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Növekvő turizmus,
lezárt völgyek

Zárszámadás a hegyimentő szolgálatnál

Új templom épül
Székelybőben

Új templom építésébe fogott a székelybői református gyülekezet, miután
nemrég le kellett bontani a tönkrement
egykori istenházát.

____________2.
Harminc év

Miközben generációk sora lapított a
diktatúrában, élt, ahogy élni lehetett,
voltak társaink, akik többet vállaltak,
akik tettek is azért, hogy megtörténjen
az, ami 1989 decemberében bekövetkezett Romániában. Nem kitüntetésért, nem egy emléklapért, nem
anyagi előnyökért (!), hanem meggyőződésből, emberségből, magyarságtudatból.

Nemrég összesítette tavalyi tevékenységi mérlegét a Maros
Megyei Speciális Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat. Erről, az
idei tervekről, a tavaly felmerült gondokról Kovács Róbert szolgálatvezetővel beszélgettünk.

Vajda György

– Mit igazolnak a 2019-es statisztikák?
– Tavaly 174 bevetésünk volt, ebből 44 esetben külföldi állampolgár

Fotó: Maros Megyei Speciális Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat

hívására válaszoltunk. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi időben – főleg 2019ben – megnőtt a külföldi turisták száma megyénkben, ami jó jel, és arra
kötelez bennünket, hogy nyugati színvonalú, minőségi szolgáltatást végezzünk. Anyagi és más lehetőségeink függvényében 2019-ben sikerült
hét turistaösvényt elismertetni (homologálni), így 50 elismert bejegyzett
túraösvénnyel rendelkezünk a Kelemen- és a Görgényi-havasokban, illetve Marosvásárhely környékén. Az említett hét útvonal közül hármat
(Folytatás a 7. oldalon)

____________4.
Könnyed siker
a legnehezebbnek
gondolt kiszálláson
A legnehezebb kiszállásnak ígérkezett, de csak az első játszmában volt
szoros a mérkőzés a Marosvásárhelyi
CSM női röplabdacsapata számára a
második helyen álló CSM Craiova
ellen, idegenben.

____________9.

Átverni csak speciálisan

Benedek István

Hétfői bejelentés szerint készülnek a speciális nyugdíjak eltörlésére, ez is napirenden lesz állítólag a kétfordulós polgármester-választás visszahozását célzó kezdeményezés mellett. Ebben a
kérdésben is csak a hatalmi játszmák, a pártok választási érdekei diktálják a lépéseket, aminek lehet, hogy már a ma nyugdíjasai is megisszák a levét, de a jövendőbeliek biztosan.
A sok vitát kiváltott speciális nyugdíjak eltörlésének szándékáról
elsőre úgy tűnik, mintha az utóbbi években a lehetőségekhez képest
túlköltekező politikusok kezdenének észhez térni, és visszafogni a kiadásokat. Pedig dehogyis. Ezekre a juttatásokra évente 9 milliárd lej
kell, amiből mintegy 8,2 milliárdot a válogatott egyenruhás öreglegényeknek visz haza a postás. No, és kinek a speciális nyugdíjai maradnak meg, ha nem pont az övéké? Legalábbis ezt vélni az eddigi
adatokból, mert az utóbbi években abban pártokon feletti konszenzus
van, hogy a milliárdos költségvonzatú döntéseket alaposabb számolás és vita nélkül hozzák meg. Mert a döntések következményei nem
érdekesek, az általuk megszerezhető szavazatokon van a lényeg.
Ennek kapcsán is az mozgatta a kezdeményezőket, hogy a speciális
nyugdíj miatt joggal felháborodott kisnyugdíjasok szavazatait szerezzék vissza, no de persze úgy, hogy közben a vastag pénzen lefizetett válogatott vagányok haragját se váltsák ki.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 57 perckor,
lenyugszik
17 óra 11 perckor.
Az év 22. napja,
hátravan 344 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma VINCE, ARTÚR, holnap
ZELMA, RAJMUND napja.
ZELMA: vagy a Salome arab
formájából, vagy a német Salome és Anselma becézéséből
önállósult. Jelentése az első
esetben Sion békéje.
RAJMUND: germán eredetű,
jelentése: okos védő.

Felhős, ködös idő
Hőmérséklet:
max. -10C
min. -60C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. január 21.
1 EUR
4,7790
1 USD
4,3042
100 HUF
1,4257
1 g ARANY
215,2153

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

Zengjen hálaének – fotókiállítás

Zengjen hálaének címmel nyílik fotókiállítás január 26-án,
vasárnap 12 órától Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A magyar kultúra napja alkalmából szervezett fotókiállításon Budai Antal
István fotóművész munkáit lehet megtekinteni, amelyek a
marosvásárhelyi egyházi kórustalálkozók történetét és
hangulatvilágát elevenítik fel. A fotókiállítást a Marx József
fotóklub elnöke, Both Gyula nyitja meg, a rendezvényen
részt vevők Szabó Hajnal orgonajátékát hallhatják. A kiállítás szervezője az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács marosvásárhelyi szervezete.

Klubnap

Január 30-án klubnapot szervez a Nyugdíjasok Maros Megyei Egyesülete, amely fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A részvételi szándékot a Bolyai utca 36. szám alatt,
az emeleti székhelyen lehet jelezni munkanapokon 10-13
óra között.

Zárva lesz az uszoda

A Mircea Birău fedett uszoda január 24-én zárva tart – közölte lapunkkal a vezetőség.

Maros megyei tervekről,
költségvetésről az Ügy-félórában

2020-as tervek Maros megyében – erről kérdezi ma esti
vendégét, Péter Ferenc tanácselnököt az Ügy-félórában
Hamar Mátyás Ruben műsorvezető. A stúdióbeszélgetés
17.50-kor kezdődik az Erdélyi Magyar Televízióban.

Jogosítvány nélkül

Január 20-án 8.50 órakor a segesvári rendőrség munkatársai Segesváron megállítottak egy 32 éves férfi által vezetett autót. Mint kiderült, a sofőrnek azelőtt már
felfüggesztették a jogosítványát közúti vétség miatt.
Ugyanazon napon 22.35 órakor a gernyeszegi rendőrök is
megállítottak Körtvélyfáján egy 44 éves gépkocsivezetőt,
aki nem rendelkezett jogosítvánnyal, és az autót, amelyet
vezetett, nem írták be a forgalomba. Mindkét esetben bűnügyi eljárás indult.

Verte a feleségét

Január 20-án 15 óra körül egy vámosgálfalvi 37 éves nő
értesítette a dicsőszentmártoni rendőrséget. Mint mondta,
közös otthonukban veszekedés során, alkoholos befolyásoltság alatt, 39 éves férje bántalmazta és fenyegette. A
helyzet kiértékelése után a rendőrök ötnapos ideiglenes
védelmet rendeltek el, és bűnügyi eljárást kezdeményeztek családon belüli erőszak miatt.

Láncfűrészt lopott

A marosvásárhelyi rendőrség nyomozói január 20-án azonosítottak és 24 órás előzetes letartóztatásba helyeztek
egy 24 éves fiatalembert, akit lopással gyanúsítanak. A
nyomozás során kiderült, hogy a férfi aznap egy marosvásárhelyi utcán parkoló haszongépjárműből két láncfűrészt
emelt el. Az okozott kár értéke 4800 lej, a fűrészeket viszszajuttatták a tulajdonosnak. A nyomozás (lopás gyanújával) folytatódik.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Közmunkával a közösségi célokért

Új templom épül Székelybőben

Új templom építésébe fogott a székelybői református gyülekezet, miután nemrég le kellett bontani a tönkrement egykori istenházát. Az elmúlt
év nagyszabású terve a székelysárdi ravatalozó
volt, ami példás közösségi összefogás eredményeképpen fel is épült, idén pedig a bői templomra fókuszálnak – tudtuk meg ottjártunkkor
Gáspár Istvántól, a székelytompai missziói református egyházközség lelkészétől.

Menyhárt Borbála

A lelkipásztor elmondta, az egyházközségükhöz tartozik
Tompa mint anyaegyház mellett Nyárádgálfalva, Székelysárd, Székelymoson, Székelybő leányegyházközségek, valamint Kisszentlőrincen is van hét református lélek.
Amikor a lelkész 2002-ben az egyházközségbe került, a
székelybői templom már nagyon rossz állapotban volt.
2004-ben kisebb munkálatokat végeztek, javították a falakat, alábetonozták az épületet, azonban tudták, hogy ez csupán pillanatnyi megoldás, nem lesz hosszú életű, ugyanis a
templom állaga tovább romlott, a falak repedeztek, a toronyrész valósággal szétkorhadt, félő volt, hogy összedől.
Ekkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy új templomot kellene építeni. A tervet a hívek ugyan örömmel fogadták, viszont világos volt, hogy a beruházáshoz szükséges összeget
kizárólag külső forrásokból tudják majd összegyűjteni.
– Bőben mintegy negyven református lélek van, körülbelül ugyanannyi katolikus, száz fő alatt van a falu lakossága. Nem mondhatom, hogy kiöregedő település, hiszen
több fiatal házaspár él itt, vannak gyerekek, karácsonykor
is 15 csomagot osztottunk ki nekik. A falubeliek, ha kell,
mindig készségesen segítenek közmunkával, de jelentősebb
anyagi hozzájárulásra nemigen lehet számítani, hiszen félreeső település, az itt lakók zömében földművelésből élnek
vagy nyugdíjasok, így kizárólag pályázatban tudtunk gondolkodni – mutatott rá a lelkipásztor. Mint mondta, tavaly
sikeresen pályáztak a kulturális és vallásügyi minisztériumnál, így sikerült közmunkával lebontani a régi templomot,
valamint kiásni és kiönteni az újnak az alapját. Mi több, bizonyos mennyiségű építőanyagot is megvásároltak, amire
majd szükség lesz az építkezés folytatásához.
Gáspár István lelkész derűlátó, mint mondta, idén újból
pályáznak a kulturális és vallásügyi minisztériumnál, Császár
Károly szenátortól ígéretet kaptak a támogatásra, így remélhetőleg az idén sikerül befedni az
épületet. A lelkész reményét fejezte ki, hogy a lehetőségek
függvényében a püspökség is
felkarolja majd a kis közösség
számára oly fontos célt, emellett
ha a magyar államnál, a Bethlen
Gábor Alapnál adódik pályázati
lehetőség, ott is próbálkoznak.
– Megpróbálunk minden lehetőséget megragadni, hogy
külső forrásokból tudjuk fedezni a költségeket. Ha több
forrásból is, de remélem, sikerül
összegyűjteni a pénzt, és legkésőbb 4-5 év alatt elkészül a
templom. Hiszem, hogy Isten
megnyitja a kapukat, és gondja
lesz rá, hogy az ő háza felépülhessen Bőben – tette hozzá a lelkész, aki szerint a bőieknek
szívügye, hogy felépüljön az új
templom, amely alig valamivel
lesz nagyobb, tágasabb, mint a

RENDEZVÉNYEK

Megáll az ész – nagy sikerű
Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat folyamatosan színre viszi a Megáll
az ész című szilveszteri kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében. A nagy
sikerű előadást január 25-én, szombaton, 26-án, vasárnap, majd február elsején, másodikán, 8-án és 9-én este
7 órától tekintheti meg a közönség. Fellépnek: Puskás
Győző, Gönczi Katalin, Kelemen Barna, Halmágyi Éva,

régi, mintegy 110 négyzetméteres, kisméretű istenházát terveznek, mert kis gyülekezet, nincs szükség nagy templomra.
Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a bői művelődési otthonban a Székelybőért Egyesület egy könyvtárat rendezett
be, és a régi templom lebontása óta ott tartják az istentiszteleteket.
Adakozás és közmunka – a követendő vidéki példa
Vidéken, főként a kisebb lélekszámú településeken, ma
is sikerül megmozgatni a falubelieket egy-egy közösségi
cél érdekében, jó példa erre Székelysárd is, ahol a közösség
kétkezi munkájának köszönhetően áll ma a ravatalozó. Gáspár István lelkipásztor szerint ravatalozóra nagy szükség
van mindenik gyülekezetben. Székelytompán egyrészt – kisebb részben – gyülekezeti adományokból, másrészt a nyárádszeredai önkormányzat és a református egyházközség
támogatásával sikerült felépíteni a ravatalozót. Az épület
elkészült, használható, a villany azonban még nincs bevezetve.
A lelkész szerint régóta terveznek Székelysárdra is ravatalozót, a tavaly közös gyűlést hívott össze, amelyen részt
vett református részről a presbitérium, valamint a katolikus
és az ortodox egyház képviselői. Abban egyeztek meg,
hogy első lépésben adományokat gyűjtenek erre, személyenként 100 lejt. A ravatalozó helyszínéül a református
templomkertre esett a választás, mivel közel van a református és az ortodox temető is.
A lelkész rámutatott, tudta, hogy Sárdon kiválóan működik a közmunka, a falubeliek lelkesen segítettek, ki amivel
tudott, egyesek kétkezi munkával, mások emellett építőanyaggal is hozzájárultak a közösségi beruházáshoz. Tóth
Sándor polgármester, valamint a nyárádszeredai önkormányzat munkagépekkel, építőanyaggal segített, a településen élő két ács oroszlánrészt vállalt a munkában. – Szép
összefogás volt. Volt, aki azt mondta, hozott három kocsi
követ, de csak kettőt kell kifizetni, a harmadik adomány –
jegyezte meg a lelkész. Ennek az összefogásnak köszönhetően karácsony előtt egy héttel sikerült befedni az épületet,
ám még nem használható, ablakokat, ajtókat kell szerelni,
vakolni kell.
Ezért tavasszal újabb gyűjtést szerveznek, ugyancsak 100
lejjel járulnak majd hozzá a hívek a további költségek fedezéséhez.

Fotó: Nagy Tibor

Cseke Péter, Szőlősi P. Szilárd és Gáll Ágnes. Énekel:
Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. A teljes műsorrend megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.

30 éves a Látó

Január 22-én, ma 18 órakor a Bernády Házban a 30 éve
létrejött Látó szépirodalmi folyóirat jelenlegi szerkesztői,
valamint Gálfalvi György, a lap egykori főszerkesztője beszélget az eltelt három évtizedről, olvas fel a lap mindenkori munkatársaitól, idézi fel a Látó legszebb pillanatait
és/vagy legnehezebb időszakait. Ekkor mutatják be a
Látó ünnepi lapszámát is.
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A különnyugdíjak eltörléséről is szavaznak
a parlament rendkívüli ülésszakán

A különnyugdíjak eltörlését célzó törvénytervezetet is napirendre tűzik a parlament jövő heti rendkívüli ülésszakán –
jelentette be hétfőn az ellenzéki Szociáldemokrata Pártot
(PSD) vezető Marcel Ciolacu, a képviselőház elnöke.
A házbizottság a PSD kezdeményezésére egészítette ki a
rendkívüli ülésszak napirendjét, amelyet az államfő a kétfordulós polgármester-választás bevezetése érdekében hívott
össze. Ciolacu hozzátette: nem volt már értelme, hogy a PSD
– eredeti terveinek megfelelően – egy külön rendkívüli ülésszakot kezdeményezzen, így a választási törvény módosítása
miatt összehívott ülésszakon, jövő kedden fognak voksolni a
képviselők a különnyugdíjakról is.
A helyhatósági és parlamenti választásokra készülve a pártok egymásra licitálva próbálnak politikai hasznot húzni
abból, hogy az emberek többsége által méltánytalannak tartott
extra juttatások eltörlését kezdeményezik.
Miután az extra nyugdíjakat a PSD köré szerveződött parlamenti többség szavazta meg, a témát először a jobboldal
vette elő, hogy a PSD-t támadja. Most a szociáldemokraták
próbálják összekapcsolni a különnyugdíjak ügyét a családi
pótlék megduplázásával, vagyis egy olyan témával, amellyel

ők támadják a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányát.
A PSD arra hivatkozva sürgeti a különnyugdíjak eltörlését,
hogy ezzel fedezetet teremtsen a családi pótlék megduplázására. A „gyerekpénzként” emlegetett támogatás újabb emelését a parlamentben többségben lévő baloldal szavazta meg
tavaly decemberben, a törvény alkalmazását – amely évente
több mint 7 milliárd lejes többletkiadást jelent – a költségvetési források hiányára hivatkozva augusztusig elnapolta a
jobbközép kormány.
A Profit.ro gazdasági portál becslése szerint a román állam
tavaly 9,15 milliárd lejnyi közpénzt fizetett ki a különböző
jogcímen extra nyugdíjra jogosult mintegy 150 ezer kedvezményezettnek.
Többek között a katonáknak, rendőröknek, titkosszolgálati
ügynököknek, bíráknak, ügyészeknek, pilótáknak, diplomatáknak, pénzügyőröknek, alkotmánybíráknak és törvényhozóknak jár speciális állami nyugdíj, amelynek – az átlagnyugdíjat általában jelentősen meghaladó – mértékét nem
járulékbefizetéseik, hanem az illető ágazat számára hozott
speciális jogszabályok alapján számítják ki. (MTI)

900 millió eurós humanitárius segélyezési költségvetést fogadott el az Európai Bizottság – közölte a testület egyik szóvivője hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján.
Tájékoztatása szerint a költségvetésben rendelkezésre álló
összegből 400 millió eurót fordít az EU az afrikai kontinensen segélyezési célokra, elsősorban a Kongói Demokratikus
Köztársaságban, amelyet már hosszú ideje konfliktus sújt.
Mivel az ország keleti részén elterjedt ebola nagyban rontja
a már kialakult válsághelyzetet, ennek az összegnek egy
része „valószínűsíthetően” a járvány megfékezését fogja célozni.
Az afrikai kontinens problémáinak enyhítésére kiutalt öszszeg továbbá a Száhel-övezetben kialakult élelmezési válsá-

got hivatott csökkenteni, illetve a Közép-afrikai Köztársaságban, Dél-Szudánban és a Csád-tó medencéjében dúló erőszak
elől elmenekültek legsürgetőbb igények kielégítésére szolgál.
A Közel-Keleten 345 millió eurót fordít az EU a szíriai háború által sújtottak körülményeinek javítására, illetve Jemenben a polgárháború miatt kialakult kritikus helyzet
enyhítésére.
Ázsia és Latin-Amerika a költségvetésből előreláthatólag
111 millió eurós támogatást fog kapni. Latin-Amerikában a
segély elsősorban a venezuelai válság hatásait hivatott csökkenteni.
Emellett az Európai Unió továbbra is segítséget fog nyújtani olyan ázsiai országoknak, mint Afganisztán. (MTI)

Ismét közvetlen éjszakai vonatközlekedés indul Brüsszel és
Európa több nagyvárosa között. Tizenhat év után a belga fővárosba tartó első nemzetközi éjszakai szerelvény Bécsből
indul vasárnap este – közölte a helyi sajtó vasárnap.
A Bécset és Brüsszelt összekötő, heti kétszer közlekedő éjszakai vasúti járat az ÖBB osztrák vasúttársaság közreműködésével valósul meg.
A vasárnap este induló szerelvény hétfőn 11 óra előtt néhány perccel fut be a belga főváros déli pályaudvarára. A
mintegy 14 órás út tizenöt megállót, köztük az ausztriai
Innsbruckot, a németországi Nürnberget, Frankfurtot, Kölnt,
valamint a kelet-belgiumi Liege-t érinti. Vissza este hat óra
után indul és reggel fél kilencre ér az osztrák fővárosba. A
legolcsóbb jegyek ára 29,90 euró.

Az osztrák szolgáltatón keresztül a belga főváros olyan
nemzetközi hálózathoz csatlakozik, amely közvetlen éjszakai
vasúti összeköttetést biztosít Európai szinte valamennyi nagyvárosa, köztük Budapest között.
A La Libre Belgique című belga napilap tájékoztatása szerint az SNCB belga vasúti társaság a megnövekedett nemzetközi díjak, valamint az olcsó fapados légitársaságok
megjelenésével jelentősen visszaesett utasforgalom miatt döntött úgy 2003-ban, hogy felhagy az éjszakai vonatok közlekedtetésével.
Friss tanulmányok azonban azt mutatják, hogy sokan a repüléssel összefüggő félelmeik, mások a repüléssel járó káros
környezeti hatások miatt érzett aggodalmuk miatt választják a
vasutat egyre gyakrabban utazásaikhoz. (MTI)

A brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után tervezett új bevándorlási szabályozás „az embert helyezi előtérbe, nem az
útlevelet” – mondta hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök.
Johnson a Londonban rendezett brit–afrikai befektetési
csúcsértekezleten kijelentette: az új rendszer a jelenleginél
igazságosabb lesz, és egyenlőbb elbírálást tesz lehetővé.
Azzal, hogy mindenkit egyformán kezel, függetlenül attól,
hogy ki honnan érkezett, és az útlevél helyett az embert helyezi
előtérbe, a majdani új brit bevándorlási rendszer lehetővé teszi
azt is, hogy a világ bármely részéről a legjobb tehetségeket lehessen Nagy-Britanniába csábítani – fogalmazott a brit kormányfő.
Boris Johnson szerint mindez jó hír azoknak, akik azért érkeznek Nagy-Britanniába, hogy a világ legjobb egyetemein
tanuljanak, részesei lehessenek a magasan fejlett technológia
forradalmi fejlődésének, vagy azért, hogy „a pénzügyi világ
titánjainál dolgozzanak”.
A konzervatív párti brit kormány az ausztráliai pontozásos
elbíráláshoz hasonló, egységes – vagyis az Európai Unióból
és az unión kívüli országokból érkezőkre egyformán érvényes
– bevándorlási szabályozást kíván életbe léptetni a brit EUtagság jövő pénteken esedékes megszűnése után tervezett 11
havi átmeneti időszak lejártával, vagyis várhatóan 2021 januárjától.
A tervezett új szabályozás értelmében a bevándorlási kérelmek elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik tudnak
annyira angolul, hogy nyelvtudásukat munkájukban és mindennapi életvitelükben hasznosítani tudják.
Ugyancsak előnyös elbírálásra számíthatnak, akik a brit üzleti szektor számára elsődleges fontosságú munkát tudnak vé-

gezni, és azok is, akik maguk létesítenek olyan üzleti vállalkozásokat, amelyek brit munkavállalókat alkalmaznak, és
Nagy-Britanniában adóznak.
London emellett jelentősen növeli azoknak az elsősorban
tudományos, egészségügyi és ipari kutatással foglalkozó szervezeteknek a számát, amelyek a jövőben jogosultak lesznek
magasan képzett külföldi szakemberek toborzására gyorsított
letelepedési és munkavállalási eljárás felajánlásával.
Boris Johnson a BBC televíziónak nyilatkozva nemrégiben
– az Európai Unióban érvényes szabad mozgásra utalva –
azzal indokolta az általános bevándorlási szabályok szigorítását, hogy jelenleg ellenőrizetlen bevándorlás zajlik egy több
mint 500 millió lakosú térségből, és a szakképesítés nélküliek
bevándorlása az elmúlt húsz évben a nagy-britanniai bérek
emelkedését is akadályozta.
Johnson szerint az uniós bevándorlási szabályozás mindemellett diszkriminatív az EU-n kívüli országokból érkezőkkel
szemben.
Hasonló érveket Johnson elődje, Theresa May volt brit kormányfő is használt.
May a Brit Iparszövetség (CBI) tavalyi éves kongresszusán
felszólalva azt mondta: a brit EU-tagság megszűnése utáni új
brit bevándorlási szabályozás véget vet annak, hogy az Európai Unióból érkezők szakképzettségüktől, szakmai tapasztalataiktól függetlenül „beállhatnak a sor elejére, a Sydney-ből
érkező mérnökök vagy a Delhiből érkező szoftverfejlesztők
elé”.
A volt brit miniszterelnök e kijelentését számos bírálat érte,
és May nem sokkal később elnézést kért, elismerve, hogy nem
lett volna szabad e szóhasználattal élnie. (MTI)

EB: 900 millió euró jut humanitárius segélyezésre
2020-ban
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Dorin Florea nem jelent meg
a CNCD-nél

Bár beidézték, nem jelent meg Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester kedden az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) előtt, amely a
kijelentései nyomán vizsgálódik. A CNCD kedden
vizsgálta meg a polgármester kijelentéseit, amelyek
szerint többek között a szociális körülmények vizsgálata is szükséges a gyermeket akaró párok esetében. Asztalos Csaba, a CNCD elnöke a Mediafax
hírügynökségnek elmondta, írásban kapta meg Florea álláspontját. A dokumentum szerint az elöljáró
fenntartja kijelentéseit, ártatlannak tartja magát, és
úgy értékeli: nem követett el diszkriminációt. Az
elnök szerint a testület kb. egy héten belül dönthet
az ügyben. Dorin Florea a Facebookon írt arról, hogy
az emberekben tudatosítani kell: a gyermekneveléssel járó felelősség óriási. Ezért a szociális körülmények kötelező vizsgálatát javasolja a gyermeket
akaró párok esetében.

Dragnea rács mögött marad

Elutasította kedden a legfelsőbb bíróság egyik öttagú testülete Liviu Dragnea semmisségi folyamodványát, amelyben a Szociáldemokrata Párt (PSD)
volt elnöke a fiktív alkalmazások perében rá kiszabott három és fél éves börtönbüntetés eltörlését
kérte. A döntés jogerős. Ez volt a második rendkívüli
jogorvoslati eljárás, amelyet Liviu Dragnea indított
börtönbüntetésének eltörlése érdekében, első semmisségi panaszát 2019 decemberében utasították
el. A volt PSD-elnök még kezdeményezett két pert,
amelyektől ítélete felfüggesztését reméli, ezek közül
az egyik a bukaresti törvényszéken, a másik a legfelsőbb bíróságon zajlik. Mindkét perben jövő héten
kerül sor a tárgyalásra. (Agerpres)

Vizsgálat indult Meleşcanu ellen

Hivatalból vizsgálatot indított a Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét
Ápoló Intézet (IICCMER) Teodor Meleşcanu ellen az
1989. december 19-én és 20-án Bécsben zajlott üléseken a román küldöttség képviselőjeként tett nyilatkozatai miatt. Az IICCMER keddi közleménye
rámutat, a diplomáciai táviratok tanúsága szerint
Teodor Meleşcanu félretájékoztatta az üléseken
részt vett diplomatákat a Temesváron történt gyilkosságok és visszaélések kapcsán, „hamis híreszteléseknek”, „alaptalan sajtóhíreknek” minősítve a
kommunista hatalom képviselői által elkövetett bűntetteket. Az intézet által indított különleges eljárás
keretében további archív dokumentumokat vizsgálnak át, tanúkat hallgatnak ki, és amennyiben olyan
tényszerű bizonyítékokat találnak, amelyek esetleges bűntettek elkövetésére utalnak, az illetékes bűnüldöző szervekhez fordulnak ezekkel – szögezik le
közleményükben az IICCMER képviselői. (Agerpres)

Kína betiltja az egyszer
használatos műanyagokat

Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy a tervek szerint 2020 végére
nagyvárosaiban, 2022-re pedig minden városában
betiltja a nem lebomló műanyag zacskókat. A kínai
vendéglátóhelyeken az egyszer használatos műanyag szívószálak használatát is megtiltják. A kínai
Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság vasárnap
hozta nyilvánosságra új irányelveit, amelyeket a következő öt évben akarnak megvalósítani. Kínában
már nem először indítanak kampányt a műanyagok
használata ellen: 2008-ban megtiltották, hogy a boltokban ingyen adják a műanyag zacskókat, és a legvékonyabb műanyag zacskók forgalmazását is
betiltották. Noha korábban Kína volt a legnagyobb
műanyaghulladék-importőr a világon, 2017-ben bejelentették, hogy megtiltják a külföldről érkező műanyag hulladékok behozatalát. (MTI)

Átverni csak speciálisan
(Folytatás az 1. oldalról)
Mindeközben egyre tisztább, hogy a nyugdíjkérdéssel
inkább előbb, mint utóbb komolyan kellene foglalkozni,
mert ha folytatódnak az eddigi demográfiai és gazdasági tendenciák, akkor a mai nyugdíjasok még-még ellesznek valahogyan, de a néhai diktatúra
dekrétumgenerációja nagyjából arra számíthat majd
nyugdíjas korára, amit félre tud tenni magának, mert
amit a postás hoz majd neki, az a havi számláira sem
lesz elég. Ennek részben vagy akár egészen elejét lehetne venni, ha az országot vezető politikusok képesek
és hajlandóak is lennének a gazdaság fejlesztésére irányuló hosszú távú programokban gondolkodni és dolgozni, megtámogatva ezt tudatos családpolitikával is –
csak az augusztusig halasztott gyerekpénz kedvéért,
amit azért kaszáltak el, mert az ellenfél javasolta –,
ahogy azt értelmesebben vezetett országokban látni. De
itt a pillanatnyi politikai és anyagi hasznon, pártérdeken kívül nincs egyéb mozgatórugó, és olyan szakértői
háttér sem fedezhető fel a jelenlegi pártfelhozatal mögött, amelynek a szürkeállományában megfoganhatna
a megoldás. Sokak számára lesz ez keserű felismerés
egy szűk emberöltőn belül.
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Az új EB nyitottabb (nem csak) a kisebbségi kérdésben

A minap regisztrálták az Európai Bizottság online rendszerében a Minority SafePack
európai
kisebbségvédelmi
kezdeményezés aláírásait. Az
RMDSZ által kezdeményezett,
a FUEN által koordinált aláírásgyűjtés 2017 áprilisában
indult, és a rendelkezésre álló
egy év alatt összegyűjtött támogatói nyilatkozatok közül a
28 uniós tagállam szakhatóságai 1.128.385-öt hitelesítettek. Ezeket láttamozta az
Európai Bizottság.

Mózes Edith

Vincze Loránt európai parlamenti
képviselővel, a FUEN elnökével
beszélgettünk erről.
– Végre érdemi párbeszédre
kerül sor az Európai Bizottsággal,
mert nyolc év alatt, amióta létezik a
Minority SafePack, még nem volt
találkozónk, és mivel az aláírásokat
hivatalosan benyújtottuk, a Bizottságnak kötelessége találkozni velünk. Nagy reményekkel nézek
elébe, ugyanis a mi szempontunkból két fontos dolgot kell megbeszélni: az egyik, hogy miért
indítottuk ezt a kezdeményezést,
miért volt szükség Európában arra,
hogy bizonyos kisebbségek jogairól
törvények, szabályok szülessenek,
miért kell pénzügyileg támogatnia
az Európai Uniónak a kulturális és
nyelvi örökség megőrzését; a második pedig, hogy mi az ehhez szükséges
jogszabályjavaslatokat
elkészítettük, minden, amiről úgy
gondoljuk, hogy ebben az uniós keretben elkészíthető, bekerült a dokumentumba olyan formában, hogy
azt el lehet fogadni. Ezt szeretnénk
átadni, hogy foglalkozzék vele az
Európai Bizottság.
– Mi a következő lépés?
– A következő lépés a közmeghallgatás megszervezése lesz az Európai Parlamentben.
– Mikor találkoznak a Bizottsággal?
– Legkésőbb február első hetében
kell találkozzunk, az aláírásokat január 9-én adtuk le, egy hónapon
belül kell megszervezni a találkozót.

Virág György

Jó okom volt várni ezekkel a sorokkal: a (romániai) rendszerváltás
kerek évfordulója idején, december
közepétől január közepéig, térben
nagyon távol voltam a megemlékezések helyszínétől. Egyik, Budapesten
élő
unokámmal
az
Ausztráliában (Perth) élő másik
unokámhoz utaztam, hogy azon a
távoli földrészen élvezhessem a
napfényes nyarat.
A fizikai távolság persze nem
akadályozott abban, hogy kövessem
az itthoni-otthoni történéseket, híreket. Az is természetes, hogy elsősorban a Maros megyében,
Marosvásárhelyen lezajlott eseményekről olvastam nosztalgiával és
vegyes érzésekkel: hiába kerestem
ugyanis a hírekben néhány, a helyi
magyar közösség meghatározó személyiségének a nevét. Sem az ünnepélyes megemlékezések, sem az
ilyenkor szokásos emlékdiplomák
átadása során nem találtam (például) Király Károly, Kincses Előd
vagy a néhai Jakabffy Attila nevét.
Bevallom: elfogult vagyok (de ki
nem az?). Egykori munkahelyi fő-

______________________________________________ 2020. január 22., szerda

Február elején találkoznak a Bizottsággal

– Kik vesznek részt rajta?
– A mi részünkről elsősorban a
kezdeményezőbizottság tagjai, Kelemen Hunor, Hans Heinrich Hansen, a dél-tiroli kormányzó, a
karintiai szlovén elnök és természetesen a FUEN elnöksége. Meglátjuk, a Bizottság részéről kik jönnek
el. Várjuk a visszajelzést.
– Hogyan zajlanak le ezek a találkozók?
– Párbeszédet folytatunk. Mi elmondjuk a mondanivalónkat, ők válaszolnak, és utána tartanak egy
közmeghallgatást az Európai Parlamentben, ahol mindenki, akit érdekel ez a téma – beleértve most már
a parlamenti képviselőket is és a
civil szervezeteket, amelyek eljönnek a meghallgatásra –, elmondhatja a véleményét. A lényeg az,
hogy legyen utána egy plenáris vita,
amely szabályozhat, hogy szülessen
egy döntés. Akkor ez egy olyan dokumentum lesz, amelyet elfogadott
a parlament, és akkor ez egy újabb
érv a Bizottság számára, hogy törvényt alkosson, mert nyomós ok az
egymillió polgári aláírás mellett,
hogy a Parlament is úgy határozott:
ebből legyen törvény.
– Mi történik, ha a Bizottság azt
mondja, hogy nem indít jogalkotást?
– Az nagyon szomorú lenne Európára nézve. Meg kellene vizsgálni, mit jelent ez az elutasítás, de
én azt gondolom, annyira előrehaladtunk ezzel az üggyel, felépítettünk
egy
nagy
európai
együttműködést, hogy nem hinném, hogy a Bizottság elutasítaná.
Már csak azért sem, mert maga a
polgári kezdeményezés mint eszköz sosem ért még a végére. Korábban is volt négy kezdeményezés
más témában, a Bizottság meg úgy
döntött, hogy nem csinál semmit.
Mi abban reménykedünk, hogy a
miénk lesz az első, amivel bebizonyíthatja az új Európai Bizottság,
hogy komolyan gondolja, hogy ezt
az eszközt a polgároknak a végéig
hasznosítják, a vége pedig az, hogy
lesz törvény.
– Milyennek látja az új Bizottságot?
– Úgy látom, hogy nyitottabb és

Harminc év

nököm (1974–1978), Király Károly,
véleményem szerint azokban a
decemberi-januári napokban, de a
későbbi években is a legfontosabb
tisztségek viselőjeként, de főleg az
1972–1989 között vállalt ellenállói
tevékenységéért többet érdemelne a
marosvásárhelyi magyar közösségtől. Tudom, sokan legyintenek erre,
mondván: ugyan, kérem, ő volt az,
aki egykoron együtt vadászgatott a
diktátorral! Ezzel a ténnyel teljesen
fölösleges volna vitatkozni, csak
éppen illene hozzátenni: ugyanaz a
személy volt, aki Kovászna megye
első titkáraként (1968–1972) magyar intézményhálózatot, pezsgő
művelődési életet épített ki a térségben. Önkéntes lemondása után folyamatosan ostromolta leveleivel a
magas párt- és állami vezetőket a
magyar közösség jogfosztása miatt,
de Nyugatra eljuttatott levelei révén
ezeket a sérelmeket és az általános
emberi jogokat sértő intézkedéseket
az Egyesült Államok kongresszusának is tudomására hozta.
Az újonnan megalakult román
szenátus alelnökeként, egyedüli
magyarként, inkább lemondott
mandátumáról, de nem vett részt a

pozitívabb, nem csak a kisebbségi
kérdésben. Az elnök megígérte,
hogy azokat a határozatokat, amelyeket elfogad a Parlament, komolyan veszik, és elindítják a
jogalkotást. Eddig a Parlament által
elfogadott határozatokat betették
egy fiókba, és sose vették elő. Az
előző mandátumban is volt olyan
döntés, amely a diszkriminációellenesség mentén jogegyenlőséget kért
a kisebbségeknek, a Parlament nagy
többséggel elfogadta, a Bizottság
pedig nem csinált semmit. Az új bizottsági elnök azt ígérte, hogy az

ilyen jellegű indítványokat komolyan veszik, foglalkoznak vele.
– Egyébként ez egy fonák parlament, nem úgy működik, mint a
nemzeti parlamentek: itt a Bizottságnak van kezdeményezési joga.
De térjünk vissza a kezdetekhez…
– 2013-ban jegyeztük be, 2011
óta dolgozunk rajta, hosszú ideig
pereskedtünk, hiszen az előző Bizottság elutasította a kezdeményezést
azzal,
hogy
a
kisebbségvédelemről szól, és nem
akar ezzel foglalkozni. A bíróság
viszont nekünk adott igazat, mivel

a Bizottság meg sem indokolta rendesen, hogy miért utasította el. Ezvolt
egy
technikai
után
megbeszélés a jogi osztállyal, ahol
kiderült, hogy az általunk megfogalmazott 11 javaslatból kilenc elfogadható, jogi szempontból
illeszkedik a szerződésekbe. A kilenc pontot regisztrálta a Bizottság,
és 2017 áprilisában elkezdődhetett
az aláírásgyűjtés. Egy év alatt sikerült összegyűjteni a több mint egymillió-kétszázezer aláírást. A
következő lépés az volt, hogy be
kellett jegyezni a Bizottságnál az
aláírásokat. Mi 2018 áprilisában értünk el ehhez a pillanathoz. Tudtuk,
hogy hamarosan vége a Juncker-bizottságnak, levelet is kaptunk Timmermanstól, aki azt írta, nem
hajlandó velünk tárgyalni, amíg le
nem adjuk az aláírásokat, és szinte
biztosak voltunk abban, hogy el
fogják utasítani. Ezért megvártuk
az európai parlamenti választásokat
és az annak nyomán felálló Bizottságot. Közben még volt egy per,
amelyet Románia indított az Európai Bizottság ellen, amikor 2017
áprilisában regisztrálták a kezdeményezést. Ezt a pert is megnyertük, illetve megnyerte a Bizottság.
Az Európai Bíróság első alkalommal írta le ennyire világosan, mint
korábban soha, hogy az Európai
Unió szakpolitikáiban a kisebbségvédelemről intézkedéseket lehet elfogadni.
– Az, hogy a FUEN elnöke,
mennyire segíti a parlamenti munkában?
– A FUEN elnökeként az európai
kisebbségekért végzett munkában
nagy segítség, hogy európai parlamenti képviselő vagyok, olyan találkozókat, kapcsolatokat lehet
kialakítani, amelyekre különben
nem lenne lehetőség. Parlamenti
képviselőként természetesen nagy
segítség, hogy nem csupán az erdélyi magyarságot képviselem (természetesen elsősorban azt), de
amikor egy európai ernyőszervezet
képviseletében lépek fel, az ő nevükben is beszélek az őshonos kisebbségi
jogokról,
akkor
nyilván sokkal bővebbek a lehetőségek.

román alkotmány megszavazásán
(1991. december 8.), tiltakozásul az
„egységes nemzetállam” kifejezés
miatt. Visszavonulva Sepsiszentgyörgyre, a Székely Faluért Alapítvány révén számos gazdálkodónak
szerzett és nyújtott segítséget, külföldi kapcsolatai által is. Jelenleg
Magyarországon, Mezőkovácsházán, igen szerény körülmények között, de jó kedéllyel tölti napjait,
kilencvenedik évében járva is gondozza gyümölcsösét, kertjét a háza
körül.
Kincses Előd, akit sokan ismernek, mint mindmáig az egyik legkövetkezetesebb jogi képviselőjét a
magyar közösség érdekeinek, azoknak a zavaros, 1990. januári-márciusi hónapoknak másik legfontosabb
tisztségviselője volt. Király Károly
kényszerű távollétében (műtéten
esett át Budapesten 1990 januárjában) Előd volt az, aki vezette a magyar
nyelvű
orvosés
gyógyszerészképzésért, a magyar
tannyelvű Bolyai Farkas Líceum
visszaállításáért folytatott küzdelmet. „Hálából”, a magyarellenes
pogromkísérlet után, 1990. március
végén külföldre kellett távoznia, és

évekig nem térhetett vissza Marosvásárhelyre. Miközben sokakkal
együtt megkapta, éppen magyar
nemzetiségű emberek részéről, a
„nemzetáruló” minősítést, miután
arra szavazott (nem egyedüliként a
magyarok közül, többen, magam is
így tettem), hogy ne iskolai év közben, hanem 1990 szeptemberétől
váljon ismét kizárólagosan magyar
tannyelvűvé egykori szeretett iskolánk. A siker, ugye tudjuk, közel 15
év után következett be a Bolyai esetében, a magyar nyelvű orvosképzés, a román állam által fenntartott
intézményként, máig megoldatlan.
Jakabffy Attila nevét is hiába kerestem a hírekben. Ő nagyon fontos
szerepet játszott a kezdeti hetekbenhónapokban, többek között a februári gyertyás-könyves tüntetés
szervezésében, de végül Kincses
Előddel együtt a száműzetés keserves sorsára kényszerült, évekig ő
sem jöhetett haza.
Joggal kérdezheti a kedves olvasó, hogy a „pályán kívülről”,
Budapestről miért szólok bele a
helyiek dolgába? Miért feszegetem, hogy illett volna megemlékezni (mások mellett) a fent
említett személyekről is, hiszen a
közember már így is unja egyrészt
a fesztivizmust, másrészt az egy-

másnak feszülést. Válaszom egyszerű: magamat továbbra is vásárhelyinek tekintem, eszmélésem
óta és örökké, a Város úgyszólván
minden rezdülését a zsigereimben
érzem, napi rendszerességgel követem a történéseket. Fontosnak
vélem emlékeztetni mindenkit
arra, hogy miközben generációk
sora lapított a diktatúrában, élt,
ahogy élni lehetett, voltak társaink, akik többet vállaltak, akik tettek is azért, hogy megtörténjen az,
ami 1989 decemberében bekövetkezett Romániában. Nem kitüntetésért, nem egy emléklapért, nem
anyagi előnyökért (!), hanem meggyőződésből, emberségből, magyarságtudatból.
Végezetül: elnézést kérek azoktól az anno szintén komoly érdemeket
szerző
személyektől,
magyaroktól, románoktól, romáktól, akikről itt név szerint nem tettem említést. Megtettem azt, hogy
a 2011-ben, Marosvásárhelyen bemutatott Napló – 1988–2004 című
könyvemben rögzítettem az általam (is) átélt 16 évnek a legfontosabb magánéleti és társadalmi
történéseit, így most csupán a fenti
gondolatokat kívántam megosztani az olvasóval. Harminc év
múltán.

Fotó: Nagy Tibor
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Ma van a magyar kultúra napja

1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar
kultúra napját, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Az
MTVA Sajtóadatbankjának anyaga:

Az 1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a
bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején, 1823 januárjában írta hazafias költészetének legnagyobb remekét, a Hymnust, amelynek
kéziratát 1823. január 22-én tisztázta le. A költemény
először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurora című folyóiratában jelent meg, a kéziraton még szereplő „a
Magyar nép zivataros századaiból” alcím nélkül, de
1832-ben, Kölcsey munkáinak első kötetében már a
szerző által adott alcímmel látott napvilágot.
Kölcsey Ferenc külön lapokra írta és kéziratcsomagokban gyűjtötte verseit. A Hymnust tartalmazó kéziratcsomag az 1830-as évek végén eltűnt, s több mint
száz év lappangás után, 1946-ban került az Országos
Széchényi Könyvtár birtokába, a Hymnus tintamarás
miatt megsérült kézirata két lapon található.
A Himnusz megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a pesti Nemzeti Színház karmestere nyert meg. Pályaművét 1844. július
2-án mutatták be a Nemzeti Színházban a zeneszerző
vezényletével. Szélesebb nyilvánosság előtt 1844. augusztus 10-én énekelték először az Óbudai Hajógyárban a Széchenyi gőzös vízre bocsátásakor, hivatalos
állami ünnepségen először 1848. augusztus 20-án
csendült fel. Akkoriban ünnepi alkalmakkor még felváltva vagy együtt énekelték a Szózattal, a szabadságharc leverését követő elnyomás időszakában aztán –
mondhatni közmegegyezéses alapon – a Himnusz lett
a magyarok nemzeti imádsága.

A Himnuszt hivatalosan csak az 1949. évi pártállami
alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi XXXI. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába. A 2012. január
elsején hatályba lépett Alaptörvény I. cikke is kimondja: „Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc
Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”
A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoraművész vetette föl
1985-ben. Szavai szerint „ez a nap annak tudatosítására
is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk,
és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet
sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség
tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a
mai gondok megoldásában is.” A Hazafias Népfront
Országos Tanácsa 1988. december 29-én határozott a
magyar kultúra napjának megtartásáról, a rendezvényekre először 1989 januárjában került sor.
Az ünnep alkalmából a magyarság odehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik a magyar
kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket rendeznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. A nemzeti összetartozás
évének jegyében e napon kiemelt figyelmet kapnak a
külhoni események.
E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával,
továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos szakmai elismeréseket is, többek között
a Márai Sándor-díjat, a közművelődési szakmai díjakat
– a Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat, a Közművelődési Minőség Díjat és a Minősített Közművelődési Intézmény címet –, a hódmezővásárhelyi önkormányzat
alapította Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, a Kölcseyemlékplakettet, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kultúra Lovagja címét, Kolozsvárott pedig az RMDSZ által
alapított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat.

Marosvásárhelyért olvasnak fel

Ma, január 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 rendezvény témája:
Vásárhelyi történetek. A résztvevők 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
0730-627-439-es telefonszámon. Főszervező: Studium-Prospero Alapítvány.

Szászrégenben is ünnepelnek

Január 22-én, ma délután 5 órai kezdettel könyvbemutatónak ad otthont a szászrégeni DIO Ház. A könyvbarátok Albert Ildikó Korképek és kórképek című művét ismerhetik meg. A szerzővel Sarány István, a Hargita
Népe főszerkesztője beszélget, közreműködik Szabó Enikő színművész és Varga Nándor klasszikusgitár-művész
Csíkszeredából. Szervező: a szászrégeni Kemény János Művelődési Társaság.

A

maroskeresztúri Virág utcában van
egy ház, ahol bújócskázik az idő,
álarcosdit játszanak, komolyságot
tettetve kacagnak egymásra a gondolatok.
Birtokosuk, a 88 éves Aszalos Árpádné született Egri Magdolna szívesen szórakoztatja
velük hallgatóságát, szusszanásnyi szünet
nélkül sorakoztatva fel az elmúlt évtizedeket
az élénken élő gyermekkortól a sokat várt
nyugdíjas mindennapokig.
– Volt egy idő, amikor nem ettem mást,
csak tejet – emeli rám fürkésző tekintetét beszélgetésünk legelején. Várja, veszem-e a
lapot, rájövök-e, hogy nem valami különös
betegségre, hanem élete első esztendejére
emlékezik. Nehezen kapcsolok, de lassan
megszokom, hogy itt dióbélként rejtik magukba a derűt a szavak, és a következő vicceknél, találós kérdéseknél igyekszem résen
lenni. Üres poénok, persze, nincsenek, és a
rendkívüli szellemi frissességről tanúskodó
mondatok hálójából könyvelői pontossággal
körvonalazódnak a múlt történései.
– Balavásáron születtem, Kerelőszentpálon nőttem fel. Hárman voltunk testvérek, a
nővérem két évvel előttem, az öcsém három
évvel utánam jött a világra. Édesapánk kéményseprőmester volt. A csempekályhák építéséhez is értett, és egyedüliként a környéken
méheket is tartott. A méz pergetésénél mi,
gyermekek, mindig odatartottuk a csuprot,
és azon frissiben meg is ittuk az édes termést.
Amikor bejöttek az oroszok, egy éjszaka a mi
kertünkben is nagy pusztítást végeztek, a kasokat összetörték. A harminc méhcsaládból
kettő maradt. Akkor láttam apámat először
sírni.
Az egykori kislány Kerelőszentpálon
román nyelven végezte az első osztályt, egy
évvel később viszont átkerült a katolikus felekezeti iskolába. A négy elemi után a gyulafehérvári zárdában folytatta a tanulást.
– Az apácák igényes, szigorú nevelésben
részesítettek. Földrajzórán a térképnek háttal állva kellett megmutassuk a fővárosokat,
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és sablon nélkül rajzoltuk le a térképet, amikor pedig sétálni vittek, énekelve mondtuk a
szorzótáblát. Kézimunka- és háztartási
óránk is volt – akkor tanultam meg, hogy a
takarítást mindig fentről kell kezdeni –, a
harmadik gimnázium végén pedig vizsgamunkaként a többi lánnyal együtt blúzot hímeztem magamnak. Az apácák titokban a
magyar himnuszra és minden más, fontos
énekünkre is megtanítottak. Aki jól viselkedett, azt vasárnap szentmisére vitték. Sötétkék matrózblúzban, rakott szoknyában,
fekete klottkötényben, sötétkék kabátban haladt végig az utcán az osztály, fejünkön a zárda
címerével díszített, sötétkék bársonysapka díszelgett. Minden este vacsora
előtt egy Szűz Mária-szobor előtt imádkoztunk, utána lelkiismeretvizsgálatot tartottunk. Ezt a szokást a mai
napig megőriztem.
– A háborúból mennyit érzékeltek? – szóltam közbe.
– Második gimnazista voltam, amikor a
karácsonyi vakáció előtt bejött az osztályba
a romántanárnő, és fekete papírral leragasztotta Románia térképén a Szovjetunióhoz
csatolt Besszarábiát és Észak-Bukovinát.
Abban a tanévben március közepén fejeztük
be az iskolát. Egy másik emlék a vasgárdistákhoz fűződik. Gyulafehérváron egyetlen
mozi volt, és az apácák havonta egyszer minket is elvittek filmet nézni. Olyankor mindig
kiüresítették számunkra a karzatot. Egy márciusi mozizásunkkor vasgárdista fiatalok álltak nekünk sorfalat, a fülünkbe kiabáltak,
meghúzták a hajunkat. A kísérőnk szólt, hogy
azonnal indulunk vissza a zárdába. Ez volt a
szerencsénk, ugyanis közben egy nagy csoport vasgárdista diák jött lefelé a várból, ha
a mozinál találnak, ki tudja, mit tesznek ve-

Erről jut eszembe

„Az ész hibázik, a fejecske
kong…” Ismerősnek tűnik ez a
mondás? Talán az iskolában hallotta valamikor, kedves olvasó.
Valamelyik irodalomtanár mondhatta viccesen. Ő viszont Katona
Józseftől vette át, pontosabban
olvasta. A Bánk bán szerzője a
dráma egyik antihőse, Biberach,
a lézengő ritter szájába adta a
gunyoros mondatot. Ami nem
annyira ismert, mint a híres
színmű régóta és sokat hangoztatott idézetei, amilyen például a:
„nincs a teremtésben vesztes,
csak én...”, „A tető mindjárt rám
szakad!”, az „Ott van a haza, hol
a haszon”, az „Aludj, mohón kilobbant hazafiság!” és így tode
néha
biztos
vább,
fel-felhangzik valahol. Nekem az
juttatta eszembe, hogy estére a
marosvásárhelyi Kultúrpalotába,
a Bánk bán operaváltozatára van
jegyem, és előzetesen fellapoztam
az eredeti drámát, amiből a zenemű készült. Szép élményt ígér
Erkel Ferenc muzsikája, ajándék
ez a magyar kultúra napján a vásárhelyieknek. Az nyilván véletlen,
hogy éppen a napokban tettek
közzé egy olyan tanulmányt,
amelyből az derül ki, hogy a romániai fiatalok, a 18 és 24 év közöttiek tizenhétszer többet költenek
alkoholra, mint kultúrára. Italra
átlagban 70, kultúrára 4 lejt
adnak ki havonta. És nem azért,
mert az alkoholizálás annyival
többe kerül, mint a kultúrszomj.
Rossz nyelvek szerint azért, mert
az előbbi hatása hamarabb meglátszik. Hagyjuk, ócska vicc! Bár
tényszerűen is kimutatható. De
máshol keresendő a jelenség magyarázata. Nem mélyedek bele.
Annyit viszont hozzátehetünk, túl
gyakran tapasztalhatjuk, hogy „a
fejecske kong”. S ez csak részben
a mai iskolarendszer és a folyton

lünk. Arra nem emlékszem, hogy a háború
alatt nélkülöztünk volna, apám szakmájának
köszönhetően mindig volt mit az asztalra
tenni, emellett földjeink is voltak. A szüleink
úgy tartották, hogy nekünk, gyermekeknek
mindent meg kell tanulni, így a húsvéti vakációban tövist vágni mentünk a búzásba a
napszámosokkal, nyári hajnalokon kapálni,
aratni, szénát gyűjteni. Haragudtunk, mert
nem mehettünk játszani a többi gyermekkel,
mégis felejthetetlenül szép estéket éltünk át
hazafelé menet, a szénásszekér tetején ülve.
A zárdai évek után a marosvásárhelyi katolikus leánygimnázium
következett.
Magdolna
egyetemre vágyott, végül
tanítóképzős nővére
és felsőfokú tanulmányokra készülő öccse javára lemondott
erről. Édesapja közbenjárásával segédjegyző lett Magyardellőn, majd Mezőszentmargitán jegyzőnek nevezték ki. Innen került
be a megyeszékhelyre. Dolgozott a Vöröskeresztnél, aztán a tartományi békebizottságnál, miután férjhez ment, az Ilefor
bútorgyárba került mint könyvelő.
– Későn kötöttem házasságot, mivel korábban nagyon szerettem valakit, akiről kiderült, hogy – bár zajlott a válópere – még
nős. Megszakítottam vele a kapcsolatot, és
elhatároztam, hogy nekem többet nem kell
senki. 34 évesen ismertem meg aztán a férjemet, általa kerültem Maroskeresztúrra. A
korábbi házasságából volt egy süketnéma
kislánya, aki az első találkozásunk óta ragaszkodott hozzám. Negyvennégy évet éltünk
le együtt a férjemmel, sok szép emlékem maradt. Vasárnaponként oldalkocsis motorbiciklivel jártuk az erdőt, és gyűjtöttük a
kincseket. A faluban mindig nekünk volt először hóvirágunk. Vadorgonagyökeret is hoz-
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megújuló közoktatás hibája. A
család, a társadalom is nagymértékben ludas a dologban. A felmérés különben nem etnikai
színezetű, román, magyar és más
nemzetiségű ifjakra egyaránt vonatkoztatható. Aligha gondolhatja
valaki, hogy a mi kultúra napi ünnepünket akarták vele elrontani.
Egyébként biztos vagyok benne,
hogy városunkban, megyénkben
ma számos fiatal kapcsolódik be a
kulturális rendezvények hosszú
sorába, a felolvasómaratonon is
ők biztosítják a folyamatosságot.
Az előző napokon is számosan ott
voltak az irodalmi, művészeti, művelődési eseményeken. Ennek
örülhetünk, az azonban lehangoló, hogy közülük sokkal kevesebbet fertőzött meg az olvasás
vírusa. Bár erről már nem konkrét
kimutatás alapján beszélek, a kijelentést csupán tapasztalati tényezőkre alapozom. Azt sem
tudom pontosan, hányan e-könyvolvasók, hányan használják az
okostelefont, a tablettet olvasásra,
ismeretgazdagító szórakozásra,
kvíz- vagy keresztrejtvény-fejtésre.
Mert ilyen fiatalok is nagyon szép
számban lehetnek. Apropó, keresztrejtvény. Tudták-e, hogy az
időtöltésnek, a szórakozásnak ez
a játékos leleménye nem is olyan
nagyon régi? Magyar viszonylatban mindössze 95 éves. Vannak a
világon olyan aggastyánok, akik
még a keresztrejtvény megjelenése
előtt születtek. Az első mai értelemben vett keresztrejtvényt a New
York World 1913. december 21-i
karácsonyi mellékletében közölték. Hamar népszerűvé vált. Magyarországon először a Ma Este
című lap jelentetett meg keresztrejtvényt 1925. január 22-én. Így
hát ma a magyar kultúra napja
mellett a keresztrejtvény ünnepéről
is megemlékezhetünk. (N.M.K.)

tunk, és a szerzeményeinkkel egész Keresztúrt megtöltöttük.
Magdolnáéknak két fiúgyermekük született.
– Úgy hírlett, hogy akinek három gyermeke van, hamarabb mehet nyugdíjba. Bár
a nevelt lányommal együtt nekem is ennyi jutott, nem részesültem ebben a kiváltságban.
Pedig nagyon vártam a nyugállományt, hogy
legyen időm beteg lenni – jegyezte meg derűsen vendéglátóm, majd hozzátette: hála a
Jóistennek, sosem kellett az ágyat nyomnia,
mi több, a feje sem fájt soha.
A múltidézés legváratlanabb pillanataiban vicces megjegyzések, találós kérdések
zökkentettek vissza a jelenbe. Tudom-e, milyen a háború előtti mosógép? – nézett rám
az idős asszony, aztán már mutatta is a két
tenyerét. Később azt tudakolta, mit gondolok, miből iszik ő meg egy decivel minden
nap. Percekig tartó találgatás után árulta el:
paradicsomléből, amelybe mézet is kever.
– „Dilibogyókat” sosem szedtem, az én
napi gyógyszerem két kisebb cikk, apróra vágott fokhagyma három dió darált belével és
egy kanál mézzel – árulta el a titkos receptet.
Kérésemre öt unokájáról és két dédunokájáról is beszélt – fürgén, pontosan rajzolva
elém mindenikről a legfontosabbat: életkort,
végzettséget, életkörülményeket.
– Hogyan telnek mostanában a napjai? –
kérdeztem beszélgetésünk végén.
– Elég nehezen, mert jelenleg nem tudok
gyakorlatozni a fitneszklubban – villant fel
újra a huncut mosoly. Ezúttal sem voltam
elég éber, vendéglátóm segített ki pillanatnyi
értetlenségemből. Persze, hogy a kertre és a
kerti munkára gondolt, arra, amiből sohasem elég. Sok zöldséget termel, virágot
nevel, férje nyughelyére, családja és a jó ismerősök felköszöntésére mindig a magáéból
visz. Búcsúzóul két viccet kapok ajándékba,
de nem csak ennyivel távozom. Viszek egymaréknyit a derűből is, ami a Virág utcai
házat belengi, és amiből fénytelen, januári
napokon jó majszolni egy kicsit.
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Matolcsy szerint az eurózóna
teljes reformjára van szükség

A tavalyi volt
a Dacia legjobb éve
Szerkesztette: Benedek István

Az előző évinél 5,1 százalékkal több, összesen 736 570 gépkocsit értékesített 2019-ben a Dacia, ez a Renault-csoporthoz tartozó márka eddigi
legjobb teljesítményének számít.
A cég pénteken kiadott közleménye szerint az export 5,4 százalékkal
nőtt. A gyártott gépkocsik közül több mint 581 ezret Európában értékesítettek, ezzel a Dacia a 13. helyre jött fel az európai autógyártók rangsorában.
A legtöbb Daciát – több mint 140 ezret – Franciaországban értékesítették tavaly, de az Olaszországban, Németországban és Spanyolországban eladott Daciák száma is meghaladta a hazai piacon értékesített 55 463
autót. A Romániában elért eredmény jobb ugyan az előző évinél, de a növekedés üteme 1,5 százalékra lassult az egy évvel korábban elért 26 százalékos növekedéshez képest.
A Dacia valamennyi modelljéből többet adtak el tavaly, mint 2018-ban,
a legjobban a Logan fogyott Romániában, ebből több mint 20 ezret értékesítettek. A Duster bizonyult tavaly is a legkedveltebb hobbiterepjárónak
az országban, a modellből Romániában eladott 12 795 jármű 70 százaléka
összkerékmeghajtású volt.
A Dusterből egy speciálisan átalakított modellt is gyártott tavaly a piteşti-i Dacia-üzem, amellyel Ferenc pápát szállították egyes útvonalakon
romániai látogatása alkalmával. A román pápamobilt tavaly év végén a
Vatikánban helyezték forgalomba – közölte a Dacia.
A Daciát 1999-ben vette át a Renault-csoport és 2004-ben dobta piacra
első modelljét, a Logant, megalapozva a román autómárka fejlődését az
európai piacon. (MTI)

A kormány segélykölcsönt
adott a Tarom légitársaságnak

A kölcsönt az államkincstár bocsátja a vállalat rendelkezésére.
Danca szerint a Tarom márciustól
már nem lenne képes finanszírozni
a működését, ha nem kapná meg a
támogatást. Közölte: az állam azzal
a feltétellel adta a segélyt, hogy a
vállalat átalakításokat hajt végre
működésének hatékonyabbá tétele
érdekében. Hozzátette, hogy ezt
még jóvá kell hagynia az Európai
Bizottságnak is, amelyet értesíteni

fog a kormány az állami támogatás
megítéléséről. Danca nem részletezte, hogy milyen átalakítások várhatók a Taromnál.
Az 1954-ben alapított Tarom 50
célállomásra működtet járatokat,
flottája 23 repülőgépből áll, amelyek egy része elavult.
Tavaly a vállalatnak 1,38 milliárd
lej árbevétel mellett 182,77 millió
lej vesztesége volt. Az idénre
171,37 millió lej veszteségre számítanak 1,51 milliárd lej árbevétel
mellett.
A Tarom legutóbb 2007-ben
könyvelt el nyereséget, alkalmazottainak száma eléri az 1900-at, 2018ban 2,9 millió utast szállított.
(MTI)

Tavaly 6 százalékkal nőtt a bukaresti Henri Coandă-Otopeni repülőtér utasforgalma az előző évhez
mérten, a légikikötő 14,7 millió
utast szolgált ki.
Az adatot pénteken a Ziarul Financiar című gazdasági napilap
elektronikus kiadása idézte, amely
megállapította, hogy a légikikötő
utasforgalma kisebb mértékben nőtt
az előző évhez képest, hiszen 2018ban 8 százalékos bővülést jegyeztek.
A lap közölte: tavaly a romániai
repülőterek utasforgalma több mint
5 százalékkal nőtt, és elérte a 23
milliót. A szakágazat arra számít,
hogy a következő 15 évben átlagban 4 százalékkal fog nőni a légi

utasok száma a 17 romániai repülőtéren.
A 23 milliós utasforgalom több
mint 90 százalékát az öt legnagyobb repülőtér generálta. A toplistán toronymagasan a bukaresti
vezeti. Románia második legnagyobb légikikötőjének a kolozsvári
számít, amely tavaly 4 százalékkal
több, 2,9 millió utast szolgált ki.
Harmadik a temesvári, amelynek
utasforgalma 2019-ben 5 százalékkal, 1,6 millióra nőtt. Szintén 5 százalékos növekedést jegyeztek a
jászvásári (Iaşi) légikikötőben,
amely 1,3 millió utast szolgált ki,
ötödik a nagyszebeni repülőtér, ahol
az utasok száma 10 százalékkal,
750 ezerre bővült. (MTI)

A kormány csütörtöki ülésén
195 millió lej segélykölcsönt
ítélt meg a Tarom légitársaságnak, enélkül a vállalat
márciustól már nem tudna
működni – nyilatkozta Ionel
Danca, a miniszterelnöki kancellária vezetője.

Tavaly 6 százalékkal nőtt
a bukaresti nemzetközi
repülőtér forgalma

Az eurózóna reformjára, a maastrichti kritériumok
újragondolására van szükség – mondta Matolcsy
György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a
Lámfalussy-konferencián hétfőn Budapesten.
Az európai és globális gazdaságpolitikai gondolkodás meghatározónak számító fórumának témája a
fenntartható konvergencia – mondta a jegybankelnök.
Az európai közösség minden tagját az eurózóna átalakításáról szükséges párbeszéd elindítására kérte.
Magyarország elkészítette ezt a programot – jelezte.
Húsz évvel az euró bevezetése után néhány alapvető feltétel még mindig nem teljesült, új párbeszédre
van szükség arról, hogyan reformálják meg a valutaövezetet – emelte ki az MNB elnöke. A reformokra
szerinte kiváló alkalmat kínál az 1992-es maastrichti
szerződés harmincadik évfordulója 2022-ben. A konvergenciareformhoz új párbeszéd kell az EU intézményeivel és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) is.
Európában mindenki erős EU-ban érdekelt, a hosszú
távon fenntartható sikeres európai gazdasághoz versenyképességre, kohézióra van szükség – tette hozzá.
Az eurózóna első tíz éve sikeres volt, de a globális
pénzügyi válságot követően számos problémával és
megoldatlan kérdéssel szembesült – vélekedett.
Peter Praet (fotó), az Európai Központi Bank igazgatóságának korábbi tagja, akit idén Lámfalussy-díjjal
jutalmaztak, kiemelte: az eurózóna stratégiájának sürgős felülvizsgálatára van szükség. Idén év végére vár-

hatóan a végére érnek a felülvizsgálatnak. A reformokkal kapcsolatban fontos, hogy legyenek határidők
– húzta alá. Szerinte az egyensúlytalanságok már az
eurózóna első évtizedében megjelentek, talán túlságosan elhanyagolták ennek jeleit. A monetáris politika
nem tud hatékonyan működni más politikák támogatása nélkül. Azt mondta, hogy az Európai Központi
Bank iránti bizalom alacsony, azzal együtt, hogy az
emberek szeretik az eurót. (MTI)

Tovább rontotta a világgazdaság idei és jövő
évi növekedésére vonatkozó előrejelzését, és
lefelé módosította 2019-es GDP-növekedési
becslését is a Nemzetközi Valutaalap (IMF)
a tavaly októberben publikált World Economic Outlook (WEO) jelentésnek az MTI-hez
hétfőn eljuttatott felülvizsgált változatában.

az IMF. A német gazdaság 2018-ban 1,5 százalékkal
nőtt.
A feltörekvő régiók az idén 4,4 százalékos, jövőre
pedig 4,6 százalékos gazdasági növekedést érnek el.
Mindkét évre 0,2 százalékponttal rontotta prognózisát
az IMF az októberihez képest. A térség tavaly 3,7 százalékos, az előző évben 4,5 százalékos növekedést ért
el.
Kína a 2018-as 6,6 százalék és a 2019-es 6,1 százalék után az idén 6,0 százalékos, jövőre pedig 5,8
százalékos GDP-növekedést ér el. Az IMF idei növekedési előrejelzését 0,2 százalékponttal felfelé javította, a jövő évit pedig 0,1 százalékponttal rontotta az
októberihez képest.
Indiában gyorsul a gazdasági növekedés a tavalyihoz képest, de az októberben jelzettnél lényegesen kisebb mértékben. Az idei növekedési előrejelzést az
IMF 1,2 százalékponttal, a 2021-est pedig 0,9 százalékponttal vette vissza az októberihez képest. India a
2018-as 6,8 százalék és a tavalyi 4,8 százalék után az
idén 5,8 százalékkal, jövőre pedig 6,5 százalékkal növekszik.
Oroszországban javul a gazdasági növekedés,
annak mértékén az IMF nem változtatott az októberi
prognózishoz képest. A tavalyi 1,1 százalék után az
idén 1,9 százalékkal, jövőre 2,0 százalékkal növekszik az orosz GDP a 2018-as 2,3 százalék után.
Brazíliában szintén erősödik a gazdasági növekedés, a tavalyi 1,2 százalék után az idén 2,2 százalék,
jövőre 2,3 százalék lesz. Az idei növekedési ütemet
0,2 százalékponttal felfelé javította az IMF a jövő évit
pedig 0,1 százalékponttal rontotta az októberi prognózisához képest. 2018-ban 1,3 százalék volt a brazil
GDP-növekedés.
A világkereskedelmi forgalom némileg kisebb mértékben növekszik majd az októberben jelzettnél. Az
idén 2,9 százalékkal, ami 0,3 százalékponttal roszszabb, jövőre pedig 3,7 százalékkal, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb. Tavaly 1,0 százalékkal, az
előző évben pedig 3,7 százalékkal nőtt a világkereskedelmi forgalom.
Az irányadó világpiaci olajár (a Brent, Dubai Fateh
és WTI számtani átlaga) az IMF várakozásai szerint
csökken, az idén 58,03 dollár lesz hordónként, jövőre
pedig 55,31 dollár. Az irányadó olajár 2018-ban 68,33
dollár, 2019-ben pedig 60,62 dollár volt. Az idei olajár
4,3 százalékkal csökken a tavalyihoz képest, 1,9 százalékponttal kisebb mértékben az októberben jelzettnél. Jövőre 4,7 százalékkal csökken az olajár az
ideihez képest, ami 0,1 százalékponttal nagyobb csökkenés az októberben jelzettnél.
A fejlett régiókban az idén 1,7 százalékos, jövőre
1,9 százalékos inflációra számít az IMF, az idén 0,1
százalékponttal kisebbre, jövőre viszont 0,1 százalékponttal nagyobbra az októberi prognózisban jelzetthez
képest.
A fejlődő és feltörekvő régiókban az idén 4,6 százalékos inflációt vár az IMF, 0,2 százalékponttal kisebbet az előző prognózisban jelzettnél, jövőre pedig
az azzal megegyező 4,5 százalékosat. (MTI)

Tovább rontotta a világgazdasági
előrejelzését az IMF

A globális gazdasági növekedés az IMF legfrissebb
számítása szerint 2019-ben az októberi WEO jelentésben jelzett 3,0 százaléknál 0,1 százalékponttal kisebb, 2,9 százalék volt. Az idei évre vonatkozó
GDP-növekedési előrejelzését 3,3 százalékra csökkentette az IMF a tavaly októberi 3,4 százalékról, a
2021-es növekedési előrejelzését pedig 0,2 százalékponttal vette alacsonyabbra, 3,4 százalékra. A 2018as világgazdasági növekedés 3,6 százalékos volt.
Az IMF prognózisában rámutat, hogy a geopolitikai feszültségek hatása, valamint az ipari termelésben
és a kereskedelmi forgalomban 2019 második felében
bekövetkezett lassulás erősen rányomta a bélyegét a
világgazdasági aktivitásra, az idei GDP-növekedési
előrejelzéseket ezért sok esetben lefelé kellett korrigálni, de megjelentek egyúttal a mélypont közeledtére
utaló makrogazdasági jelek is. A jövő évi előrejelzéseken ezért számos esetben nem kellett rontani az októberi prognózishoz képest. Ez jórészt a jegybankok
növekedésösztönző laza monetáris politikájának köszönhető. Az IMF becslése szerint a 2019-es globális
növekedés és a 2020-as növekedési előrejelzés a jegybanki ösztönzők nélkül 0,5 százalékponttal lenne alacsonyabb.
A globális növekedés bizonytalansági tényezői között továbbra is a gyengítő kockázatok vannak túlsúlyban, de már kevésbé kiélezett módon, mint azt
tavaly októberben becsülni lehetett. Különösen nagy
megkönnyebbülést jelent az Egyesült Államok és
Kína között a kereskedelmi ellentétek rendezése érdekében létrejött első fázisú megállapodás – mutat rá
az IMF elemzése.
A fejlett, iparosodott országokban a 2018-as 2,2
százalék és a tavalyi 1,7 százalék után az idén és jövőre egyaránt 1,6 százalékos GDP-növekedést vár az
IMF. Az októberihez képest az idei előrejelzést 0,1
százalékkal lefelé módosította, a 2021-est pedig változatlanul hagyta a mostani prognózis.
Az Egyesült Államok növekedése a 2018-as 2,9 és
2019-es 2,3 százalék után az idén az októberi előrejelzésnél 0,1 százalékponttal alacsonyabb, 2,0 százalék lesz, jövőre pedig a korábbi becsléssel megegyező
1,7 százalék.
Az euróövezeti GDP-növekedés az idén 1,3 százalék lesz, 0,1 százalékponttal alacsonyabb az előző
becslésnél, 2021-ben pedig 1,4 százalék, az októberi
becsléssel megegyező. Az euróövezeti gazdaság növekedése tavaly 1,2 százalékos, 2018-ban 1,9 százalékos volt.
Németországban tavaly 0,5 százalékkal nőtt a GDP,
ami az idén 1,1 százalékra emelkedik, jövőre pedig
1,4 százalékra. Az idei előrejelzést az októberi prognózishoz képest 0,1 százalékponttal módosította lefelé

Fotó: MTI
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Növekvő turizmus, lezárt völgyek

(Folytatás az 1. oldalról)
a Kelemen-, négyet a Görgényi-havasokban, kettőt pedig Marosvásárhely környékén jegyeztettünk be.
Ez azt jelenti, hogy a jelzésfestéses,
irányjelző táblák kihelyezése mellett szabályszerű, pontos leírást kell
készítenünk az útvonalról, és ezt országos szinten is bejegyzik. Mint ismeretes, a Maros Megyei Tanács
támogatásával, szponzorok, más intézmények hozzájárulásával tavalyelőtt öt védkunyhót helyeztünk ki a

megemlíteném, hogy honlapunkon
és Facebook-oldalunkon is rendszeresen tájékoztatjuk az érdekelteket
az időjárásról, télen a lavinaveszélyről, viharveszélyről, ezenkívül
hasznos tanácsokat adunk (hogyan
öltözzenek, mit vigyenek magukkal
a természetjárók), milyenek a terepviszonyok, mert fontos feladatunk a
balesetek megelőzése.
– Volt-e olyan helyzet, amikor a
hegyekben levő turisták kértek eligazítást, mert letértek a tervezett
útvonalról, elvesztődtek?

medvék a turistákat, talán annak is
köszönhető, hogy az utóbbi időben
tájékoztattuk a természetjárókat a
teendőkről. Ha többen járják az
erdőt, néha kurjantsanak egyetegyet, vagy sípoljanak, így előre
jelzik, hogy közelednek, és elkerülhető a találkozás. Tavaly egy medve
rendszeresen visszatért az Istenszékére. Sajnos, az emberek etették, és
emiatt is bukkant fel többször, aztán
egyszer csak eltűnt. Felhívom a figyelmet, hogy szigorúan tilos a
medvék etetése, és azzal se próbál-

Kelemen- és a Görgényi-havasokban. 2019-ben még kettőt építettünk.
Az
egyik
a
Kelemen-havasokban levő Disznómezőn (Fundul Porcului), a másik a
Görgényi-havasok legmagasabb
csúcsa közelébe, a Nagy-Mező-havasra került. Egy teljes nyári és téli
turistaidényt követően örömmel tapasztaltuk, hogy ezeket az építményeket nagy számban keresik fel a
természetjárók. Mindegyikben van
vendégkönyv, ahova rengetegen bejegyezték a nevüket, feltételezzük,
hogy ennél többen is megfordulnak
ott. Ezenkívül megőrzik a létesítményeket, sőt, ha valami rongálást
tapasztalnak, netán elromlott a kilincs, telefonon jelzik, és mi elvégezzük a szükséges karbantartási
munkát.
– A turistaösvények felügyelete
mellett bizonyos bevetéseken több
esetben a katasztrófavédelmi felügyelőség is igényelte a hegyimentő
szolgálat jelenlétét.
– Valóban egyre többször hívnak
a katasztrófavédelmi felügyelőségtől, mivel a nehezebb terepen használható járművekkel, képzett
nyomkereső kutyákkal rendelkezünk, és vannak búváraink is. Általában eltűnt személyeket keresünk.
Tavaly 30 ilyen keresésnél voltak
jelen munkatársaink. Ezért is az
idén a palotailvai (Kelemen-havasok) és a szovátai (Görgényi-havasok) állandó szolgálatunk mellett
Marosvásárhelyen is bevetésre kész
szolgálatos csapatunk van, amellyel
lefedjük Segesvár környékét, az
Alsó-Maros mentét és a Mezőséget.
Búváraink részt vesznek vízbe fúlt
emberek keresésében. Eddig leginkább a Marosból és a Bözödi-tóból
emeltünk ki tetemeket. Tavaly kilenc ilyen helyzet volt. Megjegyzem, hogy az előző évekhez képest
jelentősen csökkent az ilyen esetek
száma, ugyanis volt év, amikor harmincszor is hívtak a katasztrófavédelmiek. Ez talán annak is
köszönhető, hogy többször felhívtuk a fürdőzők figyelmét a veszélyekre. És ha már itt tartunk,

– Igen, és ajánljuk is, hogy bizalommal forduljanak hozzánk. Ilyenkor, ha meghatározzák a helyüket,
leírják, hol vannak, el tudjuk igazítani őket a jelzett ösvényig, netán
levezetjük valamelyik szekér- vagy
erdőkitermelő útig, ahol lejöhetnek,
vagy megtalálják a jelzett utat, és
biztonságosan folytatják a gyalogtúrát. Ezenkívül gyakran értesítenek
előre csoportos kirándulások esetén. Erre biztatunk is, nem csak iskolások esetén, akár 5-10 fős
csoportok is előre bejelentkezhetnek, jó, ha tudjuk, merre vannak,
mert megtörténhet, hogy olyan
helyre jutnak, ahol nincs telefonjel,
és mentés esetén ez megnehezíti a
bevetést.
– Milyen a mobiltelefonjel-lefedettség a Kelemen- és a Görgényihavasokban?
– Az utóbbi időben javult a helyzet az 1500 méter fölötti gerinceken, a Görgényi-havasokban még
ennél alacsonyabb szinteken van
mobilszolgáltatás. Az országos
szervezetünk tárgyalt mind a Vodafone, mind az Orange céggel, hogy
irányítsák átjátszóállomásaik antennáit a természetjárók által gyakrabban felkeresett zónák felé. Volt,
ahol sikerült, máshol még nem jutottak el idáig. Az általunk felügyelt
hegyekben inkább a völgyekben
nincs jel. Aki azonban lejutott a
völgybe, általában az erdőkitermelő
úton biztonságosan lejöhet. Persze
ha gond van, keresni kell egy magasabban levő pontot, és onnan
lehet telefonálni szükség esetén. Mi
igyekszünk, hogy a legrövidebb
időn belül a helyszínre érkezzünk.
– Az utóbbi időben gyakoriak
voltak a medvetámadások. Jeleztéke a természetjárók a hegyimentőknek,
hogy
valamelyik
turistaösvényen medvével találkoztak, netán veszélybe kerültek emiatt?
– Maros megyében évek óta nem
támadott meg medve természetjárókat. Ha volt is ilyen, inkább a hegyvidéki falvak környékén bukkantak
fel a nagyvadak. Hogy elkerülték a

kozzanak, hogy selfie-t készítsenek
velük, mert bármennyire barátságosak, kiszámíthatatlanok. Ha bárki
medvét akar látni szabadban, forduljon olyan cégekhez, társaságokhoz,
amelyek
biztonságos
körülmények között medveleshez
viszik az érdeklődőket, ahol a beetetett állatokat lehet közelebbről
fényképezni. A Marosvásárhely
környékén kocogók többször jelezték, hogy a Somostetőn medvét láttak. Szerencsére nem történt baj.
Nekik is csak azt tudom ajánlani,
hogy néha kiáltsanak, jelezzék a jelenlétüket az erdőben, és akkor nem
lesz baj.
– Természetjáróként azt tapasztalom, hogy az utóbbi időben egyre
több a völgyzáró sorompó a hegyekben, ami komoly akadályt
jelent, elsősorban a Kelemen-havasok főgerincének megközelítésében,
hiszen köztudott, a Maros völgye
felől több mint 20 km-t kell erdőkitermelő úton megtenni ahhoz, hogy
a gyalogtúraösvényekhez érjünk. Ez
gyakorlatilag meghiúsíthatja a hétvégi kirándulást, mivel gyalog akár
öt órával is meghosszabbítja a tervezett túraidőt. Tehet-e valamit a
hegyimentő szolgálat azért, hogy ez
a kellemetlen akadály elháruljon?
– A megszigorított erdőgazdálkodási törvény is kötelezi az erdészeket, hogy az erdőkitermelő utakat
lezárják. Számunkra ez nem akadály, mert valahányszor mentésre,
bevetésre került sor, kinyitották a
sorompókat. Ezért valóban nehezebben lehet megközelíteni a hegyet. Érthető, hogy erdővédelmi
szempontból ellenőrizni kell a gépkocsiforgalmat a völgyekben.
Azonban az is világos, hogy az
igazi természetjáró nem azért megy
a hegyekbe, hogy fát lopjon, hogy
kárt tegyen a környezetben. Amint
korábban említettem, a statisztika
igazolja, hogy egyre többen keresik
fel hegyeinket, köztük több külföldi, így valóban kellene támogatni
a turizmust. A turisztikai törvényt
kellene egyeztetni az erdőgazdálkodási szabályokkal. Mert ez nemcsak

tájainkon, hanem más hegyvidéken
is gond. Az országos egyesület tett
már javaslatot az illetékeseknek, de
eddig nem történt előrelépés. A környezetvédelmi minisztérium háza
táján kellene rendezni a kérdést. Én
két gyakorlati megoldást látok: az
egyik, hogy a sorompót helyezzék
a természetvédelmi terület határába, és onnan legyen ellenőrzött a
természetjárás, a másik pedig, hogy
a völgyek bejáratánál legyenek őrzött, felügyelt „kapuk”, ahol a belépő díjat fizetne, amit az utak, a
turistaösvények karbantartására,
tisztán tartására lehetne fordítani.
Az minket is segítene, ha tudjuk,
hogy kik, hányan és hova tartanak,
mert adott esetben egyszerűbb a
mentés. Ez a fajta fizetős, de ellenőrzött természetjáró szolgáltatás
működik az Alpok országaiban
(Ausztria, Olaszország, Franciaország, Svájc, Németország), ahol
senkit sem zavar, ha netán fizetni
kell a biztonságos túráért.
– Milyen az együttműködés az erdészeti hivatallal, hiszen a hegyimentőkkel közös terepen, nagyrészt
erdőben teljesítenek szolgálatot?
– Néhány éve jó az együttműködés. Régebb volt hivatalos együttműködési szerződés, de hiányzott a
kölcsönös bizalom a két intézmény
között. Ez, úgy tűnik, elhárult. Két
éve közös programokat szervezünk.
Elsősegélynyújtó tanfolyamot tartottunk az erdészeknek, az erdészet
szervezett síversenyt, amelyre meghívtak. Szívesen részt veszünk
közös erdősítési, faültetési akciókban is. Reméljük, hogy országos
szinten megtaláljuk a módját annak,
hogy a szó szoros értelmében megnyíljanak közöttünk a sorompók.
– 2020 elején vagyunk, hátha lesz
idő arra, hogy ezen dolgozzanak az
illetékesek. Valószínű, már összeállt
a munkaterv.
– Igen. Számunkra a legfontosabb, hogy kezdjék el az új székházunk építését. Egyelőre egy, a
megyei tanács által bérelt épületben
vagyunk. Esély van arra, hogy az
idén beszerezzük az építkezéshez
szükséges engedélyt, és a megyei
tanács meghirdesse a versenytár-
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gyalást a kivitelező kiválasztására,
s ha minden jól halad, elkezdhetik
az építkezést. Az új székház a
Maros Vízügyi Igazgatósággal
szemben lenne, azon az udvaron,
ahol a 112-es sürgősségi szolgálat
működik. A tervek szerint nemcsak
irodahelyiségeket, képzésekre alkalmas nagyobb termet rendezünk
be, járműveinknek megfelelő garázsa is lesz, raktárhelyiségek a felszerelésünknek, egyszóval végre
korszerű körülmények között végezhetjük a munkánkat. Mivel ez a
legfontosabb célkitűzésünk, az
idénre nem terveztünk nagyobb beruházást. Folyamatosan karbantartjuk az ösvényeket. Tíz újabb
túraösvényt szeretnénk homologáltatni. A folyamatot megnehezítette,
hogy a nemrég megváltozott jogszabályok szerint a tulajdonosnak
hivatalosan is engedélyeztetnie kell,
ha a területén áthalad az ösvény, és
ez bonyolítja a bürokráciát. Szeretnénk egy jelzett kerékpárutat is kiépíteni a Bekecsre. Ez azt jelenti,
hogy folytatnánk a Marosvásárhelyt
Nyárádszeredával összekötő utat
Nyárádszeredától a Bekecsig. Nemcsak jeleznénk az útvonalat, hanem,
ha szükséges, kisebb pallókat, hidakat és asztallal, paddal, tetővel ellátott pihenőhelyeket is létesítenénk.
Ígéretünk van arra, hogy ebben a
munkában segítenek a nyárádmenti
önkormányzatok. Egyelőre nem helyezünk ki újabb védkunyhókat.
Arra gondoltunk, ha igény lesz
rájuk, vagy a Görgényi-havasokban
levő Fancsal-csúcs közelébe, vagy
a Jód-mezőre tennénk egyet-egyet,
de ehhez valamilyen módszerrel fel
szeretnénk mérni, hogy milyen a turistaforgalom, hogy indokolt legyen
az építkezés. Hozzáteszem, elég
költséges egy ilyen épület felhúzása, ezért is mérlegeljük még,
hogy hol lenne szükség rájuk. Tizenöt éve működünk, így arra is készülünk, hogy ezt az eseményt egy
rendezvénnyel ünnepeljünk meg,
amikor alkalom lesz arra, hogy az
érdeklődők megismerkedjenek velünk, a szolgáltatásainkkal, és közelebb kerüljenek hozzánk, hiszen mi
is a közösséget szolgáljuk.
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Németországi diákmunka

Törvénymódosítások – a közrend és közbiztonság terén

Rendőri intézkedések és eljárások

A közrend és közbiztonság
fenntartása szempontjából
törvénymódosításra
volt
szükség, mert a régi jogszabály nem bizonyult megfelelőnek.
A
rendőrség
munkatársai úgy vélték, hogy
jogköreik hiányosságai miatt
esetenként ez volt az egyik
oka annak, hogy tömegrendezvényeken nem tudtak
eléggé hatékonyan fellépni.

Szer Pálosy Piroska

Ezért tavaly ősszel elfogadta a
parlament, október 28-án pedig
megjelent a Hivatalos Közlönyben
a 2019. évi 192-es számú módosított törvény a közrendről és közbiztonságról, amely módosította a
rendőrség szervezését és működését
szabályozó 2002. évi 218-as számú
törvényt, valamint a határrendészet
működését szabályozó 2001. évi
104-es számú sürgősségi kormányrendeletet. Az új szabályok bevezetésére 90 napos határidőt adtak, így
azok január 26-tól lépnek érvénybe.
Ezek változásokat hoznak az állampolgárok igazoltatása, motozása, a
rendőrőrsre való bekísérése tekintetében, továbbá szigorodnak egyes
bírságok, ugyanakkor a rendőrök
magatartását illetően is vannak pontosítások. Az új törvény többek között megfogalmazza, mikor és
milyen módon történhet egy igazoltatás. A jogszabály szerint az eljáráshoz elég, ha felmerül a
szabálysértés gyanúja. A módosított
törvény továbbá rendelkezik arról,
hogy milyen esetekben hatolhatnak
be a rendőrök magánlakásokba a tulajdonos beleegyezése nélkül.
Emellett szigorítja a büntetéseket
azokban az esetekben, amikor bírságot szabnak ki a szomszédok zavarásáért vagy a túl hangos köztéri
magánbulikért, amennyiben a bírságolást követő 24 órán belül ismét
megállapítják ugyanazt a kihágást.

Mikor és hogyan igazoltathat
a rendőr?
A személyazonosság igazolása a
személyazonossági okmány alapján
történik. Abban az esetben, ha az
igazoltatott személy nem tudja a
személyazonosságit felmutatni, bármilyen fényképes igazolvány helyettesítheti a személyi okmányt, a
rendőr pedig a rendelkezésére álló
eszközökkel a helyszínen ellenőrzi
azt az országos adatbázisban.
A rendőr csak olyan személyt
igazoltathat, aki törvényt sért, vagy
fennáll annak a gyanúja, hogy törvénysértést követett el, netalán arra
készül. Abban az esetben is igazoltatható valaki, ha azzal gyanúsítják,
hogy egy bűncselekmény helyszínén jelen volt vagy tudomása van az
elkövetésről, a tettesről vagy az
ügyben érintett javak sorsáról. A
rendőrök igazoltatni fogják azt a
személyt is, aki segítségüket vagy
beavatkozásukat kéri, esetleg idős
kora, egészségi állapota, fogyatékossága miatt, alkoholos befolyásoltság vagy pszichoaktív szerek
hatása okán a közrendészet beavatkozása szükséges. Az igazoltatás indokolt abban az esetben is, ha egy
körözött személy leírása hasonlóságot mutat, ha olyan javakat birtokol,
vagy olyan járművet vezet, amelyet
a leírások alapján keresnek.
Amennyiben olyan tevékenységet
folytat, amely engedélyhez, bejegyzéshez, időszakonkénti láttamozáshoz kötött, illetve ha eljárást indított
valaki ellen egy hatóság vagy intézmény, ugyancsak igazoltathatják.
Egy ellenőrzött intézménybe illetéktelenül való behatolás alkalmával, közúti ellenőrzések, razziák
idején is kérhetik a személyazonosság igazolását. A rendőri felszólításra
át
kell
nyújtani
a
személyazonosságit, és a feltett kérdésekre válaszolva segíteni az el-

Január 25-ig lehet pályázni

lenőrzést. Ugyanakkor a rendőr kötelessége szóban az igazoltatott személy tudomására hozni az
ellenőrzés okát.
Ártalmatlanná tevő testtartások
Az új jogszabály pontosan leszögezi, milyen esetekben igazoltathatnak valakit, illetve mit kell
tennie annak, akit igazoltatnak. Az
intézkedést végrehajtó rendőri
szerv kérheti, hogy az igazoltatott
emelje fel a kezét, álljon terpeszbe,
üljön le vagy feküdjön a földre,
esetleg más, olyan testtartást parancsolhat, amellyel megelőzhető,
hogy a rendőrt agresszivitás érje,
ugyanakkor az igazoltatott emberi
méltóságát is tiszteletben kell tartania.
Az intézkedés során a rendőr felszólíthatja a polgárt, hogy a kezében tartott eszközöket, melyekkel
esetleg támadhat, dobja el. Terhes
nőket, fogyatékkal élőket és gyerekeket nem szólíthatnak fel az ülő
vagy fekvő pozíció felvételére. Az
új jogszabály nemcsak a rendőr
munkáját könnyíti meg, hanem az
állampolgároknak is szolgáltat némi
garanciát a felesleges zaklatás ellen.
Fegyveres támadásnak bizonyul a
lőfegyverrel, különböző tárgyakkal,
vegyi anyagokkal vagy állattal való
támadás lehetősége, amelynek
során az emberek testi épségét,
életét vagy egészségét veszélyeztetik. Amikor nem engedelmeskednek
a „Megállj, ne közelíts!” felszólításnak, és nem dobják el a kezükben
tartott eszközöket, amelyeket támadóeszközként használhatnak, a
rendőrök támadási szándék veszélyével folytathatják le az igazoltatást. A jogszabály arról is pontosan
rendelkezik, hogy milyen esetekben
lehet valakit bekísérni az őrsre, illetve hogy meddig lehet benntartani
igazoltatás végett, ezt 24 órában állapították meg.

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/jo-

gositvany 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 kategóriás, 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.)

Németországi diákmunkára
regisztrálhatnak
azok
a
német nyelvet beszélő egyetemisták, akik a nyári szünidő
alatt
két
hónapig
Németország területén vállalnának idénymunkát. Egyelőre 30 állást hirdettek meg
többnyire vendéglátóiparban, amelyekre már lehet jelentkezni.

A Maros Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség tájékoztatása szerint 18–35 év közötti
egyetemisták vehetnek részt a
programban, akik nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat ál-

lami vagy magánegyetemen, és középszinten
vagy tökéletesen beszélik
a német nyelvet.
A 2020-as évre 30 állást hirdettek meg a
szállodaiparban és vendéglátóiparban, valamint
a gyorséttermekben, illetve ipari termelésben
és szolgáltatások területén.
Azok a Maros megyei
lakhellyel rendelkező főiskolai hallgatók vagy a
megye valamelyik felsőfokú tanintézményében
tanuló diákok, akik részt
vennének a programban, a
bejegyzés érdekében a
Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség keretében tevékenykedő EURES-tanácsadóhoz fordulhatnak Marosvásárhelyen, a
Iuliu Maniu utca 2. szám alatti
székhelyen. A regisztráció január
13-án kezdődött és február 14-éig
tart hétfőtől csütörtökig 10–15.30
óra között, valamint pénteken 10–
13 óra között.
A jelentkezésről és a szükséges
dokumentumokról bővebb felvilágosítással a 0265/266-553-as vagy
a 0265/269-247-es telefonszám
109-es mellékszámán lehet érdeklődni, valamint a www.anofm.ro
honlapon – áll az ügynökség tájékoztatásában. (szer)

Áramlopás: bűncselekmény
és veszélyforrás

Az áramlopás vagy
annak szándéka bűncselekménynek minősül,
az
elkövetők
börtönbüntetéssel vagy
tetemes bírsággal számolhatnak. A szabálytalan
áramvételezés
azonban a szakszerűtlen beavatkozás miatt
legtöbbször komoly veszélyforrást jelenthet
felnőttekre és gyerekekre, szomszédos ingatlanokra egyaránt.

Szer Piroska

Január 16-án több szabálysértést fedeztek fel a
Dél-erdélyi Villamosenergia-elosztó Társaság Maros
megyei kirendeltségének ellenőrző csoportjai. Több lakóháznál
hevenyészett
csatlakozásokkal okoztak
zavart és áramkiesést azáltal, hogy egyesek a mérőműszereket
megkerülve
Fotó: Dél-erdélyi Electrica
csatlakoztak a fővezetékre.
A Dél-erdélyi Electrica öt csoportja a marosszentgyörgyi mobil csendőralakulat támogatásával 29 ellenőrzést végzett a villanyáram-hálózatokon a Nyárádtőhöz tartozó Malomfalván. Öt esetben fedeztek fel
engedély nélküli direkt csatlakozást a fővezetékre. Az ingyen használt
villanyáram veszélyeivel a szabálysértők általában nem számolnak,
pedig a rögtönzött berendezésekkel a fővezetékre való csatlakozásnak
súlyos következményei lehetnek. A hálózaton zavar keletkezhet, a szakszerűtlen beavatkozás áramütést vagy tüzet okozhat, amelynek emberéletek is áldozatul eshetnek.
A 2012. évi 123-as számú törvény 92. cikkelyének 1. és 2. bekezdése
értelmében akár két év börtön is kiszabható a villanyáram jogtalan használata miatt. A jogszabály szerint a villanyóra megrongálása, a fogyasztásmérő berendezés megkerülése vagy működésének a blokkolása,
akárcsak a mérőórák alkatrészeinek módosítása, bűncselekménynek
számít, és 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetés vagy pénzbírság
szabható ki. A fővezetékre való közvetlen csatlakozás vagy a mérőóra
kikerülésével húzott vezeték felszerelése is bűncselekménynek minősül,
és hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetés vagy pénzbírság
szabható ki. Ugyanakkor az említett bűncselekményekre utaló szándékot is büntetik – tájékoztatott az áramszolgáltató sajtóosztálya.
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Könnyed siker a legnehezebbnek
gondolt kiszálláson

Bálint Zsombor

A legnehezebb kiszállásnak
ígérkezett, de csak az első játszmában volt szoros a mérkőzés a
Marosvásárhelyi CSM női röplabdacsapata számára a második helyen álló CSM Craiova ellen,
idegenben.
A többhetes szünet után kissé
nyikorogva indult be a Predrag
Zucović vezette alakulat gépezete,
az első játszmában a házigazdák
Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 9. forduló: SCM
U Craiova – Marosvásárhelyi
CSU Medicina 0:3 (23:25,
7:25, 12:25)
Craiova, Ion Constantinescu
csarnok, 30 néző. Vezette: Florin Mărgescu (Piteşti), Ionuţ
Ciuciu (Râmnicu Vâlcea).
CSU Medicina: Axinte, Fl.
Murariu, Ioan, Dumitrescu,
Veres, Ionescu (K. Murariu,
Şumandea, Răileanu, Moldován, Gálfalvi). Liberó: Gârd.
CSM Craiova: Constantinescu,
Brabete, Truţă, Mănuc, Zlotea,
Marciu (Ţuţan, Rizan, Matei).
Liberó: Chifu.

többször is vezettek. A szett vége
felé Craiova a legnagyobb arányban (16:13-ra) volt előnyben,
aztán 21:20-ra is vezetett, a végére
azonban a CSU megfordította a
játszmát. Sokkal simább dolga
volt a marosvásárhelyi csapatnak
a második és harmadik játszmában, különösen a másodikban,
amikor az ellenfél alig tudot hét
pontocskát összeszedni, végül
pedig a harmadik szettben Craiova
12 pontig jutott.
Az év első mérkőzése egyben
az alapszakasz utolsó előtti találkozója is volt, és a marosvásárhelyi csapat, akárcsak tavaly, amikor
még a CSM égisze alatt szerepelt,
veretlenül vezeti az A2 osztály

Nyugati csoportját, amelynek az
utolsó fordulójában szombaton a
Nagyváradi CSU érkezik a Pongrácz Antal csarnokba. Ezt követően a rájátszás, majd az A1
osztályba jutásért kiírt négyes
torna következik, és – ha már
eddig eljutott –, az alakulat a magasabb szintre jutást célozza.
Nyilván abban bízva, hogy a nyáron sikerül megoldani a megfelelő
támogatás kérdését.

A Red Arrows az egyetlen veretlen
csapat

A Csíkcsicsói Leadbirds rendezésében, Csíkszeredában játszották a
romániai nem hivatalos floorballliga második fordulójának mérkőzéseit. Ezen a tornán is két-két találkozón léptek pályára a csapatok.
A Marosvásárhelyi Red Arrows,
akárcsak a hazai rendezésű első fordulóban, ezúttal is mindkét találkozóját megnyerte. Ha a Sepsi Vikings
elleni győzelmet akár borítékolni
is lehetett volna, a Csíkszeredai
Floorball Klub elleni meccs már
kétesélyes volt, hiszen ha nem is az
ellenfél volt a szervező, mégis hazai
pályán játszott. A marosvásárhelyi
csapat ehhez képest a Vikings ellen
alig egy góllal, 4-3-ra nyert, míg
Csíkszeredát viszonylag simán,
4-1-re verte meg.
Két forduló és csapatonként
négy-négy mérkőzés után a Red Arrows az egyetlen a hat együttes
közül, amely eddig valamennyi összecsapását megnyerte, és ennek

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportjának 8. fordulójában a következő eredmények
születtek: SCM U Craiova –
Marosvásárhelyi CSU Medicina 0:3, Temesvári Politehnica
– Tordai CS Volei 3:2, Nagyváradi CSU – Máramarosszigeti
CSM 3:0.

Eredményjelző
A floorball-bajnokság második
fordulójának számító csíkszeredai torna eredményei: Csíkcsicsói Leadbirds – Sepsiszentgyörgyi Sepsi Vikings 9-3, Marosvásárhelyi Red Arrows –
Csíkszeredai FK 4-1, Székelyudvarhelyi Floorbulls – Székelyudvarhelyi Black 69 4-2, Sepsi
Vikings – Red Arrows 3-4, Csíkszereda – Black 69 4-2, Leadbirds – Floorbulls 3-4.
A tabella: 1. Red Arrows 12 pont,
2. Floorbulls 9, 3. Black 69 6
(+7), 4. Csíkszereda 6 (+5), 5.
Leabirds 3, 6. Sepsi Vikings 0.

köszönhetően 12 ponttal vezeti a tabellát.
A folytatásban a bajnokság minden csapata rendez egy-egy kétmérkőzéses fordulót, a rájátszás
találkozóinak, amelyeken a végső
bajnoki rangsor is eldől, Csíkszereda ad majd otthont. (bálint)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Röviden

Az öt éve elhunyt Buzánszky Jenőre
emlékezett az Aranycsapat Testület

Az olimpiai bajnok és világbajnoki
ezüstérmes Buzánszky Jenőre, az
Aranycsapat tagjára emlékeztek az
egykori 49-szeres válogatott labdarúgó sírhelyénél, a Szent István-bazilika altemplomában, elhunytának ötödik évfordulóján.
Az Aranycsapat Testület elnöke,
Lomnici Zoltán az ünnepségen rövid
beszédében felhívta a figyelmet arra,
hogy a nemzet sportolójának is megválasztott Buzánszky Jenő a sport területén elért kiváló eredményei
mellett egész élete során elkötelezett
volt az emberi jogokért és az egyenlő
emberi méltóságért. Mivel a gyermekmentő szolgálattal sokat segített
a határon kívüli magyar fiataloknak,
és tulajdonképpen egész életművével
a hazaszeretetet képviselte, a halála
előtt fél évvel a sportolók közül elsőként érdemelte ki az Emberi Méltóságért díjat.
A testület alelnöke, Bajkai István
megemlékezésében arról beszélt, Buzánszky Jenő aktív labdarúgó pályafutása után a Magyar Labdarúgószövetségben sportvezetőként rengeteget tett az utánpótlás neveléséért,
majd élete utolsó szakaszában óriási
feladatot vállalt magára: azt a célt
tűzte ki, hogy tudását és kapcsolat-

Eredményjelző
Férfivízilabda-Európa-bajnokság, eredmények:
* a negyeddöntőbe jutásért:
Oroszország – Grúzia 14-13,
Montenegró – Törökország 17-6,
Németország – Spanyolország 126, Románia – Görögország 7-14;
* a 13-16. helyért: Szlovákia –
Málta 8-4, Franciaország – Hollandia 9-8.

rendszerét az egész Kárpát-medencei
magyarság javára fordítsa. „Ekkor is
óriásit alkotott, hiszen sportképzőműhelyeket hozott létre, ezekhez forrásokat talált, hitet, reményt és erőt
adott a fiataloknak, elmondta nekik,
miért jó a futball, valamint megmutatta, hogy milyen emberi nagyságot
eredményez, ha valaki az életét a
sportnak tudja szentelni” – emelte ki
Bajkai István, aki szerint Buzánszky
élete egy fantasztikus életmű, és mindenkinek példát mutatott szerénységből, alázatból, sportszeretetből és
munkából. „Megtanított bennünket
arra, hogy soha nem szabad feladni,
és hogy mindig az összmagyarságban
kell gondolkodni, mert csak egymás
kezét megfogva, segítve és támogatva tudunk fennmaradni itt, a Kárpát-medencében, és így tudunk újabb
sportsikereket elérni” – fogalmazott
az Aranycsapat Testület alelnöke.
Buzánszky Jenő sírjánál ezután
Lomnici Zoltán, Bajkai István, ifjabb
Buzánszky Jenő, valamint az Ovisport Közhasznú Alapítvány elnöke,
Molnár Andrea helyezte el a megemlékezés koszorúit. 2011-ben az
Aranycsapat jobbhátvédje hozta létre
az Ovi-foci Alapítványt, az Ovi-sport
Közhasznú Alapítvány elődjét.

* Bár a Bundesligából is érdeklődtek utána, Lőw Zsolt nem
tervezi, hogy távozzon a Paris
Saint-Germaintől. A magyar
szakember úgy véli, egyelőre jó
helyen van a francia élcsapatnál,
ahol másodedzőként dolgozik.
Az M4 Sport Átigazolás című
műsorában arról beszélt, eddig
is lépcsőfokról lépcsőfokra építette fel a karrierjét, és bár „kecsegtető, hogy érdeklődnek
iránta”, jelenleg nem tervezi a
váltást. „Régóta szerettem volna
Thomas Tuchellel együtt dolgozni, rengeteget tanulok tőle,
hozzá tudok tenni a szakmai
munkához” – fogalmazott Lőw
Zsolt. Hozzátette, következő
lépcsőfokként el tudja képzelni, Együtt a PSG játékosai és edzőpárosa: Lőw Zsolt (j3, világos színű pólóban) úgy véli, jó helyen
Fotó: NSO
hogy vezetőedző legyen, mert van
„pályaedzőként ennél magasabbra már nehéz jutni”, szerzett, majd a következő idényt kölcsönben a Szomde egyelőre jó helyen van.
bathelyi Haladásnál töltötte, tavaly nyáron azonban
* A MOL Fehérvár FC csapatkapitánya, Juhász Ro- visszatért. A felkészülési időszak jól sikerült neki, így
land az idény végén befejezi labdarúgó pályafutását. két Bajnokok Ligája- és egy Európa-liga-selejtezőn is
A 95-szörös válogatott futballista klubja honlapján pályára léphetett, az ősszel azonban csak két NB I-es
közölte, a tavalyi kupadöntő után fogalmazódott meg és három Magyar Kupa-mérkőzésen jutott szóhoz –
benne, hogy az utolsó szezonja következik. A MOL írja a fradi.hu. Priskin ezért távozott az Üllői útiaktól,
Fehérvár második helyen áll az OTP Bank Ligában, és nevelőegyesületéhez, az ETO FC Győr labdarúhátránya négy pont a címvédő Ferencvárossal szem- gócsapatához szerződött.
ben, amely egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
* Nagy Dominik a Panathinaikosznál folytatja. A
* Mezőkövesdről pótolta távozó brazil kapusát a Varsói Legia magyar válogatott labdarúgója fél évre
Kisvárda. A labdarúgó OTP Bank Liga NB I-ben sze- kölcsönbe került az athéni csapathoz. A 24 éves futreplő klub Dombó Dávidot szerződtette az őszi szezon ballista a mostani szezonban kevés lehetőséget kapott
végén visszavonult brazil Felipe helyére. A korábbi lengyel klubjánál, amelynek első csapatában szeptemkorosztályos válogatott, jelenleg 26 éves Dombó mel- ber óta nem játszott, így már korábban szóba került,
lett még két kapus, Mihai Mincă és Zöldesi Illés van hogy máshová igazol. „Ez egy nagyszerű klub, koa kisvárdai keretben.
moly múlttal rendelkezik, és mindenki ismeri. Ne* Priskin Tamás Győrben folytatja. A 63-szoros vá- künk, magyaroknak még inkább ismerős, hiszen
logatott támadó az ősszel kevésszer kapott lehetőséget Puskás Ferenc is volt a csapat edzője” – idézte hona Ferencváros csapatában, ahová 2017-ben érkezett. lapján a görög bajnokságban hatodik helyen álló PaElső szezonjában 17 NB I-es mérkőzésen négy gólt nathinaikosz a magyar játékos nyilatkozatát.

Az oroszokkal negyeddöntőzik a magyar férfiválogatott, Románia kiesett

Az orosz válogatott lesz a magyar csapat ellenfele a Duna Arénában zajló vízilabda-Európabajnokság férfitornájának mai negyeddöntőjében. Az oroszok hétfőn
harcolták ki a legjobb nyolc közé
kerülést azzal, hogy 14-13-ra le-
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Geniduniasz hat találatának,
győzték a grúz együttest,
és a negyeddöntőben a horamely gyakorlatilag végig
vátokkal találkozik. A román
méltó ellenfele volt esélyególszerzők: Tiberiu Negrean
sebb riválisának, és az
2, Cosmin Radu, Mihnea
utolsó percben még labdája
Gheorghe, Vlad Georgescu,
is volt az egyenlítéshez.
Nicolae Oanţă és Andrei PriMärcz Tamás csapata
oteasa 1-1.
hétfőn szabadnapos volt,
Románia a 9-12. helyért
mivel csoportgyőztesként
szállhat medencébe a továbközvetlenül jutott a nyolc
biakban, első ellenfele Néközé, ahol ha nyer, akkor az
metország lesz (szerdán
elődöntőben a világbajnok
15.30 órai kezdettel), amely
olasz és a montenegrói váa csoportkört követő rájátlogatott összecsapásának
Görögország túlságosan kemény diónak bizonyult a görög Athana- szásban 12-6-ra alulmaradt
győztesével találkozik.
A csoportjából meglepe- sziosz Kecsagiasz vezette román csapat számára Fotó: Getty Spanyolországgal szemben.
tésre továbbjutott Románia ugyan- be a negyeddöntőbe. A hellén csa- A helyosztó másik ágán Törökorakkor nem bírt Görögországgal, így pat hétfőn 14-7-re győzött, köszön- szág és Grúzia csatázik.
Az olimpiai kvalifikációs kontiországunk válogatottja nem jutott hetően elsősorban Kosztantinosz

A mai program
* negyeddöntő: Montenegró –
Olaszország (17.00 óra), Szerbia
– Spanyolország (18.30), Magyarország – Oroszország
(20.00), Görögország – Horvátország (21.30)
* a 9-12. helyért: Törökország –
Grúzia (14.00), Németország –
Románia (15.30)
* a 13. helyért: Szlovákia – Franciaország (12.30)
* a 15. helyért: Málta – Hollandia
(11.00)

nensviadalon egy kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül az
olimpiai címvédő szerbek, az olaszok, valamint a vb-ezüstérmes
spanyolok tokiói szereplése már
biztos.
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Világgazdasági Fórum
Davosban

Január 21–24. között zajlik az
50. davosi Világgazdasági
Fórum, amelynek idei mottója: Érintettek (szakértők és
döntéshozók) az összetartozó
és fenntartható világért. Az
MTVA
Sajtóadatbankjának
összeállítása:

A Világgazdasági Fórum (World
Economic Forum, WEF) egy svájci
nonprofit alapítvány, amely független nemzetközi szervezetként a
világ helyzetének javítása mellett
kötelezte el magát. Székhelye a
Genf melletti Cologny, legismertebb rendezvénye az évente megszervezett
davosi
találkozó,
amelyen a világ politikai, társadalmi és gazdasági vezetői gyűlnek
össze, hogy megvitassák a legégetőbb globális kérdéseket, meghatározzák a jövőre vonatkozó
legfontosabb feladatokat.
A tanácskozás története 1971-ig
nyúlik vissza: Klaus Schwab német
közgazdász csaknem ötszáz nyugateurópai vállalatvezetőt hívott meg a
davos-klostersi üdülőhelyen általa
szervezett Európai Vállalatirányítási Szimpóziumra, hogy az amerikai multinacionális vállalatok
terjeszkedése miatt aggódó menedzserekkel megismertesse az amerikai vállalatvezetési módszereket.
Az eszmecsere szakmailag és anyagilag is gyümölcsöző volt, támogatókra is talált, Schwab pedig 25 ezer
svájci frank nyereséget könyvelhetett el. Az összegből még abban az
évben megalapította az Európai
Vállalatirányítási Fórumot, amelyet
a korabeli sajtó „egy ötlet diadalaként” méltatott.
A tanácskozásokon 1973-tól – a
Bretton Woods-i aranydeviza-rendszer összeomlása és az arab-izraeli
háború kitörése után – a gazdasági
és társadalmi kérdések elemzése került a középpontba, 1974-től a meghívottak körét politikusokkal,
újságírókkal, vezető értelmiségiekkel bővítették. 1975-ben, az első
tengerentúli (mexikói) küldöttség
megérkezésével a globális nyitás is
elkezdődött, az anyagi alapok biztosítására 1976-ban tagdíjfizetéssel
egybekötött szervezeti tagsági rendszert vezettek be.
A napirenden az európai együttműködés helyett egyre inkább a világméretű
együttműködés
lehetőségei, kérdései szerepeltek. A
tanácskozás 1987-től Világgazdasági Fórum néven ült össze, két
évvel később már a résztvevők több
mint fele Európán kívüli országból
érkezett. Az éves találkozók számos
fontos nemzetközi kezdeményezés
kiindulópontjává váltak, sőt, politikai konfliktusok megoldásában is
szerepet játszottak, történelmi események helyszínéül szolgáltak. A
Világgazdasági Fórumot 2015-ben
hivatalosan is nemzetközi szervezetként ismerték el, ami új fejezetet
nyitott a magán- és közszféra
együttműködését elősegítő globális
fórum történetében.
Davosi érdekességek, történelmi
pillanatok
Valószínűleg az alapító Klaus
Schwab az egyetlen ember, aki valaha is lecsapta a telefont a francia
elnöknek. Még az 1970-es években
történt, hogy arra kérte titkárát,

hívja fel neki Giscard d’Estaing-t. A
titkár azonban nem az üzletember
Olivier Giscard d’Estaing-t, hanem
annak fivérét, Valéry Giscard d’Estaing francia köztársasági elnököt
kapcsolta. Amikor Schwab meghallotta az elnök jellegzetes hangját,
ijedtében és meglepetésében letette
a kagylót.
Az 1979-es találkozó alkalmával
rendezett első jótékonysági hangversenyen a zürichi kamarazenekar
koncertjét vendégként az akkori
angol miniszterelnök, Edward
Heath dirigálta.
1987-ben Hans-Dietrich Genscher
német külügyminiszter felszólalásában az „Adjatok egy esélyt Gorbacsovnak!” szavakkal ösztönözte a
résztvevőket a Szovjetunióval való
kapcsolatok felvételére. Beszéde
fontos eseménynek bizonyult a hidegháború lezárásának folyamatában.
A törökök és a görögök 1987-ben
már-már fegyveres konfliktus rémével fenyegető vitájának elsimítása is
a davosi fórumnak köszönhető: Turgut Özal török és Andreasz Papandreu görög kormányfő 1988-ban itt
írta alá a kapcsolatok normalizálását, a magas szintű párbeszéd felújítását tartalmazó nyilatkozatot.
1989-ben Davosban zajlott le az
Észak- és Dél-Korea közötti első
miniszteri szintű találkozó, 1990ben pedig Helmut Kohl nyugatnémet kancellár itt tárgyalt a német
újraegyesítésről Hans Modrow keletnémet kormányfővel. 1992-ben
Frederik Willem de Klerk dél-afrikai elnök, Nelson Mandela és Mangosuthu Buthelezi zulu politikus
davosi közös megjelenése adott új
lendületet a korábban fajüldöző
állam átalakulásának.
Az amerikai elnökök közül először Ronald Reagan ismerte fel
Davos jelentőségét, és több alkalommal is küldött videóüzenetet.
Hivatalban levő elnökként először
– és sokáig egyedüliként – 2000ben Bill Clinton vett részt az eszmecserén, amelyen 2018-ban Donald
Trump elnök személyesen mutatta
be „Amerika az első” politikai
programját a világ politikai és gazdasági vezetőinek. A tavalyi találkozón való részvételt belpolitikai
okokból lemondta Donald Trump és
az amerikai küldöttség (a részleges
kormányzati leállás miatt), az idén
azonban ismét Davosba megy.
A Világgazdasági Fórum éves találkozóit Davosban tartják, ez alól
csak 2002 volt kivétel, amikor a
2001. szeptember 11-i terrortámadások után a szolidaritás kifejezéseként New Yorkban üléseztek.
A davosi fórum előtt minden
évben közzéteszik a Globális kockázatok című jelentést. Eszerint
2020 legvalószínűbb kockázati tényezőit a szélsőséges időjárás, a sikertelen
alkalmazkodás
a
klímaváltozáshoz, a természeti katasztrófák, a biodiverzitás csökkenése, valamint az ember okozta
környezeti katasztrófák jelentik,
míg a legpusztítóbb hatásúak a sikertelen alkalmazkodás a klímaváltozáshoz,
a
tömegpusztító
fegyverek, a biodiverzitás csökkenése, a szélsőséges időjárás, valamint az ivóvízhiány lesznek.

Zenei tehetségkutató
fogyatékkal élők számára

A United by Music Románia Alapítvány második
alkalommal szervezi meg tehetségkutató versenyét
fogyatékkal élő, zenében tehetséges személyek számára. A versenyben olyan személyek vehetnek részt,
akiknél a fogyatékosság valamelyik típusát állapították meg, a 448/2006-os törvény szerint. Az ezekbe a
kategóriákba eső, fogyatékkal élő személyek, akik
bármilyen hangszeren játszanak vagy énekelnek, részt
vehetnek a versenyben.
Még lehet jelentkezni január 31-ig. A jelentkezéssel
kapcsolatos minden információ elérhető a www.united-by-music.ro/hu/ honlapon (a lap alján versenysza-

bályzat és letölthető mellékletek). Bármilyen további
kérdésre a 0741-177-575-ös telefonszámon válaszolnak.
A
jelentkezést
a
unitedbymusicromania@gmail.com címre lehet elküldeni, vagy postán a következő címre: United by
Music Románia, 520085 Sepsiszentgyörgy, Gyöngyvirág u. 5. szám, Kovászna megye.
Minden versenyző egy zeneszámot fog egyénileg
előadni, hangszeren, énekelve, vagy énekelve, hangszeres kísérettel. A zenei műfaj szabadon választható.
A Maros és Kolozs megyei jelentkezőket február
14-én hallgatják meg Kolozsváron, a Tranzit Házban.

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2020.
február 5-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságokat:
WOOD CONSTRUCTII KFT. – Marosvásárhely, adószám: 36204192:
– AC BREAK gépkocsi, Opel Combo-C BA11 Combo-C márka, benzines, szürke színű, rendszáma MS-16WOD, az alváz szériaszáma W0L0XCF0623033372, a motor szériaszáma 02NY5156, gyártási év 2002,
hitelesítési szám ACPL1G2F11C56E4/2002. Kikiáltási ár héa nélkül 1.940 lej. III. licit, a héa 19%.
AMIX MOB KFT., székhely: Csíkfalva 152. szám, Maros megye, adószám: 27734262, végrehajtási dosszié
száma: A4317
– ABRICHTER SCM gyalugép, kikiáltási ár héa nélkül 650 lej, IV. licit, a héa 19%.
– 850x90 mm gyalugép, kikiáltási ár héa nélkül 650 lej, IV. licit, a héa 19%.
– 1.207 négyzetméter szántóterület és ipari építmények 84 négyzetméter felületen, lakóépületek 349
négyzetméter felületen. Telekkönyvszám 50039 Csíkfalva, helyrajzi szám 792/1, kataszterszám: C1 Top:
792/1, CAD: C2 Top: 792/1, CAD: C3 Top: 792/1, kikiáltási ár héa nélkül 38.332 lej, IV. licit, a héa 19%.
PRAETORIAN GUARD KFT., adószám: 24341331 – Nyárádtő 134. szám, Maros megye, végrehajtási
dosszié száma: P1755
– NISSAN D40/NAVARA, N1 BA haszonjármű, nyitott felépítmény, homologálási szám:
B11G161111JAOE4/2011, azonosítószám: VSKCVND40U0410890, dízel, összkerékmeghajtású, 2488 cm3es, szín: szürke, MS-13-AOW, a törzskönyv szériaszáma K446490. Kikiáltási ár héa nélkül 58.943 lej, héa
19%.
– SEAT 3R ACCAGCXO AC BREAK gépkocsi, az alváz szériaszáma VSSZZZ3RZAR009425, gyártási év
2010, kék, rendszáma MS-14-BIH. Kikiáltási ár héa nélkül 26.483 lej, héa 19%.
– DACIA SANDERO AB személygépkocsi, Hayon szedán, az alváz szériaszáma: UU1BSD4EH40150540,
gyártási év 2008, kék, rendszáma: MS-14-BIF. Kikiáltási ár héa nélkül 13.973 lej, héa 19%.
– SEAT 6J IBIZA ST AC szedán, az alváz szériaszáma: VSSZZZ6JZBR017816, gyártási év 2011, rendszáma:
MS-14-BID, megütve, az első lökhárító, a motorháztető, az első sárvédők sérültek, kinyílt légzsák. Kikiáltási ár
héa nélkül 27.180 lej, héa 19%.
– DACIA SD LOGAN személygépkocsi, szedán, az alváz szériaszáma: UU14SDAG452255512, a motor
szériaszáma: F302256, gyártási év 2014, rendszáma: MS-13-YKX, működésképtelen motorral. Kikiáltási ár
héa nélkül 14.359 lej, héa 19%.
– DACIA SD LOGAN személygépkocsi, szedán, az alváz szériaszáma: UU14SDAG452255512, gyártási év
2014, a motor szériaszáma: F302279, rendszáma: MS-13-YKV. Kikiáltási ár héa nélkül 14.828 lej, héa 19%.
– BMW 701 KM21 730D szedán személygépkocsi, az alváz szériaszáma: WBAKM21040CY70742, gyártási
év 2008, rendszáma: MS-01-BAU. Kikiáltási ár héa nélkül 87.870 lej, héa 19%.
– SMART 451 Fortwo Coupe személygépkocsi, az alváz szériaszáma: WME4513341K438981, gyártási év
2010, rendszáma: MS-12-MUX. Kikiáltási ár héa nélkül 14.918 lej, héa 19%.
– M1 AC Break DACIA SD/KSDEK/LOGAN személygépkocsi, gyártási év 2007, homologálási szám
ACDA1G1C11U96E4, azonosítószám UU1KSDEKJ38589969, dízel, metallizált szürke, motor K9K-K7,
széria D088909, 1461 cm3-es, első meghajtású, rendszáma: MS-32-LAV, törzskönyvszám: F553714, hibás
motor és dugattyúk, működésképtelen. Kikiáltási ár héa nélkül 9.990 lej, héa 19%.
LG LUX KFT., adószám: 22730880, Marosvásárhely, 1848. út 29/32. szám, Maros megye, végrehajtói
dosszié száma L626
– leltári tárgyak, elektromossági alkatrészek (keret, gyűrű, kapcsolók, kit, foglalatok, üveg, fedő stb.), a
39305/15092/18.04.2014. számú, az SI Co Kft. által készített felmérés szerint – 154 tétel –, kikiáltási ár:
28.351 lej (harmadik árverés), héa 19%.
MC LINE KFT., adószám: 16385230, Marosvásárhely, Haţeg–Hátszegi utca 12/11. szám, Maros megye,
végrehajtói dosszié száma M1204 (első árverés)
– BB furgon, Dacia SD FSD1K Logan haszonjármű, azonosítószáma UU1FSD1K537521072, 2007-es
gyártású, fehér, motor szériaszáma D028431, rendszáma MS-12-UEM, működőképes, a hátsó fele sérült,
166.005 km-ben, kikiáltási ára 5.980 lej, héa 19%.
– Volkswagen 2DXFZ LT46 típusú, BA02 lenyitható rakterű haszonjármű, azonosítószáma WV1ZZZ2DZX1001317, 1999-es gyártású, fehér, motor szériaszáma 040050, rendszáma MS-14-MCL, nincs akkumulátora,
pótkereke és műszaki vizsgája. Kikiáltási ára 19.050 lej, héa 19% (első árverés).
– BMW 730D személygépkocsi, azonosítószáma WBAGM21080DR61628, 2004-es gyártású, szürke, motor
szériaszáma 23145802, rendszáma MS-17-UES, hibás a villanymotor és a kapcsolószekrény, lejárt műszaki
vizsgával. Kikiáltási ára 13.990 lej, héa 19%.
– motoros rakodógép, kikiáltási ára 2.290 lej, héa 19%
– Telemac daru, kikiáltási ára 31.500 lej, héa 19%
– Jakle típusú hegesztőkészülék, kikiáltási ára 4.650 lej, héa 19%
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót
az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási
ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637), ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát.
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes
bíróságon, az újraközölt, módosított és kiegészített 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó
9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem
kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265-250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2020. január 22.
Dénes Irén, a Közpénzügyi Hivatal helyettes vezetője
Lăcătuşu Dumitru osztályvezető
Suba Lorant felügyelő

2020. január 22., szerda ___________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY ______________________________________________ NÉPÚJSÁG
Két ápolót keresünk egy idős személy mellé, 24 órás műszakkal,
felváltva vagy akár más időbeosztással, megegyezés szerint.
Jó bérezést és külön szállást biztosítunk.
Érdeklődni a 0724-566-100-as telefonszámon. (-I)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KERESEK egy-két szobás, udvaros
házat megvételre vagy albérletbe. Tel.
0773-345-605, 0748-498-357. (6085)
LAKÓTÁRSNŐT keresek háromszobás lakásba, a November 7. negyedbe. Tel. 0748-114-370. (mp.-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Takács László névre
szóló (rokkantak számára kiállított)
autóbuszbérletem.
Semmisnek
nyilvánítom. (6201)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)
FESTÜNK, parkettezést, padló- és
falicsempézést vállalunk, javítunk
tetőt és csatornát. Tel. 0751-595-201.
(6053)
BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
bádogosmunkát, cserepezést, festést,
padlócsempe-lerakást és udvartakarítást.
Tel. 0742-421-164. (6041)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

MEGEMLÉKEZÉS

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!

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.)

„Az
Úr
a
mennyekbe
helyheztette az ő székét és az
ő uralkodása mindenre kihat.”
(Zsolt. 103:19)
„Mert az Úrnak szemei előtt
vannak mindenkinek útai és
minden ösvényeit ő rendeli.”
(Péld. 5:21)
Kegyelettel, Isten akaratában
megnyugodva
emlékezem
szeretett és szerető társamra,
HEGEDÜS
EMÍLIA
–
PINTYŐRE, aki három éve,
2017. január 19-én távozott az
örök élet biztosságába.
Megemlékező
szentmise
2020. január 31-én reggel 7
órakor a Keresztelő Szent
János-plébániatemplomban.
Székely József. (6124-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
január 22-én a székelyvajai
születésű ORBÁN VIKTOR
ákosfalvi lakosra halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (mp.-I)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk január 22-én
MAGYARI
ERZSÉBETRE
halálának 13. évfordulóján.
Emlékét őrzi szerető férje, fiai,
unokái és menyei. Nyugodj
békében! (6185)
Szomorú szívvel emlékezem
szerető
férjemre,
a
szentháromsági
SZABÓ
DOMOKOSRA halálának 11.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége,
Irén.
Nyugodj
békében! (6211)
Fájó
szívvel
emlékezünk
január
22-én
a
szentháromsági
SZABÓ
DOMOKOSRA halálának 11.
évfordulóján. Emlékét őrzi
leánya, Rita és családja.
(6211)

ELHALÁLOZÁS

1942. november 10. egy olyan
nap, mint bármelyik, mégis megszületett egy ember, akiből később férj, apa, após, nagyszülő,
rokon, unokatestvér lett, és eljött
egy nap, amikor ezek a szerepek
bezárultak.
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
magyarbükkösi születésű
id. BIRÓ F. GÉZA
életének 77. évében elköltözött
az Úrhoz.
Temetése 2020. január 23-án,
csütörtökön 13 órától lesz a református temetőben.
Köszönetünket fejezzük ki az
életéért, mindazért, amit értünk
tett, és egyben búcsúzik tőle felesége, Jolán, fia, Géza, lánya,
Jutka, menye, Edith, unokái,
Andi, Hanna, Benett. (6208-I)
Fájó szívvel búcsúzunk apatársunktól,
BIRÓ GÉZÁTÓL.
Nyugodjon békében!
Kálmán Ákos és családja.
(6209-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756-128310, Rozália. (64409-I)

ALKALMAZUNK lehetőleg tapasztalattal rendelkező ÁLTALÁNOS
ORVOSI ASSZISZTENSNŐT. Szabadfoglalkozású engedély/érvényes bizonyítvány szükséges arról, hogy a szakápolók szakmai szervezetének (OAMMR) tagja. Az önéletrajzot az ENDO
ARTROSCOPIA RENDELŐ székhelyén – Marosvásárhely, Forradalom (Revoluţiei) utca 27. szám – nyújthatják be 2020. január 23-ig.
Tel. 0265/215-628. (21888)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot
hirdet ÓRAADÓI ÁLLÁSOK betöltésére a 2019/2020-as egyetemi
év II. félévében: a Villamosmérnöki Tanszéken – DIGITÁLIS
ELEKTRONIKA II., heti 4 (négy) óra laborgyakorlat; a MatematikaInformatika Tanszéken – MODERN TECHNOLÓGIÁK (.NET), heti
8
(nyolc)
óra
laborgyakorlat.
Részletek
a
https://ms.sapientia.ro/hu/hirek/allashirdetes-oraadoi-allasok-betoltesere-a-2019/2020-as-tanev-ii-felevere címen. (sz.-I)
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Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy
jó helyre mentél, hisz te a jónál is
jobbat érdemeltél.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj,
édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa,
KISS MIHÁLY
84 éves korában Szegeden elhunyt. Drága halottunkat örök
nyugalomra helyezzük 2020. január 25-én, szombaton 13 órakor
a gernyeszegi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (6089-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédi és rokon,
OLÁH VERONIKA
született Demeter
életének 92. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunktól január 23-án,
csütörtökön 14 órától a marosvásárhelyi katolikus temető alsó
kápolnájánál veszünk végső búcsút.
Emléke legye áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló családja. (6210-I)
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, testvér, rokon
és jó szomszéd, az atyhai születésű
BORZÁS ILONA
szül. Szász
életének 74. évében, méltósággal
viselt, súlyos betegség után elhunyt. Részvétnyilvánítás csütörtök este 19 órakor lesz a Vili
Temetkezési Kft. virrasztótermében (1989. December 22. út 57.
szám).
Utolsó útjára január 24-én 14 órakor kíséri gyászoló családja a
meggyesfalvi temetőbe, katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászolják: férje, Zoli, lánya,
Enikő, valamint a rokonok, barátok és mind, akik őt szerették. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon és szomszéd,
RÁDULY-KACSÓ ÁGNES
szül. Kacsó
a Bőrgyár volt dolgozója
életének 90. évében, 2020. január
19-én elhunyt.
Drága halottunk temetése január
23-án, csütörtökön 13 órakor
lesz a marosszentgyörgyi (nagykórház mögötti) új temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzi lánya, veje, unokái,
dédunokái és Gizi. (6215-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan búcsúzom barátomtól, MÓZES SÁNDORTÓL.
Nyugodj békében, Sanyika!
Őszinte részvétem a gyászoló
családnak.
Gaal Csaba Varbergből. (v.-I)
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Az Imatex Rt.

sürgősen alkalmaz
tapasztalattal rendelkező személyeket
a következő szakmákba:

– PROJEKTMENEDZSER;
– MARÓS OPERÁTOROK SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC)
MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROK SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC)
GÉPEKRE;
– TARGONCÁS.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro; fax: 0265-269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

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.

