
2016. július 18-án fogadta el a parlament a 150-es számú
törvényt, amely módosította az élelmiszertermékek forgal-
mazását szabályzó, 2009-ben kibocsátott 321-es törvényt.
Az új jogszabály kötelezővé tette azt, hogy a szupermarketek
polcra helyezendő termékeinek az 51%-át az úgynevezett
rövid ellátó lánc útján szerezzék be. A törvénnyel tulajdon-
képpen a hazai termelőket helyezik előnybe a külföldiekkel
szemben. Az utolsó cikkelyben az áll, hogy a Hivatalos Köz-
lönyben való megjelenést követően hat hónap múlva, azaz
január 18-ától lép érvénybe. 

A törvény előírja, hogy az élelmiszereket forgalmazók és a kereskedők
kötelesek az áruház polcaira helyezett hús, tej, sütőipari termék, valamint
a tojás, méz, zöldség és gyümölcs mennyiségének az 51%-át hazai ter-
melőtől (a rövid élelmiszer-ellátó láncon keresztül) megvásárolni. A helyi
kistermelőket segítő jogszabály megjelenése éles vitát váltott ki. A nagy-
kereskedők országos szövetsége jelezte az Európai Bizottságnak, hogy a
törvény „felboríthatja a hazai piacot és ellentmond az uniós előírásoknak
is”. Achim Irimescu korábbi mezőgazdasági miniszter elismerte, hogy
az Európai Bizottság figyelmeztette Romániát, de hogy pontosan mit tar-
talmaz az átirat, azt nem hozták nyilvánosságra. Azt hangsúlyozta a tár-
cavezető, hogy a hazai termelők „elégedettek” a jogszabállyal, mivel így

„Irányadó
előadások voltak”

A Bányavirág volt a színház legújabb
kori történetében az első olyan elő-
adás, amely irányadóvá vált az új han-
gok leütésére. Nem mi találtuk ki, nem
mi vittük színpadra, hanem a maros-
vásárhelyi Yorick Stúdió.

____________2.
Először lesz együtt
látható a Himnusz
eredeti kottája 
és kézirata
Először tekintheti meg együtt a nagy-
közönség a Himnusz eredeti kottáját
és kéziratát, a történelmi dokumentu-
mok a magyar kultúra napja alkalmá-
ból pénteken és szombaton lesznek
láthatók Gyulán.

____________5.
Hiányosságok 
az agrárszektorban 
A 2016. július 15-én megjelent 157-es
törvény, valamint az alkalmazási sza-
bályzatot tartalmazó 2016. október 22-
én megjelent 860-as kormányrendelet
alapján tavaly december 30-ától át-
szervezték a megyei mezőgazdasági
igazgatóságokat. 

____________6.
Téli 
kellemetlenségek
Az alacsony hőmérsékleti értékek
miatt nagy a meghibásodások, csőre-
pedések száma, ezért az Aquaserv Rt.
közleményben látja el a lakosságot
hasznos tanácsokkal.

____________8.

Ketrecharc
Túlzsúfoltak a börtönök. Meg kell nyitni a kapukat, mert

félő, hogy a nemzetközi egyezmények be nem tartásáért
többmilliós büntetést rónak ki az országra a fegyházakban
uralkodó állapotok miatt. Lényegében ezt állítja a kiska-
pufaragást felvállaló igazságügyi miniszter. Most a megfe-
lelő formát keresi a kegyelmi törvény kidolgozásához.
Állítása szerint nem jó megoldás az amnesztia, de a kor-
rupciós vagy személy elleni súlyos bűncselekmények miatt
elítélteket kivéve támogatná a kegyelmezést. Tehát szélnek
eresztené a betörőket, zsebeseket. Több ezer szakképzett
tolvajt helyezne újra „munkába”. Minek következtében az
egyébként is siralmas közbiztonsági állapot sokat romolna.
Mindezt csak azért, mert kényelmetlenek a börtönkörülmé-
nyek. Pedig néhány elitrab bebizonyította, hogy az akadé-
miai könyvtárban sincs olyan kutatói körülmény, mint a
román fegyházakban. Bizonyíték rá a több tucat tudomá-
nyos mű, amely a börtönben született. Őket állítólag nem
engednék szabadon. Félretéve a viccet, valóban zsúfoltak
a fogvatartási intézmények. De a helyzet nem új keletű és
nem is rendkívüli – állítják a bírák. Tegnapi közleményük-
ben a törvényhozó és végrehajtó hatalmat tették felelőssé
a kialakult helyzetért. Ugyanis elmulasztottak intézkedni,
új büntetésvégrehajtó intézeteket építeni. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)
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Az első napokban megrohamozták
a pénztárakat 

A marosvásárhelyiek 
jó adófizetők

Marosvásárhelyen január 12-étől lehet kifizetni a
2017-es évi helyi adókat és illetékeket. Ezek a tava-
lyihoz képest nem módosultak, az adófizetők ugyan-
akkora összegeket kell befizessenek, mint 2016-ban.
A helyi adók befizetéséről a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal Adóügyi Igazgatóságának igazgató-
jával, Szövérfi Lászlóval beszélgettünk. 

– Mint minden évben, az első napokban megrohamozták a
kasszákat, rengetegen jöttek fizetni. Első nap sorban álltak az
emberek, holott kár idegeskedni, a befizetési határidő ugyanis
március 31-ig tart, addig bőven van idő kifizetni az adókat. 

Egy másik kérést is megfogalmaznék az adófizetők felé,
hogy használják ki a pénztári nyitva tartás teljes időtartamát,
hétfőn, szerdán reggel 8 órától délután fél 3-ig, kedden és csü-
törtökön délután 4 óráig, pénteken délután 2 óráig lehet fizetni.
Mindennap van egy félórás ebédszünet 12 és 12.30 óra között.
Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben 10-11óra körül szeretnének
fizetni, s ilyenkor rengeteg ember bezsúfolódik. A reggeli és a
délutáni órákban kevesebben vannak, ezt az időszakot ki kell
használni a polgármesteri hivatalban működő pénztáraknál és
a Tudor negyedi, Cutezanţei utcai pénztárnál egyaránt. A többi
lakótelepi pénztárat a gyenge forgalom miatt felszámoltuk. 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Mezey Sarolta

Karácsonyi Zsigmond

Vajda György

Érvénybe lépett a hazai termékek forgalmazását kötelező törvény

Vitatott jogszabály 



A hét végén eltemeti az utóbbi pár esztendő két legsikere-
sebb előadását a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. A temetés szinte szó szerint értendő: két
olyan produkciótól búcsúzik mind a szakma, mind a kö-
zönség, amely a vásárhelyi, korunkbeli színjátszás sarok-
kövévé, mondhatni lenyomatává vált és díjat díjra
halmozott – ráadásul kortárs szerző műveként. Székely
Csaba Bánya-trilógiájának két drámájáról, a Bányavirág és
a Bányavakság című keserű komédiákról van szó, amelye-
ket utoljára e hét végén ad elő a társulat. A Bányavakságot
január 21-én, szombaton 17 és 20 órától, a Bányavirágot
január 22-én, vasárnap, ugyancsak 17 és 20 órától – mind-
kettőt a színház nagytermében.

A színház nagyszabású előadás-temetéssel készül, Gás-
párik Attila vezérigazgatót arról kérdeztük, hogy mit jelen-
tett a Tompa Miklós Társulat életében ez a két produkció.

– A Bányavirág volt a színház legújabb kori történeté-
ben az első olyan előadás, amely irányadóvá vált az új han-
gok leütésére. Nem mi találtuk ki, nem mi vittük színpadra,
hanem a marosvásárhelyi Yorick Stúdió. Jellemzően a kő-
színházon kívül kellett megszülessen az egyik legnagyobb
sikerű előadásunk. Mi adoptáltuk a produkciót, és a hatal-
mas siker mellett visszataláltunk vele a szakmaiság és a
közönség felé, ezzel pedig ráleltünk arra a szerepre, amely-
ben a színházunk ma is létezik. A Bányavakság a további-
akban ráerősített minderre – igen büszkék vagyunk e két
előadásra. Amelyek ugyanakkor Székely Csaba drámíró-
ként való befutását is eredményezték. Persze ismertük őt
korábban is, de ekkor, ezen drámák és előadások után je-
lent meg drámaíróként markánsan a közéletben. A két pro-
dukciót egyeztetési problémák miatt vagyunk kénytelenek
levenni a repertoárról. Akik játszanak benne, immár öt
színházban szerepelnek, a folytonos egyeztetés pedig a mi-
nőség rovására megy, amit nem szeretnénk – mondta a ve-
zérigazgató.

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

Történelem – társadalom – életmód
Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű
történelmi előadás-sorozata. Az idei első előadást Gyáni
Gábor akadémikus, egyetemi tanár tartja január 18-án, ma
17 órakor a Bernády Házban (Horea u. 5. sz.) Történelem
– társadalom – életmód címmel. 

Szilveszteri morzsabuli
Január 21-én, szombaton este 8-tól szilveszteri morzsa-
bulit tartanak a Sörházban. A 85 lejes belépő ellenében
egy többnyire zöldséges, könnyű, svédasztalos menüt
ajánlanak egy pohár pezsgő és egy pohár pálinka mellett,
Margit néni házi süteményeivel. Zenél a Gyárfás band.
Foglalások és további információk a 0723-219-757-es te-
lefonszámon. 

A Gruppen-Hecc Szászrégenben 
Január 27-én, péntek délután 5 és este 8 órától tekinthető
meg a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési házban a
Rádió GaGa és a Gruppen-Hecc színtársulat Lecsó
MacsÓ és egyéb zöldségek című kabaré-előadása.
Jegyek a 0757-109-450-es és a 0741-024-882-es telefon-
számokon foglalhatók, illetve a helyszínen válthatók mun-
kanapokon 9-13, 17-19 óra között.

Flamencotanfolyam 
Az András Lóránt Társulat januárban és februárban latin-
tánc-tanfolyamokat indít. Tangót Deák Orsolya és Dabóczi
Dávid, flamencót András Lóránt és kontakot Dabóczi Dávid
oktat. Bevezetőként január 20-án 19 órától a Brăila utca
10. szám alatt (a régi zsinagógában) Bajo la luna címmel
flamencoest lesz, amelyen fellép Varga András és Asztalos
Zsolt, koreográfiával közreműködik az András Lóránt Tár-
sulat.

Esküvői kiállítás a várban 
Január 21-én és 22-én a marosvásárhelyi várban kilence-
dik alkalommal tartanak esküvői kiállítást, ahol az érdekel-
tek az esküvői szolgáltatások gazdag felhozatalából
válogathatnak. A 45 kiállító cég között lesz menyasszonyi
ruhát, virágot, tortát kiállító, de eljönnek fotósok, filmfelvé-
telt készítők, zenét szolgáltatók, lesznek ékszereket, italo-
kat, tűzijátékot kínálók vagy luxusautót felvonultatók is. A
kiállítás naponta 10-19 óra között látogatható. A helyszínen
lesz egy „szerelemfal” is, ahol szerelmes üzeneteket lehet
majd hagyni. A legjobbak közül kisorsolnak egy díszvacso-
rát a Zambara bistróban. A sorsolás január 22-én, vasár-
nap 18 órakor lesz. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma PIROSKA, holnap
SÁRA, MÁRIÓ napja. 

SÁRA: héber eredetű, jelen-
tése: hercegnő, uralkodónő. 

MÁRIÓ:  a Máriusz latin
nemzetségnév olasz változata,
jelentése a férfi szóra vezethető
vissza.

18., szerda
A Nap kel 
8 órakor, 

lenyugszik 
17 óra 5 perckor. 
Az év 18. napja, 

hátravan 347 nap.

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

Vadárvácska – képzőművészeti
tárlat 

Január 19-én, csütörtökön du. 5 órakor nyílik meg a
marosvásárhelyi Bernády Ház idei első képzőművé-
szeti tárlata, amelyen a Vadárvácska alkotótáborban
2016-ban készült műveket mutatják be. A bucsini
erdei művésztelepen tavaly nyáron több mint húsz
festő, grafikus, szobrász, textilművész dolgozott,
munkáik fő ihletforrása a 450 éve indult csíksomlyói
zarándoklat volt. A gyergyóalfalvi Sövér Elek Alapít-
vány égisze alatt működő tábor 12. alkalommal egy-
begyűlt vendégei közül többen vásárhelyiek, a
jubileumi témához kapcsolódó műveiket Alfalu után
immár hagyományosan először városunkban viszik
közönség elé. A kiállítást a művésztelep működtetője,
Gál Mihály és Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja
a jelenlevők figyelmébe.

Kultúrtörténeti előadás 
A marosvásárhelyi történészek Borsos Tamás Egye-
sületének januári meghívottja Újlaki-Nagy Réka iroda-

lomtörténész. Előadásának címe: Pajesz és bocskor,
talisz és székely harisnya. Zsidózás és identitás a
korai szombatos szövegekben (1588?-1621). Az elő-
adás a Bolyai tér 13. szám alatti unitárius egyházköz-
ség Dersi János tanácstermében lesz ma, 18-án 18
órától. 

Hahota-kabaré Szászrégenben 
és Marosvásárhelyen 

A nagy érdeklődésre való tekintettel Szászrégenben
két alkalommal viszi színre a Hahota színtársulat
rendkívül sikeres Ha betéved – nem téved! című ka-
baré-előadását. Az érdeklődőket február elsején,
szerdán és február 23-án, csütörtökön este 7 órától
várják az Eugen Nicoară művelődési ház előadóter-
mébe. Marosvásárhelyen legközelebb január 21-én,
szombaton este 7 órától látható az előadás. A Hahota
színpadán eddig sosem játszott jelenetek szereplői:
Puskás Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Ka-
talin és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente.
A szászrégeni előadásokra jegyek elővételben a mű-
velődési ház jegypénztárában kaphatók, helyfoglalás
a 0741-109-882-es, illetve a 0757–199-450-es tele-
fonszámokon. 

RENDEZVÉNYEK
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 17.

1 EUR 4,5048
1 USD 4,2225

100 HUF 1,4636
1 g ARANY 165,1346

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt
Hőmérséklet:
max. -20C
min. -140C

Megyei hírek

Rendőrségi hírek 
Ittasan vezetett

Január 16-án éjfélkor az E60-as országúton Koronka
községben a rendőrök megállítottak egy 24 éves makfalvi
lakos által vezetett gépkocsit. A sofőrnek 0,43 mg/l-es al-
koholszintet mértek leheletében, ezért büntető eljárást kez-
deményeztek ellene. 
Nem íratta be járművét 

Ugyanaznap délután a dicsőszentmártoni Felszabadulás

utcában állítottak meg egy helybéli gépkocsivezetőt, aki
ideiglenes rendszámú autót vezetett. Kiderült, hogy elmu-
lasztotta beíratni a gépkocsit, ezért szintén eljárást kezde-
ményeztek ellene. 
Tolvajt fogtak 

Január 16-án a marosludasi rendőrök kézre kerítettek
egy 45 éves helybéli férfit, aki tavaly augusztus 27-én éjjel
betört egy marosludasi lakásba, ahonnan két mobiltelefon-
nal és egy laptoppal távozott. A rendőröknek sikerült visz-
szaszerezniük az eltulajdonított javakat, a tettes ellen
minősített lopásért folytatják a kivizsgálást. 

Utoljára műsoron a Bányavirág és a Bányavakság 
„Irányadó előadások voltak”

Kaáli Nagy Botond

Felvételünk a Bányavirág csűrszínházi előadásán készült                                                                                                                                 Fotó: Vajda György



Michel Sapin francia gazdasági miniszter szerint az
Egyesült Királyság improvizál a Brexit kezelésében.
A francia kormány tagja ezt néhány órával azelőtt
mondta, hogy Theresa May brit miniszterelnök be-
szédében ismerteti a brit EU-tagság megszűnésének
folyamatát.

„Néhány hónappal ezelőtt volt egy népszavazás. Azt gon-
dolhattuk volna, hogy egyesek felkészültek rá, de az látszik,
hogy senki nem készült fel rá” – fogalmazott Michel Sapin
egy sajtótájékoztatón, Párizsban. Véleménye szerint Nagy-Bri-
tannia helyzete jelenleg „bonyolult”.

„Senki nem készült fel. Láthatjuk, hogy improvizációs hely-
zetben vagyunk, ingadozás folyik a jó szándékú tárgyalások
iránti elkötelezettségre vonatkozó, illetve a kemény, hogy azt
ne mondjam »hard« álláspontok között, amelyekkel állítólag
lehetővé válna, hogy a tárgyalások a legjobb körülmények kö-
zött kezdődjenek meg” – hangsúlyozta a francia miniszter.

Michel Sapin szerint „mindez azt bizonyítja, hogy a brit kor-

mánynak mennyire nincsenek eszközei egy olyan helyzetre,
amelyet egyes tagjai nem akartak, és amely a kormányon belül
is láthatóan nagyon kemény vitákat teremtett”.

Theresa May kedden a Lancaster House-ban, a brit kormány
exkluzív londoni rendezvényközpontjában tartott beszédet
kormánya Brexit-tárgyalási céljairól a többi EU-tagállam lon-
doni nagykövetei és brit kormánytisztviselők előtt. A minisz-
terelnök kijelentette beszédében, hogy a kilépési folyamat
végén nem lesz részleges vagy társult brit EU-tagság, sem bár-
miféle egyéb olyan megoldás, amelynek alapján az Egyesült
Királyság „félig bennmarad, félig távozik” az Európai Unió-
ból.

A francia gazdasági miniszter szerint Nagy-Britannia végre
„a valóság talajára érkezett, és nem csak összevissza kapkod”.

„Franciaország azt szeretné, hogy a dolgok egyértelművé
váljanak ahhoz, hogy végre megkezdődhessenek a tárgyalá-
sok” – mondta Michel Sapin. (MTI)

Elutasította a német alkotmánybíróság kedden a
széles körben neonáciként számon tartott Német
Nemzeti-Demokrata Párt (NPD) betiltására a tör-
vényhozás tartományokat képviselő kamarája, a
Bundesrat által tett indítványt.

Az alkotmánybíróság egyhangú döntéssel utasította el az
NPD és alszervezetei feloszlatására irányuló indítványt, arra
hivatkozva, hogy a párt ugyan a demokratikus berendezkedés
felszámolását célzó politikát követ, tervszerűen és intenzíven
tevékenykedik célja eléréséért, de jelenleg nincsenek arra utaló
jelek, hogy törekvése sikerrel járhat, ezért nem szükséges be-
tiltani.

Az ítélet indoklásában kiemelték: a pártnak nincs kilátása
arra, hogy parlamenti választáson többséget szerezzen vagy
egy koalíció tagjaként hatalomra kerüljön. Eredménye a szö-
vetségi parlamenti (Bundestag-) és az európai parlamenti 
(EP-) választáson alacsony szinten stagnál, egy tartományi
parlamentben sem tudott tartósan képviseletet szerezni, és
semmi sem utal arra, hogy mindebben változás történhet.

A parlamenti politikán kívüli térben sem tapasztalható olyan
folyamat, amely felveti annak a lehetőségét, hogy az NPD a
belátható jövőben megvalósíthatja alkotmányellenes céljait –
tették hozzá, rámutatva, hogy a pártnak hatezernél is kevesebb
tagja van, szervezete zsugorodik, társadalmi befolyása és cse-
lekvőképessége korlátozott.

Az NPD felszámolását másodszor próbálták elérni az alkot-
mánybíróságnál. Először, még 2003-ban – amikor a Bundesrat
a szövetségi kormánnyal és a Bundestaggal együtt kérte az

NPD betiltását – a testület formai okok miatt már az érdemi
eljárás megkezdését is elutasította.

Az NPD betiltásának ügye 2011 végén került elő ismét,
amikor közvetlen kapcsolatot mutattak ki a legalább tíz gyil-
kosságért felelősnek tartott Nemzetiszocialista Illegalitás
(NSU) nevű neonáci terrorista sejt és NPD-s tisztségviselők
között. Az új eljárás kezdeményezéséről 2012 decemberében
döntött a Bundesrat.

Az akkori kormánypártok – a CDU/CSU jobbközép párt-
szövetség és a liberális FDP – ellenezték az újabb próbálko-
zást, arra hivatkoztak, hogy túlságosan kockázatos az eljárás,
az esetleges újabb kudarc pedig a szélsőjobboldali párt mal-
mára hajtaná a vizet, ezért nem jogi, hanem politikai eszkö-
zökkel kell küzdeni ellene. A szövetségi kormány és a
Bundestag így végül nem csatlakozott a Bundesrathoz.

Az NPD-t 1964-ben alapították, betiltásáról szinte fennál-
lása óta tart a vita a német nyilvánosságban. A legutóbbi, 2013-
ban tartott Bundestag-választáson a szavazatok 1,3 százalékát
szerezte meg, visszaesett a négy évvel korábbi 1,5 százalékhoz
képest, de így is több mint félmillióan voksoltak rá. Az EP-
ben egy mandátummal rendelkezik.

Az NPD elsősorban Németország keleti részén, a volt NDK
területén népszerű, de már ott sem rendelkezik képviselettel a
tartományi parlamentekben, miután a tavaly szeptemberi
mecklenburg-elő-pomerániai tartományi törvényhozási (Land-
tag-) választáson a négy évvel korábbi 6 százalék után 3 szá-
zalékos eredményt ért el, elmaradva az 5 százalékos bejutási
küszöbtől. (MTI)

2017. január 18., szerda ________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Más személyt kérnek Horváth
Anna helyébe

A kolozsvári tanács szociáldemokrata párti (PSD),
valamint a Liberálisok és Demokraták Szövetségét
(ALDE) képviselő tanácsosai azt kérik az RMDSZ-
től és a nemzeti liberális párti városatyáktól, nevez-
zenek ki más személyt az alpolgármesteri tisztségbe
Horváth Anna helyett, aki ellen befolyással való üzér-
kedés miatt vádat emelt az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA).  A tanácsosok szerint az
önkormányzat három hónapja egyik alpolgármester
hiányában működik, ami akadályozza az intézményt
feladatai ellátásában, ugyanakkor nem tesz jót a vá-
rosháza megítélésének, hogy a DNA által bíróság
elé állított, hatósági felügyelet alatt álló alpolgármes-
ter tölti be ezt a tisztséget. Kolozsvár alpolgármes-
tere, Horváth Anna ellen befolyással való üzérkedés
és pénzmosás miatt emelt vádat a DNA december
20-án. Az alpolgármester hatósági felügyelet alatt
van, és nem láthatja el tisztségével járó feladatait.
Horváth Anna október 13-án jelentette be, hogy fize-
tés nélküli szabadságot vesz ki mindaddig, amíg el-
járás folyik ellene, mivel nem tartja korrektnek, hogy
úgy vegye fel fizetését, hogy közben nem dolgozik.
(Agerpres).

Január 25-én hallgatják ki 
a SRI vezetőségét

Adrian Ţuţuianu, a bizottság elnöke átiratban kérte
a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vezetőségét,
hogy január 25-én 11 órakor legyen az ellenőrző bi-
zottság gyűléstermében, ahol két témakört kell tisz-
táznia: az egyik a közvéleményt foglalkoztató
Coldea-ügy, a másik a SRI 2017-es évi költségve-
tése.  „Megállapodtunk a SRI igazgatójával, hogy a
két témával kapcsolatos összes dokumentumot be-
mutatja” – tette hozzá a SRI tevékenységét ellen-
őrző parlamenti bizottság elnöke. (Agerpres)

Beidézték a Főügyészségre 
Traian Băsescut 

A Népi Mozgalom Párt elnökét abban az ügyben
hallgatják ki, amelyben a România TV által sugárzott
felvételek alapján indult bűnügyi kivizsgálás.  A Fő-
ügyészség január 4-én közölte, hogy hivatalból eljá-
rást indított egy olyan, Sebastian Ghiţă által
közzétett hangfelvétel ügyében, amelyen Traian Bă-
sescu volt államfő egy ismeretlennel folytatott be-
szélgetés közben az igazságszolgáltatást bírálja. Az
egykori elnök a felvételen „maffiaállamnak” nevezi
Romániát, és azt sugallja, hogy a bírák nem jártak
el tisztességesen Dan Voiculescu médiamágnás pe-
rében.  Traian Băsescu a felvétel közzététele után
Facebook-bejegyzésben közölte, hogy a hangfelvé-
tel valós, állítása szerint azonban megvágták, és
emiatt helyenként félreérthető. (Agerpres)

Kezdődnek a meghallgatások 
a büdzsékiigazítások ügyében

A képviselőház és a szenátus költségvetési bizott-
sága ma elkezdi meghallgatni az előző kormány ál-
lamtitkárait, hogy megállapítsa, hogyan zajlott a
tavalyi két költségvetés-kiigazítás. Leonardo Badea,
az alsóház költségvetési bizottságának elnöke sze-
rint a meghallgatásokat államtitkári szintről kezdik,
az európai uniós lapokért felelős tárca, az országos
adóhatóság (ANAF) és pénzügyminisztérium illeté-
keseit várják. Dacian Cioloş volt miniszterelnököt
egyelőre még nem hívták meghallgatásra. Viorel
Arcaş, a szenátusi bizottság elnöke kijelentette,
hogy a honatyák nem egy, a költségvetésen tátongó
„lyukat” vizsgálnak, hanem azt, hogyan hajtották
végre a két pozitív költségvetés-kiigazítást. (Media-
fax)

Tehát ez kormányzati ciklusokon átívelő hanyagság.
Még az sem kizárt, hogy tudatos mulasztásról van szó.
Ne feledjük, mifelénk a közberuházások csigalassúság-
gal valósulnak meg, vagy legtöbb esetben papíron ma-
radnak. Ráadásul nem kifizetődő börtönépítéssel
kampányolni. Bár volt egy képviselő, Băsescu „szőke
ciklona”, aki vizsgálati fogsága után a börtönkörülmé-
nyek javítását ígérte. De azóta eltűnt e divatbaba a tör-
vényhozás porondjáról, és korrupciós ügyeivel nagy
eséllyel pályázik a cellalakó státusra. A bírák közlemé-
nyükben leszögezik, hogy olyan országban, ahol a kor-
rupció a demokratikus alapokat veszélyezteti, szükséges
az intézményi kapacitások bővítése, az okozott kár meg-
térítése és minden olyan intézkedés, amely elriaszt a
korrupciós bűncselekményektől. Az amnesztia, a kegye-
lemnyújtás vagy a büntetések ideje csökkentésének
nincs elrettentő hatása. Sőt. A mostani kegyelmi törvény
szorgalmazói feltételezhetően a potenciális börtönjelöl-
tek táborának akarnak kedvezni. Az utóbbi napok ha-
talmi csatározásai, amelyek a korrupcióellenes
ügyészség és az állambiztonsági szervek erőviszonyai-
nak átcsoportosítását célozzák, szintén részei a politikai
ketrecharcnak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az ál-
lamfő határozott elutasító álláspontja. És most neki van
igaza. Kérdéses, hogy lesz-e közvita a kegyelemnyújtási
törvényről. Vagy a mi véleményünk most sem számít? 

Ketrecharc
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Tiltakozását fejezte ki kedden a strasbourgi város-
vezetés az Európai Parlament (EP) elnöki tisztjéért
induló jelöltek azon tervei ellen, amelyek szerint az
uniós képviselőtestület munkáját egy helyszínen,
Brüsszelben kellene összevonni.

A Politico brüsszeli hírportál által szervezett, múlt heti el-
nökjelölti vitában az indulók mindegyike kiállt amellett, hogy
az uniós parlament költözzön el a francia városból.

Roland Ries strasbourgi polgármester és Philippe Richert,
Franciaország keleti régiójának vezetője ezért kedden, az el-
nökválasztás napján levelet küldött a jelölteknek, amelyben
aggodalmuknak adtak hangot az EP székhelyével kapcsolatos
álláspontjuk miatt. „Rendkívül nyugtalanító ez a kijelentése,
ellentétben áll a joggal és az alapszerződésekkel. Ahhoz, hogy
a jelenlegi helyzetet bármilyen módon megváltoztassák, a
szerződések módosítására van szükség a tagállamok egyhangú
döntése nyomán” – írták.

Martin Schulz, az EP távozó elnöke a jelenlegi rendszer
fenntartását támogatta.

Az Európai Parlament három székhellyel működik: mun-
kája legnagyobb részét Brüsszelben végzi, de titkársága Lu-
xembourgban van, és a képviselők havonta négy napon át a
franciaországi Strasbourgban üléseznek. A parlament kétlaki-
ságának régóta számos bírálója van, akik szerint a havonkénti
költözködés, az „utazó cirkusz” rengeteg kényelmetlenséggel
és felesleges kiadással jár.

Az EP székhelyeinek kérdéséről annak idején a tagállamok
kormányai döntöttek, és a döntést felülbírálni is kizárólag ők
tudják, egyhangú szavazással. Márpedig Párizs váltig kitart
amellett, hogy az EP strasbourgi székhelye az európai nemze-
tek közötti megbékélés jelképe, s soha nem fogják hagyni,
hogy az intézmény elköltözzön. Emellett az EP jelentős bevé-
telt is jelent a francia–német határon fekvő elzászi városnak.
(MTI)

A strasbourgi városvezetés tiltakozott az EP 
székhelyének áthelyezéséről szóló tervek ellen

A német alkotmánybíróság elutasította 
az NPD betiltását kérő indítványt

Terrorizmus finanszírozásának vádjával Ukrajna ke-
resetet nyújtott be Oroszország ellen az ENSZ Nem-
zetközi Bíróságán – közölte a hágai székhelyű
bíróság kedden.

Kijev szerint nemzetközi felelősséget vet fel, hogy
Moszkva Ukrajna keleti felében közönséges terroristáknak
nyújt eszköz- és anyagi támogatást, amelynek segítségével a
szeparatista lázadók civil áldozatok ellen követnek el merény-
leteket.

A vád szerint Oroszország a Donyec-medencében zajló
fegyveres konfliktusban játszott szerepével és a Krím elcsa-
tolásával megsértette a terrorizmus finanszírozásával szem-
beni fellépésről szóló nemzetközi egyezményt, akárcsak a
bekebelezett félszigeten élő krími tatárokkal szembeni bánás-
móddal a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló
ENSZ-konvenciót, amellyel ukrán civilek millióinak sérti meg

alapvető emberi jogait – tették hozzá. A tájékoztatás szerint
Ukrajna emellett kártérítést követel a szakadár Donyecki Nép-
köztársaság területén lezuhant maláj utasszállító repülőgép
okozta károk miatt.

2014. július 17-én, a Malaysia Airlines Amszterdamból
Kuala Lumpurba tartó repülőgépének pilótafülkéje mellett egy
rakéta robbant tíz kilométeres magasságban Kelet-Ukrajna fe-
lett. Fémrészecskék ezrei fúrták át a Boeinget, amely a leve-
gőben darabokra tört és lezuhant. A fedélzetén tartózkodó 298
ember meghalt.

A katasztrófák vizsgálatában illetékes holland hatóság ok-
tóberben megállapította, hogy a repülőgépet egy földi telepí-
tésű, BUK típusú légelhárító rakéta semmisítette meg, amelyet
feltételezhetően a szakadárok területéről indítottak.

Moszkva mindeddig nem ismerte el, hogy közvetlen szere-
pet játszana a kelet-ukrajnai konfliktusban az oroszbarát sza-
kadárok támogatásával. (MTI)

Kijev panaszt nyújtott be Oroszország ellen 
az ENSZ Nemzetközi Bíróságán

Brexit 
A francia gazdasági miniszter szerint 

London improvizál



A Magyar Polgári Párt (MPP)
februári kongresszusának
előkészítéséről, az együttmű-
ködésről, a parlament priori-
tásairól tartott tegnap
sajtótájékoztatót Biró Zsolt
parlamenti képviselő, az MPP
elnöke.

Új időszak következik 
az MPP életében

Elmondta, a múlt hét végén Szé-
kelyudvarhelyen tartott bővített el-
nökségi ülésen döntöttek arról,
hogy a párt ötödik kongresszusát
február 11-én tartják Szatmárnéme-
tiben. Az elnök szerint új időszak
következik az MPP életében, „ki-
lenc év után elérkezett az idő, hogy
újratervezzünk bizonyos dolgokat,
úgyhogy a kongresszuson alapsza-
bályzat-módosításra is sor kerül, bi-
zonyos tekintetben program-
módosításra is, az MPP keretprog-
ramja, amely a célokat megfogal-
mazza, továbbra is változatlan” –
jelentette ki Biró Zsolt, utalva arra,
hogy megváltozott a helyzet, mert a
2016-os esztendőt úgy zárhatták le,
hogy „a Magyar Polgári Párt immár
elmondhatja, parlamenti képviselet-
tel rendelkezik, növekedtünk az ön-
kormányzatok szintjén is, ami új
helyzetet eredményez a párt szem-
pontjából, és ehhez kell igazítanunk
a terveinket, a programot, az alap-
szabályzatot, hogy egy olyan új
struktúránk legyen, amely adott

esetben operatívan és hatékonyan
tudja kezelni a felmerülő kérdése-
ket”. Ezért tervezik választmány
létrehozását, mert eddig csupán el-
nökség létezett, a kongresszus és az
elnökség között nem volt olyan tes-
tület, amelynek döntéshozó hatás-
köre lenne. Ugyanakkor
tisztújításra is sor kerül.

A Népújság kérdésére, hogy
indul-e egy újabb mandátumért, il-
letve van-e kihívója, Biró Zsolt ki-
jelentette: indulok egy újabb
mandátumért, egyelőre nincs tudo-
másom arról, hogy más jelentkező
is lenne az elnöki tisztségre, de feb-
ruár 11-ig még majdnem egy hónap
van… Egyébként a kérdést megbe-
széltük az országos bővített elnök-
ségen, és a kollégáim, munka-
társaim támogattak. 
Elfogadhatatlanok a katolikus gim-
názium körüli „maszatolások”

A továbbiakban a parlamenti
munkáról beszélt a képviselő.
Örömmel jelentette be, hogy az
MPP-nek Marosvásárhelyen is lesz
parlamenti irodája, a volt városháza
épületében, a 82-es irodában. Re-
ményei szerint február elsejéig si-
kerül elkezdeni a fogadóórákat is. 

A párt törvényhozási prioritásai-
ról szólva mondta, hogy minél jobb
eredményeket szeretnének elérni a
nyelvhasználat terén. „Az RMDSZ-
szel közösen megfogalmazott vá-
lasztási programunk célként tűzi ki,
hogy a 20%-os nyelvhasználati kü-
szöböt lejjebb szorítsuk a 10-15%-

os határra. Ennél is fontosabb szim-
bólumaink használata, ez elsődle-
ges kell legyen, mert látjuk, hogy
ebből adódik a legtöbb probléma,
büntetés, peres eljárás, úgyhogy
ebben a kérdésben mielőbb ered-
ményt szeretnénk elérni.”

Örömmel nyugtázta, hogy azok-
nak a szakbizottságoknak a tagjai
lettek, amelyeknek szerettek volna:
Kulcsár Terza József a jogi és em-
berjogi bizottság tagja, ami nagyon
fontos a nemzeti és kisebbségi
ügyek szempontjából, ő maga az
oktatási bizottságban tevékenyke-
dik, ami „akár a marosvásárhelyi
római katolikus iskola körüli hely-
zet kapcsán is rendkívül fontos”.

A miniszterjelöltek meghallgatá-
sáról is beszélt, illetve arról, hogy

Pavel Năstasénak feltette a kérdést:
amennyiben a kormány prioritás-
ként kezeli az egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatását, illetve tétele-
sen megjelenik a kormányprogram-
ban a felekezeti oktatás támogatása,
tekinthetik-e úgy, hogy az oktatási
tárca elsőrendű feladatai közé is be-
kerül ez a kérdés, tételesen utalva a
marosvásárhelyi katolikus iskola
helyzetére, mert, mint mondta, a
gyakorlat nem azt mutatja, hogy ezt
bárki prioritásként kezelné. Kijelen-
tette: „Egyértelművé kell tenni, és
egyértelművé tesszük folyamato-
san, ameddig a megnyugtató meg-
oldást el nem érjük, hogy azok a
maszatolások, amelyek például a
hétfői, a polgármester által szerve-
zett zárt ajtós megbeszélésen el-

hangzottak mint megoldási javasla-
tok, számunkra teljes mértékben el-
fogadhatatlanok. Véleménye szerint
önálló intézményrendszerre van
szükség, és a római katolikus iskola
önálló státusát kell elérni Marosvá-
sárhelyen.

– Mit tud tenni konkrétan a ka-
tolikus iskola érdekében?

– Világos az álláspontunk: én fo-
lyamatosan tartom a kapcsolatot a
szülőkkel, a kérdésről Jakubinyi
György érsek úrral is beszélgettem.
Azt gondolom, hogy ezt a kérdést
megnyugtatóan csak miniszteri
szinten tudjuk rendezni, hiszen lát-
juk, itt egyfajta labdázás folyik: a
minisztérium azt mondja, hogy
ebben a kérdésben nem illetékes,
próbálja a megyére hárítani a fele-
lősséget, a megyében pedig azt lát-
juk, hogy gazdátlan a probléma,
illetve, akik potenciálisan foglal-
kozhattak volna vele, ideiglenes
mandátummal rendelkeztek, a
másik pedig az, hogy a beiskolázási
terv körül kialakult problémák csak
arra jók, hogy tovább ködösítsék ezt
az ügyet. Hiszen ha nincs új terv,
akkor automatikusan a tavalyi beis-
kolázási számok érvényesek, és a
katolikus iskolának működnie kell
a továbbiakban. A jövő zenéje,
hogy jogilag hogyan tudjuk a hely-
zetet rendezni. Itt és most nem
tudom a megoldást, de mindent
megteszünk az ügy előrevitele érde-
kében, hogy a Katolikus Státus bir-
tokba vehesse az épületet –
nyilatkozta Biró Zsolt.

„Mindnyájan egy anyának va-
gyunk a testvérei.” Vajon hol hang-
zott el ez a blődség? Nem nehéz
kitalálni. Persze, hogy a parlament-
ben. Csak nem most és nem Buka-
restben. Hanem Budapesten, úgy
százharminc évvel ezelőtt. A száz-
hetven éve született Mikszáth Kál-
mán hozta be az épületes
marhaságot a köztudatba. Sok más
hasonló nevetséges honatyai kije-
lentéssel együtt, amelyből utóbb
több is mosolyt keltő, korjellemző
szállóigévé vált. Tehette, hiszen
hosszú időn keresztül parlamenti tu-
dósítóként, majd országgyűlési kép-
viselőként nap mint nap hallhatott
ilyesmit. Kellő kajánsággal ki is
pellengérezte azokat a Tisztelt Ház,
illetve A nemzet színe című újság-
cikkeiben, karcolataiban. Ki ne ol-
vasott volna gyakran megidézett
„hőséről”, Katánghy képviselő
úrról, aki adott pillanatban és kellő
hévvel elmésen kijelentette a sza-
badelvű kormánypártról, hogy: „A
párt, mondom, harcra kész, s csak
úgy szörcsög benne a liberaliz-
mus”. Holnap estig ki nem fogy-
nánk az inkriminált politikusi
szamárságokból, ha Mikszáth ma
élne és írna Romániában. Nem is
olyan képtelen a feltételezés, el-
végre az író, akinek a Szent Péter
esernyője című regénye az egykori
híres amerikai elnök, Theodore Ro-
osevelt kedvenc könyve volt, annak
idején erdélyi – előbb illyefalvi, majd
fogarasi, máramarosszigeti – man-
dátummal került a magyar ország-
gyűlésbe. Szóval ha napjainkban
lenne bukaresti képviselő, még mu-
lattatóbb lehetne a honatyai nagyot-
mondások mikszáthi példatára. 

Így sem panaszkodhatunk. Írói
zseni nélkül is észrevehető, meny-
nyire elárasztanak a tartalmatlan,
demagóg, semmitmondó, hazug
képviselői, szenátori pártos és
„pártatlan” megnyilatkozások.
Mintha másból sem állna az egész
politikai hacacáré, csak ilyesmiből.
Alig kezdte el munkáját az új parla-
ment, máris igazodik ehhez a gya-
korlathoz. A „hátulsó párt, előre
fuss!” bizottságosdi igazán alkal-

mas játéknak tűnik erre. Ily módon
mindenről mindent ki lehet deríteni,
ezt is meg azt is el lehet mondani. A
kivizsgálás vég nélkül nyújtható és
megdönthetetlennek vélhető folya-
mat, melynek során valamilyen ál-
lítás és annak az ellenkezője is
igazként állítható be a közvélemény
számára. Az istenadta nép pedig
csak kapkodja a fejét, fogalma
sincs, kinek higgyen, kinek van
igaza. Ha egyáltalán figyel még
ilyesmire. Kötve hiszem. Mostanság
itt van például a lyukügy. Nem az,
amire e szó kapcsán általában gon-
dolni szoktunk. Ez egy másik. Fon-
tosabb. A kormánypárt szerint a
költségvetés lyukával van a baj. Az
ellenzék s a leváltott technokrata
kormány azt állítja, nincs is semmi-
féle lyuk, hiába kutatják, akárcsak
a Bermuda-háromszögben, semmit
sem találnak. Elég gond ez bizony,
elvégre a választásokon győztes
párt és jeles kormánya erre a lyukra
számított, azt a sok jót ígérte a kam-
pányban, amit ez nyújthat nekünk.
Kincs, ami nincs? Vagy nesze
semmi, fogd meg jól? Ne fessük az
ördögöt, lyukat vagy mit a falra,
egyelőre örülhetünk néhány re-
ménykeltő anyagi előnynek. Hátha
több is lesz belőle! A kivizsgálók
pedig majd csak kimutatják, ki a
bűnös, és hogyha van, miképpen
tömik be majd a kincselnyelő likat.
Végül is valakik mégiscsak nyernek
majd az ügyön. Ha más nem, leg-
alább egypár érdemtelen, de élel-
mes honatya. Olyanok, akik tudták,
mégsem kispályás dolog a parla-
menti tisztség, s ezért komolyabb
anyagi áldozatra is volt bennük haj-
landóság. Sőt ha kell, etikai rizsát is
képesek a jelenséghez köríteni köz-
fogyasztásra, úgy talán könnyebb a
békát lenyelni, megemészteni.
Ahogy egy másik mikszáthi közsze-
replő, a valamikori magyar arisz-
tokrata képviselő, gróf Karátsonyi
Guidó is mondta: „Mégiscsak szebb
az, ha az ember készpénzen veszi a
mandátumot – legalább nem tarto-
zik érte”. Így már az egész vircsaft
sokkal elfogadhatóbb. Ugye?!
(N.M.K.)
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Fotó: Nagy Tibor

Elsődleges a nyelvhasználat és szimbólumaink használata
Biró Zsolt képviselő sajtótájékoztatója

Liviu Dragnea, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke
azt állítja, hogy mintegy két
hónapja, de főleg az elmúlt
hónapban egyre gyakrabban
mondják neki, hogy a ta-
vasszal letöltendő szabad-
ságvesztésre ítélik. 

Az elnök szerint minden irány-
ból fenyegetést kap. Ráadásul, ami-
kor egy tévéműsorban kimondta,
azzal fenyegetik, hogy április-má-
jusban bezárják, többen mondták,
hogy ők is hallották. 

Arra a kérdésre, hogy ki gyako-
rol rá nyomást, és ki fenyegeti, így
válaszolt: „Nagy a sértődöttség
azok részéről, akik elveszítették a
választásokat, és amikor azt mon-

dom, hogy »azok«, akkor minden-
kiről beszélek, akik más eredmény-
ben reménykedtek”.

Kijelentette: nem fél. Kitűzött
maga elé néhány célt politikusként,
pártelnökként és a képviselőház el-
nökeként, és ezeket követi. 

Hozzátette: meglátása szerint az
igazságszolgáltatásra is nyomást
gyakorolnak, de nem a pártok,
hanem az „intézmények”.

Amikor pedig arról faggatták,
hogy véleménye szerint nem „egy
elnöki irodában születnek a dönté-
sek”, Liviu Dragnea azt válaszolta:
„Azt elmúlt időben tapasztaltak
alapján sajnos nem tudom biztosra
mondani, hogy nem. Remélem, té-
vedek”. (Mediafax)

Dragnea: fenyegetnek minden oldalról

A Romániai Bírák Fóruma el-
határolódik Florin Iordache
igazságügyi miniszter nyilat-
kozatától, miszerint a szak-
mai egyesületek támogatnák
a kegyelemnyújtást. Azt
mondják, a fogvatartási
rendszer helyzete se nem új,
se nem rendkívüli.

Mint a szakmai szervezet a
keddi közleményében rámutat, „a
törvényhozó és a kivitelező hata-
lom” a felelős amiatt, hogy az or-
szágot számtalanszor elítélték a
börtönökben uralkodó körülmé-
nyek miatt, hiszen nem hozták meg
időben a szükséges intézkedéseket
a fogvatartási intézmények túlné-
pesítésének elkerülése és megféke-
zése érdekében. Leszögezik
ugyanakkor, hogy a strasbourgi
emberi jogi bíróság által a helyzet
orvoslására elrendelt intézkedések
között nem szerepel sem a kegye-
lemnyújtás, sem a közkegyelem.

„A korrupciós bűncselekmények
ügyében sok olyan országban,

amelyekre a demokrácia kevésbé
jellemző, mint Romániára (Vene-
zuela, Pakisztán, a Dél-afrikai
Köztársaság), az alkotmánybírósá-
gok vagy legfelsőbb bíróságok el-
utasították a közkegyelmet vagy a
kollektív kegyelmet. A Romániai
Bírák Fóruma hangsúlyozza, hogy
egy korrupció által felőrölt állam-
ban szükség van a korrupcióellenes
küzdelem intézményi kapacitásá-
nak a bővítésére, beleértve az oko-
zott kár megtérítését, ami
elbátortalanítja a jelenséget, nem
pedig a különböző bűncselekmé-
nyek esetében nyújtott amnesztia,
kegyelemnyújtás vagy a büntetés
idejének csökkentése” – szögezik
le a bírák.

Florin Iordache igazságügyi mi-
niszter kedden, a Legfelsőbb Igaz-
ságszolgáltatási Tanács (CSM)
ülése előtt az amnesztiatörvény
kapcsán úgy nyilatkozott, az ülés
után tárgyalni fog a miniszterel-
nökkel a kegyelemnyújtásról. 

„A kormány szintjén kell meg-

hoznunk a döntést. A CSM ülése
után találkozom a kormányfővel.
(…) Az amnesztiát (közkegyelem)
nem kell szem előtt tartani, de a ke-
gyelemnyújtást támogatják a szak-
mai egyesületek is, mivel minden
állam sajátossága az igazságszol-
gáltatásban az irgalom” – fejtette ki
az igazságügyi tárca vezetője. 

A Iordachéval folytatott megbe-
szélésen a bírák és ügyészek egye-
sületei kiemelték, hogy egy
esetleges kegyelmenyújtási tör-
vényhez közvitára van szükség.

A nagy ügyészségek, mint az
Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA), a Szervezettbű-
nözés- és Terrorellenes Ügyosztály
(DIICOT), valamint a legfőbb
ügyészség határozottan a jogsza-
bály ellen foglalt állást.

Az igazságügyi miniszter
ugyanakkor arról is beszélt, hogy
„fel kell gyorsítani” a CSM előtt
levő jogszabályokat, köztük a bírák
és ügyészek felelősségvállalásáról
szóló törvényt. (Mediafax)

A bírák egyesülete a kegyelem 
és a közkegyelem ellen foglal állást

Erről jut eszembe

Mózes Edith



Először tekintheti meg együtt
a nagyközönség a Himnusz
eredeti kottáját és kéziratát,
a történelmi dokumentumok
a magyar kultúra napja alkal-
mából pénteken és szomba-
ton lesznek láthatók Gyulán.

Kónya István alpolgármester a
gyulai Erkel Ferenc Emlékházban
tartott keddi sajtótájékoztatón el-
mondta, egyéves szervezőmunka
eredménye, hogy Závogyán Mag-
dolna kultúráért felelős helyettes ál-
lamtitkár támogatásával és az
Országos Széchényi Könyvtár jóvá-
hagyásával be tudják mutatni a ze-
neszerző szülővárosában a
közönség számára egyébként nem
hozzáférhető történelmi ereklyéket.

Kónya István úgy fogalmazott,
szeretnék ráirányítani a gyulaiak fi-
gyelmét Erkel hagyatékára, a ma-
gyarok figyelmét pedig a nemzeti
imádság jelentőségére.

Pénteken a Városháza dísztermé-
ben, ünnepség keretében mutatják
be a kéziratot és a kottát, amelyeket
szombaton az Erkel Ferenc Emlék-
házban, óránként indított tematikus
tárlatokon tekinthetnek meg az ér-
deklődők – mondta Dombi Ildikó,
az Erkel Ferenc Kulturális Központ
és Múzeum ügyvezetője.

A pénteki ünnepségen Somogy-
váry Ákos karnagy, Erkel Ferenc
egyenes ági leszármazottja vezényli
a Gyulai Erkel Ferenc Vegyes Kart.
Köszöntőt mond Fáy Péter, a Köl-
csey család leszármazottja. Kölcsey
Ferenc Himnuszának születéséről
Földesi Ferenc, az Országos Szé-
chényi Könyvtár különgyűjteményi
igazgatója tart előadást, Erkel Fe-
renc operáiból pedig Galambos
Hajnalka énekművész ad elő Rázga
Áron zongorakísérete mellett.

A magyar kultúra napját 1989 óta
ünneplik január 22-én, a kézirat ta-
núsága szerint a Szatmárcsekén élő
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnuszt.

A költemény először 1829-ben
Kisfaludy Károly Aurorájában je-
lent meg, a kéziraton még szereplő
„a Magyar nép zivataros századai-
ból” alcím nélkül. Kölcsey munká-
inak első kötetében, 1832-ben a
Himnusz már a szerző által adott al-
címmel jelent meg.

Kölcsey Ferenc külön lapokra
írta és kéziratcsomagokban gyűj-
tötte a verseit. A Himnuszt tartal-
mazó kéziratcsomag az 1830-as
évek végén eltűnt, több mint száz
évvel később, 1946-ban került az
Országos Széchényi Könyvtár bir-
tokába.

Kovács Anett tárlatvezető az
MTI-nek elmondta: a legendák sze-
rint Erkel Ferencet bezárták szülő-
házának egyik szobájába, hogy
zenésítse meg a Himnuszt. A szom-
bati tematikus tárlatvezetéseken ki-
derül, hogy ez nem igaz. Erkelt
zavarta, hogy az osztrák himnuszt
játsszák a magyar eseményeken is,
ezért saját elhatározásából, az elsők
között adta be a pályázatát a Him-
nusz megzenésítésére.

Valószínűleg a himnusz egy ré-
szét szülőházában, egy részét a gyu-
lai várkert fáinak tövében
komponálta, de könnyen lehet,
hogy a teljes mű Budapesten állt
össze – mondta Kovács Anett.

Hozzátette, eredetileg az Erkel-
mű gyorsabb tempóban íródott,
amelyet az utókor tett lassúbbá, de
napjainkban kezdik ismét az erede-
tihez közelíteni a nemzeti ének tem-
póját. (MTI)

– Van, aki késő délutánig dol-
gozik, 5-6, sőt 7 óráig. Arra
nem gondoltak, hogy legalább
egy pénztárat működtessenek a
hosszú műszakban dolgozók
számára?

– Ha szükség lesz, módosítjuk
az egyik kassza programját, s késő
délutánig nyitva tartjuk. De az adó
fizetésére van egy másik lehetőség,
online is lehet fizetni. Be kell lépni
a ghiseul.ro honlapra, a felhaszná-
lói név és jelszó beírásával sokkal
kényelmesebben lehet fizetni, mint
hogy személyesen eljöjjenek a
kasszához. Ezt a lehetőséget főként
a fiatalabb nemzedékeknek ajánl-
juk, akik számára nem idegen ez a
kifizetési módszer. Ha valami
gond van, be lehet telefonálni, s az
informatikusok megmondják,
hogy milyen lépéseket kell tenni.
Fel lehet használni azt a jelszót is,
amit évekkel ezelőtt kiküldtek, de
ez nem kötelező. Ugyanezen a por-
tálon 48 órán belül ki lehet fizetni
a büntetéseket is. 

– Kik részesülnek adókedvez-
ményben?

– Azok, akik március 31-ig be-
fizetik az évi ingatlan- és gépjár-
műadót, 10 százalékos
kedvezményben részesülnek. Az
elmúlt évben adómentességben ré-
szesülők idén is számíthatnak erre.
Ezek a veteránok, a hadiözvegyek,
az elhunyt háborús veteránok öz-
vegyei, a politikai üldözöttek, a sú-
lyos fogyatékos személyek, a
forradalmárok. Újdonság, hogy ha
a hátrányos helyzetű személy
nevén szerepel az ingatlan fele, s a
másik fele a férj vagy a feleség
nevén, idéntől nem 50 százalék-
ban, hanem 100 százalékban adó-
kedvezményt élvez az adott
ingatlan. 

– Milyen büntetőkamatokra
lehet számítani? 

– Aki március 31-ig nem fizeti
be legalább a fél évi adóját, annak
büntetőkamatot számolunk fel. Ez
egy százalék havonta. A második
határidő szeptember 30-a. 
A garázsadók esetében negyedé-
venkénti határidőt szabtunk meg.
A lakhatósági és a nagytakarítási
illetéket december 31-ig kell befi-
zetni. Előbbi 13 lej, utóbbi 17 lej. 

– Tavaly milyen arányban sike-
rült begyűjteni Marosvásárhe-
lyen az adókat?

– A marosvásárhelyiek jó adófi-
zetők. Év végéig a magánszemé-
lyek 85 százalékban, a jogi
személyek 84 százalékban fizették
be az adót. Az arány jó. Január ele-
jén azonban a magánszemélyek
sokat törlesztettek, az ingatlanadót
a múlt évre 92 százalékban befizet-
ték már. Az adófizetők körülbelül
8 százaléka nem fizeti ki az adót.
Esetükben el kell indítani a kény-
szervégrehajtást. Azok, akik tavaly
szeptember 30-ig nem fizették be
az adót, október-november folya-
mán felszólítást kaptak. Körülbelül
15 ezer magánszemélyről és 3800
jogi személyről van szó. December
31-éig 8700 magán- és 1900 jogi
személy maradt adóhátralékkal a
nyilvántartásban. Esetükben elin-
dítottuk a kényszervégrehajtást.
Ahogy érkeznek az adatok az
ANAF-tól, elkezdjük a letiltásokat,
a bankszámlák zárolását és a lefog-
lalásokat. 

– Ingatlanelkobzás történt-e?
– Csak végső esetben folyamo-

dunk ehhez a megoldáshoz, ha a
követelt összeg nagyon magas.
Volt ilyen, a cégek tulajdonában
levő ingatlanok esetében. Az el-
kobzáshoz nincs szükség bírósági

eljárásra. Azért, hogy az ilyen ese-
teket elkerüljük, felkérem azokat,
akiknek elmaradásuk van, hogy
jöjjenek, s ha nem is egy összeg-
ben, de kezdjék el a hátralék rész-
letenkénti törlesztését. Ugyanis a
büntetőkamat havi egy százalék,
egy évre már 12 százalék. Nem éri
meg, hogy ráfizessenek!

– Helyi adókból és illetékekből
mennyit gyűjtött be a város
2016-ban?

– A jogi személyektől 41,8 mil-
lió lejt, a magánszemélyektől
pedig 31,9 millió lejt. Ez közel 74
millió lej összesen. 

– Mi a helyzet a bírságokkal?
Köztudott, hogy az elmúlt évek-
ben nem tudták behajtani a ki-
rótt bírságokat. 

– Ez most is így volt. Sokat se-
gített azonban az a törvénymódo-
sítás, ami szerint addig nem lehet
adót fizetni, amíg a bírságok nin-
csenek kifizetve, ily módon sokan
rákényszerültek, hogy kifizessék a
bírságokat. Ezúton kérném meg
azokat, akik máshol, más megyé-
ben fizetik ki a bírságokat – pél-
dául ha radarba szaladnak valahol
–, hogy a nyugtát tartsák meg.
Mivel nincs egy adatbázis, nincs
ahonnan tudnunk, hogy a bírság ki
van-e fizetve vagy nincs. A rend-
őrség elküldi a jegyzőkönyveket
hozzánk, az bekerül az adatbá-
zisba, s csak akkor töröljük, ha az
illető igazolja, hogy kifizették a
büntetést. 

– Ezt országos szinten pontra
kellene tenni, hogy az embe-
reket ne járassák azután is, mi-
után kifizették a bírságokat.

– Évek óta kérjük, és ígérik,
hogy megoldják. Reméljük, így
lesz – fogalmazott az igazgató.

A csendes városi utca elején őrkődő ház
olyan volt, mint egy nagy, szürke fészek. Ud-
varát nem szőtték át virágszőnyegek, csak
pár tulipán szerénykedett a gesztenyefák lá-
bainál, mégis illattal, színnel telt meg a be-
térő lelke. 

– Édesanyám mindennek és mindenkinek
örült – idézte fel a közös időt a negyvenes
évei elején járó, kislányos arcú nő. – Amikor
például egy állattartó ismerősünk üdülni ké-
szült a családjával, és megkérdezte, hogy
nálunk hagyhatja-e pár hétre a kutyáját,
gondolkozás nélkül igent mondott. Pedig ne-
künk is megvolt még akkoriban a tacskónk,
és rendkívül féltékenyen fogadta a jövevé-
nyeket. De anyu tudta, hogyan kell elsimí-
tani a kényes helyzeteket, így végül a két
kutyus összebarátkozott, és az elkövetkezők-
ben is együtt „nyaraltak”. A környékünkre
tévedő gazdátlan kismacskák is rendszerint
kaptak nálunk szállást, kosztot. De nem csak
az állatokon segített szívesen. Egy időben
minden délben megállt a házunk előtt egy
hajléktalan férfi. Édesanyám meleg levest és
kenyeret adott ki neki az ablakon. Így ment
ez majdnem egy évig. Aztán egyszer nem jött
többet a koldus. Anyu sokáig várta, emle-
gette. Szép, nyugodt idők voltak ezek…

Akkor változott meg minden, amikor apu
megbetegedett.

– Mi volt a diagnózis?
– 2-es típusú diabétesz. Nem került inzu-

linra, csak gyógyszeres kezelésre volt szük-
sége, meg persze az étrendjén is változtatni
kellett. Ez azonban
nehezebben ment,
mint gondoltuk.
Apám világéletében
odavolt a flekkenért
és a habos süteményekért, az alkoholt sem
vetette meg, így hiába próbálta édesanyám
a helyes irányba terelni. Egyre feszültebb
lett otthon a légkör. Anyu sokat aggódott
apám miatt, de igyekezett magában tartani
a félelmeit. Úgy gondolom, ennek lett az ál-
dozata…

– Mi történt? 
– Tavalyelőtt augusztusban külföldre

mentünk nyaralni a párommal, több mint két
hetet voltunk távol. Amikor hazajöttem, és
megláttam édesanyámat, megijedtem. Nem
a mindegyre ismétlődő köhögése tűnt fel,
hanem az, ahogy lefogyott. Mintha önmaga

árnyéka lett volna. Az első rosszullét azon-
ban még váratott magára. Sajnos addig nem
is fordultunk orvoshoz. Azon a délelőttön vi-
szont számomra kifordult a sarkából a
világ… Tüdőrákkal diagnosztizálták anyut.
Egészen magam alatt voltam, apám is csak

ült komoran, és né-
zett maga elé. Édes-
anyám viszont
furcsa nyugalommal
fogadta a hírt. Érté-

sünkre adta, hogy nem veti alá magát sem-
milyen orvosi beavatkozásnak, a maga
erejéből próbál meggyógyulni. Hiába volt
minden kérlelés, hajthatatlan maradt. Ter-
mészetgyógyászati szereket hozattam neki,
azokat elfogadta, és közben igyekeztem tel-
jesen tehermentesíteni az életét. Minden há-
zimunkát átvállaltam, még azt sem engedtem
meg, hogy megterítse az asztalt. Nem örült
neki, de annak igen, hogy sokkal többet va-
gyunk együtt. Nagyokat beszélgettünk, jó
időben kiültünk az udvarra römizni. Rövid
ideig jobban érezte magát, úgy tűnt, hogy
megnyertük ezt a harcot. Tavaly ősszel de-

rült ki, hogy mégsem. Anyu egyik napról a
másikra ágynak esett. Ami ezután követke-
zett, arról nem szívesen beszélek. Emberte-
len harcot vívott a betegségével. Október
végéig bírta.

– Aki átélte azt, amit te, tudja, hogy nehéz
az elengedés. Neked sikerült?

– A mai napig sem, de nem is igazán te-
szek érte. Ha útbaigazításra vagy megerősí-
tésre van szükségem, most is mindig
anyuhoz fordulok. Sokszor álmodom is vele.
Ő az én láthatatlan iránytűm…

– Hogyan alakult az elmúlt hónapokban
az életed? 

– Mióta édesanyám elment, részmunka-
időben dolgozom, hogy aput is rendezni tud-
jam. Olyan lett szegény, mint egy gyerek,
szinte egész napos jelenlétre, figyelemre van
szüksége. Csak azt nem tudom, mi lesz, ha
egyszer ő is anyu után indul. Van egy bá-
tyám, aki Magyarországon él. Évekig nem
találkoztunk, anyu temetésére jött csak haza.
Ha édesapám is itthagy, kérni fogja a részét
az örökségből. Most igyekszünk minden
banit félretenni a párommal, hogy majd ki-
fizethessük a testvéremet, mert semmiképpen
nem akarom eladni ezt a házat. Hogy is ad-
hatnám? Itt lakik édesanyám minden szava,
gondolata.
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Iránytű

A nagy évfordulók köré szervezi idei
programjait a Párizsi Magyar Intézet

A nagy évfordulók, többek kö-
zött a reformáció 500. évfordulója,
Kodály Zoltán halálának 50. évfor-
dulója, Victor Vasarely születésének
110. évfordulója és az osztrák-ma-
gyar kiegyezés 150. évfordulója
köré szervezi idei legjelentősebb
programjait a Párizsi Magyar Inté-
zet – tájékoztatta kedden az MTI-t
Havasi János, a kulturális intéz-
mény igazgatója.

Az évad csütörtökön a több évtize-
des múltra visszatekintő villány-sik-
lósi szobrászközösség kiállításával
veszi kezdetét. A villányi művészte-
lep az 1970-es évek óta ad otthont
hazai és külföldi szobrászoknak, ke-

ramikusoknak. A 110 éve Pécsett
született, de életművét Franciaor-
szágban kiteljesítő Victor Vasa-
relyre februárban kiállítással
emlékezik a kulturális intézet. A ki-
egyezés évfordulójára pedig az
Osztrák Intézettel közösen konfe-
renciával és egy olyan kiállítással is
készül a központ, amely azoknak a
névtelen építőknek állít emléket,
akik verejtékes munkájukkal meg-
határozó módon járultak hozzá a
19. századi Budapest világvárosi
fejlődéséhez. Az igazgató azt is fon-
tosnak tartja, hogy az intézmény
nyitott maradjon a külső partnerek
kezdeményezéseire is.  (MTI)

A marosvásárhelyiek jó adófizetők
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Először lesz együtt látható 
a Himnusz eredeti kottája 

és kézirata



A 2016. július 15-én megje-
lent 157-es törvény, valamint
az alkalmazási szabályzatot
tartalmazó, 2016. október 22-
én megjelent 860-as kor-
mányrendelet alapján tavaly
december 30-ától átszervez-
ték a megyei mezőgazdasági
igazgatóságokat. Az intézmé-
nyi átalakítással tulajdonkép-
pen visszatértek a korábbi
struktúrához, amikor a mező-
gazdasági kamarák az igazga-
tóságokhoz tartoztak. Az
átalakításról, a Maros megyei
mezőgazdaság jelenlegi hely-
zetéről Ileana Guşatu mérnök-
kel – a kamara volt
igazgatójával – az újjáalakult
igazgatóság megbízott veze-
tőjével beszélgettünk. 

Az új szerkezeti felépítés: 
visszatérés a régihez 

Az igazgatónő elmondta, az újjá-
alakult mezőgazdasági igazgatóság
tulajdonképpen átvette a mezőgaz-
dasági kamarák feladatkörét és sze-
mélyzetét, illetve, ahol létezik, ott a
hatáskörébe került az agronómusok
háza is, és természetesen megma-
radtak azok a tevékenységek, ame-
lyeket az igazgatóság végzett. Az
igazgatóság keretében működnek a
mezőgazdasági stratégiát és politi-
kát alkalmazó, a szaktanácsadó, 
-képző és projektkészítő, a minő-
ségkövető (ellenőrző), valamint a
mezőgazdasági könyvelői hálózatot
(RICA – Reţeaua de Informaţii
Contabile Agricole) működtető osz-
tályok. Ez utóbbi igen fontos,
ugyanis az itt dolgozó szakértők a
különböző farmokról a termelés
költségvetéséről kapott információ-
kat továbbítják a minisztériumhoz,
ahonnan eljut Brüsszelbe, és ennek

alapján állapítják meg a támogatá-
sok összegét, illetve a farmegyütt-
hatót. Sajnos – fejtette ki az
igazgatónő – kevesen vezetnek pon-
tos könyvelési nyilvántartást, annak
ellenére, hogy ez igen nagy segítség
lenne a mezőgazdasági támogatási
politikák kidolgozásában. Megtud-
tuk azt is, hogy ennek az osztálynak
a tevékenységét korábban a szak-
tárca kiszervezte, mivel uniós támo-
gatással fedezték a működtetési
költségeket. A versenytárgyalást kö-
vetően egy konstancai cég végezte
a munkát majdhogynem egész Er-
dély területén. Egyértelmű volt,
hogy nem tudták megfelelően le-
fedni a területet, így sok esetben
fiktív adatokat küldtek be a szaktár-
cához, ezért ez a tevékenység visz-
szakerült az igazgatóság
hatáskörébe. Hasonlóképpen történt
az oktatás terén is. Az unió kötele-
zett főként a fiatal gazdák oktatá-
sára (könyvelés, pályázatírás,
menedzsment), a jogot elnyerő
cégek „elprédálták” a pénzt, végül
amikor az alapok elfogytak, szinte

ingyen a mezőgazdasági kamarák
kellett szervezzék a kurzusokat.
Ezért most a tanfolyamok szerve-
zése is visszakerült az igazgatósá-
gok hatáskörébe. 

Továbbra is nagyon fontos osz-
tály a termelés követése és felügye-
lete (inspekció), ahol a
szakemberek azt kísérik figyelem-
mel, hogy a gazdák a termelési fo-
lyamatban betartják-e a megfelelő
jog- és élelmiszer-biztonsági köve-
telményeket. Az igazgatónő hasz-
nosnak tartja, hogy az
igazgatóságok visszatértek a ko-
rábbi struktúrához. Fontos az is,
hogy az intézménynek egységes rá-
látása legyen a mezőgazdaságra, az
egyetlen gond, hogy a munka
mennyiségéhez viszonyítva kevés a
szakember. A kamaránál meghirdet-
tek két agrármérnöki állást, amelye-
ket hónapokig nem tudtak betölteni. 
A mezőgazdasági kamara: 
a tékozló mostohagyerek

Annak ellenére, hogy a mezőgaz-
dasági szaktanácsadásnak fontos
szerepe van a korszerű technológiák

elsajátításában, ez a tevékenység
évekig az agrárium mostohagyer-
meke volt. 2009-ben a mezőgazda-
sági igazgatóságok szaktanácsadó
hivatalát átalakították mezőgazda-
sági kamarává. A kamarák legin-
kább a kis és közepes farmerekkel,
az egyéni gazdálkodók képzésével
foglalkoztak, hiszen a megyénkben
85%-a a gazdáknak ebbe a kategó-
riába tartozik. 2016-ban hat állatte-
nyésztői szakképzés volt
Erdőlibánfalván, Szászrégenben,
Sármáson, Gyulakután és Nyárád-
szeredában, amelyen összesen 117-
en vettek részt, ezenkívül 73 gazda
tejfeldolgozó tanfolyamra is járt.
Ennél szomorúbb a helyzet a pályá-
zatírás terén. Mintegy 100 gazda
vett részt a felkészítőkön, azonban
mindössze háromnak sikerült be-
nyújtani projektet a megyei vidék-
fejlesztési ügynökséghez. A
legtöbben nem tudták teljesíteni a
pályázati feltételeket, ezért bizony-
talanodtak el. Tavaly a kamara az
APIA-támogatás megszerzéséért
130 háromszáz hektár feletti terüle-
ten gazdálkodó farmert képezett ki
környezetkímélő gazdálkodásra,
ugyanakkor 608 gazda kapta meg
az erre vonatkozó bizonylatot. Me-
zőbándon több bemutatóparcellán
tartottak szakképzést. Tavaly Nyá-
rádgálvalván juh- és kecske-,
Dédán szarvasmarha-, Segesváron
méhész-, Dózsa György községben
virág- és zöldség-, Ákosfalván
pedig általános mezőgazdasági
vásár szervezésénél voltak jelen a
kamara szakértői. A statisztikák sze-
rint mintegy 800-800 farmert része-
sítettek növénytermesztési és
állattenyésztési szaktanácsadásban,
és 400 körül van azok száma, akiket
az uniós támogatásokban igazítot-
tak el. 
Döcögő együttműködés – 
gondok az önkormányzatoknál

Ileana Guşatu reméli, hogy az új-
jáalakult igazgatóság megerősíti
kapcsolatait a különböző intézmé-
nyekkel, gazdaszervezetekkel. Jó
viszonyban vannak az APIA-val és

a vidékfejlesztési beruházási igaz-
gatóságokkal, mivel több alkalom-
mal a két intézmény szakemberei
közösen vettek részt tájékoztató
körutakon a falvakban. Ezzel szem-
ben, az állattenyésztő és a méhésze-
gyesületek kivételével, a többi
szakmai szervezettel nincs kapcso-
lat. Annak ellenére, hogy mind az
igazgatóságot, mind a helyi önkor-
mányzatokat segíthetnék a termelői
engedélyek kibocsátásánál a szak-
mai véleményezéssel, ugyanis
ezeknél a szervezeteknél is kell le-
gyen pontos nyilvántartás arról,
hogy ki mit és mennyit termeszt, il-
letve hány állatot tart. Mivel ez a
láncszem sok helyen kiesik, a gaz-
dák az igazgatósághoz fordulnak. A
megyei intézménynek azonban nin-
csen elég alkalmazottja ahhoz, hogy
ellenőrizze a nyilatkozatokba fog-
laltakat. Így aztán előfordulhat
olyan is, hogy „a termelő három ár
területen egész évben paradicsomot
termeszt”. A polgármesteri hivata-
loknál a mezőgazdasági szakrefe-
rens a kataszteri nyilvántartással
foglalkozik, kevés helyen adnak
szaktanácsot vagy segítik a gazdá-
kat a pályázatokban, és nincs is erre
személyzeti keretük. Ez is nagy hi-
ányosság ezen a téren. 

Felvetésünkre az igazgatónő el-
mondta, hogy az igazgatóságokhoz
került „bekebelezett” agrárkamara
helyét át kellene vegyék azok az
alulról jövő szakmai kezdeménye-
zések, a valós agrárkamarák, ame-
lyek Európa-szerte a gazdák
irányításával működnek. Nálunk
sajnos a felfogás miatt nincs kilátás
arra, hogy ilyen szerveződések ala-
kuljanak az agrárium terén. Sajnos,
megyénkben is a gazdaságok nagy
része önfenntartó, ahol a gazdáknak
nem érdeke az új technológiák elsa-
játítása, hiszen a cél nem a nyere-
ségcélú gazdálkodás. A területek
így továbbra is parlagon hevernek,
illetve idegen kézbe kerülnek. A
hazai földterületek 40%-a már kül-
földi állampolgárok tulajdonában
van. 

Újraszervezték a mezőgazdasági igazgatóságokat 
Hiányosságok az agrárszektorban 

A mezőgazdasági igazgatóság
nyilvántartása szerint az ősszel ve-
tett szalmásgabona 70%-a nem kelt
ki, így kétséges, hogy tavasszal lesz
ebből termés, mivel a munkálatokat
az optimális időszak – október 10-e
– után végezték el. A fagy beálltakor
pedig nem volt hótakaró, amely
megvédte volna a magokat. Így az
összesen bevetett 37.711 hektárból
mintegy 20.000 hektáron gondok le-
hetnek tavasszal. 

Az állattenyésztés terén sem lesz
rózsás a helyzet 2017-ben. A tej ala-
csony ára miatt (50-60 baniban ve-
szik át literét a feldolgozók, holott
a szakemberek szerint normális kö-
rülmények között 70-80 baninál ol-
csóbban nem lehet előállítani) évről
évre csökken a szarvasmarha-állo-

mány. Egy időben megérte sertést
tenyészteni és velük feletetni a tejet,
azonban az orosz embargó miatt a
sertéshús ára is lecsökkent. Volt
olyan is, hogy az élőállat húsát ki-
logrammonként 3 lejért kínálták el-
adásra. A húsmarha kilójáért a
felvásárlók alig adnak többet 4 lej-
nél. Ezzel szemben – az APIA-tá-
mogatásnak köszönhetően – nő a
juh- és kecskeállomány. Ezen a
téren is azoknak, akik közelebb
vannak a tejfelvásárló, -feldolgozó
cégekhez, megéri állatot tartani,
akik pedig távolabb, ki vannak szol-
gáltatva a közvetítők kénye-kedvé-
nek, árajánlatának. Ha 2020 után
megszűnik az APIA-támogatás,
csődbe juthat az állattenyésztési
ágazat Romániában. 

Nehéz mezőgazdasági év lesz 

jó minőségű hazai termék kerülhet
a piacra a külföldről behozott –
tápszerekkel termesztett – élelmi-
szerek helyett. Annyit mondott,
hogy a bizottság tájékozódott a
jogszabályról, a kért információkat
a minisztérium átküldte. Nincs tu-
domásunk arról, hogy a jogszabály
megjelenése óta eltelt időszakban
valamilyen lépés történt volna az
unió részéről. Ha mégis az uniós
elvárásoknak megfelelően kellene
módosítani a törvényt, két lehető-
ség áll fenn: ne tegyék kötelezővé
az 51%-os arányt, másrészt pedig
be kell bizonyítani, hogy ezáltal
nem sérül az uniós piac, nem kerül-
nek hátrányos helyzetbe az impor-
tőrök. Ez utóbbi nehéz lesz. A
Transparency International jelen-
tése alapján a nagyáruházak és be-
szállítók tulajdonosainak erős
lobbicsoportjai vannak Brüsszel-
ben, hiszen minden olyan kezde-
ményezést megvétóztak, amely
ellenük szólt. Szlovákiában is volt
hasonló kezdeményezés, amely
nem jutott el az alkalmazásig. 

Romániában a nagyáruházak
képviselői azzal fenyegetőztek,
hogy ha a törvény szerint nem si-
kerül beszerezniük az élelmiszer-
termékek 51%-át hazai piacról,
akkor bezárhatják az üzleteket,
mivel nem lesz amit forgalmaz-
niuk. 

Ami részben igaz lehet. Ugyanis
ahhoz, hogy  a termékek eljussanak
a nagyáruházakba, megfelelő mi-
nőségben biztosítani kell a folya-
matos ellátást. A rövid
élelmiszer-ellátó lánc azt jelenti,
hogy a termékeknek bizonyítottan
az áruház közelében levő kistér-
ségből kell származniuk. Ehhez
azonban olyan termelői engedély-

lyel, adószámmal rendelkező
gazdával kell szerződést kötni,
aki igazolni tudja a termék
származási helyét és minőségi
védjeggyel is rendelkezik.
Egy kicsit közelebb kerülve,
megyénkben évek óta szó van
arról, hogy jó lenne, ha akár a
Nyárádmentén létesülne egy
zöldség-gyümölcs begyűjtő,
illetve elosztó központ, ahol
csomagolóvonallal együtt hű-
tőház is üzemelne. A nyárád-
magyarósi önkormányzat
kezdeményezte egy ilyen köz-
pont létrehozását, de egyelőre
az elképzelés csak papíron
marad. Annak ellenére, hogy
minderre uniós támogatást
lehet igényelni. Az ötlet több
alkalommal szóba került a
Dózsa György községbeli virág-,
zöldség- és gyümölcskiállításon is,
hiszen elméletileg az Alsó-Nyárád-
mente elláthatná a városban levő
nagyáruházakat. Mindez megbu-
kott, hiszen a gazdák nagy része
nem akar társulni. Az a felfogás,
hogy ameddig a zöldség-gyümölcs
piacon közvetlenül értékesítik a
terméket, nincs szükség „közvetí-
tőre”. Sokan attól tartanak, hogy
„átverhetik” őket. A Maros megyei
mezőgazdasági igazgatóság ellen-
őrei azt is tapasztalták, hogy van-
nak olyan termelők, akik néhány ár
területről egy éven át zöldséget jut-
tatnak a piacra. Nem kell alapo-
sabb vizsgálat ahhoz, hogy
kiderüljön, valóban vannak olya-
nok, akik a szupermarketekből vá-
sárolják a zöldséget, és néhány
lejjel drágábban a város piacain
árulják. Ez azt igazolja, hogy gya-
korlatilag a gazdatársadalom sincs
megfelelően felkészülve arra, hogy
a törvény által megszabott feltéte-

leknek és az elvárt mennyiségnek
megfelelően lássa el a nagyáruhá-
zakat. 

Tudomásunk szerint a Nyárád-
mentéről Fazakas Miklós kará-
csonyfalvi paradicsomtermesztő
egész évben fóliasátrakban csepeg-
tető technológiával termesztett pa-
radicsomot juttat el nagy-
áruházakba. 

Tegnap az Auchan áruházlánc-
nál érdeklődtünk arról, hogy jelen-
leg az élelmiszertermékek hány
százaléka származik hazai terme-
lőktől és milyen feltételeknek kell
megfeleljenek a termékek. A buka-
resti központ kommunikációs ve-
zetőjének ígérete ellenére
lapzártáig nem kaptunk választ. 

A lehetőség adott, érdemes tehát
a korszerű mezőgazdasági, piac-
gazdálkodási elvárásoknak megfe-
lelően kihasználni minden
termelőnek, ameddig a nagyáru-
házi érdekek nem vetik el ezt a va-
lóban a hazai termelőket segítő
jogszabályt. 

Vitatott jogszabály 

Még jövedelmező a juhtenyésztés                                                                       Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Vajda György
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Vajda György

Szerkeszti: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)



Az unitarizmus a reformáció ra-
dikális ágaként alakult ki Erdély-
ben. Reformátora és egy-
házalapítója Dávid Ferenc, aki nyu-
gati tanulmányútjairól hazatérve ki-
váló elméjével, teológiai és
egyházszervezési felkészültségével
az erdélyi reformáció szolgálatába
szegődött.

Reformátori tevékenysége beil-
leszkedik az erdélyi reformáció fej-
lődéstörténetébe. Erdélyben először
a lutheri reformáció vert gyökeret
az 1540-es években, melyhez a
szász közösség csatlakozott. 1557-
ben Dávid Ferencet a magyar luthe-
ránusok püspökévé választották. Az
1550-es évek végén a lutherinél ra-
dikálisabb helvét – sacramentarius
– reformáció jelentkezett, a magyar-
ság többsége a hitújulásnak ezt a
formáját fogadta el. Ennek lett püs-
pöke 1564-ben Dávid Ferenc. Az új
vallási helyzetet fejezte ki az 1557.
és 1564. évi tordai országgyűlés,
midőn a reformáció lutheri és helvét
irányát bevett vallásnak nyilvání-
totta és követőinek szabad vallás-
gyakorlatot biztosított.

Dávid Ferenc dogma- és egy-
házkritikájában a „semper refor-
mada” – az állandó reformáció –
elvét hirdette. A hitújítást nem te-
kintette befejezettnek a lutheri és
helvét iránnyal, az általuk elért re-
formokat elégtelennek tartotta. A re-
formációt kívánta folytatni, midőn
a Biblia alapján, az értelem segítsé-
gével vizsgálta a keresztény vallás
dogmáit és tanításait. Ezekből csak
azokat tartotta meg, amelyeknek
bibliai alapjuk van, és az értelem
által elfogadhatók, így a lényegében
és személyében egy Isten lesz refor-
mációjának alapállása és ismerte-
tője. Dávid Ferenc tevékenységét a
kolozsvári szószéken, hitvitákon, a
gyulafehérvári fejedelmi udvarban
és kiadványai útján fejtette ki. Ne-
véhez fűződik az 1568. évi híres er-
délyi országgyűlési határozat
előkészítése, amely a világon elő-
ször addig sehol nem ismert mér-
tékben foglalta törvénybe a
lelkiismereti és vallásszabadsághoz
való jogot, pontosabban fogal-
mazva, a gyülekezetek számára a
szabad lelkészválasztást. 

Az 1568. január 6-13. között,
Tordán tartott országgyűlés vallás-
ügyi határozata: „Urunk őfelsége
miképpen ennek előtte való gyűlé-
sibe országával közönséggel az re-
ligio dolgáról végezött, azonképpen
mostan és ez jelen való gyűlésébe
azont erősíti, tudniillik, hogy midőn
helyökön a prédikátorok az evangé-
liumot prédikálják, hirdessék, kiki
az ő értelme szerint, és az község ha

venni akarja, jó, ha nem penig senki
kényszerítéssel ne kényszerítse az ü
lelke azon meg nem nyugodván, de
oly prédikátort tarthasson, az kinek
tanítása ő néki tetszik. Ezért penig
senki az superintendensök közül, se
egyebek az prédikátorokat meg ne
bánthassa, ne szidalmaztassék senki
az religióért senkitől, az elébbi
constitutiók szerént, és nem enged-
tetik ezt senkinek, hogy senki fog-
sággal, avagy helyéből való
priválással fenyögessön az tanítá-
sáért, mert a hit Istennek ajándéka,
ez hallásból lészön, mely hallás Is-
tennek igéje által vagyon.”

Mindez az egyetlen erdélyi alapí-
tású magyar történelmi egyház ál-
lami elismeréséhez vezetett,
ugyanakkor e törvénynek köszön-
hetően Erdély a korabeli vallássza-
badság és felekezeti türelem
földjévé vált, menedéket nyújtva az
akkori Európa türelmetlenebb or-
szágaiból eretnekség vádjával elül-
dözötteknek is. A türelem hirdetése
és gyakorlása azóta is kulcsfontos-
ságú az unitáriusok számára. 

Az erdélyi ellenreformáció haj-
nalán az országgyűlés Dávid Feren-
cet hitújítás vádjával elítélte, és
meghatározatlan idejű várfogságra
ítélte. 1579 novemberében a dévai
várbörtönben halt meg.

Az 1570-es évek elejére Erdély
legtöbb magyarok lakta falujában és
városában otthonra talált az unitá-
rius vallás. Az új hit Magyaror-
szágra is kisugárzott, nevezetesen
az Alföldre, a Partiumra és Bara-
nyára. Az erdélyi protestáns egy-
házszervezeti formát átvéve
kormányzatunk zsinat-konzisztóri-
umi jellegű, ami azt jelenti, hogy az
egyház kormányzása az 1579-ben
megszervezett s 24 tagból álló con-
sistorium feladata volt, élén a püs-
pökkel.

A Radecky Bálint püspök és
munkatársai által 1626-ban összeál-
lított első Egyházi rendtartás (Dis-
ciplina Ecclesiastica) szerint már
intézményes formát öltött a Sancta
Synodus Generalis, vagyis a Zsinat
és a Generale Consistorium, azaz a
Főtanács. A 18. század első felében
ebből alakult ki az unitárius egyház
mai központjának a csírája. Ez a
központ az egész egyház ügyeinek
az intézésével foglalkozik mind a
mai napig, és élén egy vezető testü-
let áll, amelynek Egyházi Képviselő
Tanács a neve. 

Az ellenreformáció súlyos csa-
pást mért a protestáns felekezetekre,
különösen az unitárius egyházra. A
kolozsvári unitárius egyházközség
például elvesztette templomát
(1716), iskoláját (1718) és más ter-
mészetű javait. Mindez arra indí-
totta az unitárius főurakat, hogy az
egyház jövőjének a biztosítása érde-

kében éppen ezt az egy-
házközséget erősítsék
meg. 

Mivel a kolozsvári
városi tanácsban az uni-
táriusok háttérbe szorul-
tak, a kolozsvári
unitárius egyházközség
vette át az iskolai neve-
lés szellemi és anyagi tá-
mogatását. Amint már
említettük, kulcsfontos-
ságú volt ennek az egy-
házközségnek a
megerősítése. Az unitá-
rius főurak 1718-ban
felhívást bocsátottak ki,
amelyben adakozásra
szólították fel az egyház
híveit. Ennek a lépésnek
egyházszervezeti jelen-
tősége is volt: korábban
az egyház kormányzásá-
ban a világiak nem vet-
tek részt, ettől kezdve
azonban az esperesek
mellé világi felügyelő
gondnokokat, a püspök
mellé pedig két világi
főgondnokot választot-
tak. Ezzel az egyház
belső szervezete meg-
erősödött, és a kor vi-
szonyainak megfelelően
alakult. Mindennek elle-
nére a rekatolizáció kö-
vetkeztében az unitárius
egyházközségek és a
hívek száma tovább
csökkent. Ezek a táma-
dások az egyház befelé
fordulását eredményez-
ték. A papság és a taní-
tók szorosabbra fűzték
híveikkel a kapcsolatot,
és a lelkigondozás ko-
rábban példátlan módon
megerősödött. Az egyház továbbra
is fenntartotta és táplálta a művelő-
dési igényét. Ezt igazolja például az
iskolák fejlesztése és a tehetséges
ifjaknak továbbra is külföldi egye-
temekre küldése.

II. József uralkodása és az 1781-
ben kiadott türelmi rendelet követ-
keztében egyházunk történetében a
megújulás és a fejlődés korszaka
kezdődött el. A cenzúra enyhülésé-
vel, 150 éves kényszerhallgatás
után, 1778-ban végre megjelenhe-
tett az első unitárius könyv Szentáb-
rahámi Mihály: Summa Universae
Theologiae Christianae Secundum
Unitarius címmel. A hívek áldozat-
készségéből mintegy 50 templom
és iskola épült. A nagy építkezések
mozgatója Lázár István püspök és
Petrichevich Horváth Ferenc fő-
gondnok volt. 

A kolozsvári főiskola mellett a
16. században alakult iskolák közül
csak a tordai középfokú iskola és
torockói partikula maradt fenn. Az
egyház ama régi törekvése, hogy a
Székelyföldön is létesítsenek kö-
zépfokú iskolát, 1793-ban valósult
meg, amikor a Homoródalmáson
tartott zsinat elhatározta egy közép-
fokú iskola felállítását Székelyke-
resztúron. A tordai és
székelykeresztúri iskolák tehetséges
tanulói Kolozsváron folytatták ta-
nulmányaikat. Népiskola minden
egyházközségben működött.

Az 1785. évi Főtanács elrendelte,
hogy minden egyházközségben
keblitanácsot, azaz presbitériumot
szervezzenek. Ez a világiakból álló
testület a gyülekezet vezető és igaz-
gató szerve lett. 

A 19. század elején egyre sürge-
tőbbé vált az oktatás megreformá-
lása is. A tanügyi reformok Brassai
Sámuel nevéhez fűződnek. Reform-
tervezetét az 1841-ben Korondon
tartott zsinat elfogadta. Ennek értel-
mében az oktatás addigi latin
nyelve helyett a magyart vezette be,
az osztályrendszert a szakrendszer-
rel cserélték fel. Ezzel párhuzamo-

san felállították a nevelésügyi bi-
zottságot is, amely szerv mind a
mai napig működik. Ekkor kezdő-
dik el az önálló intézményes lel-
készképzés megszervezése is.
1845-ben a Főtanács elrendelte két-
éves teológiai tanfolyam bevezeté-
sét azok számára, akik lelkészi
pályára készülnek. Kriza János ve-
zetésével 1847-ben indult a teoló-
giai tanfolyam, amely a főiskola
keretében a filozófiai kurzus elvég-
zése után következett. 1859-ben a
kétéves teológiai tanfolyam időtar-
tama három év lett.

Egyházunk történetében fontos
mozzanat volt az angol unitáriusok-
kal való kapcsolat felvétele 1821-
ben, amely levelezéssel kezdődött,
majd a kölcsönös látogatások meg-
erősítették. Erre az időszakra tehető
az amerikai unitáriusokkal való
kapcsolatfelvétel is, amelyet Bölöni
Farkas Sándor kezdeményezett
1831-ben, amikor az „új világban”
járt.

Európa történetében a 19. század
eleje a forradalmak ideje. A magyar
szabadságharc vívmányai közé so-
rolhatjuk a vallásügy korszerű ren-
dezését és ezen belül az unitárius
vallás törvényessé nyilvánítását
Magyarországon. Ez a jog addig
csak az erdélyi unitáriusokra korlá-
tozódott.

A szabadságharc leverését köve-
tően 12 évig tartó küzdelem kezdő-
dött az abszolutizmussal szemben.
Aranyosrákosi Székely Sándor püs-
pök halála után, 1852-től a bécsi
kormány kilenc évig nem engedte
meg a püspökválasztó zsinat össze-
hívását. Az egyház vezetését akkor
Káli Nagy Elek főgondnok, Székely
Mózes főjegyző-püspökhelyettes,
Mikó Lőrincz főiskolai jogtanár és
Fejér Márton ügyvéd vette át. 

Az abszolutizmus hanyatlását ki-
használva az unitárius egyház 1861-
ben Tordára püspökválasztó
zsinatot hívott össze, amelyen Kriza
Jánost választották meg főpásztor-
nak. A kiegyezést követően hat év-

tizednyi szabad korszak következett
egyházunkra, melyben az állam és
az egyház közötti viszony megerő-
södött és egyházunk állami támoga-
tást kapott. Kedvező körülmények
között indulhatott meg az alkotó-
munka. 1861-ben Nagy Lajos tanár
kezdeményezésére teológiai folyó-
iratot alapítottunk Keresztény Mag-
vető címmel, amely az első ilyen
jellegű vállalkozás volt Erdélyben.
Azóta kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal a mai napig megjelenik a fo-
lyóirat. Egyházunk 1868-ban
ünnepelte fennállásának 300. évfor-
dulóját, és ez volt az első alkalom,
hogy megemlékeztek az 1568-as
tordai országgyűlésről és Dávid Fe-
renc egyházalapítóról. 

1876-ban, Kriza halála után Fe-
rencz Józsefet választották püspök-
nek. Az ő élete és munkássága
összefonódott az egyház háromne-
gyed százados történetével. Püs-
pöksége idején és köz-
reműködésével alkották meg 1899,
1902 és 1904-ben az egyház zsi-
natpresbiteri rendszerű új szervezeti
szabályzatát, és alakult át az egy-
házközségeiben és hívei adakozásá-
ból élő decentralizált egyházunk
erős központi egyházzá.

Ez az időszak kedvezett az unitá-
rius eszmék szabad terjedésének.
Ennek eredményeképpen több egy-
házközség alakult, főleg városon,
Brassóban, Székelyudvarhelyen,
Fogarason, Petrozsényban, Lupény-
ban, Sepsiszentgyörgyön, Segesvá-
ron, Nagyenyeden. A budapesti
egyházközség mellett más Király-
hágón túli területeken is szerveződ-
tek egyházközségek: Hódmező-
vásárhelyen, Orosházán, Füzes-
gyarmaton, Dévaványán, Polgárdi-
ban, Mezőberényben. Ezekből az
egyházközségekből 1902-ben meg-
alakult a Duna-Tiszamenti egyház-
kör.

(Folytatása következik)
Az oldalt szerkeszti: 

Ötvös József lelkipásztor
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A kolozsvári püspöki templom

Az énlaki  templom kazettás mennyezetének egyik rováírásos kazettája: Egy az Isten!
Fotó: Bálint Zsigmond

Bálint Benczédi Ferenc püspök

500 éves a reformáció
A magyar unitárius egyház



Az előző részben egy, a gyakor-
lati bírósági életben sokszor hasz-
nált jogi intézményről, fogalomról,
az elévülésről beszéltünk. Az elé-
vülés (románul prescripţie) egy
jogi szankció, amely a jog tulajdo-
nosának passzivitását szankcio-
nálja, ugyanis a jog, pont úgy, mint
a társadalmi viszonyok, végső
soron dinamizmust feltételez.
Ugyanakkor az elévülés bizonyos,
állandóságot felmutató helyzetek-
nek jogi következményt származ-
tat.

Elmondtuk, hogy a fenti megha-
tározásból az következik, hogy az
elévülésnek elsősorban egy negatív
– eljárásjogi értelemben jogvesztő
– valamint másodsorban egy pozi-
tív, jogszerző hatása van. Első eset-
ben a tulajdonképpeni elévülésről
(prescripţie) beszélünk, második
esetben bizonyos területeken jog-
szerző hatásról beszélhetünk, ami
a tulajdonszerzés területén jelenik
meg (uzucapiune). 

Amint azt az előző részben leír-
tuk, az általános elévülési idő a
polgárjogi ügyekben három év, va-
lamint leírtuk azon jogok körét,
amelyek elévülhetetlenek, és ezek-
kel kapcsolatban érvényesítésükre
bármikor bírósági eljárást lehet in-
dítani. A hároméves elévülési időre
a legjobb példa a kölcsönvisszafi-
zetési bírósági ügy, amelyet viszont
a kölcsön visszafizetési határidejé-
től maximum 3 éven belül el kell
indítani. Viszont a hároméves álta-
lános elévülési időn belül léteznek
más polgárjogi, speciális elévülési
idők is. 

A második elévülési idő a 10
éves elévülés. Tíz évig lehet érvé-
nyesíteni azon dologi (drepturi
reale – tulajdonjoghoz kapcsolódó
és abból származó) jogokat, ame-
lyeket a törvény nem nyilvánít elé-
vülhetetlennek, valamint nem
helyez más elévülési idő alá. Így
például egy átjárási szolgalmi jogi
(drept de servitute de trecere) bíró-

sági keresetet 10 évig lehet bírósá-
gon indítani. Egy ilyen típusú ügy
(acţiune confesorie de servitute de
trecere) tárgya az, hogy egyik föld-
tulajdonos egy másik, általában
szomszédos földtulajdonostól átjá-
rási jogot kér annak földjén keresz-
tül, és ezt a tulajdonos ellenkezése
miatt bíróságon kéri. Ez elég gya-
kori eset, és tíz évig lehet elindí-
tani. Ugyancsak tíz évig lehet
elindítani azt a típusú ügyet,
amelyben egy haszonélvező (uzu-
fructuar) az általa használt ingatlan
elvesztett birtokjogát kéri vissza,
illetve kívánja érvényesíteni, visz-
szaszerezni. Ugyancsak tíz éven
belül évülnek el azok a személyes
erkölcsi kártérítési ügyek, amelye-
ket embertelen bánásmód, kínzás
vagy kiskorú, magatehetetlen vagy
védekezésre képtelen személy el-
leni fizikai vagy nemi erőszak oko-
zott. Ugyanennyi ideig van
lehetősége az érdekelt félnek kár-
térítésre vagy a kár helyrehozására
kötelezni azt a személyt, aki a kör-
nyező természetnek vagy környe-
zetnek okozott kárt.

A harmadik polgárjogi elévülési
idő a 2 éves elévülés. Ez az elévü-
lési idő vonatkozik a biztosítási
(asigurare) jogviszonyból szár-
mazó követelések érvényesítésére,
vagyis biztosítótársaságokat maxi-
mum 2 évig lehet perelni, ameny-
nyiben azok a törvényes határidők
lejártával nem fizetnek. Ugyancsak
két év az elévülése azon bírósági
kereseteknek, amelyek tárgya a
közvetítési (intermediere) szerző-
désekből származó, a közvetítőt il-
lető díj (comision, remuneraţie de
intermediere) behajtása.

A negyedik polgárjogi elévülési
idő az 1 éves elévülési idő, ide elég
sok bírósági eljárást sorol a tör-
vény. Ennek értelmében a követ-
kező ügyeket kell egy éven belül
iktatni a bíróságon elévülés szank-
ciója mellett: a közétkeztetésben
vagy a hoteliparban dolgozó keres-
kedők, vállalkozók egy évig igé-
nyelhetik vissza bírósági úton az
általuk biztosított szolgáltatások el-

lenértékét. Ugyancsak egy évig in-
díthatnak bírósági eljárást a szol-
gáltatás ellenértékének érvénye-
sítéséért azok a tanárok, nevelők,
mesterek, művészek (profesori,
institutori, maeştri, artişti), akik
óraadóként tartottak órákat, magá-
nórákat óra szerinti, valamint napi
vagy havi bontásban. Az orvosok,
bábák, asszisztensek és gyógysze-
részek bírósági keresetet egy évig
nyújthatnak be, amennyiben ezzel
az orvosi szolgáltatás ellenértékét
kívánják érvényesíteni. A kiskeres-
kedő az eladott áru ellenértékét egy
évig kérheti bírósági úton. A meg-
rendelésre dolgozó mesterek és
művészek a munkájuk ellenértéké-
ért indított pert maximum egy évig
iktathatják bíróságon. Ugyanez vo-
natkozik az ügyvédekre is, akik a
ki nem fizetett ügyvédi tiszteletdí-
jért és az ügyvédi tevékenység
költségeiért az ügyfelet egy évig
perelhetik, illetve hajthatják végre.
Itt külön rendelkezéseket is tartal-
maz a törvény, amelynek értelmé-
ben ezt az egyéves határidőt a
bírósági ügyben született jogerős
döntés dátumától kell számítani –
amennyiben peres ügyről volt szó
– vagy a peres felek kibékülésének
dátumától, illetve az ügyvédi felha-
talmazás visszavonásától. Ameny-
nyiben be nem fejezett
tevékenységről van szó, az ügyvédi
díjat az utolsó ügyvédi ügylet, te-
vékenység lejártától számított
három évig lehet bírósági úton
visszaigényelni. Ugyancsak a fen-
tebb említett egyéves határidő ér-
vényes a közjegyzők és
végrehajtók esetében, akik tevé-
kenységük, szolgáltatásuk díját
annak esedékességétől számított
egy évig igényelhetik vissza. Utol-
jára pedig a mérnökök, műépíté-
szek, földfelmérő geológusok,
könyvelők és más szabadfoglalko-
zásúak a nekik járó összegeket és
díjakat egy évig igényelhetik visz-
sza bírósági úton. Az elévülési időt
ebben az esetben attól az időpont-
tól számítják, amikor a szóban
forgó munkát befejezték. 

Az elévülésről és az elbirtoklásról (II.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Kapacitásfejlesztés az ifjúságügy területén
Csereprogramok és hátrányos helyzetűek

ösztönzése 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az alacsony hőmérsékleti ér-
tékek miatt nagy a meghibá-
sodások, csőrepedések
száma, ezért az Aquaserv Rt.
közleményben látja el a la-
kosságot hasznos tanácsok-
kal.

– A fűtést ne zárják el teljesen
akkor sem, ha nem tartózkodnak
otthon.

– Óvják a vízórát és azokat a ve-
zetékeket, amelyek ki vannak téve
a hidegnek.

– -5 Celsius-fok alatti hőmérsék-
leti értékeknél nem ajánlott fel-
nyitni a vízóraakna fedelét, zárva
kell tartani és megfelelően szige-
telni, hogy a fagy ne okozzon kárt
a rendszerben. 

– A csatlakozáshoz szerelt mérő-
óra, amennyiben nem szigetelt ak-
nában található, akár polisztirén
lemezekkel is szigetelhető.

– Ne használjanak olyan anyago-
kat, amelyek felszívják a nedvessé-
get: textil, szalma, papír, üvegvatta
stb.

– Bizonyosodjanak meg afelől,
hogy az aknafedő jól zár.

– Hótakaró nélküli fagyos napo-
kon védjék az aknafedőt műanyag
fóliával, amelyre terítsenek földet,
hogy az aknában található vezeték-
rendszer tartozékait megvédjék a
fagykártól.

– Amennyiben hosszabb időre
hagyják el otthonukat, ürítsék ki a
belső vezetékrendszert. 

– Fontos, hogy amennyiben a
csatlakozás mérőórája elfagyott, ne
próbálkozzanak a kiolvasztásával,

hanem értesítsék az Aquaserv Rt.
munkacsoportját.

– A vízvezetékek és mérőórák ki-
olvasztásához ne használjanak nyílt
lángot.

– Az elfagyott vízmérő órákra
forró vizet sem szabad önteni.

Az Aquaserv vezetősége felhívja
a magánfogyasztók figyelmét, hogy
az érvényben lévő jogszabályok ér-
telmében a magánterületen lévő
vízórák megóvása az ügyfél felelős-
sége. Következésképpen az elfa-
gyott vízmérő órák cseréjének
költségei a tulajdonosra hárulnak. 

A hóolvadásból keletkező víz
megfelelő elvezetéséhez ugyanak-
kor a lakosság aktív hozzájárulására
van szükség. Ezért felhívják a gaz-
dasági egységek, a polgárok, a hó-
eltakakarítást végző cégek
figyelmét, hogy ne gyűjtsék a havat
a lefolyócsatornák fölé vagy mellé,
hagyják szabadon a lefolyók fedő-
rácsait. Az összegyűjtött havat az
úttesten a járda szélétől 30 cm-re
halmozzák úgy, hogy a forgalmat
ne akadályozza, de a lefolyókat se
tömítsék el vele. 

A fogyasztók Marosvásárhelyen
a 0265/208-888, Szászrégenben a
0265/512-800, Segesváron a
0265/772-350, Dicsőszentmárton-
ban a 0265/441-035, Marosludason
a 0265/411-425, Radnóton a
0265/471-394, Székelykeresztúron
a 0266/242-703-as telefonszámo-
kon jelezhetik az esetleges rendel-
lenességeket.

A vízvezetékrendszer téli karban-
tartásáról bővebb felvilágosítással az
Aquaserv www.aquaserv.ro/utile/sfa-
turi honlapján szolgálnak. (pálosy)

Tanácsok a vezetékelfagyás megelőzésére 
Téli kellemetlenségek

Eltörlik a bűnügyi nyilvántartó illetékét
Február elsejétől ingyenes

A bruttó minimálbér 1.450 lej
A munkáltatókat megbírságolhatják
Február elsejétől a 2017. január 6-i 1-es számú kormányhatározat ér-

telmében a jelenlegi 1.250 lejes havi bruttó minimálbér 1.450 lejre emel-
kedik. Ez a teljes, 166 órás átlag munkaidőben foglalkoztatottakra
érvényes, ami 8,735 lejes órabérnek felel meg. Amennyiben a munkáltató
ez alatt az érték alatt szabja meg alkalmazottai alapfizetését, tette kihá-
gásnak minősül, és 300–2.000 lej közötti bírságot szabhatnak ki mindenik
egyéni munkaszerződés miatt – áll a Maros Megyei Területi Munkaügyi
Felügyelőség főfelügyelője, Eva Man kézjegyével ellátott sajtóközle-
ményben. (sz.p.)

Február elsejétől a rendőrség
bűnügyi nyilvántartójához
büntetlenségi igazolásért fo-
lyamodóknak nem kell kifizet-
niük az eddig alkalmazott
tízlejes illetéket. Ez magán-
és jogi személyekre egyaránt
érvényes.

Mindazok, akik február elsejétől
kérvényezik a büntetlenségi igazo-
lást, nem kell felmutassák a 10 lejes
illeték kifizetését igazoló nyugtát –
áll a rendőrség közleményében.
Azokon a rendőrségeken, ahol mű-
ködik ez a szolgáltatás, az igénylők
érvényes személyazonossági iga-
zolványuk, útlevelük, ideiglenes
lakcímkártyájuk kíséretében kell
benyújtsák a kérést. A külföldön tar-
tózkodó személyek az illető orszá-
gok romániai konzuli hivatalaiban
és diplomáciai képviseletén igé-

nyelhetik, illetve közjegyzői felha-
talmazás birtokában saját megbí-
zottjaik révén is kikérhetnek
büntetlenségi igazolást az ország-
ban. 

Az igazolást, amennyiben az or-
szágban adták le a kérvényt, általá-
ban azonnal, de legtöbb három
napon belül kiadják. Ha külföldi
diplomáciai képviseleteken igénylik
a priuszt, a kérvény leadásától szá-
mított 30 napon belül megkapható.
Az igazolások hat hónapig érvénye-
sek, de csak arra a célra használha-
tók fel, amit a kérvényben
megjelöltek. A jogi személyeknek
legtöbb három napon belül kézbesí-
tik a bűnügyi nyilvántartó büntet-
lenségi igazolását, a kérvényt a
szükséges dokumentumokkal a tör-
vényes képviselő nyújthatja be.
(sz.p.p.) 

Az Erasmus+ program pályázatot hirdet kon-
zorciumok számára a következő témákban:
együttműködés és csereprogramok megerő-
sítése az ifjúságügy terén; a hátrányos hely-
zetű fiatalok megszólítása és aktív
társadalmi részvételre való ösztönzésük; az
ifjúsági munka, a nem formális tanulás és az
önkéntesség színvonalának javítása és elis-
merésének növelése; a nem formális tanu-
lásra irányuló mobilitás regionális
kidolgozása.

Az ifjúsági kapacitásfejlesztési projektek céljai a
következők:

• a programországok és a világ különböző régió-
iban található partnerországok közötti együttműködés
és csereprogramok megerősítése az ifjúságügy terén;

•az országokon átívelő, nem formális mobilitás elő-
segítése a programban részt vevő országok és part-
nerországok között, különösképpen a hátrányos
helyzetű fiatalok megszólítása kompetenciaszintjük
növelése és aktív társadalmi részvételre való ösztön-
zésük érdekében;

• az ifjúsági munka, a nem formális tanulás és az
önkéntesség színvonalának javítása és elismerésének

növelése a partnerországokban, valamint e területek
más oktatási rendszerekkel, a munkaerőpiaccal és a
társadalommal való együttműködés és kiegészítő jel-
legének fokozása;

• a nem formális tanulásra irányuló mobilitás regi-
onális szintű rendszerei és programjai kidolgozásá-
nak, tesztelésének és elindításának előmozdítása.

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végre-
hajtó Ügynökség (EACEA) pályázata nyitott. A visz-
sza nem térítendő támogatási pályázat leadási
határideje 2017. március 8. A költségek maximum
80%-a számolható el.

Pályázóként részt vehetnek: nonprofit szervezetek,
egyesületek, nemkormányzati szervezet (az európai
ifjúsági nemkormányzati szervezeteket is beleértve),
Nemzeti Ifjúsági Tanács, helyi, regionális vagy nem-
zeti szintű közintézmény. A pályázó szervezet a pályá-
zat benyújtási határidejeként megadott időpontban
legalább egy éve törvényesen bejegyzett szervezetként
kell működjön. Kizárólag olyan projektek támogatha-
tók, ahol legalább három különböző ország legalább
három szervezete működik együtt. Bővebb felvilágo-
sítás a http://palyazatokmagyarul.eu/competition/de-
tail/1124 honlapon. (sz. p.)



A magyar férfikézilabda-válogatott 34-29-re
legyőzte Chile csapatát a franciaországi világ-
bajnokság C csoportjának harmadik forduló-
jában, hétfőn Rouenban. 

A magyar és a chilei csapat történetének első mér-
kőzését Jamali Iman és Juhász Ádám is két góllal
kezdte (4-1), de az ellenfél hamarosan felzárkózott (7-
6). A védekezésre egyik csapat sem fordított sok figyel-
met, az első negyedóra végén Jamali már öt lövésből
öt találatnál járt, neki köszönhetően ismét megnyugta-
tónak tűnő különbség alakult ki a felek között (12-8).
A játék képe a folytatásban sem változott jelentősen,
de a támadásban előfordult magyar pontatlanságok
miatt a szünetig nem tudta növelni előnyét Javier Sa-
baté szövetségi kapitány együttese (17-14).

A második felvonásban folytatódott az adok-kapok,
amelyben a chileiek – akik igyekeztek minél gyorsab-
ban kézilabdázni – továbbra is tartották magukat (21-

19). A magyarok emberhátrányban voltak eredménye-
sek, ellenfelük az üres kapuba talált be, de a hatékony
védekezés továbbra is hiányzott a játékból, ezen a ka-
pusteljesítmények sem tudtak számottevően segíteni.
A hajrában az addigi legnagyobb különbség alakult ki
(32-27), és végül viszonylag szoros, de megérdemelt
sikert aratott a magyar együttes.

A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzér-
mes németektől pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnok
harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kaptak ki,
következő ellenfelük pedig Szaúd-Arábia csapata lesz
ma 15 órától (romániai idő szerint). A hatcsapatos cso-
port első négy helyezettje jut a nyolcaddöntőbe, az ötö-
dik és hatodik az alsóházban az Elnök Kupáért
folytathatja szereplését. A magyar együttes pénteken
Fehéroroszország együttesével zárja a világbajnokság
első fázisát.
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Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-vb, C csoport, 3. forduló: Magyarország – Chile 34-29 (17-14)
Rouen, 600 néző, vezette: Bualluka, Kenisszi (tunéziaiak)
lövések/gólok: 51/34 (67%), illetve 52/29 (56%)
gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/3
kiállítások: 10, illetve 2 perc
Magyarország: Fazekas – Harsányi 1, Balogh Zs. 1, Bánhidi 4, Császár 4, Jamali 7, Juhász Á. 5. Cserék:

Mikler (kapus), Szöllősi, Schuch, Ligetvári 1, Gulyás 2, Zubai, Ancsin 3, Bodó 1, Lékai 5
A chileiek legeredményesebb játékosa Erwin Feuchtmann lett kilenc góllal, Rodrigo Salinas hatszor volt

eredményes.
A csoport további eredményei: 2. forduló: Chile – Németország 14-35, Szaúd-Arábia – Fehéroroszország

26-29; 3. forduló: Horvátország – Fehéroroszország 31-25.

„A mi kárunkra élménykézilabdáztak a chileiek!”
„Meg kell tanulnunk megnyerni a mérkőzéseket, ez nehéz feladat. Felszabadultabban kellene örülnünk

a sikernek, mert nem könnyű meccsen győztünk” – nyilatkozott a lefújás után Gulyás Péter, aki harminc
percet töltött a pályán, és két góllal járult hozzá a dél-amerikaiak 34-29-es legyőzéséhez. A balkezes ké-
zilabdázónak ez volt az első meccse a tornán, ugyanis a sérült csapatkapitány helyett hétfő délelőtt került
a keretbe. „Várjuk, hogy Nagy László visszatérjen. Az is elképzelhető, hogy én kerülök ki, de addig igyek-
szem segíteni a csapatot, ahogyan ma is törekedtem rá” – mondta Gulyás.

Császár Gábornak ezúttal csak nyolc perc jutott, de minden hétméteresét értékesítette, így négy góllal
zárta a találkozót. „Nagyon fontos volt számunkra, hogy elkezdjük gyűjteni a pontokat, és legalább a har-
madik helyet megszerezzük a csoportban. Élmény volt nézni a chileieket, de mindezt a mi kárunkra tették,
mert rengeteg gólt kaptunk, ilyen csapat ellen ennyi megengedhetetlen.” Ami a magyarok támadójátékát
illeti, Császár elismerte, hogy kihagytak néhány ziccert, ami lehet, hogy más ellen nem fért volna bele, de
lőttek 34 gólt, ezért szerinte ezzel nem volt olyan nagy gond.

Eredményjelző
* A csoport, 3. forduló: Franciaország – Norvégia 31-28, Brazília –

Japán 27-24, Lengyelország – Oroszország 20-24. Az állás: 1. Francia-
ország 6 pont, 2. Norvégia 4, 3. Brazília 4, 4. Oroszország 4, 5. Len-
gyelország 0, 6. Japán 0.

* B csoport, 3. forduló: Izland – Tunézia 22-22, Szlovénia – Macedó-
nia 29-22, Spanyolország – Angola 42-22. Az állás: 1. Spanyolország
6 pont, 2. Szlovénia 6, 3. Macedónia 4, 4. Izland 1, 5. Tunézia 1, 6. An-
gola 0.

* D csoport, 2. forduló: Argentína – Svédország 17-35, Bahrein –
Katar 22-32; 3. forduló: Egyiptom – Bahrein 31-29, Dánia – Svédország
27-25. A csoport állása: 1. Dánia 6 pont/3 mérkőzés, 2. Svédország 4/3,
3. Egyiptom 4/3, 4. Katar 2/2, 5. Bahrein 0/3, 6. Argentína 0/2.

Eredményjelző
Africa Race, végeredmény:
* autósok: 1. Vlagyimir Vasziljev, Konsztantyin Zsilcov (orosz, Mini)

36:33:40 óra, ...11. Szalay Balázs, Bunkoczi László (magyar, Opel
Mokka) 9:46:46 ó hátrány

* kamionosok: 1. Andrej Karginov, Andrej Mokejev, Dmitrij Nyikitin
(orosz, Kamaz) 39:52:43 óra, ...5. Kovács Miklós, Czeglédi Péter, Ács
László (magyar, Scania) 31:35:52 óra hátrány, 6. Darázsi Zsolt, Szalai
Norbert (magyar, MAN) 51:08:45 ó h.

* motorosok: 1. Teddy Gev Sella (izraeli, KTM) 42:13:11 óra

Jövő vasárnap jelölik ki a 2021-es és a 2023-as női kézilabda-vb helyszínét
Jövő vasárnap Párizsban kiderül, hogy Magyarország rendezheti-e a 2021-es vagy a 2023-as női kézilabda-világbajnokságot. A helyszínkijelölés az egyik napirendi pontja a nem-

zetközi szövetség (IHF) tanácsülésének. A magyar pályázatot jövő pénteken mutatják be az IHF vezetői előtt, ugyancsak a francia fővárosban. A magyar szövetségnek (MKSZ) az
IHF tavaly ősszel jelezte a jelentkezési lehetőséget, miután Magyarország a 2021-es és a 2023-as férfi-világbajnokság rendezési jogát nem kapta meg. A magyar pályázatban Győr,
Veszprém, Budapest, Tatabánya, Szeged és Debrecen szerepel lehetséges helyszínként. A 2021-es tornáért az egyetlen ellenfél Spanyolország – amely még soha nem rendezett női
világ- vagy Európa-bajnokságot –, a 2023-as vb-ért pedig Oroszország, valamint a közös norvég-dán-svéd pályázat. Magyarország 1982-ben és 1995-ben rendezett női világbajnok-
ságot (utóbbit Ausztriával közösen), 2004-ben és 2014-ben pedig Európa-bajnokságot (utóbbit Horvátországgal együtt).

A 11. helyen végzett a Szalay Ba-
lázs, Bunkoczi László kettős a
klasszikus Dakar-útvonalon rende-
zett Africa Race nemzetközi terep-
raliversenyen. Az Opel Dakar Team
autós párosa – amint az a csapat
közleményéből kiderül – kategóriá-
jában második lett a 6500 kilométe-
res viadalon.

Szombaton a Saint Louis és
Dakar közötti 292 kilométerből
csak 22 volt mért, de ennek az ered-
ménye már nem számított bele a
versenybe, így afféle örömautózás
zajlott a zárónapon. A motorosok
egyszerre rajtoltak, az autósokat
pedig nyolcas csoportokba osztot-
ták.

Szalay Balázs tizenegyedszer,
míg Bunkoczi László hetedszer ju-
tott el a Rózsaszín-tónál lévő célig.

„Minden verseny nehéz, ami át-
megy a Szaharán, ez sem volt kivé-
tel” – idézte a hírlevél Szalayt.
Hozzátette: „azt most nem tudom
megmondani, hogy az afrikai verse-
nyeink sorában nehézség szempont-
jából ez hol helyezkedik el, hiszen
mindig azt érzed a legnehezebbnek,
amit utolsóként teljesítesz, de nem
volt könnyű, az biztos. Sok bosz-
szantó apróság hátráltatott minket
az elmúlt két hét során, de a pályák
jók voltak, csodás helyeken autóz-
tunk, és itt vagyunk a célban, ami
nagy öröm. Megint próbára tettük
magunkat, és megfeleltünk”.

A kamionosok között a Kovács
Miklós, Czeglédi Péter, Ács László
trió az ötödik helyen ért célba, míg
a Darázsi Zsolt, Szalai Norbert ket-
tős a hatodik helyen zárt.

Africa Race: A 11. helyen
célba értek Szalayék

Először nyert a magyar válogatott a férfikézilabda-vb-n

RÖVIDEN
* Továbbra is az argentinok állnak a Nemzetközi

Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistájának élén,
amelyet múlt héten hoztak nyilvánosságra. A magyar
válogatott változatlanul a 26. helyezett, Románia
pedig egyet javítva decemberi pozíciójához képest a
38. A FIFA-rangsor első 34 helyén nem történt válto-
zás, Brazília a második, a világbajnoki címvédő Né-
metország csapata pedig a harmadik.

* A 2015-ös gazdasági évben is a Real Madrid pro-
dukálta a legnagyobb bevételt, megelőzve az FC Bar-
celonát és a Manchester Unitedet. Az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) közzétette a kontinens
klubfutballjáról készített átfogó kimutatását, amely-
nek egyik eleme a klubok bevételeinek részletezése. A
spanyol királyi klubnak 578 millió euró volt a bevétele
a vizsgált időszakban, amely 28 millióval több az egy
évvel korábbinál. Mögötte a katalán nagycsapat 561
millió euróval a második, 76 milliós, azaz 16 száza-
lékos javulást felmutatva. A harmadik helyen a Man-
chester United 521 millióval áll. A legjobb tízbe a
Paris Saint-Germain (francia, 4.), a Bayern München
(német, 5.) és a Juventus (olasz, 10.) mellett még to-
vábbi négy angol klub, a Manchester City (6.), az Ar-
senal (7.), a Chelsea (8.) és a Liverpool (9.) fért be.

* FIFA-tanácsi tagságra pályázik Csányi Sándor. A
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke beje-
lentette, hogy szeretné elfoglalni a megüresedő négy
hely egyikét. A magyar sportvezető a közép-kelet-eu-
rópai térség immár hagyományosnak mondható szö-
vetségi egyeztetésén közölte szándékát a
megjelentekkel. Az alapító Magyarország, Csehor-
szág, Lengyelország és Szlovákia mellett Ausztria,
Liechtenstein és Svájc, illetve társult együttműködő-

ként Németország küldöttsége volt jelen Varsóban a
találkozón.

* Sorban hullanak a románok az ausztrál nyílt te-
niszbajnokságon: Simona Halep és Patricia Ţig után
Monica Niculescu és Ana Bogdan is elvérzett az első
fordulóban. Utóbbi kettőt egyaránt orosz ellenfél
győzte le. A WTA-ranglista 32. helyén álló, 29 éves
Niculescu meglepetésre alulmaradt a 18 éves Ana
Blinkovával szemben (aki 189. a WTA-listán). A 2 óra
15 perces mérkőzést 6-2, 4-6, 6-4 arányban nyerte az
orosz versenyző. A 24 éves Ana Bogdan (aki a világ-
ranglista 125. helyezettje) először szerepelt a mel-
bourne-i tornán, őt a WTA-ranglista 18. helyezettje,
a 30 éves Elena Vesznyina ejtette ki egy óra 22 perc
után, 7-5, 6-2 arányú győzelemmel. A Melbourne-ben
szervezett torna női egyéni versenyében indult hat
román játékos közül csak Irina Begu és Sorana Cîrs-
tea jutott túl az első fordulón.

A két csapat története során első ízben mérte össze erejét, és Chile nem adta olcsón a bőrét

A FIFA 2016-os elnökválasztási konferenciáján a reformprogramja ré-
szeként jelentette be, hogy megszűnik a végrehajtó bizottság, amely-
nek helyét a korlátozott döntéshozó jogkörrel rendelkező FIFA-tanács
veszi át. Ebben helyet szeretne kapni a magyar futball vezetője, Csányi
Sándor is

A C csoport állása

1. Horvátország 3 3 0 0 90-76 6  
2. Németország 2 2 0 0 62-37 4  
3. Magyarország 3 1 0 2 85-87 2  
4. Chile 3 1 0 2 75-97 2  
5. Fehéroroszország 3 1 0 2 82-89 2  
6. Szaúd-Arábia 2 0 0 2 49-57 0



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(58409)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(58409)

KIADÓ bútorozott garzon a köz-
pontban (Victoriei–Győzelem tér),
140 euró/hó + kaució. Tel. 0752-
379-608. (58332-I)

MINDENFÉLE

NÉMETNYELV-ÓRA felnőtteknek
és gyerekeknek. Tel.  0751-309-
402. (18413-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58443)

MEGEMLÉKEZÉS

Csillag lett ő, mert szívből
szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap,
De a szívünkben él, s örökre
ott marad.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk DOMAHIDI
GYUSZIKÁRA halálának
hetedik évfordulóján. Gyá-
szoló szerettei. (58418)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Fájdalommal, megtört szívvel
és kegyelettel emlékezünk
halálának első évfordulóján a
nyárádszeredai NOVÁK
MIKLÓSRA, aki január 18-án
csendesen megpihent és az
örökkévalóságba költözött.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Örökké
megőrzünk szívünkben.
Szerettei. (58438)

Szomorúan emlékezünk
januárban özv. KESZEG
JÁNOSNÉRA szül. MOLNÁR
MÁRIA-MAGDOLNA halálának
9. évfordulóján.  Nyugodjon
békében! Fia és családja.
(58470-I)

ELHALÁLOZÁS

Búcsúzunk kedves barátunktól,
a Continental Hotel volt zongo-
ristájától, 

DEMETER OTTÓTÓL. 
Nyugodj békében, drága bará-
tunk! 

László Dénes és családja,
László Lehel, Emőke, 

Gyöngyvér és családjuk.
(58440-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, anyós, nagymama, déd-
mama, testvér, rokon és jó
szomszéd, a nyárádkarácsony-
falvi 

MUNTYÁN ROZÁLIA 
szül. Máthé 

2017. január 16-án,  hosszú
szenvedés után,  életének 87.
évében csendesen megpihent.
Temetése január 19-én 13 órától
lesz a nyárádkarácsonyfalvi
családi háztól, református szer-
tartás szerint. Emlékét szívünk-
ben örökre megőrizzük. 

Búcsúzik drága férje, két fia,
két menye, két unokája, 

két dédunokája, két testvére
és azok családja, valamint 
a közeli és távoli rokonok 
és szomszédok. (58449-I)

Szomorú szívvel veszünk bú-
csút a szerető férjtől, édesapá-
tól és nagytatától, a somosdi
születésű 

FERENCZI LAJOS 
nyugalmazott mezőpaniti

számtantanártól, 
aki életének 82. évében adta
vissza lelkét Teremtőjének. Te-
metésére január 19-én, csütör-
tökön 13 órától kerül sor a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

Emlékét őrzi felesége, Eszter,
lányai: Esztike és Gyöngyi,

unokái és vejei. (58459-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett gyermek, férj,
jó barát, szomszéd, munkatárs, 

SZABÓ GYULA 
2017. január 13-án eltávozott az
élők sorából. Temetése 2017.
január 19-én, csütörtökön 13
órakor lesz a marosszentgyör-
gyi temetőben (a nagy kórház
mögött), evangélikus szertartás
szerint. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (58458-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett, drága jó édes-
anya, nagymama, testvér,
rokon, az ákosfalvi születésű 

MÁTHÉ LUJZA 
életének 80. évében türelmes
szenvedés után január 15-én
csendesen megpihent. Teme-
tése január 19-én 13 órakor lesz
a katolikus temető alsó kápol-
nájából. Emlékét örökre szí-
vünkben őrizzük. 

Lányai, Mária és Ildikó,
szeretett unokái: Zsuzsa,
Barni és Timike. (58454-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel veszünk búcsút a mi
drága 

LUJZI mamánktól. 
Unokái: Zsuzsi, Barni, Timike.

(58454-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett 

MÉSZÁROS MIHÁLY 
a Textila Mureş volt raktárosa 

életének 78. évében hosszas
szenvedés után megpihent.
Utolsó földi útjára csütörtökön,
január 19-én 14 órakor kísérjük
a katolikus temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Búcsúznak tőle: Rózsika, 
Babuci, Strauss, Strausska,

testvérei, Icu, Magda, Laci 
és azok családja. (58471-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Józsi
Klárának szeretett ÉDESANYJA
elhunyta miatt érzett
fájdalmában. Őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak. A
Gedeon Richter Románia Rt.
munkaközössége. (sz.-I)

Mély megrendüléssel búcsú-
zunk a drága PUPP ILDIKÓTÓL.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Jóságos és szerető
lényének áldott szép emlékét
szívünkben örökké megőrizzük.
Nagy Imre és családja, a Frank
és a Füstös családok. (58457-I)

Őszinte részvétünket,
együttérzésünket fejezzük ki
munkatársunknak, Tordai
Vilma-Gyöngyinek ÉDESAPJA
elvesztése miatt. Nyugodjon
békében! Az OrtoProfil
munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik PUPP ILDIKÓT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek és fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló
család. (1389-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Közlemény
Felszólítom a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Közigaz-

gatási Igazgatóság és az Országos Lakásügynökség vezető-
ségét, hogy az ANL-s lakások eddig alkalmazott bérleti díját vezessék
vissza. 

Az év elején hozott jogszabályokon – melyekkel az Országos La-
kásügynökség által építtetett lakások bérleti díját megemelték – sür-
gősen változtatni kell. 

Elemzéseink során arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi
bérlők több mint 40%-a nem fogja tudni törleszteni a megszabott tari-
fákat, az ingatlanpiacon alkalmazott albérletek ára jóval ezek alatt van. 

Kérem, sürgősen elemezzék az új szabályozásokat, és változtassa-
nak az új díjszabásokon.

Dr. Dorin Florea polgármester

SZÉKELYVÉCKE KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

értesíti az érdekelteket, hogy a Népújság január 12-i számában meg-
jelentetett III. besorolású, 
ASSZISZTENSI FOKOZATÚ REFERENSI

állásra 
a versenyvizsga írásbeli próbájára február 21-én kerül sor, a beirat-
kozási dossziékat február 8-ig lehet benyújtani. (18472)

Fájó szívvel, mélységes
fájdalommal emlékezünk 2010
januárjára BENEDEK ISTVÁN
halálának 7. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (mp.-I)

Ma 8 éve, hogy a drága édesanyám,
a székelykakasdi id. ÖTVÖS IRMA
szül. Incze megszűnt élni. Emlékét
megőrzöm, amíg élek.
Leánya, Irma Annamária. (58439)
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A KÖZPONTI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY nevében hálásan
köszönjük mindazon személyek nagylelkűségét, akik a Merkúr
áruházban adakoztak a gyereküket egyedül nevelő szülők részére
(25 családnak tettük szebbé közösen a karácsonyát). 
Külön köszönet a Merkúr áruháznak a lehetőségért és a Helvien Kft.-
nek a gyönyörű magyar ruhákért! 
Legyen áldott ez az új év is! 

Kövesdi Judit (sz.-I)

Kijev hivatalos levelet ka-
pott az ENSZ-től, és ebben a
világszervezet megerősíti
annak a dokumentumnak a
valódiságát, amelyben Vik-
tor Janukovics leváltott
elnök írásban kérte az orosz
hadsereg beavatkozását Uk-
rajnában – hozta nyilvános-
ságra kedden Jurij Lucenko
ukrán főügyész Facebook-
oldalán.

A levél – mint a főügyész fogal-
maz – újabb bizonyítéka annak,
hogy az Oroszországba menekült
exelnök hazaárulást követett el.
Csatolva elküldték ugyanis a le-
fényképezett másolatát Januko-
vics 2014. március 1-jén kelt
nyilatkozatának is, amelyben a
volt államfő Moszkva ENSZ-kép-
viseletén keresztül kérte az Orosz-
országi Föderáció fegyveres erőit,
hogy küldjenek csapatokat Ukraj-
nába. A világszervezet csatolt to-
vábbá egyéb, ezzel összefüggő
hivatalos dokumentumokat is,
amelyeket Oroszország adott át az
ENSZ-nek.

A főügyész tavaly november
végén gyanúsította meg hivatalo-
san Janukovicsot hazaárulással,
amikor az exelnök videokonferen-
cia útján a dél-oroszországi Rosz-
tov-na-Donuból tanúvallomást tett
a kijevi Majdan-tüntetők ellen
2014 elején elkövetett erőszak
vádjával bíróság elé állított ro-
hamrendőrök perében. Lucenko
ezt az alkalmat használta ki arra,
hogy tudassa Janukoviccsal: haza-
árulással gyanúsítják. Hozzáfűzte:
mivel a volt államfő külföldön tar-
tózkodik, rejtőzködik az ukrán
igazságszolgáltatás elől, szóban
kellett ezt közölnie vele.

Lucenko már akkor felsorolta a
gyanúsítás indokai között, hogy

Janukovics írásos nyilatkozatban
kérte Vlagyimir Putyin orosz el-
nököt, vesse be az orosz hadsere-
get Ukrajna területén.

Janukovicsot a parlament 2014.
február 22-én menesztette hivata-
lából, az államfő akkor már mene-
külőben volt Oroszország felé. A
döntés előzményeként a rendfenn-
tartók éles töltényekkel lőttek a
tüntetőkre, aminek következtében
több mint százan veszítették éle-
tüket. A 450 tagú törvényhozás az
elnök leváltásáról szóló határoza-
tot fölényes többséggel, 328 támo-
gató szavazattal fogadta el. A
Majdanon történteket elítélve Ja-
nukovics parlamenti híveinek
többsége is támogatta az államfő
menesztését.

Oroszország 2014. február
végén, március elején fokozatosan
egyre nagyobb katonai erőket ve-
zényelt a Krímbe. Orosz különle-
ges alakulatok emberei szállták
meg a szimferopoli parlament
épületét, ahol jelenlétükben a kép-
viselők Moszkva-barát vezetést
választottak a korábbi helyett. A
félsziget Oroszországhoz tartozá-
sáról március 18-án írták alá a
megállapodást a moszkvai Kreml-
ben. Harmadnapra az orosz tör-
vényhozás mindkét háza
jóváhagyta a megállapodást.
Oroszország arra hivatkozva ke-
belezte be önkényesen a félszige-
tet, hogy az ott – Kijev és a világ
országainak többsége szerint tör-
vényellenesen és szabálytalanul –
megrendezett népszavazáson állí-
tólag a krímiek többsége a csatla-
kozásra szavazott. Az év tavaszán
Ukrajna keleti részén is – orosz tá-
mogatással – az Ukrajnától való
elszakadást követelő zavargások
kezdődtek. (MTI)

ENSZ-levél bizonyítja, 
hogy Janukovics orosz 

beavatkozást kért



A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba. Önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe
beadhatják. (18470-I)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz marosvásárhelyi és ré-
geni munkapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)
SÜRGŐSEN ALKALMAZOK TAXISOFŐRT tanúsítvánnyal (attesztát), naprakész egészségügyi iratok-
kal, minimum 2 év gyakorlattal, nagyon-nagyon előnyös fizetéssel, munkakönyvvel. Érdeklődni a 0787-
789-979-es telefonszámon. (58424-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónusz-
rendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv ismerete
kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59234-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb
és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit el-
várunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, in-
gyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSO-
FŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59235-I)
A ROBY BÁR ELADÓT alkalmaz. Tel. 0742-084-344. (18466-I)
Az IRUM RT. (székhely: Szászrégen, Axente Sever utca) alkalmaz nőt az ÉPÜLETEKET, SZÉKHELYE-
KET, IRODA- ÉS ADMINISZTRATÍV HELYISÉGEKET TAKARÍTÓ BIZTOS munkakörbe, aki a kar-
bantartói és takarítói munka megszervezésével járó feladatokat látja el. Elvárások: aktív, barátságos, komoly
személy. Juttatások: kedvező bérezési csomag, stabil munkahely korszerű és tiszta környezetben, meghatá-
rozott munkaprogrammal. Az érdekeltek önéletrajzukat az IRUM RT. Szászrégen, Axente Sever utca 6. szám
alatti székhelyén nyújthatják be, valamint elküldhetik az office@irum.ro e-mail-címre vagy a www.irum.ro
honlapon. Részletek a 0265/512-639-es telefonszámon. (59242)
A MAVIPROD KFT. (székhely: Szászrégen, Pandúrok utca) alkalmaz nőt az ÉPÜLETEKET, SZÉKHE-
LYEKET, IRODA- ÉS ADMINISZTRATÍV HELYISÉGEKET TAKARÍTÓ BIZTOS MUNKAKÖRBE,
AKI A KARBANTARTÓI ÉS TAKARÍTÓI munka megszervezésével járó feladatokat látja el. Elvárások:
aktív, barátságos, komoly személy. Juttatások: kedvező bérezési csomag, stabil munkahely korszerű és tiszta
környezetben, meghatározott munkaprogrammal. Az érdekeltek önéletrajzukat a IRUM RT. Szászrégen,
Axente Sever utca 6. szám alatti székhelyén nyújthatják be, valamint elküldhetik az office@irum.ro e-mail-
címre vagy a www.irum.ro honlapon. Részletek a 0265/512-639-es telefonszámon. (59243)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Sajtóközlemény 
A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc római katolikus líceum körül kialakult zavaros helyzetre

való tekintettel dr. Dorin Florea polgármester több alkalommal tárgyalást kezdeményezett a Maros
megyei tanfelügyelőség képviselőivel, újabb jogi megoldást keresve arra, hogy az oktatás a lehető legjobb
körülmények között történjen. 

Január 13-án, pénteken Marosvásárhely polgármestere ismét párbeszédre hívott egyes helyi tanácsosokat,
valamint a tanfelügyelőség képviselőit. Mi több, a polgármester a múlt év végén az Oktatásügyi Miniszté-
riumba átiratot küldött, amelyben tájékoztatta a szaktárcát a líceumban kialakult helyzetről, és arra is felhívta
a figyelmet, hogy ha nem oldják meg, az ügy feszültséget okozhat Marosvásárhelyen. 

„Az ügy túlpolitizálása súlyos következményekkel járhat, bizonytalanságot és zavart kelthet, mint ahogy
a MOGYE esetében vagy más hasonló helyzetben is történt” – nyilatkozta dr. Dorin Florea, Marosvásárhely
polgármestere. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osztálya 

Ingyenes parkolás 
Marosvásárhelyen 

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal értesíti a lakos-
ságot, hogy 2017. január 23-ától
lejár a város közterületére érvé-
nyes fizetéses parkolásra vonat-
kozó haszonbérleti szerződés. 

A helyi tanácsi határozatnak
megfelelően, betartva a közbe-
szerzési eljárást, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal
megrendelt egy szaktanulmányt,
amely tartalmazza majd a szol-
gáltatás műszaki, gazdasági kri-
tériumait. Ezek alapján
szeretnék a jövőben hatékonyab-
ban működtetni a szolgáltatást. 

Ezért – egy újabb erre vonat-
kozó helyi tanácsi határozat el-
fogadásáig – január 23-ától
Marosvásárhely közterületén
nem kell fizetni a parkolásért. 

A kül- és belkapcsolati
osztály 

7.
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Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel 
• 429 euró/2 fő/7 éj, 
egyszobás apartmanban

• 615 euró/5 fő/7 éj, 
kétszobás apartmanban

• 704 euró/7 fő/7 éj, 
háromszobás 
apartmanban

JANUÁRRA



A Népújság   
hirdetési

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.


