
Elfogadta a parlament
az idei költségvetést

Megszavazta a parlament kedden a 2017-es állami
költségvetést, amely 2,98 százalékos államháztartási hi-
ánnyal számol. A büdzsé elfogadása mellett 208-an,
105-en ellene voksoltak.  A társadalombiztosítási költ-
ségvetést is hasonló aránnyal szavazta meg a törvény-
hozói testület. A voksolást követően Sorin Grindeanu
miniszterelnök megköszönte a parlament támogatását.
A kormány 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel szá-
mol. A kabinet becslése szerint a bruttó hazai termék
(GDP) értéke eléri idén a 815,195 milliárd lejt.

A számítások szerint az államadósság az év végére
eléri a GDP 37,7 százalékát, az infláció 1,4 százalék
lesz. A kormány szerint az idén 4,3 százalékkal nő a fog-
lalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,3 szá-
zalékra mérséklődik. A költségvetést kifogásoló
ellenzéki pártok szerint túlméretezték a bevételeket,
amelyek a kormány reményei szerint 15 százalékkal ha-
ladják meg a tavalyi szintet; illetve kételyeiket fejezték
ki azzal kapcsolatban is, hogy a gazdaság valóban 5,2
százalékkal fog nőni. A várt gazdasági növekedést több
elemző is túl optimistának nevezte, ők 3,4-4,3 százalék
közötti GDP-bővülésre számítanak.

Az amerikai kereskedelmi kamara romániai kiren-
deltsége szerint a kormány csak úgy teljesítheti a gaz-
dasági növekedésre és a bevételek növelésére vonatkozó
célkitűzését, ha maradéktalanul megvalósítja a közbe-
ruházási programokat, illetve ha növeli és hatékonyabbá
teszi az adóbehajtási kapacitásokat. (MTI)

A Brassó–Nagyvárad között
épülő autópálya Nyárádtő–
Marosugra közötti szakaszán,
Szentpál környékén most, téli
időszakban is folyik a munka
(fotón), ami jó hír, hiszen ez
a szakasz a tervek szerint jú-
nius elsejéig el kell készüljön. 

Az Országos Úthálózat-fenntar-
tási Vállalat (CNAIR) honlapján
olvasható, hogy a Brassó–Bors kö-
zötti autópálya Marosvásárhely–
Marosugra közötti részét két
alszakaszra osztották, tavaly június
elsejétől a Marosugra–Nyárádtő
közötti 10,1 kilométeres alszaka-
szon a Strabag Kft. & Straco Grup
Kft. társulás dolgozik. A munkála-

tokat az építkezés kezdetétől szá-
mítva egy évre, azaz idén június el-
sejére kell befejezni.

Sajnos, a Strabag marosvásárhe-
lyi munkapontján az építkezés me-
netéről nem tájékoztathatják a
sajtót, mondván, hogy ezt az oszt-
rák cég bécsi irodája hivatott meg-
tenni. Hiába mondtuk, hogy itt
helyben kellene elmondani az itteni

embereknek, az olvasóknak, hiszen
ők a közvetlen érintettek. Annyit
megtudtunk, hogy a munkával ha-
ladnak, a télen is dolgoztak, ahogy
az időjárás engedte, s reményeik
szerint időben befejezik az autópá-
lyát. 

Az országos autópálya- és útügyi
hivatal egy másik, számunkra fontos

Több település 
maradt szolgáltató
nélkül
Február 1-től az ákosfalvi hulladékát-
rakó állomás járművei nem szállítják el
a környező községekből származó
hulladékot, ezért több nyárádmenti te-
lepülés más megoldást kell találjon
mindaddig, amíg beindul a megyei
rendszer. Akadnak községek, ahol a
mai napig sincs új szolgáltató. 
____________2.
Üzleti tervek
– egyszerűen 
– ezen a címen a Magyar Ifjúsági Ér-
tekezlet (MIÉRT) olyan vállalkozáster-
veket dolgozott ki, melyek 50 ezer
eurónál kisebb összegből megvalósít-
hatók. A cél segíteni a fiatalokat
abban, hogy itthon próbáljanak megél-
hetési lehetőséget teremteni maguk-
nak. 
____________6.
Két bronzérem
meg egy ezüst,
amely félig a miénk
is
Két országos bajnoki bronzérmese is
van a Marosvásárhelyi Iskolás Sport-
klubnak: a február 3-a és 5-e közötti
időszakban Resicabányán rendezett
versenyen Bodó Endre a 70 kg-osok,
Recorean Adrian a 84 kg-osok mező-
nyében állhatott fel a dobogóra. 
____________9.
A brit nagyvállalatok
többsége már érzi
a Brexit negatív
következményeit
A legnagyobb brit vállalatok zöme már
érzi a Brexit negatív következményeit,
és nagy többségük az üzleti környezet
további romlására számít a hétfőn
közzétett legfrissebb felmérés szerint.
____________10.

Válságnapok 
Tüntetünk, mert elégedetlenek vagyunk a sorsunkkal.

Tüntetünk, mert a politikumnak csúfolt új uralkodói osztály
önös érdekeit védve építgeti hatalmát. Tüntetünk, mert ne-
gyedszázada arra várunk, hogy jobb lesz az életünk. Tün-
tetünk, mert más cselekedetre képtelenek vagyunk.
Tüntetünk, mert azt hisszük, hogy síppal, dobbal elűzhető
a gonosz. Ha mégsem, hát akkor legalább jól kiordibáltuk
magunkat és megszívattuk a vörösöket. Ez a demokrácia.
Az utcára vonult érzelmek farsangi menete. Észérvekkel le-
hetetlen most porondra lépve vitába szállni a kormánybuk-
tató szándékkal, és értelmetlen is megvédeni egy olyan
kabinetet, amely hibát hibára halmozva önmaga alatt vágta
a fát. Olyannyira, hogy még az ortodox egyház is átpártolt
az utcai politizálók térfelére. Ezért nem csoda, hogy a leg-
nagyobb román szerepében tetszelgő államfő ezekben a na-
pokban hullámlovasként cikázik az államhatalom
intézményei között és kioktató hangnemben rángatja a
gyeplőket. Tegnap a parlament volt soron. Még a legelfo-
gultabb elemzők is megállapították, hogy az „osztályfőnöki
dorgálás” sérthette a törvényhozók méltóságát – de a szocde-
mek tüntető kivonulása sem volt tisztelettudó magatartás –,
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A Strabag épít, a Geiger engedélyre vár

Épülget az autópálya



Február 1-től az ákosfalvi hulla-
dékátrakó állomás járművei
nem szállítják el a környező
községekből származó hulladé-
kot, ezért több nyárádmenti te-
lepülés más megoldást kell
találjon mindaddig, amíg bein-
dul a megyei rendszer. Akadnak
községek, ahol a mai napig sincs
új szolgáltató. 

Az érintett községek egy részének
sikerült új szolgáltatót találni, így a hét
második felében vagy a jövő héten el-
szállítják a szemetet, a lakosság nem
érzékeli majd a megszakítást, akadnak
viszont olyan települések, ahol a helyi
önkormányzat túlzásnak tartja az ár-
ajánlatokban szereplő összegeket, és
tovább próbál egyezkedni. 

A csíkfalvi önkormányzat a napok-
ban köti meg a szerződést az új szol-
gáltatóval, így várhatóan a hét
második felében elszállítják a község-
hez tartozó településekről a hulladékot
– közölte lapunkkal Balogh István pol-
gármester. A községből eddig az Ákos-
falva községhez tartozó Kisgörgény
határában lévő átrakóállomásra szállí-
tották a hulladékot, és ennek fejében
személyenként havi 3 lejt fizettek a
helybéliek. Az új szolgáltató ennél töb-
bet kér, 4 lejben sikerült megegyezni
vele. Az önkormányzat több árajánla-
tot is kért, közülük ez bizonyult a 
legelőnyösebbnek. 

Székelyhodos község szintén szol-
gáltató nélkül maradt február 1-től.
Barabási Ottó polgármester lapunknak
elmondta, még nem találtak új szolgál-
tatót, a napokban többször is tanács-
koztak ez ügyben, ugyanis a héten
meg kell oldani a problémát. Több ár-
ajánlatot kértek, ezek közül kell kivá-
lasztani a legelőnyösebbet, ám

valószínű, hogy növekedni fog a hul-
ladékelszállítási díj. A község lakói
eddig évente 35 lejt fizettek ezért. A
polgármester megjegyezte, az elmúlt
év végén, amikor a tanács az idei évre
szóló helyi illetékeket – többek között
a szemétdíjat is – megszavazta, még
nem tudták, hogy február 1-től szolgál-
tató nélkül maradnak. A lakosság egy
része pedig már január folyamán ki is
fizette az adóval együtt a hulladékdí-
jat, így valószínűleg megoldást kell ta-
lálni, hogy a különbözetet begyűjtsék
tőlük. 

Backamadarason találtak egy céget,
amely előnyös áron vállalná a hulladék
elszállítását, így egészen csekély áre-
melkedésre számíthatnak a község
lakói – fejtette ki Szőcs Antal polgár-
mester. Négy céggel tárgyaltak, és
ezek közül egyiknek az árajánlata
alapján személyenként havi 4 lej sze-
mételszállítási díj hárulna a lakosságra
az eddigi 3,8 lej helyett. A helyi önkor-
mányzat várhatóan ezzel köti meg a
szerződést. Mint mondta, az egyes ár-
ajánlatok között jelentős különbség
volt, akadt cég, amely személyenként
havi 7-8 lejért vállalta volna el a szol-
gáltatást. A község vezetője megje-
gyezte, Backamadaras viszonylag
szerencsés helyzetben van, ugyanis az
ákosfalvi állomás járművei eddig két-
hetente szállították el a hulladékot, ja-
nuár 31-én még elvitték, és a
következő alkalom február 14-én
lenne. Addig remélhetőleg megkötik 
a szerződést, és nem lesz megszakí-
tás. 

Az ákosfalvi szemetet továbbra is a
Kisgörgény határában lévő átrakóállo-
másra szállítják, hogy megkíméljék a
lakosságot a többletkiadásoktól – je-
lentette ki lapunk érdeklődésére Os-
váth Csaba polgármester. Amikor
beindul a megyei hulladékgazdálko-

dási program, a kisgörgényi állomás is
ennek a részeként működik majd to-
vább, a megye által megszervezendő
licitet elnyerő cég fogja üzemeltetni. 
Nem terhelnék a lakosságot 
pluszkiadással

Bár nem az ákosfalvi hulladékát-
rakó állomásra szállították a szemetet,
néhány napja Nyárádszereda is ugyan-
ebben a hajóban evez, ugyanis lejárt a
szerződésük a mezőcsávási céggel,
amely eddig ezt a szolgáltatást vé-
gezte. Tóth Sándor polgármester fel-
háborodásának adott hangot, mert az
ezzel foglalkozó cégek nagyon fel-
emelték az árakat. Eddig a nyárádsze-
redaiak személyenként havi 4 lej
hulladékdíjat fizettek, viszont a jelen-
legi ajánlatok alapján a legalacso-
nyabb ár 5,8 lej volt, héa nélkül. –
Nem fogok olyan szerződést aláírni,
amiben ilyen magas ár szerepel. Egye-
lőre várunk, és folyamatosan tárgyalá-
sokat folytatunk – jelentette ki a
városvezető, aki reménykedik, hogy
sikerül megegyezni egy méltányosabb
árban, ami a lakosságnak nem jelent
sokkal nagyobb kiadást. 

Dózsa György községben is gond a
szemétkérdés, ugyanis az eddigi szol-
gáltató, a Salubriserv felmondta a szer-
ződést, így egyelőre csak február 28-ig
van biztosítva a szemételszállítás –
tudtuk meg Iszlai Tibor polgármester-
től. Arra hivatkozva bontottak szerző-
dést, hogy a megnövekedett költségek
miatt a jelenlegi áron (havi 2,5 lej sze-
mélyenként) nem tudják biztosítani a
szolgáltatást. A község vezetője kifej-
tette, más cégektől is kaptak árajánla-
tot, a legelőnyösebb ár, amit kínáltak,
4 lej. Várják a Salubriservtől is az ár-
ajánlatot, és ennek függvényében dön-
tik el, hogy melyik céggel kötnek
szerződést. 

Felrobbant egy ház Szászrégenben 
Tegnap reggel 8.15 órakor felrobbant és leégett egy ma-
gánház a Szászrégen központjához közel levő Terasz ut-
cában. A házban tartózkodó idős hölgy testének 40%-án
égési sérüléseket szenvedett, őt azonnal a bukaresti szak-
kórházba szállították, férje és fia is megsérült a baleset-
ben, de állapotuk nem annyira súlyos. A robbanást
gázszivárgás okozta, amely az utcai fővezetékből szárma-
zott. Lapzártakor a tűzoltók, illetve a gázvállalat illetékesei
a robbanás körülményeit vizsgálták. A ház teljes mérték-
ben tönkrement. A sérült idős férfi Pápai Lajos, a szászré-
geni magyar fúvószenekar vezetője.

Vakációs múzeumlátogatás 
A félévek közötti vakációban a diákok térítésmentesen is-
merhetik meg Anna történetét a Néprajzi és Népművészeti
Múzeumban. A kiállítás a 20. századi hagyományos életet
megváltoztató történéseket az asszonyszerepek és sorsok
keresztmetszetében mutatja be (a két világháború közötti
falu és város, kollektivizálás, kommunizmus, rendszervál-
tás), egyetlen szereplő szemszögéből nyújt rálátást a kor
társadalmi, tárgyi és ideológiai környezetére. A csoportok
a 0265/250-169-es telefonszámon jelezhetik részvételi
szándékukat. Bővebb tájékoztatás a www.muzeulmures.ro
honlapon. 

Kezdődik a Rocksuli
Február 8-án, ma 18 órától a marosvásárhelyi Jazz &
Blues Club Piano termében a Bronx Music Egyesület szer-
vezésében megnyitja kapuit a Rocksuli. A rendezvényen
részt vesznek a beiratkozott diákok és azok hozzátartozói,
a tanári testület, valamint a Bronx zenekar. Kilencvenen
iratkoztak be a tanfolyamokra. Hat szakon tanulnak majd
a diákok. A legfiatalabb hat, a legidősebb 57 éves. A leg-
távolabbról Sepsiszentgyörgyről nevezett be hallgató. Van,
aki több szakra is feliratkozott. 

Keresztény szeminárium 
Február 13-án este 7 órától a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi előadótermében Portik Herbert Zoltán hetednapi
adventista lelkész Élj Erdélyben jól és egészségesen! cím-
mel tart a gyakorlati kereszténységre irányuló szemináriu-
mot. A belépés ingyenes. 

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen 
A Hahota színtársulat február 11-én, szombaton és 12-én,
vasárnap este 7 órától a Maros Művészegyüttes előadó-
termében újra színpadra viszi a Ha betéved – nem téved!
című kabaré-előadását, amelyen fellépnek: Puskás
Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen Barna, Cseke
Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi P.
Szilárd. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a
Kultúrpalota és a Maros Művészegyüttes jegypénztáránál. 

Franciaországban rabolt 
– Ádámoson tartóztatták le

A Maros megyei rendőrök, az országos rendőr-felügyelő-
ség és az európai bűnüldözési iroda együttműködése nyo-
mán február 6-án Ádámoson letartóztatták azt a férfit, aki
ellen Franciaországban betörésért nemzetközi elfogatási
parancsot adtak ki. A 37 éves férfi két másik társával betört
egy cég székhelyére, ahonnan el akarták lopni a széfet,
majd nyomuk veszett. A gyanúsítottat átadják a franciaor-
szági hatóságoknak. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ARANKA,
holnap ABIGÉL és ALEX
napja. 
ABIGÉL: héber eredetű, jelen-
tése: az apa öröme.
ALEX: az Alexander becézésé-
ből önállósult, jelentése: harcra
kész férfi. 

8., szerda
A Nap kel 

7 óra 37 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 36 perckor. 
Az év 39. napja, 

hátravan 326 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

Jótékonysági rendezvény 
Február 18-án 18 órától a Kultúrpalotában az Együtt a
Rákos Gyermekekért Egyesület zenés előadást szer-
vez a Maros Megyei Tanáccsal és a Népművészeti Is-
kolával közösen. A One Up show jótékonysági műsort
a rákos gyermekek világnapjának tiszteletére adják
elő. A műsorban lesz néptánc, népdal, népies stílusú
előadások, de könnyűzene és meglepetések is. A be-
vételt a szervezet a rákos gyermekek támogatására
fordítja. 

Lehet jelentkezni 
a méhészek báljára 

A Maros Megyei Méhészek Egyesülete március 4-én
16 órai kezdettel tartja a hagyományos bálját a ma-

rosvásárhelyi Víkendtelepen, a polgármesteri hivatal
vendégházában. Jelentkezni, feliratkozni az egyesület
székhelyein, a méhészüzletekben lehet február 28-ig. 

TEDx-konferencia 
Marosvásárhelyen 

Február 11-én 14 és 20 óra között TEDx-konferencia
lesz a marosvásárhelyi Stúdió Színházban Challen-
ging Tomorrow címmel. A szervezők  azt szeretnék
megtudni, milyen kihívásokat hoz a jövő és hogyan
készülhetünk fel ezekre. Előadók: David Timiş, a 
Google munkatársa, Florina Pop klinikai szakpszicho-
lógus, Lawrence Warry fekete öves aikidomester és
oktató, Oprea Iulia Gestalt coach, Maurice Zondag
személyiségfejlesztő tréner, Marius Mariş vállalkozó,
Vizi Imre előadóművész. A konferencia moderátora
Johann Stan, meghívott Dan Maşca, a Reea cég ala-
pítója.
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Felhőátvonulások
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Megyei hírek

Hulladékgondok a Nyárádmentén 
Több település maradt szolgáltató nélkül

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Az RMDSZ nem vesz részt 
a kormány ellen beterjesztett 
bizalmatlansági szavazáson

Az RMDSZ törvényhozói nem vesznek részt a Sorin
Grindeanu által vezetett bukaresti szociálliberális
kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indít-
vány szavazásán, de az azt megelőző vitában kifej-
tik álláspontjukat a jogállamiságról – közölte a
magyar közmédiával Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke kedden. Az RMDSZ-frakcióban kedden hozott
döntést Kelemen Hunor azzal indokolta, hogy sem
a kormánybuktató kezdeményezésre, sem ellene
nem tudnak „jó lelkiismerettel” szavazni. Romániá-
ban egy kormány beiktatásához, illetve megbukta-
tásához is a törvényhozók többségének voksára van
szükség, attól függetlenül, hogy hány ellenszavaza-
tot adnak le. A Grindeanu-kabinet elleni bizalmatlan-
sági indítványról ma szavaz a parlament. (MTI)

Veres András lesz az idei 
csíksomlyói búcsú szónoka

Veres András győri római katolikus megyés püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz
az idei csíksomlyói búcsú szónoka – közölte honlap-
ján kedden a gyulafehérvári római katolikus érsek-
ség Urbán Erik ferences szerzetesre, a csíksomlyói
kegyhely igazgatójára hivatkozva. Az idei csíksom-
lyói búcsús ünnepi szentmisét június 3-án tartják a
Hármashalom-oltárnál, a Kis- és Nagysomlyó-he-
gyek közötti nyeregben. Amint a szervezők közölték,
a prédikációra felkért Veres András lesz a búcsú
egyetlen meghívottja, de szeretettel várnak minden
zarándokot Csíksomlyóra. (MTI)

Alkotmányellenes a frankhitelek
lejre váltását szabályozó törvény

Alkotmányellenes, így nem léphet hatályba a parla-
ment által tavaly októberben egyhangúlag megsza-
vazott, a svájci frankban felvett lakossági hitelek lejre
váltásáról szóló törvény. Az alkotmánybíróság ked-
den hozta meg döntését, a Romániát tavaly vezető
Dacian Cioloş vezette szakértői kormány óvásának
helyt adva. Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság el-
nöke szerint a törvény elfogadásakor sérült a kétka-
marás parlament elve, vagyis a képviselőházban
olyan lényegi módosításokat szenvedett a törvény-
kezdeményezés, amelyeket a szenátus korábban
nem vitathatott meg. A törvény szerint a frankhitele-
sek adósságát azon a jegybanki árfolyamon kellet
volna a bankoknak lejre váltaniuk, amely a szerző-
déskötés napján volt érvényes. (MTI)

Felébresztették a veronai 
busztragédia egyik sérültjét

Felébresztették az olasz orvosok a mesterséges kó-
mából a veronai buszbaleset egyik súlyos, égési sé-
rüléseket szenvedett sérültjét, akinek állapota stabil,
a bőrátültetést követően fokozatosan javul és lehet
vele kommunikálni – mondta Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter kedden sajtótájékozta-
tón, Budapesten. Hozzátette: hétfőn a veronai
kórház és a budapesti Honvéd kórház orvosai –
egyeztetést követően – úgy döntöttek, hogy az égési
sérült átkerülhet az intenzív osztályról a súlyos sé-
rültek osztályára. Egyelőre nem tudni, hogy a sérült
mikor lesz szállítható állapotban – jelezte a minisz-
ter. (MTI)

ráadásul ripacs módon integetett beszéde végén a libe-
rális szeletnek. Tény, hogy az államfő parlamenti sze-
replése nemhogy előrelépést nem hozott a jelenlegi
politikai válságban, hanem még tovább mélyítette a ha-
talmi ágazatok közti szakadékot. Beszédében közvetve
az utcai megmozdulások folytatását sugalmazta. Ez ért-
hető is, hisz az őt hatalomra juttató, választási célból
összefércelt párt súlytalan, mint a megáradt folyók fel-
színén úszkáló hordalék. A parlamenti választásokon ki-
derült, hogy a nagyvárosokban élő középosztály nem
sokra becsüli az urnás véleménynyilvánítást, de annál
hangosabb a jól szervezett spontán tüntetéseken. Mi ta-
gadás, nekik van igazuk. Nincs olyan politikai alakulat,
amely érvényesíthetné elvárásaikat. Bármennyire el-
lentmondásos is, politikai programjuk csak a szocde-
meknek van. Jöhet bármilyen népszavazás, ezen a
tényen nem változtat semmit. Csak a válság elhúzódását
eredményezheti. Hiába reménykedtünk, hogy ez az év a
kampánymentes építkezés időszaka lesz. Félő, hogy a
szocik sem nyelik le sokáig a komcsizó anyázásokat, és
ellentüntetőket utaztatnak a nagyvárosokba. Ráadásul
az átszerveződő állambiztonságiaknak is jól jönne egy
nagyobb balhé, amely pozíciójukat megerősítené. De
addig még hátravan a kormány ellen benyújtott bizal-
matlansági indítvány vitája, ahol a „jó és rossz” kép-
viselők kiélhetik szereplési vágyukat. Csak nehogy a sok
munkába belefáradva elaludjanak. 

Válságnapok
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Huszonöt éve, 1992. február 7-én
írták alá a hollandiai Maastricht-
ban az Európai Közösségek kül-
ügy- és pénzügyminiszterei az
Európai Uniót létrehozó szerző-
dést, amely 1993. november 1-jén
lépett hatályba.

Hat nyugat-európai állam: Belgium,
Franciaország, Hollandia, Luxemburg, a
Német Szövetségi Köztársaság és Olasz-
ország 1957-ben írt alá szerződést az Eu-
rópai Gazdasági Közösség (EGK),
valamint az atomenergiai együttműkö-
désről szóló Európai Atomenergia Kö-
zösség (Euratom) létrehozásáról. A
következő évben életbe lépő Római
Szerződés fő célként vámunió és közös
piac létesítését tűzte ki, s létrehozta a kö-
zösség legfontosabb intézményeit. 1967-
től az EGK, a Montánunió és az Euratom
intézményeinek egyesítése után az Európai
Közösségek nevet használták, az időköz-
ben 12 tagúra bővült EK alapszerződését
először 1987-ben módosították. Az Egysé-
ges Európai Okmány az egységes piac
bevezetéséről döntött, véglegesítette a
külpolitikai egyeztetések addig kialakult
kormányközi mechanizmusát.

Az integráció további lépése a közös-
ség politikai fogalomként való megte-
remtése volt. Az Európai Közösségek 12
országának állam- és kormányfői 1991.
december 11-én a belga-holland-német
hármas határ közvetlen közelében fekvő
hollandiai Maastrichtban állapodtak meg
az EK helyébe lépő szervezet alapszer-
ződésében s a később megvalósítandó
gazdasági és pénzügyi unióban. A Ma-

astrichi Szerződést (hivatalos nevén a
Szerződés az Európai Unióról) 1992.
február 7-én írták alá, 1993. november 1-
jei életbe lépésével létrejött a jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező,
hárompilléres Európai Unió. Az első pil-
lér a korábbi Európai Gazdasági Közös-
séget (immár Európai Közösséget)
létrehozó szerződés, kibővülve a Gazda-
sági és Monetáris Unió létrehozásával, a
második a közös kül- és biztonságpoli-
tika, míg a harmadik a bel- és igazság-
ügyi együttműködés. (A három pillért a
2007 végén aláírt és 2009 végén hatályba
lépett Lisszaboni Szerződés olvasztotta
egybe.) Dánia és Nagy-Britannia kima-
radási jogot kért és kapott az együttmű-
ködés bizonyos területein.

Az Európai Unióval együtt számos új
intézmény jött létre, mint az európai om-
budsman, az Európai Rendőrségi Hivatal
(Europol), a Régiók Bizottsága, az Euró-
pai Központi Bank. Az EU legfontosabb
szerveinek szintjére emelték az Európai
Számvevőszéket, s több intézmény, mint
például az Európai Bizottság új nevet, a
Bíróság új hatáskört kapott. A szerződés
biztosította a közösségi szinten egyezte-
tett tevékenységet a jogalkotás és igaz-
ságszolgáltatás egyes területein, a
közösségi jogot érintő kérdésekben be-
vezette az Európai Unió Tanácsa és az
Európai Parlament együttes döntését.
Létrehozta az uniós állampolgárság fo-
galmát, létrejöttek a kohéziós alapok, s
további területekre – köztük az oktatás,
kultúra, környezetvédelem – terjesztette
ki a közösségi fellépést. A tagállamok

úgy döntöttek, hogy közös pénzt vezet-
nek be, monetáris uniót hoznak létre.
Meghatározták a konvergencia kritériu-
mait, azaz hogy milyen feltételekkel le-
hetnek a tagállamok a közös valuta
részesei (az árstabilitás, a kamatlábak
konvergenciája, a költségvetési fegye-
lem és a valutastabilitás). A közös fize-
tési eszközt, az eurót 1999. január 1-jén
11 tagállam vezette be, az euró 2002 óta
a készpénzforgalomban is átvette az ad-
digi nemzeti valuták szerepét (az euró-
zónának jelenleg 19 tagja van).

A Maastrichtban aláírt megállapodás
által hivatalosan is intézményesült az
Európai Tanács, nőtt az Európai Parla-
ment szerepe, szélesedett a Tanácsban a
minősített többségi szavazási eljárás al-
kalmazási köre, a közösségi döntéshoza-
talba beemelték a szubszidiaritás elvét
(azaz hogy a döntések lehetőleg az érin-
tettekhez legközelebb eső szinten szüles-
senek). Maastricht teremtette meg a
keretet az integrációs szervezet további
fejlődéséhez, ami az újabb bővítéseket és
az intézményes átalakításokat is magá-
ban foglalta. Amíg az öt évvel későbbi,
1997-es Amszterdami Szerződés első-
sorban a még szorosabb integrációról
döntött, a Nizzai Szerződés 2001-ben ki-
emelten az EU bővítéséhez szükséges in-
tézményi reformokkal foglalkozott, a
2007 végén aláírt és 2009 végén hatályba
lépett Lisszaboni Szerződés pedig az
immár 28 tagúra bővült EU működési
kereteit reformálta meg és az uniót ön-
álló jogi személyiséggel ruházta fel.
(MTI)

25 éve írták alá a Maastrichti Szerződést 

Nicolas Sarkozy volt francia államfő-
nek is bíróság elé kell állnia a további 13
gyanúsítottal együtt a 2012-es elnökvá-
lasztási kampány törvénytelen finanszí-
rozása miatt, mert az exelnök és pártja
többet költött el a megengedettnél – kö-
zölte kedden a párizsi ügyészség.

Az exelnök ügyvédje jelezte: felleb-
bez a döntés ellen. Az illegális kampány-
finanszírozás egy év börtönbüntetéssel
és 3750 eurós pénzbüntetéssel sújtható.

Az ügyben 2014 márciusában kezdő-
dött vizsgálat, miután egy sajtóbeli lelep-
lezést követően Jérome Lavrilleux, a volt
államfő kampányának helyettes vezetője
elismerte: Nicolas Sarkozy kampányá-
nak bizonyított túlköltekezését a nagy-
gyűléseket szervező kommunikációs
cég, a Bygmalion hamis számláival és
kettős könyveléssel próbálta meg fedezni
a párt.

Az elmúlt években 13 ember ellen
emeltek vádat a hamis számlázásban
való részvétel gyanúja miatt, valameny-
nyien a kampány, a párt vagy a kommu-

nikációs cég vezetői voltak. A volt elnök
ellen – aki a jobboldal tavaly novemberi
államfőjelölt-állító választásán elszenve-
dett veresége után visszavonult a politi-
kai élettől – egy évvel ezelőtt indult
eljárás az ügyben.

Franciaországban a választási kampá-
nyok finanszírozását egy független szer-
vezet, a Kampányszámlák Nemzeti
Bizottsága intézi. A testület 2012. de-
cemberben nem hagyta jóvá Sarkozy el-
számolását, mert a volt államfő 363 ezer
euróval többet költött el a megengedett
22,5 millió eurónál. Az elutasító döntést
az alkotmánytanács jóváhagyta, a volt
elnök azóta az összeget büntetéssel
együtt befizette az államkasszába.

A tavaly júniusban lezárult vizsgálat
szerint 18,5 millió eurót próbált meg a
Köztársaságiak nevű jobboldali párt
elődje, az UMP 2012-ben kettős könyve-
léssel eltüntetni Sarkozy kampányszám-
láiról. A Bygmalion olyan
rendezvényeket is kiszámlázott a párt-
nak, amelyeket nem rendezett meg. Az

ügyészség eleinte a párt akkori vezetését
vizsgálta, de közben kiderült, hogy Ni-
colas Sarkozy 2012 márciusában annak
ellenére sürgetett minél több kampány-
rendezvényt, hogy a kampányfőnöke,
Guillaume Lambert – aki ellen szintén
eljárás folyik – jelezte neki: túl fogja
lépni a kampányra engedélyezett össze-
get.

Nicolas Sarkozyt azzal nem vádolják,
hogy tudott a csalásról, de az ügyészség
szerint a túlköltekezéssel tisztában volt.
Az ügyben két vizsgálóbíró járt el, az
egyik döntött Sarkozy bíróság elé állítá-
sáról, a másik nem írta alá a döntést, így
azt az exelnök megfellebbezheti.

Nicolas Sarkozy a második volt ál-
lamfő, akinek büntetőbíróság elé kell áll-
nia az 1958 óta tartó V. köztársaság
történetében. Jacques Chirac szintén volt
jobboldali elnököt 2011-ben két év fel-
függesztett börtönbüntetésre ítélték, ami-
ért még Párizs főpolgármestereként a
városháza költségvetéséből finanszírozta
a pártja munkatársait. (MTI)

Bíróság elé kell állnia Nicolas Sarkozynak

Klaus Johannis államfő a kormány fő erejét adó Szo-
ciáldemokrata Pártot (PSD) tette felelőssé az or-
szágban kialakult válságért, és a PSD-től vár
megoldást – derült ki abból a beszédből, amelyet al-
kotmányos jogaival élve az elnök a parlamenthez
intézett kedden.

Úgy értékelte, hogy az ország válságban van, több százezer
ember tüntet, a nemzet elégedetlen. Az elnök szerint a PSD
decemberi választási sikere után furcsa „kamikaze-stratégiá-
val” frontális összeütközésbe került a társadalom jelentős ré-
szével. Johannis szerint joggal háborította fel a tüntetőket az,
hogy választási győzelme után a PSD az ország érdekeivel
szemben „fontosabbnak tartotta néhány korrupt politikus ér-
dekeit”.

„A kialakult helyzetben a vitatott rendelet hatálytalanítása
és egy miniszter kínkeserves leváltása kevés, előrehozott vá-
lasztások kiírása pedig túl sok” – jelentette ki az államfő. Ta-
gadta, hogy ne ismerné el a választások eredményét, és a
legitim kormány megdöntésének szándéka vezérelné. Hozzá-
tette: a PSD-nek, miután megnyerte a választásokat, kormá-
nyoznia kell, de nem „akárhogy”.

„Romániának erős kormányra van szüksége, nem olyanra,
amely félénken végrehajtja a párttól érkező parancsokat.
Olyan kormányra, amely átláthatóan, hitelesen, nappal dolgo-
zik, nem titokban, éjszaka” – jelentette ki az államfő. Felszó-
lította a kormánytöbbséget, hogy tartsa be ígéreteit,
amelyekkel megnyerte a választásokat, ne sodorja veszélybe
Románia felfelé ívelő gazdasági mutatóit, ne okozzon csaló-
dást Románia külföldi partnereinek.

Ha a PSD nem oldja meg sürgősen a helyzetet, maga kez-
deményez konzultációkat a lehetséges megoldások feltérké-
pezésére – jelentette be az államfő.

„A románságnak választania kell, hogy egy erős, virágzó,
független igazságszolgáltatással rendelkező jogállamot akar-
e, erős parlamenttel, hatékony kormánnyal, vagy egy megve-

tett, gyenge nemzet akar-e lenni, amely mindent kockára tesz,
hogy néhány bajba jutott politikust megmentsen. Vajon megéri
Romániát feláldozni néhány politikusért?” – tette fel a kérdést
az államfő, rámutatva, ezért döntött úgy, hogy népszavazást
ír ki a korrupcióellenes harc folytatásáról.

Johannis csodálatosnak nevezte azt a pillanatot, amikor a
kormány székháza előtt tüntető százezrek telefonjukkal vilá-
gítva „visszahozták a fényt az utcára, mikor a politikusok
megpróbálták a demokráciát sötét folyosókba vezetni”, és fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a demokrácia sohasem magától
értetődő, azt „naponta meg kell védeni” ahhoz, hogy életben
maradjon.

Johannis gratulált azoknak a szülőknek, akik egy valódi
„demokrácialeckére” kivitték gyerekeiket a kormányszékház
előtti térre tüntetni. „Tartsuk életben a demokráciát és tisztán
az országot – szó szerint és átvitt értelemben is – az utánunk
jövő nemzedékek számára” – zárta beszédét Johannis.

A PSD-frakció sértésként értékelte az elnök beszédét, és ki-
vonult a teremből, amikor Johannis a pártot tette felelőssé a
válságért. Sorin Grindeanu miniszterelnök nem vett részt a
parlament ülésén, elmondása szerint azért, mert nem is kapott
meghívót a kétkamarás parlament házelnökeitől.

Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök, a kisebbik kor-
mánypárt, a liberális ALDE elnöke csalódottan nyilatkozott
az államfő beszéde után, rámutatva, hogy nem kioktatást,
hanem békítő üzenetet várt volna tőle.

Liviu Dragnea, a képviselőház és a PSD elnöke sajnálatát
fejezte ki, hogy az elnök – nézete szerint – a nemzet egységé-
nek helyreállítása helyett „megosztó, részrehajló” beszédet
mondott. Üdvözölte ugyanakkor, hogy az államfő nem akar
előrehozott választásokat, és erős kormányt szeretne. Dragnea
szerint ezt úgy érheti el, ha „békén hagyja” a kormányt.

Az egy hónapja beiktatott Grindeanu-kormány ellen a jobb-
közép ellenzék bizalmatlansági indítványt terjesztett be,
amelyről ma szavaz a törvényhozás. (MTI)

Johannis a Szociáldemokrata Párttól vár megoldást



Szóval, „el a kezekkel a DNA-
ról”. Nem lehet szótlanul elmenni
mellette, mintha mi sem történt
volna. Mert történt, amit egy kurta
Facebook-bejegyzéssel nem lehet
elintézni. Márpedig, ha válaszokat
akarunk, akkor a kérdéseket is fel
kell tenni. Kényes téma. Gondolat-
ban araszolgatva nem egészen vé-
letlenül jutnak eszünkbe a „hímes
tojás”, meg a „porcelánbolt” s ha-
sonló példázatok.

Mindjárt itt az első, mondjuk,
„felvezető” kérdés: mi is történt?
Elhangzott az a meglepő elnöki ki-
jelentés, hogy „el a kezekkel…”.
Ebből az volt mindenekelőtt kiol-
vasható, hogy aki kezet (szót) emel
a DNA-ra, az a korrupcióellenes
harcot hátráltatja, akadályozza. Azt
pedig amúgy közvetve hozták a
közvélemény tudomására, hogy az
érinthetetlenség a szóban forgó in-
tézmény vezető ügyészére is vonat-
kozik. Hogy mindezt az elnök
gondolja így egymagában, vagy az
amerikai nagykövet ösztönzésére is,
nem tudhatjuk, legfeljebb „közve-
tett” jelekből sejthetjük. Ebbe bele-
menni messzire vezetne, meg

lerágott csontnak is gondolom.
Nem kell mélyenszántóan gondol-
kodónak lenni ugyanis, hogy belás-
suk, eleve kudarcra van ítélve az a
korrupció elleni harc, amelynek
egyetlen személy a garanciája.
Megmaradok a „róka fogta csuka”
példázatnál…

De térjek vissza a „témához”, s
tegyem fel az alapkérdést: hogyan
lehet helyreállítani a DNA hitelét,
amely a képzelt érinthetetlenség da-
cára sem makulátlan. S ezt nem én
mondom, hanem az „ügyben” a le-
hető legilletékesebbnek számító
Traian Băsescu. Őt nem lehet lese-
perni az asztalról, mint Sebastian
Ghiţát, hogy bűnöző szökevény,
tehát hazudik. Legalább arra hall-
hatnánk egy, legalább elfogadható-
nak tűnő magyarázatot, hogy, ha
Ghiţa hazudik: miért teszi, mi oka
van rá? Băsescu állításait ellenben
senki sem cáfolta, inkább hallgattak
róla, hátha feledésbe merülnek.
Vajon hogy nem „szűrődik ki” az
égvilágon semmi abból, amit nem-
régiben négy órán át elmondott az
őt ki- vagy meghallgató ügyésznek?
Az exelnök „vallomásait” alaposab-
ban szemügyre venni nem az én
dolgom, hanem azoké, akikről ker-

telés nélkül beszél. Csak eljön egy-
szer az odafigyelés ideje, mert,
ahogy a bölcs mondás tartja, „az
egyszer végiggondolt gondolatot
nem lehet semmissé tenni”. Leg-
alábbis eddig még senkinek sem si-
került…

Szokásom meg lehetőségeim
szerint beérem kevesebbel, a felszín
alá amúgy sem juthatok. A bűnüldö-
zés szóban forgó intézményének a
hiteléről eleget mond nekem a fel-
szín, mindaz, amit a nyilvánosság
eddig láthatott. Ha legalább ezzel
elszámolna a DNA, máris javít-
hatna a romló bizalmi index állásán.
Kétségtelen, hogy a józan közvéle-
mény előtt legjobban a „valóságsó”
rombolta a hitelét, amit eléggé
hosszú időn át „műsoron” tartottak,
bilincsben „sétáltatva” tették köz-
szemlére – mondhatni programsze-
rűen – azokat, akikkel szemben a
korrupció gyanúja felmerült. Az
órára, percre befutó sajtó aztán el-
végezte az „aprómunkát”. Ezzel az
„egyszerű”, demokráciához méltat-
lan, gonoszul csalafinta játékkal
ugyanis a legalapvetőbb emberi
jogot sértették meg: az ártatlanság
vélelme szenvedett csorbát. Vagyis,

hogy – kicsitől nagyig – mindenki
ártatlan, amíg bíróság jogerősen el
nem ítéli! A „színjáték” ezzel szem-
ben kimondatlanul is eleve bűnös-
ként tüntette fel az említett módon
bemutatott embereket. Ma se
tudom, hogy a gyanúsítottak közül
ki bűnös vagy ártatlan, az egy Mir-
cea Diaconut kivéve. Azóta fel-
hagytak ezzel a „módszerrel” (a cél
nem szentesíti az eszközt!), ami
egymagában beismerése annak,
hogy rossz úton jártak. Amit a hite-
lességükért el kell(ene) ismerniük,
ahelyett, hogy az eléggé érthetetlen
(vagy nagyon is érthető?) elnöki
kegy folytán élvezett, ideig-óráig
„működő” érinthetetlenség mögé
húzódva várnák az idő múlását.
Nem értük, hanem ellenükre múlik.
Jó ezt tudni. Ha ez a „mea culpa” el-
marad, minden bizonnyal a korrup-
ció elleni fellépés látja kárát.
Képzeljük el, hogy egy ténylegesen
működő demokráciában mi min-
denre lenne elegendő ez a felszíni,
de nem felszínes (mert eléggé „ne-
hézsúlyú”) felismerés. Nálunk a di-
lemma feloldása helyett inkább
elbarikádozzák a joggal levonható
következtetések útját. Pedig, a köz-
vélemény növekvő gyanújától kí-
sérve, aligha javítható az intézmény
munkája, s a nyomozói, tényfeltáró
feladatokat végrehajtó ügyészek

igyekezete is óhatatlanul megbi-
csaklik.

Talán nem tévedek, de úgy tűnik,
mintha a nemzetközi széljárás is
irányt váltana. Az elnöki meg a ki
tudja, milyen nemzetközi erőfeszí-
tések sem hozzák azt a támogató
eredményt, amire számítottak. Erről
a tüntetéssorozat elterelheti ugyan a
figyelmet, de nem változtathat rajta.
Az Európai Parlamentben minap
tartott Demokrácia és igazságosság
címen szervezett fórumtól az új kor-
mány s a parlament elmarasztalását
remélték, de nem történt meg. Még
az összejövetel szorgalmazója,
Frans Timmermans, az Európai Bi-
zottság alelnöke is elbizonytalano-
dott a brüsszeli „produkció” végére,
s mindössze annyi tellett tőle, hogy
alaposabb vizsgálódást ígért a kor-
mány s a parlamenti többség elleni
vádak dolgában. Ha sikerrel járt
volna a próbálkozás, elképzelhet-
jük, milyen eréllyel buzgólkodott
volna a tüntetők élén Monica Ma-
covei. Így inkább távol maradt…

Mindent egybevetve, ha hagy-
nák, hinnék a változás lehetőségé-
ben, de késik ez a pillanat. Attól
tartanak, hogy kinyílik Pandóra sze-
lencéje? Mindenképpen elkerülhe-
tetlen. Ezért lenne jobb elébe
menni, a könnyebb „kármentés” ér-
dekében!

Baj van ezzel a várossal. Baj
van ezzel a várossal? Nem hiba,
nem a nyomda ördöge okozta,
szándékos az ismétlés. A mondat
Marosvásárhelyre vonatkoztatva
állításként és kételyként is érvé-
nyes. Ma egy hete már érintettem
jegyzetemben, a téma azóta még
időszerűbb és hangsúlyozottabb
lett. A Romániát lázba hozó min-
den esti nagy tüntetéshullám és
vásárhelyi jelenségei késztettek
töprengésre. Az például, hogy mi-
közben a napok teltével a tiltako-
zás országszerte euforikus
hangulatot keltve, újabb részvételi
csúcsokat döntögetett, városunk-
ban alig lehetett érezni valamit.
Egy idő után itt is kivonultak es-
ténként tiltakozni emberek, mene-
teltek is az utcákon, de mindez
kissé erőtlennek, erőltetettnek tűnt.
A sokaság inkább csak a tévét
nézte, ámult és bámult, mint a cir-
kuszban. Vagy még azt se. Láthat-
tuk a képernyőkön feltüntetett
számadatokat. Volt úgy a legvehe-
mensebben tüntető városokban,
hogy a lakosság tíz százaléka ki-
ment a terekre, és katartikusan
kezdte érezni magát. Nálunk az
arány akkor sem érte el az öt szá-
zalékot, amikor rekordot döntött a
részvétel. Egyébként egy-két száza-
lék között mozgott. Nem úgy, mint
más hasonló nagyságrendű helysé-
gekben, Nagyszebenben például.
Tudom, fenntartással kell fogad-
nunk a médiában közzétett adato-
kat, de ha fel is duzzasztották,
netán szűkítették a résztvevők lét-
számát, az arányok nem változtak.
Az megint más kérdés, hogy Ma-
rosvásárhelyről mintha teljesen
meg is feledkeztek volna a hírté-
vék, tévécsatornák, elvétve került a
neve a szalagcímekre. Naivitás
lenne ezt véletlennek tekinteni, ta-
pasztalhattuk nemegyszer, szándé-
kos az elhallgatás, ami szintén azt
jelzi, baj van ezzel a várossal, de
most nem ezt boncolgatom. Az
izgat, hogy velünk mi történt. Ve-
lünk, vásárhelyi magyarokkal, szé-
kelyföldiekkel. A társadalmi
problémák, az általános igazság-
talanságok, törvénytelenségek, a
közéleti gazemberségek minket
már nem tudnak érdekelni? Csak a
nemzetiségi, etnikai jellegű jogsér-

tések képesek minket megmoz-
gatni? Esetleg az igazi csíki sör
vagy a pálinkanév-használat ügye,
mint a csíkiakat, háromszékieket?
Sarkítok persze, de így is feltehető
a kérdés. Figyeltem a kolozsvári
magyar sajtót, rádiót, tévéadáso-
kat, azokban sok fiatal szólalt meg
és lelkesedett a társadalmi meg-
újulást követelő akciók kapcsán,
örvendezett, hogy átélhette az ösz-
szefogás felemelő érzését. Vásár-
hely magyar fiataljai hogy
viszonyulnak ezekhez a dolgok-
hoz? Kényes, már-már megoldha-
tatlan ügy itt az összefogás. Ezt az
idősebbek hatványozottan érzik,
talán a zsigereikben is ott van még
a trauma emléke, amit a 90-es
márciusi események okoztak. De
huszonhét évvel ezelőtt az össze-
tartozás erejébe is belekóstolhat-
tak! És azok, akik akkor még nem
is éltek, vagy kisgyerekek voltak,
bennük miért telepedett meg a gya-
nakvás s az ebből fakadó különál-
lás, passzivitás kényszere?
Nagyon bonyolult problémát
érintgetek. A társadalmi gondo-
kon túl ez is hatalmas visszahúzó
tényező, aminek az orvoslása ál-
landó jelleggel jelen kéne legyen
Marosvásárhelyen. Egyelőre még
mindig az ellenkezőjét érzékel-
hetjük. Akiknek fő feladatuk
lenne az orvoslás, úgy viselked-
nek, mintha inkább tetézni szeret-
nék a bajokat. És most nem is csak
az etnikumok, a többség-kisebbség
viszonyáról van szó. A minap azt
fejtegettem az egyik barátomnak,
hogy városunkban a magyar és a
román közösség életére sok vonat-
kozásban a párhuzamosság jel-
lemző. Egy helyen élünk, de
valahogy elmegyünk egymás mel-
lett, többnyire átnézünk egymáson.
Amire az volt a válasza, hogy igen,
így van, de még aggasztóbb, hogy
egy ideje az itteni magyarok köré-
ben is felfedezhető ez a párhuza-
mos kettősség. Két részre
szakadtunk, és a két véleménytá-
bor már nem hajlandó valós pár-
beszédre. A tavalyi szavazások ezt
is tükrözik. Sajnos, alighanem
igaza van. Ezen a helyzeten pedig
még sürgősebben változtatni kel-
lene, mint azon, amiből kiindul-
tam. (N.M.K.)
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Február 6-án tartotta év eleji országos konzultáci-
óját az Ifjúsági és Sportminisztérium Bukarestben. A
Magyar Ifjúsági Értekezlet képviseletében Antal Ló-
ránt, a szervezet elnöke és Székely Kinga, a Kolozs
Megyei Ifjúsági Fórum megbízottja vettek részt a ren-
dezvényen. 

Marius Dunca ifjúsági és sportminiszter teljes nyi-
tottságáról biztosította a részt vevő szervezetek kép-
viselőit, elmondta, a kölcsönös tisztelet képezheti a
hatékony együttműködés alapjait a minisztérium és
az ifjúsági szervezetek között. 

Antal Lóránt a konzultáció kapcsán kiemelte: „Saj-
nos az ifjúsági törvény a MIÉRT által kiegészített ja-
vaslatokkal visszakerül a minisztériumhoz, majd 30
napos közvita után újra a kormány elé kerül, ezután
végül a parlamentnek kell elfogadnia a törvényt 
ahhoz, hogy az érvénybe léphessen. Ez egy visszalé-
pésnek számít, hiszen egyértelműen jobb lenne, ha
már a parlamenti vita tárgya lenne. Így az egész fo-
lyamat újrakezdődik, viszont a 30 napos minisztéri-
umi közvita jó lehetőség a számunkra, hogy az

általunk javasolt módosításokat meg tudjuk erősíteni,
hiszen a tavalyi konzultációk során több módosítást
is javasoltunk, mind szociális, mind gazdasági téma-
körben. Sajnos országunkban a kiszámíthatóságon
van még mit dolgozni, ameddig ez a biztonságérzet
nem a sajátunk, addig nehéz jól átgondolt, kiegyen-
súlyozott ifjúságpolitikát folytatni. Minden erőnk-
kel azon vagyunk, hogy végre a lehető
legcélszerűbb ifjúsági törvényt dolgozzuk ki, kö-
zösen az ifjúsági szervezetekkel és az Ifjúsági és
Sportminisztériummal”. 

A konzultáción szó esett négy új munkacsoport lét-
rejöttéről, melyek mindegyikébe a MIÉRT is delegál
képviselőket: a roma fiatalok ügyeiért felelős munka-
csoport, a vidéki környezetben élő fiatalok ügyeiért
felelős munkacsoport, a nem foglalkoztatott, oktatás-
ban és képzésben nem részesülő fiatalok ügyeiért fe-
lelős munkacsoport, valamint az online platformokért
felelős munkacsoport. A tavalyihoz képest nagyobb
költségvetéssel rendelkező minisztérium idén is várja
a szervezetek pályázatait. (közlemény)

Év eleji országos konzultáción a MIÉRT

Visszavonta lemondását kedden Segesvár szociál-
demokrata párti polgármestere, Ovidiu Mălăncrăvean,
aki múlt hét végén „a politikai helyzetre és személyes
elveire” hivatkozva bejelentette, hogy távozik tisztsé-
géből. 

„2017. február 3-án, pénteken átiratban értesítettem
a Maros megyei prefektust arra vonatkozó döntésem-
ről, hogy lemondok polgármesteri tisztségemről. El-
határozásomat az országunkban kialakult sajnálatos
politikai helyzettel és személyes elveimmel indokol-
tam. Látván azonban az Ovidiu-Dumitru Mălăncră-

vean mint EMBER által hozott döntés következmé-
nyeit Segesvárra és polgártársaimra nézve, behatóan
elemeztem a helyzetet, és ma, 2017. február 7-én visz-
szavontam korábbi döntésemet” – jelentette be sajtó-
közleményében az elöljáró. 

Mălăncrăvean hozzátette, figyelembe vette a neki
bizalmat szavazó 3.573 segesvári polgár akaratát,
és bár gesztusa összhangban volt elveivel, úgy véli,
Segesvár „nem érdemli meg, hogy destabilizálód-
jon”, tovább kell haladni az újjáépítés útján. 
(Agerpres)

Mégsem mond le a segesvári polgármester

Épülget az autópálya Erről jut eszembe

Beszélő felszín!
Makkai János

szakaszra – a Marosvásárhely–Ma-
rosugra közöttire – másodszor is
szerződést bontott a nyertes cég-
gel. Egy 4,5 kilométeres alsza-
kaszról illetve egy 4,7 kilométeres
bekötőút kivitelezéséről van szó.
Ezekre újabb versenytárgyalást
írnak ki. 

A pálya Marosugra–Aranyos-
gyéres közötti szakaszát három
részre osztották, az első 3,6 kilo-
méteres szakasz, a Marosugra–
Radnót közötti a Geiger
Transilvania Kft. & Wilhelm Gei-
ger GmbH&Co.KG társulásé. A
tervekkel elkészültek, viszont erre
a szakaszra még mindig nem bo-
csátották ki a környezetvédelmi
engedélyt, következésképpen épít-
kezési engedéllyel sem rendelkez-
nek. Erről Csongvay Attila, a cég
igazgatója számolt be. Hogy miért
nincs környezetvédelmi engedély?
Hosszú mese. Elsősorban a bürok-

rácia útvesztői miatt, mert a kör-
nyezetvédelmi engedélyt 2005-ben
még a Bechtel kapta meg, ami vi-
szont 2015-ben lejárt. Miután ez
érvénytelen, új hatástanulmányt
kell készíteni a pályaszakasz
egész hosszára. Csak ezeknek az
engedélyeknek, hatástanulmá-
nyoknak a „megszületése” után
várható az építkezési engedély ki-
bocsátása. S amíg politikailag így
állunk, ahogy állunk, semmi új
nem várható, hiszen a politikum-
nak jelenleg a legkisebb gondja is
nagyobb az erdélyi autópálya
ügyénél. 

A Geiger tehát a környezetvé-
delmi engedélyre vár, ami nincs
határidőhöz kötve. Munkatelepü-
kön láthattuk a munkagépeket, fel-
szereléseket, a teljes logisztikát, és
meggyőződhettünk, hogy a cég
startra készen várja, hogy mielőbb
elkezdhesse a munkát.

Egy másik probléma, hogy a
Transgaz gázvezetéke és az autó-
pálya nyomvonala között hét mé-
terrel kisebb a távolság, mint az
előírt 50 méter. Erre is megoldást
kell találni – mondta Bârsan Ştefan
mérnök, a projekt helyettes koordi-
nátora. 

A pálya Radnót–Maroskece kö-
zötti 17,9 kilométeres szakaszát az
Astaldi – Max Boegl Romania Kft.
– Astalrom Rt. – Consitrans Kft.
társulás építi meg, Kecétől Ló-
nyáig 15,6 kilométeren a Straco
Grup Kft. & Specialist Consulting
Kft. &Total Road Kft. társulás lesz
a kivitelező. 

Az erdélyi autópálya Maros-
ugra–Aranyosgyéres közötti szaka-
szát idén szeptemberre kell
befejezni, az országos útügyi vál-
lalat honlapján közölt határidő ér-
telmében. Ezt minden autós várja.
Hány éve is? 

(Folytatás az 1. oldalról)



Albert mintha a hátán vitte volna az
időt. Volt valami kipihenhetetlen
fáradtság ebben a magas, ke-

ménykötésű, mozdulataiban mégis kisfiúsan
félszeg férfiban. Már első találkozásunkkor
éreztem, hogy illendően vidám arca nem az
igazi. Sejtésem jóval később vált bizonyos-
sággá. 

Párjával és a rájuk bízott rokon gyerme-
kekkel a Somostetőn töltöttük a délutánt, és
a legkisebb fiúcska, egy virgonc ötéves jó
negyedórára eltűnt a szemünk elől. Albert
kétségbeesetten körözött a téren, míg egy tá-
volabbi csúszdánál észre nem vette a borzas
fejecskét. Hóna alá kapta a gyereket, és
mivel a kis csirkefogó kapálózva próbált el-
lenállni, jó párat rá is suppantott a fenekére.
Arca szinte lángolt az indulattól, és egész
testében remegett, ahogy a padunkhoz érve
talpra állította a bömbölő apróságot. Meg-
lepett ez a hirtelen átváltozás, amikor azon-
ban megosztotta velem huszonegynéhány
évvel ezelőtti történetét, mindent megértet-
tem.

– Izabella előtt volt még egy feleségem –
kezdte a szokásosnál mélyebb, fegyelmezett
hangon az emlékezést. – Serdülőkori szere-
lemként indult, és ahogy mindketten betöl-

töttük a tizennyolc évet, össze is házasod-
tunk. Anyósomék nem örültek, én ugyanis
csak egy „tróger” szakiskolás voltam a sze-
mükben, a lányukat pedig egyetemre szán-
ták. Minket azonban nem zavart az
„öregek” ellenséges-
kedése. Béreltünk egy
kis garzonlakást, ott
építgettük az életün-
ket nagy boldogság-
ban. A feleségem rövid időn belül várandós
lett. Akkor én már asztalosként dolgoztam.
Nehéz hónapok következtek, a páromat ál-
landó rosszullét gyötörte, időnként vérzett,
heteket töltött kórházban. Olyankor a mun-
kából egyenesen hozzá rohantam, vittem,
amire szüksége volt. Ha megkívánta az ott-
honi ízeket, ebédet is főztem neki. 

– A szüleitek nem segítettek?
– Édesanyám akkor még élt, de már elég

sokat betegeskedett, nem várhattam el, hogy
faluról beutazgasson hozzánk. Anyósomék
pedig nem akartak tudomást venni a szüle-
tendő unokájukról. Valahogy mégis eltelt a
kilenc hónap, és a feleségem egészséges,

szép kislánynak adott életet. Úgy éreztem,
mintha mázsányi súly esett volna le rólam…
Pár hónapos volt a lányunk, amikor megtör-
tént a baj. A feleségem babakocsiban vitte
valahova, már nem emlékszem, hogy hova,

de nem is az a lé-
nyeg… A járdán
tolta a párom a ko-
csit, amikor felsza-

ladt mögéjük egy autó. Cserbenhagyásos
gázolás volt… A feleségem nem élte túl. A
gyerekünk megmaradt, de maradandó sérü-
lést szenvedett… Sokszor úgy érzem, mintha
meg sem történt volna az egész, mintha min-
den, ami szép volt, és az a szörnyűséges nap
is csak az én fantáziám műve lenne. Közben,
persze, tudom, hogy nem így van. 

– Mi lett a kislánnyal?
– Amikor az orvosok tudatták velem, hogy

sosem fog lábra állni, és szellemileg sem
lesz egészséges, összeroppantam. Aztán pró-
báltam elfogadni, és kézbe venni a helyzetet.
Azt gondoltam, gondját tudom majd viselni
a kislánynak, de rövid idő alatt bebizonyo-

sodott, hogy tévedtem. Intézetbe került. Saj-
nos, egy másik városba, autóval félórá-
nyira, és rendszeres buszjárat is van
arrafele. Amíg kicsi volt, hetente többször
is meglátogattam, és minden tőlem telhetőt
megtettem, hogy érezze, mennyire fontos
nekem. Évek teltek el így. Aztán megismer-
tem Izabellát. Ő tette rendbe az életem. Neki
nincs gyereke, bár nagyon szeretett volna
legalább egyet, és úgy tekint a lányomra,
mint a sajátjára. Azt is felvetette, hogy hoz-
zuk haza az intézetből, ő majd gondoskodik
róla. Hihetetlenül boldoggá tett az ajánlata,
mégsem éltem vele. Nem akartam ekkora
terhet rátenni. Ő is dolgozik, vezeti otthon
a háztartást, nem lehet száz bőrt lehúzni
róla. De a mai napig rendszeresen látogat-
juk a lányomat. Megismer, örül nekünk, a
páromnak néha még jobban is, mint
nekem…

Beszélgetésünk végéhez értünk.
– Úgy érzem, helyrejöttek körülöttem a

dolgok – jegyezte meg Albert elgondolkozva.
– Csak a félelem, az nem múlt el… Ha gye-
rekről van szó, mindig túlreagálom a hely-
zetet. Ezért vesztettem el a fejemet a múltkor
a Somostetőn. 
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A megyei törvényszék közigaz-
gatási és adóügyi részlegén február
27-re tűzték ki a következő idő-
pontot a tegnap soron levő két
peres ügy tárgyalására. Az egyiket
2016 augusztusában az Unirea Fő-
gimnáziumba járó román diákok
szülei közül négy személy indította
a megyei tanfelügyelőség azon ha-
tározata ellen, amelyben az jóvá-
hagyta, hogy az induló katolikus
teológiai kilencedik osztály a Bo-
lyai középiskola helyett a megala-
kult Római Katolikus Teológiai
Líceumban kezdje a 2016–17-es
tanévet, hasonlóképpen az Unirea
középiskolában működő öt magyar
tannyelvű osztály is. A másik pert
ugyanezen okokból Marosvásár-
hely Polgármesteri Hivatala indí-
totta 2016. november 29-én. 

A Közigazgatási Bíróságon
(fotó) tegnap délben tartott tárgya-
láson a bírónő tudomásul vette,
hogy a Római Katolikus Teológiai

Líceumba járó gyermekek szülei
közül tízen kérést adtak be, hogy a
megyei tanfelügyelőség oldalán
belépjenek a perbe. Az intézmény
részéről a tegnapi tárgyaláson a
tanfelügyelőség jogtanácsosnője
vett részt. 

A katolikus iskolába járó gyer-
mekek szüleit képviselő Moldován
Horváth István ügyvédet kérdez-
tük a tegnapi tárgyalás menetéről:

– Mind a két pernek ugyanaz a
célja, a megyei tanfelügyelőség
2015. augusztus 31-i 1385-ös
számú határozatának – amely el-
rendelte, hogy a hat osztály jogi
szempontból átkerüljön („átszerve-
ződjön”) a római katolikus líce-
umba – a felfüggesztése, majd
utólag a megsemmisítése. Mindkét
perbe belépési nyilatkozatot nyúj-
tottunk be tíz szülő részéről, akik a
tanfelügyelőség döntésének a
fenntartása mellett állnak ki. Ezt
kiközlik a feleknek, hogy állást

foglaljanak, és a február 27-i tár-
gyaláson hoz döntést a bírónő
arról, hogy a katolikus iskolába
járó gyermekek szüleit befogadja-
e vagy sem.

– Előfordulhat, hogy visszauta-
sítja?

– Igen, de kis esélye van ennek,
mivel a törvényben az a kitétel sze-
repel, hogy a belépő valamilyen
minimális érdeket fel tudjon mu-
tatni. Nos, ez esetben igencsak je-
lentős érdeket tudunk a belépés
mellett felmutatni. Megjegyzem,
hogy az ilyen jellegű kéréseket
99,9 százalékban jóváhagyják,
mert jogi szempontból nem változ-
tat a per keretén.

A tárgyaláson a négy román
szülő is kérést nyújtott be arra vo-
natkozóan, hogy az Unirea közép-
iskola szülői bizottságát, amely
felhatalmazta a szülőket, hogy őket
is képviseljék, felperesként a perbe
bevezessék. (bodolai)

Álarc
Fotó: Bodolai Gyöngyi

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Liviu Rebreanu Tár-
sulata 2017-ben első alka-
lommal február 7-én, kedden
19 órától viszi színre a Vivaldi
és az évszakok című táncelőa-
dást Gigi Căciuleanu rendezé-
sében.

„A színházra mint teljes értékű –
ha nem éppen hiperteljes értékű –
művészetre alapozva Gigi Căciule-
anu talán éppen azokat a kétségeket
élte meg, mint annak idején Vivaldi,
miközben a jól ismert módon meg-
valósította a színpadi koreográ-
fiát.” – írta Mircea Morariu az
Adevărul hasábjain.

Amint azt a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház közleményében
olvashatjuk, a Vivaldi és az évsza-
kok című táncelőadást Gigi Căciu-
leanu rendező-koreográfus
irányításával vitte színre a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Liviu
Rebreanu Társulata. Az előadásban
Antonio Vivaldi összetéveszthetet-
len zenei akkordjai szolgáltak ala-
pul egy olyan produkció
megvalósításához, melyben megje-
lenítődik az egyik legjelentősebb
romániai táncművész mozgásvilá-
gának költészete, rejtélyessége, sa-
játos fantáziája. A színrevitelben az
alkotót Beney Zsuzsa költőnő Ba-
rokk szonettjei is megihlették, me-
lyek mind román, mind magyar
nyelven elhangzanak az előadás
során.

Az előadást Gigi Căciuleanu írta,
rendezte és koreografálta, Dan
Mastacan rendezői ötlete és kon-
cepciója nyomán. Díszlet- és jel-
meztervező: Măriuca Ignat,
lightdesign: Daniel Klinger. Szerep-
lők: Monica Ristea, Daniel Pop,

Cristina Iuşan, Csaba Ciugulitu,
Mihai Crăciun, Costin Gavază,
Anca Loghin, Rareş Budileanu,
Raisa Ane, Luchian Pantea, Georgi-
ana Gherghu, Claudiu Banciu, Mi-
haela Mihai, Delia Martin, Cristina
Holtzli, Alexandru-Andrei Chiran,
Tiberius Vasiniuc, Sergiu Marocico,
Bianca Fărcaş, Cristian Iorga, Laura
Mihalache, Gabriela Bacali, Ştefan
Mura és Robert Oprea. 

A Vivaldi és az évszakok sikerrel
szerepelt már olyan fesztiválokon,
mint a Klasszikus Színházi Feszti-
vál (Arad, 2015), Nemzetközi Me-
seszínházi Fesztivál (Gyulafehér-
vár, 2016), BITEI Nemzetközi
Színházi Fesztivál (Kisinyov,
2016).
Elmarad a februári A játszma vége
és a Sirály című előadás

További hír, hogy elmarad a
Tompa Miklós Társulat két fent em-
lített produkciójának februári elő-
adása. A február 9-ére, csütörtökre
műsorra tűzött A játszma vége és a
program szerint a február 17-én
pénteken játszandó Sirály című elő-
adásokról van szó, amelyek beteg-
ség miatt továbbra is elmaradnak. 

Február 17-én, pénteken 19 órá-
tól a színház Nagytermében a Tar-
tuffe című előadás lesz újra látható
Keresztes Attila rendezésében. 

Az elmaradó előadásokra kivál-
tott jegyek március 1-ig visszavált-
hatók a színház jegypénztáraiban. A
Kultúrpalota jegyirodája (telefon:
0372-758-230) hétköznap 12 és
17.30 óra között, a színházi jegy-
pénztár (telefon: 0365-806-865) 9
és 15 óra között tart nyitva. Az on-
line megvásárolt jegyek értékét a
Biletmaster cég visszautalja a vá-
sárlók számlájára. (Knb.)

Vivaldi és az évszakok 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

Tavaszváró produkció

Buksa Éva-Mária 
könyvbemutatója 

Jelenvaló múlt címmel jelentetett meg dramatizált élettörténeteket
tartalmazó könyvet Buksa Éva-Mária. A bemutató, illetve az író-ol-
vasó találkozó február 14-én, kedden 18 órától lesz a Deus Provide-
bit Ház nagytermében. A könyvet ismerteti Sebestyén Spielmann
Mihály történész. A szerzővel Szucher Ervin felelős kiadó beszélget.
Fellépnek: Aszalos Enikő zenetanárnő, szoprán és Kilyén László
színművész.

A magyar szülők is belépésüket kérték 
A román szülők és a polgármesteri hivatal

által indított perbe



Robusztus ütemben bővült az
euróövezet gazdasága az idei év
első hónapjában: a foglalkoztatott-
ság 2008 óta a leggyorsabb mér-
tékben emelkedett, a termelés
bővülésének üteme öt és fél éves
csúcson maradt a gazdasági kilátá-
sokat övező optimizmus növeke-
désének és az inflációs nyomások
erősödésének közepette – ez derült
ki a Markit Economics londoni
gazdaságkutató intézet beszerzési-
medzser-indexeinek pénteken kö-
zölt januári végleges adataiból.

Eszerint a feldolgozóipari és
szolgáltatóipari adatokból képe-
zett, összetett beszerzésimened-
zser-index (BMI) a decemberivel
megegyező szinten, 54,4 ponton
maradt, ami 2014 áprilisa óta a leg-
magasabb érték. Elemzők az elő-
zetes adattal megegyezőre, 54,3
pontra számítottak.

Az euróövezetben domináns
szerepet játszó szolgáltatóipar be-
szerzésimenedzser-indexe ugyan-

csak a decemberivel azonos szin-
ten, 53,7 ponton maradt. Az előze-
tesen közölt érték még valamivel
gyengébb volt, 53,6 ponttal három-
havi mélypontnak felelt meg.

A feldolgozóipari beszerzésime-
nedzser-index végleges értéke 55,2
pontra, 2011 áprilisa óta a legma-
gasabb szintre emelkedett a de-
cemberi 54,9 pontról.

A BMI 50 pont feletti értéke a
vizsgált gazdasági ágazat teljesít-
ményének a növekedését, 50 pont
alatti értéke pedig csökkenését
jelzi. Az előzőnél alacsonyabb 50
pont feletti érték a növekedési
ütem lassulását tükrözi, a maga-
sabb pedig a gyorsulását jelzi.

Németországban, a legnagyobb
euróövezeti gazdaságban január-
ban kissé lassult a növekedés, de
az ütem így is erős maradt. A fel-
dolgozóipari beszerzésimenedzser-
index ugyan 56,4 pontra nőtt a
decemberi 55,6 pontról, de a szol-
gáltatóipari 53,4 pontra esett az

előző havi 54,3 pontról, így a kom-
pozit BMI 54,8 pontra süllyedt a
decemberi 55,2 pontról.

A második legnagyobb gazda-
ság, Franciaország esetében a várt-
nál jobb előzetes adatokat is
túlszárnyalták a végleges értékek.
Az összetett BMI értéke 54,0
pontra emelkedett, a feldolgozó-
ipari beszerzésimenedzser-index
53,6 pontra, a szolgáltatóipari be-
szerzésimenedzser-index pedig
54,1 pontra nőtt.

A beszerzésimenedzser-indexek
januári végleges adataiból arra
lehet következtetni, hogy az euró-
övezeti gazdaság 2011 közepe óta
a legerősebb ütemben bővül. A
hazai össztermék negyedéves ösz-
szehasonlításban 0,4 százalékkal
növekedhet – mutatott rá Chris
Williamson, a Markit vezető köz-
gazdásza, kiemelve a megrendelés-
állomány gyarapodását és a
foglalkoztatottság erős bővülését.
(MTI)

Szerkesztette: Benedek István

Nem változtattak 
az alapkamaton

A központi bank (BNR) igazgatótanácsa keddi ülésén nem módosította
az irányadó kamatot, amely változatlanul 1,75 százalék. A testület a ke-
reskedelmi bankok kötelező lej és valuta tartalékrátáján sem változtatott,
így a lej esetében 8 százalék, a valuta esetében 10 százalék maradt a kö-
telező tartalékráta. Az irányadó kamat tavaly május óta változatlan, tör-
ténelmi mélyponton áll. A központi bank döntése összhangban van az
elemzők többségének várakozásával.

Romániában negatív tartományban van az infláció, decemberben mí-
nusz 0,5 százalékos volt az éves inflációs ráta. A tavalyi év egészében a
fogyasztói árak 1,55 százalékkal csökkentek 2015-höz képest. Az idei
évre a BNR 2,1 százalékos fogyasztói áremelkedésre számít. (MTI)

Tavaly 13,5 százalékkal nőtt 
a kiskereskedelmi forgalom

Tavaly 13,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az
előző évhez képest – közölte pénteken az országos statisztikai intézet. A
növekedés elsősorban a nem élelmiszerek eladásának köszönhető, amely
15,2 százalékkal bővült, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek érté-
kesítése 13,7 százalékkal nőtt, az üzemanyag-eladás volumene 10,2 szá-
zalékkal volt nagyobb.

Decemberben a román kiskereskedelmi forgalom volumene 7,2 szá-
zalékkal nőtt 2015 decemberéhez mérten.

A tavalyi év utolsó hónapjaiban a román kiskereskedelmi forgalom vo-
lumenének éves növekedése fokozatosan csökkent. Az első fél év után
még 18 százalékos bővülést jegyeztek, majd hónapról hónapra csökkent
13,5 százalékra. A tavalyi gazdasági növekedésnek a belföldi fogyasztás
volt a legfőbb hajtóereje. Az előzetes becslések szerint a gazdaság 4,8
százalékkal bővült 2016-ban.

Az idén a kormány 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel számol, ami
a legnagyobb lenne Európában. Ugyanakkor elemzők kételyeiket fejezték
ki a becslés megalapozottságát illetően, hiszen a kormány gazdasági prog-
nózisokkal foglalkozó szakértői bizottsága téli jelentésében hirtelen 4,3
százalékról 5,2 százalékra emelte a várható GDP-bővülést. Román elem-
zők 3,4-4,3 százalékos sávban mozgó növekedést valószínűsítenek, ami-
nek továbbra is a fogyasztás lesz a fő hajtóereje. (MTI)

Decemberben nagyot 
csökkent a német ipari termelés

A várt szerény növekedés helyett csaknem nyolc éve a legnagyobb
csökkenést szenvedte el az előző havihoz képest tavaly decemberben a
német ipari termelés a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden
közzétett jelentése szerint.

Decemberben szezonális és naptári kiigazítással 3,0 százalékkal csök-
kent az ipari termelés volumene a novemberihez képest. A novemberi
adatot 0,4 százalék havi növekedésről 0,5 százalék növekedésre módosí-
totta a Destatis. Az ipari termelés 3,0 százalékos decemberi csökkenése
2009 januárja óta a leggyengébb adat Németországban.

Elemzők 0,3 százalékos havi növekedést vártak decemberre.
A feldolgozóipari termelés 3,4 százalékkal csökkent decemberben,

ezen belül is a beruházási javak termelése 5,4 százalékkal. A fogyasztási
cikkek termelése 3,1 százalékkal csökkent, az alapanyagoké 1,1 száza-
lékkal, az építőiparé pedig 1,7 százalékkal. Az új megrendelések azonban
5,2 százalékkal nőttek decemberben, ami két és fél éve a legnagyobb havi
növekedés. (MTI)

Idén eddig két amerikai bank
ment csődbe

Két bank ment csődbe idén eddig az Egyesült Államokban.
Az állami betétbiztosítási alap (FDIC) honlapján szereplő adatok sze-

rint mindkét pénzintézet januárban húzta le a rolót. Az egyik a New Jersey
állambeli Harvest Community Bank, a másik az illinoisi Seaway Bank
and Trust Company. Tavaly összesen öt bank ment csődbe az Egyesült
Államokban, ezzel a 2007 óta bezárt pénzintézetek száma közel ötszázra
nőtt. 2015-ben nyolc bank ment csődbe az Egyesült Államokban; 2014-
ben még tizennyolc, egy évvel korábban pedig huszonnégy banknak kel-
lett végleg bezárnia.

A csődhullám hét éve tetőzött, a bezárt bankok száma 2010-ben 157-
re nőtt az egy évvel korábbi 140-ről. Hat éve 92 bank ment csődbe, öt
éve 51. A 2007 vége óta csődbe jutott bankok száma csaknem ötszáz.

A betéttulajdonosokat fejenként 250 ezer dollárig biztosítja az amerikai
betétbiztosítási alap. (MTI)
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Erősen indította az évet 
az euróövezet gazdasága

– ezen a címen a Magyar If-
júsági Értekezlet (MIÉRT)
olyan vállalkozásterveket
dolgozott ki, melyek 50 ezer
eurónál kisebb összegből
megvalósíthatók. A cél segí-
teni a fiatalokat abban, hogy
itthon próbáljanak megélhe-
tési lehetőséget teremteni
maguknak. 

A gyűjteményben 15 különböző
üzleti terv szerepel: látványpék-
ség, gyorsétterem, szépségszalon,
autószerviz, vidéki pékség, mező-
gazdasági gépek szerelésére, il-
letve betonlapok gyártására
szakosodott műhely, fordítóiroda,
utazási iroda, építővállalat, terve-
zőiroda, szoftverfejlesztő cég, kür-

tőskalács-készítő, valamint erdei
gyümölcs gyűjtésére és tárolására
szakosodott vállalkozás indításá-
val kapcsolatos lépéseket, illetve
költségeket vázolják fel a fiatalok
számára. Az üzleti terveket a
miert.ro/hasznos oldalon lehet
megtekinteni. 

Ezekből kiderül, hogy hozzáve-
tőlegesen mennyibe kerül egy, az
adott tevékenységhez szükséges
helyiség bérlése egy nagyobb vá-
rosban, mint például Kolozsvár,
egy közepesben, mint például
Marosvásárhely, és egy kisváros-
ban, mint például Székelyudvar-
hely. Milyen eszközöket, illetve
fogyóanyagokat kell beszerezni
és ezáltal tételekre lebontva mi-
lyen költségekkel kell számolni,
milyen engedélyeket kell kivál-
tani az egyes hatóságoktól és

mely szolgáltatókkal kell szerző-
dést kötni, illetve az alkalmazot-
tak után milyen bérköltségek
terhelik majd a vállalkozót. Antal
Lóránt, a MIÉRT elnöke kifej-
tette: – Országos ifjúsági szerve-
zetként feladatunknak tekintjük a
fiataloknak a segítségnyújtást. Ez
a lista is egy kézzelfogható segít-
ség pályakezdőknek, megmutatja,
hogy mi minden valósítható meg
50.000 euróból. A fiatalokat
konkrét intézkedésekkel kell se-
gíteni, ezért támogatom, hogy a
túlbürokratizált cégbejegyzés he-
lyett egy nap alatt lehetőségük le-
gyen egy kezdő vállalkozást
bejegyeztetni, hiszen ezzel is 
vállalkozás indítására buzdít-
hatjuk őket, és ezáltal az itthon-
maradásra is – fogalmazott az
elnök. 

A vállalkozó kedvű fiatalokat segítik
Üzleti tervek – egyszerűen 

Az euróövezeti országokban
megugró infláció ellenére az Euró-
pai Központi Bank (EKB) to-
vábbra is kitart a laza monetáris
politika mellett, az emelkedés
ugyanis csak átmeneti és jórészt az
olajárak növekedésének számlá-
jára írható – jelentette ki Mario
Draghi, a pénzintézet vezetője hét-
főn az Európai Parlament gazda-
sági és monetáris bizottságának
meghallgatásán.

Draghi leszögezte, továbbra is
nagy szükség van gazdaságösz-
tönző intézkedésekre, ezért az
eurót használó országokban ta-
pasztalható fejlemények dacára
folytatódni fog az EKB kötvényvá-
sárlási programja.

A pénzintézet vezetője beszá-
molt az európai gazdaság fellendü-
léséről, amelyet szerinte jól mutat
a bruttó hazai termék (GDP) növe-
kedése és a 2009 májusa óta mért
legalacsonyabb munkanélküliségi
ráta. Mint mondta, a kötvényvásár-
lási program hatékonynak bizo-
nyult, ezért terveik szerint március
után meghosszabbítják decemberig
vagy még tovább.

Az EKB-nak nem kell reagálnia
az infláció rövid távú emelkedé-
sére, csak a tartósabbnak bizo-
nyuló változásokra – közölte
Draghi, aki szerint az árnyomás az
energia és az élelmiszer árát leszá-
mítva továbbra is rendkívül ala-
csony.

A hétfői meghallgatásról beszá-
moló sajtóhírek emlékeztettek,
hogy a decemberben és januárban
növekvő infláció tovább szította a
vitát az Európai Központi Bank
rendkívül laza monetáris politiká-
jának lezárásáról, a kötvényvásár-
lási program kivezetésének
gyorsításáról. Wolfgang Schäuble
német pénzügyminiszter azt hang-
súlyozta egy hétvégi interjúban,
hogy az EKB monetáris politikája
„túlságosan laza Németország szá-
mára”.

Mario Draghi emellett reagált
Peter Navarrónak, Donald Trump
amerikai elnök kereskedelmi főta-
nácsadójának múlt heti kijelenté-
seire, amelyek szerint Németország
a „durván alulértékelt” euró révén
kizsákmányolja főbb kereskedelmi
partnereit, köztük az Európai Unió

más országait és az Egyesült Álla-
mokat.

„Nem vagyunk árfolyam-mani-
pulátorok” – mondta Draghi, hoz-
zátéve, hogy az euróövezet közös
jegybankja utoljára 2011-ben avat-
kozott be a devizapiaci árfolya-
mokba.

Az ülésen a képviselők közül
többen aggodalmuknak adtak han-
got az Egyesült Államokban terve-
zett protekcionista
gazdaságpolitikai intézkedésekkel,
valamint azzal kapcsolatban, hogy
Donald Trump pénteken rendeletet
adott ki a szigorú banki szabályo-
zások lehetséges enyhítéséről.

„Aggodalommal tekintünk a le-
hetséges protekcionista intézkedé-
sekre, minthogy az Európai Unió a
szabadkereskedelemre épül, de ki
kell várnunk a végét” – vélekedett
Draghi. Szerinte veszélyes lehet a
bankszektorra vonatkozó szabá-
lyok amerikai enyhítése, az
ugyanis „elvetheti a magjait” egy
újabb pénzügyi válságnak és felbo-
ríthatja a „lassú, de biztos gazda-
sági fellendülést lehetővé tevő
relatív stabilitást”. (MTI)

Az EKB kitart 
a laza monetáris politika mellett

Menyhárt Borbála



Az unitárius vallás a XVI. szá-
zadi radikális reformáció legké-
sőbbi hajtásaként jött létre
Erdélyben, több korábbi antitrinitá-
rius irányzat egybeolvasztásával.
Az unitárius köztudat az egyház
megalakulását az 1568-as tordai or-
szággyűléstől számítja. Az új tan
népszerűségét jelzi, hogy rövid időn
belül Erdély lakosságának nagy
része Dávid Ferenc követőjének
vallja magát. Az 1571. évi januári
országgyűlés után Marosvásárhely
lakosságának többsége is unitárius,
azonban János Zsigmond halála
után (1571. március 14.), valamint
a XVI. és XVII. sz. történelmi ese-
mények hatására az unitáriusok Ma-
rosvásárhelyről kiszorulnak és
századokon át Marosszentkirályon
élnek szervezett egyházi életet.

Amikor a marosvásárhelyi unitá-
rius egyházközség történetéről be-
szélünk, először beszélni kell a
marosszentkirályi unitárius egyház-
község múltjáról, melynek egykor
lelkésze, temploma, lelkészi lakása,
birtoka volt. Az 1817-es püspöki vi-
zitációs jegyzőkönyv feljegyzései
alapján részletes kép tárul elénk az
egyházközségről: 

„A Templom fekszik a falunak a
napkelet felől való végében, ennek
czinterme az utcza felől bé kerítve
deszka kerttel egyébütt pedig min-
den kert nélkül vagyon hossza 23, a
napkelet felől való végének széle 10,
a napnyugat felől valónak 13 1 öll,
Északról az ország uttya, Délről T.
Demény Albert Úr seller jószága
szomszédságában. A Templom fából
készült, a fák között Téglával ki-
rakva, mely fedele a régiség miát
megrongyoltat napnyugati végibe
vagyon tserefából készült Harang
láb. A Templomnak dél felől való fe-
nyőfa deszkából készült, záros aj-
taja vagyon, bé menvén ezen
láthatni dél felől való oldalán
három, napkeleti véginél egy, a nap-
nyugati végiben is egy üveg ablako-
kat, a kar a napnyugati végiben
tserefa gerendákon áll, fenyőfa
deszkából készült, hammu szín fes-
tékes. Északi oldalán egy tserefából
készült, fenyőfából béllelt hammu
szín festékes prédikáló szék, felette
fenyőfából szarufás Koronátska
minden írás nélkül, a Templom
mennyezete hammu és fehér szín
festékes. (...). Az éneklő pulpituson,
mely áll a Templom piatzán ez: Non
vox, sed votum, non cordata mu-
sica, sed cor, non clamor sed amor
persallit in aure Dei.1

Az ajtaján pedig belül ez: extruc-
bar a Johanne Gyepes Ernyeino pro

tempore Rectore Unit. Anno et die
supranotatis. A más oldalán ez:
1701. 2da.7ber, a Prédikáló szék
mellett vagyon a papi ülő szék fes-
ték nélkül, innen napkeletre, délre a
fal mellett fedeles edgyes ülő székek
mennek a többi mind férfiaknak s
mind asszonyembereknek való szé-
kek, edgyen kívül mind festéktele-
nek. A Prédikáló szék mellett egy
kék festékes fáin ülőszék vagyon
ilyen fel írással: Tsináltatta SzIvá-
nyi Sigmond és Széki Sussanna
1765.

Második belső Telek vagyon a
Falunak Alsó utzája végibe (...) az
egész telek sövény és tövis kertekkel
vetetett környül egy deszka kisebb
és két nagyobb bé járó kapukkal, a
jószágnak a napkeleti szegletin va-
gyon sup fedél alatt egy 1809-ben
készült Papi lak ház.”

Az egyházközség ingatlanainak
egy része – adataink szerint – ado-
mányok révén gyarapodott. Egy tel-
ket a Nagy utcában, a Patak mellett,
melyen egy zsellérház volt, Gagyi
Pálfi Pál adományozta az egyház-
községnek 1712-ben. A temető a
Czalás (?) alja nevezetű helyen van
és Sz. Iványi Sigmond adomá-
nyozta. A temető méretei: „… nap-
nyugat felől való hossza 18 az
északi felől való széle 21, a napke-
letfelől való hossza 23, a délről való
széle pedig 18 öll három singes öllel
mérve”. 

A haranglábban két harang volt.
A nagyobbikon felírás: Cura Lud
Sza 1710 Sumptu Eccles Unit. Sz
Kira. A kisebbik harangon ez volt
felírva: 1697. A nagyobbik harang
méreteit nem ismerjük, a magyar
állam 1848-ban ágyúnak kéri, de az
egyházközség 100 mfrt-ért megvál-
totta. A kisebbik harang hosszú
ideig az 1929-30-ban épült temp-
lom padlásán volt, majd a Szászná-
dasi Unitárius Egyházközség
templomának tornyában szólt 2015-
ig. Felkerestem az egyházközség
gondnokát, Gergely Jánost, és meg-
kértem arra, hogy ha egyházközsé-
güknek lehetőségük lesz új harang
beszerzésére, akkor a miénket adják
vissza. A szásznádasi egyházközsé-

günk 2015-ben új ha-
rangokat öntetett, és a
kis harangunk így
visszakerült egyház-
községünkbe. 

Hogy egy jól mű-
ködő, szervezett egy-
házközség volt a korai
időszakban Maros-
szentkirályon, bizo-
nyítja az is, hogy már
a XVIII. század elején
unitárius tanítója volt
Ernyei Gyepes János
személyében. 

Az első feljegyzés
a lelkészt illetően
1766-ból van, amikor
az esperesi vizsgáló-
szék szerint „akkor
fungens pap Csehét-
falvi”, majd 1780-ban
Húszár József. A kö-
vetkező lelkész vár-
falvi Barla (Balla)
István 1825-ig. 

Ez időben az egyházközség lé-
lekszáma 68. Habár 32 gyermeket
jegyez fel az esperesi vizsgálószék,
nem tudjuk, hogy ezek közül hány
jár iskolába és milyen iskolába.
Csak 1833. szeptember 12-én talál-
juk az első konkrét bejegyzést az is-
koláról: „oskolába járó gyermek
nem találtaték, járhatók volnának
Fiak 3 Leány 1 de ezek is szolgálat-
ban vagynak”. 

1836-ban „sem oskolai, sem
Templombéli gyermek és iffjak taní-
tások azok nem létele miatt nem
folytathattatott”. 

Az első bejegyzett konfirmáció
1846-os keltezésű és az 1847-ben
elkészített konfirmációi jegyző-
könyvben található (A Maros Sz.
Királyi anyamegye kebelében Uri
sz. vacsorával élésre bocsátott és
fölavatott növendékek Jegyző-
könyve 1847-től kezdve). Ez a jegy-
zőkönyv ma is megtalálható az
egyházközség levéltárában, és ebbe
vezették be 1983-ig az egyházköz-
ségben konfirmáltak nevét.

A XIX. század végén a gyer-
mekek már állami és nem a fentiek-
ben említett felekezeti iskolába

járnak (Marosszentkirályi község-
beli állami népiskola). Ennek okát
két tényezővel magyarázhatjuk:
időközben vagy megszűnik a fele-
kezeti iskola, vagy pedig a korabeli
gyakorlatnak megfelelően az egy-
ház – anyagi terhei könnyítésének
szándékával – állami kezelésbe en-
gedi át az iskolát. Az iskolás gyer-
mekek vallásos neveléséről a
lelkész gondoskodik. Az 1870-es
években információim szerint négy-
öt unitárius gyermek járt iskolába.

Mivel a templomot és a harang-
lábat az országút mellett „fenekes”
helyen építették, nagyon sokszor
kellett javítani. Ugyanakkor állandó
gond volt a szalmafedeles házak fe-
dése, javítása, a telkek körüli kerí-
tések, gyepük rendben tartása. Az
1706-os jegyzőkönyvbe foglalták,
hogy a cinterem és a parokiális kert
jó karban tartása a hívek köteles-
sége. Például 1819-ben a templom
javítására 500 darab téglát, 6200
darab új zsindelyt, 22000 darab
zsindelyszeget használtak. 1846-ra
a templom és a harangláb annyira
rossz állapotba került, hogy az ösz-
szeomlás fenyegette. 1874-ben az
esperesi vizsgálószék meghagyja a
templom lebontását és új templom-
hely vásárlását.

Ha 1817-ben a lélekszám 68 volt,
1847-ben eléri a 150-et. Érdemes
feljegyezni azon helységeket, ahol
unitáriusok éltek és a marosszentki-
rályi egyházközséghez tartoztak:
Marosszentkirály és Náznán 41,
Marosvásárhely 150, Jedd 21,
Harcó 9, Csittszentiván 6, Mezőber-
genye 8, Mezőbánd 8, Mezőbáld 4,
Mezőbodon 6, Kisikland 1, Mező-
szengyel 2, Gerebenes 1, Pagocsa 5,
Septér 6, Újős 2, Galacfalva 6,
Szászzsombor 2, Erked 1, Fráta 3,
Tuson 2, Vajdakamarás 1, Bilak 3,
Paszmos 1, Mezőcsán 1, Mezőzáh
3. Összesen 293.

Az 1848-as forradalom fájdalma-
san érinti az egyházközséget. A no-
vember 5-i betörés alkalmával
elrabolták a klenódiumokat. Egy kis
ezüstözött tányér maradt meg a kö-
vetkező felirattal: „pro Rege, et pro
Grege 1697”. Ennek a kis tányér-
nak is érdekes története van. Habár
az 1958-as leltárban szerepel egy
kis kancsóval, azután nyoma ve-
szett. Csécs Márton-Lőrinc torockói
lelkész marosvásárhelyi segédlel-
kész korában dolgozatot készített a
Marosi Unitárius Egyházkör klenó-
diumairól. Az elveszettnek hitt kis-
tányért és keresztelési kis kancsót a
nyárádszentmárton–csíkfalvi egy-
házközségben megtalálta. Így ezek
is visszakerültek egyházközsé-
günkbe. (Könnyű volt azonosítani a
leltári számok alapján.)

Mivel a jegyzőkönyv feljegyzi,
hogy a jeddi egyházközségből mit
raboltak el szintén 1848. november
5-én („Benő János házától elrabol-
ták a Toroczkóról ajándékba kapott
pléh poharat”), ezért egypár mon-

datban jegyezzük fel a jeddi gyüle-
kezet történetét.

Az 1847. szeptember 22-24-én
tartott püspöki vizitáció alkalmával
a jeddi egyházközséget Szentkirá-
lyon Nemes Káli Nagy Pál és Mol-
nár József képviselték. Az
egyházközség lélekszáma 21. Temp-
lomuk nincs. A Nyárádszentlászlón
tartott partiális gyűléshez azzal a ké-
réssel fordul a jeddi leányegyház-
község, hogy Marosvásárhelyhez
tartozzanak. Kérésüket az 1847-ben
tartott Főtanács a 38. számú határo-
zattal jóváhagyta. Ugyanakkor a
püspöki vizitáció alkalmával a kö-
vetkező határozat született:

„A marosszentkirályi és maros-
vásárhelyi lelkész minden hónap 3.
vasárnapján du. és minden sátoros
ünnep 3. napján de. Istentiszteletet
tart Jedden”.

Sajnos, hogy 1848-ban az egy-
házközségről már ezt is feljegyzik:
„a halálozások, Honvédi szolgála-
tok s az EV. Ref. Attyafiakhoz bizo-
nyos kiváltságokérti vissza térések
miatt már föl oszlandó”.

Mivel az istentiszteleten csak két
ember vesz részt, a lelkészt felmen-
tik a Jeddre való járástól. A harang-
vásárlásra összegyűjtött pénz az
anyaegyházközség pénztárába kerül
azzal a kikötéssel, hogy ha majd
egyszer Jedden még egyházközség
lesz, akkor a pénzt visszaadják.

Leányegyházközség ma is van
Jedden, alig 20 lélekkel. Semmiféle
vagyonuk nincs. Az istentisztelete-
ket a római katolikus templomban
tartjuk havonta egy alkalommal.

A marosszentkirályi egyházköz-
ség lelkésze 1839-1852 között Ke-
lemen István. Miután 1852. október
11-én Nyárádszentlászlóra távozott,
már október 12-én a székelykeresz-
túri gimnáziumból az egyházköz-
ségbe jött ifj. Bartalis Sándor, aki
nagyon fiatalon 1860-ban meghalt.
Ugyanaz évben meghívják Iklandról
Csipkés Pétert, aki 1868-ban halt
meg. (Sírköve ma is látható a maros-
szentkirályi temetőben.) Helyébe a
kolozsvári főiskolából Kelemen Al-
bertet nevezték ki. Az a kinevezésével
új korszak kezdődött az egyházköz-
ség életében. Lassan a marosszentki-
rályi anyaegyházközség elnépte-
lenedik, épületeit nem tudja fenntar-
tani, és 1877-ben a szentkirályiak
beleegyeznek abba, hogy a lelkész
Marosvásárhelyre költözzön. 

1875-ben eladták a régi templom
helyét 425 mfrt-ért, miután a temp-
lomot lebontották, a haranglábat új
helyre költöztették. Egy új telket
vásároltak templomépítés céljából,
azonban erre a helyre templom soha
nem épült fel. 

1 Nem a hang, hanem a hit, nem a
zene húrja, hanem a szív, nem a jajszó,
hanem a szeretet visz közelebb Isten
nagyságához.

(Folytatjuk)
Az oldalt szerkeszti: 

Ötvös József
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A 2011-es népszámlálás adatai szerint Romániában 57.686
lakos vallotta magát unitárius vallásúnak (az összlakosság 
0,28%-a). Legtöbben közülük a három székely megyében élnek,
valamint Kolozsvár és Brassó megyében: Hargita megyében
21.023-an, Maros megyében 12.200-an (a megye összlakosságának
2,2%-a), Kovászna megyében 8.682-en, Kolozs megyében 7.094-
en és Brassó megyében 5.059-en. Románia hét megyéjében három-
nál kevesebb unitárius él, míg négy megyében egyáltalán nem
tartanak számon unitárius vallásút. Nemzetiségi megoszlás szerint
55.794 magyar anyanyelvű, 1.044 román (1,8%) és 796 roma nem-
zetiségű (1,3%).

Nagy László

500 éves a reformáció
A marosvásárhelyi unitárius egyházközség története (I.)



Amint az előző részekben írtuk,
az elévülésnek két hatása van, egy
negatív-jogvesztő (ez a tulajdon-
képpeni elévülés, románul pres-
cripţie extinctivă), ami a jogok
határidőn túl történő gyakorlását
szankcionálja, valamint egy pozi-
tív-jogszerző hatás, az elbirtoklás
(uzucapiune vagy prescripţie achi-
zitivă), ami bizonyos állandósult
gyakorlati helyzeteknek jogi követ-
kezményt ad, és tulajdonszerzést,
jogszerzést eredményez.

Sokak számára jól ismert tény,
hogy 1989 előtt, a kommunizmus
idején a román állam a területek
polgári körforgását, értékesítését ki-
vonta a magánszemélyek hatásköré-
ből, vagyis azokat élők közötti
jogügyletek által értékesíteni nem le-
hetett. Ennek értelmében telkekre vo-
natkozó, közjegyző által hitelesített
adásvételi szerződéseket nem lehetett
kötni. Mivel a rendes, tulajdonátru-
házó jogügyletek semmisek voltak,
ezért szélesen elterjedtek az úgyne-
vezett zsebszerződések, melyek értel-
mében magánokirati formában, ha
nem is adásvételnek címezve, de az
eladó által kibocsátott „kézinyugta”
(chitanţă de mână) ellenében a vevő ki-
fizette az álcázott adásvétel ellenérté-
két, az illető telek birtokába jutott.
Mellesleg, a kataszteri rendszer ka-
tasztrofális és be nem fejezett állapota
miatt, valamint a le nem vezetett ha-
gyatékok miatt ez az egyik oka
annak, hogy jelenleg is, főleg vidé-
ken, nagyon sok telek jogi állapota
kétes. Habár formálisan és az akkori,
1989 előtti rendelkezések szerint
ezek a jogügyletek nem voltak adás-
vételi szerződések, az ügyletben
részt vevő felek azzal a nyilvánvaló
szándékkal kötötték meg, hogy a
telek tulajdonjogát átruházzák. Az
ügylet megkötése után a vevő, aki
jogilag nem volt az, úgy viselkedett,

mint egy igazi, jogszerű tulajdo-
nos, viszont erről törvényes iratot,
jogcímet nem birtokolt. Mivel adás-
vételi úton ezt a jogcímet nem lehe-
tett megszerezni, ezért a
tulajdonjoghoz az úgynevezett el-
birtoklás (uzucapiune) útján lehetett
hozzájutni, bírósági úton. Az elbir-
toklás tulajdonképpen azt jelenti,
hogy ha valaki egy bizonyos telket
elég hosszú ideig birtokol (posesie),
az tulajdonjoggá (proprietate)
„válik”. A tulajdonjog megjelenése
az elbirtoklás és a jogszabályok au-
tomatikus következménye, de meg-
állapítani, tehát betelekelhető iratot
szerezni róla csak a bíróság ez irányú
megállapító (constatare) bírósági ha-
tározatával lehet. Természetesen bizo-
nyos törvényes feltételek kell
teljesüljenek az elbirtoklási eljárásban,
hiszen nem lenne normális, ha bármi-
lyen esetben, pusztán a használat/bir-
toklás eredményeképpen az eredeti
tulajdonos tulajdonjoga eltűnne.

Ahhoz, hogy elbirtoklásról be-
széljünk, az elbirtokolt telek első-
sorban a polgári körforgás része
kell legyen, tehát törvényesen el-
idegeníthető, ezért az állami köztu-
lajdonú telkek (drept de proprietate
publică a statului) nem elbirtokol-
hatók. Az állam magántulajdonú
telkei viszont (drept de proprietate
privată a statului) elbirtokolhatók. 

Mivel Romániában 2011. októ-
ber 1-től új Polgári törvénykönyv
lépett érvénybe – márpedig sok el-
birtoklás kezdete 2011 előtti –,
ezért elbirtoklás esetén különbséget
kell tenni a régi, valamint az új Pol-
gári törvénykönyv által szabályo-
zott elbirtoklási feltételek között.
Amennyiben egy elbirtoklás a régi
Polgári törvénykönyv ideje alatt
kezdődött, tehát 2011 előtt, akkor
annak feltételei a régi törvény sze-
rint kerülnek elemzésre, még akkor
is, ha 2011 után kérik a bíróságtól
annak megállapítását.

A régi Polgári törvénykönyv sze-
rint ahhoz, hogy elbirtoklás nyo-

mán jelenjen meg a tulajdonjog, a
telektulajdonos használati joga fo-
lyamatos, félbeszakítatlan, zavarta-
lan, nyilvános és tulajdoni jogcím
alatt gyakorolt kell legyen.

A használat akkor folyamatos
(continuă), ha ezt megszakítás nél-
kül gyakorolja a birtokos. Ennek
értelmében a megszakított haszná-
lat nem eredményezheti a birtokos
tulajdonjogának megjelenését. A
használat akkor zavartalan (netul-
burată), ha azt nem erőszakos
módon alapozták meg, illetve a
rendes tulajdonos erőszakos
módon azt nem akadályozza. A
használat nyilvános (public) kell
legyen, tehát erről a törvényes tu-
lajdonos tudomást szerezhet.
Amennyiben a használatot a hasz-
náló nem nyilvánosan gyakorolja,
nem beszélhetünk elbirtoklásról. A
birtokló a használatot tulajdonosi
jogcím alatt kell gyakorolja, ami
azt jelenti, hogy nem mint bérlő
vagy mint egyszerű használó,
hanem mint tulajdonos.

A használat mellett az elbirtoklás
másik legfontosabb feltétele egy bi-
zonyos használati idő eltelte. Ez az
éppen alkalmazandó jogszabálytól
függően különböző lehet. Ennek ér-
telmében a régi Polgári törvény-
könyv szerint beszélünk 30 éves
elbirtoklási időről, valamint 10-től
20 évig tartó elbirtoklásról. Ebben az
esetben a birtokosnak semmilyen
jogcíme nincs a telekhasználatra vo-
natkozóan, lényegtelen, hogy jó-
vagy rosszindulatúan használja a tel-
ket. Tehát ebben az esetben a 30
éves használat mellett csak a fen-
tebb részletezett használati feltéte-
lek kell teljesüljenek. Ez azt jelenti,
hogy akár egy törvénytelen telek-
használó is szerezhet tulajdonjogot.

A régi Polgári törvénykönyv
szerinti 10-től 20 évig terjedő, va-
lamint az új jogszabályok szerinti
elbirtoklásról a következő részben
beszélünk. 

(Folytatjuk)

Az elévülésről és az elbirtoklásról (V.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Neyvennégyezer euró beruházásokra
Kezdő vállalkozások 

támogatása
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Támogatás munkanélkülieknek 900 lejig 
A költségvetés elfogadásán

múlhat 

Várhatóan 2017 májusában
indul és 2020-ig lesz elérhető
a Start-up Nation Romania
Program, melynek kedvezmé-
nyezettjei újonnan alapított
kis- és közepes vállalkozások
lesznek. 

A kormány 2017. évi 10-es
számú sürgősségi rendeletével elfo-
gadta a Start-up Nation Romania
Program indítását, amely maximum
200.000 lejes de minimis támoga-
tást nyújt újonnan alapított kis- és
közepes vállalkozásoknak. Mintegy
10.000 új vállalkozás és 20.000 új
munkahely megteremtése a cél. A
támogatott vállalkozások kötele-
zően minimum két új, teljes mun-
kaidőben foglalkoztatott személyt
kell alkalmazzanak három éven ke-
resztül. A de minimis támogatáso-
kat elsősorban beruházásokra lehet
majd költeni, az alkalmazottakkal
járó költségeket a cégnek kell biz-
tosítania.
Kik jogosultak a támogatásra?

Olyan kis- és közepes vállalko-
zások, melyek az idén elfogadott
sürgősségi rendelet életbe lépését
követően jöttek létre a 31/1990-es
törvény, a 6/2011-es sürgősségi ren-
delet, vagy az 1/2005-ös törvény
alapján. Mindezek mellett a vállal-

kozásoknak kumuláltan teljesíte-
niük kell egyéb feltételeket is, melyek
jelenleg kidolgozás alatt vannak. 

A jelenlegi rendelet nem tartal-
mazza az elszámolható költségek
típusait, de az eredeti projektleírás
alapján elszámolhatók lesznek:
munkaeszközök, gépek, az ezekhez
tartozó szoftverek és telepítési költ-
ségek; N1, N2, N3 típusú jármű-
vek; szabadalmaztatott immate-
riális javakhoz kapcsolódó beruhá-
zások, márkavédések, bizonyos
szoftwerek; IT-eszközök; munka-
végzésre, gyártásra, szolgáltatásra
alkalmas helyiségek; egyéb, irodai
felszerelések; saját weboldal létre-
hozása; energiatakarékos, környe-
zetbarát eszközök és telepítésük;
vállalkozói ismereteket fejlesztő
kurzusokon való részvétel; a pályá-
zatírási díj maximum 8000 lej+héa
értékben. Az alkalmazási normákat
előreláthatólag egy hónapon belül
fogadják el.

Bővebb felvilágosítás a gazda-
sági minisztérium honlapján a
http://www.aippimm.ro/articol/tran
sparenta-decizionala—-modificare-
hg-96-2011/ordonanta-de-urgenta-
pentru-stimularea-infiintarii-de-noi
-intreprinderi-mici-si-mijlocii-start-
up-nation elérhetőségen. (sz.p.)

A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. meghirdeti a Szülőföldön
magyarul című program 
felhívását a nevelési, okta-
tási, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatás, illetve
hallgatói támogatás igénylé-
sére a 2016/2017-es tan-
évre. Benyújtási határidő:
március 17. 

A vissza nem térítendő támoga-
tásra jogosultak: óvodáskorú gye-
rekek, akik a 2016/2017-es tanév
kezdetétől Romániában működő
akkreditált óvodában magyar
nyelvű nevelésben vesznek részt;
azok az általános és középiskolás
tanulók, akik az 1998. augusztus
31-ét követő időszakban születtek,
és Romániában működő akkredi-
tált oktatási intézményben alap-
vagy középfokú tanulmányaikat
magyar nyelven folytatják; 

egyedi elbírálással részesülhet-
nek támogatásban: azok a tanulók,
akik az 1998. augusztus 31-ét meg-
előző időszakban születtek és Ro-
mániában működő akkreditált
oktatási intézményben alap- vagy
középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják; vagy fakultatív
magyar nyelvű oktatásban része-
sülnek, mivel a lakóhelyükön napi
bejárással elérhető távolságon
belül nem működik magyar nyelvű
oktatási intézmény vagy magyar

nyelvű tagozat; illetve választható
tantárgyként magyar nyelvű okta-
tásban részesülnek; az a sérült vagy
halmozottan sérült magyar nemzeti-
ségű kiskorú, aki nem akkreditált ne-
velési és oktatási intézményben
folytat magyar nyelvű tanulmányo-
kat vagy egyéb magyar nyelvű neve-
lésben részesül; vagy az a kiskorú,
aki sajátos nevelési igényeinek meg-
felelő – részben vagy teljesen magyar
nyelvű – nevelésben és oktatásban
vesz részt az adott államban mű-
ködő akkreditált nevelési és okta-
tási intézményben.

Hallgatói támogatásban részesül-
het az a nappali tagozatos hallgató,
aki Romániában működő felsőokta-
tási intézményben alap- vagy ma-
giszteri tanulmányait teljesen vagy
részben magyar nyelven folytatja. 

A támogatásokra nem jogosul-
tak, akik a 2016/2017-es tanév első
félévében több mint 50 óráról iga-
zolatlanul hiányoztak; az a fakulta-
tív vagy opcionális magyar nyelvű
oktatásban részesülő tanuló, aki a
2016/2017-es tanév első félévében
a magyarórák több mint 10%-áról
igazolatlanul hiányzott; az az
igénylő, aki az igénylést (adatlap +
mellékletek) a megadott határidőn
túl, illetve hiányosan nyújtja be, és
a felszólításban szereplő határidőn
belül sem pótolja a hiányosságokat;
az a sajátos nevelési igényeinek

megfelelő nevelésben és oktatás-
ban részt vevő kiskorú, aki nem
magyar nyelven folytatja tanulmá-
nyait; az a hallgató, aki nem nappali
tagozaton folytatja tanulmányait; az
a hallgató, aki nem az adott állam-
ban működő felsőoktatási intéz-
ményben folytatja tanulmányait.

A nevelési, oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz-támoga-
tás összege 22.400 Ft-nak megfe-
lelő lej.

A hallgatói támogatás 2.800
Ft-nak megfelelő lej. 

A támogatás a 2016/2017-es tan-
évre egy alkalommal igényelhető,
benyújtási határidő március 17. (pos-
tázási dátum). Ajánlott küldemény-
ként egy eredeti példányban, zárt
borítékban az alábbi címre kell kül-
deni: U.C.D.M.R. – RMPSZ, „Szü-
lőföldön magyarul” – Pályázati
Iroda, 530300 Miercurea Ciuc, Ofi-
ciul Postal nr. 1., C.P. nr. 19. Jud.
Harghita

Az adatlapot, a válaszborítékot
és az útmutatót tartalmazó igénylési
csomagokat át lehet venni: a gyerek
által látogatott oktatási intézmény-
ben, a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége (RMPSZ) területi
oktatási központjai irodáiban, az
RMPSZ megyei/területi/körzeti
képviselőinél, illetve letölthetők a
www.szulofoldonmagyarul.ro hon-
lapról. Az igényléssel kapcsolato-
san az alábbi elérhetőségen kérhető
tájékoztatás: Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége tel.:
0266/244-450, e-mail: info@szulo-
foldonmagyarul.ro

Tankönyv-, taneszköz- és hallgatói támogatás
Szülőföldön magyarul

Azok a munkanélküli-segély-
ben részesülők, akik lakhe-
lyüktől 50 km-nél nagyobb
távolságban helyezkednek el,
egy új sürgősségi kormány-
rendelet értelmében havonta
900 lejig terjedő támogatásra
jogosultak három évig – tájé-
koztatott a Maros Megyei
Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség igazgatója, 
Gheorghe Stef.

Az áthelyezési támogatás (prima
de relocare) adómentes, és az új lak-
hely költségeinek 75%-át kell fe-
dezze, de nem haladhatja meg a 900
lejt havonta. Az igénylő kérvényt
kell benyújtson a megyei munka-
erő-foglalkoztatási ügynökséghez,
amennyiben az alábbi feltételeknek
eleget tesz: az AJOFM nyilvántartá-
sában szerepel; legkevesebb 12 hó-
napra érvényes munkaszerződéssel
alkalmazzák teljes munkaidőben; az
új munkahely 50 km-nél távolabb

van, mint a lakóhelye; ténylegesen
változtasson lakóhelyet, telepedjen
meg ott, ahol alkalmazásba került; a
havi nettó jövedelme ne haladja
meg a havi 5000 lejt akár egyedül-
álló, akár családos; ne rendelkezzen
szolgálati lakással vagy bérköltség-
támogatással a munkáltató, illetve
az állam részéről. 

Az áthelyezési támogatást (prima
de relocare) nem vonják össze a
munkába állást ösztönző pótlékkal és
az elhelyezkedési támogatással,
amelyeket a 2002. évi 76-os számú
törvénnyel biztosítanak. Az új sürgős-
ségi rendelet, amely a 2002. évi 147-
es sz. kormányrendelet módosítja,
január 25-én jelent meg a Hivatalos
Közlönyben, és attól a dátumtól szá-
mított 60 napon belül lép életbe. 

Természetesen, a sürgősségi kor-
mányrendelet az alkalmazási normák
megjelenését követően lép életbe,
amennyiben a minisztérium erre a célra
költségvetési tételt különít el. (pálosy)



Azt mondják: a filozófia leg-
fontosabb feladata, hogy kérdése-
ket keressen a meglévő
válaszokra. 

Nos, ha a válasz győzelem,
akkor mi itt a kérdés? 

Hiszen a győzelem olyan, mint
a költői hasonlat. Ha szép (és me-
lyik győzelem nem szép?), az sem
baj, ha férfiasan izzadságszagú.

A hét végén, a Szász Albert
Sportlíceum tornacsarnokában
megrendezett évad- és évnyitó
PRESSING PREMIER CUP
(PPC) elnevezésű focitorna a
MÚRE (Magyar Újságírók Romá-
niai Egyesülete) PRESSing fo-
cicsapatának mégsem izzadság-,
hanem inkább győzelemszagú
volt. 

Jó, na. Főleg az első mérkőzés
második félidejétől kezdődően.
Mert az első félidőben a derék saj-
tós labdakergetők annyira tisztel-
ték a játék öt- és hatszögekből
összevarrt (kevesen tudják: ez is
magyar találmány) gömb alakú
tárgyát, hogy misztikus távolság-
tartásukkal szinte hozzá sem értek.
Egyetlen lövés kivételével, ám az
is inkább arra volt jó, hogy a
Góbi-Altáj Huntuj csúcsát (4374
méter) bemérje, minthogy az el-
lenfél kapuját veszélyeztesse. 

Viszont ezzel súlyosbítva idén
is bizonyosságot nyert, hogy az
ambíció sokszor többet jelent a
technikai tudásnál, a makacs küz-
deni akarás pedig felülírhatja a
legkorszerűbb taktikai sémákat is. 

Mert lehet jól vagy rosszul ját-
szani, de lélektelenül soha! 

A lényeg az, hogy látsszon a já-
tékos játékán: minden pillanatban
megszakad a csapatért (ugye, iga-
zam van, Czimbalmos II?), küzd,
nem hagyja magát, mert a játék lé-
nyege: ha mozog, rúgd meg. Ha
nem mozog, akkor is rúgd meg.
Hogy megmozduljon. Az ered-
mény? Hát persze, hogy a… gól,
gól, gól! Mert „itt minden erről
szól”. Mint a PRESSing csapatin-
duló refrénje: „Hajrá, fiúk, ti saj-
tós gyerekek,/ Lőjetek sok gólt,
ismét győzzetek!”.

És ez most bejött. 
Nem egyszer. Sokszor. Mert a

kettőnél több az már a boldog hal-
mazállapotú sok. És ezen mit sem
változtat az, hogy a boldogság
csupán egy kondicionálási képes-
ség, amely az érzékelési folyama-
tok segítségével a lehető
legnagyobb érzelmi kisülést teszi
lehetővé.

És mi „sült ki” az idei PRES-
Sing kupán?

Hát az, hogy a gyerekcipős
2017-ben is a „sajtós gyerekek” a
legjobbak (tavaly is ők voltak).

Tessék nyugodtan részrehajlás-
sal vádolni. 

Az irigyek úgyis azt mondják:
azért szervez egy csapat saját ne-

vével fémjelzett kupát, hogy az
eredmény kócsagtoll legyen a ka-
lapján. Ám aki ilyent mond, épp-
úgy nem tudja, mi a különbség a
szándék és a hozzáállás között,
mint a véletlen és az üvegtál kö-
zött, ahol a véletlen lehet fatál is.

Nyálas közhely az is, hogy az
élet az energia elpazarlásának leg-
bonyolultabb módja, de így egy-
szerűbb megérteni, hogy a fiúk
ezúttal nem spóroltak saját energi-
akészleteikkel, és megfogadták a
PRESSing-induló buzdítását:
„Mindent bele! – a legjobb meg-
oldás”.

Hofi ezt úgy mondta: Fiúk!
Futni kell! 

A vízilabdában ez sokkal egy-
szerűbb: a laposvas azért fullad
meg, mert nem tud úszni.

Hogy a PRESSing idén sem
„fulladt vízbe”, hanem „Hosszú
Katinká-s teljesítménnyel”, mint
pókerben a royal flös, úgymond
mindent vitt, az elsősorban Czim-
balmos Ferenc (hagyományosan
középhátvéd) kapusteljesítményé-
nek köszönhető.

A nyájas olvasó, aki figyelem-
mel kíséri – immár több mint öt
éve – a PRESSing csip-csup ka-
landjait a bűvös pöttyössel, tudja,
hogy Szucher Ervin szövet s égi
kapitány úgy hozzánőtt a sajtósok
kapujához, mint Columbo had-
nagyhoz a gyűrött ballonkabát.
Csakhogy Eugčne Pottier már a
nemzetközi munkásmozgalom
1871-ben megírt himnuszában
megjövendölte, hogy „a Föld fog
sarkából kidőlni” hamarább, mint-
hogy a szövet s égi helyét a kapu-
fák közt bárki is elfoglalja.

Most, a szövet s égi-nek egy
kellemetlen sérülés okán, mégis
sürgősen cserét kellett találnia. Ez
viszont Cimbi I személyében
olyan jól sikerült, hogy komolyan
gondolkodóba ejtette önmagát a
szövet s égi, aki első lépésként
gyorsan lemondott nagy tervéről,
hogy a 71-szeres francia labda-
rúgó-válogatott és a Real Madrid
egykori kiválóságát, 
Claude Makélélét, aki ötéves kiha-
gyás után a MÚRE PRESSing
nevű csapatában szerette volna új-
rakezdeni pályáját, már a tavasztól
szerződtesse. Most inkább kétség-
beesetten egy kapustréner után ke-
resgél, legutóbb Manuel Neuert, a
Bayern München és a német válo-
gatott kiválóságát környékezte
meg, hogy adná kölcsön saját ka-
pustrénerét, mert Ervin konok ki-
tartással vissza szeretné küzdeni
magát a PRESSing kapujába.

De vissza a kupaküzdelmekhez. 
Idén a PRESSing mellett újabb

három csapat – MSE apukák, Ta-
náROCK, EMNT – lépett pályára
a kupa megszerzéséért. A motivá-
ció mindenik csapatban kellő ad-
renalint hozott a pályára, ennek
következtében időnként látványos
játékot és kimagasló egyéni telje-

sítményeket is láthattunk, annak
ellenére, hogy Fortuna istenasz-
szony nem mindenkire mosolygott
egyformán. Leginkább kegyvesz-
tettek ezúttal a TanáROCK voltak,
akiknek egy meccset sem sikerült
megnyerniük, rajtuk még a kis-
padról beálló Mátéfi István bo-
lyais igazgató sem tudott segíteni.
Az összességében sportszerű ren-
dezvényen mindössze egy-két
Emese (MSE) apuka mutatta meg
fiának, hogyan nem szabad a já-
tékvezetőhöz meg az ellenfél lábá-
hoz viszonyulni. Az viszont
lélekemelő látvány volt, amint az
MSE (a város első sportklubja, s
egyben a Székelyföldi Labdarúgó-
akadémia marosvásárhelyi alköz-
pontja) legfiatalabbjai milyen
odaadással szurkoltak a lurkók
előtt fölöttébb bizonyítani akaró
apukáknak.

Ami még a krónikás noteszébe
feljegyzésre került, hogy az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanácsnál tel-
jes vérfrissítés zajlott, a pressinges
Enyedi Csaba pedig ezen a tornán
egyszerre volt első és utolsó
(merthogy fáradhatatlan csatárunk
a TanáROCK csapatában is ját-
szott). Vitathatatlan, hogy a nap
hősei a Czimbalmos testvérek vol-
tak, Ferkó a kapuban, el is nyerte
a legjobb kapus címet, mindössze
egyetlen gólt kapott, Csaba pedig
a csatársorban rúgta halomra a gó-
lokat, amivel kiérdemelte a leg-
eredményesebb játékosnak járó
elismerést. Szóval: a PRESSing
részéről magabiztos kapusteljesít-
mény, szinte áttörhetetlen hátvéd-
sor, ötletes építkezés, elöl meg a
szokásosnál több mozgás. Ez volt
a sajtós kupagyőzelem három Mi-
chelin-csillagos receptje, súlyos-
bítva a kihagyott ziccerek
számával, ami ezúttal olyan kevés
volt, mint vörös hagymában a pro-
letár öntudat. Így a kitűnő publi-
cista, Demény Péter is
megmutathatta, hogy nemcsak vé-
delemben, hanem a támadásban is
nagyot tud alkotni, ám ennek elle-
nére, vagy épp ezzel súlyosbítva
mégsem ő lett a torna legjobb já-
tékosa, hanem Szabó István
(EMNT).

Végül pedig íme, az eredmé-
nyek: TanáRock – MSE apukák 2-
4, PRESSing – EMNT 0-0;
TanáRock – PRESSing 0-3, MSE
apukák – EMNT 0-3; TanáRock –
EMNT 1-3, MSE apukák – PRES-
Sing 1-6.

A még mindég nagyon fiatal
Ráduly Bence játékvezető tavaly-
hoz képest immár nagyobb 
magabiztossággal vezette a mér-
kőzéseket, amiben segíthette az,
hogy a lelátón ott ült Cseh Gábor,
a megyei játékvezetői testület
egyik vezető személyisége, aki az
EMNT-hez való szoros kötődése
ellenére sem engedett meg a síp
ifjú lovagjának semmi részrehaj-
lást.
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Két országos bajnoki bronzérmese is
van a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub-
nak: a február 3-a és 5-e közötti időszak-
ban Resicabányán rendezett versenyen
Bodó Endre a 70 kg-osok, Recorean Ad-
rian a 84 kg-osok mezőnyében állhatott
fel a dobogóra. Náluk is fényesebb érmet
szerzett Boeriu Vlad a 97 kilósoknál, az
ő sikere azonban „csak” annyiban érinti a
marosvásárhelyi sportbarátokat, hogy bár
a Kolozsvári CSU színeiben versenyez, a
bronzérmes fiúkkal együtt készül, az
ISK-nál, Gyarmati Ferenc, Fazakas Csaba
és Dragoş Vlad edzők irányításával, tájé-
koztatta lapunkat az Iskolás Sportklub.
Az országos felnőtt-birkózóbajnokságon
összesen 220-an vettek részt.

Két bronzérem meg egy ezüst, amely félig a miénk is

Sérülésveszélyes gólöröm Andrei Ivan-módra. GSP Fotó

Zsilvásárhelyi Pandurii – Jász-
vásári CSM Politehnica 1-1 (0-0)

Gólszerzők: Sergiu Negruţ
(80.), illetve Vasile Gheorghe (60.)

Ritkán látni ilyen védői bakit,
mint amelyikből a házigazdák
egyenlítettek. Mihalache „ráült” a
labdára, és addig terelgette, hogy
amikor adta volna, csak az ellenfél-
hez sikerült, Negruţ pedig belőtte.
Utána már hiába rohamozott akár-
mennyit a jászvásári csapat, esélye
sem volt gólt szerezni, így elérhetet-
len távolságra látszik kerülni a felső-
házi szereplésre feljogosító 6. hely.

Astra Giurgiu – Marosvásár-
helyi ASA 1-0 (1-0)

Gólszerző: Takayuki Seto (28.)
Az ASA veresége és a temesvá-

riak pontszerzése következtében
immár utolsó a ranglistán a marosvá-
sárhelyi alakulat. „Érezhetően új sze-
lek fújnak a csapatban. Bármi is
történjen, a bajnokság végéig, az ASA
nehéz ellenfél lesz mindenki szá-
mára” – írták a klub honlapján a talál-
kozót követően. Ugyanitt olvastuk azt
is: „láthatóan tapasztalatlan néhány
játékosunk. Ha bár kevéssel felelő-
sebben kezelik a helyzeteket, és na-
gyobb bátorsággal lépnek fel,
megvan a pont”. Nincs itt egy kicsi
ellentmondás?

USK Craiova – Voluntari FC
5-0 (2-0)

Gólszerzők: Nuno Rocha (33.),
Nicolae Bancu (44.), Alexandru

Băluţă (47., 66.), Andrei Ivan (80.)
Andrei Ivan nem csak góllal és

gólpasszal írta be magát a meccs tör-
ténetébe. A craiovaiak játékosa szo-
katlanul merész ugrással ünnepelte a
szerzeményét, ami annyira „jól” si-
került, hogy utána nem sokkal le is
kellett cserélni. Na nem emiatt, sietett
közölni a klubja. És miért ne hinnénk
el, hogy így van? Hogy szegény fiú-
nak a nagy terheléstől éppen akkor
állt görcs a lábába? Tényleg.

Bukaresti Dinamo – Konstan-
cai Viitorul 1-2 (1-0)

Gólszerzők: Dan Nistor (26.),
illetve Kevin Boli (65.), Florin

Coman (78.).
Kiállítva: Alin Dudea (90+3.)

Sok függött ennek a találkozónak
az eredményétől, hiszen a házigaz-
dák felsőházi szereplése még erősen
kétséges a rájátszásban, míg a ven-

dégek szempontjából az éllovasi po-
zíció forgott kockán. A tengerparti
klub sikerének kétszeresen örülhetett
a klubtulajdonos és edző Gheorghe
Hagi, aki afféle születésnapi aján-
déknak is tekinthette a három pontot.
A mérkőzés 70. percében megemlé-
keztek a 2016. május 6-án tragikusan
elhunyt Patrick Ekengről, tekintve,
hogy a szerencsétlenség a két csapat
legutóbbi mérkőzésén történt.

Botoşani FC – Concordia 
Chiajna 1-1 (0-1)

Gólszerzők: Laurenţiu Buş
(71.), illetve Ovidiu Herea 

(19 – büntetőből)
Mindenki ereiben megfagyott a

vér, amikor egy szögletrúgást köve-
tően Miron lefejelte a vendégek vé-
dekező középpályását. Cristian Albu
összecsuklott, mint egy rongybaba,
de aztán magához tért, és néhány
percnyi ápolás után a játékot is foly-
tatni tudta. A megítélt tizenegyes
gólban kamatozott, a Concordia
azonban mégsem tudta megnyerni a
meccset, Albuval a pályán sem.

Kolozsvári CFR – Bukaresti
FCSB 1-1 (0-1)

Gólszerzők: Ciprian Deac
(58.), illetve Denis Alibec 

(18 – büntetőből).
Kiállítva: Ciprian Deac (71.),

illetve Denis Alibec (43.)
Ritka, hogy mindkét gólszerzőt

kiállítsák, ráadásul mindkettőt ha-
sonló szabálytalanságok (tiltakozás
a játékvezetői ítélet ellen és a bíró
megtévesztésére irányuló kísérlet)
miatt! Azonban nem csak ezért
marad emlékezetes a kolozsvári
mérkőzés: a CFR-nek volt még egy
büntetője, amelyet a válogatottal
egyre inkább hírbe hozott bukaresti
kapus hárított. Összességében igaz-
ságos végeredmény.

Temesvári Poli ACS
– Medgyesi Gaz Metan 1-1 (0-0)

Gólszerzők: Cătălin Doman
(66.), illetve Romeo Roberto (76.).

Kiállítva: Dario Rugasevic
(62.)

Micsoda öröm! A temesváriak ve-
zető gólját szerző Doman felmászott
a nézőteret a pályától elválasztó ke-
rítésre, hogy megünnepelje a talála-
tát. Azt mondják, hogy láttak már
ilyent? Őrjöngő drukkerekkel a drót-
hálón tomboló futballistát mi is. De
ilyent, mint Doman, aki az üres
széksoroknak integet?

Szédület, rongybaba 
és a tragédia emléke

(a labdarúgó 1. liga 22. fordulójának 
összefoglalója)

Kakasülő
Mint vörös hagymában a proletár öntudat

Farczádi Attila

Bögözi Attila

Ranglista
1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45
2. FCSB 22 12 5 5 28-17 41
3. Craiova 22 12 4 6 33-21 40
4. Medgyes* 22 10 8 4 34-22 35
5. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32
6. Astra 22 9 5 8 22-25 32
7. CFR** 22 10 7 5 35-21 31
8. Botoşani 22 7 5 10 26-26 26
9. Jászvásár 22 7 5 10 23-24 26
10. Voluntari 22 7 4 11 27-34 25
11. Pandurii** 22 6 7 9 23-33 19
12. Chiajna 22 4 6 12 12-27 18
13. Poli ACS*** 22 6 5 11 22-35 9
14. ASA**** 22 5 3 14 19-34 9
* 3 büntetőpont levonva
** 6 büntetőpont levonva
*** 14 büntetőpont levonva
**** 9 büntetőpont levonva



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58759)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58759)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-522-810.
(58759)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(58867)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(58867)

HÁZAT vásárolok maximum 50.000

lejig, rendezett papírokkal, Szász-

régen környéke előnyben. Tel.

0742-548-490. (mp.-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0758-558-
092. (58897)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (18476)

MEGEMLÉKEZÉS

Tudom, hogy nem jöhet, de olyan
jó várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni. De majd ha véget
érnek a földi harcok, újra meglát-
hatjuk kedves arcod ott, ahol
nem választ el semmi, és soha
többé nem kell búcsút venni.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 8-án a szeretett gyer-
mekre és testvérre, DÁVID 
MÁRTÁRA, aki 11 éve emlékeink-
ben és szívünkben él. Áldott le-
gyen szép emléked! Szülei,
Magdi, Szabi, Norbi, Dávid és
Ákos. (58854)

Ma 10 éve halt meg szeretett
édesanyánk, drága mamánk, a
sáromberki VAJDA DEZSŐNÉ
szül. FÁBIÁN EMMA. Emlékét
egy életen át őrzi szerető csa-
ládja. (58853)

Minden évben eljön a nap, mely
szívünkben csak fájó emléket
hagy.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 8-án szeretett nagybá-
tyánkra, id. OSZTÁS ISTVÁNRA
halálának második évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
szívében őrzi Tünde és barátja,
Dorel, Attila és barátnője, Anna-
mari. (58883)

Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk nyug-
tassa álmodat. Az idő múlik, de
feledni nem lehet, csak megta-
nulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 8-án MOLDOVÁN 
ZOLTÁNRA halálának 5. évfordu-
lóján. Nyugodjál békében! Emlé-
két őrzi szerető felesége és
annak családja.  (58444)

Fájó szívvel emlékezünk február
8-án id. BALOGH MIHÁLYRA ha-
lálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos felesége,
három gyermeke és azok csa-
ládja. (58849-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
február 8-án drága testvéremre,
dr. GREXA ÉVÁRA halálának má-
sodik évfordulóján. Anikó és a
fiúk. (58861)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 8-án ZILIŞTEANU 
JOLÁNKÁRA szül. Belényessy
halálának 28. évfordulóján. Akik
ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Férje és fiai. (58862)

Kegyelettel emlékezem február 8-
án drága édesanyámra, SZŐCS
ILONA volt fényképészre halálá-
nak 4. évfordulóján. Nyugalma le-
gyen csendes és emléke áldott!
Leánya, Magdolna. (58868)

Kegyelettel emlékezünk és emlé-
keztetünk a jobbágyfalvi id. 
BALOGH KÁROLYRA (ács) halá-
lának 34. évfordulóján. Emléke
legyen áldott! Felesége és gyer-
mekei családjukkal. (58888-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós,
nagymama és dédmama, 

özv. BUKUR ANNA 
szül. Móréh 

életének 94. évében csendesen
megpihent. Temetése 2017. feb-
ruár 8-án, szerdán 13 órakor
lesz a nyárádszentbenedeki ra-
vatalozóból. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle lánya és családja,
fia és családja, három unokája
és azok családja, valamint hét
dédunokája. (mp.-I)

Fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, anyós
és rokon, 

CZIRE ANNA 
született Veress

nyug. tanárnő 
házasságának 54. évében, ja-
nuár 26-án örökre megpihent.
Drága halottunk temetése 2017.
február 13-án 15 órakor lesz
Magyarországon a piliscsabai
temetőben. 
Bánatos férje, két fia és család-
juk. (58898-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Kedves BARABÁSI KARCSI
kollégámtól szeretettel
búcsúzom. 1970 januárjától sok
éven keresztül dolgoztunk
együtt a régeni kórház
belgyógyászati osztályán. Jó
orvos, jó kolléga, jó ember
voltál. Így őrizlek meg
emlékezetemben. A
legőszintébben együtt érzek
szeretteiddel. Rácz Katalin.
(58881)

„Az én időm hamarabb lejárt, mint sze-
rettem volna, bocsássatok meg, én nem
tehettem róla.”
Hittünk az életben, bíztunk a gyógyulás-
ban, de ha már nem lehetett, legalább a
csodában. Erőtlen és nagyon gyenge
voltál, de a felépülésben bíztál. Bárhogy
is akartál közöttünk maradni, mi már
nem tudtunk rajtad segíteni.
Fájó szívvel emlékezünk a feketeerdei
születésű id. OSZTÁS ISTVÁNRA, a prodcomplexi üveggyár
volt dolgozójára halálának 2. évfordulóján. Életének 66. évé-
ben hagyott itt bennünket. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szép emlékét szívében őrzi felesége, Ani, fia, István, leánya,
Gabriella, veje, Rémusz és a kicsi unoka, Norbert, valamint
testvére, Marika és családja Feketeerdőről. (58883)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A legnagyobb brit vállalatok zöme már
érzi a Brexit negatív következményeit, és
nagy többségük az üzleti környezet to-
vábbi romlására számít a hétfőn közzé-
tett legfrissebb felmérés szerint.

Az Ipsos MORI közvélemény- és piackutató
cég által a Financial Times című londoni üzleti
napilap számára elvégzett vizsgálat az 500 leg-
nagyobb tőkeértékű vállalat közül 114-re terjedt
ki. A reprezentatív mintában szereplő vállalatve-
zetők 58 százaléka mondta azt, hogy a brit EU-
tagságról tartott tavaly júniusi népszavazás
eredménye máris negatív hatást gyakorol cégé-
nek üzletmenetére.

A referendumon a résztvevők szűk, 51,9 szá-
zalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült
Királyság lépjen ki az Európai Unióból.

Theresa May brit miniszterelnök a kormány
Brexit-tárgyalási stratégiájának részleteit ismer-
tetve nemrégiben bejelentette, hogy az Egyesült
Királyság az EU-tagság megszűnése után nem
kívánja fenntartani tagságát az Európai Unió
egységes belső piacán sem, mert ha érvényesí-
tené az ehhez szükséges feltételeket, az olyan
lenne, „mintha ki sem lépett volna az Európai
Unióból”.

A hétfőn ismertetett Ipsos MORI-felmérés
szerint a negatív hatásokról beszámoló cégveze-
tők elsősorban attól tartanak, hogy vállalatuk el-
veszíti versenyképességét az európai riválisokkal
szemben, ha az Egyesült Királyságnak nem lesz
hozzáférése az egységes EU-piachoz, és emiatt
vámakadályok emelkednek az EU-gazdaságokba
irányuló brit export elé.

A felmérésbe bevont nagyvállalati vezetők
kétharmada számol azzal, hogy cégének üzleti
környezete még tovább romlik a következő ti-

zenkét hónapban, és mindössze 13 százalék re-
ménykedik javulásban.

Az igazgatók fele nem bízik abban, hogy a brit
kormánynak sikerül a brit vállalati szektor szá-
mára a lehetséges legjobb megállapodást elérnie
az EU-val folytatandó kilépési tárgyalásokon, és
a megkérdezett nagyvállalati vezetők tíz száza-
léka azt tervezi, hogy cégét más országba telepíti
át.

Az utóbbi időszakban más hasonló felmérések
is a brit vállalati szektor borúlátását jelezték.

A Deloitte üzleti tanácsadó cég legutóbbi ne-
gyedéves vizsgálatában 119 brit nagyvállalat
pénzügyi igazgatóit kérdezte arról, hogy véle-
ményük szerint milyen hatással lesz vállalatuk
működésére Nagy-Britannia kilépése az EU-
ból.

A válaszadók 27 százaléka cége 2017-es kilá-
tásait még kedvezően ítélte meg, 66 százalékuk
azonban attól tart, hogy a brit EU-tagság meg-
szűnése hosszabb időtávlatban már negatív ha-
tást gyakorol vállalatának üzleti környezetére.

A vizsgálatba bevont pénzügyi vezetőknek
csak a 21 százaléka mondta azt, hogy a mostani
időszakot megfelelőnek tartja nagyobb vállalat-
gazdasági kockázatok vállalására. Ez messze a
hosszabb távú átlag alatti arány: a Deloitte kimu-
tatása szerint a brit vállalati szektor kockázatvál-
lalási hajlama csak a 2008-2009-es pénzügyi
válság idején volt gyengébb, mint most.

A Deloitte a vállalatvezetőket megkérte arra
is, hogy egy nullától 100-ig terjedő skálán jelöl-
jék be, mekkora kockázatnak tartják a Brexitet.
A brit EU-tagság megszűnésének átlagos kocká-
zati értékelése 62 volt, messze a legmagasabb az
összes választható kockázati tényező közül.
(MTI)

A brit nagyvállalatok többsége már érzi 
a Brexit negatív következményeit

Az Egyesült Államok annyit kér va-
lamennyi NATO-tagországtól,
hogy teljes egészében teljesítse
pénzügyi hozzájárulását a szövet-
séghez – mondta hétfőn Tampá-
ban tartott beszédében Donald
Trump amerikai elnök.

Az elnök az Egyesült Államok Kö-
zépső Parancsnokságának tampai légitá-
maszpontján tett látogatást, majd ennek
végeztével beszédet mondott. Hangsú-
lyozta, hogy az Egyesült Államok válto-
zatlanul erőteljesen támogatja a NATO-t.
Hozzátette azonban, hogy az észak-at-
lanti szövetség tagországainak eleget kell
tenniük kötelezettségeiknek.

„Csak annyit kérünk valamennyi
NATO-tagtól, hogy teljes egészében tel-
jesítse pénzügyi hozzájárulását a szövet-
séghez, sokan ugyanis ezt eddig nem
tették meg” – fogalmazott. 

A beszédben Donald Trump kitért az
iszlamista terrorizmus elleni harc fontos-
ságára, és éppen az Európában gyakori
terrorista akciókkal példálódzott. Leszö-
gezte: a radikális iszlamista terrorizmust
az Egyesült Államok a szövetségeseivel
együtt legyőzi majd.

„Nem hagyjuk, hogy ez gyökeret ver-
jen a mi országunkban” – szögezte le. Az
elnök hangsúlyozta: „Egységes üzenetet
küldünk a halál és a pusztulás erőinek,
mégpedig azt, hogy Amerika és szövet-
ségesei győzedelmeskednek majd”.

Trump elnök utalt a Bostonban, San
Bernardinóban és Orlandóban elkövetett
terrorakciókra, ezzel kapcsolatosan azt
mondta: az iszlamista terroristák eltökél-
tek abban, hogy ismét lecsapjanak az
Egyesült Államokban, mint ahogyan te-
szik azt Európában is. Úgy fogalmazott:
egyes támadásokról a médiában „még
csak említést sem tesznek”.

Egyes meg nem nevezett, általa „na-
gyon tisztességtelennek” minősített mé-
diumokat hibáztatott amiatt, hogy nem
akarnak foglalkozni ezzel a kérdéssel. A
hét országot érintő, átmeneti beutazási ti-
lalomról szóló elnöki rendeletéről – ame-
lyet pillanatnyilag egy szövetségi bíró
felfüggesztett – közvetlenül nem szólt, de
leszögezte, hogy megvédi majd az orszá-
got azoktól, akik „tönkre akarják tenni”.

Trump beszédben megígérte a szerinte
legyengült amerikai haderő fejlesztését
is.

A beszéd előtt az elnök látogatást tett
a McDill légi bázison, és együtt ebédelt
katonákkal. A légi bázis ad otthont az el-
sősorban a Közel-Keleten zajló folya-
matokkal foglalkozó Középső
Parancsnokságnak és az Egyesült Álla-
mok Különleges Hadműveletei Parancs-
nokságának. Trump katonákkal tartott
találkozóján részt vett Joseph Dunford, a
vezérkari főnökök egyesített bizottságá-
nak vezetője és Michael Flynn nemzet-
biztonsági tanácsadó is. (MTI)

Washington a NATO-tagállamok
pénzügyi hozzájárulásának 

maradéktalan teljesítését kéri



A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz a pékségbe és EL-
ÁRUSÍTÓT üzleteibe. Önéletrajzát beadhatja bármely TimKo-üzletbe.
(18518-I)

NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, TAR-
GONCÁST, VILLANYSZERELŐT, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST mini-
mális németnyelv-tudással. Más lehetőségek is vannak. Tel.
0741-388-605, info@realjobs.eu (59325)

MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombinált
minősítéssel rendelkező HEGESZTŐKET, illetve izometriás csősze-
relő SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó bér: 1600 Ft/óra. Ezen-
felül álljuk az utazás és a szállás költségeit. Érdeklődni lehet a
0754-276-159-es telefonszámon, illetve az nlehel.7@gmail.com e-
mail-címen. (59381-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS  ASSZISZ-
TENST alkalmaz szászrégeni munkapontjára.  Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0734-123-877. (18508-I)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT 
keres gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a 0751-138-177-es telefonszá-
mon, önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre várunk.
(sz.)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel.
0745-520-408. (58695-I)

BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalma-
zunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18506-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel. 0745-
696-055. (18506-I)

AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és AUTÓFESTŐ 
ELŐKÉSZÍTŐT alkalmazunk autószervizbe. Tel. 0729-842-512.
(18517-I)

A DEMIART FAFARAGÓ CÉG alkalmaz tehetséges, ügyes kezű
FIATALOKAT. A szükséges ismereteket a cég betanítja. Tel. 0744-
500-754. (18523-I)

A bákói ALEXRAL CONSULT KFT. szakképesítő tanfolyamokat
szervez: az ANRE által kibocsátott engedély megszerzésére felké-
szítő tanfolyam; VILLANYSZERELŐ (alsó korhatár 16 év);  TECH-
NIKUS (bármilyen líceumi végzettséggel). Tel. 0731-150-389.
(59394)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Összehívó 
Egyes helyi tanácsosok 2017. február 7-én 6.908.

számmal iktatott kérvénye, valamint az újrakibocsá-
tott, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi közigaz-
gatási törvény 39. cikkelye 2., 3. és 5. bekezdése alapján, a helyi
tanács több mint egyharmadát kitevő tanácsosok kezdeménye-
zésére 

2017. február 10-én, pénteken 14 órára 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyének 45-ös számú termébe 

összehívják
a helyi tanács rendkívüli ülését a következő 

napirenddel: 
Határozattervezet arra vonatkozóan, hogy a tanács elfogadja a

marosvásárhelyi közoktatási intézmények 2017/2018-as tanévi be-
iskolázási tervét az Oktatási és Kutatásügyi Minisztérium 2016.
évi 5777-es számú rendelete 22. cikkelyének „a” pontja előírásai
végrehajtásával. 

Andrei Muresan jogász, jegyző 

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban, gyógynövények-
kel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit.
Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat
egyesít, sikert visz otthonukba 
és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában,
alkoholizmusban, depresszióban, pso-
riasisban, reumában, gyógyíthatatlan
betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a maros-
vásárhelyi Kelemen hálás, mert Klara
segítségével meggyógyult
epilepsziás gyermeke; Dicsőben
Karina visszakapta kedvesét; Margit
Gyergyóban kigyógyult a
depresszióból és sikeres lett az
üzlete; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina
köszöni, hogy férje kigyógyult az
impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy
ismét együtt lehet kedvesével. Hívják
bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

3.

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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A Népújság   
hirdetési

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

Már foglalható a 2017-es nyári vakáció!

Bulgária:  Albena
• Jelentős előfoglalási kedvezmények

• Új szállodák!
• Foglalás minimális előleg-befizetéssel!

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

csomagoló

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

Elvárásaink: 
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés


