
Országos viszonylatban ötszáz új tűzoltókocsit, négy, hegyi-
mentésre alkalmas helikoptert és több mint félszáz emelő-
kosaras létraszerkezetet szereznek be egy uniós
finanszírozású, 600 millió euró értékű projekt révén. A jár-
műpark felújítására nagy szükség van, ugyanis a tűzoltóau-
tók negyven százaléka több mint harminc éve van
használatban – mutatott rá dr. Raed Arafat belügyminisztéri-
umi államtitkár tegnap Marosvásárhelyen, a Maros Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség éves kiértékelőjén, amely
eseményre a helyi és megyei hivatalosságok jelenlétében ke-
rült sor. 

A járművek 40 százaléka 30 évesnél idősebb
Dr. Raed Arafat kiemelte, az évek során Maros megyében jelentős elő-

relépés történt a rohammentés terén. Az államtitkár a vidéki munkapon-
tok fontosságát hangsúlyozta, mint mondta, ezek hiányában jelentősen
megnőne a beavatkozási idő. Tervben van Marosvásárhelyen egy újabb
munkapont létesítése, ugyanis a megyeközpontban legalább kettőre van
szükség, hogy vészhelyzet esetén kevesebb mint öt percen belül a hely-
színre érjen az első csapat. A cél az, hogy 2-3 percre csökkenjen a bea-
vatkozási idő, hiszen tűzvész esetén minél előbb elkezdődik a lángok
oltása, annál kisebb lesz a kár. 

Az államtitkár a járműpark kapcsán kifejtette, országos viszonylatban
a vészhelyzeti felügyelőségek által használt járművek negyven százaléka

A hatszázát!
Állítólag az lesz a leendő kormány egyik első feladata, hogy sür-

gősségi rendelettel tolja ki a napokban elhíresült hatszázas számú for-
manyomtatvány benyújtási határidejét januárról március végére. De
legalább azzal már takarózhatnak, hogy ezzel a lépéssel az előző kor-
mány intézkedését korrigálják, ez az előnye annak, ha egy, a hatalmat
„felelősségteljesen” gyakorló pártkoalíció félévente kirúgja a saját
kormányait.

A hatszázas kálváriája csak egy tünete annak, hogy a szociállibe-
rális pártkoalíció elindított egy olyan adóreformot, amit képtelen me-
nedzselni. Mint ismert, a kormányzat novemberben alakította át az
adószabályokat, ennek következménye, hogy a kisvállalkozók és más,
független tevékenységet (is) végzők ezzel a formanyomtatvánnyal kéne
meggyónják társadalombiztosítási kötelezettségeiket. Már ha ezzel
egyetértene maga a rendszer is, mert az adóhivatal számítógép-háló-
zatával, úgy tűnik, ezt nem beszélték meg, így beadta az unalmast.
Sebaj, majd kitolják a határidőt, de ahogy az igazi kormányfőnök már
jelezte, az is lehet, hogy törlik ezt az intézkedést úgy, ahogy van. Sze-
rinte az a 29 millió lej, amit ebből a forrásból terveztek, jelentéktelen.
Amilyen tétekben az ügyészek szerint ő játszik, ezt igazán elhihetjük
neki.

És lesz még jócskán ilyen bohózatokból részünk az év folyamán,
mert – csak egy példát említve – arról már írtunk, hogy a munkaszer-
ződések hivatali beadási határidejét is kitolták már márciusig, de jó
okkal kétkedhetünk abban, hogy a munkaügyi gépezet addig 
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Pénzbírság 
magyarellenes 
kijelentések miatt
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat fel-
jelentése nyomán január 16-án 12.500
lej értékű összegre büntette az Orszá-
gos Audiovizuális Tanács (CNA) a B1
televíziót, a Banciu világa (Lumea lu-i
Banciu) című műsor 2017. július 23-i és
augusztus 31-i adásaiban elhangzott
magyarellenes nyilatkozatok miatt…
____________3.
Petőfi-életmű 
eredetiben
Egy évben sem volt még ilyen gazdag
a magyar kultúra napi rendezvényso-
rozat – mondta Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója, aki pár
nappal korábban szintén ez alkalom-
ból a Kultúrpalota felújítás előtt álló
Magyar Művészeti Galériájának kin-
cseit mutatta be Székelyudvarhelyen.
____________5.
Téli színfolt 
– virágok 
társaságában
Az idei január kedvezett a virágkerté-
szeknek, hiszen eddig nem volt ke-
mény tél, kevesebbet kellett fűteni,
következésképpen kisebbek lesznek a
kiadások. Bár az enyhe időjárás túlsá-
gosan is „megindította” a virágokat, a
kertészek arra számítanak, hogy már-
cius elsejére és nyolcadikára teljes
pompájukban szállíthatják a piacra
őket. 
____________6.
Babosék elődöntő-
sök párosban
Bejutott a női páros verseny elődöntő-
jébe a Babos Tímea – Kristina Mlade-
novic kettős az ausztrál nyílt
teniszbajnokságon. Az ötödik helyen
kiemelt magyar–francia duó kedden
három szettben, 2 óra 22 perc alatt
múlta felül az elsőként rangsorolt And-
rea Sestini Hlavackova – Csan Latisha
cseh–tajvani kettőst.
____________9.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Kelemen: 
A kormányra lépés

kérdését 
már a választások

után lezártuk
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke

azt nyilatkozta kedden Liviu Dragnea szociálde-
mokrata pártelnökkel és Viorica Dăncilă kijelölt
miniszterelnökkel való találkozója után, hogy a
kormányra lépés kérdését már a választások után
lezárták, és azóta ezt a témát sem az RMDSZ, sem
a Szociáldemokrata Párt nem hozta szóba. „Meg-
van a matematikai többségük a parlamentben, és
ezt a témát azóta nem nyitottuk meg” – mondta
Kelemen. Hozzátette: az RMDSZ meg szeretné
tartani két államtikárát az oktatási minisztérium-
ban és az etnikumközi hivatalban. Az RMDSZ
megvárja a kormányprogramot és a Dăncilă-kabi-
net összetételét, és azt követően dönt, hogy miként
szavaz a kormány beiktatásakor – mondta a szö-
vetségi elnök. Kelemen kifejtette: a kijelölt mi-
niszterelnökkel elsősorban az oktatásról, az
infrastruktúráról, a regionális fejlesztésről és a de-
centralizációról beszéltek. „Hangsúlyoztuk, hogy
fontos nekünk az észak-erdélyi autópálya folyta-
tása (…) és a decentralizáció, ami a kormány régi
adóssága” – mondta Kelemen. (Agerpres)

Évértékelő a katasztrófavédelmi felügyelőségen

Ötszáz tűzoltókocsi 
és négy mentőhelikopter



Átlagban 10%-kal nőttek a helyi
adók Szászrégenben 

Az adótörvény módosítása miatt a számítások szerint
Szászrégen költségvetésében az idén mintegy 700.000
lejjel kevesebb saját bevétel lesz. Ezért az előző évhez vi-
szonyítva 2018-ban a helyi adók és illetékek átlagban
10%-kal nőttek, kivételt képez az épületadó, ahol azért kell
többet fizetni, mert eddig csak a hasznos felületet (supra-
faţa utilă) adózták meg, az idéntől a falak által elfoglalt te-
rületért (suprafaţa ocupată) is fizetni kell. Például egy, a
város B övezetében (nem a központban) levő 60 négyzet-
méteres tömbházlakás után tavaly 132 lejt, az idén 145 lejt
kell fizetni, egy A zónában levő beltelek adója 2017-ben
400 lej volt, 2018-ban 500 lej, ami azt jelenti, hogy míg az
előző évben 0,8 lejt számoltak fel négyzetméterenként,
addig 2018-ban 1 lejjel kalkulálnak. Az adókat és illetéke-
ket január 8-ától a polgármesteri hivatal pénztáránál (2-es
iroda) lehet törleszteni munkanap 8 és 16.30, szerdán 8
és 18 óra között. Aki március 31-ig kifizeti a teljes évi adót,
10%-os kedvezményben részesül. 

Virág- és márciuskaárusok 
jelentkezését várják 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal február 26. és
március 8. között megszervezi a főtéren a szokásos már-
ciusi virág- és márciuskavásárt. A kiskereskedőknek szánt
153 hely jegyzékét kifüggesztették a Győzelem ér 3. szám
alatti székhelyen, és tanulmányozható a
www.tirgumures.ro honlapon. Jelentkezni január 23-tól
február 12-ig (ezen a napon is) lehet. A helyek elosztását
sorshúzással február 15-én 11 órától állapítják meg a M.
Eminescu Művelődési Központban. Bővebben az eljárás-
ról a 0265-268-330-as telefonszámon (135-ös és 218-as
mellékállomás), a 0365-807-873-as telefonszámon (108-
as mellékállomás), vagy az említett honlapon. 

Felnőtt színjátszókat keresnek
A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület jelentkezőket vár
felnőtt színjátszó csoport megalakítására. A rendszeres
foglalkozást, az egyesület diákszínjátszó csoportjához ha-
sonlóan, színházi szakemberek vezetik. Érdeklődni, jelent-
kezni a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen lehet. 

Kerekes Károly fogadóórája 
Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére január 25-én, csü-
törtökön 10 órától Kerekes Károly fogadóórát tart az
RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában:
Dózsa György u. 9. szám, I. emelet (telefon: 0744-928-
299).

Decemberi munkaügyi ellenőrzések 
A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség decemberben
36 ellenőrzést végzett különböző szakterületeken, ezen-
kívül 23 eseményt vizsgált ki bejelentésre. Az ellenőrzések
során hat figyelmeztetést állítottak ki és egy alkalommal
bírságoltak 7000 lej értékben, két esetben pedig munka-
helyi betegség ügyében vizsgálódtak. Kilenc pirotechnikai
eszközöket forgalmazó céget ellenőriztek, ahol a munka-
ügyi szempontok szerint nem találtak rendellenességet. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma TIMÓT, 
holnap PÁL napja.
PÁL: latin eredetű, jelentése:
kis termetű férfiú.

24., szerda
A Nap kel 

7 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 13 perckor. 
Az év 24. napja, 

hátravan 341 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
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1 EUR 4,6679

1 USD 3,8116

100 HUF 1,5063

1 g ARANY 163,7611

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -60C

Megyei hírek

Kosaras farsangi bál 
Szászrégenben
Február 3-án, szombaton 19 órától a Monte-Carlo étte-
remben lesz a szászrégeni hagyományos farsangi kosa-
ras bál. Zenél az Orion zenekar, énekel Bodoni Ildikó.
Jegyek elővételben az RMDSZ szászrégeni szervezeté-
nek székházában válthatók munkanapokon 9 és 15 óra
között. 

Beszélgetés a pályaválasztásról 
Január 30-án, kedden 18 órától a Philothea klubban vár-
ják az érdeklődőket a szülők iskolájába, ahol dr. Szentes
Erzsébettel a pályaválasztásról lehet beszélgetni. A talál-
kozón arra keresik a választ, hogy milyen szerepet tölt-
hetnek be a szülők, a felnőttek a felnövő gyermek
iskolával, szakkal, foglalkozással kapcsolatos döntései-
ben, választásaiban, a pályaválasztással kapcsolatos bi-
zonytalanság leküzdésében.

Harc a nemzet érdekében 
Január 25-én, csütörtökön 18 órától az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete könyvbemuta-
tót tart a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség tanácstermében. Borbély Zsolt Attila, a könyv

szövegének gondozója és szerkesztője Borbély Imre
Harc a nemzet érdekében című kötetét ismerteti. 

Továbbra is várják 
az érdeklődőket a Rocksulinál 
Január 15. – február 4. között zajlik a beiratkozás a ma-
rosvásárhelyi Rocksulinál. Az érdeklődőket a következő
tanszakokon várja a tanári közösség: akusztikus gitár,
elektromos gitár, basszusgitár, ének, zeneelmélet, dob,
ütős hangszerek és billentyűs hangszerek. A februárban
kezdődő félévtől egy új tanszék is indul, a zenei rende-
zés, aminek keretében a dalírást, zeneszerzést, hangsze-
relést, improvizációt, a kreatív hangszerjátékot, a
prozódiát sajátíthatják el a diákok. Az oktatás az egyéni
igényekhez igazított, személyre szabott. Jelentkezés a
rocksuli.hu oldalon, bővebb információk a marosvásárhe-
lyi Rocksuli Facebook-oldalán vagy a 0736-984-319-es
telefonszámon.

Mezőgazdászok közgyűlése
A Maros Megyei Mezőgazdászok Egyesülete január 26-
án 10.30 órakor a Grand szálló kistermében tartja köz-
gyűlését, melyre az egyesületi tagokat és
szimpatizánsokat egyaránt várja – áll a Dancu Vasile
elnök és Mihály György alelnök által szerkesztőségünk-
höz eljuttatott közleményben.

RENDEZVÉNYEK

Megnyitná a teret a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
az Állomás és az Axente Sever utca kereszteződésénél. Az
Állomás utca a központtól a Kaufland szupermarket irá-
nyába a Maros-hídon át az állomás felé tart. A hídtól jobbra
nyílik az Axente Sever utca, amely az ipari övezethez vezet.
A tapasztalatok szerint ez a környék legforgalmasabb ut-
cája, ugyanis tehergépkocsikkal itt lehet a gyáraktól a köz-
pont, illetve onnan Beszterce és Maroshévíz irányába
eljutni. Itt halad a város teherforgalmának 90%-a. Jelenleg
a hídra való le- és feljutást akadályozza, hogy egy hajtűka-
nyart kell bevenni, és sok esetben, mivel az Állomás utca

a főút, csúcsforgalomban nagy gépkocsisor alakul ki az
Axente Sever utcában. Nemrég elkészült a közlekedés
megkönnyítését célzó látványterv, amelynek alapján az Ál-
lomás utcában a híddal szembeni házsort (fotó) felvásá-
rolná és lebontatná a polgármesteri hivatal. Az épületek
mögötti nagyobb téren körforgalmat alakítanának ki, ami
megkönnyítené a közlekedést. Az épület egy hentesárut fel-
dolgozó és forgalmazó cég tulajdona, a városvezetők re-
mélik, hogy a közösség érdekében megvehetik az ingatlant,
és így folyamatosabbá tehetik a város egyik forgalmas cso-
mópontjában a közlekedést. (v.gy)

Megnyitják az Axente Sever utcát Szászrégenben 

Fotó: Vajda György

2018-tól megváltoztak a Maros Megyei Sporthorgász-
és Vadászegyesület (AJVPS) által kibocsátott engedélyek
díjai. Egy évre szóló engedély ára 80 lej, ebből 40 lej a tag-
díj, ugyanennyit kell fizetni a horgászövezet rendben tar-
tására. Nyugdíjasoknak, kisebb és közepes fogyatékkal
élőknek a tagdíj 30 lej, ugyanannyiba kerül a fenntartási il-
leték. Diákok bérleti díja 60 lej (20 + 40), a 14 éven aluli

gyerekek és a halmozottan fogyatékosok 10 lejt kell fizes-
senek. A hegyvidéki horgászás pótdíja 20 lej. Az új tagsági
könyv 5 lejbe kerül. A tagsággal nem rendelkezők egy
napra 50, egy hétre 100, három hónapra 200 és egy évre
300 lejért válthatnak ki időszakos engedélyt. Az egyesület
1918. December 1. út 23. szám alatti székházában levő
pénztár naponta 8 és 15 óra között várja a sporthorgászokat. 

Megváltoztak a horgászengedélydíjak

Az állami nyugdíjpénztár (CNPP) tavaly év végén 4,69
millió nyugállományban lévő lakosnak fizetett átlagosan
havi 1071 lej járandóságot, az összeg 140 lejjel, mintegy
15 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál – közölte
a CNPP hétfőn.

A CNPP ellátásában lévő nyugdíjasok közül 3,53 millió
(közülük 1,95 millió nő) a nyugdíjkorhatár betöltése után
került nyugállományba és tavaly decemberben átlagosan
1221 lejes öregségi járandóságban részesült. A korkedvez-
ményes nyugdíj átlagos értéke például 831 lej, az özvegyi
nyugdíjé pedig 556 lej volt tavaly decemberben.

A bírák és ügyészek, a katonák, a rendőrök, a titkosszol-
gálati ügynökök, a törvényhozók, pilóták, diplomaták,
pénzügyőrök és alkotmánybírák – az illető ágazat számára

hozott törvények értelmében – speciális állami nyugdíjat
kapnak.

A CNPP ellátásában szereplő mintegy 8600 civil jogo-
sult szolgálati nyugdíjára az Economica.ro portál számítá-
sai szerint tavaly az első fél évben csaknem 320 millió lejt
fordítottak, ami havi 6200 lej átlagnyugdíjat jelent. A fegy-
veres testületek külön nyugdíjpénztárakkal rendelkeznek.

A 8,31 milliós aktív civil lakosságból (amelyben a fegy-
veres testületek alkalmazottai nem szerepelnek) 4,76 mil-
lióan alkalmazottként dolgoznak, a többiek vállalkozókként
szereznek rendszeres jövedelmet. A nyilvántartott munka-
nélküliek száma 418 ezer volt tavaly novemberben Romá-
niában, a statisztikai hivatal pedig 4 százalékos
munkanélküliségi rátát közölt.

Emelkedett tavaly az átlagnyugdíj 
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Elhatárolódott a PSD 
Tudose fenyegetőzésétől

Nyilvánosan elhatárolódott a maga és pártja nevé-
ben Liviu Dragnea, a kormánykoalíció vezető erejét
képező PSD elnöke kedden Mihai Tudose volt mi-
niszterelnök magyarokat fenyegető korábbi nyilatko-
zatától. Dragnea az RMDSZ képviselőivel folytatott
egyeztetés után a parlamenti folyosón várakozó új-
ságírók előtt azzal magyarázta eddigi hallgatását,
hogy Tudose nyilatkozatának elhangzásakor nem
akarta a PSD-n belüli akkori feszültséget befolyá-
solni. A pártján belüli hatalmi harcok miatt egy hete
lemondatott Mihai Tudose egy január 10-i tévéműsor-
ban – egy zászlóállításra utaló hasonlat révén – átté-
telesen akasztással fenyegette meg az autonómiát
igénylő erdélyi magyarokat. Kijelentésétől eddig ve-
zető román pártpolitikusok nem határolódtak el. (MTI)

Székelyföldi aláírásgyűjtés 
az autonómiatervezet támogatására

Székelyföldi aláírásgyűjtést hirdetett az MPP három-
széki szervezete a parlamentben tavaly december-
ben benyújtott székelyföldi területi autonómia-
statútum-tervezet támogatására. Az aláírásgyűjtés
elindítását Kulcsár Terza József parlamenti képvi-
selő, az MPP háromszéki szervezetének elnöke, a
törvénytervezet beterjesztője jelentette be egy keddi
sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón. A politikus a saj-
tótájékoztató után az MTI-nek telefonon elmondta,
ugyan az összegyűjtött aláírásoknak jogi érvényes-
ségük nem lesz, de arra mindenképpen alkalmasak
lesznek, hogy erőt mutassanak fel a parlamentbe be-
nyújtott tervezet mögött. Kulcsár Terza József szerint
az RMDSZ valamennyi képviselőjének lehetősége
van arra, hogy utólag támogatóként csatlakozzék az
általa benyújtott törvénytervezethez. (MTI)

Oscar-díjra jelölték 
Enyedi Ildikó filmjét

Oscar-díjra jelölte a Testről és lélekről című magyar
filmet a legjobb idegen nyelvű alkotások között az
amerikai filmakadémia, amely kedden Los Angeles-
ben jelentette be a legrangosabb hollywoodi elisme-
rés végső esélyeseit. Enyedi Ildikó műve egy chilei,
egy libanoni, egy orosz és egy svéd alkotással lesz
versenyben a díjért, amelyet a phjongcshangi téli
olimpiai játékok miatt a szokásos február helyett
március 4-én adnak át Los Angelesben, 90. alkalom-
mal. Magyar film eddig két alkalommal kapott Oscar-
díjat ebben a kategóriában, 1982-ben Szabó István
Mephisto című alkotása, 2016-ban pedig Nemes
Jeles László holokausztdrámája, a Saul fia. A Testről
és lélekről többek között elnyerte a fődíjat a tavalyi
berlini filmfesztiválon, főszereplője, Borbély Ale-
xandra pedig megkapta a legjobb női alakításért járó
Európai Filmdíjat. (MTI)

Csökkentenék az EP-képviselői
helyek számát

Az Európai Parlament (EP) alkotmányügyi bizott-
sága (AFCO) 751-ről 705-re csökkentené az EP-
képviselői helyek számát Nagy-Britannia európai
uniós kilépését követően. Magyarország mandátu-
mainak száma nem változna, a 2019 májusában
esedékes EP-választások után is 21 képviselői hely-
lyel rendelkezne az Európai Parlamentben – közölte
az uniós parlament sajtószolgálata kedden. Az EP-
bizottság elképzelése szerint a Nagy-Britanniának
jelenleg járó 73 mandátumból a brit kilépés után 27-
et 14 olyan uniós tagország között osztanának szét,
amelyek jelenleg „alulreprezentáltak” az EP-ben. A
megüresedő képviselői helyekből 46-ot félretenné-
nek transznacionális listán később bejutó képvise-
lőknek és az esetleges uniós bővítésre. (MTI)

megbirkózik hatmillió egyéni munkaszerződés feldolgo-
zásának kihívásával. Az már a mostaninál nagyobbat
szóló poénnak ígérkezik, mert abból a nyilvántartásból
számolják a jövedelemadókat és a társadalombiztosítási
járulékok elosztását az egészségügyi, nyugdíj- és szoci-
ális kasszák felé. Ott már van annyi milliárd játékban,
amennyire nem lehet csak lazán legyinteni. Még egy oly
kezes kormányfő feje is porba hullhat majd, ha túl ma-
gasra csapnak a botrány hullámai. De csak ilyen hely-
zetekhez vezet az, ha az árnyékból, hasra csapással
kormányoz egy keresztapa, a kormánypalotába ültetett
bábok pedig szolgaian hajtják végre utasításait, a gon-
dolkodás, a változások lehetséges hatásainak felmérése
szóba sem jön. És nyugodtan dorbézolhatnak porcelán-
boltba tévedt dühödt elefánt módjára, mert még épkéz-
láb ellenzékük sincs egyelőre, aki le tudná őket váltani.
Ennek a kormányzatnak nem fáj a feje, mert ami nincs,
az nem is fájhat, de akire majd ez után a cirkusz után a
rendrakás kihívása vár, azt ne irigyeljük. De az adófi-
zető mosolya sem lehet őszinte e víg cirkusz láttán, mert
az egyre vastagodni látszó számla majd rá vár.

A hatszázát!
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése nyo-
mán január 16-án 12.500 lej értékű összegre bün-
tette az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a B1
televíziót, a Banciu világa (Lumea lui Banciu) című
műsor 2017. július 23-i és augusztus 31-i adásaiban
elhangzott magyarellenes nyilatkozatok miatt – tá-
jékoztatott a jogvédő szolgálat szerkesztőségünkbe
eljuttatott közleményében. 

Az első műsor témája az államelnök székelyföldi látogatása
volt, míg a második adásban a székelyudvarhelyi miccsbot-
rány volt napirenden. Radu Banciu műsorvezető mindkét mű-
sorban az erdélyi magyarok ellen uszított, minősíthetetlen
hangnemben beszélt az erdélyi magyar közösségről és tagjai-
ról, retorikája kimerítette az idegengyűlölet és magyarellenes-
ség fogalmát. 

A jogvédő szervezet egyebek mellett azt kifogásolta, hogy
a műsorvezető veszélyforrásként beszélt a magyar kisebbség-

ről. Az említett műsorban Banciu továbbá azt javasolta, hogy
az etnikumközi konfliktusok feloldása érdekében szegregálni
kellene a magyar közösséget. 

Benkő Erika, a jogvédő szervezet vezetője üdvözölte az Au-
diovizuális Tanács döntését. „Határozottan és egyértelműen
kell fellépnünk minden olyan magyarellenes kijelentés kap-
csán, mely közösségünk tagjait sérti, méltóságában alázza
meg. Ez esetben szegregációval fenyegettek bennünket, nem
volt kérdés, hogy határozott lépéseket teszünk az ügyben. Ez
a döntés világos jelzés a központi tévéknek arra nézve, hogy
a magyar közösséget tiszteletben kell tartaniuk, nem uszíthat-
nak ellenünk. Hasonlóképpen fogunk eljárni a továbbiakban
is minden olyan esetben, amikor közösségünket vagy közös-
ségünk tagjait hasonló atrocitások érik” – jelentette ki Benkő
Erika. 

A televízió a döntést a közigazgatási bíróságon támadhatja
meg.

Pénzbírság magyarellenes kijelentések miatt

Az amerikai szenátus után a képviselőház is megszavazta
hétfőn a kormányzat működtetésének finanszírozását biztosító
törvényt, majd Donald Trump elnök aláírta.

A képviselők 266:150 arányban voksoltak a törvényre, mi-
után a szenátusban hétfőn délután elsöprő többséggel, 81:18
arányban fogadták el.

A kormányzati hivatalok és ügynökségek működését feb-
ruár 8-ig biztosító törvényt ezután átküldték a Fehér Házba,
ahol Trump – mint azt szóvivője, Sarah Huckabee Sanders már
a szenátusi voksolás után jelezte – haladéktalanul aláírta.

A Fehér Ház ezt követően közleményben bejelentette, hogy
a kormányzat kedd reggeltől visszatér a normális működési
rendjéhez.

A republikánusok és demokraták megállapodásának ered-
ményeként megszületett törvény értelmében a szövetségi hi-
vatalokban dolgozó és hétfőn kényszerszabadságra küldött
alkalmazottak százezrei kedden visszatérhettek munkahelyük-
re, ismét megnyitották a nemzeti parkokat, állatkerteket és
mindazon kormányzati irodákat, ügynökségeket, szervezete-
ket, amelyek – mivel nem minősülnek elsődleges fontosságú-
aknak – szombattól leálltak.

Még a helyi idő szerint hétfő délben kezdődött szavazás
előtt Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának ve-
zetője azt mondta: a demokrata párti politikusok megszavaz-
zák a törvényjavaslatot, mert garanciákat kaptak Mitch
McConnelltől, a republikánus szenátorok csoportjának veze-
tőjétől arra, hogy amennyiben biztosítják a kormány finanszí-

rozását, akkor a republikánusok előterjesztik javaslatukat az
illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó fiatalok jogi
státuszának rendezésére. Arról a mintegy 700–800 ezer fiatal-
ról van szó, akiket illegális bevándorlóként érkező szüleik hoz-
tak az országba, amerikai földön nőttek fel, s akiket az előző
elnök, Barack Obama által hozott rendelet (DACA) véd átme-
netileg a kitoloncolástól.

A szenátus pénteki kudarcának, s végső soron a csaknem
három napig tartó részleges kormányzati leállásnak is az volt
az oka, hogy a republikánusok elutasították a demokraták kö-
vetelését e fiatalok helyzetének rendezéséről. A két politikai
tábor közötti vitás kérdés volt még az amerikai–mexikói ha-
tárra tervezett fal építési költségeinek megszavazása. Ezt a re-
publikánusok követelték, ám aztán a hét végén már csupán a
DACA programban érintett fiatalok problémáinak megoldása
maradt terítéken. A szenátusi szavazás után azonban a Fehér
Ház szóvivője nem erősítette meg, hogy Donald Trump elnök
támogatja a DACA-fiatalok helyzetének rendezését. Sarah
Huckabee Sanders kitért a válasz elől akkor is, amikor újságí-
rók arról faggatták, vajon a helyzetük rendezése az állampol-
gárság megadását jelenti-e.

A most megszavazott törvény magában foglalja a gyermek-
korúak egészségbiztosítási programjának (CHIP) meghosz-
szabbítását is hat évre. Az Egyesült Államokban legutóbb
2013-ban, Barack Obama elnöksége idején állt le – finanszí-
rozás hiányában – a kormányzati hivatalok működése. A vál-
ság akkor 16 napig tartott. (MTI)

Mátyás király népeket összefogó szerepét hangsú-
lyozták a Mátyás király emlékév tanácsadó testüle-
tének tagjai a Kolozsvárra összehívott első
tanácskozásukat követően Mátyás király szülőházá-
ban kedden tartott sajtótájékoztatójukon.

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, az
emlékév ötletadója úgy vélekedett, hogy Mátyás király alakja
összekapcsolja Közép-Európa népeit, és azt az erős magyar
államot mutatja fel, amely megvédte Európát az oszmán biro-
dalom terjeszkedésétől, és kultúrában is példát mutatott. Az
ötletadó azt is elmondta, hogy a román egyesülés centenáriumi
évében várható provokatív megnyilvánulásokkal szemben
elegáns választ adhatnak a Mátyás király emlékév rendezvé-
nyei. Úgy vélte: ahol az őshonos magyar kisebbséget akasz-
tással fenyegeti az ország miniszterelnöke, és az Európai
Unió ezt közömbösen szemléli, ott a magyarságnak össze kell
fognia.

Gaál Gergely országgyűlési képviselő, a tanácsadó testület
elnöke hangsúlyozta, hogy nem öncélú az emlékezés, hiszen
a magyar nemzeti identitás két legfontosabb alapja a közös
anyanyelv és a közös történelem. Mátyás-király alakján ke-
resztül a magyarság azt tudja felmutatni, hogy az elmúlt ezer
évben meghatározó szerepe volt a Kárpát-medence térségé-
ben. Felidézte: Mátyás király a közép-európai népek erőfor-
rásainak az egyesítésével látta megvalósíthatónak a nyugati

civilizáció megvédését az oszmán birodalomtól. Úgy vélte: a
történelem arra emlékeztet, hogy összetartozunk, és „nincs
szégyellnivalónk” senki előtt.

A sajtótájékoztatón házigazdaként megszólaló Mile Lajos,
Magyarország kolozsvári főkonzulja arra figyelmeztetett,
hogy Mátyás király szellemi örökségének mind a románok,
mind a magyarok birtokosai. Hozzátette: Mátyás a maga ko-
rában „integráló erő” volt, és lehet, hogy ma is az tud lenni.

Csibi Krisztina, a budapesti Magyarság Háza igazgatója el-
mondta, hogy az emlékév keretében Erdélynek és Kolozsvár-
nak is kiemelt szerepe lesz. Az emlékév erdélyi
nyitórendezvényének a kolozsvári Mátyás-napokat tekintik,
amelyeket 26. alkalommal szervez meg február 23. és 25. kö-
zött a kolozsvári Amaryllis Társaság. Az emlékév zárórendez-
vényét szeptemberben a Hunyad megyei magyar napokon
tartják.

Macalik Arnold, a kolozsvári Mátyás-napokat szervező
Amaryllis Társaság elnöke elmondta: a rendezvénysorozat ke-
retében Mátyás királyról nevezik el a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem kolozsvári székházának auláját, és
szombaton, február 24-én felvonulást szerveznek Kolozsváron
a Mátyás király adományából épült Farkas utcai református
templomtól a király szülőházáig. Utóbbi falain pedig Bordos
László Zsolt tematikus háromdimenziós épületvetítését néz-
heti meg a közönség. (MTI)

A szenátus után a képviselőház is megszavazta 
az amerikai kormány finanszírozását

Mátyás-emlékév
A király integráló szerepét hangsúlyozták

Romániában folytatni kell a jogállamiság erősítését – jelen-
tette ki kedden Klaus Johannis államelnök a Bukarestben 
akkreditált külföldi nagykövetek előtt kedden mondott éves
beszédében.

Az elnök a román külpolitika főbb irányvonalait ismertette.
Kifejtette, ahhoz, hogy országa válaszolni tudjon a sokrétű
kockázatokra és kihívásokra, maga is erős és eredményes kell
legyen. Vagyis olyan állammá kell válnia – magyarázta Johan-
nis –, amelyben a liberális demokrácia és a jogállamiság szi-
lárd, az igazságszolgáltatás pedig független és hatékony.

Az elnök szerint a román társadalom már érett, és képes har-
colni azokért az értékekért, amelyekben hisz, de ennek a tár-
sadalomnak olyan államra van szüksége, amely képes
teljesíteni az emberek elvárásait, fogalmazott az elnök.

Rámutatott: Románia csak akkor folytathat hatékony kül-
politikát, ha kiszámíthatóan és felelősen cselekszik nemzet-
közi téren. Nyomatékosan hangsúlyozta: Románia

külpolitikájának főbb irányvonalai 2018-ban változatlanok,
így Bukarest továbbra is az Egyesült Államokkal kötött stra-
tégiai partnerségét akarja erősíteni és bővíteni, illetve növelni
akarja Románia szerepét az Európai Unióban és a NATO-ban.

Leszögezte, hogy Románia a mélyebb EU-integráció híve.
Úgy vélte, EU-párti nemzetként, valamint olyan tagállamként,
amelynek parlamentjében nincsenek euroszkeptikus politikai
erők, Románia jogosult arra, hogy részt vegyen az EU kemény
magja, főleg Németország és Franciaország mellett a közös
Európa konszolidálásáról folytatott vitákban.

Hozzátette: ahhoz, hogy az EU jövőjéről folytatott viták le-
gitimek és eredményesek legyenek, nem lehet, hogy csak nyu-
gat-európai országok vegyenek részt benne. Rámutatott: Románia
az Európai Unió keleti pillérévé válhat ebben a vitában.

Az elnök beszéde végén újságíróknak nyilatkozva elisme-
réssel beszélt az igazságszolgáltatás függetlenségéért a hét
végén utcára vonult állampolgárokról. (MTI)

Folytatni kell a jogállamiság erősítését



Kelemen Hunor szerint Románia
nincs felkészülve az EU-elnökségre

Kelemen Hunor szerint Románia nincs felkészülve arra, hogy 2019 első
félévében betöltse az Európai Tanács elnökségét. Az RMDSZ elnöke egy
nagyváradi sajtótájékoztatón beszélt erről hétfőn, szavait a szövetség hír-
levele és a román hírügynökségek is idézték.

A politikus szerint 2018 bonyolult évnek ígérkezik a román politikában,
és Romániának ilyen körülmények között kellene felkészülnie arra, hogy
2019 első félévére átvegye az Európai Tanács elnökségét. Erre pedig nin-
csen felkészülve. Szerinte Románia ezzel is úgy járhat, mint a téllel és a
havazással, mely évről évre váratlanul érinti az országot. Felrótta, hogy
senki sem beszél arról, hogy melyek lesznek az ország prioritásai, hogyan
áll a logisztikai felkészülés, megvan-e az emberi erőforrás a feladatok el-
végzéséhez.   (MTI)

Néhány hete ismét eltávolí-
tották a tavaly március 15-én
visszahelyezett magyar jelké-
peket az erdőszentgyörgyi
RMDSZ-szervezet székházá-
ról.

Ismét csak a román, az európai és
az RMDSZ lobogója lengedez Er-
dőszentgyörgy központjában, a
Rhédey Claudia téri székház hom-
lokzatán. Néhány hete lekerült a
székely és a magyar zászló, ami
évek óta egymást követő perek tár-
gyát képezi, amióta Maros megye
prefektusa is zászlóüldözésbe kez-
dett. Kérdésünkre Csibi Attila Zol-
tán polgármester, a szervezet helyi
elnöke elmondta: miután tavalyelőtt
ősszel másodfokon is pert nyertek a
prefektúrával szemben, és tavaly
március 15-én visszahelyezték a ki-
fogásolt székely és nemzeti lobo-
gót, számítottak arra, hogy a
prefektúra a jogerős ítéletet is meg
fogja támadni. Ez meg is történt, az
ügyben első fokon a prefektusi hi-
vatalnak adott igazat a segesvári bí-
róság. Ekkor – újabb büntetések
elkerülése végett – Erdőszentgyör-

gyön lekerültek a kifogásolt lobo-
gók, de a döntést megfellebbezték.
A másodfokú eljárást a marosvásár-
helyi bíróság folytatja, Csibi Attila
nem tudja, hogy mikor várható íté-
let az ügyben. Azt viszont el-
mondta: belefáradt ebbe a
küzdelembe, s ha a bíróság döntése
számukra kedvezőtlen lesz, nem he-
lyezik vissza a lobogókat: eláll a
zászlóharctól, mivel sok energiát
von el, s emellett úgy érzi, egyedül
maradt ebben a küzdelemben, nem
érzi a háta mögött a székelyek aka-
ratát és támogatását. Mindemellett
„fekete bárányként” adminisztratív
vonalon „kapom is rendesen a po-
fonokat” – vallotta be megkeresé-
sünkre a polgármester. 

Az erdőszentgyörgyi RMDSZ és
a prefektúra közötti nézeteltérés ré-
gebbi keletű. Csibi Attila Zoltán, a
helyi szervezet elnöke 2009-ben he-
lyezte el a főtéri székház homlokza-
tán a román, magyar, székely,
európai és szervezeti zászlókat,
amiért Dan Tănasa feljelentése nyo-
mán a prefektúra vizsgálatot indí-
tott, kifogásolva a nemzeti színű
lobogót. A polgármester-elnök
többször is tárgyalt a kérdésről az
akkori prefektussal, de a nem volt

hajlandó levenni a magyar zászlót.
Tiltakozásként amiatt, hogy a nem-
zeti jelképeket üldözik, Csibi 2015
júliusában levett minden zászlót,
és egy hónapra fe-
kete gyászlobogót
tűzött ki, így
üzenve meg a
nagyvilágnak az
őket ért sérelmet.
Egy hónap múlva a
zászlók visszake-
rültek a helyükre, s
hogy ne legyen tá-
madható, a piros-
fehér-zöld lobogót
címeresre cserél-
ték, amely jelkép és
nem országzászló.
Ennek ellenére
2016. januárban a
prefektúra ötezer
lejes bírságot rótt ki
az RMDSZ-szerve-
zet elnökére a ma-
gyar és székely
zászlók miatt. A
büntetést megfel-
lebbezte Csibi, de
míg első fokon el-
veszítette, tavaly
ősszel másodfokon

már megnyerte a prefektus ellen
indított pert. A döntés kiközlése
előtt egy hónappal mégis lekerül-
tek a zászlók a székház homlokza-

táról, mivel a prefktus továbbra is
fenyegetőzött, Csibi pedig nem kí-
vánt újabb büntetést kapni vagy
újabb pert indítani, amíg a folya-
matban levőnek nincs vége. 

A zászlókat március 15-én dél-
előtt tűzték ki ismét az RMDSZ
székházának homlokzatára.
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Elkezdték kiosztani a Maros me-
gyei iskolákban a Junior Sport fo-
lyóiratot, amely Maros megye
egyetlen, testneveléssel foglalkozó
folyóirata. A Junior Sport Egyesület
és a Maros Megyei Tanács közre-
működésével kiadott folyóiratot a
„Ma én vagyok a tornatanárod”
szlogennel meghirdetett akció kere-
tében juttatják el a diákoknak. 

A Junior Sport folyóirat Maros
megyei kiadásából a megyei tanács
3000 példány nyomtatását finanszí-
rozta, amelyeket a programba be-
vont tanintézetekben fognak
kiosztani Marosvásárhelyen, Rad-
nóton, Ludason, Nyárádtőn, Nagy-
sármáson, Dédán, Mezőrücsön,
Bátoson, Ratosnyán, Görgényorosz-
faluban, Marosoroszfaluban, Ma-
rosfelfaluban, Kisiklandon,
Libánfalván és Vajdaszentiványon.
A karaván első állomása Marosvá-
sárhely, ahol kedden reggel 8 órától
Ballai Sándor többszörös bajnoki
címet szerző birkózó, a Román Bir-
kózószövetség alelnöke tartott tor-
naórát a Szász Adalbert Sportlíceum
diákjainak. A projekt következő ál-
lomása a mezőrücsi Gheorghe Şin-
cai iskola, az ottani diákoknak
január 25-én, csütörtökön Traian
Bendorfean labdarúgó tart edzést.
Pénteken, január 26-án 10 órától a
radnóti gimnázium tanulói Traian
Dumbrăvean harcművésztől hall-
hatnak érdekes történeteket. 

A „Ma én vagyok a tornatanárod”
elnevezésű akciót a megyei önkor-
mányzat mellett a szászrégeni, rad-
nóti, ludasi, nyárádtői, nagysármási,

dédai, mezőrücsi, bátosi, ratosnyai,
görgényoroszfalui, marosoroszfalui,
marosfelfalui, kisiklandi, libán-
falvi és vajdaszentiványi polgár-
mesteri hivatalok is támogatják. A
projekt keretében Maros megyéből
származó sportbajnokok fognak
tornaórát tartani az iskolákban az
összes érintett településen. A
sportolók a sportélet szépségéről
és a testmozgás fontosságáról be-
szélnek a fiataloknak, illetve ők
maguk osztják ki a Junior Sport fo-
lyóiratokat és autogramot is adnak
az érdeklődőknek. A Junior Sport
folyóirat Maros megyei változatát
összesen 8000 példányban adták ki,
és ez kizárólag a Maros megyei
sportolókkal és sportélettel foglal-
kozik. 

A Junior Sport Egyesület által ki-
adott folyóirat, valamint a „Ma én
vagyok a tornatanárod” elnevezésű
akció, amelyet Maros megyében a
szászrégeni Sport Mindenkinek
Egyesület bonyolít le, a Maros Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság tá-
mogatásával valósult meg, illetve a
Maros Megyei Tanfelügyelőség és
a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem közben-
járásával. 

A „Ma én vagyok a tornatanárod”
akciót a Junior Sport Egyesület Bu-
karestben is megszervezte már két
alkalommal. A fővárosban is neves
sportolók tartották a testnevelés-
órákat a programba bekapcsolódó
iskolákban, a testmozgást és az
aktív sportot népszerűsítve a diákok
körében. (közlemény)

Három egykori bajnok 
népszerűsíti a sportolást 

a Maros megyei diákok körében

A zászlók tavaly március 15-én kerültek vissza, de csak néhány hónapig loboghattak zavartalanul 
Fotó: Gligor Róbert László/archív

Marosvásárhelyen dől el a lobogók sorsa
Ismét lekerültek a zászlók Erdőszentgyörgyön

Gligor Róbert László

több mint harmincéves. Maros me-
gyében is hasonló az arány, a jár-
műparkot alkotó 81 tűzoltókocsi
harminc százaléka több mint har-
minc éve van használatban. Raed
Arafat beszámolt egy 600 millió
euró értékű uniós finanszírozású
projektről, amelynek keretében je-
lentős fejlesztések várhatók a jár-
műpark terén is, többek között
országos viszonylatban 500 tűzol-
tókocsit, a hegyimentés hatéko-
nyabbá tételéért négy
mentőhelikoptert, valamint 64 eme-
lőkosaras létraszerkezetet vásárol-
nak, így egy-két éven belül a
járműpark mintegy hetven százalé-
kát tíz évnél fiatalabb tűzoltókocsik
alkotják majd. 

A Maros Megyei Katasztrófavé-
delmi Felügyelőség tavaly egy or-
szágos projekt keretében több, a
mentésben igen hasznos felszerelést
kapott: egy negyvenkét méter ma-
gasságra felemelkedő emelőkosaras
létraszerkezetet, a szén-monoxid-
mérgezéseknél életmentő oxigén-
kamrát, a természeti katasztrófák
helyszínére szállítható, mentőesz-
közökkel felszerelt mobilkonté-
nert, valamint egy nagy kapacitású
motorpumpát. Dr. Raed Arafat ki-
fejtette, a 64 létraszerkezet közül,
amelyeket idén vásárolnak, való-
színűleg juttatnak majd azoknak a
vidéki munkapontoknak is, ame-
lyeknek a hatáskörébe olyan telepü-
lések is tartoznak, ahol magas
épületek vannak. Például szükség
lenne ilyen szerkezetre Szászrégen-
ben, Marosludason és Szovátán is,
hiszen itt több sokemeletes szál-
loda üzemel. 
Országos második hely 
a bevetések számát illetően

A tegnapi évértékelőn Călin
Handrea, a Maros Megyei Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség főfel-
ügyelője elmondta, az elmúlt hét
évben kétszeresére nőtt a bevetések
száma, míg 2010-ben valamivel
több mint 9400 bevetésük volt
évente, a tavaly több mint 19 ezer
riasztás érkezett, a tarlóégetések
időszakában jelentősen megnövek-
szik a riasztások száma. A beavat-

kozásokat illetően Maros megye or-
szágos viszonylatban a második he-
lyen áll a főváros után. Ennek
kapcsán a főfelügyelő rámutatott:
holott a beavatkozások száma meg-
kétszereződött az utóbbi években, a
személyzet száma csökkent, míg
2010-ben 740 fős csapat állt rendel-
kezésre, tavaly 654 fős személyzet
kellett eleget tegyen a riasztások-
nak. Călin Handrea elismerően
szólt a vidéki munkapontokon szol-
gálatot teljesítő mentőegységek, va-
lamint az önkéntes tűzoltó-
alakulatok munkájáról, mint
mondta, az előző évhez képest ta-
valy hetven százalékkal nőtt azon
esetek száma,         amelyekben ezek
közbeléptek. Kiemelte az ákosfalvi
SMURD-egységet, amely az egyik
legaktívabb a megyében. 
Átlagban tíz percen belül érkezik 
a segítség

Az évértékelőn elhangzott, hogy
Maros megye a beavatkozási idő te-
kintetében is élvonalban áll, a sta-
tisztikák alapján az országos
átlagnál rövidebb idő alatt érnek a
helyszínre az életmentők. A Maros
megyei SMURD-egységek átlag-
ban 9,58 perc alatt érnek a hely-
színre (városon rövidebb ez az idő:
5,52 perc, ha vidékre kell menni, 13
percbe telik), míg az országos átlag
11 perc. A tűzoltók átlagban 11,28
perc alatt jutnak el a tűzvész hely-

színére. A beszámolón elhangzott,
hogy Románia az uniós országok
körében a második, ami a közúti
balesetben elhunytak számát illeti:
miközben az uniós átlag egymillió
lakosra 50,  Romániában ez a szám
97. 
„Életmentő” volt a megye anyagi
támogatása

A katasztrófavédelmi felügyelő-
ség vezetője és dr. Raed Arafat is
köszönetet mondtott az eseményen
jelen lévő Péter Ferenc elnöknek és
a Maros megyei önkormányzatnak,
mivel idén megyei költségvetésből
finanszírozzák a vidéki roham-
mentő egységek működését. Támo-
gatást kapnak a dédai, az ákosfalvi,
a szovátai, a szászrégeni, a dicső-
szentmártoni, a segesvári, a nyárád-
szeredai, a libánfalvi, a mezőrücsi,
a marosludasi és a radnóti egysé-
gek. A támogatásnak igen nagy je-
lentősége van, ugyanis ennek
hiányában anyagi gondokkal küz-
döttek volna ezek az életmentő ala-
kulatok. 

Călin Handrea az idénre terve-
zett legjelentősebb tervek kap-
csán elmondta, egy újabb
munkapontot nyitnának Marosvá-
sárhelyen, így csökkenne a bea-
vatkozási idő, ugyanakkor uniós
alapokra szeretnének pályázni
egy képzőközpont kialakítására
Gernyeszegen.

(Folytatás az 1. oldalról)

Ötszáz tűzoltókocsi 
és négy mentőhelikopter

Fotó: Nagy Tibor



Aboldogságnak sok neve van, pél-
dául Nikolett Tündének is hívják.
Hétéves, júniusban született, min-

den mozdulatából, szavából csak úgy árad
a nyári ragyogás. Édesanyja, Lukács Tünde
történetét a múlt héten osztottuk meg ol-
vasóinkkal. Azt akkor nem árultuk el, hogy
amíg a nehéz utat bejárt, szép arcú nő me-
sélt, lánya az emeletes ágy alsó szintjén
kuporogva, laptopja mögül ki-kikandi-
kálva várta, hogy végre sorra kerüljön. A
parányi lakás egyik falán díszelgő matri-
cákat, a Yo-kai watch rajzfilm szereplőit
azonban már látogatásom legelején, egy
szuszra bemutatta, izgatottan híva fel figyel-
memet az egyes figurákban rejlő szupere-
rőre.

Nikolett a vakációkat, ünnepeket édesany-
jánál tölti, az év többi részében Szénáságyon
él a nagymamájával. Először ottani világá-
ról kérdeztem.

– Mamám udvarán sok állat lakik, három
tehén, két borjú, tyúkok, disznók, két kisma-
lac, kiscsirkék. Kakasok is vannak, de azok-
kal nem vagyok barátságban. A lovak a
kedvenceim. Volt egy lovunk, az folyton
rúgta a pajtáját, végül mamám eladta. Ré-
gebb sunyiban mindig vittem neki répát.
Anyutól a tavalyelőtt Mikulásra kaptam egy
kiskutyát, egy bichont, és megígérte, hogy a
kilencedik szülinapomra egy pónival is meg-
ajándékoz. 

Hangjában csilingelt az öröm, ahogy kin-
cseiről és kívánságairól mesélt. Aztán észbe
kapott, féktelen jókedve mosolygássá szelí-
dült, úgy kérte: „a kacagást ne írjam bele”.

– Az iskolát szereted? – kérdeztem később.
– Nagyon. Ott is vagyok mindig pontban

8 órakor, nem 9-re kullogok be, mint egyes
osztálytársaim. Mamám szokott elkísérni, és
délben ő is jön utánam. Egyszer, még óvodás
koromban egyedül men-
tem haza, és vittem ma-
gammal a gombát, amit
a csoportban a kézi-
munka-foglalkozáson
készítettünk. Annyira élethű volt, hogy
mamám azt hitte, az úton szedtem, és meg-
ijedt, hogy meg akarom enni. Persze, erre
nem került sor. Anyunak adtam születésnap-
jára.

– Milyen az első osztály? Van kedvenc
tantárgyad? – faggattam tovább.

– Mindenik tantárgy a kedvencem, mert
könnyűek. A matekkel sincs bajom, értek
minden feladatot. Egy csomó betűt is isme-
rek már. Anyunak is tudok már sms-t írni.
Szeretek tanulni, van, hogy estig elszórako-
zom a házi feladatokkal.

– A szabadidődet mivel töltöd?
– A két legjobb barátnőmmel, Zsanett-tel

és Adrienn-nel játszunk, például bújócská-
zunk, ha meg egyedül vagyok, rajzolgatok,
tévézek, „telózok”. Sokat táncolok, főleg
szteppet. Nyáron az úszás az egyik kedvenc
elfoglaltságom. Néha verseket is kitalálok az
évszakokról és anyuról. Volt, hogy azt hitte
egy saját versemre, hogy tanultam valahon-
nan. De a legeslegjobban énekelni szeretek.
Az az álmom, hogy híres énekesnő leszek, és

Double G-vel (sz. m.:
rapper) lépek majd fel. 

Pár másodperces
ízelítőt nyújtott terve-
zett produkciójából,

aztán újra jegyzetfüzetem fölé hajolt.
– Ugye, ezt visszhangban írtad? – tuda-

kolta, majd azt is elárulta, hogy a múltkor
túl nehezet kérdezett tőle a tanító néni.

– Csak azt nem értem, egy énekesnőnek
miért kell tudni, melyek a téli gyümölcsök –
emelte rám tiszta tekintetét. Később kedvenc
sorozatáról, a Game Shakersről beszélget-
tünk, amelyben pár szereplő „tényleg süsü”,
aztán visszakanyarodtunk az énekesnői kar-
rierhez.

– Ha majd sok pénzt keresek, a fizetésem
felét egy gyermekkórháznak adom. A többi-
ből a szegény gyermekeknek építtetek egy
hatalmas házat játszóteremmel és olyan me-

dencével, amelyben állítani lehet a víz nagy-
ságát. A medence körül egy olyan berende-
zés is lesz, amelyen ha megnyomunk egy
gombot, szél támad, és felemeli, röpteti a
gyermekeket. A saját házunkat is megna-
gyobbítanám, hogy az egész családom ké-
nyelmesen elférhessen benne, és anyukám is
mindig közel legyen. A mamám régi ruháit,
kalapjait, cipőit is szeretném újjá varázsolni,
mert attól ő is megfiatalodna. Póli dédma-
mámnak egy gyógyszerszekrényt ajándékoz-
nék, teli olyan dolgokkal, amelyektől
elmúlnának a látomásai. Bár nem szereti a
televíziót, egy tévét is kapna, de egy olyat,
amelyben csak egyetlen ember látható, és az
egész nap beszélget vele. A gyógyszereit
egyébként magam készíteném olyan növé-
nyekből, amelyeket a saját repülőgépemmel
fedezek fel, és szedek le. A gyógynövények-
ből persze másoknak is készítenék egészség-
védő szereket. Ez lenne az én ajándékom a
világnak. 

Beszélgetésünk végén az is kiderült, hogy
Niki már háromévesen megtudta, ki teszi az
ajándékokat szentestén a fenyőfa alá. 

– Kicsit sem búsultam, inkább örültem a
meglepetéseknek. De van egy nagy kívánsá-
gom, egészen más, mint amit a felnőttektől
kaphatok. Azt szeretném, hogy anya gyó-
gyuljon meg. Nem a Mikulástól vagy az an-
gyalkától kérem, hanem attól, aki valóban
teljesíteni tudja.

Marosvásárhelyen az összefo-
gásról szólt a magyar kultúra
napja. Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa első alkalommal tá-
mogatta az ünnepi rendezvényso-
rozatot, amelynek egyik fénypontja
a Kultúrpalotában január 21-én tar-
tott Rost Andrea-koncert volt. 22-
én, Kölcsey Himnuszának
születésnapján a Maros Megyei
Múzeum és a Maros Művészegyüt-
tes közös rendezvényére, egy
könyvritkaság bemutatójára és
táncszínházi előadásra várták a
nagyérdeműt a művészegyüttes kö-
vesdombi székházába.

A csaknem telt házas publikum
a hétfő esti együttlét első perceiben
felállva, nemzeti imánk éneklésé-
vel köszöntötte az ünnepeltet. 

– Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én befejezte himnikus versét.
Abban az évben, január elsején
született Petőfi Sándor, a Himnusz
születésekor nagy költőnk három-
hetes kisbaba volt – emlékeztetett
Kilyén Ilka színművésznő, az est
házigazdája az 1823-as év kettős
jelentőségére, majd így folytatta:

– Amikor a világra jövünk, ok-
talanok, tehetetlenek, tudatlanok
vagyunk, csak a felnőttek tudják,
melyik családhoz, nemzethez tar-
tozunk. Mi kis csecsemőkként
akármelyikhez tartozhatnánk. Az
anyatejjel szívjuk magunkba azt a
kultúrát, amely minden más élő-
lénytől és néptől megkülönböztet.
(…) Éljünk a magunk kultúrájá-
ban, ez fogékonnyá tesz a másság
elfogadására, ugyanakkor erőt ad,
összetartóvá tesz!

Barabási Attila, a Maros Mű-
vészegyüttes igazgatója így fog-
lalta össze az együttlét
jelentőségét:

– Kölcsey, a Himnusz a miénk.
Ez a nap szent számunkra. A mai
este az összefogásról szól: a me-
gyei múzeum, a Maros Művész-
együttes, Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusa közös ün-
nepéről.

A főkonzulátus nevében dr.
Flender Gyöngyi vezető konzul
szólt a jelenlevőkhöz. 

– Nagy öröm számomra, hogy
itt lehetek. Napok óta, péntektől
ünnepelek – jegyezte meg, majd a
rendezvénysorozat első mozzana-
táról, a marosludasi néptánctalál-
kozóról tett említést, ahol úgy
ropták a táncot a gyermekek, hogy
azt „az ember lelke megköny-
nyezte”.

– A tánc olyan vers, amelynek a
mozdulatok a szavai. Erdélyben
kell lennie egy olyan összefogás-
nak, amikor a szavak mellett a tet-
teink beszélnek. Fogjunk össze a
magyar nyelvért, a kicsikért! –
kérte a konzul asszony, majd be-
széde végén Tóth László főkonzul
arra vonatkozó ígéretét tolmácsolta,
hogy jövőben is hasonlóképpen tá-
mogatják a közös ünnepet.
Háromezerből egy…

– Egy évben sem volt még ilyen
gazdag a magyar kultúra napi ren-
dezvénysorozat – mondta Soós
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum
igazgatója, aki pár nappal koráb-
ban szintén ez alkalomból a Kul-
túrpalota felújítás előtt álló Magyar
Művészeti Galériájának kincseit
mutatta be Székelyudvarhelyen. Az
intézményvezető a továbbiakban

az est egyik főszereplőjére, az
1847-ben megjelentetett Petőfi-kö-
tetre irányította a figyelmet. 

– Petőfi Sándor a legnagyobb
magyar költő. Szíve, lelke magyar
volt, ez is bizonyítja, hogy nem a
származás a fontos. Az itt látható
könyvritkaság az első eredeti Pe-
tőfi-kötet, amelyet maga a költő
szerkesztett, és amely 1847 január-
jáig írt összes költeményét tartal-
mazza – hallhattuk a múzeum-
igazgatótól. 

A tizenkilencedik század köze-
pén nem voltak áruházak, könyves-
boltok, ahol megvásárolhatók
lettek volna a kiadványok, így fel
kellett rájuk iratkozni. Petőfi köte-
tét a megrendeléseknek megfele-
lően 3000 példányban nyomtatták
ki, ezekből azonban az idők során
rengeteg elkallódott. A Maros Me-
gyei Múzeum birtokába került
könyv egyik érdekessége a Bara-
bás Miklós festette Petőfi-arckép,
illetve a költőt támogató Teleki
Sándor ajánlása, amelyben a koltói
gróf tíz évvel a megjelenés után a
párizsi könyvtárnak adományozza
a művet. A könyv titokzatos utakon
végül egy bukaresti magánkönyv-
tárba került, onnan vásárolta meg a
Maros Megyei Múzeum nagylelkű
marosvásárhelyi üzletemberek –
Nyulas Bernád és Jakab István –
felajánlásának köszönhetően,
10.000 lejért. A könyvbemutató
végén az adományozók osztották
meg gondolataikat a jelenlevőkkel.
Ezt követően Kilyén Ilka A 19. szá-
zad költőjéhez című Petőfi-verset
szavalta el, majd a nagy költő re-
mekműve, a János vitéz elevene-
dett meg a színpadon a Maros
Művészegyüttes színvonalas elő-
adásában. Az együttlét utolsó per-
ceiben a pódiumra kiállított
Petőfi-kötetet szemlélhették meg
közelebbről a magyar kultúra ün-
neplői.

A közös ünnep kincsei
Petőfi-életmű eredetiben
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Úgy tündökölt vasárnap este a
százöt éves marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagyterme, mint új korá-
ban. És oly csodásan szárnyalt Rost
Andrea elbűvölő hangja, magasra,
fel a díszes kupoláig, akárha a híres
operaház, a milánói Scala valame-
lyik díszelőadásán szólalt volna
meg. Ott is többször magával ra-
gadta a közönséget, nemkülönben a
földgolyó szinte minden jelentős
zenei központjában, ünneplésből
bőven kijutott neki mindenütt,
mégis jól érződött a magyar kultúra
napjára rendezett gálakoncerten,
hogy a világjáró Kossuth-díjas mű-
vésznő teljes szívéből, kivételes
odaadással énekel. Ezt be is val-
lotta a színpadon, különleges ese-
mény volt számára a mostani
fellépés, mert először jött Erdélybe,
és ünnepi alkalom szólította váro-
sunkba. A hangverseny után kötet-
lenebb keretek közt azt is elmondta,
hogy lenyűgöző a helyszín, jó a
terem akusztikája, de a hangzás
akkor válik tökéletessé, ha embe-
rekkel teltek a széksorok, és lélek is
társul a jelenléthez. Itt a legfelső
szint, a kakasülő is tele volt, a lel-
kesedés pedig határtalan, percekig
zúgott a vastaps a műsorszámok
között és a végén is. Nem lehetett
nem maximálisan teljesíteni. Ez
mindenik előadóra kihatott, a két
ifjú vásárhelyi virtuózra, a hegedűs
Jakab Rolandra és a VI. osztályos
művészetis zongoristára, Nagy
Krisztinára éppúgy, mint a helyi fil-
harmónia zenészeivel kiegészített
Csíki Kamarazenekarra és az őket
ihletetten vezető budapesti karmes-
terre, Werner Gáborra. A tartósan
őrizendő élmények tárában raktá-
rozhattuk el Beethoven, Johann
Christian Bach, Mozart, Puccini,
Erkel, Lehár és Kálmán Imre hol
andalító, hol vérpezsdítő dallamait. 

Ilyen hangversenyekről álmod-
hatott a Palota létrehozója, Ber-
nády György, mondtam utóbb a
Prima Primissima díjas érdemes
művésznek. „Tudom – válaszolta

azonnal –, részletesen olvastam
erről a világhálón.” És sorolni
kezdte, mi mindenről értesült, ami-
kor tájékozódni próbált Marosvá-
sárhelyről. Én meg azóta a
művésznő pályarajzát, interjúit, ön-
vallomásait böngésztem át. Érde-
kes, tanulságos, érdemes nyomon
követni az interneten. Most csak az
egyik ráadás dalánál időzöm egy
keveset. Akkor figyelt fel rá igazán
az egyik jeles zenetanár, és győző-
dött meg arról, hogy Rost Andrea
hangját képezni kell, amikor tizen-
négy évesen elénekelte neki a szinte
mindannyiunk által kedvelt, A csi-
tári hegyek alatt kezdetű, új stílusú
népdalt. Lélegzetvisszafojtva hall-
gatta most is a nézősereg, majd pár
pillanatnyi némaság után kirobbant
a taps. Fergetegesen. Az ilyen pil-
lanatok azok, amiket az ember nem
felejt. A dalt egyébként 1914-ben
Kodály Zoltán jegyezte le a mai
szlovákiai Alsócsitáron. Nyitra kö-
zelében terül el a falu, a település
fölött őrködő hegy lábánál. A zene-
szerző később a népdalt feldolgozta
a Székely fonó című művében.
Egyik változata Bartókot is megih-
lette. Az alsócsitári gyűjtést 2005-
ben emléktáblával örökítette meg a
település magyar lakossága. Utóbb
nagy botrány lett belőle, hogy miért
nincs a táblán szlovák felirat.
Egyes helyeken így megy ez. De ez
már egy másik történet. Örüljünk
annak, hogy mint az eseményt szer-
vező csíkszeredai magyar főkonzu-
látus vezetője, Tóth László főkonzul
ígérte, egy kezdetnek lehettünk a
részesei. Azt szeretnék, hogy mos-
tantól Marosvásárhelyen évente
ilyen rendezvényekkel köszöntsék a
magyar kultúra napját. A vasárnapi
koncert bevételét a művészeti lí-
ceum kiemelkedő tehetségeinek a
támogatására ajánlották föl. A hó
sem váratott magára, Csitár után a
hétfőre virradó éjszaka fehér lepel-
lel borította be a Somostető alatti
várost. Hogy mi lesz belőle, azt
majd meglátjuk. (N.M.K.) 

Erről jut eszembe

Visszhangokban a boldogság

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor



Az idei január kedvezett a vi-
rágkertészeknek, hiszen
eddig nem volt kemény tél,
kevesebbet kellett fűteni, kö-
vetkezésképpen kisebbek
lesznek a kiadások. Bár az
enyhe időjárás túlságosan is
„megindította” a virágokat, a
kertészek arra számítanak,
hogy március elsejére és
nyolcadikára teljes pompá-
jukban szállíthatják a piacra
őket. 

A marosludasi Varga család 350
négyzetméteren termeszt virágot.
Az udvaron öt fóliasátrat – három
nagyobbat, két kisebbet – húztak
fel, ahol kora tavaszi virágokat:
primulát, bojtocskát, vagyis bog-
lárkát, jácintot, cikláment termesz-
tenek. A fóliasátorban szépen
sorakoznak a cserepek, mindenütt
rend, tisztaság, sehol hanyagság,
gondatlanság nyoma, a virágokon
se betegség, se fertőzés jele.

– Hogy sikerül ilyen szépen, ele-
gánsan kertészkedni? – kérdeztük
Varga Ágnest, aki férjével, Varga
Dániellel együtt vezetett végig a
fóliasátrakon.

– A virágtermesztést 18 évvel
ezelőtt nem szakmabeliként kezd-
tük. A ’89-es fordulat után úgy

döntöttünk, hogy valami olyannal
kell foglalkozni, ami megéri, s ne-
kifogtunk. Kezdetben keveset ter-
mesztettünk, de ahogy teltek az
évek, fokozatosan fejlesztettünk. A
virágok valóban szépen, egészsé-
gesen fejlődnek. A palántát nem mi
termeljük, hanem vásároljuk. Egy
részét a Blondytól, másik részét a
szentkirályi Panadától. Március el-
sejére háromezer cserép virágot
szándékozunk piacra vinni. Az
eladás egy kicsit nehézkesebb,
mert nagy a konkurencia. Régóta
foglalkozunk virágtermesztéssel,
így kialakult a vevőkörünk, Ko-
lozsvárra és egy helyi üzletbe
szállítunk. Aztán piacra is járunk,
ide Ludasra, Aranyosgyéresre és
Marosújvárra – mondta Varga
Ágnes.

– Nagyon szépek, egészségesek
a virágok. Ahhoz, hogy ilyenek le-
gyenek, szükséges-e a vegyszeres
kezelés?

– Szükséges. Ha nem kezeljük a
virágokat, megbetegednek. Már a
kiültetésnél nagyon fontos a jó mi-
nőségű föld használata. Továbbá
folyamatosan követni kell a virá-
gokat. Kell ismerni a virágtermesz-
tés minden csínját-bínját, vigyázni,
hogy a betegségek ne támadják
meg őket. A védekezés elengedhe-
tetlen. Ha felüti a fejét a liszthar-

mat, s nem kezeljük a növényeket,
a gomba tönkreteszi a virágokat. 

– Honnan szerzik be a vegysze-
reket, a földet? 

– A vegyszereket többnyire a
Blondytól szerezzük be, ugyanis itt
tanácsokkal is ellátnak. Érdekük
ez, hiszen az emberek újra vissza-
mennek, ha a tanácsok beválnak. A
földre is oda kell figyelni, mi Ma-
roskeresztúrról vesszük a tőzeget,
mert itt jó minőségű földet forgal-
maznak. 

– Hogyan alakul a piac, hiszen
külföldről is sok virág érkezik és
itthon is egyre többen foglalkoznak
virágtermesztéssel? 

– A valóság az, hogy az első
években a virágtermesztés jól jö-
vedelmezett. Most kevesebb a jö-
vedelem, mert nagyon sokan
vannak a piacon. Az első években
ketten-hárman voltunk, most kö-
rülbelül húszan forgalmazunk vi-
rágot. De még így is megéri
virágtermesztéssel foglalkozni. Ha
minőséget állítunk elő, akkor job-
ban és elfogadható áron veszik
meg a virágot – fogalmazott Varga
Dániel.

Sok a munka a virággal, amíg a
piacra kerül. De megéri a hófödte
tájban a fóliasátorban foglalatos-
kodni, hiszen az üde színek minde-
nért kárpótolnak. 
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Téli színfolt – virágok társaságában

Moody’s: veszélyes
a gyakori kormányfőcsere

A Moody’s Investors Service
szerint adósértékelési szempontból
negatív, hogy Romániában hét hó-
napon belül a harmadik miniszter-
elnök lép hivatalba, mivel a gyakori
váltások rontják a kormányzati
munka hatékonyságát és hátráltat-
ják a szerkezeti reformokat.

A nemzetközi hitelminősítő hét-
főn Londonban ismertetett heti glo-
bális helyzetértékelésében a
romániai fejleményekkel foglal-
kozó fejezet megállapítja: jóllehet a
román gazdaság növekedési üteme
az utóbbi időszakban meghaladta a
többi közép- és kelet-európai EU-
gazdaságét, ennek a túlteljesítésnek
a fő tényezője az adócsökkentések
és ismétlődő béremelések hajtotta
magánszektorbeli fogyasztás volt.

A Moody’s szerint valószínűtlen,
hogy ez a növekedési szerkezet
hosszabb távon fenntartható lenne.

A gazdaság növekedés potenciál-
ját továbbra is korlátozza a szerke-
zeti reformok hiánya, valamint az
intézményrendszer gyengesége,
amely különösen az állami beruhá-
zások irányításában, az EU-folyósí-
tásoknak a térségi partner-
gazdaságokhoz képest is alacsony
lehívási rátájában és a beruházások
ösztönzési rendszerében mutat-
kozik meg.

Az egyszerre növekvő államház-
tartási és folyómérleg-hiány egyre
érzékenyebbé teszi a román gazda-
ságot a külföldi befektetők esetle-
ges kockázatátértékelésére – áll az
értékelésben. A hitelminősítő kö-
zölte: előrejelzése az, hogy az ál-

lamháztartási deficit az idén eléri a
hazai össztermék (GDP) 3,5 száza-
lékát, jóllehet 2015-ben még csak
0,8 százalék volt.

Ez visszafordítaná a költségve-
tési konszolidáció eddigi folyama-
tát, és az EU 3 százalékos
maastrichti felső tűréshatára fölé
emelné a költségvetési deficitet –
hangsúlyozzák a Moody’s londoni
elemzői.

A cég ráadásul a folyómérleg-
egyenlegben is 3,5 százalék körüli
idei hiányt vár, kiemelve, hogy a fo-
lyómérleg-deficit 2015-ben még
csak a GDP-érték 1,2 százalékával
volt egyenlő.

A Moody’s várakozása szerint a
megnövekedett politikai instabili-
tás, és az, hogy a kormány ebben a
helyzetben nem tud szerkezeti re-
formokat végrehajtani, valószínű-
leg nyomást gyakorol majd a
Romániával szembeni befektetői
hangulatra, különös tekintettel arra,
hogy a nagyon rövid időszakokon
belüli korábbi kormányváltások
gyakran szakpolitikai irányváltást is
eredményeztek.

A hitelminősítő idéz egy nemré-
giben elvégzett felmérést, amely-
nek kimutatása szerint a
gazdaságban aktív külföldi befek-
tetők 90 százaléka mondta azt,
hogy a jogszabályi környezet fo-
lyamatos változása most már hatás-
sal van üzleti terveire. A Moody’s
kiemeli, hogy egy évvel korábban
a külföldi befektetőknek még csak
a 25 százaléka nyilatkozott így.
(MTI)

Január 23. és 26. között rendezik
meg a 48. davosi Világgazdasági
Fórumot, amelynek idei mottója:
Közös jövő építése egy széttörede-
zett világban.

A Világgazdasági Fórum (World
Economic Forum, WEF) egy svájci
nonprofit alapítvány, amely függet-
len nemzetközi szervezetként a
világ helyzetének javítása mellett
kötelezte el magát, székhelye a
Genf melletti Cologny. Legismer-
tebb rendezvénye az évente meg-
szervezett davosi találkozó,
amelyen a világ politikai, társa-
dalmi és gazdasági vezetői gyűlnek
össze, hogy megvitassák a legége-
tőbb globális kérdéseket, meghatá-
rozzák a jövőre vonatkozó
legfontosabb feladatokat.

A tanácskozás története 1971-ig
nyúlik vissza: Klaus Schwab német
közgazdász csaknem ötszáz nyugat-
európai vállalatvezetőt hívott meg a
davos-klostersi üdülőhelyen általa
szervezett Európai Vállalatirányí-
tási Szimpóziumra, hogy az ameri-
kai multinacionális vállalatok
terjeszkedése miatt aggódó mene-
dzserekkel megismertesse az ame-
rikai vállalatvezetési módszereket.

Az eszmecsere szakmailag és anya-
gilag is gyümölcsöző volt, támoga-
tókra is talált, Schwab pedig 25 ezer
svájci frank nyereséget könyvelhe-
tett el. Az összegből még abban az
évben megalapította az Európai
Vállalatirányítási Fórumot, amelyet
a sajtó „egy ötlet diadalaként” mél-
tatott. A tanácskozásokon 1973-tól
– a Bretton Woods-i aranydeviza-
rendszer összeomlása és az arab-iz-
raeli háború kitörése után – a
gazdasági és társadalmi kérdések
elemzése került a középpontba,
1974-től a meghívottak körét poli-
tikusokkal, újságírókkal, vezető ér-
telmiségiekkel is bővítették.
1975-ben, az első tengerentúli (me-
xikói) küldöttség megérkezésével a
globális nyitás is elkezdődött, az
anyagi alapok biztosítására 1976-
ban tagdíjfizetéssel egybekötött
szervezeti tagsági rendszert vezet-
tek be.

A napirenden az európai együtt-
működés helyett egyre inkább a vi-
lágméretű együttműködés
lehetőségei, kérdései szerepeltek. A
tanácskozás 1987-től Világgazda-
sági Fórum néven ült össze, s két
évvel később már a résztvevők több

mint fele Európán kívüli országból
érkezett. Az éves találkozók számos
fontos nemzetközi kezdeményezés
kiindulópontjává váltak, sőt, politi-
kai konfliktusok megoldásában is
szerepet játszottak, történelmi ese-
mények helyszínéül szolgáltak. A
világgazdasági fórumot 2015-ben
hivatalosan is nemzetközi szerve-
zetként ismerték el, ami új fejezetet
nyitott a magán- és közszféra
együttműködését elősegítő globális
fórum történetében.
Davosi érdekességek, 
történelmi pillanatok

Valószínűleg az alapító Klaus
Schwab az egyetlen ember, aki va-
laha lecsapta a telefont a francia el-
nöknek. Még a hetvenes években
történt, hogy arra kérte titkárát,
hívja fel neki Giscard d’Estaing-t. A
titkár azonban nem az üzletember
Olivier Giscard d’Estaing-t, hanem
annak fivérét, Valéry Giscard d’Es-
taing francia köztársasági elnököt
kapcsolta. Amikor Schwab meghal-
lotta az elnök jellegzetes hangját,
ijedtében és meglepetésében letette
a kagylót.

Az 1979-es találkozó alkalmával
rendezett első jótékonysági hang-

versenyen a zürichi kamarazenekar
koncertjét vendégként az akkori
angol miniszterelnök, Edward
Heath dirigálta.

1987-ben Hans-Dietrich Genscher
német külügyminiszter felszólalásá-
ban az „adjatok egy esélyt Gorba-
csovnak” szavakkal ösztönözte a
résztvevőket a Szovjetunióval való
kapcsolatok felvételére. Beszéde
fontos eseménynek bizonyult a hi-
degháború lezárásának folyamatá-
ban.

A törökök és a görögök 1987-ben
már-már fegyveres konfliktus rémé-
vel fenyegető vitájának elsimítása
is a davosi fórumnak köszönhető:
Turgut Özal török és Andreasz Pa-
pandreu görög kormányfő 1988-
ban itt írta alá a kapcsolatok
normalizálásáról, a magas szintű
párbeszéd felújításáról szóló nyilat-
kozatot.

1989-ben Davosban zajlott le az
Észak- és Dél-Korea közötti első
miniszteri szintű találkozó, 1990-
ben pedig Helmuth Kohl nyugatné-
met kancellár itt tárgyalt a német
újraegyesítésről Hans Modrow ke-
letnémet kormányfővel. 1992-ben
Frederik Willem de Klerk dél-afri-
kai elnök, Nelson Mandela és Man-
gosuthu Buthelezi zulu politikus
davosi közös megjelenése adott új

lendületet a korábban fajüldöző
állam átalakulásának.

Az amerikai elnökök közül elő-
ször Ronald Reagan ismerte fel
Davos jelentőségét, aki több alka-
lommal küldött videoüzenetet, hi-
vatalban levő elnökként először és
eddig egyedüliként 2000-ben Bill
Clinton vett részt az eszmecserén,
amelyen az idén Donald Trump
elnök személyesen mutatja be
Amerika első politikai programját
a világ politikai és gazdasági veze-
tőinek.

A Világgazdasági Fórum éves ta-
lálkozóit Davosban tartják, ez alól
csak 2002 volt kivétel, amikor a
2001. szeptember 11-i terrortáma-
dások után a szolidaritás kifejezése-
ként New Yorkban üléseztek.

A davosi fórum előtt minden
évben közzéteszik a Globális koc-
kázatok című jelentést. Eszerint
2018 legvalószínűbb kockázati té-
nyezőit a szélsőséges időjárás, a ter-
mészeti katasztrófák, a
klímaváltozás okozta károk, vala-
mint a kibertámadások, az adatcsa-
lások és adatlopások jelentik, míg a
legpusztítóbb hatásúak a tömeg-
pusztító fegyverek, a szélsőséges
időjárás, a természeti katasztrófák,
valamint az ivóvízhiány lesznek.
(MTI)

Világgazdasági Fórum Davosban

Szerkesztette: Benedek István Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor



Egykor azt gondoltuk, többnyire ősz-
szel és tavasszal vándorolnak a vad-
állatok és okoznak közúti baleseteket,
újabban azonban úgy tűnik, évszaktól
függetlenül látni vagy hallani olyan
esetekről, amikor az úttesten csopor-
tosan vagy magányosan átszaladó
állat okoz balesetet. Az országos köz-
útkezelő társaság nem érzi felelőssé-
gének a vadállatok által használt
erdő-mező szakaszokat elkülöníteni,
a vadásztársaságok nemkülönben. 

Míg a közúti infrastruktúra olyan, amilyen,
a nyugati országokban alkalmazott gyakorlati
megoldásokban egyhamar nem is remény-
kedhetünk. A vadállatok vagy kóbor kutyák
által okozott anyagi kár esetén az érintettek
tanácstalanok, hogy kitől lehetne kártérítést
kérni, annak ellenére, hogy a vadásztársasá-
gok és útkarbantartók felelőssége sem elha-
nyagolandó. Mivel mifelénk hiányzik a
közutak karbantartásáért és azok használatá-
ért díjakat meghatározó és kezelő társaság
nyugati mentalitása és felelősségvállalása, az
országban uralkodó helyzethez igazítva mér-
legeljük a lehetőségeket. 

Mi a teendő, ha éjszaka egy gépjárműve-
zető elgázol egy vadállatot, amely még él, és
meg szeretné menteni az állat életét? – kér-
deztük elsőként dr. Borka Leventét, a maros-
vásárhelyi Animalvet állatorvosi rendelő
szakemberét, a Vets4Wild Romania Egyesü-
let képviselőjét. 

Az állatorvos felvetésünkre elmondta, a
Milvus Csoport Marosvásárhelyen és Nyá-
rádszentsimonban működtet vadállat-rehabi-
litációs központot. A Vissza a természetbe!
programnak köszönhetően lehetőség van
arra, hogy elsősegélyben részesítsék a sérült

vagy beteg vadállatokat. Bárki, aki közúton
elgázol vagy sérült vadállatot talál, az állat
megmentése érdekében a hét bármely napján
segítséget kérhet a 0722-533-816-os telefon-
számon. A telefonhívást követően a mentőhá-
lózatban részt vevő önkéntesek
gondoskodnak arról, hogy a sérült állat a leg-
gyorsabban jusson a legközelebbi elsősegély-
ponthoz. Véleménye szerint egy közúti
baleset során a 112-es segélyhívó számot kell
tárcsázni, ahonnan a balesetezett jármű veze-
tője hasznos utasításokat kaphat. Amint a
szakember elmondta, télen főként az őzek
szenvednek balesetet, de a vaddisznók, ju-
hászkutyák és a kóbor kutyák is okozhatnak
kellemetlenséget a közutakon. Vannak esetek,
amikor az emberek megsajnálják az elütött ál-
latot, és hazaviszik, majd két hónap múltán ér-
tesítik a vadállatmentő hálózatot. Amint Borka
Levente állatorvos hangsúlyozta, bármilyen
vadállat hazavitele – legyen az rigó vagy med-
vebocs – törvényellenes cselekedet, és az orv-
vadászat kategóriájába sorolják akkor is, ha
a jó szándék vezérelte az elkövetőt. 

Andreea Pop rendőrségi szóvivő megkere-
sésünkre hangsúlyozta, hogy elmaradhatatlan
a rendőrségi helyszínelés, ezért mindenképp
kell értesíteni a rendőrséget, mivel az érvény-
ben lévő törvények értelmében rendőrségi
jegyzőkönyv vagy elismervény hiányában a
javítóműhelyek nem vállalhatják a megsérült
jármű javítását.
Rendőrségi tanúsítvány a balesetről

– Vállalhat-e autójavító műhely olyan
munkálatot, amelyről nincs rendőrségi bizo-
nyítvány? – kérdeztük a Totalservice Kft. au-
tójavító műhely tulajdonosát, mivel egyesek
szerint a manapság létező számtalan javító-
műhely között szép számmal találni olyant is,
ahol bármilyen munkálatot elvállalnak.
Amint Gáspár András ügyvezető a témához
kapcsolódó kérdésünkre hangsúlyozta, nem
vállalják el olyan sérült jármű javítását,
amelynek tulajdonosa azt állítja, hogy állatot
ütött el, de erről nem rendelkezik rendőrségi
igazolással. Akárcsak olyan esetben, ha két
jármű koccanásáról van szó, amikor is a
közös megegyezést bizonyító formanyomtat-
ványt kell felmutatni. Amennyiben vadállat
okozta a jármű sérülését, a baleset helyszíné-
nek körzeti rendőrsége által kiállított hivata-
los okmányt tekintik hiteles bizonyítéknak.
Amint a szakember hangsúlyozta, egy na-

gyobb testű állat által okozott sérülés hasonló
egy ember gázolása nyomán keletkezővel,
ezért sem szabad olyan javításokat végezni a
járműveken, amelyek keletkezésének körül-
ményei nem egyértelműek.

– Miként térítik meg a gépjárműben vagy
járművekben a közutakon átszaladó vadálla-
tok által okozott anyagi kárt? – kerestük meg
kérdésünkkel Kopacz Gábor biztosítási és
kárrendezési tanácsadót. A biztosítási szak-
ember szerint ilyen esetekben csupán azok-
nak térítik meg a keletkezett anyagi kárt,
akiknek van Casco-biztosításuk. Mindenek-
előtt a rendőrséget kell értesíteni, ők pedig
mozgósítják a vadásztársaságot, amelynek
kötelessége a sérült vagy elhullt vadállat el-
szállításáról gondoskodni. Időnként egye-
sek megpróbálkoznak bírósági úton
kártérítést kapni a vadásztársaságtól, de a
törvény hasonló esetekben nem kötelezi a
vadásztársaságot kártérítés kifizetésére. A
kötelező gépjárműfelelősség-biztosítással
rendelkezőknek abban az esetben nyújta-
nak kártérítést, ha egy olyan háziállatot
gázol el egy gépkocsivezető, amely az or-
szágos jegyzékben szerepel. Az állat tulaj-
donosának okozott kárt megtérítik, de a
járműben keletkezett anyagi kárt nem, a tu-
lajdonos saját költségén kell megjavíttassa
járművét.

– Mi a helyzet abban az esetben, ha egy
személygépkocsi elé rohanó vaddisznó tett
kárt egy gépjárműben, a mögötte haladó autó
pedig a hirtelen fékezés miatt belerohant az
előtte haladóba, de egyikük sem rendelkezik
Casco-biztosítással?

– Ilyenkor, ha nincs Casco-biztosítás, a
vadállat által okozott kár, a motorháztető ja-
vítása vagy cseréje a jármű tulajdonosára
hárul, a mögötte haladó jármű által okozott
sérülést pedig az illető gépjármű biztosítása
fedezi. A második járműben keletkező kár or-
voslása ugyancsak a jármű tulajdonosára
hárul, ugyanis a megfelelő követési távolság
be nem tartása miatt a kötelező biztosítás ezt
nem fedezi – mondta a szakember.

A műtrágya biztonságos szál-
lítása végett többnyelvű út-
mutatót adott ki a
marosvásárhelyi Azomureş
vegyipari kombinát. A kiad-
ványt átadják a sofőröknek,
amikor az üzemben átveszik a
veszélyes anyagokból álló
szállítmányt – jelentették be
tegnap a megye hivatalossá-
gainak a jelenlétében megtar-
tott sajtótájékoztatón a
vállalat illetékesei. 

Ovidiu Maior, az Azomureş 
vegyipari kombinát sajtófelelőse rá-
mutatott, az elmúlt évben két sajná-
latos baleset is történt, amelyben
veszélyes vegyi anyagokat szállító
jármű volt érintett, legutóbb a Pra-
hova megyei Breaza település kö-
zelében tűz ütött ki egy veszélyes
anyagokat szállító vonat egyik va-
gonjában. Ezen incidensek meg-
előzése végett született meg az
útmutató, amit az Azomureş vegyi-
pari kombinát a Maros Megyei
Vészhelyzeti Felügyelőséggel kö-
zösen állított össze. Az igen hasz-
nos információkat tartalmazó
kiadvány több nyelven – köztük
magyar, cseh, szerb, szlovák,
német, lengyel – elérhető, ezek
ugyanis a főbb országok, ahová a
kombinátban előállított termékek
kerülnek. A kiadványt átadják a so-
főröknek, mozdonyvezetőknek,
amikor az üzem székhelyén átve-
szik a szállítmányt, ugyanakkor 
eljuttatják azoknak a mező-
gazdászoknak is, akik munkájuk
során veszélyes anyagokat 
használnak. A balesetveszély el-
hárítását célzó útmutató elérhető
lesz a DSU nevű telefonos alkal-
mazáson is, ahol a vészhelyzetekre

vonatkozó figyelmeztetéseket köz-
lik. 

A sajtótájékoztatón jelen lévő dr.
Raed Arafat, a belügyminiszté-
rium államtitkára hangsúlyozta, a
veszélyes anyagok biztonságos
szállítására vonatkozó útmutató je-
lentős előrelépést jelent a megelő-
zés terén, ugyanis a tapasztalat
arra utal, hogy a szállítással meg-
bízott sofőrök, akik országokat
szelnek át úgy, hogy a raktérben
veszélyes anyagok vannak, nem

tudják, mi a teendő baleset esetén,
hogy megelőzzenek egy nagyobb
szerencsétlenséget. A sofőrnek fel
kell tudni mérni a helyzetet, és a
pontos körülményeket közölni a
112-es segélyhívó diszpécserszol-
gálatával, ugyanis amennyiben
például a balesetnél sérült az
üzemanyagtartály, és az üzem-
anyag kapcsolatba kerül a műtrá-
gyával, fokozottabb biztonsági
intézkedések indokoltak. 

A sajtótájékoztatón bemutatott

útmutató szerint a szállítóeszköznek
kötelező módon teljesítenie kell a
következő feltételeket: ne legyenek
benne éles, hegyes felületek, legyen
tiszta, száraz, vízhatlan ponyvával
borított. Megfelelő biztonságot
nyújtson a műtrágyalopás ellen,
hogy elkerülhető legyen ennek más
célokra való felhasználása. A szál-
lítónak szigorúan tiszteletben kell
tartania a tűzvédelmi előírásokat:
tilos a dohányzás és a nyílt láng
használata, kerülni kell a +170 Cel-

sius-fokot meghaladó hőmérsékleti
hatásokat. Tűzoltás esetén tilos a
vegyi oltókészülékek használata,
mint például a poroltó, haboltó.
Ammónium-nitrát jelenlétében bő-
séges vizet kell használni, valóság-
gal el kell árasztani vízzel a tűz által
érintett felületet. Ugyanakkor tilos
a nitrát alapú műtrágya gyúlékony
anyagokkal, savakkal vagy más 
összeférhetetlen anyagokkal együtt
való szállítása – derül ki a kiad-
ványból. 

Szer Pálosy Piroska

Menyhárt Borbála

A veszélyek elkerülése végett
Útmutató a műtrágya biztonságos szállításáról

Éjszakai balesetek és következményeik
Vadállatok a közutakon
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Az országos vészhelyzeti fel-
ügyelőség, az E.On Gaz és a
Delgaz Grid meghosszabbí-
totta az Együtt a biztonság 
érdekében címet viselő part-
nerséget, mely a téli idő-
szakra jellemző sürgősségi
esetek megelőzését célozza.
A téli időszak beálltával
megnő a tűzesetek száma a
magángazdaságokban, ezt te-
tézhetik a sűrű havazás és
fagy miatt szükségessé váló
sürgősségi beavatkozások, a
hóban ragadt járművek ki-
mentési akciói. 

A Maros Megyei Horea Vész-
helyzeti Felügyelőséggel közösen
indított felvilágosítási akció kereté-
ben kiadott közlemény szerint a
hangsúly a megelőzésen van. Ezért
a hideg évszakban gyakoribbá váló
tűzesetek elkerülése érdekében elő-
vigyázatossági intézkedéseket java-
solnak. 

Az ingatlanokban, nyaralókban,
mellékhelyiségekben keletkezett 
tűzesetek vizsgálatai azt mutatják,
hogy azok túlnyomó részében
döntő szerepet játszik az emberi
mulasztás, sok esetben a lakástüzek
megelőzhetők lennének az alapvető
óvintézkedések betartásával. 
A fűtőtestek túlhevülése

Ajánlott alaposan ellenőrizni a
melegítőkályhák állapotát, a füst- és
égettgáz-elvezetést és a kéménye-
ket, használat előtt meg kell azokat
tisztítani, és ha szükséges, javításo-
kat eszközölni rajtuk. A csempe-
kályha ajtaja elé, a gyúlékony
padlóra 70x50 cm-es fémlapot kell
helyezni, amely fával fűtés esetén
az esetleges kihulló szikrát fel-
fogja. Gyúlékony anyagokat tilos a
fémkályháktól kevesebb mint egy
méterre és a csempekályháktól fél
méterre tárolni. A fémkályhák és a
nem szigetelt kályhacsövek, vala-
mint a gyúlékony felületek közötti

távolság legkevesebb egy méter
kell legyen. A fémkályhák alatti fe-
lületet hőszigetelő anyaggal aján-
lott védeni, amelynek átmérője 25
cm-rel nagyobb kell legyen a fűtő-
testénél, az ajtaja előtti felületen
pedig 50 cm-es védőburkolatot ké-
pezzen.

A gázfűtéses kályhatesteket, a
gázvezetéket, -csapokat, -égőket
rendszeresen kell ellenőrizni és ki-
zárni a gázszivárgás lehetőségét. Az
egyéni hőközpontok felszerelését és
működésbe helyezését csak engedé-
lyezett szakemberek végezhetik. 

A gyermekek által okozandó 
tűzesetek megakadályozása érdeké-
ben nem ajánlott felügyelet nélkül
hagyni olyan helyiségben a gyere-
keket, ahol melegítőkályhával fűte-
nek, vagy nyílt lángú aragázkályhán
főznek, petróleumlámpa, mécses
vagy gyertya ég, illetve azokkal
játszhatnak. Ugyanúgy érvényes ez
utóbbiakra, hogy rövid ideig sem

szabad a meggyújtott gyertyát, mé-
csest magára hagyni. Felügyelet
nélkül a szénapadlásra, raktárakba,
istállókba elvonuló gyerekeknek
meg kell tiltani, hogy tüzet okozó
eszközökkel szórakozzanak, akár-
csak olyan elektronikus háztartási
berendezésekkel foglalatoskodja-
nak, amelyek veszélyt hordozókká
válhatnak.
A járművek téli felszereltségéről
gondoskodni kell

A szélsőséges időjárásra is fel
kell készülni, ezért a lakosságot arra
biztatják, hogy megfelelő mennyi-
ségű sót és homokot tartalékoljon,
amit a csúszós járda- és útfelüle-
tekre szórhatnak, ugyanakkor le-
gyenek kéznél a hóeltakarításhoz

szükséges eszközök. Azoknak, akik
gépjárművel közlekednek télen, azt
tanácsolják, hogy elindulás előtt
alaposan készüljenek fel, ellenőriz-
zék a jármű akkumulátorát és ön-
gyújtását, amelyek legyenek kiváló
állapotban; biztosítsák a megfelelő
fagyálló folyadékot, bizonyosodja-
nak meg arról, hogy a fűtőberende-
zés, illetve az ablaktörlők
megfelelően működnek, és a mí-
nusz fokokban használatos szélvé-
dőtisztító folyadékra cserélték a
nyáron használtat. Elindulás előtt
a fényszórók működését, az olaj-
szintet és -sűrűséget is ellenőrizni
kell, és télen nem ajánlatos hó-
lánc nélkül hosszabb útra kelni.
(pálosy)
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Az előző részben az ajándéko-
zási szerződések egy különleges
válfaját, a házastársak közötti aján-
dékozási szerződéseket kezdtük el
tárgyalni. Amint írtuk, ezeket a
szerződéseket az ajándékozó há-
zastárs a házasság alatt egyoldalú
nyilatkozattal, mindenfajta indok-
lás nélkül visszavonhatja. Ez kivé-
teles eset, ugyanis az ajándékozási
szerződések esetében a főszabály
az ajándékozás egyoldalú vissza-
vonásának tilalma. Ennek értelmé-
ben egy ajándékozási szerződést
csak bírósági úton és csak bizo-
nyos esetekben lehet visszavonni. 

Az ajándékozási szerződések
visszavonhatóságát illetően felte-
vődik a kérdés, hogy amennyiben
az ajándékozó házastárs vissza-
vonja az ajándékot, mi történik
annak tárgyával? Amennyiben az
ajándékozás visszavonása pillana-
tában az ajándékozott tárgy a meg-
ajándékozott birtokában van, ez
utóbbi köteles azt az ajándékozó-
nak visszaszolgáltatni.

Bonyolódik viszont a helyzet
abban az esetben, ha az ajándéko-
zott tárgyat a megajándékozott há-
zastárs időközben elidegenítette.
Ebben az esetben is vissza kell
szolgáltatnia? Ez esetben két hely-
zetet különböztetünk meg, attól
függően, hogy ingóságról vagy in-
gatlanról van szó.

Amennyiben olyan ingóságról
van szó, amelyet a megajándéko-
zott házastárs az ajándékozás visz-
szavonása előtt elidegenített egy
harmadik személynek, aki jóhisze-
műen szerezte meg visszterhes jog-
ügylet keretén belül (ellenértékért

cserébe) az ajándék tárgyát, azt az
ajándékozó már nem igényelheti
vissza sem a megajándékozott há-
zastárstól, sem a jóhiszemű vevő-
től.

Ebben az esetben a megajándé-
kozott házastársat viszont az aján-
déktárgy ellenértékének megtérí-
tésére lehet kötelezni.

Amennyiben ez utóbbi eset áll
fenn, az ajándékozott tárgy értékét
az ajándékozás megtörténte vagy a
tárgy elidegenítésének pillanatában
lévő érték szerint állapítják meg.
Ezek közül a kisebb értéket kell
megtéríteni. 

Amennyiben viszont a megaján-
dékozott házastárs rosszhiszemű
volt, a nagyobb értéket köteles
megtéríteni.

Ha az a harmadik személy, aki
időközben megvásárolta a vissza-
vont ajándékot, rosszhiszemű volt
– például tudta, hogy az ajándéko-
zás visszavonásra fog kerülni, vagy
már tudomást szerzett a visszavo-
násról –, az ajándékozó házastárs
visszaigényelheti az illető tárgyat
mind a megajándékozott házastárs-
tól, mind az azt megvásárló harma-
dik személytől.

Más a helyzet abban az esetben,
amikor az ajándékozás tárgya egy
ingatlan volt, és az ajándékozó há-
zastárs ezt vonja vissza, ám azt
időközben a megajándékozott há-
zastárs elidegenítette.

Amennyiben az ingatlan új tulaj-
donosa esetében elbirtoklás esete
áll fenn, vagyis az új tulajdonos
elég hosszú ideig birtokolta az in-
gatlant ahhoz, hogy azt bírósági
úton tulajdonjogra lehessen vál-
tani, az ingatlant már nem lehet
visszaigényelni sem a vásárlótól,
sem a megajándékozottól.

Amennyiben nem teljesültek az
elbirtoklás feltételei, az ingatlant
mind a megajándékozott személy-
től, mind az azt megvásárló sze-
mélytől vissza lehet igényelni. Itt
meg kell jegyezni, hogy amennyi-
ben az ingatlant a megajándékozott
személy a maga során nem eladta,
hanem elajándékozta, az ez irányú
telekkönyvi bejegyzést ötéves elé-
vülési határidő mellett lehet kiiga-
zítani (rectificare).

A törvény nagyon szigorúan
szabályozza a házastársak közötti
ajándékozási szerződések vissza-
vonhatóságát, ezért tilt minden szi-
mulált ajándékozási szerződést. A
törvény szimulált ajándékozási
szerződésnek vélelmez minden
olyan szerződést, amelyben köztes
személyként az ajándékot a meg-
ajándékozott egy rokona kapja, fel-
téve, hogy a rokoni kapcsolat nem
a házasságból ered. Így például
amennyiben az ajándékozási szer-
ződés a házastárs valamelyik roko-
nával kerül megkötésre, az
támadhatóvá válik. 

Amennyiben egy házasságot
semmisnek nyilvánítanak, a házas-
ság alatt megkötött ajándékozási
ügyletek is semmisnek minősül-
nek, amennyiben a megajándéko-
zott fél rosszhiszemű volt és tudott
a házasságot semmissé tevő okok-
ról, amennyiben viszont jóhi-
szemű volt, az ajándékozási
szerződés nem lesz automatikusan
semmis, ennek sorsát a válásra vo-
natkozó szabályok szerint állapít-
ják meg.

A jövendő házastársaknál ebben
a jövőbeni minőségükben kötött
ajándékozási szerződések csak
akkor lesznek érvényesek, ha a há-
zasság megkötésre kerül.

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az ajándékozásról (VII.)

Lejárt érvényességű személyi igazolványok
Közel nyolcszáz új okmányt 

állítanának ki
A Megyei Személynyilván-
tartó Hivatal közleménye sze-
rint 597 olyan személy
szerepel a nyilvántartásuk-
ban, akiknek a személyazo-
nossági igazolványa a tavaly
lejárt. 

Ugyanakkor 170 kiskorú töltötte
be 14. életévét tavaly a negyedik
negyedévben, és még nem igényel-
tek személyazonossági igazolványt.

A Claudia Trif intézményvezető
által aláírt közleményben arra fi-
gyelmeztetik a lakosságot, hogy el-
lenőrizzék a személyazonossági
igazolványon feltüntetett lejárati
dátumot, és amennyiben érvényét
vesztette, forduljanak kérelemmel a

hivatalhoz új okmány kiállítása vé-
gett.

Az új személyit legkevesebb 15
nappal és legtöbb 180 nappal a régi
érvényességének a lejárata előtt
lehet igényelni. Abban az esetben,
ha megváltozik a családi állapot
vagy a lakcím, 15 napon belül kell
kérni az új személyi okmányt.

Bővebb felvilágosítással a
0265/250-391-es telefonszámon
szolgálnak, vagy a lakosság-nyil-
vántartó székhelyén, a Kossuth/Că-
lăraşilor utca 26–28. szám alatt
hétfőtől péntekig 8.30–16.30 óra
között, illetve a hivatal www.tirgu-
mures.ro honlapján lehet tájéko-
zódni. (szer)

Állami támogatás sertéstenyésztőknek
Mangalica és báznai fajtákra 

Állami támogatással próbál-
ják 2018–2020 között fel-
lendíteni a mangalica és
báznai sertésfajták tenyész-
tését. A kormány január ele-
jén hirdette meg a
támogatási programot,
melyre az idén 4,8 millió lejt
különítenének el az állami
költségvetésből.

A program szerint három éven
keresztül ingyen juthat legkevesebb
két, legtöbb tíz malachoz (csak
páros számú egyedet kaphat) az a
gazda, aki vállalja, hogy minimum
130 kilósra hizlalja fel őket, és az
állomány felét a programban részt
vevő húsfeldolgozóknak értékesíti,
a másik felével szabadon rendelkez-
het. Azok a tenyésztők, akik man-

galica vagy báznai kocákat tarta-
nak, a kormánytól a 10 kilósra ne-
velt malacok után egyedenként 250
lej támogatást kapnak. Az egyik fel-
tétel szerint csak természetes táplá-
lékkal etethetik az állatokat, és
ellenőrzik majd a tartás módozatát,
amely a fajta jellegének megfelelő
kell legyen. Az érdeklődők április
közepéig jelentkezhetnek az igény-
lésekkel, melyeket a mezőgazda-
sági igazgatóságnál lehet
benyújtani. Bővebb tájékoztatás a
további feltételekről a
http://gov.ro/ro/media/comunicate/c
omunicat-de-presa-edinta-de-gu-
vern-program-de-sprijin-pentru-
crescatorii-de-porci-din-rasele-baz
na-i-mangalita&page=1 honlapon
olvasható. (sz.p.p.)

A szakemberek szerint
A tűzesetek megelőzhetők
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Az autósoknál a spanyol Carlos
Sainz nyerte meg a Dél-Ameriká-
ban rendezett 40. Dakar-ralit,
amelynek 14., utolsó szakaszán a
kilencedik helyen végzett. A kétsze-
res ralivilágbajnok Sainz 2010 után
másodszor győzött a Dakaron, ame-
lyen 2006-ban indult először, a leg-
utóbbi öt versenyt azonban feladta.

Szombaton az autósoknál Giniel
de Villiers bizonyult a leggyorsabb-
nak, a dél-afrikai versenyző össze-
tettben a harmadik helyen végzett.

A motorosoknál az osztrák Matt-
hias Walkner nyerte meg a Dakart,
a versenyző – aki tavaly második
volt összetettben – a záró szakaszon
a nyolcadik lett. Szombaton az ar-
gentin Kevin Benavides végzett az
első helyen, és összetettben meg-
őrizte a második pozíciót.

A romániai Gyenes Emánuel

(KTM) a 23. helyen zárta a 2018-as
Dakar-ralit. A szatmárnémeti ver-
senyző szombaton 17. lett, 12 perc-
cel és 5 másodperccel maradva le a
győztestől, így összesítésben 6 óra
56 perc 41 másodperc hátránnyal
végzett a győztes mögött. Tavaly
összetettben a 17., egy évvel koráb-
ban pedig a 14. helyet foglalta el.

Az idei Dakaron négy magyar
vett részt. Az autósoknál a Szalay
Balázs–Bunkoczi László kettős a
negyedik szakaszt nem tudta telje-
síteni, így kizárták. A motorosok
között Horváth Lajos technikai hiba
miatt az első szakasz után feladta a
versenyt, Dési János a tizedik sza-
kaszon bukott, így kiesett.

A mezőny Perun, Bolívián és Ar-
gentínán haladt át, és a 14 szaka-
szon összesen 9000 kilométert
teljesített.

Biztonságit autózott és Dakart
nyert a kétszeres ralivilágbajnok

Minden sportolóval megesik,
hogy botlik, de ilyenkor úgy kell
felállni a padlóról, ahogy az sport-
emberekhez illő és méltó – ekként
biztatja a magyar labdarúgó-váloga-
tottat az új szövetségi kapitány, aki
rövidesen bemutatkozhat a csapat
kispadján.

Mint arról beszámoltunk, Geor-
ges Leekens március 23-án hazai
pályán irányíthatja először a ma-
gyar nemzeti együttest, a Kazahsz-
tán elleni mérkőzésen. Négy nappal
később szintén hazai környezetben
Skócia csapatát fogadja a magyar
válogatott. Előbbi találkozó 19 (ro-
mániai idő szerint 20), utóbbi 20
(21) órakor kezdődik.

„Ez egy teljesen új kezdetet je-
lent, vagyis a múltban történtekkel
már egyáltalán nem szeretnénk fog-
lalkozni. Két teljesen eltérő stílusú
csapat ellen tudjuk majd kipróbálni
magunkat – alapvető szempont volt
az ellenfelek kiválasztásakor, hogy
minél többféle helyzetben, több já-
tékstílus ellen derüljön ki a váloga-
tottról, hogy mire képes” –
mondta a belga szakember, akit
október végén neveztek ki a válo-
gatott élére, ám a csapat novem-
beri mérkőzésein még nem ő ült a
kispadon.

A kapitány mindezek mellett ki-
fejtette, hogy ezen a két mérkőzé-
sen nem az eredmény lesz a
legfontosabb, hanem hogy lássa,
miként tudja a csapat megvalósítani
az edzői stáb elképzeléseit. Szintén
fontos célként fogalmazta meg,
hogy a két hazai találkozón a válo-
gatott újra találkozhat a szurkolók-
kal, mert fontos, hogy ők újra a
csapat mögé álljanak. 

„Ez viszont nem fog az ölünkbe
hullani, ezt ki kell érdemelnie a csa-
patnak a pályán mutatott odaadás-
sal, elszántsággal, küzdeni
akarással. Úgy kell játszanunk,
hogy ismét büszkék lehessenek a
válogatottra!” – jegyezte meg Lee-
kens.

A világranglistán jelenleg 135.
kazah válogatottal eddig egyszer
csapott össze a most 54. helyen lévő
magyar együttes, mely 2014 júniu-
sában 3-0-ra győzött.

A világ legrégebbi nemzeti csa-
patának számító skót válogatott 32.
a FIFA rangsorában. Korábban
mindössze nyolcszor küzdött meg
egymással a két együttes, s két-két
skót győzelem és döntetlen mellett
négy magyar siker született. Leg-
utóbb 2004. augusztus 18-án 3-0-ra
nyertek a magyarok.

Első meccsére készül a magyar
csapattal Georges Leekens

Bejutott a női páros ver-
seny elődöntőjébe a Babos
Tímea – Kristina Mladenovic
kettős az ausztrál nyílt tenisz-
bajnokságon. Az ötödik he-
lyen kiemelt magyar–francia
duó kedden három szettben,
2 óra 22 perc alatt múlta felül
az elsőként rangsorolt And-
rea Sestini Hlavackova –
Csan Latisha cseh–tajvani
kettőst.

Honlapja szerint a magyar
játékos először játszott női
párosban az elődöntőért az
Australian Openen, és szá-
mos fordulat után hatalmas
győzelmet ünnepelhetett a
régi-új társ, Mladenovic ol-
dalán. A 47 perces első szett-
ben Babosék a hetedik
gémben brékeltek, majd 5:4 után
15-40-ről fordítottak, és kihasznál-
ták második játszmalabdájukat. A
28 perces második felvonásban na-
gyot fordult a mérkőzés: a tajvani–
cseh kettős háromszor brékelt,
esélyt sem adott ellenfelének. Az
utolsó játszmában a magyar–francia
duó 3:3 után hatalmas csatában ér-
tékesítette negyedik bréklabdáját,
de az ellenfél kiegyenlített. Jöhetett
a mindent eldöntő rövidítés, amely-
ben Hlavackováék 4-1-re elhúztak,
ám Babosnak és Mladenovicnak 6-
4-nél mérkőzéslabdája volt. Ezt
még nem tudták kihasználni, ám a
harmadikat már igen, így végül ők
ünnepelhettek.

„Nagyon kemény meccs volt,
rengeteg fordulat és változatosság
volt végig” – értékelt honlapján
Babos. „Az első szett tényleg a te-
niszről szólt, ide-oda játszottunk,
több brékkel. Aztán a második

játszma elején sok sanszunk volt,
amelyeket nem használtunk ki,
utána felőröltek bennünket. A
döntő játszma igazi ki-ki szett volt:
először mi nyertük el az adogatá-
sukat, majd azonnal vissza is bré-
kelt az ellenfél. A rövidítés is
nagyon kemény volt, hatalmas iz-
galmakkal” – tette hozzá a Hlavac-

kovával tavaly WTA-világbajnok
magyar teniszező, aki először ju-
tott az Australian Open elődöntő-
jébe.

A 2014-ben wimbledoni döntős
magyar–francia kettős ellenfele az
elődöntőben a nyolcadik helyen ki-
emelt Hszie Szu-vej – Peng Suaj
tajvani–kínai páros lesz.

Babosék elődöntősök párosban

Ljubomir Vranjes, a férfikézi-
labda-válogatott szövetségi kapitá-
nya nem tudott a magyar szövetség
(MKSZ) által kínált lehetőségekről,
ezért nem is tudott élni velük – a
szakember ekként reagált Zsiga
Gyula szakmai igazgató kijelenté-
sére, miszerint a svédországi edző-
nek a tavaly nyári érkezése után
elég kevés idő állt rendelkezésére,
hogy megismerje a játékosait, pedig
a szövetség minden lehetőséget
megadott neki, hogy több időt fog-
lalkozzon a nemzeti csapattal, de
neki nem kellett.

A sportcsatorna hétfői Kézilabda
magazinjában a szövetségi kapitány
reakciójából kiderült, kommuniká-
ciós probléma adódhatott az MKSZ
és közte. „Nem tudtam mindegyik
lehetőségről, így pedig nagyon
nehéz kihasználni őket. De egy vá-
logatottnál ez nem így megy. Van-
nak napok, amelyeket tudunk
használni, mert a klubok ilyenkor el
tudják engedni a játékosokat, míg
máskor nem” – hangzott Vranjes
válasza. Hozzátette, szerinte a válo-
gatottnak elég ideje volt felkészülni
a horvátországi Európa-bajnok-
ságra, bár ha tehette volna, akkor
korábban nekilát az összetartásnak.

A szakvezető szerint gondot je-

lentett, hogy a válogatott játékosok
közül nagyon kevesen játszanak a
klubjukban kétirányú kézilabdát,
azaz mindenkinek tudnia kellene
minden poszton játszania védeke-
zésben és támadásban egyaránt. A
kapitány szerint a védekezés lenne
a legfontosabb, ám a fiatalok edzé-
seit látva azt tapasztalta, Magyaror-
szágon zömében csak a
támadásokat gyakorolják, és gond
van az erőnlétükkel is. „Amikor a
játékosok a válogatottba érkeznek,
nem szeretem, ha azzal kell tölteni
az időt, hogy fizikálisan felhozzuk
őket. Ez egy vicc! Én akkor és ott
már a taktikai munkát szeretném
velük végezni” – szögezte le.

Vranjes hozzátette, nem lát tehet-
séges játékosokat a 17, 18, 19 éve-

sek között Magyarországon, márpe-
dig a fizikai felkészítést 16 éves
korban el kellene kezdeni, hogy
mire NB I-es és válogatott kézilab-
dázókká válnak, tökéletes formában
legyenek. Felhívta a figyelmet: Ma-
gyarország a második legfiatalabb
csapat volt az egész mezőnyben. „A
visszavonulókkal több mint 1400
nemzetközi meccs tapasztalatát
vesztettük el” – magyarázta a szak-
vezető.

A magyar nemzeti együttes a
mélypontot jelentő 14. helyen zárta
a kontinenstornát, miután előbb az
olimpiai bajnok Dániától 32-25-re,
majd az előző Eb-n ezüstérmes Spa-
nyolországtól 27-25-re, végül pedig
Csehországtól 33-27-re kikapott a
varasdi D csoportban.

Kézilabda-Eb: 
A kudarcos magyar szereplés okai

A magyar teniszező (j) először jutott az Australian Open elődöntőjébe

Nadal kiesett, de világelső marad
Nem jutott be az elődöntőbe az első helyen kiemelt Rafael Nadal

az ausztrál nyílt teniszbajnokságon: a spanyol játékos a nyolc kö-
zött sérülés miatt az ötödik szettben feladta a küzdelmet a hatodik
kiemelt horvát Marin Cilic elleni mérkőzésen. Az ugyanakkor már
korábban eldőlt, hogy Nadal jövő héten is vezeti a világranglistát,
ehhez ugyanis annyi kellett, hogy bejusson a nyolc közé 
Melbourne-ben, amit az argentin Diego Schwartzman ellen aratott
győzelmével teljesített.

Nagyon megszórták a magyar futsalválogatottat a csehek
A magyar futsalválogatott 6-0-ra kikapott Csehországtól a Deb-

recenben zajló Visegrádi Négyek Tornája első fordulójában, hét-
főn. Tomas Rivera Amorós szövetségi kapitány elmondta, a gól
nélküli döntetlennel zárult első félidőben elégedett volt a játék ké-
pével, a folytatásban azonban a csapatépítés elején járó megfiata-
lított válogatottja túlságosan stresszesen futballozott. Ezt
támasztja alá, hogy Klacsák Bence és Harnisch Ákos is öngólt vé-
tett. „A mi lehetőségeink kimaradtak, ellenfelünk viszont minden
lehetőségét gólra váltotta, összességében ez okozta a nagy különb-
séget, ami a játék képét tekintve egyértelműen túlzó és igazságta-
lan, de le kell vonnunk a tanulságokat” – értékelt a spanyol edző.

A Visegrádi Négyek futsaltornáját 2003 óta rendezik meg a ma-
gyar, a lengyel, a cseh és a szlovák válogatott részvételével. Idén
először fordul elő, hogy a visegrádi országok nemzeti csapatai
közül az egyik hiányzik, a lengyelek ugyanis a január végén kez-
dődő Európa-bajnokságra készülnek.

Eredmények, 1. forduló: Horvátország – Szlovákia 1-0 (1-0),
Magyarország – Csehország 0-6 (0-0)

Eredményjelző
Eredmények, 14. (utolsó) szakasz, Córdoba:
* autósok, 286 km (gyorsasági 120 km): 1. Giniel de Villiers,

Dirk von Zitzewitz (dél-afrikai, német, Toyota) 1:26:29 óra, 2.
Stéphane Peterhansel, Jean Paul Cottret (francia, Peugeot) 40 má-
sodperc hátrány, 3. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari,
francia, Toyota) 41 mp h.

Összetettben: 1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Peugeot)
49:16:18 óra, 2. al-Attijah, Baumel 43:40 perc h., 3. De Villiers,
von Zitzewitz 1:16:41 óra h.

* motorosok, 286 km (gyorsasági 120 km): 1. Kevin Benavides
(argentin, Honda) 1:26:41 óra, 2. Toby Price (ausztrál, KTM) 54
mp h., 3. Antoine Meo (francia, KTM) 2:49 p h., ...17. Gyenes
Emánuel (KTM) 12:05 p h.

Összetettben: 1. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 43:06:01
óra, 2. Benavides 16:53 p h., 3. Price 23:01 p h., ...23. Gyenes
6:56:41 ó h.

Eredményjelző
Ausztrál nyílt teniszbajnokság, eredmények:
* férfi egyes, nyolcaddöntő: Nadal (spanyol, 1.) – Schwartzman

(argentin, 24.) 6:3, 6:7 (4-7), 6:3, 6:3, Cilic (horvát, 6.) – Carreno-
Busta (spanyol, 10.) 6:7 (2-7), 6:3, 7:6 (7-0), 7:6 (7-3), Edmund
(brit) – Seppi (olasz) 6:7 (4-7), 7:5, 6:2, 6:3; negyeddöntő: Nadal –
Cilic 6:3, 3:6, 7:6 (7-5), 2:6, 0:2-nél Nadal feladta, Dimitrov (bol-
gár, 3.) – Edmund 4:6, 6:3, 3:6, 6:4

* női egyes, nyolcaddöntő: Mertens (belga) – Martic (horvát)
7:6 (7-5), 7:5, Suarez-Navarro (spanyol) – Kontaveit (észt, 32.) 4:6,
6:4, 8:6, Wozniacki (dán, 2.) – Rybariková (szlovák, 19.) 6:3, 6:0

* női páros, negyeddöntő: Babos Tímea, Kristina Mladenovic
(magyar, francia, 5.) – Andrea Sestini Hlavackova, Csan Latisha
(cseh, tajvani, 1.) 6:4, 0:6, 7:6 (8-6)

* vegyes páros, nyolcaddöntő: Rohan Bopanna, Babos Tímea
(indiai, magyar, 5.) – Franko Skugor, Vania King (horvát, ameri-
kai) 6:4, 6:4

Eredményjelző
Férfikézilabda-Európa-bajnokság, középdöntő:
* I. csoport (Zágráb): Svédország – Franciaország 17-23, Hor-

vátország – Norvégia 32-28, Szerbia – Franciaország 30-39, Svéd-
ország – Fehéroroszország 29-20. A csoport állása: 1.
Franciaország 8, 2. Horvátország 6, 3. Svédország 6, 4. Norvégia
4 pont, 5. Fehéroroszország 0, 6. Szerbia 0.

* II. csoport (Varasd): Németország – Dánia 25-26, Macedónia
– Spanyolország 20-31. A csoport állása: 1. Dánia 6 pont, 2. Spa-
nyolország 4, 3. Németország 4, 4. Macedónia 3, 4., 5. Csehország
2, 6. Szlovénia 1.

Nyolc között 
vegyes párosban

Babos Tímea az indiai
Rohan Bopannával az oldalán
bejutott a negyeddöntőbe ve-
gyes párosban az ausztrál nyílt
teniszbajnokságon. A Babosék
ötödik helyen kiemelt kettőse
kedden két szettben, 66 perc
alatt verte a Franko Skugor –
Vania King horvát–amerikai
duót.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ emeletes ház – Bergenye 93.
szám. Tel. 0742-565-558. (6179)

ELADÓK mangalica disznók 130-tól
180 kg-ig. Tel. 0740-190-305. (6307-I)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)

ELADÓ lucerna Ákosfalván. Tel. 0743-
761-147. (6357)

MINDENFÉLE

VÁLLALOM bármilyen bádogosmunka
javítását, szemétlefolyók készítését és
felszerelését, tömbházaknál javítok
szemeteskonténereket stb. Tel. 0746-
664-156. (6273)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk január
24-én az Imatex volt dolgozójára,
BEREKMÉRI GYÖRGYRE halálá-
nak első évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük! Felesége, fia
és unokái. (6372-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 24-én a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, ORBÁN
ROZÁLIA elmentére. Eltelt immár
tíz nehéz év, hogy nincs mellet-
tünk, de szép emléke örökre meg-
marad. Nyugodjon békében!
Bánatos családja. (6296)

Szomorú szívvel emlékezünk 
január 24-én ERDŐS 
MAGDOLNÁRA halálának 3. év-
fordulóján. Emlékét őrzi férje, két
leánya, veje és unokája, Márk.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6359)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a koronkai születésű
ERDŐS MAGDOLNÁRA halálá-
nak 3. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Sógora, Dénes és családja.
(6250-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
24-én drága férjemre, FARCZÁDI
FERENCZRE halálának nyolcadik
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugodalma csendes! Fele-
sége, Erzsike és két
leánytestvére, valamint család-
juk. (6364)

Szomorú szívvel emlékezünk a
disznajói születésű id. FAZAKAS
BÉLA volt marosvásárhelyi la-
kosra, aki 25 éve távozott szeret-
tei köréből. Emléke örökké él
szívünkben. Kegyelettel gondol
rá fia, Béla és családja, lánya,
Irma és családja. Nyugodj béké-
ben! (6391)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon, jó barát, jó
szomszéd, a Metalotechnika volt
dolgozója, 

CSEH LÁSZLÓ 
életének 72. évében január 20-án
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunkat 2018. január 24-én,
szerdán 13 órakor kísérjük
utolsó útjára a katolikus temető
felső kápolnájából. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (6368-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapám, nagyapánk,
a sokak által elismert építész-
mester, 

SZABÓ MIKLÓS 
rövid betegség után életének 73.
évében elhunyt. Gyászoló lánya,
unokái, testvérei és családjuk. 

A gyászoló család. (6393-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szászrégeni 

SZABÓ LÁSZLÓ 
életének 92. évében hosszú
szenvedés után csendesen el-
hunyt. Temetése 2018. január 25-
én 13 órakor lesz a szászrégeni
szász temetőben. 

Szerettei. (mp.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
kibédi születésű 

PÉTERFI EMESE 
hosszas szenvedés után megpi-
hent. Isten nyugtassa békében! 
Testvére, Magdus és családja.
(6397-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagyapa
és dédnagyapa, 

SZARKA IOAN 
életének 80. évében hosszú
szenvedés után csendesen el-
hunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2018. január 25-én,
csütörtökön 13 órakor a családi
háztól helyezzük örök nyuga-
lomra a székelysárdi ortodox te-
metőbe. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család. (6398-I)
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Felfelé javította a világgaz-
daság idei és jövő évi növe-
kedésére vonatkozó
becslését a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) a világgazda-
sági kilátások (World
Economic Outlook, WEO)
című kiadvány soros frissíté-
sében, amelyet hétfőn tett
közzé.

Eszerint az idei évre és jövőre
egyaránt 3,9 százalékos átlagos
globális gazdasági növekedéssel
számol a szervezet, ami 0,2 száza-
lékponttal magasabb az októberi
előrejelzésben szereplő 3,7 száza-
léknál.

Az IMF azzal számol, hogy ta-
valy 3,7 százalékkal nőtt a globális
GDP. A becslés 0,1 százalékkal
múlja felül az októberi adatot.

A derűlátóbb prognózis oka,
hogy a világ számos társégének
gazdasági teljesítménye nagyobb
ütemre kapcsolt, miközben a glo-
bális GDP-növekedést nem kis
mértékben erősítheti a december-
ben jóváhagyott amerikai adóre-
form hatása is.

A januári jelentés csak a vezető
térségekkel és országokkal foglal-
kozik, az ennél konkrétabb, így
például Romániával is foglalkozó
beszámolóját várhatóan áprilisban
ismerteti az IMF.

Az IMF hétfőn közzétett jelen-
tése szerint a fejlett országok gaz-
dasági növekedése tavaly 2,3
százalék volt. Idén várhatóan
ugyanúgy 2,3 százalékkal nő, jö-
vőre a bővülés üteme 2,2 százalék
lesz. Az idei évre vonatkozó ada-
tot 0,3 százalékponttal, a jövő évit
0,4 százalékponttal javította októ-
beri prognózisához képest az IMF.

A globális gazdaságot továbbra
is a fejlődő országok gazdasági
teljesítménye hajtja: az országcso-
port együttes GDP-je a tavalyi 4,7

százalék után az idén 4,9 százalék-
kal, jövőre pedig már 5 százalék-
kal nőhet. Az októberi
előrejelzéshez viszonyítva az IMF
nem változtatott a várt adatokon.

Az IMF jelentésének összeállí-
tói szerint rövid távon a kedvező
és a kedvezőtlen hatások nagyjá-
ból kiegyenlítik egymást. A globá-
lis gazdaság élénkül, gyorsult az
infláció, amit ellensúlyoz, hogy a
központi bankok fokozatosan
emelik az alapkamatot, ami visz-
szafogja a gazdaságot a túlhevü-
léstől.

Az euróövezet esetében az IMF
1,9 százalékról 2,2 százalékra ja-
vította az idei, és 1,7 százalékról 2
százalékra módosította a jövő évi
gazdasági növekedésre vonatkozó
várakozását. Az IMF azzal szá-
mol, hogy tavaly 2,4 százalék volt
az euróövezet GDP-növekedése.

A WEO-jelentés szerint a kőolaj
világpiaci átlagára tavalyhoz ké-
pest idén 11,7 százalékkal emelke-
dik, jövőre 4,3 százalékkal
csökken. A tavalyi átlagár 52,7
dollár volt, idén 59,9 dollár, jövőre
pedig 56,4 dollár lesz. A Nemzet-
közi Valutaalap a Dubai Fateh, a
Brent és a WTI olajfajta árának
várható alakulásából számítja az
átlagot.

Az IMF előrejelzése szerint a
fejlett gazdaságú országokban az
infláció a tavalyi 1,7 százalék után
idén 1,9 százalék, jövőre 2,1 szá-
zalék lesz. Az idei adatot 0,2 szá-
zalékponttal, a jövő évit 0,1
százalékponttal emelte a szerve-
zet.

A fejlődő országokban tavaly
4,1 százalék volt a fogyasztói áre-
melkedés. Az idei várható növeke-
dést 4,4 százalékról 4,5
százalékra, a jövő évit 4,1 száza-
lékról 4,3 százalékra változtatta az
IMF. (MTI)

Az IMF javított globális gazdasági
növekedési előrejelzésén

Jóváhagyták a Görögországot
segítő nemzetközi pénzügyi men-
tőcsomag következő, 6,7 milliárd
eurós részletét a közös valutát
használó európai uniós tagorszá-
gok pénzügyminiszterei hétfőn
Brüsszelben. Az összeg folyósítá-
sához még az euróövezeti állandó
mentőalap (ESM) zöld jelzésére is
szükség lesz, ez azonban sokak
szerint ezután pusztán formalitás.

„Jó híreim vannak Görögor-
szággal kapcsolatban. Politikai
megállapodásra jutottunk a men-
tőcsomag harmadik felülvizsgála-
táról” – jelentette be az ülést
követően Mario Centeno, az euró-
csoport új elnöke, a görög kor-
mány reformintézkedéseit és
együttműködési hajlandóságát di-
csérve.

A tájékoztatás szerint az össze-
get várhatóan két részletben fog-
ják átutalni: 5,7 milliárd eurót
februárban, további egymilliárdot
pedig valamikor tavasszal, hogy
Athén törleszteni tudja a lejáró tar-
tozásait.

A portugál euróelnök hozzá-
tette: ezután megkezdődhet az

esetleges adósságkönnyítő intéz-
kedésekre vonatkozó munka.

A harmadik görög gazdasági ki-
igazítási program 2018. augusztus
20-ig tart, utána az eurócsoport re-
ményei szerint Athén visszatérhet
a piaci finanszírozáshoz. Pierre
Moscovici uniós pénzügyi biztos
ennek kapcsán hangsúlyozta: „az
idei döntő fontosságú év lesz Gö-
rögország számára”.

A nemzetközi hitelezők ennek
ellenére továbbra is megosztottak
a pénzügyi válságba került dél-eu-
rópai ország mentőprogramját il-
letően. A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) nem tartja fenntarthatónak
az adósság törlesztését, és ezért
annak enyhítését szorgalmazza, a
német kormány azonban ennek
minden formáját elutasítja.

Görögország költségvetését
2010 óta nemzetközi hitelek tart-
ják működésben. A most aktuális,
sorban a harmadik mentőcsomag
feltételeiben Athén 2015-ben
egyezett meg a hitelezőkkel, cse-
rébe pedig átfogó reformok végre-
hajtása mellett kötelezte el magát
2018-ig. (MTI)

Görög adósságválság
Az eurócsoport jóváhagyta 

az uniós mentőcsomag 
újabb részletét

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan időre alkalmaz: ÉPÍTŐMÉRNÖ-
KÖKET, FŰTÉSSZERELŐ MÉRNÖKÖKET, VILLAMOSMÉRNÖKÖKET, ÉPÍTÉSZTECHNIKUST (aki-
nek van gyakorlata a költségelőirányzat-, ajánlatkészítésben, árverések lebonyolításában), ÉPÍTŐMESTERT,
VILLANYSZERELŐ MESTERT, FŰTŐBERENDEZÉSEKHEZ MESTERT, SZAKMUNKÁSOKAT: ácso-
kat, kovácsokat, kőműveseket, festőket, szerelőket, villanyszerelőket, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT,
D kategóriával rendelkező SOFŐRT személyszállításra. Az önéletrajzokat küldjék az
office@benta.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/320-548-as telefonszámon (310 és 311-es mellék), vagy a

cég székhelyén: Náznánfalva, Maros utca 1. szám. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek szá-
mára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz ASZTALOSOKAT minden részlegre. Előnyös fel-
tételeket ajánlunk. Komoly hozzáállást és szakmai felkészültséget várunk. Tel. 0724-989-092, 0720-071-432.
(19722)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, ÉJSZAKAI
RECEPCIÓST. Tel. 0749-027-726, 8-17 óra között. (19719-I)

LAKATOST és HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (19746-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.



Összehívó
A Marosvásárhely polgármestere által 2018. január 22-én kibocsátott 1380-as ren-

delettel 2018. január 30-án, kedden 14 órára a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe összehívják a marosvásárhelyi tanács
rendes ülését a következő napirenddel: 

1. Határozattervezet Marosvásárhely 2017-es helyi költségvetésének kiegészítéséről.
2. Határozattervezet az idősotthon 2017-es költségvetéséből származó 3.427,09 lejes többlet idei

költségvetésbe való átvételéről. 
3. Határozattervezet a 2018-ra vonatkozó közalkalmazotti állások betöltéséről. 
4. Határozattervezet egy, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács tagjaiból álló

delegáció 2018. február 19. és 25. közötti hannoveri kiszállásának helyi költségvetésből történő finan-
szírozásáról. 

5. Határozattervezet a Băneasa utcában levő Fimatex Kft. által igényelt csarnok megépítéséhez és
a tevékenység beindításához szükséges általános városrendezési terv jóváhagyásáról  és az övezet be-
sorolásának a megváltoztatásáról. 

6. Határozattervezet a Remeteszeg utca 95/B alatt megépítendő lakóház és garázs városrendezési
tervének jóváhagyásáról, kezdeményező: Bogdan Ioan Cristian. 

7. Határozattervezet a Ionel Giurchi utca 49. szám (valójában a David Rusu utcai szám nélküli tel-
ken) megépítendő családi ház városrendezési tervének jóváhagyásáról, kezdeményezők Mireştean
Marian és Mireştean Viorica. 

8. Határozattervezet a Ferdinánd király 4–6. szám alatti telekre megépítendő C1-es és C2-es épü-
lettömbök műhely- és irodahelyisége, valamint garázs rendeltetésének megváltoztatásáról szállodává,
kezdeményezők Marta Claudiu Simion és Marta Claudia. 

9. Határozattervezet az államosított, visszaszolgáltatott lakásokból kilakoltatottak, a szociális la-
kásokat és a nyugdíjasoknak szánt lakásokat igénylők állami alapból történő 2018-as lakáskiutalási
sürgősségi lista megállapításáról. 

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tulajdonában levő nem lakás ren-
deltetésű helyiségek bérleti szerződéseinek megújításáról. 

11. Határozattervezet a város tulajdonában levő 1848. út 47/A szám alatti ingatlan ideiglenes telek-
könyvezéséről. 

12. Határozattervezet egy, a város tulajdonában levő Kövesdomb utcai ingatlan ideiglenes telek-
könyvezéséről. 

13. Határozattervezet a város tulajdonában levő Hídvég utca 57. szám alatti ingatlan ideiglenes te-
lekkönyvezéséről. 

14. Határozattervezet az elmaradt kifizetések felső határának csökkentéséről 2018-ban és Bakos
Levente tanácsos megbízásáról arra vonatkozóan, hogy az Aquaserv Rt. igazgatótanácsa 2018. február
14-i közgyűlésének napirendjére tűzött dokumentumokat jóváhagyja a város nevében. 

15. Határozattervezett egyes, a város köztulajdonában levő területeknek a város magántulajdonába
vételéről. 

16. Határozattervezet a Jeddi úti buszmegállóban (végállomás) levő parkoló és többrendeltetésű
épület megvalósíthatósági tanulmányának és a műszaki-technikai mutatóinak jóváhagyásáról. 

17. Határozattervezet a műfüves sportpályák és mellékhelyiségek építése műszaki-gazdasági mu-
tatóira vonatkozó 354/2012. 12. 19-i helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről. 

18. Határozattervezet Marosvásárhely és az Administraţie şi Turism Kft. közötti társulásra vonat-
kozó 191/2017. 05. 18-i helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről. 

19. Határozattervezet Horaţiu Lobontiu megbízásáról arra vonatkozóan, hogy aláírja a személyzeti
javadalmazásra és felszerelések, gyógyszerek költségeire vonatkozó szerződést a marosvásárhelyi ok-
tatási intézményekben működő általános orvosi, fogorvosi rendelők orvosaival, fogorvosaival és asz-
szisztenseivel. 

20. Határozattervezet a (Kis) Sziget utca korszerűsítésének műszaki-gazdasági mutatóiról. 
21. Határozattervezet a Vessző (Cetinei) utca korszerűsítésének műszaki-gazdasági mutatóiról. 
22. Határozattervezet a Băneasa utca Raktár és N. Bălcescu utcák közötti szakasza korszerűsítésé-

nek műszaki-gazdasági mutatóiról. 
23. Határozattervezet a Felszabadulás (Dezrobirii) utca korszerűsítésének műszaki-gazdasági mu-

tatóiról. 
24. Határozattervezet a Március 8. utca korszerűsítésének műszaki-gazdasági mutatóiról. 
25. Határozattervezet a marosvásárhelyi Aquaserv Rt.-vel megkötött 2010. 03. 05./22/202662. számú,

az Éden utca ivóvíz- és csatornahálózatára vonatkozó szolgáltatási szerződés kiegészítéséről a 2016.
03. 30-i, új állóeszközök kihelyezését előíró szerződéssel. 

26. Határozattervezet a 2014. december 13-i gázrobbanásban károsodott Nagydisznódi utca 13.
szám alatti lakrészek tulajdonosainak támogatásáról. 

27. Határozattervezet Marosvásárhely 2018/2019-es közoktatási hálózatának átszervezéséről. 
28. Határozattervezet a marosvásárhelyi Sportpark utca 4. szám alatti komp megszüntetéséről és

lebontásáról. 
29. Határozattervezet a marosvásárhelyi Tutaj utca 2. szám alatti, 129039-C7-es telekkönyvi szám-

mal rendelkező, betonalapra épített faépítmény megszüntetéséről és lebontásáról. 
Dr. Dorin Florea polgármester 
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriazis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a vállalkozást. 100%-osan
garantálja, hogy megoldja problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét
után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és üzleti élete; Erika
Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól,
élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)



könyvelőt keres
Követelmények:

– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.
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adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:

– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.


