőknek lehetőségük
van az online adófizetésre is. Élnek
ezzel a lehetőséggel?
– Igen, egyre több magánszemély fizet online. Míg 2015-ben
2600-an fizettek online, addig
2019-ben már 7300-an fizettek így.
Nagyon sokan azok közül, akik valamilyen okból külföldön tartózkodnak, ezt a megoldást választják.
Megkérem az adófizetőket, hogy
amennyiben számítógép és bankkártya birtokában vannak, a ghiseul.ro portált használva éljenek
ezzel a lehetőséggel. Nagyon kényelmes, biztonságos, és otthonról
is ki lehet fizetni az adókat. Nem
szükséges jelszó, automatikusan be
kell lépni a ghiseul.ro oldalra, ahol
a kért személyi szám beírásával
megjelennek a kifizetendő tételek.
Ki lehet választani, hogy mit akarnak kifizetni, be kell írni a bankkártya számát, s a kifizetés meg is
történik (persze, a kártyán elegendő
pénz kell legyen!).

Meghallgatásra várja jövő
kedden Dorin Florea marosvásárhelyi polgármestert az
Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az elöljáró gyermekvállalást érintő
kijelentései miatt. Florea azt
írta ugyanis Facebook-bejegyzésében, hogy bizonyos
feltételekhez kell kötni a
gyerekvállalást.

– A jogi személyek is fizethetnek
online?
– Igen, ők a globalpay.ro portál
segítségével fizethetnek. A cégnek
bankkártyával kell rendelkeznie, a
tapasztalat szerint inkább a kisebb
cégek rendelkeznek ilyen kártyával,
a nagyobb cégek banki átutalással
intézik az adófizetést.
A tavalyi teljesítmény: 90%
– Az adóbefizetés szempontjából
hogyan zárták a tavalyi évet?
– Mondhatom, hogy nagyon jól
zártuk az évet, a kiírt adók több
mint 90 százalékát befizették. Magánszemélyek esetében a gépkocsikra kivetett adóknál kisebb az
arány, 83,3 százalék. A jogi személyek esetében az összbefizetés 93
százalék, a gépkocsiknál itt is valamivel kisebb az arány, 89,4 százalékot regisztráltunk.
– Hogyan sikerül behajtani a
hátralékokat?
– Azoknak, akiknek elmaradásuk
van, felszólítást küldünk ki, s ha ezután sem fizetik ki az adókat, akkor
kényszervégrehajtást fogunk indítani, lefoglaljuk a fizetést, zároljuk
a bankszámlát. De reméljük, hogy
nem fogunk ide jutni. Vannak olyanok, akik több éve el vannak maradva, azért jutnak ide, mert nagy
kölcsönöket vettek fel a bankoktól,
és nem tudnak törleszteni, adót
sem tudnak fizetni. A bank lefoglalja az ingatlant, s az adók kifizetetlenül maradnak, az adósság
pedig évről évre halmozódik.
Sokan vannak külföldön, az autójuk még itt van bejelentve, s mivel
nem töröltették innen, a büntetőkamat csak nő. Ha valaki el akar
menni az országból, jó, ha gondoskodik ingatlanjai, ingóságai sorsáról, adóbefizetéséről.

Online időpontfoglalás
– Más újdonság az adófizetésekkel kapcsolatban van-e?
– Tavaly elindítottuk az online
időpontfoglalást is, ha valaki be
akar jelenteni, illetve ki akar jelenteni egy gépkocsit, vagy szüksége
van egy pénzügyi bizonylatra,
akkor online időpontot kérhet. Ha
valaki pontosan tudja, mikor van
ideje bejönni a hivatalba, előre kérheti az időpontot. Ezt a polgármesteri hivatal tirgumures.ro honlapján
az Online időpontfoglalás menüpontnál lehet megtenni. Egy ügyfélnek 10 perc áll rendelkezésére az
ügyintézésre, az időpontfoglaláskor
is ezt az időintervallumot lehet
kérni.
Az ingatlanfelmérés kötelesség
– A jogi személyeknek kötelességük időről időre felmérést benyújtani ingatlanjaikról. Mit kell tudni
erről?
– A jogi személyeknek, cégeknek
háromévente kötelességük felmérést készíttetni az ingatlanjaikról,
ezt március 31-ig be kell nyújtaniuk
ahhoz, hogy ki lehessen számítani
idénre az adót. Erről a kötelességről
sokan megfeledkeznek. A könyvelőkkel való találkozásaink alkalmával mindig felhívjuk a figyelmet,
hogy erről ne feledkezzenek meg a
cégek.
– Mikor tartanak nyitva az adóhivatal pénztárai?
– A pénztárak 8–12 óra között,
hétfőn és szerdán 12.30–14.30, kedden és csütörtökön 12.30–16 óra
között, pénteken 12.30–14 óra között tartanak nyitva – nyilatkozta
Szövérfi László, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának igazgatója.

vakáció december 23. – január 10.
között. Az első félévet záró egyhetes vakáció január 30-tól február 7ig tart.
A második félév február 8-án
kezdődne, és június 18-a lenne az
utolsó tanítási nap. Mivel a két húsvét távol esik egymástól (a katolikus és protestáns április első
napjaira, az ortodox a hónap utolsó
napjaira), két egyhetes szünidőt iktattak be a második félévbe, az elsőt
április 2–11. között, a másodikat április 30. – május 9. között. A nyári
vakáció június 19-én kezdődne.
Az érettségiző és az estibe járó
diákok számára június 4-én érne
véget a tanítás, a nyolcadik osztályt
végzők számára június 11-én. Az
országos képességfelmérő, valamint az érettségi vizsga időpontjáról későbbi rendeletekben döntenek
– nyilatkozta a miniszter asszony.
Bár a turisztikai vállalkozások
arra hivatkoztak, hogy sok családnak, amelyek üdülési jeggyel rendelkeznek, szeptember elseje után

nyílik lehetősége kihasználni a
jegyeket, amikor csökkennek az
árak, ezért jobb a szeptember 1415-i iskolakezdés, a távozni kényszerült Ecaterina Andronescu
ellenállt a nyomásnak. A folyamatban levő iskolai év szeptember 9-én
kezdődött, de ezt a gyakorlatot a
jelek szerint nem akarja folytatni a
hivatalt átvevő tárcavezető.
A Spiru Haret szakszervezeti
szövetség egyetértéséről biztosította
a minisztert, véleményük szerint, ha
a diákok ragaszkodnak ahhoz, hogy
maradjon a pótérettségi, ami 2019ben szeptember 4-én kezdődött,
akkor lehetetlenség szeptember elsején kezdeni a tanévet.
Monica Anisie sietett leszögezni,
hogy az iskolai év szeptember elsején kezdődik az oktatás megkezdésére való előkészületekkel, és a
tanév kezdete lesz szeptember 14-e.
Ha ezt áttennék szeptember elsejére, akkor augusztus 15-én kellene
munkába álljanak a pedagógusok,
akik közül a vizsgákon résztvevők-

Tanévkezdés: szeptember 1. vagy 14.

Nemcsak szerkezeti, tartalmi változásokat várnak

A hét végén jár le a vita, amelyet Monica Anisie közoktatási
miniszter kezdeményezett a
tanév szerkezetéről. Bár sokféle javaslat elhangzott a már
előkészített miniszteri rendeletről, a közoktatási miniszternek a különböző hozzászólásokra adott válaszaiból
ítélve kevés vagy semmi változást nem fognak eszközölni
a már előkészített dokumentumon.

Ennek újdonsága, hogy méreteiben a 2019/20-asnál rövidebb tanév
elébe nézünk, amely arányosan kétszer 17, tehát 34 hétből fog állni (a
szakközépiskolák számára a szakmai gyakorlatok miatt 37 hétből).
Az iskolai év két szemeszterre oszlik, a tulajdonképpeni oktatás szeptember 14-én kezdődik, és az első
félév január 29-ig tart. Két szünidő
ékelődik be az oktatási folyamatba,
az I–IV. osztályosok számára az október 26. – november 1. közötti
szünidő, és minden diáknak a téli

Beidézte Dorin Floreát
a CNCD

„Hivatalból eljárást indítottunk.
Elküldtük már a beidézést a polgármesternek a marosvásárhelyi
irodájába. Jövő kedden hallgatjuk
ki, és azt szeretném, ha szerdán a
CNCD igazgatótanácsában is
megvitatnánk az ügyet” – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Asztalos Csaba, a tanács
elnöke.
Leszögezte, nem akar a kérdésben nyilatkozni a meghallgatás és
az ügy megvitatása előtt.
Dorin Florea marosvásárhelyi
polgármester hétfőn kijelentette,
hogy a gyermekvállalást bizonyos
feltételekhez kellene kötni: a jövendőbeli szülőknek stabil munkahellyel és lakással, megfelelő
jövedelemmel és végzettséggel
kell rendelkezniük; ugyanakkor ne

lehessen gyereket vállalni bizonyos, törvény által megszabott kor
alatt. Ha mégis egy olyan párnak
születne gyermeke, amely nem
felel meg a felsorolt feltételeknek,
annak állami gondozásba kellene
kerülnie, és ebben az esetben a
szülőknek nem folyósítanák a
gyermeknevelési pótlékot. A szülők visszakaphatnák gyereküket,
amikor eleget tesznek az említett
feltételeknek.
„Úgy gondolom, nem kellene
bármi áron növelni a szaporulatot.
Romániában sok hátrányos helyzetű család van (és nem a fogyatékkal
élő
személyekre
gondolok), amelynek tagjai munkaképesek, de nem akarnak dolgozni,
és
kizárólag
a
gyermeknevelési pótlék érdekében hoznak világra gyerekeket.
Az ilyen közegben nő a bűnözési
ráta, a gyermekelhagyás, az iskolázottság hiánya. Meggyőződésem, hogy egy komoly közvita és
a gyermekpénzt jövedelemforrásként kezelő érintettek felvilágosítása nyomán újraindulna a
terhesség-megelőzési program is”
– írta Florea Facebook-bejegyzésében. (Agerpres)

Enyhén nőttek a külföldi
közvetlen tőkeberuházások

Tavaly az első tizenegy hónapban 2,55 százalékkal,
5,145 milliárd euróra nőttek
a román külföldi közvetlen
tőkeberuházások az előző év
azonos időszakához mérten
– közölte hétfőn a Román
Nemzeti Bank.

2018-ban a közvetlen külföldi
tőkeberuházások értéke 5,017 milliárd euró volt a január és november közötti időszakban.
A tavalyi 5,145 milliárd euróból 4,496 milliárd eurót a tőkerészesedés tett ki, beleértve az
újrabefektetett nettó nyereséget,
a vállalatokon belüli hitelek ér-

nek egy hónap szabadsága sem
lenne, a pótérettségiről nem is beszélve. Ennek ellenére elhangzottak
olyan vélemények, hogy az első
évben torlódás lenne ugyan, de a
következő évektől rendeződne a
helyzet. A pedagógusok megoszló
véleményei között olvashattunk
arról is, hogy vannak, akik a három
évharmadra való beosztáshoz térnének vissza, de mindenekelőtt stabilitást szeretnének.
Miközben a Koalíció az Oktatásért Egyesület képviselője üdvözli,
hogy figyelembe vették a katolikus
családok ünnepét, amelyre külföldről is hazajönnek a családtagok, és
együtt ünnepelhet a család, a Szülők Országos Egyesületének képviselője nehezményezi, hogy a két
vakációs hét bevezetésével felaprózzák a második félévben az oktatási folyamatot. Kérdés, vagy
talán nem is az, hogy melyik szünidőt tartja fölöslegesnek.
Iskolaigazgatói vélemény szerint
a tanév szerkezetét már el kellett
volna dönteni, mivel most folynak
az áthelyezések, és tudni kellene
pontosan, hogy milyen keretek között fognak a jövő tanévben dolgozni.

téke további 649 millió euró
volt.
2018-ban 2,9 százalékkal, 4,936
milliárd euróra nőttek a külföldi
közvetlen tőkeberuházások.
A jegybank azt is közölte hétfőn, hogy a folyó fizetési mérleg
hiánya a tavalyi év első tizenegy
hónapjában csaknem 21 százalékkal nőtt, és elérte a 9,924 milliárd
eurót. Az előző évben ugyanebben
az időszakban 8,205 milliárd euró
volt a deficit.
2018-ban a folyó fizetési mérleg
hiánya 9,41 milliárd euró volt, és
3,45 milliárd euróval haladta meg
az előző évit. (MTI)

És végül, de nem utolsósorban, a
miniszter asszony által javasolt beosztást nem akarják elfogadni a diákok, akikért az egész folyamat
létezik. Az országos diáktanács
képviselőinek véleménye szerint
szeptember elsején kellene kezdeni
a tanítást, és június elsején befejezni. Az évről évre nagyobb meleg
miatt, miközben a tanintézmények
többsége messze áll a korszerűségtől, minden júniusi nap teher a diákok számára, már nem tudnak
figyelni, a tananyagra összpontosítani. Ezt erősítik meg a helyi diákvezetők is, akik egymással
összhangban úgy érzik, hogy a
szeptember 14-i tanévkezdés viszszalépést jelent, és nem ez a helyes
út. Továbbá véleményük szerint
nem ez a legfontosabb kérdés az oktatásügyben, a PISA-tesztből
ugyanis kitűnik, hogy vannak ennél
sokkal fontosabb gondok. Például a
diákközpontú oktatás megvalósítása, ami tartalmi és szerkezeti változásokat is magában kellene
foglaljon, amelyek lehetővé teszik,
hogy a diákok szívesen járjanak iskolába, és valóban azt érezzék,
hogy az oktatásügyi rendszer értük
van. (bodolai)
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Karamazovok, ma este

A világhírű orosz író, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regényei alapján készült helyi előadásokat tekinthetett, illetve tekinthet meg a közönség az év első
hónapjának folyamán: a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának két Dosztojevszkij-adaptációja, a Karamazovok és a Bűn és bűnhődés
című regény alapján készült Raszkolnyikov című előadások láthatók januárban a színház Kistermében.
Mindkét előadást Albu István rendezte, a Karamazovok című produkciót hatodik évada játssza a társulat,
a Raszkolnyikov pedig az idei évad első bemutatójaként került a műsorkínálatba.
Amint azt az alkotók megjegyzik, a Dosztojevszkij halhatatlan klasszikusából, a Bűn és bűnhődésből
készült Raszkolnyikov című színházi adaptáció egy
19. század közepén élő, szentpétervári fiatalember
történetét tárja elénk, amely a végzetes ideológiák
által átitatott világunk megértéséhez nyújthat segítséget. Az előadásban a főhősnek, az eszméje által vezérelt gyilkosnak, a meghasonlott Rogyion
Romanovics Raszkolnyikovnak nem annyira a tette,
mint inkább annak regénybeli megítélése kerül fókuszba. A bűnös és/vagy áldozat kérdése helyett sokkal inkább a kinek van igaza? problematika mentén
próbálja megfejteni az életkioltás vágyának eredőjét.
Az előadás szereposztása: Raszkolnyikov: Varga Balázs, Porfirij: Bíró József, Szonya: Kiss Bora. Dra-
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sipkés, öreg betűk kapaszkodtak
egymásba a vonalas füzetlapokon.
Néha mintha szállni kívánva, máskor kapkodva, tétován beszéltek a fájdalomról, amit első hallásra talán megkérdőjelez,
elutasít a hallgató. De mi van, ha mégis minden görcsös, magába forduló vonal a valóságot tükrözi? – ez fogalmazódott meg újra
meg újra bennem, miközben a múlt év végétől az íróasztalomon várakozó sorokat olvastam. És ez a gondolat később sem hagyott
megnyugodni.
„Tisztelt, kedves Népújság szerkesztőség.
Először is tisztelettel üdvözlöm mindannyiukat”– így, a vidéki idősek jellegzetes meghajlásával kezdődött a nyolc évtizedet maga
mögött tudó asszony levele. Aztán egyből a
lényegre tért. Egy ,,kitagadott” anya helyzetét vázolta fel, akit felnőtt gyermeke és annak
párja a szeretet illúziójával késztetett visszafordíthatatlan lépésre, a személyes élettér
megosztására, feladására. A levélíró többször is hangsúlyozta, tanulságképpen ajánlja
fel olvasóinknak történetét, a kedves –
anyagi érdeket rejtő – szavaknak hitelt adó,
idős szülő tragédiáját.
– Fűt-fát ígért a lányom és a vejem, azt
mondták, „elgondoznak”, amikor majd a
férjemmel segítségre szorulunk, csak írassuk a nevükre a telkünk egy részét – visszhangozta az öreg, riadt hang a levél
tartalmát későbbi telefonbeszélgetésünk
során. A vő házat épített az ajándékba ka-

Erről jut eszembe

Fotó: Rab Zoltán

maturg, fordító: Gyürky Katalin. Díszlettervező:
Tenkei Tibor. Jelmeztervező: Szőke Zsuzsi. Koreográfus: Macaveiu Blanka. Zeneszerző: Bocsárdi
Magor. Rendező: Albu István. Legutóbb kedden este
játszotta a társulat, a műsorról azonban nem került
le.
A sorrendben második produkció, az F. M. Dosztojevszkij – Richard Crane: Karamazovok című előadás
nem egyszerűen színpadi adaptáció Dosztojevszkij remekművéből; Richard Crane kiemelte a történetből a
regény központi szereplőit, a négy főhőst, és velük játszatja el a többi figurát is. A társulat közleménye szerint a színre vitt mű cselekménye bölcseleti-etikai
mondanivaló köré csoportosul, hősei az orosz társadalom archetipikus egyéniségei, nagy esélyek hordozói,
egymás spiritualizált tükörképei – mindez kortárs színpadi nyelven fogalmazva. Az előadás szereplői: Bokor
Barna, Galló Ernő, László Csaba és Tollas Gábor. Jelmeztervező: Bocskai Gyopár. Díszlettervező: Tenkei
Tibor. Rendező: Albu István. Az előadásra január 15én, szerdán 17 órától kerül sor a színház Kistermében.
A produkció 14 éven felüli nézők számára ajánlott, és
román felirattal is követhető. Időtartama: másfél óra,
szünet nélkül.
Jegyek válthatók a színházban működő jegypénztárnál előadás előtt egy órával, valamint online, a
www.biletmaster.ro honlapon. (Knb.)

Kitagadva

pott földterületen, és ezzel a derűs napoknak befellegzett. A fiatalok egy ajtóval zárták le az utat az új, büszke porta felé, és
attól kezdve – az asszony elmondása szerint
– egyáltalán nem törődtek az idős házaspárral, még köszönésre sem méltatták őket.
Mi több, időnként tettlegességre is sor került.
A levél néhány konkrét esetről is beszámol.
Hetvenes évei derekán
járó édesapját nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illetve kergette ki
konyhájából a fiatalaszszony, nehezen mozgó, beteg feleségét a vő
vállon ragadva lökdöste ki az ajtón. Egyszer,
orvoshoz menet – mivel dagadt lábával nem
szállt ki elég fürgén az autóból – úgy rántotta
ki az autóból anyját a lánya, hogy az aszfaltra esett. Közel három évtizeden át tartott
a gyermeki terror, közben az idős férfi örökre
eltávozott, az özvegyen maradt anyának
pedig még nehezebb lett a sora.
A legkegyetlenebb fejezet azonban csak a
tavaly, ősz végén következett. Addig – ha jó
szót, kedvességet nem is – enni, inni kapott
lányától az asszony. Igaz, indulattal telve, kiabálva, idegbetegnek nevezve látta el anyját

Verspatika… Angliában megnyílt a világ első gyógyszertára,
ahol orvosság helyett verset adnak
a bajok orvoslására. Lesz hasonló
máshol is? Nehéz megjósolni, de
bármi legyen is, ami halvány reményt nyújt az emberek és a társadalmi betegségek gyógyítására,
azzal érdemes próbálkozni. Az sem
kecsegtet gyors és azonnali eredmény reményével, hogy ma, a
román kultúra napján románul,
egy hét múlva, a magyar kultúra
napján magyarul tartunk maratoni
felolvasást. Mégis tesszük jó pár
éve, hátha a gesztus hosszabb
távon javítja némiképp a magyar–
román, román–magyar békés
együttélés normalizálódásának
esélyeit, és változást hoz a közhangulatba is. Persze fura, hogy az
esetek többségében az ilyenszerű
gesztusok majdnem mindig tőlünk,
kisebbségiektől indulnak el. Szerencsére néha fordított példa is
akad. Sajnos az ilyesmiket azonban sietnek ellensúlyozni azok a
többségi gyűlöletkeltők, akik politikai síkon, karrierépítő szándékkal vagy anyagi előnyök
reményében magyarellenes akcióikkal tűnnek ki. Már-már nevetséges lenne, egyben nyilván
szomorú, ha a „hivatásos pereskedők”, a nyugodni képtelen feljelentők kezdeményezése nyomán a
vásárhelyi fellebbviteli bíróság
éppen ma torpedózná meg döntésével az újra működő katolikus iskola létét. Egyébként sok ilyen
nevetnivalóval ajándékoznak meg
minket, romániai magyarokat
mostanság, és még hány ilyesmit
hozhat el az idei választási év meg
a trianoni centenárium! De edzettek vagyunk, ezeket is kibírjuk.
Kell hozzá ideg és lelki egyensúly,
az tény, de az ember a furcsaságokból is tanulhat, mindennek van
tapasztalati haszna. Olykor kuriózumértéke. Az elmúlt napokban
például attól volt hangos a média,
elsősorban a magyar nyelvű persze, hogy azonosították a tettest,
aki számos székelyföldi település
magyar feliratát lefestette. Bákó
megyei az illető. Az úzvölgyi katonai temetőben is főként arról a vidékről érkeztek a randalírozók.

a gyermek, azt is megígérte, hogy öregotthonba teszi (járjad el, lelkem, én megyek szívesen – mondta erre az asszony), de legalább
ellátta. A levél szerint az év utolsó előtti hónapjában a fiatal házaspár bezárta az idős
asszony háza felé vezető ajtót, és napokig arrafelé sem ment. Az asszony korábban egyszer már kihívta a rendőrséget, végső
elkeseredésében pedig
újra a hatóságtól kért
segítséget.
– Egy kenyér, két
szál kolbász, fél kiló
szalámi, egy kis üveg
mustár, víz – megható
az a pontosság, amellyel a reszketeg írás felleltározza az egyenruhás idegentől kapott
adományt. A rend őre a bevásárlás előtt a fiatalokkal is beszélt – hogy mit, az nem derül
ki, csupán sejteni lehet –, ezután határozott
úgy, hogy saját maga próbál lehetőségeihez
mérten ideig-óráig segíteni az asszonyon.
Telefonbeszélgetésünk során az is kiderült, hogy a tőszomszédságában élő mellett
két másik gyermeke is van, de azok a földbirtok miatt elfordultak tőle. A múlt esztendő
végére mégis magához vette a városban élő
lánya, azonban nála sem talált megnyugvásra.
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Érdekes, hogy Hargitafürdőn,
abban a panzióban, ahol december végén töltöttem pár napot,
szintén ők voltak többségben. És
nem féltek attól, hogy nem fogják
kiszolgálni őket. Nagyon magabiztosan viselkedtek. Még érdekesebb,
hogy
a
közkedvelt
településen, ahol szinte minden
helyi lakos magyar nemzetiségű, a
legnagyobb forgalmú vendéglő
pultos kiszolgálója nem tud magyarul. Előzékeny, kedves, de ha
magyarul rendelsz, azt nem érti.
Nem tragédia, de azért mégis. Ne
csak melldöngető magyarságunkkal grasszáljunk, ha kell, ha nem!
Érvényesítsük jogainkat mi is! A
törvényszék számunkra is hozzáférhető, még ha a pereskedés tele
is van akadályokkal, útvesztőkkel,
anyagi kiadásokkal. Tudom, ha
nem muszáj, kerüljük a bíróságot.
Már nem a jó öreg Arany János
idejét éljük. Ámbár nem árt, ha az
ő hőseivel valljuk: „Ha per, úgymond, hadd legyen per!” Pláne,
hogy ezek többnyire nem fülemileperek. Össze is foghatunk, pártállástól függetlenül. Az igazi
demokráciát akaró, az ügyünkkel
rokonszenvező européer románokkal is. A kolozsvári Musai – Muszáj aktivista csoport például
ennek jegyében próbál lépni nemegyszer. Legújabban a kincses városban elterjedt magyarellenes
falfirkák eltüntetéséért léptek fel
közösen. Van már egy erre alkalmas víz- és gőznyomású mobil berendezésük. Talán egész iparágat
lehetne erre alapozva felfuttatni
Romániában. De hagyjuk az iróniát. Jó, hogy válogathatunk a pozitív példákból is. Említést érdemel
például, hogy január 8-án Nagyenyed román polgármesternője
fáklyásmenetes koszorúzási ünnepségen együtt emlékezett meg a
város magyar lakóival azokról az
egykori magyar áldozatokról, akiket a beözönlő mócok gyilkoltak le
embertelen kegyetlenséggel 1849ben. Reményik-vers, az Ahogy
lehet is elhangzott a vártemplom
melletti emlékműnél. Nem verspatikai receptként. De lelki hegekre
jó gyógyírként ilyenekre is nagy
szükségünk van. (N.M.K.)

– Ide sem kellek, meg is mondta az időpontot, amikor visszavisz a falumba. Én nem
érzem magam sötét elméjű, elmaradott öregasszonynak, a hozzátartozóim mégis úgy
bánnak velem. Mosolyt, jó szót csak a televízióból kapok – vált síróssá a vékony, izgatott hang. Aztán a kívánság is
megfogalmazódott.
– Ha lenne valaki, aki befogadna, adna
egy tál ételt és fedelet a fejem fölé, én a
nyugdíjammal fizetnék a jóságáért. Öregotthonba is bevonulnék, ha a nyolcszáz lejes
nyugdíjam elég lenne az ottlétemre – sorolta
beszélgetőtársam a vonal túlsó végén, majd
mielőtt elköszöntünk volna, még hozzátette:
– Nem bánom, ha csak egy hétig vagy három
napig élek még, de azt emberhez méltón
éljem. Ennél többre nem is vágyom. Mert a
sok keserűség mellett még mindig a szeretetből van a legtöbb a lelkemben.
Élettörténet-sorozatomnak nem célja ankétszerűen felgöngyölíteni az eseményeket,
az egymásnak feszülő felek mondandóját
összevetve körvonalazni az összképet. Legutóbbi beszélgetőtársam rokonságát sem állt
módomban felkeresni, annál is inkább, mivel
erre és a névtelenség megőrzésére külön
megkért. A helyzet így nagy valószínűséggel
rendezetlen marad, de talán – amint azt levélíróm is remélte – intő gondolatként szolgál mindazoknak, akik szeretetre szomjazva
túl könnyen látnak oázist a szavak délibábjában.

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________ GAZDASÁG _______________________________________________ 2020. január 15., szerda
Negatív kilátásokkal kezdi az évet a közép- és kelet-európai régió

Moody’s: Románia mellett még két ország
gazdasága bővülhet 3% felett a térségben

EB: kevesen ismerik az uniós
utasjogokat
Szerkesztette: Benedek István

Az uniós utasok kevesebb
mint fele, 43 százaléka tudja,
hogy az Európai Unió (EU)
szabályozza az utasokat megillető jogokat – derült ki az Európai
Bizottság
hétfőn
közzétett felméréséből.

A felmérés szerint az összes válaszadó 32 százaléka volt tudatában
annak, hogy az EU-ban jogszabályok rendelkeznek az utasjogokról a
légi, vasúti, távolsági busszal, hajóval vagy komphajóval történő közlekedést illetően.
A megkérdezettek 14 százaléka
volt tisztában a légi közlekedéssel, 8
százaléka a vasúttal, 5 százaléka a
távolsági busszal és 3 százaléka a
hajóval vagy komppal való utazással
járó jogaikkal.
Mint kiderült, azok a válaszadók
nagyobb valószínűséggel tesznek
panaszt, akik légi utazás során fennakadást tapasztaltak, mint azok, akik
más közlekedési módokat vesznek
igénybe. A légi utasok 37 százaléka,
a távolsági busszal közlekedők 26
százaléka, a vasúttal közlekedők 24
százaléka, a hajóval vagy komppal
közlekedők 18 százaléka tett panaszt. Az összes közlekedési módot
figyelembe véve, az utasok 26 szá-

zaléka élt a panasz lehetőségével.
Azon válaszadók aránya, akik utazási fennakadást tapasztaltak, de nem
tettek hivatalos panaszt, 72 százalék
volt. 45 százalék volt azok aránya,
akik a leggyakrabban arra hivatkoztak, hogy nem látták értelmét a panasztételnek, illetve a válaszadók 25
százaléka ítélte úgy, hogy a megtéríteni kívánt összeg túl alacsony.
A felmérés szerint az elmúlt 12
hónapban a légi közlekedésben
fennakadást tapasztalt utazók 53 százalékának nyújtott segítséget valamilyen formában a légitársaság, akár
nyújtottak be panaszt, akár nem. A
válaszadók közül a vasúti utasok
csupán 43 százalékának, a hajóval
vagy komppal közlekedő utasok 38
százalékának ajánlottak fel segítséget fennakadás esetén.
A fogyatékkal élő vagy csökkent
mozgásképességű emberek számára
segítséget kérők jelentős többsége,
81 százaléka, azaz a válaszadók 8
százaléka úgy nyilatkozott, hogy elégedett volt a közlekedési vállalat által
kínált kompenzációval. A megkérdezettek 60 százaléka adott hangot elégedettségének a több közlekedési
módot igénybe vevők közül – közölte az uniós bizottság. (MTI)

Negatív hitelképességi kilátással kezdik a
2020-as évet a közép- és kelet-európai (CEE)
EU-gazdaságok a Moody’s Investors Service
megítélése szerint, elsősorban a külső növekedési környezet romlása miatt.

A nemzetközi hitelminősítő hétfőn Londonban ismertetett 14 oldalas előrejelzésében hangsúlyozza azt
is, hogy a közép- és kelet-európai EU-régió gazdasági
növekedése továbbra is jelentősen meghaladja az Európai Unió egészének növekedési átlagát. Az előrejelzés szerint a térségen belül a következő két évben
Románia mellett Magyarország és Lengyelország
gazdasági növekedése éri el vagy haladja meg a 3 százalékot.
A Moody’s közölte: várakozása szerint a CEE-térség hazai össztermékének (GDP) átlagos növekedési
üteme a külső visszahúzó tényezők miatt az idén 3,3
százalékra, 2021-ben 3 százalékra lassul a 2019-re valószínűsített 3,8 százalékról.
A ház szerint ez azt is jelenti, hogy az országcsoport átlagos növekedése az idén 2,1 százalékponttal,
jövőre 1,6 százalékponttal lesz gyorsabb az euróövezet várható növekedési üteménél a tavalyi 2,7 százalékpontos növekedési előny után. A cég Bulgáriában
2020-ra 3,2 százalékos, 2021-re azonban már csak 2
százalékos GDP-növekedést valószínűsít.
A Moody’s Szlovéniában 2,8, illetve 2,7, Szlovákiában 2,2, illetve 2,5, Horvátországban 2,7, illetve
2,4, Csehországban 2,1, illetve 2,3 százalékos növekedést vár 2020-ra és 2021-re.
A hitelminősítő szerint az általa várt térségi lassulást a külső kereslet gyengülése okozza, tekintettel
arra, hogy a CEE-gazdaságok mennyire nyitottak kereskedelmi szempontból.
Az országcsoport gazdaságaiban a hazai kereslet –
főleg a magánszektorbeli fogyasztás – ugyanakkor továbbra is robusztus lesz, és ennek fő hajtóerejét az

Tovább nőtt az erdélyi turizmus a nyári idényben

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat
által
készített
összesítés szerint a 2019-es
nyári (május–októberi) turisztikai szezonban Erdélyben
a turistaérkezések száma
3,1%-kal, a vendégéjszakáké
4,8%-kal nőtt az előző év
azonos időszakához képest. A
növekedés üteme enyhén
meghaladja az országos átlagot (3,1%, illetve 4,6%).
Ugyanebben a periódusban a
turisztikai szálláshelyek kapacitáskihasználása 37%-os
volt, ami 2,6%-pontos javulást jelent az előző évhez viszonyítva.

A növekedésből a két magyar
többségű székely megye átlag felett
kivette a részét: az előző évhez képest 2019. május–október között
10,2%-kal több turista érkezett, és
9,9%-kal több vendégéjszakát regisztráltak a Székelyföldön. Hasonlóan
kimagasló
növekedést
regisztráltak az észak-erdélyi régióban is (6,9%, illetve 13,3%).
2019. május–októberi időszak
Erdélyben
A hivatalosan bejegyzett turisztikai fogadóegységek 3.548.901 turistaérkezést regisztráltak 2019.
május–október között Erdélyben,
ami 106.417 fővel (3,1%-kal) magasabb, mint az előző év azonos
időszakában. A vendégéjszakák
száma ugyanebben a periódusban
7.752.288 volt, ami 354.602-vel
(4,8%-kal) több, mint a 2018-as
nyári szezonban. Egy turista átlagosan 2,2 napot töltött el egy erdélyi
szálláshelyen a nyáron. Országos
összehasonlításban Erdély a romániai turistaérkezések és vendégéj-

szakák kétötödét adta (42,8% és
38,8%).
A havi szintű adatok alapján az
év egészét tekintve az erdélyi turizmus a nyári hónapokban teljesít a
legjobban – a vendégek száma
egész évben csak júliusban emelkedik hatszázezer, valamint augusztusban hétszázezer fölé.
A téli időszakhoz hasonlóan a
nyári idényben is az erdélyi turistaforgalom legnagyobb részét (a turistaérkezések 38,7%-át és a
vendégéjszakák 33,7%-át) a dél-erdélyi megyékben regisztrálták.
Brassó megye 777.746 turistaérkezéssel és 1.524.768 vendégéjszakával Erdélyben az első, míg
országosan a harmadik helyet foglalja el a megyék rangsorában
(Konstanca megye és Bukarest mögött). További 18,9%-kal járult
hozzá az erdélyi vendégéjszakák
számához a két közép-erdélyi
megye (Kolozs és Maros), valamint
16,8%-kal a Bánság és 15,1%-kal a
Partium. Az észak-erdélyi és székelyföldi megyék részesedése 10%
alatti.
Az erdélyi szálláshelyek kapacitáskihasználása a nyári szezonban
37%-os volt, amely enyhén elmarad
az országos értéktől (40,2%), viszont 2,6%-kal magasabb, mint az
előző év azonos időszakában. E tekintetben Erdélyből a partiumi megyék teljesítettek a legjobban,
44,6%-os aránnyal, míg az északerdélyi megyék a legrosszabbul
(27,7%).
2019. május–októberi ciklus
a Székelyföldön
Székelyföldön a nyári szezonban
227.741 turistaérkezést (amiből
85.402 Kovászna és 142.339 Hargita megyében) és 743.921 ven-

dégéjszakát (421.643 Kovászna és
322.278 Hargita megyében) regisztráltak. Az előző év azonos
időszakához
viszonyítva
ez
10,2%-os növekedést jelent a turisták, és 9,9%-ost a vendégéjszakák
számában.
Különösen
Kovászna megye mutatott jelentős
emelkedést ebben az időszakban
(16,8% és 13,1%).
Ezzel Székelyföld a teljes erdélyi
turistaérkezések 6,4%-át és a vendégéjszakák 9,6%-át adta, ami
enyhe gyarapodást jelent az előző
évekhez mérve.
Növekvő tendenciát mutat a székelyföldi szálláshelyek kapacitáskihasználása is az előző idényhez
viszonyítva. Ez az érték a 2019-es
nyári szezonban 39%, míg egy
évvel korábban 34,7% volt. A mutató Kovászna megyében a tavalyihoz
hasonlóan
kimagasló,
57,1%-os értéket mutat, amivel or-

alacsony munkanélküliség, valamint a bérnövekedést
ösztönző, és így az elkölthető jövedelmi hányadot is
emelő szakpolitikai intézkedések adják – áll a
Moody’s átfogó térségi jelentésében.
A cég a világgazdaságban 2,6 százalékos, az euróövezetben 1,2 százalékos gazdasági növekedést vár
az idén.
Az elemzés szerint a globális és az euróövezeti lassulás növekedést visszahúzó hatását a CEE-térségen
belül Szlovénia szenvedi meg a leginkább, mivel exportjában a régió többi gazdaságával összemérve viszonylag magas a hazai hozzáadottérték-tartalom.
A Moody’s szerint a külső környezet romlásával
szembeni sérülékenység mércéjén Szlovénia után
Szlovákia, Magyarország és Csehország következik.
A cég kiemeli, hogy jóllehet az uniós autóexporttal
szemben kilátásba helyezett további amerikai szankciók határideje november 14-én lejárt, az Egyesült Államok és az Európai Unió viszonya azonban
változatlanul feszült, és ha e feszültség tovább éleződik, a CEE-gazdaságok még erősebb növekedési ellenszélbe kerülhetnek.
A Moody’s hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy
ezt a tényezőt nem tartja nagyon jelentős növekedési
kockázatnak.
A hitelminősítő közölte: becslése szerint ha az európai gyártású járművekre és részegységekre az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vetne ki, az nem
egészen 0,1 százalékponttal lassítaná a CEE-térség átlagos növekedését a Moody’s jelenlegi becsléséhez
viszonyítva.
Az elemzés szerint a térségi átlagon belül egy ilyen
vámszankció Szlovákiában és Magyarországon fejtené ki a legnagyobb hatást: a szlovák gazdaság ebben
az esetben 0,2 százalékponttal, a magyar gazdaság 0,1
százalékponttal lassabban növekedne az előrejelzéshez képest. (MTI)

szágos szinten is az első helyen
van.
2019. május–októberi időtartam
a Partiumban
A másik jelentős arányban magyarok lakta erdélyi régióban, a
Bihar, Szatmár és Szilágy megyékből összesített Partiumban a székelyföldi
vendégforgalom
valamivel kevesebb mint dupláját
regisztrálták: 418.036 turistaérkezést és 1.170.402 vendégéjszakát.
Ez elsősorban a kiemelkedő Bihar
megyei vendégforgalomnak köszönhető (329.912 turistaérkezés és
1.026.630 vendégéjszaka).
Az előző évi nyári idényhez viszonyítva a régió enyhe csökkenést
mutatott a vendégek számában
(-1,2%), ugyanakkor kis mértékű
növekedést a vendégéjszakákéban
(2,2%). Ez a régión belüli súlyából
adódóan valójában a Bihar megyei
turizmus alakulását tükrözi (-3,5%,

illetve 1,3%). Ugyanakkor Szilágy
megye jelentős növekedést könyvelhetett el ebben a szezonban
(14,4%, illetve 12,2%).
A szálláshelyek kapacitáskihasználása ezen a vidéken is növekedett, és
az erdélyi és országos átlag fölött
(44,6%) volt, amely elsősorban az országos szinten is kimagasló Bihar megyei értéknek köszönhető (53,1%).
2019. május–októberi periódus
Közép-Erdélyben
Az elmúlt nyári időközben a
közép-erdélyi régióban (Kolozs és
Maros) valamivel az erdélyi átlag
feletti vendégforgalom-bővülést tapasztalhattunk. A turistaérkezések
száma 764.151 (ami 4,8%-kal több,
mint egy évvel korábban) és a vendégéjszakák száma 1.467.298 volt,
ami 7,3%-os növekedést jelent.
A régiót alkotó mindkét megye
szálláshelykapacitás-kihasználása
is kevéssel az erdélyi átlag fölött
volt: Kolozs megye 40,6%-os,
Maros megye pedig 45,5%-os.
(közlemény)
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Magyar döntetlen az olimpiai bajnok dánokkal

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-Európa-bajnokság, E csoport, 2. forduló: Magyarország – Dánia 24-24
(13-11)
Malmö, vezették: Sondors, Licis
(lettek).
Lövések/gólok: 52/24, illetve
42/24.
Gólok hétméteresből: 5/4, illetve
2/2.
Kiállítások: 8, illetve 2 perc.
Magyarország: Mikler – Hornyák 3, Sipos, Bánhidi, Bóka 2,
Ligetvári, Győri 1, cserék: Máthé
2, Balogh Zs. 7, Nagy B. 4,
Rosta, Szita 5, Tóth Á., Bartók,
szövetségi kapitány: Gulyás István

A magyar férfi-kézilabdaválogatott 24-24-es döntetlent játszott hétfőn az olimpiai és világbajnok dán
csapattal az olimpiai kvalifikációs
férfikézilabda-Európa-bajnokság
csoportkörének második fordulójában, Malmőben.
A dánok közül Magnus Landin és
Lasse Svan sem szerepelt a keretben, sérülés miatt. „Finoman fogalmazva sem lesz könnyű meccs, de
azon az úton szeretnénk tovább haladni, amelyen elindultunk. Ehhez
semmi mást nem kértünk a játékosoktól, csak fegyelmet, koncentrációt és maximális bizalmat,
önbizalmat” – írta közösségi oldalán a találkozó előtt a szakmai stáb
tagja, Nagy László.
A Dánia közelsége miatt csaknem tízezer néző előtt, kiváló hangulatban rendezett meccset mindkét
csapat nyitott védekezéssel kezdte,

és mivel a magyarok voltak pontosabbak, a tizedik percben 5-3-ra vezettek. Talpraesett hozzáállásuknak
és összeszedett játékuknak köszönhetően a találkozó harmadánál 106-os előnyben voltak. Ezt követően
a támadásban elkövetett hibákat az
ellenfél gyors gólokkal büntette, ráadásul a védekezése is hatékonyabbá vált, és Niklas Landin is
egyre több lövést védett a dán kapuban. A magyarok nyolc perc alatt
csupán egyszer találtak be, de a távoli átlövéseikkel végül átlendültek
a holtponton, így a szünetben 1311-re vezettek.
Nikolaj Jakobsen szövetségi kapitány a 36. percben időt kért, mert
csapata a második felvonás elején
sem teljesített jól, majd átálltak lét- Szita Zoltán gólját ünnepli, ezzel egyenlített a magyar csapat a meccs végén Dánia ellen
Fotó: AFP
számfölényes támadójátékra. A magyarok tudatosan igyekeztek védéseire alapozva az ellenfélnek védte, majd Bartók Donátot kiállílassítani a játékot, de Landin újabb megint sikerült egyenlítenie (18- tották, és a dánok az 57. percben –
18), ám a magyar együttes türelme- a mérkőzés során először – átvették
nyomás rajtuk, és nagyvonalakban sen kézilabdázott, és Balogh Zsolt a vezetést. A rendkívül izgalmas
Mestermérleg
„Kicsit bosszús vagyok, mert bejöttek a terveink. Nagyon érde- góljaival újra ellépett kettővel (22- hajrában előbb Szita Zoltán talált
lehet, hogy ebben benne volt egy kes volt látni a megdöbbenést az 20). A 54. percben három is lehetett be, majd Mikkel Hansen lövését
győzelem is, de nem lehetünk elé- arcukon, hiszen nekik mindenkép- volna a különbség, de Balogh Zsolt Mikler Roland kivédte, a magyar
gedetlenek, hiszen összességében pen pontot kellett szerezniük, hétméteresét Yannick Green ki- szakmai stáb nyolc másodperccel a
jó eredményt értünk el. A meccs hogy életben maradjanak a reméelőtt azt mondtam az öltözőben a nyeik. Kíváncsi voltam, miként
– Ukrajna 26-25, Csehország –
Eredményjelző
játékosoknak, hogy bízzanak ma- bírják a nyomást fiatal játékosa2020-as férfikézilabda-Európa- Észak-Macedónia 27-25, Ausztria
gukban, mert az oroszok elleni ink, hogyan élik meg, hogy tízezer
bajnokság (Svédország, Ausztria, – Ukrajna 34-30. Az állás: 1. Spaelső csoportmérkőzést is azzal tud- ember szurkol a dánoknak, de állnyolország 6 pont, 2. Németország
Norvégia), csoportkör:
ták
a
sarat,
és
nem
stresszeltek
naták megnyerni – a taktika betartá4, 3. Hollandia 2, 4. Lettország 0.
*
A
csoport
(Graz):
Fehéroroszorsán kívül –, hogy önmaguk tudtak gyon. Néhányan ismét bizonyí* C csoport (Trondheim): Németszág
–
Szerbia
35-30,
Horvátorlenni. Tudtam, hogy az idő előre- tották, hogy helyük van a jövő maország – Hollandia 34-23, Spaszág
–
Montenegró
27-21,
Horhaladtával a dánok még idegeseb- gyar csapatában” – hangsúlyozta
vátország – Fehéroroszország 31- nyolország – Lettország 33-22,
bek lesznek, egyre nagyobb lesz a Gulyás István szövetségi kapitány.
23, Montenegró – Szerbia 22-21, Lettország – Hollandia 24-32, SpaMontenegró – Fehéroroszország nyolország – Németország 33-26,
27-36, Szerbia – Horvátország 21- Lettország – Németország 27-28,
Az E csoport állása
24. A csoport végeredménye: 1. Hollandia – Spanyolország 25-36.
1. Izland
2
2
0
0
65-53
4
Horvátország 6 pont, 2. Fehér- A csoport végeredménye: 1. Spa2. Magyarország
2
1
1
0
50-49
3
oroszország 4, 3. Montenegró 2, 4. nyolország 6 pont, 2. Németország
3. Dánia
2
0
1
1
54-55
1
4, 3. Hollandia 2, 4. Lettország 0.
Szerbia 0.
4. Oroszország
2
0
0
2
48-60
0
* B csoport (Bécs): Csehország – * D csoport (Trondheim): FranciaAz első két helyezett jut a középdöntőbe.
Ausztria 29-32, Észak-Macedónia ország – Portugália 25-28, Norvé-

Élesedik a küzdelem összetettben
a Dakaron

Az autósok között a Stéphane Peterhansel, Paulo Fiuza francia–portugál
páros nyerte a Szaúd-Arábiában zajló Dakar rali kedden rendezett kilencedik
szakaszát.
Peterhanselék a 415 kilométeres etapon – amelyből 410 kilométer volt a
mért táv – 15 másodperccel autóztak gyorsabb időt, mint a Nasszer al-Attijah,
Matthieu Baumel katari–francia duó.
Az összetettben éllovas spanyol Carlos Sainz 6:31 perces hátránnyal ötödik
helyen ért célba, így összetettben 24 másodpercre csökkent az előnye. A tizenháromszoros bajnok Peterhansel hátránya – idei harmadik szakaszgyőzelme ellenére – még mindig 6:38 perc.
A motorosok között a chilei Pablo Quintanilla volt a leggyorsabb, az összetettben továbbra is az ezúttal negyedikként záró amerikai Ricky Brabec vezet.
A mai, tizedik szakaszon a Haradh és Subajtah közötti 534 kilométeres mért
szakasz vár a mezőnyre. A verseny péntekig tart.
Eredményjelző
Dakar rali, 7. szakasz, Rijád-Vadi al-Davaszir (546 km):
* autósok: 1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Mini JWC Buggy)
4:16:11, 2. al-Attijah, Baumel (katari, francia, Toyota Hilux) 2:12 perc hátrány, 3. Peterhansel, Fiuza (francia, portugál, Mini JWC Buggy) 2:53 p. h.
* motorosok: 1. Kevin Benavides (argentin, Honda) 4:36:22, 2. Barreda
(spanyol, Honda) 1:23 p. h., 3. Walkner (osztrák, KTM) 4:17 p. h., …31.
Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 36:19 p. h., …88. Saghmeister Gábor
(szerbiai, KTM) 2:13:26 ó. h.
8. szakasz (Vadi ad-Davaszir-Vadi ad-Davaszir, 477 km):
* autósok: 1. Mathieu Serradori, Fabian Lurquin (francia, belga, Century
Buggy) 3:48:23, 2. Alonso, Coma (spanyol, Toyota Hilux) 4:04 perc hátrány, 3. Terranova, Graue (argentin, Mini JCW) 6:19 p. h.
* motorosok: 1. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 28:25:01, 2. Quintanilla
(chilei, Husqvarna) 24:48 p. h., 3. Cornejo (spanyol, Honda) 27:01 p. h, …
33. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 6:08:03 ó. h., …95. Saghmeister
Gábor (szerbiai, KTM) 20:50:12 ó. h.
9. szakasz (Vadi ad-Davaszir – Haradh, 415 km):
* autósok: 1. Stéphane Peterhansel, Paulo Fiuza (francia, portugál, Mini)
3:08:31 óra, 2. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia, Toyota)
15 másodperc hátrány, 3. Jaszir Szeajdan, Alekszij Kuzmics (szaúd-arábiai,
orosz, Mini) 4:48 perc h.
* motorosok: 1. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 3:30:33 óra, 2. Toby
Price (ausztrál, KTM) 1:54 perc hátrány, 3. Joan Barreda Bort (spanyol,
Honda) 2:42 p. h., …31. Gyenes Emánuel (Autonet Motorcycle Team)
35:16 p. h., …89. Saghmeister Gábor (Personal Team) 2:04:20 ó. h.
Az összetett állása (élcsoport):
* autósok: 1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Mini) 35:11:54 óra,
2. al-Attijah, Baumel 24 másodperc hátrány, 3. Peterhansel, Fiuza 6:38
perc h.
* motorosok: 1. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 31:59:29 óra, 2. Quintanilla 20:53 p. h., 3. Price 26:43 p. h., …33. Gyenes Emánuel 6:08:03 ó. h.,
…95. Saghmeister Gábor 21:30:12 ó. h.

vége előtt időt kért, de újabb gól
már nem született.
A dánok legeredményesebb játékosa Magnus Bramming volt hét
góllal. Mikler Roland 35 lövésből
11-et védett.
A két csapat 43. alkalommal találkozott egymással, 19 magyar és
húsz dán siker mellett ez volt a negyedik döntetlen. A magyar válogatott ma 19.15-től (TV: DigiSport 2),
Izland ellen játssza utolsó csoportmérkőzését.

gia – Bosznia-Hercegovina 32-26,
Portugália – Bosznia-Hercegovina
27-24, Franciaország – Norvégia
26-28. A csoport állása: 1. Norvégia 4 pont (60-52), 2. Portugália 4
(55-49), 3. Franciaország 0 (51-56),
4. Bosznia-Hercegovina 0 (50-59).
* E csoport (Malmö): Magyarország – Oroszország 26-25, Dánia –
Izland 30-31, Izland – Oroszország
34-23, Dánia – Magyarország 2424.
* F csoport (Göteborg): Szlovénia
– Lengyelország 26-23, Svédország – Svájc 34-21, Svájc – Lengyelország 31-24, Svédország –
Szlovénia 19-21.

Szlovákiát is könnyedén
legyőzte a magyar női válogatott

Második mérkőzésén is sima
Mestermérleg
győzelmet aratott a házigazda „Összességében elégedett vamagyar női vízilabda-válogatott a gyok, simán nyertünk, itt a léDuna Arénában zajló Európa-baj- nyeg az, hogy ne üljön le a
nokságon: Bíró Attila együttese csapat. Most azért lehetett
hétfőn Szlovákia ellen nyert 20- látni, hogy kicsit lassúbbak
voltunk, mint tegnap, igaz,
2-re.
szárazföldön
vízben is dolA horvátokat egy híján húsz goztunk mégésma
délelőtt. A
góllal legyőző magyarok máso- centerjátékot illetően nem az
dik „bemelegítő” mérkőzésükre én kérésem volt, hogy erőlteskészültek, tekintve, hogy ellenfe- sük, ráadásul a játékvezetők
lük a nyitókörben 31-2-re kapott nem honorálták kiállításokkal
ki az oroszoktól. A szlovák gárda, ezeket az akciókat, ezért a
azonkívül, hogy az első percben folytatásban már nem is nabetalált, szinte semmi ellenállást gyon próbálkoztunk vele.
nem tanúsított, még emberelőny- Bízom benne, hogy szerdára
ben is csak hazaadással felérő lö- pörgősebb és jobb lesz a csapat
vésig jutott, ami nem okozott játéka” – értékelt a mérkőzés
végén a magyar szövetségi kagondot Kasó Orsolyának. Úgy pitány, Bíró Attila.
tűnt, Bíró Attila támadásban a
centerjáték erőltetését kérte a já- Anikó és Parkes Rebecca is. Az
tékosoktól, ugyanis rengeteg be- első két negyed után főként
játszást kapott Gyöngyössy Rybanska Natasát lehetett kiemelni,
aki
három kifejezetten szép és
pontos távoli
lövéssel talált
be.
A nagyszünet után a
magyar csapat kissé belealudt
a
szlovákok elképesztően

Leimeter Dóra, a magyar (b) és Ivana Majlathova, a szlovák válogatott
játékosa a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság női tornájának csoportkörében játszott Magyarország – Szlovákia mérkőzésén a Duna
Arénában 2020. január 13-án
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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Jegyzőkönyv
Vízilabda-Európa-bajnokság,
nők, A csoport, 2. forduló: Magyarország -Szlovákia 20-2
(5-1, 5-0, 4-1, 6-0)
Budapest, Duna Aréna, vezette: Korzyna (lengyel), Colombo (olasz).
Gólszerzők: Keszthelyi 6,
Rybanska, Leimeter 3-3, Szilágyi 2, Parkes, Gurisatti, Gyöngyössy, Garda, Vályi, Illés 1-1,
illetve Stankovianska, Peckova 1-1.
Magyarország: Kasó – Vályi,
Keszthelyi, Gurisatti, Parkes,
Máté, Garda – cserék: Szilágyi, Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska, Gangl
(kapus).
A csoport állása: 1. Oroszország 6 pont (58-4), 2. Magyarország 6 (45-8), 3. Görögország 6 (44-10), 4. Horvátország 0 (9-43), 5. Szerbia 0
(9-53), 6. Szlovákia 0 (4-51).

lassú tempójába, ráadásul a riválisnak sikerült felavatnia egy ejtéssel a csereként beálló Gangl
Edinát. A játék képe az utolsó negyedben sem változott, a magyarok 18 góllal nyertek, és
készülhetnek az oroszok elleni
szerdai csoportrangadóra.
A magyarok ma 20 órától az
oroszokkal találkoznak. Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egyetlen tokiói indulási jog
szerezhető meg. Az európai csapatok közül ez csak a vb-ezüstérmes spanyoloknak van meg.

Román vereség a férfiaknál
Elvesztette első mérkőzését a román férfivízilabdaválogatott a Budapesten zajló Európa-bajnokságon. A B csoport első összecsapásán: Románia – Hollandia 8-9 (2-2, 2-3, 41, 0-3). A román gólszerzők: Gheorghe 3, Prioteasa 2, Radu 1, Georgescu 1, Fulea 1, a hollandoktól Winkelhorst 3 találatig jutott. Románia csütörtökön a címvédő Szerbiával találkozik (14 óra), majd szombaton Oroszország
az ellenfél (12.30 óra).
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Megelőzhetők a közúti balesetek?

Vezetés téli útviszonyok között

Hivatásos nevelőszülőket
toboroznak

A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
újra meghirdette hivatásos
nevelőszülői képzéseit, amit a
toborzás, válogatás és felmérés előz meg annak érdekében, hogy munkaszerződéssel
alkalmazhassák őket.

A Team-Up: A gyermekek alternatív minőségi felügyelete címet viselő európai uniós projekt a
társadalomba való beilleszkedést és
a szegény sorból való kiemelést célozza, és lebonyolításában partner
az Országos Gyermekjogvédelmi
és Örökbefogadási Hatóság. Az érdeklődőket az intézmény marosvászékhelyére
várják
sárhelyi
(Trébely utca 7. szám, C épület, I.
emelet, 20-as iroda), érdeklődni a
0265/213-512-es telefonszámon.
A nevelőszülői munkára jelentkezőknek igazolniuk kell, hogy
nem szerepelnek a rendőrség bűn-

ügyi nyilvántartásában, fizikailag és
szellemileg is egészségesek, van
szülői tapasztalatuk, valamint saját
ingatlannal és megfelelő lakhatási
körülményekkel rendelkeznek, ahol
biztosítottak a feltételek két 0–7 év
közötti gyerek neveléséhez. Ezek
után az igazgatóságon el kell végezniük egy alkalmassági tesztet, és ha
minden követelménynek megfelelnek, részt vehetnek az ingyenes felkészítőn. A felkészítést követően
megkötik a szerződést, és a pótszülő gondjaira bíznak két gyereket.
Ezt követően arra kell törekednie,
hogy a gondjaira bízott gyerekek illeszkedjenek be a társadalomba,
szokjanak családi körülményekhez,
illetve, ha örökbe fogadó szülőkhöz
kerülnek, az új családban is találják
meg a boldogságot – tájékoztatott
Miklea Hajnal Katalin vezérigazgató és Deak Elida vezérigazgatóhelyettes. (sz.p.)

Egyszerűsödött a díjbefizetés a főkonzulátuson
A tél beálltával fokozottabb
figyelemmel kell vezetni a
közutakon. A rendőrségi közlemények ezért a balesetek
elkerülése érdekében ismételten a járművek műszaki állapotára figyelmeztetnek.

Ezúttal a napokban történt számtalan baleset közül kettőt említünk,
mindkettő január 14-én, kedden, a
kora reggeli órákban történt, és
amelyek elővigyázatosabb vezetéssel és jobb felszereltséggel talán elkerülhetők lehettek volna. A Brassó
megyei DN1-es úton egy nyergesvontató csúszott meg kanyarban, és
ütközött egy személyautóval, az
utánfutója pedig egy személyszállító autóbusz oldalának csapódott. A
Maros megyei reggeli baleset Mezőbánd határában történt (fotó), a
tűzoltók feszítővágó segítségével
szabadították ki a jármű egyik utasát. A gépkocsivezetőt súlyos sérülésekkel, társát enyhébbekkel
szállították a sürgősségi klinikára.

A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumiabroncs kifogástalan állapota. A
köd, a szitáló hó miatt a csúszós
utakon a hirtelen fékezés balesetveszélyes lehet. Mivel rövidebbek a
nappalok, a járművezetőknél hamarabb jelentkezik a fáradtság, csökken a reakcióidő, ezért több pihenőt
ajánlatos tartani. A pára, a köd
rontja a távolságbecslő képességet,
ugyanakkor a hó, illetve csapadék
fárasztja a szemet, ezért a közlekedési eszközök, útjelzők elkerülhetik
a gépjárművezető figyelmét. Nagyobb követési távolságot tartva,
lassabban kell vezetni, így kisebb a
balesetek bekövetkeztének kockázata, és egy esetleges rossz manőver esetén a hibák könnyebben
korrigálhatók.
Ködlámpa és rövid fény
A téli gumi használata mellett
nem elhanyagolandó a ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpák használata ködös időben. A

Január 25-ig lehet pályázni

Jogosítvány a jövőhöz

Január 25-ig küldhetik be pályázataikat olyan szerény anyagi körülmények között élő fiatalok, akiknek
nincs lehetőségük kifizetni a sofőriskola költségeit,
de a munkavállalásnál feltétel vagy előny a hajtási
jogosítvány, illetve hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában.

Ötödik kiírásához érkezett a MOL Románia és A Közösségért Alapítvány által meghirdetett Jogosítvány a jövőhöz program, mely a hajtási engedély megszerzésének költségeit fedezi
hátrányos helyzetű fiataloknak. A program olyan fiatalok számára fedezi bármilyen kategóriájú hajtási engedély megszerzésével járó költségeket, akik nehéz anyagi körülmények között
élnek, és akiknek munkavállalásánál feltétel vagy előny a jogosítvány, illetve hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában vagy kiterjesztésében azoknak, akik már dolgoznak. A
pályázatokat online vagy postai úton lehet benyújtani 2020. január 25-ig.
A Jogosítvány a jövőhöz programban 17–25 év közötti, hátrányos körülmények között élő fiatalok vehetnek részt, akik B,
C vagy D kategóriájú gépjárművezetői engedélyt szeretnének
szerezni, beleértve a traktorra, trolibuszra és villamosra érvényest is.
A programmal és a pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztató a https://www.kozossegert.ro/hu/jogositvany és a
www.molromania.ro honlapokon megtalálható. A támogatások
összértéke 75.000 lej. Az ötödik kiírás meghirdetésére Bukarestben, az Intézményben Nevelkedett Fiatalok Tanácsának
székházában került sor. A rendezvényen részt vett kilenc olyan
fiatal is, aki a korábbi kiírások keretében már megszerezte a
hajtási jogosítványt. A program négy kiírásában eddig 69 fiatalnak sikerült megszerezni a jogosítványt: 59 személy B kate-

Fotó: ISU

hátsó ködlámpák révén időben észrevesznek a mögöttünk érkezők,
amennyiben azonban oszlopban
halad a gépkocsisor, a hátsó ködzárófény zavarhatja a mögöttünk haladó gépkocsivezetőt, ezért ajánlott
lekapcsolni. A fények rendkívül
fontosak, mivel rossz látási viszonyok közepette ezek által válhat a
gépjármű láthatóvá a közúti forgalomban. A ködlámpákat a rövid
fénnyel egyidejűleg kell használni.
A csúszós utakon való kanyarodásnál nem ajánlott a fékpedált
nyomni, lehetőleg a motorféket kell
használni. A nagyobb távolságra
utazók ellenőrizzék a gépkocsijuk
műszaki állapotát: a fékrendszert, a
klímaberendezést, a téli gumikat
stb. Hasznos időben tájékozódni az
időjárási körülményekről, ugyanakkor a szükséges felszerelések – hólapát, vontatókötél, fagymentesítő
zárolajozó, élelmiszer és ital, takaró, melegebb ruhadarabok – nélkül ne induljanak útnak. (szer)

Bankkártyával is lehet
fizetni

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatja
ügyfeleit és az érdeklődőket, hogy decembertől egyszerűsödött a konzuli díjak befizetésének rendje, mivel bevezették 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 felettieknek 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)

góriás, 8 személy C/CE kategóriás, 1 személy B96, 1 személy
pedig B kategóriás, fogyatékkal élők számára adaptált gépkocsira tette le sikeresen a vizsgát. További 47 kedvezményezett
a tanulmányait folytatja vagy vizsgára készül.
Az évente meghirdetett Jogosítvány a jövőhöz programot pályázati rendszerben szervezi A Közösségért Alapítvány a MOL
Románia támogatásával. A program négyéves fennállása alatt
két országos elismerésben részesült: 2018-ban a Civil Társadalom gáláján, 2017-ben a Romanian CSR Awardson. (sz.p.p.)

Február 10-ig jelentkezhetnek

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány idei első – tizenkét
napos – rövid terápiás programját február 17–
28. között tartják Magyarózdon, a Drogterápiás Otthonban, jelentkezni február 10-éig
lehet.

A Bonus Pastor Alapítvány 15 éve szervez rövid távú
terápiás programokat szenvedélybeteg férfiak és nők
számára. A programokon való részvételt azoknak is
ajánlják, akik hozzátartozóként keresnek segítséget
szenvedélybeteg társuk számára. Az évente négy alkalommal megrendezett programok jó alkalmat nyújtanak
a szenvedélybetegség mibenlétének megismerésére, a
hozzá kapcsolódó problémák és tévhitek felismerésére,
ill. a változtatásra való készség és a motiváltság növelésére. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az
alábbi telefonszámokon lehet: Marosvásárhely: Bartha
Éva – 0740-056-691; Székelyudvarhely: Geréb Tünde
– 0751-226-906; Geréb Géza – 0746-353-637; Sepsiszentgyörgy és környéke: Kozma Ferenc – 0757-489778; Kézdivásárhely: Gergely Dóra – 0745-202-042;
Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237-945, Szakács
Előd – 0752-243-649; Nagyvárad: Kocsis Tünde –
0747-064-624; Szatmár: Puskás Csaba – 0744-539-213.
(sz.)

2020. január 15., szerda _______________________________________________ AKTUÁLIS ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Megújult a SZISZ

Útkereső szovátai fiatalok

Megújult vezetőséggel és új tervekkel
vágott neki az idei esztendőnek a Szovátai Ifjúsági Szervezet (SZISZ). Az
egész városi fiatalságot megcélzó
szervezet új arculatot is ígér.

Gligor Róbert László

Gál Kriszta egy éve próbálja újjáéleszteni
a szervezetet, ez a munka eddig gyakorlati
szinten valósult meg. Igyekeztek minél több
programot szervezni, új eseményekkel gazdagítani a szovátai fiatalok életét, és ez sikerült is az elmúlt évben. Nem rugaszkodtak el
a valóságtól, öt-hat sikeres eseményről számolhatnak be – derült ki a mérlegkészítéskor.
Az egyévi tapasztalat birtokában elméleti és
jogi szempontból is felrázzák a szervezetet,
törvényesen is újjászervezik, hiszen a működéshez szükséges anyagi alapok megszerzéséhez tiszta lapra van szükség.
Felvállalják az érdekképviseletet
A szervezet 2012-ben alakult, ám azóta
változtak az elnökök, cserélődtek a vezetőségi tagok, de mindezek törvényszéki eljárása
nem volt lefolytatva, ezért a szervezet pályázni sem tudott, rendezvényeihez „kéregetnie” kellett. A jogi újjászervezés első
lépéseként összehívták a közgyűlést, ahol az
egykori vezetők újabbaknak adták át a helyüket, december végén pedig a segesvári bíróságra bízták a végzést – mondta el lapunknak
az új elnök, akinek munkáját további hét lelkes elnökségi tag segíti. Együtt dolgozták ki
az idei tervet, a rendezvények naptárát, rendeltek mellé költségvetési tervet, és próbálnak pályázati forrásokat keresni. Továbbra is
közösségi tevékenységeket szeretnének szervezni a fiataloknak, de nem rendezvényszervezési entitásként, inkább a fiatalokat akarják
jobban megismerni. A szervezet egy bizonyos
társadalmi csoport érdekeit szolgálja, az általános iskolásoktól a 30-40 éves korosztályig
határolják be a tágan értelmezhető fiatalság
fogalmát. Ahhoz, hogy ezen réteg érdekeit
felvállalhassák, meg kell ismerniük az ő
problémáikat. Ezt a célt szolgálják elsősorban

A vallásszabadság napján

a rendezvények, hogy feltérképezzék a helyzetet. Továbbá minden lehetséges csatornán
szeretnék közzétenni, hogy a szervezet megújult, és bármikor bármilyen kérdésben hozzájuk fordulhatnak a fiatalok.
A nyolc alapító tag mellett a Domokos
Kázmér középiskola lelkes diákjai önkéntesként csatlakoztak a szervezethez, most együtt
dolgoznak, ötletelnek, terveznek és próbálnak
anyagi forrásokat szerezni. Örömmel tapasztalták, hogy Szovátán sok a fiatal, egy hullámhosszon vannak, így sok időt töltenek
együtt, a közös decemberi programok is öszszehozták őket, és ennek híre újabb fiatalokat
csábított oda, akik eddig sehová sem tartoztak. Az új, lelkes személyek csatlakozását
mindenki örömmel fogadta – számolt be a tapasztalatokról az elnök.
Gazdag év volt
Programok szempontjából nem volt szegény év a tavalyi, hiszen a SZISZ gazdag kínálattal fordult a tagság és a város felé.
Februárban Hófesztet szerveztek, amelynek
az a célja, hogy az egykori Szovátai Téli Játékokat visszahozzák a köztudatba, és ne csak
nyári programok, városnapok és tökfesztivál
szerepeljen a kínálatban, hanem télen is legyen egy fesztiválhétvége. Március végén
karnevált rendeztek, április 11-én a költészet
napját jól sikerült verses villámcsődülettel
ünnepelték meg. A városnapok egyik programja a diákságnak szól, évek óta a SZISZ
szervezi, ahogyan a tökfesztivál diákvetélkedőit is a szervezet dolgozza ki és bonyolítja
le. Color-on néven új rendezvény jelent meg
a palettán, de a ritkább nyári programok nem
lazsálást jelentenek, hiszen a triatlon-Eb
egyik része Szovátán zajlott, és ezen harminc
fiatal dolgozott. A szervezet részt vett az őszi
Európai Mobilitási Hét akcióiban, a kerékpáros felvonulásban és a zumbás villámcsődületen, ott voltak az adventi vasárnapokon is
szervezni és teát osztogatni a résztvevőknek.
Az elmúlt évben tehát saját akcióik mellett az
önkormányzat munkájában is részt vettek –
sorolta fel dióhéjban a tavalyi rendezvényeket az elnök.

Megújult szervezet, új elnökség, új tervek és kilátások.

Új tervek, új arculat
Az idei programról egyelőre visszafogottan nyilatkoznak, de az biztos, hogy a tavalyi rendezvényeiket idén is megszervezik.
Remélik, hogy lesz hó a Hófeszten, bár új
forgatókönyvön és helyszínen gondolkodnak. A tavaly a Color-ont a középiskola diáktanácsa kezdeményezte, az önkormányzat
és az ifjúsági szervezet felkarolta, de az egy
délelőttös tavaszi futóversenyt idén szeretné
a SZISZ kiegészíteni, s a Color-on rendezvényével egynapossá bővíteni, színesebbé
tenni.
A SZISZ elnökségében van könyvelő, művész, középiskolás, pedagógus, az elnök az
összekötő kapocs a szervezet és az önkormányzat között, így számos tevékenységi területet lefednek. Nemcsak érdeklődési körük
és munkájuk tekintetében különbözőek, de
más-más korosztálybeliek is, ezért más-más

Fotó: Szovátai Ifjúsági Szervezet

baráti társaságokat vonzanak a szervezet körébe, így lassan az egész szovátai fiatalságot
át tudják fogni.
Szeretnének az idén új arculatot adni a
szervezetnek a közösségi és internetes oldalakon, az év eleje erről is szól. Továbbá az év
első részében szeretnék börzére hívni a vállalkozókat, hogy a fiatalok is lássák, egyrészt,
hogy milyen szezonális munkalehetőségek
vannak helyben, másrészt, ha a továbbtanulás
után hazatérnek, milyen munkára van igény,
mert egyelőre nincs ilyen kommunikáció a
felek között. Ugyanezt az általános iskolákban is megszerveznék, hogy a diákok úgy válasszanak középiskolai osztályt vagy
szakmát, hogy hosszú távra tervezzenek –
taglalta Gál Kriszta a terveket, hozzátéve,
hogy minden kezdeményezésükben támogatja őket az önkormányzat, így jó kilátásokkal néznek az év elébe.

A felelősség évévé nyilvánította az esztendőt a Magyar Unitárius Egyház

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke
január
13-án,
a
vallásszabadság ünnepén a
felelősség évévé nyilvánította
ezt az esztendőt.

A Magyar Unitárius Egyház zsinata 2002-ben nyilvánította január
13-át a vallásszabadság napjává, ezt
követően Magyarország Országgyűlése 2018. február 20-án egyhangúlag elfogadta Az 1568. évi tordai
vallásügyi törvény jelentőségéről és
a vallásszabadság napjáról című törvényt, illetve hivatalosan is emlékünneppé nyilvánította január 13-át.
2020. január 12-ére a Magyar
Unitárius Egyház megemlékezést
szervezett a megújult tordai unitárius templomban a vallásszabadság
ünnepe alkalmából. Az ünnepi istentiszteleten Újvárosi Katalin székelymuzsnai
lelkész
végzett
szószéki szolgálatot. Prédikációjában elmondta, hogy a bölcs és erős
ember kősziklára építi házát, önmagát és jövőjét is. Dávid Ferenc is
ilyen ember volt, hiszen nélküle
nem ünnepelhettünk volna Tordán,
személye és munkássága pedig
mind a mai napig példaértékű. Az
ünnepségen fellépett az alsófelsőszentmihályi vegyes dalkör.
Bálint Benczédi Ferenc püspök
köszöntötte a jelenlevőket, beszédében kiemelte, hogy a tordai 1568.
évi vallásügyi határozatnak „a szellemiségében indítjuk az évet, bízva
abban, hogy a ma élők is olyan bölcsen és távolbalátóan tudják irányí-

tani a kisebb-nagyobb közösségek
életét, mint a 452 évvel ezelőtt élt
eleink”. Józsa István Lajos házigazda lelkész ünnepi gondolatai
után a gyülekezet átvonult a vallásszabadság emlékműve elé. A Magyar Unitárius Egyház részéről
Boros János és Farkas Emőd főgondnokok, illetve Bálint Benczédi
Ferenc püspök helyezett el koszorút
az Ad astra emlékműnél.
Január 13-án a kolozsvári belvárosi unitárius templomban Demeter
Sándor Loránd székelyderzsi lel-

kész végzett szószéki szolgálatot, és
prédikációjában elmondta, hogy „az
ezerötszázhatvannyolcasok biblia-,
politikai helyzet-, történelem- és
kultúraismeretüket hasznosították
akkor, amikor a vallásszabadság
törvényét megfogalmazták. Tisztában voltak vele, hogy a vallásszabadság minden szabadság alapja. A
hit az Istennel való személyes kapcsolat formája, meghatározza a
gondolkodás és a teljes emberi élet
mikéntjét. Amikor azt mondjuk: a
hit Isten ajándéka, akkor az unitá-

9

rius örökség az erdélyiségnek ezt a
kincsét – Szent Grálját – tiszteli,
őrzi és éli”. A prédikációt követően
elhangzott az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozata.
Bálint Benczédi Ferenc püspök
(fotó) köszöntőjében elmondta,
hogy az új évben új jelmondatot
ajánl nemcsak egyházának, hanem
mindenkinek, aki testvérként tekint
az unitáriusokra. Kiemelte, hogy a
Jakab leveléből vett idézet – „A hit
cselekedetek nélkül halott” – olyan
alapgondolata lehet ennek az évnek,

amely tettre, segítségnyújtásra sarkall. „Éppen ezért e jelmondatot
képzeletben zászlónkra tűzve, a
2020-as évet a felelősség évének
nyilvánítom.” Az egyházfő arra
kérte az egyháztagokat, a gyülekezeteket, egyházköröket, egyháztársadalmi szervezeteket és oktatási
intézményeket, hogy „ébresszük fel
önmagunkban a felelősség tudatát,
és cselekedjünk annak érdekében,
hogy a Jézus által hirdetett egyetemes szeretet ne csak szóban elhangzó törvény legyen, hanem
valósággá váljon”.
Az ünnepség folytatásaként Márkus Barbarossa János hangszerkészítő, restaurátor az általa készített
400. hegedűt és még két másik
vonós hangszert ajánlott fel az egyháznak. Dénes Anna hegedűművész
előadta Jules Massenet Meditáció
című művét, zongorán kísérte
Fodor Ilka Borbála.
Az istentisztelet után az egyház
részéről Boros János és Farkas
Emőd főgondnokok, illetve Bálint
Benczédi Ferenc püspök, az unitárius lelkészszövetség részéről Csete
Árpád elnök, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa részéről Mile
Lajos főkonzul helyezett el koszorút
Dávid Ferenc szobránál. Az ünnepséget állófogadás zárta a Vallásszabadság Házában, ahol Farkas Emőd
főgondnok köszöntőbeszédében a
világiak
felelősségvállalásának
szükségességét emelte ki.
A Magyar Unitárius Egyház
sajtóosztálya
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Közlemény

Szászrégen területén a taxizást szabályozó
határozattervezet közvitájáról

A 2003. évi 52-es számú, a közigazgatás átláthatóságára vonatkozó törvény értelmében Szászrégen polgármestere tájékoztatja az
érdekelteket arról a közvitáról, amelyen a municípiumban a taxizás megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat határozattervezetét fogadják el.
A közvitára 2020. január 17-én 12 órakor kerül sor a polgármesteri hivatal gyűléstermében.
A hozzászólók a közvita előtt feliratkozhatnak a listára, kifejthetik véleményüket, erre a jelentkezők 10 percet kapnak.
A közvita azt követően ér véget, amikor mindenki, aki a közvita
előtt feliratkozott, kifejtette konkrét véleményét a tervezettel kapcsolatosan.
A tájékoztató anyagokat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és a hivatal www.primariareghin.ro honlapján a
„Transparenţa decizională” (átlátható döntéshozatal) menüpontban lehet tanulmányozni.

Buszos
körutazások

2020. április 22–29.
Belgium és Hollandia,
550 euró/fő
2020. április
27. – május 1.
Horvátország,
280 euró/fő

2020. szeptember
2–10.
La Bella Italia,
480 euró/fő

Indulás
Marosvásárhelyről
+ 25 euró/fő.

Munkahelyek százezreit veszélyeztetheti
az elektromobilitás Németországban

Munkahelyek százezreit veszélyeztetheti a német autóiparban az
átállás az elektromobilitásra – írta
hétfőn a Handelsblatt című német
üzleti lap, egy, még nem nyilvános
felmérésre hivatkozva.
A kormány mellett működő közlekedésügyi tanácsadó testület megbízásából végzett kutatás alapján a
legrosszabb esetben 410 ezer munkahely szűnhet meg 2030-ig amiatt,
hogy a belsőégésű motorral működő
gyártmányokat háttérbe szorítják az
elektromos meghajtású kocsik a
hazai össztermék (GDP) nagyjából 5
százalékát biztosító és a teljes állásban foglalkoztatottak 3 százalékának
munkát adó autóiparban. A visszaesés legfőbb oka, hogy egy belsőégésű motor hozzávetőleg 1200

alkatrészből áll, egy elektromotorhoz viszont csak durván 200 alkatrész szükséges, így jóval kevesebb
munkaerőt igényel, és a gyártók
egyre inkább az utóbbi technológiára összepontosítanak. Ezt jelzi,
hogy 2023-ig nagyjából megháromszorozzák, 150 fölé emelik az
elektromos meghajtású modellek
számát.
A foglalkoztatottság leginkább a
motorból és az energiáját továbbító
alkatrészekből álló úgynevezett hajtáslánc területén csökkenhet. Közvetlenül a gyártásban 63 200 és
70 400 között alakulhat a megszűnő
állások száma, a logisztika területén
9480 és 10 560 közötti számban
szűnhetnek meg munkahelyek, a tervezés, fejlesztés és az adminisztráció

területén pedig 6320 és 7040 közötti
számban.
Mindez azt jelenti, hogy 79 ezer
és 88 ezer között lehet a hajtásláncok
területén 2030-ig megszűnő munkahelyek száma a németországi autógyárakban.
80
ezer
körüli
veszteséget tart reálisnak az ágazat
legnagyobb munkaadói érdekképviselete is. A 410 ezer állás elveszítéséről szóló becslést viszont súlyos
túlzásnak tartják.
Ez egy „irreálisan szélsőséges forgatókönyv”, és azon alapul, hogy
igen csekély mértékben fejlődik az
elektromos autók és a használatukhoz szükséges akkumulátorok németországi gyártása – mondta a
Handelsblattnak
Kurt-Christian
Scheel, a VDA ügyvezetője. (MTI)

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

versenyvizsgát szervez egy ideiglenesen megüresedett állás betöltésére
az állatkert ügykezelőségénél

A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell az utólag módosított
és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3. cikkelyében előírt feltételeket.
– egy szakfelügyelői állás – műszaki-adminisztrációs beavatkozási munkacsoport
• licencvizsgával zárt felsőfokú tanulmányok a jog- vagy gazdaságtudományok terén
• szakmai régiség legalább 4 év

A versenyvizsgát Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén szervezik, a következő versenynaptár szerint:
– 2020. január 23., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje
– 2020. január 31., 10 óra – írásbeli vizsga
– 2020. február 6., 10 óra – interjú

A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az intézmény honlapján,
a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén a
’85-ös irodában és a versenybizottság titkáránál igényelhetők a 0265-268-330-as telefonszám 110-es
mellékén.
Dr. Dorin Florea polgármester
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

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

BÁRMILYEN

MUNKÁT

vállalunk:

bádogosmunkát, cserepezést, festést,

padlócsempe-lerakást és udvartakarítást.
Tel. 0742-421-164. (6041)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatorna- és lefolyókészítést,

szigetelést, festést, hófogószerelést,

teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

80 ÉVES, BETEG ASSZONY keres
jóindulatú

asszonyt,

aki

befogadná,

nyugdíja ellenében, öröklésről is szó
lehet. Tel. 0726-340-648. (6040)

VÁSÁROLUNK gépkocsi-akkumulá-

torokat, vasat, vezetékeket. Udvart és

garázst takarítunk. Tel. 0743-512-

168. (6053)

FESTÜNK, parkettezést, padló- és

falicsempézést vállalunk, javítunk
tetőt és csatornát. Tel. 0751-595-201.

(6053)

MEGEMLÉKEZÉS

Tudod, anya, gyakran gondolok
rád, peregnek a napok, és nekem

nem változtál, már nem öregszel,
már nem vagy beteg, úgy látlak,

ahogy elveszítettelek. Szelíd mo-

sollyal az arcodon, szemedben

megnyugvás. Kezed kezedbe kul-

csolva, s már nem válaszolsz a

kérdő szóra. Mikor elmentél, kia-

ludt egy csillag. Az angyalok a
mennyországba hívtak. De saj-

nos, itt lent elvesztettünk téged,
a legtisztább angyalát a Földnek

s az égnek.

Mély fájdalommal a szívünkben
emlékezünk
anyánkra,

drága

az

jó

ákosfalvi

édes-

özv.

ÚJFALVI GIZELLÁRA január 15-

én, halálának első évfordulóján.

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben megmarad emléked és a
szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk OLTEAN
MÁRIÁRA halálának 6. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szép emlékét szívében őrzi leánya,
Tünde és Doru, fia, Attila és Ani, unokája, Noémi, testvére, Nuci családjával
együtt. (6066)
Drága szeretteinkre emlékezünk: SZEDERJESI ILONÁRA,
SZEDERJESI
MÓZESRE
és
SZEDERJESI LÁSZLÓRA, akik
békésen pihennek a ravai temetőben.
„És minden bánat lassan béke
lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.”
(Juhász Gyula)
Emlékük él és élni fog, míg a mi
szívünk
e
földön
dobog.
Szeretteik. (5984-I)

Emléket őrzi két leánya, vejei és
unokái.

Hiányodat feldolgozni nem lehet,

csak próbálunk élni nélküled.
Nyugodj békében, drága édesanyánk! (mp.-I)

VICTORIA javasasszony
felold átkot, kötést, kibékíti a szétváltakat, segít
alkoholizmus, impotencia esetén, leveszi a rontást,
segítségével visszatér a szeretett személy, siker- és
szerencsehozó talizmánokat készít.
Köszönetnyilvánítások:
Enikő Marosvásárhelyről hálás Victoria asszonynak,
mert hosszú távollét után férje visszatért hozzá,
János köszöni Victoria asszonynak, hogy feloldotta a
kötést, így el tudta venni feleségül a szeretett nőt;
Andrea Magyarországról hálás, mert megoldódtak a
nagy problémák a családjában, és most sikeres és
szerencsés.
VICTORIA asszonnyal felvehető a kapcsolat a 0720845-464-es telefonszámon és a WhatsApp
alkalmazáson keresztül.
A megoldás 100%-ban garantált. (Fizetett hirdetés: 5998)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás,
mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy
kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása;
Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és
az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Kegyelettel emlékezünk január 15én a két éve elhunyt drága édesanyánkra, PÁL ZSUZSÁNNÁRA.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Csilla és László. (6073-I)

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.

Várjuk Önöket!

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel.
0756-128-310, Rozália. (64409-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA versenyvizsgát hirdet meghatározatlan időre szóló kari ERASMUS-KOORDINÁTORI
állás
betöltésére.
Részletek
a
https://ms.sapientia.ro/hu/hirek/marosvasarhelyi-kar-allashirdetes-karierasmus-koordinator weboldalon. (sz.-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA versenyvizsgát hirdet TAKARÍTÓI állás betöltésére. Részletek a https://ms.sapientia.ro/hu/hirek/marosvasarhelyi-kar-allashirdetes-takaritoi-allas
weboldalon. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékeztünk január

13-án az ákosfalvi születésű

SUKA KÁROLYRA halálának első

évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Szerettei. (mp.-I)

Szomorúan emlékezünk a 12 éve

elhunyt

KESZEG

MÁRIA-

MAGDOLNÁRA született Molnár.
Nyugodjon békében! Szerettei.

(6092-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, anyós,
DEUTSCH ÉVA
életének 94. évében elhunyt. Temetése január 16-án, csütörtökön 12 órakor lesz az izraelita
temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (sz.-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
após és dédnagytata,
id. SZÁSZ JAKAB
a Konzervgyár volt dolgozója
életének 90. évében örökre megpihent.
Temetése január 16-án, csütörtökön 13 órakor lesz a maroskeresztúri katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (6081-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, a káposztásszentmiklósi születésű
KECSKÉS ERZSÉBET
szül. Fehérvári
türelemmel viselt betegség után
életének 98. évében elhunyt. Temetése 2020. január 17-én, pénteken 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (6093-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik
drága szerettünket, KOCSIS
GYULÁT utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek. A
gyászoló család. (-I)
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