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Erdélyi méhészegyesület alakul

Jeles napon írták alá

A turizmus fejlesztése további kihívás
Rövidesen megnyílik a felújított turisztikai iroda a Kultúrpalota sarki helyiségében, ahol már az utolsó simításokat
végzik.

____________4.
Időtárban élő
Marosvásárhely

Hogyan éltek, szerettek, gyűlöltek, vitatkoztak, építkeztek az elmúlt századokban Marosvásárhely derék
polgárai?

____________5.
Mezőgazdasági
röntgenkép

Fokozatosan tönkrement a mezőgazdasági szakoktatás, egyrészt, mivel az
iskolák profilt változtattak…

Tizenhét méhész írta alá az alapító okiratot

Pénteken Nyárádszeredában tizenhét személy írta alá az Erdélyi Magyar Méhészegyesület alapító okiratát. Az új szervezet hatékonyabb kommunikációt szeretne a méhészek
között, illetve érdekvédelmet és piacot biztosítani számukra.
Kiderült: tizenöt éve volt egy hasonló kezdeményezés, amikor Nemes András hármasfalusi méhész Szovátán gyűjtötte
össze társait, de végül a terv nem valósult meg.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Az ünnepi pillanatokban köszöntötte a méhészeket Szabó Árpád megyei tanácsos, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének egyik alapítója
és Maros megyei képviselője, aki tolmácsolta: szívesen látják az új méhészegyesület csatlakozását szervezetük fórumához.
Az alakítandó egyesület kinevezett elnöke, a Nyárád-völgyi Méhészegyesület vezetője, Balde Ernő együttműködésre és példamutatásra szólította fel a leendő tagságot, majd elmondta: a tagok között négy fiatal
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

____________9.
Negyvenedik
borverseny
Dicsőszentmártonban

A borkóstolással egybekötött vacsorán
zsúfolásig megtelt a Három Fenyő étterem, és vidám hangulatban zajlott a
díjkiosztó ünnepség.

____________10.

Káosz a köbön

Hétfőn kellett volna megszavaznia vagy leszavaznia a parlamentnek a második Orban-kormányt. Jó román szokás szerint ez az ülés
is botrányba fulladt, ugyanis kvórumhiány miatt berekesztette az
ülést a képviselőház elnöke. A 465 parlamenti képviselőből mindöszsze 188-an voltak a teremben, miközben a két ház közös házszabályzata értelmében a kormány beiktatásáról döntő parlamenti üléshez
minimum 233 törvényhozó jelenlétére lett volna szükség.
Az üléssel egy napon született meg az az alkotmánybírósági döntés
is, miszerint alkotmányos természetű jogi konfliktus alakult ki az Államelnöki Hivatal és a parlament között azáltal, hogy Klaus Iohannis
államfő a parlament által bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott
kabinet vezetőjének, Ludovic Orbannak adott ismét kormányalakítási
megbízást. A taláros testület szerint az elnöknek újabb kormányfőjelöltet kell nevesítenie. Ezáltal illúzióvá vált az államfő álma, aki 2016
óta előre hozott választásokat próbál kierőszakolni.
Az RMDSZ szerint sokkal inkább – a koronavírus terjedése miatt
– a közegészségügy kellene legyen a kormány legfőbb gondja, nem
pedig az előre hozott választások. Az alkotmánybíróság döntései mindenki számára kötelező érvényűek, és mindenkinek el kell fogadnia
azokat, még akkor is, ha nem ért egyet a testület határozatával.
Az RMDSZ vezetője úgy véli, a labda az elnök térfelén van. Véleménye szerint a PNL Ludovic Orbant jelölte ki, de utána nem akarta
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 8 perckor,
lenyugszik
18 óra 3 perckor.
Az év 57. napja,
hátravan 309 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma EDINA,
holnap ÁKOS és BÁTOR
napja.
ÁKOS: török eredetű, jelentése: folyócska, vagy fehér sólyom.
BÁTOR: török eredetű, régi
magyar személynév, így kívánták elérni a szülők, hogy
gyermekük hős legyen, ne ismerje a félelmet.

Többnyire felhős idő
Hőmérséklet:
max. 170C
min. 30C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. február 25.
1 EUR
4,8079
1 USD
4,4355
100 HUF
1,4240
1 g ARANY
236,0469

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

Magyarul is indul asszisztensképzés

A 2020/2021-es tanévben is indul magyar nyelvű orvos-,
gyógyszerész-, fogorvos- és általános asszisztensképzés
a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományos
és Technológiai Egyetemen. Az egyetem február és május
között felvételi felkészítőt tart magyar nyelven biológiából
és kémiából. A biológia-előadásokat az egyetem főépületében, a kémiát a gyógyszerészeti kar épületében tartják.
A termeket a helyszínen közlik. Minden alkalommal négyöt fejezetet vesznek át, és tesztelik a diákokat. Az első felkészítő február 29-én, szombaton reggel 9 órakor
kezdődik. További információk az egyetem honlapján találhatók: https://www.umfst.ro/hu.

Xantus Géza kiállítása
Marosvásárhelyen

Március 4-én, szerdán 17 órakor a Bernády Házban Xantus Géza csíkszeredai festőművész nagy sikerű kolozsvári
kiállítása után lép a vásárhelyi közönség elé A végtelen
vonzásában című tárlattal. Xantus Géza visszatérő vendég
Marosvásárhelyen. Ezúttal festményeiből válogat, olajképeken tűnik fel fényben fogant, látomásos látványvilága.
Alkotóművészetét a megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja.

Bolhapiac Meggyesfalván

Február 29-én, szombaton délelőtt a marosvásárhelyi Vajdahunyad (Hunedoara) utca 38. szám alatt levő iskola
sporttermében jótékonysági bolhapiacot rendeznek, ahol
négy óra alatt ruhaneműt, játékokat, gyerekkocsikat, kézműves-termékeket kínálnak eladásra. A hetedik alkalommal megrendezett vásár célja az, hogy a használt ruhák
kedvezményes áron gazdát cseréljenek, és mind a vevők,
mind az eladók segítsék egymást az előnyös árucserében.

Volt egyszer…

Március 1-jén, vasárnap 11 órától a marosvásárhelyi Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban bemutatják a Volt egyszer
című előadást. Máté Angi meséit bábszínpadra alkalmazta
Markó Róbert. Az előadás 2019-ben elnyerte a FUX
FESZT – Erdélyi Hivatásos Bábszínházak Fesztiválja
nagydíját és a gyerekzsűri díját, és az idén meghívást kapott a X. ASSITEJ gyermek- és ifjúsági színházi biennáléra. Szereplők: Bonczidai Dezső, Cseke Péter, Gáll
Ágnes, Gönczy Katalin, Halmágyi Éva, Máthé Rozália és
Szabó Dániel, koreográfus: Györfi Csaba, zeneszerző:
Kiss Erzsi, a zeneszerző alkotótársai: Pápai István, Dudás
Zsombor; zenei felvétel, keverés, mastering: Pápai István/Bioton, látványtervező: Sipos Katalin. Rendező: Bartal
Kiss Rita (Blattner Géza-díjas).

Közúti fegyelmezetlenség

A megyei közlekedési rendőrök február 22–23-i razziájukon 343 gépkocsivezetőt bírságoltak meg, a többi között
amiatt, hogy figyelmen kívül hagyták a sebességkorlátozást. Bevontak 36 jogosítványt és tíz forgalmi engedélyt.
Más esetek: február 21-én Marosszentannán megállítottak
a rendőrök egy gépkocsivezetőt, akiről aztán kiderült, hogy
jogosítvány nélkül vezetett; többen ittasan vezettek: 22-én
éjjel Dicsőszentmártonban egy 23 éves helybéli fiatal; Mezőrücsön egy 39 éves férfi; Mezőgerebenesen pedig egy
43 éves mezőbodoni férfi is ittasan ült volán mellé. Ellenük
büntetőjogi eljárást indítottak.
Hírszerkesztő: Vajda György

Újra Havi dráma a G-ben

Pá, puszi, Románia!

Ma este újra sor kerül a Havi drámára a marosvásárhelyi
G Caféban. A kávézó és a Látó szépirodalmi folyóirat által
szervezett felolvasószínházi előadás-sorozaton kortárs drámákat ismerhet meg a közönség: a Havi dráma mai drámaírók szövegeit mutatja be a felolvasószínház
legkülönbözőbb formáiban, művészek, egyetemi hallgatók, meghívott vendégek dolgoznak egy csapatban az előadások létrehozása érdekében. Azt keresik, hogy miről
beszél ma a kortárs színházi szöveg, illetve milyen párbeszédet indíthat be színház és nézője között. Az elhangzott
és elhangzó drámák nagy része a Látó szépirodalmi folyóiratban is megjelenik.
A soron következő, ma esti felolvasószínházi előadáson
Bogdan Georgescu Pá, puszi, Románia! című drámáját
mutatják be. „Üdv a 2000-es években, amikor mindenki
arról álmodozott, hogy elmenjen innen. Miss Renata szerencseszáma a 049. Ez Németország hívószáma is. Vasile
tizenkét éves kora óta arról álmodozik, hogy elmegy Besztercéről. Neagoe munkanélküli. Felesége Olaszországban
ápoló, a házát elkobozta a bank. Mindenki változást szeretne. Fel is ülnek egy vonatra, csak hát Romániában a vonatok egy év alatt 900 percet késnek. Ezzel együtt késik
az a hőn ámított változás is” – írják az alkotók az előadásról.
Játsszák: Abai-Szabó Tamás, Barti Lehel, Göllner Boróka, Karsai Dóra, Pál István, Sosovicza Anna. Rendezte:
Deli Szófia. Dramaturg: Markó Orsolya. Asszisztens:
Cseke Tamás. Plakátterv: Sós Bea. A szöveget fordította
Boros Kinga.
Az eseményre a Cuza Vodă utca 33. szám alatti G Caféban kerül sor február 26-án, ma este 7 órai kezdettel.
(Knb.)

Új pályázati kiírások a Communitas Alapítványnál

7. Egyetemi szakmai gyakorlatokat támogató szaktestüA Romániai Magyar Demokrata Szövetség február
25-27. között hirdeti meg pályázati kiírásait, a pá- let: 2020. március 23.
8. Alkotói ösztöndíjbizottság: 2020. március 26.
lyázatok lebonyolításával a Communitas Alapít9. Könyvkiadás szaktestület: 2020. április 8.
ványt bízza meg.

Pályázatot lehet benyújtani: művelődési- és ifjúsági rendezvényekre, szórványközösségek programjaira, könyvkiadásra, sajtótermékek támogatására, alkotói ösztöndíjra,
magyar házak programjainak működtetésére, sporttevékenységekre, szórványgondozó lelkészek utazástámogatására, valamint oktatók, kutatók konferenciára való
kiutazására.
A pályázatok leadásának határideje:
1. Ifjúsági szaktestület: 2020. március 16.
2. Sajtó szaktestület: 2020. március 17.
3. Művelődés szaktestület: 2020. március 18.
4. Sport szaktestület: 2020. március 18.
5. Szórvány szaktestület: 2020. március 19.
6. Utazástámogatás szaktestület: 2020. március 23.

Idéntől a papíron benyújtott pályázatok elektronikus változatát a Communitas Alapítvány honlapjára kell feltölteni,
nem pedig CD-n benyújtani az alapítványhoz. Az űrlap feltöltése nem regisztrációhoz kötött.
Az alapítvány az új pályázati kiírásokkal kapcsolatban
március 2–6. között hat helyszínen – Kolozsváron, Szatmáron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Csíkszeredán és
Sepsiszentgyörgyön – szervez tájékoztató körutat.
Bővebb információk igényelhetők a Communitas Alapítvány titkárságán a következő telefonszámokon: 0264594-570, 0723-250-324, 0736-444-437, valamint a
communitas@rmdsz.ro e-mail-címen.
A
pályázati
kiírások
megtalálhatók
a
www.communitas.ro oldalon.

Sorsolás ma 14 órakor!

A Népújság ma 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető –
FEBRUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Egyetemisták színházi előadásai

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen e hétre meghirdetett nyílt napok keretében a diákok vizsgaelőadásaikat
is bemutatják az érdeklődőknek. Február 29-én 19 órától
az egyetem 26-os számú termében különleges színdarab,
Bertold Brecht Kaukázusi krétakör című előadása látható
dr. Harsányi Zsolt tanár rendezésében, a harmadéves színész szakos diákok előadásában. A saját szerzeményeikkel tarkított előadás igazi élményt jelent a kortárs drámát
kedvelőknek. Március 1-jén, vasárnap rendező szakos
hallgatók mutatkoznak be. 18 órától a vár Mészárosok
bástyájában levő 3G színházban Bertolt Brecht A szecsuáni jólélek című darabja alapján Becsey-Imreh Noémi másodéves rendező szakos diák előadása, majd 19 órától a
Demeter Márk Cristopher által színre vitt előadás látható
(irányító tanár Bocsárdi László). Az utóbbi előadás a kapubástyában lesz. 20 órától a Yo embert keresünk című előadás látható – Kiliti Krisztián rendezésében – a Brăila
utcai zsinagógában, az András Lóránt Társulat előadótermében.

A Kvab zenekar a Kottában

A Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorában márciusban egy olyan páros mutatkozik be, amelyről talán
kevesebbet hallott a nagyérdemű. A Kvab zenekar egy
friss találkozásról, egymásra találásról szól. BalázsBécsi Eszter és Lőrincz Árpád 2018-ban kezdett dalokat
írogatni egymásnak, a zene és az egymás iránt érzett
szerelem lenyomataként. Repertoárjukban a saját magyar és angol dalok mellett megzenésített versek feldolgozásai is helyet kapnak. A tavaszváró koncertre
március elsején, vasárnap 18 órától kerül sor a rádió
stúdiótermében. A koncert a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, illetve a rádió Facebook-oldalán is hallgatható.

Életbölcsességek – 3.

Szováta önkormányzata és a Bernády Közművelődési
Egylet szervezésében február 27-én 18 órától a polgármesteri hivatal dísztermében bemutatják Német Antónia
Klára Életbölcsességek – 3. című könyvét. A könyvet ismerteti Kovács Katalin és Mester Zoltán, énekel Szabó
Éva, szavalnak a Domokos Kázmér Líceum diákjai. A
kiadvány a helyszínen megvásárolható.
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Kovács András Ferenc kapja idén
az Artisjus Irodalmi Nagydíjat

Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács
András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi
Nagydíjat, mellette Cselényi Béla, Kováts Judit,
Szajbély Mihály és Mártonffy Marcell vehet át elismerést a március 2-i díjátadó ünnepségen – közölte
az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
az MTI-vel.

Az Artisjus Egyesület 2006-ban hozta létre az Artisjus Irodalmi Díjat, amellyel azóta összesen 69 kitűnő költőt és írót
ismertek el. Az irodalmi nagydíj célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további
díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyító művészek további alkotómunkájához.
A közlemény szerint az Artisjus Irodalmi Díj az egyik legjelentősebb magyarországi irodalmi elismerés, amelynek ér-

téke abban rejlik, hogy maguk a pályatársak szavazzák meg a
nagydíjast és a négy alkategória – költészet, próza, tanulmány
és esszé – díjazottját.
Az Artisjus Irodalmi Nagydíjat elnyerő Kovács András Ferenc költő, műfordító, esszéíró, szerkesztő, dramaturg Szatmárnémetiben született, éppen hatvanéves. Munkásságát
Kossuth-díjjal, József Attila-, Déry Tibor- és Babérkoszorú
díjjal is elismerték. A marosvásárhelyi Látó című szépirodalmi
folyóirat versrovatának szerkesztője. Tagja a Romániai Írók
Szövetségének, a Szépírók Társaságának, a Digitális Irodalmi
Akadémiának, tiszteletbeli tagja a Széchenyi Művészeti Akadémiának, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem díszdoktora. Verseket 1977-től, gyermekverseket 1981-től közöl, 43
kötet szerzője. Verseiből több nyelven, több változatban is készültek fordítások. (MTI)

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének
támogatását kéri Szili Katalin

A Székely Nemzeti Tanács által a
nemzeti régiók védelméért indított európai polgári kezdeményezés támogatását kérte Szili
Katalin, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért
felelős miniszterelnöki megbízott
kedden Budapesten.

Szili Katalin újságíróknak elmondta:
a kezdeményezés célja, hogy az Európai
Unió a kohéziós alapokra vonatkozó
döntéseinél és a saját intézkedései során
elősegítse az őshonos nemzeti kisebbségek szülőföldön való boldogulását és
gyarapodását.
A miniszterelnöki megbízott rámutatott: hét országból egymillió támogató
aláírásnak kell összegyűlnie május 7-ig.

Koronavírus

Úgy fogalmazott: nem kizárólag magyar
ügyről van szó, Európában négyszáz kisebbség él, hét lakos közül egy az őshonos vagy regionális kisebbségekhez
tartozik.
Kitért arra is, hogy az Európai Unió
előszeretettel foglalkozik azokkal, akik
új hazát keresnek akár gazdasági, akár
más okokból a területén, de az őshonos
európai kisebbségekkel összefüggő kérdéseket az Európa Tanácsra hagyja, lényegében teljesen „eltolja magától”.
Rámutatott: 2020 a nemzeti összetartozás éve, a nemzetpolitikai államtitkárság az erős közösségek évévé
nyilvánította az idei esztendőt.
Ez az év a jövőről szól, és a magyarság számára új, 21. századi nemzetpoli-

tikát jelent, amely beilleszthető az Európai Unió politikájába – közölte a miniszterelnöki megbízott.
Szili Katalin üdvözölte, hogy az Országgyűlés kedden 158 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a vonatkozó határozati javaslatot. Értékelése szerint ez azt jelenti, hogy
teljes támogatottságot élvez a kezdeményezés, és mint mondta, bízik abban,
hogy a parlamenti döntés láttatja a magyar közösségek tagjai körében a politikai konszenzust, azt, hogy ezt a kérdést
nem a pártpolitika határozza meg.
Jelezte: a kezdeményezés támogatására kérte a nyugat-európai magyarság
szervezeteit, illetve a diaszpóra magyarságát is. (MTI)

Bezártak a múzeumok hét olasz tartományban

A koronavírus olaszországi terjedése miatt a ható- mény, hogy március elsejéig szintén nem fogad látogatókat.
A velencei karneválnak, mely keddig tartott volna, már vaságok útmutatásainak megfelelően bezártak a múzeumok hét olasz tartományban – írta a The Art sárnap véget vetettek.
Lombardia tartomány egy illetékese, Giulio Gallera azt köNewspaper online kiadása.

A Covid-19 vírus észak-olaszországi terjedése miatt Lombardia, Piemont, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, TrentinoAlto Adige és Friuli-Venezia Guilia magán- és
közgyűjteményeit arra szólította fel az egészségügyi hatóság,
hogy tartsanak zárva. Ezzel egy időben a kulturális miniszter
az egész országban törölte a hónap első vasárnapjára érvényes
ingyenes múzeumi belépés lehetőségét is egyelőre.
Velence minden múzeuma – köztük a dózsepalota és a Correr Múzeum, de a muranói Üvegmúzeum is – bezárt hétfőn.
Szóvivőjük a lapnak elmondta, kedden dönt a kormány és a
tartomány arról, hogy meddig maradnak zárva, de vasárnapig
valószínűleg így lesz.
Honlapján közölte a velencei Peggy Guggenheim-gyűjte-

Brexit

zölte, hogy a milánói múzeumok legalább egy hétig, a Breraképtár március 3-áig zárva tart.
Piemont fővárosa, Torinó múzeumait is arra utasították,
hogy legalább szombatig ne nyissanak ki.
A Ferrari autógyár mindkét múzeumát, a maranellóit és a
modenait is bezárta. Egyelőre nem tudni, az intézkedések
mennyire érintik a Forma–1-es csapat munkáját a négyszeres
világbajnok Sebastian Vettellel.
Olaszországban eddig 222-en fertőződtek meg, ebből 173at Lombardiában, 33-at Venetóban tartanak számon. Emilia
Romagnában 18, Piemontban 3, a közép-olaszországi Lazióban ugyancsak 3 megbetegedésről tudnak, a betegségnek hét
halálos áldozata van. (MTI)

Az EU jóváhagyta a Brexit-tárgyalásokkal
összefüggő álláspontját

Az Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta a Nagy-Britanniával mint unión kívüli országgal kialakítandó jövőbeni kapcsolatokra összpontosító tárgyalási álláspontját, amellyel
felhatalmazza az Európai Bizottságot a tárgyalások jövő héten
esedékes megkezdésére – közölte az uniós tanács kedden.
Az uniós tagállamok álláspontjukban leszögezték: az Európai Unió széles körű és kiegyensúlyozott gazdasági partnerséget kíván létrehozni az Egyesült Királysággal. A jövőbeli
partnerséget szilárd kötelezettségvállalásoknak kell alátámasztaniuk, amelyek a gazdaságot illetően egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a nyílt és tisztességes verseny
számára, tekintettel az EU és az Egyesült Királyság földrajzi
közelségére és a kölcsönös gazdasági függőségre.
Mint írták, az EU vámmentes és kvóták nélküli szabadkereskedelmi megállapodást kíván kötni Londonnal. A megállapodásnak rendelkeznie kell a vámügyi együttműködésről,
tartalmaznia kell a hatékony irányítást és felügyeletet, a vitarendezés és a végrehajtás hatékony mechanizmusát.
A halászat vonatkozásában az uniós tagállamok aláhúzták,
hogy a jövőbeli partnerségnek meg kell őriznie a kölcsönös
hozzáférést a halászati vizekhez, valamint a vonatkozó kvóták
stabil részarányát. A halászati megállapodást július 1-jéig meg
kell kötni, hogy az átmeneti időszak végét követően legyen
idő a halászati lehetőségek meghatározására – írták.
A mandátum továbbá rendelkezéseket tartalmaz a jövőbeni
együttműködésről is, például a digitális kereskedelem, a szel-

lemi tulajdon, a közbeszerzés, az adatvédelem, a gyógyszerekkel kapcsolatos szabályozási kérdések, a repülésbiztonság
és a közúti árufuvarozás vonatkozásában.
Hozzátették, az EU átfogó védelem- és biztonságpolitikai
együttműködést kíván kialakítani az Egyesült Királysággal.
A partnerségnek magában kell foglalnia a büntetőügyekben
folytatott igazságügyi együttműködést, valamint a külpolitikát
érintő kérdéseket.
Következő lépésként az Európai Bizottság megállapodik az
Egyesült Királysággal a tárgyalássorozat első ülésének időpontjáról, amelyet várhatóan március elején tartanak majd.
A tanácskozásra érkezve több uniós miniszter is világossá
tette, hogy nehéz tárgyalásokra számítanak.
Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Európai
Unióból, ezzel december 31-ig tartó átmeneti időszak vette
kezdetét.
Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság továbbra
is alkalmazni fogja az uniós jogot, de már nem rendelkezik
képviselettel az uniós intézményekben. Az átmeneti időszak
egy alkalommal – egy vagy legfeljebb két évvel – meghoszszabbítható, amennyiben erről a két fél július 1. előtt megállapodik, de Boris Johnson brit kormányfő korábban
kijelentette, hogy erről szó sem lehet. Az átmeneti időszak
célja, hogy időt biztosítson Londonnak és az EU-nak a megállapodásra a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer sarkalatos
szabályairól, legfőképpen a kereskedelem területén. (MTI)

Ország – világ
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Az utolsó helyen az EU-ban

Az Európai Unióban (EU) tevékenységet folytató vállalatok mintegy fele használt 2019-ben legalább egy
típusú közösségi médiát; a tagállamok közül Románia az utolsó helyen áll ezen a listán – derül ki az EU
statisztikai hivatala, az Eurostat adataiból. Romániában a cégek mindössze 33-a százaléka használta
tavaly a közösségi médiát. Alacsony arányt jegyeztek még Bulgáriában (34%), Lengyelországban
(37%), Magyarországon (38%), Lettországban
(41%) és Szlovákiában (42%) is. 2019-ben Máltán
volt a legnépszerűbb a közösségi média használata,
a vállalkozások 84%-a élt vele, aztán Dánia (75%),
Hollandia (74%), Ciprus (73%), Svédország (72%),
Belgium, Írország és Finnország (mindháromban
71%) következik a sorban. 2004-hez képest valamennyi európai uniós tagállamban nőtt a közösségi
médiát felhasználó vállalatok aránya. A legnagyobb
mértékű növekedést Dániában és Luxemburgban
(26 százalékpont), Finnországban (25 százalékpont), Svédországban (24 százalékpont) és Lettországban (22 százalékpont) jegyezték. A legkisebb
arányban Bulgáriában (6 százalékpont), Írországban, Portugáliában, Romániában és Szlovéniában
(11 százalékpont) nőtt a közösségi médiát használó
cégek aránya. (Agerpres)

Şerban Nicolaét javasolja a PSD
a szenátus házelnökének

A jelölésről kedden, szavazás útján döntött a PSD
szenátusi frakciója. Şerban Nicolae nevesítését 35
szociáldemokrata szenátor támogatta szavazatával,
26-an ellene voksoltak – tájékoztatott Florian Bodog
szociáldemokrata párti honatya. A szenátus frakcióvezetőinek tanácsa hétfőn arról döntött, hogy szerdán megválasztják a felsőház új elnökét. A korábbi
elnök, Teodor Meleşcanu február 2-án mondott le
tisztségéről, miután az alkotmánybíróság december
22-én megállapította, hogy kinevezése alkotmányellenesen történt. Meleşcanu lemondása után a PSD
közölte, hogy Titus Corlăţean alelnököt nevesítené
a házelnöki tisztségre. Corlăţean jelenleg ügyvivőként látja el a házelnöki teendőket. A Nemzeti Liberális Párt jelöltje Alina Gorghiu, a Mentsétek Meg
Romániát Szövetségé pedig Vlad Alexandrescu. A
szenátus elnökét titkos szavazással választják meg
a házszabály értelmében. Minden frakció egyetlen
jelöltet nevezett meg.

Kilépett a PSD-frakcióból Mircea
Drăghici képviselő

A hírt az alsóház plenáris ülésén jelentette be Florin
Iordache ülésvezető. Mircea Drăghici a Szociáldemokrata Párt Argeş megyei jelöltlistáján jutott be a
parlamentbe. A PSD kincstárnoki tisztségét is ellátta
egy ideig. A képviselő ellen sikkasztás miatt emeltek
vádat. A vád szerint arra használta fel a PSD Állandó
Választási Hatóságtól kapott pénzalapjait, hogy ingatlant vegyen magának. Ügyét 2019 szeptemberében kezdte el tárgyalni a legfelsőbb bíróság.
(Agerpres)

Káosz a köbön

(Folytatás az 1. oldalról)
megszavazni. Az államfő meg azzal a gondolattal nevesítette, hogy ne alakítson kormányt. Ez pedig szembemegy az alkotmány szellemiségével, és ilyen
szempontból érthető az alkotmánybíróság döntése. Kelemen Hunor kijelentette: „Húsz éve, amióta a parlamentben dolgozom, nem láttam ekkora káoszt”.
Felrótta, hogy jelenleg a kormánynak, az állami intézményeknek az állampolgárok biztonsága, a közegészségügy kellene legyen a prioritásuk, mert a járvány
Románia határaihoz közeledik. Nem az előre hozott választásokkal és más mesékkel kellene foglalkozni,
hanem az egészségügyi biztonsággal, ezt kellene elsőként kezelni a következő hetekben.
Na és mit mond az elnök? Azt, hogy ezúttal is a Szociáldemokrata Párt a hibás, amely ismét válságot idézett elő azzal, hogy az alkotmánybírósághoz fordult
Ludovic Orban miniszterelnöki jelölésével kapcsolatban.
Felelőtlen pártnak nevezte, amely „Románia sorsával játszik” és (…) „miután a helyi bárók hatalmának
védelmében” megbuktatta az Orban-kabinetet, újabb
válságot idézett elő, amit elmélyített az alkotmánybírósághoz benyújtott beadvánnyal. Nem kommentálta az
alkotmánybíróság döntését, mint mondta, várja az indoklást, „de amit a PSD tesz, az precedens nélküli dacolás az emberekkel”. Hozzátette: elő fog készíteni
néhány konkrét lépést, amelyeket az alkotmánybírósági
döntés indoklásának közzététele után jelent majd be. De
semmi szín alatt sem fog PSD-s miniszterelnököt kinevezni.
Káosz a köbön, ami csak még inkább elhatalmasodik
a választások közeledtével. Vajon lesz valaha is ennek
az országnak olyan felelős kormánya, amely képes autópályákat, kórházakat, iskolákat építeni, és az állampolgárok javát tartja szem előtt?
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Négy nemzetközi vásáron mutatkozik be Maros megye
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke és Szőcs
Levente, a Visit Maros Egyesület vezetője tegnap sajtótájékoztatót
tartott
a
marosvásárhelyi várban, a
Maros Megyei Múzeum épülete előtti téren. Az eseményen arról számoltak be, hogy
milyen előrelépés történt a
megye turizmusában, továbbá, hogy a Visit Maros
Egyesület milyen nemzetközi
turisztikai vásárokon vesz
részt a közeljövőben Maros
megye turisztikai kínálatának
népszerűsítése érdekében.

A turizmus fejlesztése további kihívás

Mezey Sarolta

Tavaly közel 600 ezer turista
fordult meg a megyében

– A Maros Megyei Tanács kiemelt
céljai közé tartozik a turizmus fejlesztése, ezért nagyon fontos a metalálható
értékek
gyében
népszerűsítése. Ezzel a céllal hoztuk
létre a Visit Maros Egyesületet, majd
a Visit Maros turisztikai weboldalt és
applikációt, amely egyre ismertebbé
válik. Az elmúlt években folyamatosan jelen voltunk belföldi és külföldi
turisztikai vásárokon a megye turisztikai célpontjainak ismertetése és
népszerűsítése érdekében. Elmondhatjuk, hogy Maros megye országos
szinten az ötödik helyen áll az ideérkezők számának, és hetedik helyen
a vendégéjszakák számának tekintetében. 2019-ben az országos átlag
fölötti növekedést értünk el. Az ideérkezők száma az elmúlt évhez képest
5,6
százalékkal,
a
vendégéjszakák száma 10,1 százalékkal volt nagyobb, miközben az
országos növekedés 3,6 százaléknál
tart. 2019-ben 596 ezer turista for-

Állagmegőrzési munkálatok a
dult meg Maros megyében, közülük Sajnos, eddig nem igazán észleltük, és ezután is sokat tesz azért, hogy ez záhi és a görgényi kastélynál
Péter Ferenc és Szőcs Levente

85 ezer volt külföldi. Megyei szinten
a vendégéjszakák száma 1,15 millió
volt, 182 ezer esetben külföldi turisták foglaltak szobát. Fontos adat,
hogy egy turista átlagosan két napot
tölt Maros megyében. Marosvásárhelyen, Segesváron és Szászrégenben egy nap az átlagos idő, míg
Szovátán 3 nap. Ebből kiderül, hogy
Szováta a kedveltebb úti cél – fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök.

A kulturális és épített örökség
bemutatására törekednek

– Annak érdekében, hogy a turisták minél hosszabb ideig tartózkodjanak Maros megyében, s főként
Marosvásárhelyen, amely jelentős
potenciállal és értékekkel rendelkezik, attrakciófejlesztésekkel, gasztrokulturális programok öszönzésével
és városmarketing-eszközökkel lehetne a város vonzerejét növelni.

Romániában körülbelül 4000
karanténhelyet tartanak fenn

Romániában körülbelül 4000 karanténhelyet tartanak fenn koronavírusos megbetegedések esetére –
közölte hétfő esti sajtótájékoztatóján Victor Costache ügyvivő egészségügyi
miniszter.
Costache
elmondta, országszerte 2500 ágy
van a járványkórházakban, ezek
közül 95 intenzív terápiás osztályon. Jelenleg körülbelül ezer személy van otthoni karanténban, tette
hozzá a miniszter.
Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős belügyi államtitkár közölte: Bukarestben vesztegzár alatt
van két személy, akik a kínai Vuhan
tartományból érkeztek, valamint
hatan, akik a Diamond Princess turistahajón tartózkodtak. Egyiküknek sincsenek koronavírusra utaló
tüneteik – tette hozzá.
Dolj megyében nyolc személy
van karanténban, ők az olaszországi
Lodi megyéből érkeztek. Vasárnap
este Galac megyében is karanténba
került három személy.

Felhívás a lakossághoz

Ludovic Orban kijelölt miniszterelnök felhívást intézett a lakossághoz,
hogy
csak
a
legszükségesebb esetben utazzanak
a koronavírus-fertőzések által sújtott olaszországi régiókba.
Orban a Digi 24 televíziónak nyilatkozva azt mondta: a hatóságoknak nehezebb dolguk van a
koronavírus terjedésének megakadályozásában olyan esetekben,
amikor az emberek személygépkocsival jönnek haza Olaszországból.
A miniszterelnök hangsúlyozta a
személyes felelősség szerepét ilyen

séért azokon a nemzetközi turisztikai vásárokon vesznek részt, ahonnan eddig is a legtöbb turista
érkezett a megyébe.
– Idén hangsúlyosan a kulturális
és épített örökségünket emeljük ki.
Ez Budapesten még nagyobb jelentőséget kap, igyekszünk minél
vonzóbb kínálattal megjelenni a
hét végén szervezett vásáron. A
Rhédey-kastély, a szászkézdi
evangélikus templom és a marosvécsi kastély makettjét állítjuk ki,
amivel erdélyi feelinget próbálunk
kialakítani. Következik a berlini
vásár, ahol inkább a heti túrákat
népszerűsítjük, majd Kisinyovba
utazunk, hiszen a Moldovai Köztársaságból is sok turista érkezik
hozzánk – fogalmazott Szőcs
Levente.

esetekben, és negatív példaként említette azoknak a román állampolgároknak az esetét, akik az olasz
Sadova településről a hatóságok értesítése nélkül utaztak haza. „Szerencsére azonosítottuk őket” – tette
hozzá a kormányfő.
Ismeretei szerint körülbelül 8000
román állampolgár tartózkodik a
koronavírus miatt vesztegzár alá helyezett olaszországi településeken,
de az érintett régióban élő románok
száma eléri a 200.000-t. Románia
ezért más országokhoz viszonyítva
veszélyeztetettebb helyzetben van,
mert elkerülhetetlen a két ország
közötti utasforgalom. – Felhívást
intézek az országban lévő románokhoz, hogy ne utazzanak a fertőzésveszélyes területekre. Minden
utazást el kell kerülni, amely nem
feltétlenül szükséges – szögezte le
Orban.
Azt is elmondta, hibásan cselekszik, aki a koronavírustól való félelmében jön haza Olaszország
fertőzésveszélyes területeiről, mert
veszélybe sodorja családtagjai, barátai egészségét.
A külügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy miután Lombardia
és Veneto tartományban felütötte a
fejét a COVID-19 (koronavírus), az
olasz kormány sürgősségi állapotot
hirdetett. Azokon a településeken,
ahol jelentős a fertőzések száma,
bezárták a nyilvános helyeket, felfüggesztették a sportvetélkedőket,
szünetel az oktatás, és a lakosságot
arra kérik a hatóságok, hogy lehetőség szerint maradjon otthon.
(Agerpres)

Fotó: Nagy Tibor

hogy Marosvásárhelyen ezt a célt
követnék. Remélhetőleg a közeljövőben ez is megtörténik. Több turistát szeretnénk a megyében és
Marosvásárhelyen. Ezért részt veszünk a turisztikai vásárokon. A tavaszon négy turisztikai vásárt
céloztunk meg. Bukarestben voltunk
az elmúlt hét végén, a héten Budapesten leszünk, a következő hétvégeken Berlinben és Kisinyovban
népszerűsítjük Maros megyét. Az
idén a kulturális és az épített örökség
bemutatására helyezzük a hangsúlyt,
minél színesebb kínálattal próbálunk
jelentkezni. A Visit Maros különböző útvonalterveket dolgozott ki. A
budapesti vásáron olyan programcsomagokkal jelentkezünk, amelyek
remélhetőleg több turistát vonzanak.
Ezt megkönnyíti a Budapest–Marosvásárhely közötti napi repülőjárat.
Úgy érzem, hogy a megye sokat tett

az ágazat fellendüljön – mondta a tanácselnök, és hozzátette, hogy a következő tanácsülésen jóváhagyják a
repülőtér további fejlesztési terveinek mutatóit. A megyei tanács erőfeszítéseket tesz, hogy uniós alapokból
restaurálja a Kultúrpalotát és a Természettudományi Múzeumot. Jelentős
beruházások
voltak
a
sportinfrastruktúrába, a motorsportpályán tavaly több mint 30 rendezvény volt, idénre is több elő van
jegyezve. Ezenkívül számos országos és megyei érdekeltségű fesztivált
és rendezvényt támogat a tanács.

Igazi erdélyi hangulatot
visznek Budapestre

Szőcs Levente, a Visit Maros
Egyesület elnöke elmondta, hogy a
belföldi turizmus tekintetében jelentős növekedés tapasztalható. A
külföldi turisták számának növelé-

A sajtótájékoztatóra két makettet
állítottak ki: a mezőzáhi Ugron-kastélyt, valamint a marosvásárhelyi
várat. Ennek kapcsán újságírók
szóvá tették, hogy a maketthez képest a mezőzáhi és a görgényszentimrei kastély is rossz állapotban van,
s így kevésbé vonzók a turisták számára. A megyei tanács elnöke elmondta, fontos állagmegőrzési
munkálatokat végeztek, idén a tetőt
és az esőcsatornákat javítják meg
rajtuk, de a teljes felújításhoz uniós
forrásokra vagy országos programok
révén jelentősebb finanszírozásra
lesz szükség. A görgényi kastély esetében elkészült egy projekt, melynek
értéke több millió euró.
A tanácselnök bejelentette, hogy
rövidesen megnyílik a felújított turisztikai iroda a Kultúrpalota sarki
helyiségében, ahol már az utolsó simításokat végzik.

Erről jut eszembe

Szürke város világ szélén… Nem mese, benne élünk. A világ széle vitatható, noha Csokonai már kétszázhúsz évvel ezelőtt úgy tudta, hogy „Vásárhely kies halma” a civilizált országok peremén, „a világ abroszán
a legkritikusabb hely”, s ezt fennen hirdette is Marosvásárhelyi gondolatok című nagy versében, de ma is
élnek itt elegen, akik azt tartják, hogy Vásárhely a világ közepe. S az ő szempontjukból, illetve érzelmi indíttatásból alighanem igazuk is lehet. A város szürkeségét, kopottságát, lehangolóan megviselt ábrázatát
azonban, bárhogy próbálnánk, nem lehet letagadni. Mi, itteniek ehhez úgy hozzászoktunk, hogy talán már
észre sem vesszük. Az idelátogatóknak viszont biztos feltűnik. És magunk is rádöbbenünk, ha filmen szembesülünk a városképpel. A kamera könyörtelen, akkor is felmutatja a szegénység, gazdátlanság megkopott,
monoton tónusait, ha eredetileg nem is ez az operatőr elsődleges szándéka. Az utóbbi húsz év a jelek szerint
hatványozottan tetézte mindazt, ami ezt a mostoha sorsú települést ilyen vonatkozásban is mélyebbre sülylyesztette az ország sok más, reményteljesen megújuló településénél. Sürgősen változtatni kellene a jelenlegi
helyzeten. De most nem ez a jegyzettémám. Ma ismét jelezni szeretném azt, amiben valahogy még felszínen
vagyunk, sőt igyekszünk kitűnni: a kulturális, művészeti pezsgést és sokféleséget, ami naponta több érdekes
rendezvénnyel próbálja feledtetni a hétköznapi gürcölés lélekölő szürkeségét. Ez esetben csak egy ilyenre
térek ki, egy olyan filmes akcióra, amely ugyan éppen a szóban forgó lehangoló színtelenséggel szembesített,
de azt is újra felmutatta, hogy művészeti, oktatási intézményeinkben nem úgy viszonyulnak a dolgokhoz,
mintha valahol a mindenség perifériáján élnénk.
A Művészeti Egyetem Magyar Művészeti Kara és az Akadémiai Műhely rukkolt elő múlt pénteken A világ
széle című websorozattal. Olyan rövidfilmeket vetítettek a Stúdió Színházban, amelyek teljes egészében az
egyetem hallgatóinak és tanárainak a produkciói. A forgatókönyvírást, rendezést, az operatőri és vágómunkát, a hangmérnöki és világosító meg más filmes stábmunkákat, illetve a színészi feladatokat mind a
média és színész szakos diákok végezték Kincses Réka és Jakob Wehrmann vezetőtanárok irányításával.
Persze annak függvényében, ahogy a műszaki, anyagi feltételek is lehetővé tették. De amint a film végi feliratokból értesülhettünk, olykor szponzorok is támogatták őket. Ezt a segítőknek meg is köszönte a kar dékánja, Kós Anna ismertető, méltató szavaiban a Stúdió színpadán. Nyilván a bekapcsolódó tanárokat is ki
kell emelnünk, a már említettek mellett a filmszereplést is vállaló B. Fülöp Erzsébetet és Gáspárik Attilát.
Az előbbi moderátorként is szóra bírta a közönséget a hangulatos esten. A rögtönzött beszélgetésekben is
felszínre került a város szürkesége. És több más probléma, amivel mi, itteniek és nem csak, a legkülönbözőbb
területeken ütközünk nap mint nap. A filmtémák? Egy magyar vidékről érkező vidám, gyanútlan fiatal lány,
aki nem tud románul, a klinikán pedig nem érti a gyors beszédű román orvos magyarázatát, kedvesen nevetve fogadja a bejelentést, hogy rosszindulatú agydaganata van… Egy fiatal atlétanő az olimpiát célozná
meg szigorú edzője, az apja vezetésével, de nem kívánt terhesség miatt kell csapot-papot otthagynia… Egy
évek óta kitartóan készülődő taekwondós fiatalember a nemzetközi nagy összecsapás előtt szembesül az elkeserítő valósággal, hogy magányos anyja nem tudja pénzzel támogatni, és a lehetséges szponzorok is elutasítják mindenütt… Két mai életmódra ráállt vidéki csaj lelkizése tükrözi a fiatalok kiúttalanságát…
És végül, amint a szinopszis összefoglalja: „Ebben a városban tanult egy színészosztály. Volt olyan közöttük, aki itt született, olyan, aki mindig ide vágyott, akit idesodort az élet, és aki semmi mást nem akart,
csak végre elkerülni innen. De amikor megjelenik a városban egy híres francia producer asszony, valamennyien úgy érzik, elérkezett a pillanat, amikor cselekedni kell. Ki kell törni a jelentéktelenségből, le kell
győzni a kisváros határait, meg kell valósítani, ami bennük rejlik, bárhonnan indulnak is, és legyen bármi
az ára…” Ez egy munkafolyamatban levő nagyobb lélegzetű produkció, a trailerét B. Fülöp Erzsébet vezette
fel. A castingot fölvillantó előzetes ígéretes. Pár hónap múlva az egész filmet megismerhetik az érdeklődők.
Az egyetem fontosnak ítéli az ilyen kapcsolattartást. Jelenleg is a Nyitott kapuk sorozat nyújt betekintést az
életükbe. (N.M.K.)
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Időtárban élő Marosvásárhely
Hogyan éltek, szerettek, gyűlöltek, vitatkoztak, építkeztek
az elmúlt századokban Marosvásárhely derék polgárai?
Miként tükrözi az egykori sárfészekből európaivá fejlődő –
vagy legalábbis annak induló
– város mindennapjait a helyi
sajtó? Miért is szerethető ez a
Maros-parti, alkotó és romboló indulatoknak egyaránt
teret adó település? – minderre választ kaphatnak Sebestyén Spielmann Mihály Időtár V/3.
című kötetének böngészői.

Nagy Székely Ildikó

A marosvásárhelyi rég- és közelmúltat feltérképező sorozat harmadik kiegészítő kiadványát kedden
délután mutatták be a Bernády Házban. A telt házas publikumnak elsőként Káli Király István, a kötet
szerkesztője ajánlotta figyelmébe a
Mentor Könyvek Kiadó gondozásában megjelent, legújabb Időtárat.

Lekörözve a fikciót

A város történetét a kezdetektől a
múlt század végéig átfogó, terjedelmes munkát a szerző eredetileg
egy-két kötetesre tervezte, a 2009es első részt azonban további három
követte, és a szerző közben arra is
rájött, hogy „egész életében mást
sem csinált, csak mulasztott”. Így
készült el a négykötetes Időtárhoz
az első és a második kiegészítő kiadvány, most pedig a harmadik –

V

A harmadik kiegészítő kötet

tudtuk meg a szerkesztőtől, aki azt
is elárulta, hogy már a pótlások, javítások negyedik tárháza is megszületőben van.
– Nincs a világon még egy ekkorka város, amelynek ilyen történeti kronológiája lenne, és ez ennek
a megszállott, kopasz embernek köszönhető – tette hozzá Káli Király
István a poénokban, tréfás megjegyzésekben kicsit sem szűkölködő rendezvény elején. Az V/3.
Időtár „nóvuma”, azaz újdonsága,
hogy a szerzőt egy lelkes tanár, Diamantstein György kísérte fényképezőgépével
a
vásárhelyi
évszázadok labirintusában. Ezeknek a fotóknak a segítségével tárult
fel és formálódott olyan művé a 13.
századtól 1918-ig terjedő idő,
amely fantázia szülte regényeket lepipálva sorakoztatja fel a hétköznapok furcsaságait, az emberi
visszásságokat.
– Számomra a legnagyobb tanulsága ennek a kötetnek az, hogy egymásnak feszülések nélkül nincs
teremtés. Azon gondolkozom, mi
lett volna, ha Petry Zsiga bátyánk
nem hergeli folyton Bernádyt, akiben bizonyára a „csak azért is” dühe
dolgozott, amikor ebből a semmi
kis porfészekből egy európainak induló városkát varázsolt – jegyezte
meg a kötet szerkesztője, majd a
szerzőnek szegezte első kérdését:
Hány tízezer cetli?
– Nincsenek cetlik – jelentette ki
jellegzetes derűjével Sebestyén Mihály, és „nyersanyagszállítójára”, a

astag, szürke melegítőfelsőben üldögél derűsebb délelőttökön Margit
néni a lakótelepi sétány legszélső
padján. Azon, amelyiktől csak pár lépés a
kisbolt, ahol szálra is kaphat cigarettát. Járókeretére támaszkodva figyeli a környékbeli
mozgásokat, a tömbház melletti bokrok neszét, az iskolások eldobált kiflijére gyülekező
verebeket. Néha egy macska is feltűnik a közelben, annak is örül, arcán mosollyá nyúlnak a ráncok. Szemlátomást élvezi a
napfénytől előcsalogatott életjeleket. Ő is
egy közülük, ennek tudatában van. Meg
annak is, hogy ez nem lesz mindig így. Bizonyára ezért értékeli annyira ezeket a csendes, fénybe szőtt órákat.
Látásból régóta ismerjük egymást. Ha a
közelben járok, de más irányba vezet az
utam, és a távolság miatt köszönésemet nem
hallaná, mindig intek neki. Szaporán integet
olyankor vissza, csupa hálás boldogság ez a
mozdulat. Néha megszólít.
– Még bírja a rohanást? – teszi fel sokadjára ugyanazt a kérdést, aztán válaszol is helyettem: – Hát, ha muszáj.
Sokan állítanak meg ezzel a környékbeli
idősek közül – a történeteimben sem először
tűnik fel a száguldásaimra rácsodálkozó
mondat –, de van, amit csak Margit néni fűz
hozzá:
– Jöjjön, üljön ide mellém, pihenjen meg
egy kicsit, ha ráér.
A legtöbbször elnézést kérek, és szaladok
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sok ezer fotót készítő Diamantstein
Györgyre irányította a figyelmet,
aki „megtámadta” a Maros megyei
könyvtár hírlaposztályát, fellapozta
a közös megegyezéssel kiválasztott
sajtótermékeket, és kifotózta mindazt, amit aztán a történész, levéltáros elolvasott, és egy-egy naphoz
köthető eseménnyé zsugorított.
Az egykori város élete rettenetesen komplex, bár könnyebb felsorolni mindazt, amiben a 20. század
elején hiányt szenvedett, mint azt,
ami megvolt benne. Bernády
György polgármestersége az egyik
csomópont – mondta a szerző. Káli
Király István megjegyezte, hogy
számára a legnagyobb élmény a
kötet életszerűsége volt, az, ahogyan a város lakói benne élnek a
szövegben. Hermán Schertz, a porosz téglagyáros, Tauszik B. Hugo,
a kereskedelmi kamara elnöke –
hangzottak el egymás után a város Diamantstein György és Sebestyén Spielmann Mihály
Fotó: Nagy Tibor
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többsége bizonyára nem ismer.
sek napirendi pontjai – és szikrázó Feudális szemléletben éltek, miköz„Gyémántbányászat”
indulatai – éppúgy megtalálhatók, ben egy modern várost teremtettek
a könyvtárban
mint az, hogy miért nem volt haj- – hívta fel a figyelmet a különös
– Hogy volt türelme elkészíteni a landó elhagyni viskóját a Poklos- kettősségre Sebestyén Mihály. Káli
város múltját dokumentáló hét- patak tavaszi kiáradásakor a város Király István hozzáfűzte, hogy a
nyolcezer vagy annál is több fotót? szemetese. Bernádyt az ellenzék fo- visszafeudalizálódás közepette ki– kérdezte Káli Király István lyamatosan cukkolja, említésekor a alakul a legjellemzőbb polgári maDiamantstein Györgytől.
túlköltekezés és a polgárok pótadói gatartásforma, elindul a civil
– Ez olyan, mint a gyémántbá- miatt „püffög”. A városépítő polgár- szerveződés, kocsma-, vívó- és sok
nyász munkája. A „művezető” be- mester személyisége annyira meg- más egylet jön létre.
küldött a tárnába, és én kihoztam határozó, hogy még halála után is
– Egy olyan város társadalmát
onnan a kincset, amit aztán ő csi- évekig visszatérnek rá az újságok – próbáltuk ábrázolni, amihez majd
szolgatott – foglalta össze az adat- hangzott el a számos várostörténeti egy folyamatos narrációra lesz
gyűjtő a kötet létrejöttében játszott kuriózumot felcsillantó beszélgeté- szükség, ami az egészet egységgé
szerepét, majd elárulta, hogy gyer- sen.
szervezi. Mi ehhez a nyersanyagot
mekkorában, a bátyja révén isadjuk – összegzett Sebestyén Mimerte meg Sebestyén Mihályt, aki Díszpolgárok,
hály, majd azt is megjegyezte, hogy
a „dumájával” már akkor megba- kocsmaegyletesek
az „újságrégészet” során gyűjtött
Sebestyén Mihály arra is kitért, adatoknak a levéltárakban millióbonázta, mi több, történelem szakos tanár is ezért lett belőle. A hogy a hajdani Marosvásárhely szoros többszöröse található meg.
nagy vágya a régészet volt, és az nem zárkózik be, engedi begyű– Ez a könyv az idő végtelenjéIdőtárral tulajdonképpen ezt valóra rűzni az európai világot – amint ez ből ragad ki megint valamit – fűzte
a helynévmutatóból is kiderül. Az hozzá
is váltotta.
később
Diamantstein
– Bevallom, élveztem ezt a mun- egyik viszonyítási pont az irigyelt György. A beszélgetés végén Berkát. Jó volt megtalálni a 19–20. szá- Kolozsvár, a másik Arad, a szintén nády mellett Emil Dandea személye
zadi várost, és lassan-lassan Maros-parti „bezzegváros”, illetve is előtérbe került – aki a Kultúrpaleporolni róla az elmúlt időt – tette a csodálat tárgyát képező Nagyvá- lota gondnokát és a mozi kasszásrad és 1918-ig Budapest. Fontos nőjét is kirúgatta azért, hogy
hozzá Diamantstein.
Sebestyén Mihály a továbbiak- szerepet töltenek be a város éle- helyükbe valamelyik rokonát
ban a korabeli hírlapírás jellegzetes- tében a fővárosi politikusok dísz- tegye. A könyv dedikálása előtti
ségét emelte ki, azt, hogy az polgárrá avatásai, illetve a helyi percekben, a közönségkérdések,
újságírók „nem tettek lakatot a szá- személyiségek hivatalos ügyben -hozzászólások idején Pál-Antal
jukra”, és a legócskább híreket is ki- Budapesten tett látogatásai, ötper- Sándor történész-levéltáros elárulta, hogy az Időtár legújabb köszínezték, olvasmányossá tették. Az ces „magánkihallgatásai”.
– Ezeknek az embereknek sokat tetének még megjelenése előtt
egykori Marosvásárhely életének
feltárásában így válhattak fontos számított a kitüntetések halmozása, hasznát vette.

Életjelek

tovább. Nemrég azonban eleget tettem a
meghívásnak. Az idős asszony kapott az alkalmon, és gyermeki kíváncsisággal érdeklődött mindenről, ami velem kapcsolatban az
eszébe jutott. Később átvehettem a kérdező
szerepét.
– Már több mint tíz éve egyedül élek,
mióta a fiaméknak sikerült lakást venni – kezdett történetébe, amikor
a családjáról tudakozódtam. – Azelőtt ott
laktak nálam a menyemmel és a kisunokámmal együtt. Akkoriban
még én is úgy röpködtem, mint egy pillangó,
rendeztem a gyereket, főztem, mostam a fiatalokra. Szép időszak volt. Most, hogy lerobbantam, nekik is, nekem is jobb így, külön.
Persze, segítem őket, amivel csak tudom. 25
évre vettek fel bankkölcsönt a lakásra, a fizetésük nagy része oda megy. A nyugdíjamat
ezért mindig leszámolom nekik, éppen csak
annyit tartok meg magamnak, hogy a számláimat kifizethessem és a napi betevőre is
maradjon. Meg a cigire. Fiatalasszony koromban egy bárban dolgoztam, vágni lehetett ott a dohányfüstöt. Kezdetben zavart,
aztán én is rászoktam a pöfékelésre. Várandósan nem kívántam, és a fiam születése
után még egy jó évig nem gyújtottam rá, de

aztán, ahogy újra dolgozni kezdtem, visszatértem a régi szenvedélyhez. Sokáig voltam
nagy dohányos, még főzés közben is ott volt
a számban a cigi. Pár éve azonban elhatároztam, hogy lecsökkentem a napi adagot.
Most már pénzem sincs rá, így egy csomag
helyett reggeltől estig legfeljebb két-három
szálat szívok el. Így,
nyugdíj előtt pedig
van, hogy egyet sem.
Kibírom, nem a világ
vége.
– Mikor tetszett „lerobbanni?” – vettem magamhoz beszélgetőtársam korábban elejtett szavait.
– Pár éve megcsúsztam a fürdőszobában,
és jól odavágtam magam. Combnyaktöréssel
műtöttek. Valószínűleg nem úgy sikerült az
operáció, ahogy kellett volna, mert, bár azt
ígérték, hogy teljesen helyrejövök, nem tudok
megválni a „segítőtársamtól” – simított
végig vékony ujjaival a járókereten. – Talán
a lelkemnek is szükségem van rá, nem csak
a testemnek. Néha, ha nagyon egyedül érzem
magam, még el is beszélgetek vele. De ez ritkán fordul elő, legtöbbször ugyanis kerül egy
ismerős, aki pár szót váltson velem. Egy kedves hölgy néha még süteményt is hoz. Leteszi
mellém a padra, aztán rohan tovább. Időm
sincs igazán megköszönni az ajándékot.

– Az otthoni teendőkben, bevásárlásban
nincs segítsége?
– Óvodás volt a fiam, amikor elváltam a
férjemtől, azóta egyedül boldogulok. Volt
időm megszokni. Szép lassan, a magam ritmusában elintézek én mindent. A fiamék havonta egyszer elmennek valamelyik nagy
üzletbe, és beszerzik mindazt, amire az elkövetkező hetekben szükségük lesz. Olyankor
én is odaadom nekik a magam bevásárlólistáját, és el is hozzák, amit kérek. Ennyi segítség nekem bőven elég. A napi borvizet,
kenyeret, felvágottat, na meg a cigarettát fél
kézzel is elbírom, ráadásul földszinten
lakom, nem kell hegyet másznom a csomaggal – kacagta el magát. Aztán hirtelen elkomorodott az arca:
– Kérdeznék magától valamit, de szégyellem. Azért megkérdem... Nem tudna kisegíteni
két lejjel nyugdíjig? Mára nem jutott cigire,
és úgy kívánom. Ígérem, időben megadom.
Teljesítettem a kérését, aztán lassan elköszöntünk. Pár hét múlva Margit néni már
messziről integetett, amikor meglátott.
– Köszönöm szépen a kölcsönt, adom is
vissza – mondta izgatottan, amikor a padjához értem. Egy ötlejest nyújtott felém. Nem
akartam elvenni, bármennyire erőltette. Egy
idő múlva abbahagyta a győzködést, szégyenlősen dugta vissza zsebébe a pénzt,
aztán félénken kérdezte:
– De ugye azért néha még leül ide mellém? Olyan jó így együtt pihenni…
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Erdélyi méhészegyesület alakul

Óriási költségekkel jár
a klímasemlegesség
Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Az Európai Bizottság új célja,
hogy a régió elsőként érje el a klímasemlegességet, hatását tekintve
szimbolikus jellegű, azonban óriási
költségekkel jár, amelyek csökkentik az Európai Unió versenyképességét – írja elemzésében a
Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Hozzáteszik, a célok csak akkor
szolgálhatják a közösség érdekeit,
ha az azok eléréséhez szükséges új
megoldásokat később képes lesz exportálni a többi – jövőben remélhetőleg hasonló irányba mozduló –
nagyrégiónak. Ehhez azonban arra
van szükség, hogy az európai vezetés a szimbolikus, érzelmi töltetű
politikai hozzáállását pragmatikusra
változtassa, és saját érdekeihez és
képességeihez igazodó klímapolitikát építsen.
Megjegyzik azt is, hogy az európai országok történelmi felelőssége
– Németország és Anglia kivételével – alacsony az éghajlatváltozásban; a fő kérdést pedig nem az
jelenti, hogy az EU tagországai milyen ütemben képesek csökkenteni
kibocsátásukat, hanem, hogy a fejlődő országok növekedési igénye
mekkora szennyezéssel elégíthető
ki – állapítja meg a Századvég.
A Századvég elemzéssorozatának célja, hogy bemutassa, az egyes
országok és szektorok mekkora
mértékben járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz, valamint várhatóan
kiket sújtanak majd legerősebben a
klímaváltozás káros hatásai.
A magas légköri szén-dioxidkoncentrációt a korábbi kibocsátások okozzák, az aktuális helyzet
felelősségi arányait jól szemléltetik
az összesített múltbeli szennyezések – írják. 1751 és 2017 között az
összesített (kumulált) szén-dioxid
több mint 90 százalékát három
nagyrégió: Észak-Amerika, Európa
és Ázsia körülbelül azonos arányban bocsátotta ki. A múltbéli széndioxid-kibocsátások több mint fele
öt országhoz – az Egyesült Államokhoz (25 százalék), Kínához (13
százalék), Oroszországhoz (6 százalék), Németországhoz (5 százalék)
és az Egyesült Királysághoz (5 százalék) köthető.
Az elmúlt negyven évben azonban úgy nőtt több mint kétszeresére
a világ szén-dioxid-kibocsátása,
hogy az Egyesült Államoké és Európáé közel stagnált. A növekmény
tehát a fejlődő világnak tudható be.
Míg a huszadik század elejéig
Európa számított a kibocsátások fő
felelősének, szerepe az elmúlt száz
évben – az időközben felzárkózó
Egyesült Államokkal együtt – folyamatosan csökkent Ázsiával
szemben – mutat rá a gazdaságkutató.
Hozzáteszik: történelmi tapasztalat, hogy a gazdasági aktivitás növekedése a szén-dioxid-kibocsátás
növekedésével jár együtt. Tehát
azáltal, hogy a fejlődő országok
ugyanarra a fejlődési pályára léptek,

amelyen korábban a fejlett országok
végigmentek, gazdasági súlyuk
mellett szennyezési felelősségük
szempontjából is átvették az elsőbbséget. Sőt, mivel a fejlődő országok
egy főre eső termelése még jelentősen elmarad a fejlett világétól, a folyamat
várhatóan
tovább
folytatódik.
A klímaharcra fordítandó költségek észszerű mértékének meghatározásához fel kell mérni, hogy az
éghajlatváltozásnak várhatóan milyen hatásai lesznek, és mekkora
károkat okoz. Ennek számszerűsítésére jó indikátor lehet a társadalmi
szénköltség mutató, ami a jövőben
felmerülő, klímaváltozás okozta természeti, gazdasági és társadalmi hatásokhoz várható károkat rendel,
majd ezek alapján fajlagos becslést
ad arra, hogy egységnyi kibocsátásnövekedés mekkora költséget okoz.
A kutatók több forgatókönyvet
vizsgálnak, amelyek különböző
szénköltségértékeket eredményeznek, azonban a regionális következtetések
valamennyi
forgatókönyvben azonosak. A legkisebb
kár várhatóan az északi régiókat,
köztük Európát sújtja majd. Ezek
közül egyes országokhoz – egyes
forgatókönyvek esetén – negatív
társadalmi szénköltségek rendelhetők, ami azt jelenti, hogy az éghajlatváltozás pozitív hatásai lokálisan
meghaladják majd a negatív hatásokat. A károk jelentős részét pedig –
szinte valamennyi forgatókönyvben
– Indiának, Kínának, Szaúd-Arábiának és az Egyesült Államoknak
kell viselnie.
A múltbeli szennyezések, azok
időbeli dinamikája és a károkra vonatkozó előrejelzések alapján látható, hogy Európa szerepe mind
károkozóként, mind károsultként
elhanyagolható az ázsiai és északamerikai nagyrégiókhoz képest. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy
nincs szükség európai éghajlatpolitikára, vagy nem érdemes forrásokat áldozni a klímaharcra, hanem,
hogy azok tervezésében és más ráfordításokkal való összevetésében
racionálisan, a felelősségek és hatások ismeretében kell eljárni –
írták.
Az Európai Bizottság új célja,
hogy a régió elsőként érje el a klímasemlegességet, hatását tekintve
szimbolikus jellegű, azonban óriási
költségekkel jár, amelyek csökkentik az unió versenyképességét. A
célok csak akkor szolgálhatják a közösség érdekeit, ha az azok eléréséhez szükséges új megoldásokat
később képes lesz exportálni a többi
– remélhetőleg hasonló irányba
mozduló – nagyrégiónak. Ehhez
azonban arra van szükség, hogy az
európai vezetés a szimbolikus, érzelmi töltetű politikai hozzáállását
pragmatikusra változtassa és saját
érdekeihez és képességeihez igazodó klímapolitikát építsen – írja
elemzésében a Századvég. (MTI)

szokva, próbálják nemesíteni, vele
termelni, benne keresni a jövőt.
Ugyanilyen fontos, hogy a tisztességesen megtermelt mézet tisztességes áron adják el. Az ország
mézfogyasztása lakosonként csupán fél kilogramm, ha ezt sikerülne
megkétszerezni (ami nem lenne
sok a nyugati országokhoz képest),
akkor a méhészek gondjainak felét
meg is oldanák. Ehhez többéves
marketingmunka szükséges, de remélik, hogy egyszer a havasi, a kaszáló- és akácméznek tisztességes
ára és megbecsült helye lesz a piacon – ismertette lapunkkal az egyesület legfontosabb céljait az elnök,
aki nem hitte volna, hogy ennyi
méhész fog össze az új egyesület
létrehozásáért.
A tizenhét alapító mind magánszemélyként írt alá, de közülük
többen méhészegyesületeket is
képviselnek. Mivel több méhész
nem tudott részt venni, de felajánlotta munkáját, lesz majd a jövőben
egy második tagfelvételi kör is.
Igyekeznek országon belül és
kívül, de akár Európában is minden
szakmai egyesülettel tárgyalni,
hogy társulási szerződéseket kösVisszanyerni a méltó helyet senek, továbbá szeretnének fiataloBalde Ernő a legfontosabbnak kat eljuttatni rövidebb nyugati
azt tartja, hogy a közeljövőben fel- szakmai tanulmányi utakra – résztérképezzék a magyar méhészeket letezte az elnök.
Erdély-szerte, beleértve a Bánságot
és Máramarost is, továbbá eljut- Van létjogosultsága
Az alakuló ülésen többen is
tatni hozzájuk a méhészeti törvényt
román és magyar nyelven, azután hangsúlyozták az új egyesület létpedig közölni velük a jogszabály- jogosultságát. Erdély eddig első,
változásokat anyanyelven. A támo- méhészetből doktorált magyar hölgatások eléréséhez, lehívásához is gye, a korondi dr. Tófalvi Melinda
segítséget nyújtanának, ismertet- úgy véli, egy ilyen egyesület lehenék, hogy mikor milyen dokumen- tőséget és kötelességet is jelent:
tumokat
kell
beszerezni, őrizni az itteni méh- és mézfajtábátorítanák a méhészeket, hogy ne kat, a színességet és minőséget,
ijedjenek meg a pályázatoktól, és mivel mennyiségben nem tudunk
ha valahol akadályba ütköznének versenyképesek lenni a világpiaaz okmányok beszerzésében, a tag- con, de arra lehetőség van, hogy
ság vagy akár a politikum révén is hangosabban mondjuk ki: itt értésegítséget szeretnének nyújtani. kek vannak, és azoknak más áruk
Erdélyben próbálják megtartani a van. A hármasfalui Nemes András
régi barna méhanyát, amely ehhez örül, hogy az egyesület tagja lehet.
a vidékhez és éghajlathoz van A méz értékesítése nem fog jobban
(Folytatás az 1. oldalról)
is helyet kapott, és van már marketingfelelősük, valamint internetes
kommunikációs felületük.
Az alapító okiratot közjegyző jelenlétében írták alá nyárádszeredai,
hármasfalusi, csíkszeredai, ákosfalvi, dálnoki, gyergyói, csekefalvi,
korondi, kolozsvári, medgyesi,
nagykárolyi és érmihályfalvi méhészek. Ezt követően az elnök elmondta: az egyesület nem etnikai
alapon jön létre, ott próbálja betölteni a hiányt, ahol az országos méhészegyesület nincs jelen. Az is
kiderült: az országban alacsony a
méztermelés, kevesebb a méhész,
és ez is egy lehetőséget jelent az erdélyi méhészek számára. Ugyanakkor ha a szlovéniai méhészek
mintájára tudnának dolgozni, ha
meg tudnák győzni az embereket,
hogy helyi mézet vásároljanak, kitartó munkával elérhetnék a kis ország szintjét, ahol az évi
mézfogyasztás lakosonként 2,2 kilogramm. Többek között szó esett
a marosszéki mézlovagrend megalakításáról is, amit már idénre
célul tűznek ki.

működni egyik napról a másikra,
az anyagi kilátások sem lesznek
rögtön fényesebbek, de az alapítók
már tettek le valamit az asztalra,
Balde Ernő mindent meg tud mozgatni, így mások is komolyan fogják kezelni az új egyesületet, és
ehhez minden méhész hozzájárulására szükség lesz.
A csíkszeredai Lázár Tibor azt
látja az egyik legfontosabb teendőnek, hogy a gyerekeket rászoktassák a mézfogyasztásra, a
Székelyföldön jelen levő mézlovagrendet Erdély többi részére is ki
kell terjeszteni. A korondi Szász
Mátyás is az összefogást szorgalmazza, és ezen túlmenően jó minőségű mézet és ismereteket kell a
fogyasztókhoz juttatni – véli.
A rendezvény a magyarok világhimnusza eléneklésével ért véget,
előtte Marosi Károly dálnoki református lelkész és méhész mondott
áldást az egyesületre. Úgy tartja,
nem véletlenül tartották február 21én ezt a találkozót, hiszen Bocskai
István szellemiségéből meríteni
kell, önzetlenül dolgozni a gyarapodó erdélyi magyar méhésztársadalom érdekében, hogy a
méhészeknek elismerést, családjuknak biztosabb megélhetést biztosítsanak.
Egyelőre
csak
elképzelések vannak arról, hogy
mire lesz jó az egyesület, de ennek
érdekében a munkából részt kell
vállalni.
*
Az alapító okiratot közjegyző jelenlétében írták alá Balde Ernő
nyárádszeredai, Balde Hunor Róbert marosvásárhelyi, Nemes András hármasfalui, Lázár Tibor, Zöldi
István, Csomortáni Csongor csíkszeredai, Osváth Zsolt ákosfalvi,
Marosi Károly dálnoki, Bartha
Zsolt gyergyószentmiklósi, Vadász
Benedek csekefalvi, dr. Tófalvi
Melinda és Szász Mátyás korondi,
Farkas László és András László
kolozsvári, Jakab Tünde medgyesi, Bokor Roland nagykárolyi
és Gyula Lehel érmihályfalvi méhészek.

A fintech kártyaszolgáltatások kockázatai

A határon átnyúló elektronikus számla- és kártyaszolgáltatások kockázataira figyelmeztet a Magyar
Nemzeti Bank.
Az MTI-nek küldött hétfői közleményben azt írták,
hogy az MNB támogatja az egyszerűbb, olcsóbb
pénzügyi szolgáltatásokat lehetővé tévő fintech innovációkat, de kizárólag akkor, ha azok szavatolják a
pénzügyi stabilitást és az ügyfelek biztonságát. Bár a
határon átnyúló pénzügyi technológiai (fintech) cégekkel szembeni fogyasztóvédelmi felügyelési eszközei korlátozottak, a jegybank mégis határozottan
fel fog lépni, amennyiben továbbra is a magyarországi
fogyasztókat érintő – akár kisebb súlyú – rendszeres
jogsértéseket, tájékoztatási vagy egyéb hiányosságokat tapasztal.
A magyar ügyfelek közt a nagy-britanniai központú
Revolut Ltd, a szintén brit TransferWise Ltd, illetve
a luxembourgi PayPal (Europe) S.á r.l. et Cie, S.C.A.
vált mostanáig a legnépszerűbbé. Ezek egyike sem
magyarországi székhelyű.
A jegybankhoz érkezett ügyféljelzések és sajtóhírek szerint egyes fintech cégeknél előfordul, hogy bi-

zonytalan időre – de akár több hónapra is – indoklás
nélkül zárolják az ügyfél (akár nagyobb összeget is
tartalmazó) számláját, s dokumentumokat kérnek be
a blokkolás feloldására.
Több szolgáltató honlapján hiányoznak vagy csak
töredékesek az elektronikus felhasználói felületeken
a magyar nyelvű tájékoztatások. Nincs élőhangos,
vagy akár Magyarországon személyesen is felkereshető ügyfélszolgálat. Egyes ügyfelek azt jelezték,
hogy az elégtelen tájékoztatás miatt nem értesültek
arról, hogy az adott szolgáltatónál „felárasak” a hétvégi tranzakciók, hirtelen megdrágulnak a kártyatranzakciós díjak, néhány országban nem fogadják el
a fintech cég kártyáját.
A határon átnyúló szolgáltatók fogyasztóvédelmi
felügyeletét az európai uniós és az annak megfelelő
hazai jogszabályok alapján az anyaországuk szerinti
pénzügyi felügyeleti hatóság látja el. A jegybanknak
„fogadó országbeli” felügyeletként csak korlátozott
fogyasztóvédelmi jogosítványai vannak működésükre. Az e fintech cégek ügyfélszámláin lévő pénzekre nem terjed ki a garanciaalapok védelme. (MTI)
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Nem volt elég a Sirius ellen
az ellenfél két légiósa

A konstancai vereség után
alig egy nappal Bukarestben
fontos győzelmet aratott Bukarestben, az Agronomia otthonában a marosvásárhelyi
Sirius-Mureșul női kosárlabdacsapata, mintegy megboszszulva a kupában, a szintén az
Agronomia ellenében elszenvedett kudarcot. Ez a siker elsősorban lélektanilag fontos,
hiszen az előző napi vereségen
sikerült gyorsan túllépni, másrészt ez a győzelem matematikailag már biztosítja, hogy a
Sirius-Mureșul nem végezhet
a középszakaszban az alsóház
3. helye alatt, és még van esélye a második helyre is, ha a
maradék három mérkőzését
megnyeri. Igaz, ez nem lesz
könnyű.
Ha Konstancán négy légiós
kellett az ellenfél csapatában a
Sirius-Mureșul egyszem Brittney Dunbarjával szemben (hiszen Smelser továbbra is
sérült), Bukarestben az Agronomia két légiósa már nem
volt elég. Ha Ninković és Cristina Badi 11 pontig jutott az Agronomia elleni mérFotó: Nagy Tibor (archív)
Hawkins szerezte a fővárosiak kőzésen
legtöbb pontját, a marosvásárhelyi csapatban a legeredményesebbek belföldi játékosok voltak, Dunbar ugyanis nem egyénileg játszik, mint sok
statisztikavadász társa.
A palánk alatt ezúttal sem tudott érvényesülni a Sirius-Mureșul, a lepattanózásban hatalmas volt a bukaresti fölény, de az eladott labdák tekintetében rekordot döntött a csapat, alig kilenc ilyennel. Ez és a
kétpontosok, illetve szabaddobások pontossága segítette a marosvásárhelyieket a sikerhez, hiszen az Agronomia sokkal többet dobhatott kosárra,
szabaddobásból is (12-21 volt a személyi hibák aránya), ám csak 27%ban, a vonaltól pedig alig 45%-ban értékesítették a dobásokat. A kihagyott
13 személyi pedig akár elég lehetett volna az eredmény megfordításához
is.
Ma zsinórban a harmadik mérkőzését játssza idegenben a marosvásárhelyi csapat, ezúttal Alexandriába utaznak, majd a középszakaszt két hazai
mérkőzés zárja. Szombaton 16 órától a Rapid látogat a Ligetbe, míg március 4-én 18 órától a Kézdivásárhelyi KSE lesz a sportcsarnok vendége.
Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 9. forduló:
Bukaresti Agronomia – Marosvásárhelyi Sirius-Mureșul 55:63 (22-21,
9-18, 8-8, 16-16)
Bukarest, Agronomia-csarnok, 30 néző. Vezette: Andrei Răileanu
(Focșani), Sabina Popa (Bukarest), Laurențiu Antioche (Craiova). Ellenőr: Mircea Martiș (Bukarest).
Agronomia: Ninković 20 pont (5), Hawkins 12, Vilcinschi 7, Chelariu
5, Plavițu 5 (1), Militaru 2, Anastasescu 2, Cristea 2, Ușurelu, Țintar.
Sirius-Mureșul: Mészáros 14 (2), Feiseș 12, Badi 11 (1), Dunbar 11,
Gál 9 (3), Ignat-Kleemann 3 (1), Bobar 3, Bokor.

VII. PRESSing kispályás labdarúgókupa

Megvédte tavalyi címét a VakPali

Sorozatban a harmadik idény,
amikor a szervező erdélyi magyar
újságíró-válogatottnak nem sikerül
megnyernie a Pressing-kupát.
Akárcsak tavaly, az idén is a marosvásárhelyi VakPali győzött a
négycsapatos kispályás labdarúgótornán. Pedig az utolsó forduló
előtt még a százszázalékos Pressing vezette a tabellát a maga 2-0s és 4-0-s győzelmével. A tavalyi
kupagyőztes is jól kezdett (2-0), de
utána botlott (2-2), így a sorsdöntő
mérkőzésen a sajtósoknak elegendő lett volna egy döntetlen.
Nem sikerült elérniük, három emberük lesérült, a védelemben min-

den a feje tetejére állt, és elszabadult a „pokol“. A VakPali egy hatossal tömte ki a Pressing addig
érintetlen hálóját, amelyre a levegő
után kapkodó újságírók mindössze
egy találattal válaszoltak. A torna
harmadik fokát a Marosszentgyörgyi Sárkányok csípte el. A három
mérkőzésen elég volt egyetlen sovány gólocska, hogy begyűjtsön
három pontot és ezzel együtt egy
kisebb kupát. Negyedik lett, de
nem játszott alárendelt szerepet a
CFR, amely rendkívül kényelmetlen ellenfélnek bizonyult.
A tavalyi és tavalyelőtti harmadik hely, valamint a hétvégi ezüst
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Eredményjelző
Kispályás labdarúgó-torna a
Pressing-kupáért:
* 1. forduló: Sárkányok – VakPali 0-3, CFR – Pressing 0-2;
* 2. forduló: Sárkányok – Pressing 0-4, VakPali – CFR 2-2;
* 3. forduló: VakPali – Pressing
6-1, Sárkányok – CFR 1-0.
A torna végeredménye: 1. VakPali 7 pont, 2. PRESSing 6 pont,
3. Sárkányok 3 pont, 4. CFR 1
pont.

után a házigazdák két különdíjjal
vigasztalódhattak: Tóth József személyében a torna gólkirályát
ünnepelhették, a 68 esztendős
Karácsonyi Zsigmond pedig nemcsak szívós védőként, hanem a
mezőny legidősebb játékosaként
tűnt ki.

Együtt a részt vevő csapatok

Megnyerte Simona Halep a dubaji tornát

Megnyerte Simona Halep a 2.643.670 dollár összdíjazású dubaji WTA-torna döntőjét, 3:6, 6:3, 7:6
(7-5) arányban győzve le szombaton a kazah Jelena
Ribakinát.
A világranglista második helyén álló, a tornán elsőként kiemelt romániai lány 2015 után másodszor
nyer Dubajban, pályafutása huszadik tornagyőzelmét
szerezve meg, egy csaknem két és fél órán át tartó,
nehéz és küzdelmes mérkőzés végén.
Az első szett elején fej-fej mellett haladtak a játékosok, mindketten hozták saját szervájukat. 3:2-es vezetésnél aztán a kazah lány brékelt, és bár 5:3-nál több
esélye is volt Simonának arra, hogy visszavegye adogatását, ezeket nem sikerült kihasználnia, így Riba-

Fotó: Simona Halep közösségi oldala

kina (WTA-19.) 6:3-ra nyerte a szettet. A második
játszmát a román lány kezdte lendületesebben, javult
az adogatójátéka és 2:1-es vezetésnél összejött a brék
is. 4:1-es állásnál kihagyott két bréklehetőséget, és a
következő játékban a kazah visszavette az adogatását
(4:3), egyenlíteni azonban nem tudott, mert Simona
ismét brékelt, majd behúzta a szettet (6:3).
A döntő játszmában, 2:1-es Ribakina-vezetésnél
Halep elvesztette adogatását (3:1), de a kazah sem
tudta hozni a szerváját, így a román egyenlített (3:3).
5:5-nél ismét megingott Ribakina, így Halep a trófeáért adogathatott, a kazah azonban visszabrékelt, rövidítésbe tolva a szettet, és a tie-breaket végül Simona
nyerte 7:5-re.
Halep három ászt ütött a mérkőzésen, Ribakina kettőt, és mindkettejüknek öt kettős hibájuk volt. Simona
nagyobb hatékonysággal ütötte első szerváit (72%68%), a második szervája a kazahnak volt valamivel
eredményesebb (35%-37%). A román lány kevesebb
nyerő ütést mutatott be (28-30), de ki nem kényszerített hibája is kevesebb volt (23-25).
A tornagyőzelemért 696.860 dolláros pénzdíjat és
470 ranglistapontot kap Halep, Ribakina döntős szereplését 372.200 dolláros pénzdíjjal és 305 WTAponttal jutalmazzák.
Simona Halep pályafutása 37. döntőjét játszotta
szombaton, és ez volt az első fináléja a tavalyi wimbledoni bajnoki cím után.

Bajnokok Ligája: A hullámvölgyben lévő Real Madridhoz látogat a Manchester City

Ma két mérkőzéssel ér véget a
labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcainak első felvonása: a Real Madrid a Manchester
Cityt, míg az Olympique Lyon a Juventust fogadja.
Döntőnek is beillő párosítás lehetne a Real Madrid és a Manchester City meccse, de a szezonban
mutatott hullámzó formát tekintve
ez a kijelentés nem állja meg a helyét. Zinédine Zidane együttese ráadásul ismét hullámvölgyben van: a
legutóbbi négy tétmérkőzése közül
csak egyet tudott megnyerni. Eközben a spanyol Király Kupa negyeddöntőjében otthon kapott ki a Real
Sociedadtól, a bajnokságban a Santiago Bernabéu stadionban nem bírt
A ma esti mérkőzések
televíziós közvetítési rendje
Labdarúgó Bajnokok Ligája, a
negyeddöntőbe jutásért rendezett
párharcok, 1. mérkőzések:
* Real Madrid – Manchester
City: M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus
* Olympique Lyon – Juventus:
DigiSport 2, Telekom Sport 2,
Look Sport
Mindkét mérkőzés 22 órakor
kezdődik.

a Celta Vigóval, a Levante vendégeként pedig alulmaradt szombaton. A rivális angol csapat is kétszer
kapott ki a legutóbbi négy tétmeccsén, amelyek közül az első a Manchester United elleni hazai
Ligakupa-mérkőzés volt.
A BL-ben eddig négyszer mérkőzött meg egymással a két gárda: a
Real Madrid házigazdaként 3-2-re
és 1-0-ra tudott nyerni, manchesteri
pályaválasztással pedig kétszer is
döntetlennel (1-1, 0-0) zárult a találkozó.
A Real Madrid otthon a legutóbbi
kilenc találkozójából csak hármat

tudott megnyerni – három döntetlen
és három vereség mellett –, viszont
a legutóbbi 49 hazai BL-meccséből
csupán négyszer vesztett, miközben
37-szer győzött.
A Manchester City a legutóbbi
tíz BL-meccsén összesen 30-szor
volt eredményes, spanyol klubokkal
szemben vívott egyenes kieséses
párharcokban azonban rossz a mutatója: egy továbbjutás mellett
négyszer búcsúzott. Ebben a szakaszban a manchesteriek még soha
nem tudtak nyerni spanyol klub
vendégeként – egy döntetlen mellett
négyszer kikaptak –, házigazdaként

Fotó: AS

is csak egyszer. A másik párharcban
a továbbjutást illetően az aktuális
forma és az erőviszonyok mellett
még a statisztika is a Juventus mellett szól. Az olasz együttes és a
Lyon eddig négyszer találkozott
egymással, előbbi háromszor nyert
egygólos különbséggel – vendégként kétszer is 1-0-ra –, míg legutóbbi összecsapásukon, 2016
őszén Torinóban végeztek 1-1-re.
A francia klub tétmeccsen hét találkozó óta veretlen, de ezeken csak
az Olympique Marseille legyőzése
– és kiejtése a Francia Kupa negyeddöntőjében – jelent igazi skalpot, és még az sem mérhető a
Juventushoz. A Lyon csak a hetedik
helyen áll a francia bajnokságban,

és a nagyon sűrű középmezőny
egyik tagjaként – hozzá hasonlóan
37 ponttal áll még a 11. helyezett
Nantes is – a nemzetközi kupaindulás jogáért küzd.
Az olasz csapat fölénye a Serie
A-ban nem annyira meggyőző, mint
az előző években – nagy versenyfutásban van a Lazióval és az Internazionaléval –, de úgy is a tabella első
helyén áll, hogy 25 meccsén hatszor
nem tudott nyerni. A Juventus francia ellenféllel szemben a legutóbbi
nyolc mérkőzésen nem szenvedett
vereséget – hat győzelem és két
döntetlen a mutatója –, a BL-nyolcaddöntős párharcai közül pedig
hetet megnyert és csak hármat bukott el.

Két magyar fiú rajza is rajta lesz a Szuperkupa meccslabdáján
Két magyar fiú rajza is rajta lesz az európai labdarúgó-Szuperkupa
hivatalos meccslabdáján. A találkozó játékszerét olyan gyerekek rajza
díszíti, akik az európai szervezet (UEFA) gyermekalapítványa által támogatott projektekben vesznek részt. Közöttük van Joci és Erik, akik
bekapcsolódtak a magyar sportági szövetség által 2012 óta támogatott
Oltalom Alapítvány futballedzésein és az egyesület által szervezett
programokon. Előbbi rajzán a két egymás ellen játszó csapatot lelkes
szurkolók éltetik a nézőkkel teli stadionban, míg utóbbi művét kedvenc
csapata, a Ferencváros inspirálta. A labdára felkerülő rajzokat az UEFA
elnöke, Aleksander Ceferin válogatta ki, aki egyben az alapítvány igazgatóságának elnöke is. Az idei Szuperkupa-mérkőzést augusztus 19-én
Portóban rendezik a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese között.
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Május 25-ig hosszabbítottak

Az egységes adónyilatkozat leadására

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal
(ANAF) közleménye szerint
meghosszabbították az egységes adónyilatkozat benyújtásának határidejét 2020.
május 25-ig.

A magánszemélyek 2019-es jövedelméről és társadalombiztosítási
hozzájárulásáról szóló egységes
nyilatkozat leadásával egyidejűleg
a 2020-ra esedékes adózást is előrevetíti az adóhatóság.
Az egységes nyilatkozatot azoknak a magánszemélyeknek kell benyújtaniuk, akik egyénileg vagy
társulási formában jövedelmet valósítanak meg Romániában és/vagy
külföldön, javakat adnak bérbe, értékjegyeket ruháznak át, virtuális
nyereségre tesznek szert, és akik
kötelesek jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot fizetni. Kivételt képeznek azok az adófizetők,
akiktől a munkáltató visszatartja az
adóilletéket.
Az egységes adónyilatkozatot
azoknak a romániai lakhellyel rendelkező magánszemélyeknek is be
kell nyújtaniuk, akiknek külföldi tevékenységekből származó jövedelmük van, és Romániában adóznak
(független tevékenységből származó jövedelem, javak bérbeadásából,
mezőgazdasági
tevékenységekből, osztalékokból,
kamatból, értékjegyek átadásából,
szerencsejátékból stb. származó jövedelem).
Azoknak is be kell nyújtaniuk a

nyilatkozatot, akiknek nincs jövedelmük, de fizetik az egészségbiztosítási járulékot.
Az egységes adónyilatkozatot
papíralapon és elektronikus formában is el lehet juttatni az adóhatósághoz.
Papíralapon a pénzügyi hatóság
iktatójában lehet leadni vagy postán
elküldeni tértivevényes küldeményként (a nyilatkozat leadásának dátumaként a pénzügyi hatóság
iktatójában vagy a postahivatalban
való feladás napja számít).
Elektronikus formában a Közpénzügyi Hivatal saját virtuális tér
– SPV – szolgálat keretében – amelyet a pénzügyminisztérium szerve-

RMPSZ-felhívás

rén bocsátottak magánszemélyek
rendelkezésére annak érdekében,
hogy online kommunikációt folytathassanak az adóhatósággal – , illetve az e-guvernare.ro honlapon
továbbítható, ez esetben szükséges
az érvényes elektronikus aláírás.
Az egységes adónyilatkozat kitöltéséhez vagy az elektronikus adóbevallás továbbításához telefonos
segítséget az érintettek a 0314-039160-as telefonszámon kérhetnek,
vagy az adóhatóság székhelyén,
ahol online is benyújthatják a nyilatkozatot az ügyfelek rendelkezésére
bocsátott számítógépek és személyzet segítségével – áll az adóhatóság
közleményében. (pálosy)

Fotó: Nagy Tibor

Vannak vidékek – Kárpát-medencei
versfilmpályázat

A Vannak vidékek Kárpát-medencei versmondó versenyhez kapcsolódva a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot
hirdet, amelynek keretében középiskolás diákok versfilmeket küldhetnek be, határon túli
magyar költők verseihez és a Vannak vidékek
mottóhoz kapcsolódóan. A pályázat március
16-ig nyújtható be egyénileg vagy csoportosan.

A versfilm formájára vonatkozóan nincs megkötés
sem a képi világot, sem a zenei és más audioeszközöket tekintve. Alkalmazható élő szereplős, animációs
vagy montázstechnika, illetve ezek ötvözete. Lehet
mondani a vers sorait (részleteit) vagy használhatók
feliratként, valamint pusztán képsorokkal is kifejezhető
a vers tartalma, hangulata, üzenete. A látványelemekben szintén sokszínű technika alkalmazható: videofelvételek, kézzel és számítógéppel rajzolt figurák, bábvagy gyurmaalakok, tárgyak és fotókivágások stb.

A filmkészítés folyamata:
• Terjedelem max. 3 perc;
• A látványelemek megtervezése, készítése,
gyűjtése (saját digitális vagy szkennelt fotók, internetről jogtisztán letöltött, vagy az alkotó által
rajzolt művek, videofelvételek stb.);
• A látványelemek megszerkesztése (tagolás,
ok-okozati, időbeli, térbeli összefüggések, kreativitás, lényegre fókuszálás);
• A szöveg felmondása hangrögzítő eszközre
(opcionális);
• Megfelelő zenei aláfestés kiválasztása (opcionális);
• A források feltüntetése a film végén;
• Az elkészült alkotás megosztása.
A versfilmeket háromtagú szakmai zsűri értékeli.
Az értékelés szempontjai: képalkotás, képminőség (operatőri munka), ötletesség, kreativitás, a
vizualitás és a tartalom összhangja (érthetőség, koherencia), hangalkotás, hangminőség (aláfestő
zene tartalomhoz való illeszkedése), források, hivatkozások, jogtisztaság.
Beküldési határidő: 2020. március 16., az alábbi
linken: https://forms.gle/vim7tPpiGjtqT8CP8.
A díjak átadására 2020. április 4-én, Szovátán,
a Vannak vidékek Kárpát-medencei versmondó
verseny keretében kerül sor. (sz.)

Betegnyugdíjasokat és inaktív
alkalmazottakat várnak

Belső erő – csoportfoglalkozások

Belső erő címmel csoportfoglalkozásokat szerveznek betegnyugdíjasok és nem aktív dolgozók számára az Oázis Humánökológiai Alapítvány székhelyén, Marosvásárhelyen, az
Emil Dandea u. 10 sz. alatt.

Együttműködik Bakó Mária lelkigondozó és Kertész Ferenc Alpár
klinikai pszichológus, az Oázis Alapítvány projektkoordinátora.
Az első találkozásra február 25-én, kedden de. 11 órától került sor, a
következőt március 24-én 11 órától tartják. Olyan fiatal és középkorú
személyeket várnak, akik betegnyugdíjasok vagy nem aktív dolgozók,
esetleg akiknek igény szerint tanácsadást is nyújtanak. Érdeklődni és
jelentkezni a 0742-139-380-as telefonszámon lehet.
Az eseményről a Facebookon Belső erő címmel lehet tájékozódni,
és szeretettel várnak kortól függetlenül minden olyan betegnyugdíjas
hölgyet és urat, aki úgy érzi, hogy mostani élethelyzete olyan gátakat
szabott az életében, ami a boldogsága útjában áll. Sokan betegnyugdíjasként vagy már nem aktív alkalmazottként is arra vágynak, hogy hasznosnak érezzék magukat, megtegyenek olyan dolgokat, amelyeket az
egészségük megenged. Mégis sok olyan terület van, ami ebben a helyzetben nehezen működik a megváltozott körülmények miatt. Pszichológus és lelkigondozó szakember segítségével és a csoporttársak
bekapcsolódásával az élet különböző területeit érintik a rendszeres, csoportos tevékenységek révén az Oázis Humánökológiai Alapítvány székhelyén, az alábbi témakörökben:
– Hogyan élem meg a mostani élethelyzetemben a korlátaimat, betegségemet, megváltozott munkabírásomat, a lehetőségek beszűkülését?
– Milyen nehézségekkel kell megküzdenem a mindennapi étetem
során?
– Milyenek a családi, szociális kapcsolataim, hogyan lehetnének jobbak?
– Milyen adottságaim vannak, amelyeket most mégis kibontakoztathatok?
– Több vagy kevesebb időm van önmagamra, arra ami nekem jó, ami
erőt, örömöt ad?
– Milyen szolgálatot/felelősséget vállalok a körülöttem élőkért (családtagok, barátok, közösség)?
– Miben szorulok segítségre, hogyan fogadom a támogatást?
A Belső erő programsorozaton csoporttalálkozások keretében elindulunk azon az úton, ami által felfedezhetjük a külső és belső erőforrásainkat, megpróbálunk más szemszögből tekinteni problémáinkra, ezek
által elindítva önöket az önsegítés útján, hogy a csoport támogató légkörében megtalálhassák a belsőjükből fakadó erőt, és kiléphessenek a
betegnyugdíjas/már nem aktív élet árnyékából. Nem elég látni a fényt
a sötétségben, lépnünk is kell, hogy elérhessük, hogy kilépjünk a fényre
– áll a közleményben. (szer)

A közút melletti tarlóégetés
veszélyei

A közúti balesetek megelőzése érdekében a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség figyelmezteti a mezőgazdasági területek tulajdonosait, hogy engedély nélkül tilos tarlót égetni,
mivel a közút melletti tarlóégetésből származó füst is okozhat balesetet.

A balesetek megelőzése érdekében közleményben emlékeztetik a
földterületek tulajdonosait arról, hogy engedély nélkül tilos tarlótüzet
gyújtani, előzetesen tájékoztatni kell a környezetvédelmi hivatalt, a polgármesteri hivatalt, valamint a vészhelyzeti felügyelőséget a tarlóégetési szándékról. A száraz növényzet szakszerűtlen égetése ugyanis
anyagi és emberáldozatokkal járó balesetek okozója lehet. A rendőrségi
közlemény szerint a tűz és/vagy füst miatt bekövetkezett anyagi és emberáldozat elkerülése érdekében az alábbi tanácsokat ajánlatos megfogadni:
– Növényzetet égetni csak a törvényes előírások betartásával engedélyezett.
– Amikor veszélyesnek bizonyuló tüzet észlelnek, azonnal tárcsázni
a 112-es egységes hívószámot.
– Amennyiben országút mentén égetik a növényzetet, a járművezetők
ne hajtsanak bele a sűrű füstfüggönybe, mivel balesetveszélyes.
– Hasonló esetekben húzzanak le az út mellé, és kapcsolják fel a
vészvillogókat. (sz.p.)
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Mezőgazdasági röntgenkép

Folyamatban van az országos stratégia kidolgozása

Megyénkben
járt
Nechita
Adrian Oros mezőgazdasági és
vidékfejlesztési miniszter. Látogatásának első állomásaként felkereste az Azomureş
vegyi kombinátot, majd a
prefektúrán találkozott mezőgazdasági intézményvezetők,
mezőgazdászok,
farmerek
képviselőivel, a későbbiekben
pedig megtekintette az erdőlibánfalvi Mirdator Prod Com
Kft. tejfeldolgozó céget, és
részt vett az agrobálon. A
kombinátban rögtönzött sajtótájékoztatón és a főispáni
hivatalban felvetett témák
alapján interjúban foglaltuk
össze a fontosabb információkat.

Vajda György

Kemény tárgyalások
az unióval

– Folyamatban vannak a tárgyalások az Európai Bizottsággal a
2020–2027-es időszakra szánt
uniós támogatásokról, amelyek tudomásunk szerint nehezen haladnak, mivel az egyes országok
képviselői között nézeteltérés van a
pénzkerettel és az egyes feltételekkel kapcsolatosan. Mi Románia álláspontja?
– Az Európai Unió a 2020-2027es finanszírozási időszakra 20,5
milliárd eurót bocsát Románia rendelkezésére, amelynek 40%-át a
környezetkímélő
technológiák
meghonosítására kell fordítani, az
ún. zöldegyezmény (Green deal)
alapján, de nem határozták még
meg, hogy ezen belül konkrétan
mire lehet majd pályázni. Ezért
még nem foglalták be az országos
mezőgazdasági stratégiába a zöld
intézkedéscsomagokat. Fennáll a
veszélye annak, hogy ha a feltételeket nem tudják betartani a hazai
gazdák, akkor a farmerek nem pályáznak, és így a rendelkezésünkre
álló pénzösszegek elvesztődhetnek.
Az EB tagjai nem akarják, hogy az
el nem használt összegeket minden
mezőgazdasági év végén az adott
ország szaktárcájának a belátása
szerint a következő évben a leginkább igényelt programcsomagok
felé irányítsuk. Ezért is nagyon
pontos országos stratégiát kell öszszeállítanunk, amelynek alapján a
gazdák minél több pénzre pályázhatnak. Nem lehet tudni azt sem,
hogy a 40%-os keretet a második
pillérből, azaz a vidékfejlesztési keretösszegből biztosítják-e, avagy a
direkt támogatásokból.
– A romániai gazdák azt is nehezményezik, hogy évek óta jóval kevesebb földalapú támogatást kapnak,
mint az unió más országainak farmerei.
– Valóban, a tárgyalások során
felmerült a konvergencia kérdése is.
Mint ismeretes, a 2007-es tárgyalásokat követően jóval kevesebb földalapú támogatást határoztak meg a
romániai gazdáknak, mint a nyugateurópai farmereknek. Míg az európai átlag 266 euró hektáronként,
addig egy hazai mezőgazdász 195
eurót kap egy hektár föld megműveléséért. Az EU szerint Románia
csak 2026-ban éri el az uniós szintet. A megbeszéléseken Klaus Iohannis elnök is megsürgette ezt a
felzárkóztatási folyamatot. Másrészt pedig egyes uniós országok
nem alkalmazzák – és ellenzik,
hogy Romániában is folyósítsák – a
termelés után járó és az átmeneti támogatásokat. A továbbiakban az
Európai Bizottság a támogatási keretösszegeket 100.000 euróig terjesztené ki. Románia, a többi
kelet-európai országgal közösen,
azt szeretné, hogy egy alapos gazdasági, társadalmi elemzést követően minden ország külön-külön

Nechita Adrian Oros

döntse el, hogy programcsomagonként milyen kereteket szab meg. A
fennmaradt összegeket pedig csoportosítsák át azokra a területekre,
amelyek iránt nagyobb az érdeklődés, esetünkben a kisebb, családi
jellegű farmok fejlesztésére. Egyelőre erről is folynak a tárgyalások.
Egyik javaslatunk az, hogy ha már
határértékeket kell megszabni,
akkor ezt emeljék 300.000 euróra.

A cél a családi jellegű farmok
fejlesztése

– Mire összpontosítana leginkább a hazai mezőgazdasági stratégia?
– Mivel egyelőre nem dőlt el,
hogy miként osztják majd el az
uniós támogatásokat, az országos
mezőgazdasági stratégiának kell
tartalmaznia azokat a feltételeket,
konkrét programcsomagokat, amelyekre lehet majd pályázni a 2020–
2027-es
időszakban.
Azzal
dicsekszünk, hogy az ország Európa gabonatárolója, ez igaz, hiszen
elsősorban mezőgazdasági élelmiszeripari nyersanyagot – köztük gabonát és élő állatokat – exportálunk,
de mivel jóval több és drágább feldolgozott terméket importálunk,
2015-től felborult a kereskedelmi
mérleg. 2018-ban 1 milliárd euró
kereskedelmi deficit volt, 2019 első
felében pedig elérte a 988 millió
eurót. Ezért az országos mezőgazdasági stratégiában paradigmaváltásra van szükség. Elsősorban
támogatni kell a minőségi termék
előállítását, a feldolgozóipart, a tárolóegységek létesítését, az állattenyésztésben a genetikai állomány
feljavítását és mindenekelőtt a családi farmok fejlesztését. Romániában több száz nagy kapacitású farm
működik, inkább az ország déli megyéiben, azonban leginkább Erdélyben és Moldvában összesen
mintegy 790.000 önfenntartó gazdaság és néhány ezer családi farm
van, amelyeknek fejlesztése jelentené a jövőt, a stabilitást, hiszen
ezek nemcsak mezőgazdaságilag
jelentenék a biztos forrást, hanem
működésükkel hosszú távon hozzájárulnának a hagyományos vidéki
élet fenntartásához. A nyugat-európai gazdálkodásban is ez az alap.
De nem csak erre összpontosít az
országos stratégia. Javítanunk kell

Fotó: Nagy Tibor

más téren hirdetjük meg. Így folytatódik a paradicsomtermesztési támogatás, amelyen változtattunk, és
a gazdák kérésére kiterjesztjük más,
zárt térben termesztett zöldségekre.
Megszigorítottuk a növényvédő
szerek használatát és a termés ellenőrzését, hogy valóban reális, követhető legyen a program.
Folytatódik a gyapjútermelésre
szánt országos program is. Azonban
itt is változtatni kell. Ellenőrzésekkor fény derült visszaélésekre, amelyek kompromittálták a programot.
Olyan is volt, hogy 36 kg gyapjút
jelentettek be juhonként. Nem kell
feltétlenül szakembernek lenni,
hogy belássa bárki, ennyit még egy
púpos tevétől sem nyernének. Az
történt ugyanis, hogy akik átvették
a gyapjút, 200-tól 400 lejig terjedő
csúszópénzt fogadtak el tonnánként
azért, hogy az értékesítési jegyzőkönyvben „megnöveljék” a leadott
mennyiséget. Tavaly Románia 7,8
ezer tonna gyapjút exportált 3,1
millió euróért. Ha a támogatásnak
megfelelően kilogrammonként 7,8
ezer tonnát megszorzunk 2 lejjel,
amennyit nyújtott az állam támogatásként, akkor kiderül, hogy a támogatás 150 euróval több volt, mint
amennyit eladtak. Gyakorlatilag a
támogatást exportáltuk, és a programból nem az állattartók, hanem a
viszonteladók nyertek, akik hamis
adatokat írtak be a jegyzékekbe.
Ugyanakkor ebben az időszakban a
hazai textilipar számára 370 tonna
gyapjút hoztak be az országba 2
millió euróért. Ezért is kellene finanszírozni a gyapjúmosó, -feldolgozó egységek létesítését, ahol
minőségi anyagot hoznak majd kereskedelmi forgalomba.
Az országos mezőgazdasági stratégia kapcsán több szakmai találkozót szervezett a mezőgazdasági
minisztérium gazdaegyesületekkel,
farmerekkel, élelmiszeriparban dolgozókkal. Az idén a szakértők
hozzáfogtak a részletek kidolgozásához. Állandó kapcsolatot tartunk,
konzultálunk a szakmai szervezetekkel, egyesületekkel. Igyekszünk
a hiányosságokat kiküszöbölni,
hogy az elkövetkezendő finanszírozási időszakban minél több pénzt
használjanak fel a gazdák, látható
eredménnyel.

a társulási rendszeren. Egy erős mezőgazdasági társulás valós partnere
lehet a politikumnak, az üzleti életben is komoly szereplővé válhat.
– Annak ellenére, hogy két – a
mezőgazdasági minisztériumhoz
tartozó – hatóság, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) és a Vidékfejlesztési Alapokat Kezelő Ügynökség
(AFIR) is működik, vannak megyék,
mint amilyen Maros is, ahol az elvártnál kevesebb uniós pénzt hívtak
le és költöttek el a gazdák. Lehet-e
növelni a két intézmény hatékonyságát?
– Az utóbbi időszakban nem volt
nagyon sok panasz a mezőgazdasági minisztérium hatáskörébe tartozó intézmények (APIA, AFIR)
működésére. A rendszer kisebb-nagyobb fennakadásokkal működik. A duális szakképzés
Minden téren vannak hiányosságok. támogatása
A pályázatok terén vannak eltéré– A hazai mezőgazdálkodás egyik
sek. Az AFIR-pályázatok lehívási legnagyobb gondja a szakoktatás
aránya 52%, ez egy kicsivel haladja hiánya.
meg az európai átlagot, ami a ren– Valóban, a mezőgazdaság legdelkezésre bocsátott pénzösszegek nagyobb gondja a felelős és jól kép50%-a. Nagyon sok előleget zárol- zett munkaerő hiánya, nemcsak
tak, kevesebb pénzt fizettek ki. Egy- Romániában, hanem Európában is.
szerűsíteni kell a pályázati, Ezért is jelent meg a fiatal farmereelszámolási eljárásokat. Erről is tár- ket segítő pályázati kiírás. Támogyalunk az unió illetékeseivel. Azt gatnunk kell a mezőgazdaságban a
szeretné az Európai Bizottság, hogy duális szakoktatást. Az oktatási mivonjuk össze a két intézményt nisztériummal közösen megoldást
(AFIR és APIA), ezt is megtehetjük kell találnunk arra, hogy például jól
úgy, hogy a haszonélvezők, a gazdák ne érezzék meg
az átalakítást.
– Az új stratégia
szerint mi történik az
országos költségvetésből részben vagy
teljes egészében finanszírozandó programokkal?
– Mindenképpen
azokat az országos
programokat folytatjuk, amelyeknek az
elszámolási határideje 2020. Miután
lejárnak, megvizsgáljuk, hogy melyek
voltak
sikeresek,
volt-e érezhető gazdasági, társadalmi
hatásuk, ezeket folytatjuk, a kevésbé
eredményeseket
pedig lezárjuk és Szorgalmazzák a mezőgazdasági géppark korszerűsítését
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teljesítő mintafarmokon biztosítsanak gyakorlatozási lehetőséget a diákoknak, akiket a szakiskolát
követően akár alkalmazhatnak is. A
kérdésre a válasz azonban összetettebb. Sajnos fokozatosan tönkrement a mezőgazdasági szakoktatás,
egyrészt amiatt, hogy az iskolák
profilt változtattak. Abban a mezőgazdasági líceumban, ahol végeztem, már alig van mezőgazdasági
profilú osztály. Másrészt a szülők
sem igazán akarják, hogy gyerekeik
ilyen jellegű iskolába járjanak, és az
általános iskolát végzettek sem választják szívesen ezt a szakmát.
Sokan azzal mentegetőznek, hogy
nincsenek megfelelő feltételek az
ilyen szakiskolákban. Ezt ellensúlyozandó, egy korábbi miniszteri
rendelet alapján a szaktárca támogatásával felszerelnék az ország
mezőgazdasági szakiskoláit, líceumait (sz. m.: tudomásunk szerint 18
ilyen oktatási intézmény van az országban). Az volt az elképzelés,
hogy a minisztérium támogatásával
földterületet, traktorokat vásároljanak az iskolák, vagy különböző laboratóriumokat szereljenek fel. Ez
fölöslegesen kidobott pénz. Nem
beszélve arról, hogy miként értékesítik majd az itt megtermesztett javakat. Az igazi megoldást a duális
képzés jelentené. Ezért örvendtem
akkor, amikor 2012-ben megjelent
az erre vonatkozó törvénytervezet.
Mi nem kell mást tegyünk, csak alkalmazzuk a Németországban bevált képzést. Konkrétan: az oktatási
intézmények szerződést kötnek
olyan magánvállalkozó gazdákkal,
akik korszerű farmokat, feldolgozóüzemeket stb. működtetnek, s ahol
a diákok gyakorolhatnak. Ez a
cégek érdeke is lenne, hiszen a
náluk képzett szakembereket tanulmányaik befejezése után azonnal
alkalmazhatnák. Az államnak, a
szakminisztériumnak nem kell mást
tennie, mint pénzügyi kedvezményben részesíteni a programba beálló
cégeket, hiszen az ott dolgozók időt
veszítenek a gyakorlati oktatással,
és ezt némiképpen pótolni kell.
Azért napolták el 2012-ben a törvénytervezetet, mert egyes kollégák
a képviselőházban úgy tartották,
hogy túl sok kedvezményt biztosított volna a cégeknek. Ez tévedés.
Vannak olyan mezőgazdasági
cégek, amelyek ösztöndíjat ajánlanak fel diákoknak, és azonnali alkalmazást
is,
csak
hogy
megfelelően képzett munkaerejük
legyen. Hogy miként kellene működjön a mezőgazdaság terén a duális képzés? Erre van egy kísérleti
jellegű példa Mezőrücsön, ahol 28
gyerekkel indult képzés a minisztérium támogatásával, farmok hozzájárulásával és az Azomureş
támogatásával. Érdemes lenne az
egész országra kiterjeszteni ezt a
módszert.

Fotó: Vajda György (archív)
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A Szent Márton Borlovagrend szervezésében

Negyvenedik borverseny
Dicsőszentmártonban

Dicsőszentmártonban 40. alkalommal szervezték meg a
borosgazdák és a közösség
számára nagy jelentőséggel
bíró borversenyt. A borkóstolással egybekötött vacsorán
zsúfolásig megtelt a Három
Fenyő étterem, és vidám hangulatban zajlott a díjkiosztó
ünnepség.

Szer Pálosy Piroska

A rendszerváltást követően alakult nonprofit borlovagrendek hagyományosan megszervezik az
Alsó- és Felső-Kis-Küküllő menti
borversenyeket. A dicsőszentmártoni, kelementelki, balavásári versenyeket a baráti találkozások
vidám hangulata jellemzi, de elmaradhatatlan a magyar nóta és tánc is.
A szőlőtermesztéssel és bortermeléssel foglalkozó gazdák szerint a
borversenyek számukra nem kimondottan a versengés miatt fontosak, bár az sem elhanyagolandó, ha
a borpincéjükben oklevél tanúsítja
a minőségi munkát. A hasonló érdeklődési körű társaságok számára
tapasztalatszerzést, fejlődési és tanulási lehetőséget jelentenek a belés külföldi megméretések.
Dicsőszentmártonban a kétnapos
rendezvény február 14-én, pénteken
kezdődött, a díjkiosztási ceremónia
és az azt követő ünnepség szombaton zajlott a Három Fenyő vendéglőben. Amint Orbók Ferenc
nagymester az eseményről beszámolt, a jó hangulatot a szászcsávási
cigányzenekar, a Tűzvarázs régizene-együttes és a Kökényes Néptáncegyüttes előadása adta, amely
átragadt a jelenlévőkre is. Kertész
István, a borverseny titkárságvezetője arról tájékoztatott, hogy a 40
aranyérem mellett 70 ezüstérmet,
64 bronzot és 48 dicsérő oklevelet
osztottak ki.
A nemzetközi megméretésen a
helyi és környékbeli bortermelők
mellett magyarországi és vajdasági
meghívottak is részt vettek, Budapestről a Promontórium Borlovagrendet dr. Séra Péter képviselte, a
külföldről érkezett vendégeknek
külön programokat is szerveztek.

Farkas Károly

A borversenyre kétszázhuszonkét
bormintát küldtek, ebből 23 vörösbor, 8 rozé és három gyümölcsbor
volt: két feketeribizli- és egy áfonyabor, ami újdonságnak számított,
a többi fehérbor. A 40 aranyérem
mellett a nagyarany is kiosztásra
került, az egrestői Farkas Károly
ottonel muskotály bora nyerte el az
első díjat és a nagyaranyat. Második díjazott a dicsőszentmártoni
Seprődi József sauvignon bora lett,
a harmadik díjat a balavásári Iszlaipincészet nyerte tramini borával,
negyedik helyezést a szénaverősi
Onetiu Ioan vegyes bora ért el. A
Szent Márton Borlovagrend zászlós
bora az olasz rizling, ezért a borversenyek különszámaként a legjobb
olasz rizlingnek járó díjat is rendszeresen odaítélik, ezúttal Rieisz
Rudolf horgosi borász ilyen bora
nyert aranyat. A versenyre Magyarországról és a vajdasági Horgosról
is küldtek bormintákat, és mint kiderült, az idei megmérettetésen a
balavásári Kisküküllő Borrend mellett a horgosi bortermelők is taroltak
a díjak elnyerésénél. A vörösborok
között az első és második díjat is a
horgosi Bálint-pincészet nyerte, illetve rozéval nyert aranyat az
ugyancsak horgosi Bíró Nándor borászata. Feketeribizli-borával a ko-

ronkai Bandi Attila szerzett aranyérmet.
A külföldieken kívül a felhozatal
Nagykároly, Horgos, Bogács, Segesvár, Medgyes, Dicsőszentmárton és környékének bormintáiból
állt össze, a bírálóbizottság szigorú
volt, ennek ellenére egyetlen bormintát sem kellett kizárni a versenyből. „Ha a borversenyen a
bírák 20%-ban ítélnek oda aranyérmet, az elfogadható, ha ennél többet
osztanak ki, fennállhat a gyanú,
hogy nem voltak elég szigorúak, ez
is igazolja, hogy a bírák ezúttal is
szigorúan osztályoztak, mert most
18% volt az arany” – hangsúlyozta
a borrend nagymestere. A bírálóbizottság összetételében a helyieken
kívül határon túliak is voltak, és az
öt bírói csoport közül egyik a vörösborokat értékelte, majd az öt asztal
két-két legjobbnak ítélt borát újra
rangsorolták, és így ítélték oda a
nagyaranyat a legmagasabb pontszámot elért bornak.

Tízévente egy nagyarany…

Az egrestői Farkas Károly, a dicsőszentmártoni borlovagrend ceremóniamestere, a jelek szerint
tízévente elnyeri a borversenyek
nagyarany díját. 2010-ben Balavásáron, az idén, 2020-ban Dicsőszentmártonban nyert első díjat, és
a nagyaranyat is elvitte száraz ottonel muskotály borával, így most kíváncsian várja az idei balavásári
borversenyt.
Arra a kérdésre, hogy miért fontos számára részt venni az Alsó- és
Felső-Kis-Küküllő menti borversenyeken, a tapasztalatszerzés fontosságát említette, valamint azt, hogy
a közösségi együttlét rendkívül fontos számára. „Kilencven százalékban ugyanaz a társaság vesz részt a
megyében szervezett borversenyeken, ezáltal a találkozás és a szakmai beszélgetések egyaránt építő
jellegűek. Tanulni akarok, és úgy
érzem, még sokat kell tanuljak, ez
pedig csak úgy lehetséges, ha részt
veszek azokon az eseményeken,
ahol olyan emberekkel beszélgethetek, akik szőlőtermesztéssel és bortermeléssel
foglalkoznak”
–
hangsúlyozta. 70 ár szőlősét önerőből, mindenféle támogatás nélkül
2012–2018 között telepítette a
Csombordról és Balázsfalváról beszerzett – muskotály, királyleányka,
cserszegi fűszeres, szürkebarát, zalagyöngye, bianka stb. – oltványokkal, egymaga dolgozza, és
munkahelye mellett tevékenykedő
hobbiborásznak tartja magát. A tavalyi szőlőtermését jónak tartja,
igaz, több alkalommal is permetezett, a dicsőszentmártoni borversenyre pedig hat-hét bormintával
nevezett be.

Megszigorított jogszabály
terrorcselekményekért

Elfogadta a brit parlament azt a sürgősséggel beterjesztett
törvénymódosítást, amelynek alapján a terrorcselekményekért elítélteket a jövőben nem lehet büntetésük felének letöltése után automatikusan szabadlábra helyezni.

A tervezetet – amelyet az alsóház február 12-én közfelkiáltással, ellenindítvány nélkül hagyott jóvá – a felső kamara, a Lordok Háza hétfőn
késő este szintén ellenjavaslat és módosítás nélkül fogadta el. Az indítvány így törvényerőre emelkedik, amint II. Erzsébet királynő formálisan kihirdeti az új jogszabályt.
A konzervatív párti brit kormány azért terjesztette be sürgősséggel a
tervezetet, mert azt tűzte ki célul, hogy a módosítási indítványból még
e hónap vége előtt törvény legyen. A kormány nem titkoltan azt akarta
elérni, hogy az új jogszabály alapján már ne lehessen szabadlábra helyezni Mohammed Zahir Khant, a következő olyan elítéltet, aki terrorcselekmények miatt tölti börtönbüntetését, ám az eddigi gyakorlat
alapján büntetése felének letöltése után – az adott esetben február 28án – szabadult volna.
A 42 éves Khant 2018 májusában ítélték négy és fél év szabadságvesztésre azzal a váddal, hogy vallási gyűlöletre és gyilkosságokra
uszító anyagokat terjesztett, és a Twitter portálra feltöltötte az Iszlám
Állam nevű dzsihadista terrorszervezet felhívását, amely terrortámadásokra szólította fel a csoport követőit.
A jogszabályi szigorítás visszamenőleges hatállyal az összes többi
olyan elítéltre is vonatkozik, akik már jogerős bírósági ítélet alapján elkezdték terrorizmushoz kötődő bűncselekmények miatt kirótt büntetésük letöltését. Becslések szerint a módosított törvény körülbelül ötven
elítéltet érint közvetlenül, vagyis ők – jóllehet még a félidős feltételes
szabadlábra helyezés lehetőségét tartalmazó régi jogszabály alapján
szabták ki büntetésüket – nem szabadulhatnak szabadságvesztésük felének letöltése után. A sürgősségi törvényalkotási kezdeményezés közvetlen előzményeként London egyik déli városnegyedében február 2-án
egy késes támadó két embert – egy férfit és egy nőt – megsebesített.
A támadás után kiderült, hogy az elkövető, a 20 éves Sudesh Amman,
akit a rendőrök a helyszínen agyonlőttek, alig egy héttel korábban szabadult a börtönből a rá kirótt három év és négy hónap szabadságvesztés
felének letöltése után. Sudesh Ammant terrorcselekményekre biztató
szélsőséges tartalmak birtoklása és terjesztése miatt ítélte el 2018-ban
a londoni központi büntetőbíróság.
A terrorcselekményekért elítélteket a most elfogadott módosítás alapján a továbbiakban semmilyen körülmények között nem lehet büntetésük felének letöltése után szabadlábra helyezni. Nekik minimum a
kiszabott ítélet kétharmadát rács mögött kell tölteniük, és ekkor sem
kerülhetnek automatikusan szabadlábra, hanem ügyüket egy erre hivatott szakértői testület, a Parole Board bírálja majd el átfogó egyéni kockázatelemzés után. Ha ez a testület nem javasolja a próbaidőre
bocsátást, a terrorcselekményekért elítélteknek az utolsó napig le kell
tölteniük büntetésüket.
Rövid időn belül a február eleji támadás volt a második olyan, amelyet teljes büntetésének letöltése előtt szabadlábra helyezett terrorista
követett el. November 29-én Usman Khan a londoni City pénzügyi központjában, a London híd közelében két embert késsel megölt, hármat
megsebesített, mielőtt a rendőrök agyonlőtték. A támadás után kiderült,
hogy Kahnt terrorcselekmények előkészítése címén 2013-ban 16 évnyi
börtönre ítélték, de már 2018 decemberében próbaidőre őt is szabadlábra helyezték. (MTI)

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
versenyvizsgát szervez egy ideiglenesen
megüresedett állás betöltésére
a városi közüzemi szolgáltatások osztályán

A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell az utólag módosított és kiegészített 2011. évi 286-os
számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt feltételeket.

• egy szakfelügyelői állás – a vár és házasságkötő terem részlegre
Sajátos feltételek:
• licencvizsgával zárt hosszú távú felsőfokú tanulmányok a gazdaságtudományok területén
• a felsőfokú tanulmányoknak megfelelő szakmai régiség legalább
egy év
A versenyvizsgát Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, a következő versenynaptár szerint:
– 2020. március 5., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje
– 2020. március 12., 10 óra – írásbeli vizsga
– 2020. március 18., 10 óra – interjú

A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és a versenybizottság titkáránál a 0265-268-330-as telefonszám 110-es mellékén.

Dr. Dorin Florea polgármester
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-900-616.

(6778-I)

ELADÓK malacok. Tel. 0728-971777. (6799-I)

ELADÓK
lucerna-,
kerepés
szalmabálák. Tel. 0729-925-074. (6804)

LAKÁS

GARZONT, kétszobás vagy háromszobás, lehetőleg köztes emeleti lakást vásárolnánk, azonnali fizetéssel,
a Kornisa vagy November 7. negyedben. Tel. 0744-700-857. (6781-I)
KIADÓ 13 m2-es garzon Meggyesfalván
1-2 személy részére. Tel. 0766-742-355.
(6797)

MINDENFÉLE

MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(21901-I)
TAPASZTALATTAL
rendelkező
gondozónőt keresünk ágyban fekvő, idős
hölgy mellé. Tel. 0756-826-360. (6793)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, festést, szigetelést.
Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859149, István. (6519)
VÁLLALUNK tetőkészítést, cserépforgatást, csatornajavítást, festést,
vakolást. Tel. 0745-229-245. (6730-I)

Buszos körutazások

• HOSSZÚ HÉTVÉGE A VAJDASÁGBAN
BELGRÁDI KIRÁNDULÁSSAL

Ár: 125 EUR / fő kétágyas szobában / 3 nap reggelivel
Indulás Budapestről
Időpont: 2020. április 24-26.
• SZLOVÉNIA ÉS AZ ALPOK

Ár: 304 EUR / fő kétágyas szobában / 6 nap reggelivel
Indulás Budapestről
Időpont: 2020. április 18-23.
• PRÁGA, BÉCS, POZSONY – 3 NAP – 3 FŐVÁROS

Ár: 149 EUR / fő kétágyas szobában / 3 nap reggelivel
Indulás Budapestről
Időpont: 2020. május 30. – június 1.

A budapesti induláshoz napi repülőjáratok is foglalhatók irodánkban!
Részletes programok, információk irodánkban.

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk.
Sok millió szó, melyet felidézve
könnyes lesz szemünk.
Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk.
Köszönjük, hogy voltál nekünk.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
drága
gyermekünkre, SZÁSZ BERNÁTRA halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Mindig szeretettel
emlékezünk és gondolunk rá.
Szerettei.
„Csendesen néha átszalad egy
kósza hang,
És a pillanat egy emléket hátrahagy…
Hang, nagy illat, mozdulat.”
(6698)
Fájó szívvel emlékezünk február
26-án a cserefalvi FERENCZI
JULIÁNNÁRA halálának 14. évfordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik szerettei, gyermekei, unokái és azok családja.
(6697)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanya, testvér, nagymama, dédmama, anyós, anyatárs, a szabédi
CSÉCS JULIÁNNA
életének 82. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése február 27-én, csütörtökön 13 órától lesz a szabédi
ravatalozóból, unitárius szertartás szerint.
Búcsúzik tőle három gyermeke,
hét unokája, hét dédunokája.
Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (6794-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága édesanya, nagymama,
anyatárs, sógornő, anyós, test-

vér, munkatárs, szomszéd, jó
barát,

VAJDA IRÉN

szül. Magos

nyugalmazott női fodrász

életének 75. évében 2020. február 24-én elhunyt. Drága halot-

tunk temetése február 27-én,
csütörtökön 13 órakor lesz a ma-

rosszentgyörgyi temetőben, unitárius szertartás szerint. Emléke

legyen áldott! Nyugodjon béké-

ben!

A gyászoló család. (6802-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa,

DARADITS MIKLÓS

életének 46. évében hosszú
szenvedés után elhunyt. Utolsó

útjára kísérjük február 27-én 15

órától a remeteszegi temetőben.
Búcsúzik tőle lánya, nevelt fia,

volt felesége, élettársa, rokonok,
barátok, ismerősök. (6805-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett féj, édesapa, nagyapa,

nagybácsi, rokon, szomszéd, jó
barát,

MAGOS JÓZSEF

az ICIL volt dolgozója,

2020. február 25-én, életének 85.

évében, hosszas szenvedés után

megpihent. Temetése február 27én, csütörtökön 15 órakor lesz a

kórház mögötti temetőben. Vir-

rasztás szerdán 16.30-tól a Vili te-

metkezési vállalatnál.

Búcsúzik felesége, Ili, két lánya,

Márti és Zsuzsa, két veje: István
és Csabi, unokái: Jocó, Adrienn
és Balázs. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

Alkalmazunk SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto
Mureş Kft. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Prut u. 10. szám alatt.
(64538-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64556-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64556-I)

A PC HOUSE csapata új munkatársat keres ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
állásba. Fő munkakör: kapcsolattartás az online vásárlókkal, problémamegoldás, vásárlási tanácsadás, árajánlat készítése, a termékeinkkel
és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása. Kiegészítő tevékenységek: rendelések feldolgozása, termékek feltöltése a
weboldalra. Elvárások: román és magyar nyelv felsőfokú ismerete, kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség, felhasználói szintű
számítógépes és online ismeretek, rugalmasság, türelem, precizitás.
Előnyt jelent: ügyfélszolgálati tapasztalat, marketingismeretek, angol
nyelv ismerete, jó hardverismeret, otthonosság az IT világában. Amit
kínálunk: versenyképes bérezés, dinamikus csapat, modern munkakörnyezet, szakmai fejlődés lehetősége. Várjuk az önéletrajzokat
a jobs@multiplan.ro e-mail-címre. Kérjük az e-mailben feltüntetni,
hogy az ügyfélszolgálati állásra jelentkeznek. (64556-I)
VARRODA VARRÓNŐKET
(21939-I)

alkalmaz. Tel.

0742-298-872.
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TÁJÉKOZTATÓ

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

A Marosvásárhelyi Helyi Közszállítási Rt.
alkalmaz
AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmény:
– autó-villanyszerelői szakképesítés
– előnyt jelent az autó-villanyszerelői szakismeret és tapasztalat
a szakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA SOFŐRÖKET

Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai tanúsítvány (attesztát)
A kérvény önéletrajzzal, a végzettség/szakképzés, hajtási jogosítvány
és a szakmai tanúsítvány (attesztát) másolatával, esetleges ajánlásokkal
a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. Tel. 0265/269-077
vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat vezetősége

