
Február 4-én a Maurer Imobiliare ingatlanberuházó cég hoz-
záfogott az építőtelep kialakításához a volt marosvásárhelyi
cukorgyár helyén. Első lépésként területrendezési munkála-
tokat végeznek, majd kijelölik és elkészítik az első két tömb-
ház alapját, illetve kialakítják az utakat, amelyek lehetővé
teszik a nehézgépjármű-forgalmat, ezek mellé pedig egy be-
tonállomást húznak fel és egy gépkocsimosót is létesítenek
– áll a cég által lapunkhoz elküldött közleményben. 

A cég nyolc év alatt 3500 lakást magába foglaló önálló tömbházne-
gyedet épít, ahol többek között üzlet, szabadidőközpont, parkolóhelyek
és zöldövezet is lesz. Az első két tömbházat a terület északi oldalán húz-

zák fel, egyik 47, a másik pedig 62 stúdió típusú, illetve két- és három-
szobás lakást tartalmaz tömbház alatti garázsokkal. Úgy számítják, hogy
minden lakáshoz biztosítanak egy garázst vagy kültéri parkolóhelyet,
amelyet szintén megvásárolnak a lakások majdani tulajdonosai. Azt is
kilátásba helyezték, hogy a földszinti erkélyeket külső ajtóval is ellátják,
hogy ezeknek az apartmanoknak a tulajdonosai kis kertet is létrehozhas-
sanak. E két épületet 2019 végéig fejezik be. Jelenleg folyamatban van
az építkezési engedély kiváltása, amint ez meglesz, hozzálátnak a mun-
kához. 

Kincstári optimizmus
Közzétette csütörtök este a kormány az idei költségvetés terve-

zetét. Az első reakciókból ítélve hevesnek ígérkezik a parlamenti
vitája, így jó kérdés, hogy mikorra sikerül elfogadni. De a várható
politikai cirkusznál sokkal nagyobb gond van a tervezet hitelessé-
gével.

A kormány az idénre, akár csak a tavaly is, 5,5%-os gazdasági
növekedéssel számol. Ezt az előrejelzési bizottság prognózisa alap-
ján teszi, amelyik viszont gyökeresen eltérő előrejelzéseket ad, mint
európai szaktársai. Az Európai Bizottság tavaly őszi előrejelzésé-
ben például az unió egészére 2%-os idei bővüléssel számolnak, de
azokból az adatokból bővebb merítésben is az látszik, hogy az unió
gazdasági növekedése lassulóban van, sőt, az olasz gazdaság –
amelyik a kilépésre készülő briteket leszámítva a harmadik legna-
gyobb a kontinensen – már recesszióba is lépett az utóbbi napok
hírei szerint. Érdekes volna tudni, hogy az uniós országokéival na-
gyon szoros kapcsolatban levő román gazdaságból honnan várnak
a kormány szakértői az uniós átlag dupláját meghaladó növeke-
dést. Ha egy gazdasági szigeten élnénk itt az unió keleti végén,
ahova az arab, kínai vagy orosz mágnások egymás sarkát taposva
hordanák be a pénzüket befektetni és kereskedni, ez akár még hi-
hető is lehetne, de mivel nem egészen ez a helyzet, inkább azzal a
gyanúval élhetünk, hogy a kormány előrejelzői fura tudatmódosító
szerekkel élhetnek, vagy politikai parancsot teljesítenek.

A gazdasági növekedés éves prognózisa az állami költségvetés-
tervezetnél olyan, mint az épület alapja. Ha ez rossz, akkor dől az
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Benedek István

Szent Lászlót 
ábrázoló freskó-
részlet került elő 
a Vártemplomban
A középkori magyar királyság egyik
legjelentősebb uralkodóját ábrázoló
falfestmény-részletre bukkantak a ma-
rosvásárhelyi Vártemplom felújítási
munkálatai során.
____________2.
Létfontosságú
korai fejlesztés
Létfontosságú a gyermek korai fejlő-
désével foglalkozni, és szükség lenne
egy államilag biztosított, ingyenesen
hozzáférhető fejlesztőhálózatra –
ennek érdekében indított kampányt a
csíkszentmártoni Prosperitas Vitae
Egyesület.
____________4.
Kiváló lisztet jár 
a koronkai malom
Tekintettel arra, hogy a környéken
nincs, sokan járnak ide a környező fal-
vakból is, sőt még más megyéből is
vannak visszatérő ügyfelek. A régi fa-
lusi malmokkal az a gond, hogy a fa-
lusi emberek már nem sütnek
kenyeret. 
____________6.

Fotó: Nagy Tibor

3500 lakásból álló lakótelep lesz a cukorgyár helyén 

Elkezdték az építkezést



Múlt pénteken került sor a szovátai
ifjak idei nagykorúsítására, a szalag-
avató ünnepségre. Az esemény ha-
gyományosan a fürdőtelepi Fenyő
szálló Margaréta termében zajlott,
ahova három osztály 80 diákja vo-
nult be szüleik, tanáraik örömére. 

A fiatalokat a Domokos Kázmér óvoda,
általános iskola és szakközépiskola aligaz-
gatója, Kovács István és a város polgármes-
tere köszöntötte: – Ti egyaránt vagytok
közösségünk ékszerei és motorjai. Ti vagy-
tok a jelen és a jövő is. Értetek és veletek
szeretnénk egy élhető, szerethető és dinami-
kusan fejlődő, fiatal várost teremteni. Elöl-
járóként bízom abban, hogy hosszú távú
terveitekben az itthon maradás vagy leg-
alábbis a kellő tapasztalatszerzés és tudás-
gyarapítás után a hazatérés szerepel –
fejtette ki Fülöp László Zsolt, hangsúlyozva
a családi fészek biztonságát és fontosságát, egy-egy szál
virágot nyújtva át a diákoknak. A köszöntőket a fiatalok
műsora és ünnepi tánca követte.

Megyénk másik két magyar középiskolájában is lesz

szalagavató: a nyárádszeredai Bocskai István középisko-
lában február 24-én, a Bocskai-napok zárásaként, az erdő-
szentgyörgyi Szent György szakközépiskolában később
ünneplik nagykorúvá vált társaikat a tizenegyedikesek.
(GRL)

Méhészbál 
A Maros Megyei Méhészegyesület az idén március 2-án
16 órától tartja meg a hagyományos méhészbált a maros-
szentkirályi Aranyhal vendéglőben. Jelentkezni február
27-ig az egyesület méhészüzleteiben és a marosvásárhe-
lyi székházban lehet. 

Gyűjtők vására 
Február 16-án, szombaton 7 és 14 óra között a marosvá-
sárhelyi Mihai Eminescu Művelődési Házban tartják meg
a gyűjtők hagyományos vásárát, ahol bélyeggyűjtők, régi-
ségkereskedők, numizmatikusok, jelvényeket gyűjtők kí-
nálják eladásra vagy cserére tárgyaikat. 

EME-szakosztályi közgyűlés
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Szakosztálya február 9-én 11 órakor tartja évi
közgyűlését a marosvásárhelyi Vártemplom Gótikus ter-
mében. A közgyűlésre a szakosztály minden tagját szere-
tettel várják.

Könyvbemutató Marosszentgyörgyön 
Február 12-én 18 órakor a marosszentgyörgyi római kato-
likus plébánia tanácstermében bemutatják Székely Fe-
renc A sas visszatér című interjúkötetét, amelyben a
szerző Baricz Lajost, Beder Tibort, Böjte Lídiát, Ferencz
Imrét, Fülöp Kálmánt, Garda Dezsőt, Koszta Gabriellát,
Kozma Máriát, Molnos Ferencet és Sz. Szabó Zoltánt
szólaltatja meg. A Tegye szerdára! – című, irodalmi anek-
dotákat és humoros történeteket tartalmazó könyvet Szé-
kely Szabó Zoltán mutatja be.  Meghívott Böjte Lídia
magyartanár. Közreműködik a Kolping Család kórusa, a
Jubilate Deo dalcsoport és az egyházközség Szent
György kórusa. Házigazda Baricz Lajos plébános. 

Nőszövetségi bibliaóra
A Felsővárosi Református Egyházközség szeretettel meg-
hívja az érdeklődőket a február 6-án, szerdán 18 órától
kezdődő nőszövetségi bibliaórájára, amelynek keretében
Nagy Olga nyugalmazott irodalomtanár tart előadást a
100 éve elhunyt Ady Endre költészetének szimbolizmusá-
ról. A vetített képes előadást szeretetvendégség követi a
volt November 7. (1989. December 22.) utca 49. szám
alatti tanácsteremben.

A középkori magyar királyság egyik legjelentő-
sebb uralkodóját ábrázoló falfestmény-részletre
bukkantak a marosvásárhelyi Vártemplom felújí-
tási munkálatai során – számolt be a hírről teg-
nap az egyik közösségi oldalon tett
bejegyzésében Soós Zoltán, a Maros Megyei Mú-
zeum igazgatója.

Mint írja, a magyar állam anyagi támogatásával zajló át-
fogó restaurálási munkálatok során az orgonakarzat északi
oldalán sikerült a Kiss Loránd által vezetett szakemberek-
nek azonosítani a különösen fontos freskórészletet. Ez a
középkori Erdély első olyan Szent Lászlót ábrázoló fal-
képe, amely egy jelentős település templomában kerül elő,
a székelység legfontosabb városában. (Általában falusi
templomokból ismerünk ábrázolásokat.) Szent Lászlót

1192-ben avatták szentté, és a középkori magyar királyság
legjelentősebb lovagkirálya volt. Károly Róbert, Nagy
Lajos és Luxemburgi Zsigmond udvartartása is nagyra be-
csülte emlékét, arcképe a királyi pecséten, de a pénzeken
is megjelent. 

A keleti hagyományokat tükröző Szent László-ábrázolás
utolsó jelenete került elő, és remélhetőleg a középkori ma-
gyar művészet eme jelentős emlékének több részlete is fel-
tárul az elkövetkező hetekben. A Vártemplom utolsó
nagyjavítására 1907-ben került sor, majd az 1970-es évek-
beli javítások számos kárt tettek az értékes műemlékben.
Jelenleg a cementvakolatokat, betonozásokat távolítják el,
és folyamatban van a szentély ablakainak a restaurálása, a
régészeti feltárások és a falkutatások – áll egyebek mellett
az igazgató bejegyzésében.

56 katonaorvosi hely 
A Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem a 2019–2020-as tanévre 56 katona-
orvosi helyre hirdet felvételit, ebből 50-et a hadseregben
és hatot a külügyminisztérium kötelékében lehet majd el-
foglalni. A dossziét a katonai központokban kell összeállí-
tani és benyújtani március elsejéig. A jelentkezőknek
katonai kórházak által elvégzett orvosi vizsgálaton kell át-
esniük. Az alkalmassági vizsgát az övezeti katonai váloga-
tóközpontban végzik el. Ezenkívül a bukaresti
katonakórháznál angol nyelvű szakvizsgát kell tenni, majd
ha mindezek sikeresek, részt lehet venni a marosvásárhe-
lyi egyetem által meghirdetett felvételi vizsgán is. A helyek
tandíjmentesek, a bejutó diákoknak biztosított az ellátás,
az egyenruha, a szállítás, az orvosi ellátás és a havi zsold,
valamint az ösztöndíj a továbbtanuláshoz. Bővebb infor-
mációt az egyetem 0265-215-551-es telefonszámának
259-es mellékállomásán vagy a comunicare@umftgm.ro
e-mail-címen lehet kérni. 

Fórum a gyümölcsfeldolgozásról
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete ma 15 órától
gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos témakörben szervez
fórumot Marosvásárhelyen, a megyei RMDSZ tanácster-
mében (Dózsa György utca 9. szám, I. emelet). Hazai és
magyarországi szakemberek négy témakörben tartanak
előadást, és ismertetik a gyümölcsfeldolgozással kapcso-
latos legfontosabb tudnivalókat és tennivalókat. Az inter-
aktív fórum keretében a résztvevők megismerkedhetnek
egy moduláris szerkezetű gyümölcsfeldolgozó részleteivel
is. A részvétel ingyenes. Bővebb felvilágosítás dr. Suba
Kálmán állattenyésztő mérnöktől kérhető a 0744-500-593-
as vagy a 0756-726-289-es telefonszámon. 

Lehet jelentkezni a kastélyralira 
Május 24–25-én ötödször tartják meg Marosszentgyörgyön
a Classic Castle ralit. A verseny két fordulója Maros me-
gyében lesz, ugyanakkor Hargita és Fehér megyét is érin-
tik a kijelölt útvonallal. A kastélyrali a legnépszerűbb
veterán autós rendezvény, 2018-ban több mint száz vete-
rán autóval jelentkeztek hét országból, és 70 autóval ne-
veztek be a körversenyre. Maros megyében
Marosszentgyörgy, Marosvásárhely, Szováta, Bözöd, Er-
dőszentgyörgy, majd Parajd érintésével az említett megyé-
ken keresztül a benevezők 300 km-es útvonalat tesznek
meg. Eddig Romániából, Magyarországról, Svédország-
ból, illetve Ausztriából iratkoztak be február elseje óta. To-
vábbra is várják a jelentkezőket. 

Méhészeti előadás 
Február 7-én 17 órától a Maros Megyei Méhészegyesület
szakboltjában levő gyűlésteremben Tomsa Mihai növény-
védelmi szakmérnök arról értekezik, hogy miként hatnak a
növényvédő szerek a méhek életére. 

Szülők iskolája
Február 12-én 18 órától a marosvásárhelyi Philothea Klub-
ban a tinédzserkorra jellemző élethelyzetekre ad szakértői
választ Cosma István pszichológus. A szülőkkel közösen
arra keresnek megoldást, hogy miként lehet az „unatko-
zom”, „nem akarok menni”, „nem érdekel” kijelentésekre
válaszolni, miként lehet kimozdítani a fiatalokat ebből e
helyzetből. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma DÓRA, DOROTTYA,
holnap RÓMEÓ, TÓDOR
napja.
RÓMEÓ: olasz név, jelentése:
a férfi, aki Rómába zarándokolt. 
TÓDOR: a Teodorból kelet-
kezett, a latinos Theodorus rö-
vidülésével, jelentése: Isten
ajándéka. 

6., szerda
A Nap kel 

7 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 33 perckor. 
Az év 37. napja, 

hátravan 328 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 5.

1 EUR 4,7440
1 USD 4,1547

100 HUF 1,4939
1 g ARANY 175,5320

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 60C
min. 10C

Megyei hírek

Fotó: Domokos Kázmér óvoda, általános iskola és szakközépiskola 

Szent Lászlót ábrázoló freskórészlet került elő 
a Vártemplomban

Különös jelenség: egykor az utópia volt a társadalomról való normatív (érté-
keket kijelölő) gondolkodás, sőt a társadalomfilozófia egyik legfontosabb mű-
faja. Ma körülnézve azt tapasztaljuk, hogy nincs már utópia, ez a műfaj halott.
Miért történt ez a váltás, és milyen domináns beszédmódokat hagyott maga
után? A 20. századi nagy utópiák nyomorúsága, kudarca után a negatív utópia
(disztópia) lett egyeduralkodóvá? Vagy az utópia nagyon is élő – és épp ez a
baj vele?

Ilyen és hasonló kérdésekre keresik a választ a szerzők, többek között Lánczi
András (Az utópia sose halott), Czigányik Zsolt (Utópia és utópizmus: egy iro-
dalmi és politikai fogalompár nyomában), Balázs Zoltán (Rend a neve minden-
nek), Gál Andrea (Kísérlet a magyar utópia vázlatos történetére), Erdei Lilla
(Horror a disztópiában, disztópia a horrorban, avagy zsendül a magyar ugar?),
Gombos Péter (A disztópiák Alkonyatjától a disztópiák alkonyáig?), Kovács
Barna (Sehol világ), Tamás Dénes (A megvalósult utópiák földjén), Kovács
Gábor (Lewis Mumford és az ökológiai utópia születése), Marosán Bence Péter
(Ökotópia: az ökocentrikus szocializmus elmélete).

A lapszámot Juhos Sándor munkáival illusztrálták.

Utópiák a februári Korunkban

Szalagavató SzovátánELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK



Magyarellenes uszítás, gyűlöletkeltés és felbujtás
vádjával bűnügyi panaszt emelt Dan Tănasă és a kö-
zösségi médiában vele együttműködő Kovászna,
Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma
ellen a Magyar Polgári Párt (MPP). A beadványt
Mezei János elnök nyújtotta be kedden a gyergyó-
szentmiklósi ügyészségen, ahol 73/P/2019-es
számmal iktatták a dokumentumot.

A beadvány rámutat: Dan Tănasă 11 éve műveli a magyarok
elleni uszítást, e célból hozta létre a blogját, ahol azóta tesz
közzé szövegeket, amikben torzítva, félremagyarázva „tudó-
sít” magyar témákról, az általa indított perekről, és ahol min-
den bejegyzés után ömlöttek a gyalázkodó, fenyegető
hozzászólások. Ezen 2018 nyarán változtatott, miután az Or-
szágos Diszkriminációellenes Tanács megbüntette, többek
közt azért, mert a hozzászólásokat nem moderálta. Azóta az
azonnali hozzászólás lehetőségét letiltotta a blogján, és a Ko-
vászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumával
együttműködve tevékenykedik úgy, hogy ő megírja szövegeit,
közzéteszi a blogján, onnan átveszi a civil fórum a saját Face-
book-oldalára, és a hozzászólások ott zajlanak, tartalmuk vi-
szont mit sem változott. Ezért a Magyar Polgári Párt panaszát
Dan Tănasă, illetve a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Ro-

mánok Civil Fórumának a közösségi médiában folytatott te-
vékenysége ellen fogalmazta meg.

A beadvánnyal a Magyar Polgári Párt azt kívánja elérni,
hogy az illetékes román hatóságok akadályozzák meg Dan Tă-
nasă, illetve az említett civil fórum uszító, gyűlöletkeltő és fel-
bujtó tevékenységét, a vétkeseket vonják felelősségre. Az MPP
célja többek között nem más, mint hogy tisztességes és méltó
megbecsülést vívjon ki a romániai magyar közösség számára.
Ennek része a románokkal való békés együttélés. A bepana-
szoltak épp ez ellen cselekednek, ezt akadályozzák.

„Betelt a pohár. A Magyar Polgári Párt megálljt int a gyűlö-
letkeltésnek. A bűnügyi panasz elindításával »levertük a cöve-
ket«, tovább nem hátrálunk az ügyben. Nem nézhetjük tétlenül
a nemzetünk elleni uszítást, nem hagyhatjuk, hogy tovább mér-
gesedjen az etnikai feszültség. Mi a békés együttélés ügyét tűz-
tük zászlónkra. Székelynek születtünk, székelyekként kívánunk
élni, és szülőföldünkön békés székely jövőt szeretnénk bizto-
sítani gyermekeinknek. Nincs helyük tehát közösségünkben az
etnikai feszültségeket keltő »Tănasăknak«” – fogalmazott a
bűnügyi panasz beiktatása utáni sajtótájékoztatóján Mezei
János. Az elnök bejelentette, a Magyar Polgári Párt aláírásgyűj-
tésbe kezd, lehetőséget biztosítva mindenkinek, hogy támo-
gassa az MPP által benyújtott panaszt. (közlemény)

Az RMDSZ beterjeszti a tavaszi parlamenti ülésszak-
ban a kisebbségek anyanyelvhasználatát bővítő
közigazgatási kódexet, amelyet az alkotmánybíró-
ság novemberben alkotmányellenesnek nyilvánított
– közölte Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője.

A politikust kedden arról kérdezte az MTI, hogy milyen pri-
oritásai lesznek a szövetségnek a héten kezdődött tavaszi par-
lamenti ülésszakban. Emlékeztetett, hogy a közigazgatási
kódexet az alkotmánybíróság egyebek mellett procedurális
okok miatt nyilvánította az alaptörvénybe ütközőnek, ezért a
törvényalkotási folyamatot elölről kell kezdeni. Mint mondta,
február folyamán szakértői egyeztetések alapján véglegesítik
a tervezetet, amelyet be fognak terjeszteni abban a reményben,
hogy a törvényhozás gyorsított eljárással elfogadja. Leszö-
gezte: figyelembe veszik az alkotmánybíróság észrevételeit,
és kiigazítják a tavalyi tervezet szövegét. A képviselőházi frak-
cióvezető elmondta, hogy a kisebbségek közigazgatási anya-
nyelvhasználatára vonatkozó államelnöki kifogások nagy
részének nem adott helyt a taláros testület, egyedül a prefektusi
intézmény decentralizációjára vonatkozó javaslat akadt fenn
az alkotmánybírósági rostán. Az RMDSZ a többi párttal is
egyeztetni fog. Korodi reményét fejezte ki, hogy a tavalyi par-
lamenti vita során érvényes alapelvek mellett a román kor-
mánykoalíció pártjai továbbra is kiállnak.

A tavaszi ülésszakban az RMDSZ arra számít, hogy az ok-
tatási törvény módosításáról is komoly viták lesznek, miután

Ecaterina Andronescu miniszter bejelentette: újabb reformokat
tervez. Korodi elmondta, egyelőre az RMDSZ sem rendelke-
zik koherens információkkal az oktatási miniszter konkrét ter-
veiről, de a szövetség álláspontja szerint újabb átfogó reformra
nincs szükség. „Az RMDSZ stabilitást akar, mindemellett
szükség van a jogi keret kiegészítésére, csiszolására” –
mondta. Emlékeztetett, hogy a szövetség beterjesztett tavaly
decemberben egy tervezetet az oktatási törvény módosítására,
amely a gyermekközpontú finanszírozást teszi lehetővé, kép-
zési lehetőségeket biztosít a pedagógusok számára, rendezi a
meleg ebéd programot a tanintézményekben, valamint szabá-
lyozza a délutáni oktatást. Korodi szerint ez a tervezetük na-
pirendre fog kerülni.

Jelenleg a parlamenti pártok és a kormány között az idei ál-
lami költségvetés-tervezetről zajlanak egyeztetések. Korodi
elmondta: az RMDSZ-nek jelenleg a személyi jövedelemadó
önkormányzatok közötti elosztásáról vannak kemény vitái a
kormánykoalíciós pártokkal, hiszen a kabinet javaslata első-
sorban a nagy településeknek kedvez, ezért korrekciók végre-
hajtását szorgalmazzák. Mint mondta, az RMDSZ a
kormánykoalícióval kötött parlamenti együttműködési megál-
lapodásának folytatásáról csak azt követően dönt, ha túljutnak
a költségvetésen, hiszen ez utóbbi lényegében a tavaly őszi
ülésszakhoz tartozik. Rámutatott: a büdzsével kapcsolatos
viták lefolytatása után fogják elhatározni, hogy továbbra is ér-
vényesnek tekintik-e a kormánykoalícióval kötött egyezményt.
(MTI)

A parlament elé kerülhet az anyanyelvhasználatot
bővítő közigazgatási kódex
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Lassult a kiskereskedelmi 
forgalom növekedése

Tavaly 5,4 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forga-
lom volumene az előző évhez képest – közölte ked-
den az Országos Statisztikai Intézet. A nyers adatok
szerinti növekedés a nem élelmiszerek, illetve az
élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesíté-
sének köszönhető, amelyeknek volumene egyaránt
6,1 százalékkal bővült. Üzemanyagból 3,2 százalék-
kal adtak el többet, mint 2017-ben. 2017-ben még
10 százalékkal, 2016-ban 13 százalékkal nőtt a kis-
kereskedelmi forgalom volumene. Tavaly a növeke-
dés megfeleződött, miután a kimagasló bővülést
előidéző adócsökkentések és béremelések már ke-
vésbé éreztetik a hatásukat a fogyasztásban, de ta-
valy így is a belföldi fogyasztás maradt a román
gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje. (MTI)

93 millió euróra bírságolt 
a Versenytanács

435 millió lej, azaz 93 millió euró értékben szabott ki
bírságokat tavaly a Versenytanács. Ez a második
legnagyobb éves büntetési összeg az intézmény tör-
ténetében. A Versenytanács elnöke, Bogdan Chiri-
ţoiu keddi sajtótájékoztatóján rámutatott, 74
vállalatot vagy társulást büntettek meg tavaly, ame-
lyeknek mintegy fele elismerte a törvényszegést, így
esetükben csökkentett összegű bírságot szabtak ki.
A legtöbb büntetést (62,1%) kartelltevékenység miatt
rótták ki, az esetek 22 százalékában vertikális meg-
állapodások, 15 százalékban pedig gazdasági erő-
fölénnyel való visszaélés miatt bírságoltak. A
legnagyobb összegű bírságot – 53 millió euró – a
gépjármű-felelősségbiztosítások piacára szabták ki,
három kiskereskedelmi üzletláncot 18,8 millió eu-
róra, az Orange telekommunikációs vállalatot pedig
14 millió euróra büntették tavaly. (Agerpres)

Jöhetnek az okostáblák 
és a táblagépek az iskolákba

Legalább 2-3 hónapba fog telni, míg kezdetét veheti
annak a projektnek a gyakorlatba ültetése, amelynek
keretében az iskolákat okostáblákkal és a tanulókat
táblagépekkel szerelik fel – jelentette ki kedden Eca-
terina Andronescu oktatási miniszter. Andronescu ki-
fejtette, a projekt anyagi támogatásáért az Európai
Bizottság jóváhagyására lesz szükség, ezért időbe
telik, amíg a gyakorlatba ültetésére sor kerül. „Infor-
mációink szerint legalább két-három hónapról van
szó” – mondta a tanügyminiszter. Azt is elmondta,
hogy 400 millió euró támogatást kért az ország ösz-
szes iskolájának okostáblákkal és táblagépekkel tör-
ténő felszerelésére. Becslései szerint ebből 90 ezer
osztályterembe tudna okostáblát venni, és 1,5 – 1,7
millió tanulót tudna táblagéppel ellátni a miniszté-
rium. (Agerpres)

Harmincezer embert evakuáltak
Moszkvában bombariadó miatt

Harmincezer embert evakuáltak Moszkva és kör-
nyéke közintézményeiből, illetve bevásárlóközpont-
jaiból bombafenyegetések miatt – közölte a
mentőszolgálatokra hivatkozva kedden az TASZSZ.
A hírügynökség úgy tudja, hogy Moszkvában több
mint 90, a főváros környékén pedig több mint 40 ob-
jektumot neveztek meg ismeretlenek támadás cél-
pontjaként. A fővárosban a veszélyeztetettnek
mondott épületek egyharmadát, vonzáskörzetében
pedig a felét átkutatták, de robbanószerkezetet nem
találtak. A TASZSZ úgy értesült, hogy az e-mailben,
közvetlenül a kiszemelt intézményekhez elküldött fe-
nyegetések külföldi, egyebek között ukrajnai IP-cí-
mekről érkeztek. Moszkva térségében és
Oroszország más régióiban idén második hete fut-
nak be ismét tömeges bombafenyegetések a ható-
ságokhoz. Pokolgépre eddig egyetlen esetben sem
bukkantak a tűzszerészek.(MTI)

egész, mint a kártyavár, mert az így felbecsült összegű
bruttó nemzeti össztermékhez arányítva számolják az
adóbevételeket és az állami kiadásokat is, amelyeknél
több esetben szintén igen optimistán számoltak. Például
az, hogy az idén csak mostanra készültek el a tervezet-
tel, részben még a tavalyi hibás előrejelzésnek tudható
be, mert a tavaly is 5,5%-osra várt növekedés helyett a
valóságban inkább 4% körül lehetett a valódi növeke-
dés, amiről még nincs végleges adat, de a tervezés és a
valóság közti eltérést ki kellett kozmetikázni, hogy a
hiány ne haladja meg azt a szintet, amiért az ország
ellen már európai uniós büntetőintézkedéseket lehetne
beindítani.

Az európai prognózisokból kiindulva idén sem látszik
valószínűnek, hogy a becsült gazdasági növekedés meg-
valósulhatna, így a tervezet parlamenti vitája nem egy
működőképes költségvetés, inkább egy lufi margóján fo-
lyik majd.

Kincstári optimizmus
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: MPP

Bűnvádi panaszt emelt az MPP Dan Tănasă ellen

Élőben közvetítette egy balesettel végződött előzését az A3-
as észak-erdélyi autópályán egy romániai kisbusz sofőrje – kö-
zölte kedden a Mediafax hírügynökség.

A kisbusz hétfőn délelőtt külföldön dolgozó román vendég-
munkásokat szállított Maros megyébe, és a Kolozsvár mellett
elhaladó autópályán egy nyergesvontató előzésébe kezdett. A
hírtelevíziók által is bemutatott felvételen látható, hogy a kis-
busz a menetirányokat elválasztó szalagkorlátnak csapódik,
aztán felborul.

A balesetben a sofőr és a jármű négy utasa megsérült.
Tavaly májusban szintén vendégmunkásokat szállító Maros

megyei kisbusz szenvedett balesetet Ceglédbercelnél, melyben
kilenc személy vesztette életét. Azt a balesetet is a sofőr élőben

közvetítette. Feltehetően azért nem vette észre a szembe kö-
zeledő teherautót, mert a telefonjára figyelt.

A ceglédberceli eset után a román belügyminisztérium és a
rendőrség kampányt indított az okostelefonok vezetés közbeni
használata ellen.

A belügyi tárca közösségi oldalán arra kérték a tömegköz-
lekedési eszközökön utazókat, hogy szóljanak rá az autóbu-
szok, trolibuszok, villamosok vagy taxik vezetőire, ha azt
látják, hogy vezetés közben használják a telefonjukat. Ha
pedig a vezető a felszólítást követően sem teszi félre a telefont,
azonnal jelentsék a segélyhívószámon. A rendőrség egy petíció
aláírására buzdított, melynek azt a címet adták: Stop a volán
mellőli élő Facebook-közvetítésekre! Lájkold az életet! (MTI)

Élő internetes közvetítés okozta a kisbusz hétfői balesetét



Létfontosságú a gyermek
korai fejlődésével foglalkozni,
és szükség lenne egy állami-
lag biztosított, ingyenesen
hozzáférhető fejlesztőháló-
zatra – ennek érdekében indí-
tott kampányt a
csíkszentmártoni Prosperitas
Vitae Egyesület. A mindenna-
pok tapasztalata sajnos azt
mutatja, hogy a fejlesztésre
szoruló gyerekek nagy részé-
nél csupán óvodáskorban, de
előfordul, hogy kisiskoláskor-
ban derül fény az egyes rend-
ellenességekre, így túl későn
kerül a gyerek szakemberhez. 

A csíkszentmártoni egyesület a
marosvásárhelyi Bíbola Fejlesztő-
és Képzőközponttal karöltve a na-
pokban Marosvásárhelyen kerek-
asztal-beszélgetést szervezett, ahol
a korai fejlesztéssel foglalkozó
helyi civil szervezetek, a speciális
oktatási egységek, illetve a gyer-
mekvédelmi igazgatóság szakem-
berei is megosztották a témával
kapcsolatos tapasztalataikat.
Ugyanakkor az egyesület egy petí-
ciót is kezdeményezett, amelynek
az aláírásával bárki az ügy mellé
állhat. 

A Prosperitas Vitae Egyesület ál-
láspontja az, hogy a gyermek bár-
hogyan születik, a legjobbat, a
legtöbbet kell kihozni belőle, és ez
leginkább akkor sikerülhet, ha az
adott fejlődési rendellenességet,
bármely területen jelentkező lema-
radást, zavart korán diagnosztizál-
ják, és tesznek is a korai
intervencióért. Ez mindenkinek fel-
adata, aki részt vesz a gyermek éle-
tében, így tudatosítani kell az
emberekben, hogy mi minden
múlik azon, hogy a hároméves kor
előtti intenzív fejlődési szakaszban,
majd hétéves korig mit tesznek a

gyermekért. Összefogással rá kell
venni a döntéshozókat, hogy ez ál-
lami feladat is, s bár vannak vonat-
kozó törvények, hiányosak, és nem
is teljes mértékben alkalmazzák
azokat. Ezért az egyesület hálózat-
építésbe fogott, a múlt héten több
helyszínen, köztük Szatmárnémeti-
ben, Marosvásárhelyen, valamint
Sepsiszentgyörgyön olyan, gyer-
mekekkel dolgozó civil és állami
intézmények szakembereivel talál-
koztak, akik vállalnák, hogy a gyer-
mekek korai optimális fejlődésének
érdekében helyi szakembercsopor-
tot hoznak létre. Ezeket a helyi cso-
portokat összekapcsolnák egy
erdélyi hálózatba, amely egyrészt
alternatív módon, azaz önkéntes
alapon megszervezi, ami állami tá-
mogatásból egyelőre nem lehetsé-
ges. Ellenben hosszú távú céljuk,
hogy a helyi csoportok révén össze-
gyűjtött adatok alapján megtervez-

zék és kiharcolják az államilag tá-
mogatott korai intervenciós hálózat
létrehozását. 
Sok gyerek túl későn kerül
szakemberhez

Vargancsik Iringó, a Bíbola köz-
pont alelnöke lapunk érdeklődésére
rámutatott, a Prosperitas Vitae
Egyesület által kezdeményezett
kampány elsődleges célja a korai
intervenció törvényi szabályozása,
hogy bekerüljön az államilag bizto-
sított, ingyenesen elérhető szolgál-
tatások sorába. Mint mondta, azért
van erre nagy szükség, mert bármi-
lyen fejlesztő tevékenység a 0-3
éves időszakban a leghatékonyabb,
azonban sajnos a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy túl későn kerülnek a gye-
rekek szakemberhez, amikor a
kiesést már nem lehet kellőképpen
pótolni. Gyakran csak akkor vető-
dik fel a szülőkben, hogy segítséget
kellene kérni, ha óvodáskorban még

nem beszél vagy nem szobatiszta a
gyerek, illetve kisiskoláskorban, ha
nem ejti jól a szavakat, vagy visel-
kedésproblémák jelentkeznek, eset-
leg nem tud beilleszkedni. Viszont
ez már nagyon késő. A tanácskozá-
son az is elhangzott, hogy sokszor a
szülők nem veszik észre vagy nem
fogadják el, hogy a gyerekükkel va-
lami gond van, arra hivatkoznak,
hogy majd elnövi. És sajnos az is
előfordul, hogy a családorvosok
nyugtatják ugyanezzel a szülőket. 

Csecsemőkorban az is előfordul,
hogy a fejlődési rendellenességekre
csak későn derül fény, mert ugyan
voltak rizikótényezők a születés
körül, de ezeket nem magyarázták
el a szülőnek, nincs utánkövetés, az
államilag finanszírozott szűrés hi-
ányzik Romániában, holott külföl-
dön számtalan pozitív példa van
erre. Például Hollandiában, ameny-
nyiben bármilyen probléma merült
fel csecsemőkorban, a gyerek há-
roméves koráig kötelező félévente
felmérésre vinni. 

A marosvásárhelyi kerekasztal-

beszélgetésen az is elhangzott, hogy
Vásárhely úgymond szerencsés
helyzetben van, mivel – nagyváros
lévén – elég sok a szolgáltató,
ahová fordulhatnak a szülők a gye-
rek korai fejlesztése végett. Ezzel a
céllal jött létre a Bíbola központ is.
Próbálnak kialakítani egy minél
komplexebb szakemberhálót, hogy
a fejlesztő területen dolgozók szak-
mai tudását és tapasztalatát minél
könnyebben elérhetővé tegyék a
családok számára. 

De mivel nem államilag biztosí-
tott szolgáltatásról van szó, minden
városban más a helyzet, helyenként
vannak szakemberek, máshol nin-
csenek, néhol csak bizonyos szak-
emberek elérhetők. Ugyanakkor a
szolgáltatásokért általában fizetni
kell, amit sok szülő nem tud meg-
engedni magának. 

A Maros Megyei Gyermekvé-
delmi Igazgatóságnak a kerekasz-
tal-beszélgetésen jelen lévő
osztályvezetői arra is rávilágítottak,
hogy az egyik fő gond, amivel mun-
kájuk során szembesülnek, az az,
hogy a szülők nem elég tájékozot-
tak, főként a szociálisan hátrányo-
sabb helyzetben lévő családoknak
fogalmuk nincs, hogy melyek a
kockázati tényezők, mire figyelje-
nek oda, illetve kihez fordulhatnak
segítségért. A vidéken élők még ne-
hezebb helyzetben vannak, ugyanis
sem szakember nincs, sem informá-
ció, teljesen lefedetlen ez a terület.
A Prosperitas Vitae Egyesület ezért
egy szociális térképet szeretne lét-
rehozni arról, hogy látni lehessen,
mely településeken milyen szolgál-
tatások érhetők el. 
Egy aláírással fel lehet karolni 
az ügyet

Vargancsik Iringó elmondta, a
Prosperitas Vitae Egyesület online
petíciót kezdeményezett az ügy elő-
mozdítása érdekében, és jó lenne,
ha ezt minél többen aláírnák. Eddig
300 körül van az aláírók száma, és
ahhoz, hogy megerősítést nyerjen
ez az igény, ezer körüli aláírásra
volna szükség. 
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Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Laura Codruţa Kövesi, a kor-
rupcióellenes ügyészség
(DNA) tavaly nyáron felmen-
tett volt vezetője a legesélye-
sebb az európai főügyészi
posztra, a román igazságügyi
miniszter azonban tiltakozik
kinevezése ellen – írta keddi
összeállításában az Adevarul
című napilap.

Az európai főügyész kiválasztá-
sával foglalkozó 12 tagú tanácsadó
testület 24 pályázat áttanulmányo-
zása és 11 jelölt meghallgatása után
január 31-én készítette el három
nevet tartalmazó javaslatát, a lista
élére helyezve Kövesit, akit Jean-
François Bohnert francia és Andrés
Ritter német ügyész követ. A javas-
latot az európai főügyész kinevezé-
sében illetékes Európai Parlament
elnökének, Antonio Tajaninak és az
Európai Unió Tanácsának soros el-
nökségét ellátó Románia igazság-
ügyi miniszterének, Tudorel
Toadernak küldték meg: az erről
szóló levél másolatát közölte az
Adevărul. Így az EU igazságügyi
minisztereinek hétvégi tanácskozá-
sát – a román uniós elnökség kép-
viselőjeként – Bukarestben
vendégül látó Toaderra vár az a fel-
adat, hogy a DNA-főügyészi poszt-
járól éppen az ő kezdeményezésére
eltávolított Kövesi európai főügyé-
szi kinevezését napirendre tűzze,
vagy éppenséggel elnapolja.

Kövesi esélyessé válásának hí-
rére reagálva a román igazságügyi

miniszter úgy vélekedett: az euró-
pai főügyész kiválasztásával foglal-
kozó testület tagjai „nem ismerik
azokat a visszaéléseket, amelyeket
Laura Codruţa Kövesi az állampol-
gárok és a jogállamiság ellen elkö-
vetett”. A miniszter kijelentette,
hogy még a hétvégi informális ta-
lálkozó előtt megküldi az EU bel-
és igazságügyi minisztereinek azt
az alkotmánybírósági döntést,
amely tavaly nyáron Kövesi levál-
tására kötelezte a DNA-főügyész
tevékenységével elégedett Klaus
Iohannis államfőt.

A bukaresti szociálliberális koa-
líció szerint a DNA-t Kövesi fő-
ügyészi ténykedése idején a
titkosszolgálatok irányították a hát-
térből, a vádhatóság pedig zsarolás-
sal és megfélemlítéssel szerzett
hamis bizonyítok alapján ártatlan
embereket hurcolt meg, politikai
tisztogatást végez a korrupcióelle-
nes harc ürügyén.

A 2020-ig létrehozandó, az EU
pénzügyi érdekeit sértő bűncselek-
mények felderítésére hivatott Euró-
pai Ügyészséghez az EU 28
tagállama közül 22 csatlakozott, a
többi viszont nem, köztük Magyar-
ország sem. Az európai főügyészt
az Európai Parlament és az EU ta-
nácsa közös megegyezéssel hét
évre nevezi ki. Az európai főügyész
hivatali ideje nem újítható meg,
személyéről a tanács egyszerű több-
séggel határoz. (MTI)

Európai főügyész lehet Kövesiből
Alina Neagu, a cég marketingosztályának veze-

tője lapunknak elmondta, a tartófalak kivételével a
megrendelők módosíthatják a belső tér elrendezését.
A cég 25-féle változatot ajánl, amely közül válasz-
tani lehet. A lakások ára az igényektől és a szerző-
dési feltételektől függően mintegy 35.000 és 72.000
euró között változik. 

Az említett két tömbházban létesítendő lakások
60%-át már leszerződték, várják a vásárlókat a cég
értékesítési irodájában a laktanyával szemben levő
Ion Heliade Rădulescu utcában vagy a Promenada
Mallban levő standnál. Az érdeklődők a 

www.maurer-residence-targumures.ro honlapon is
megtekinthetik a látványterveket – a lakónegyed tel-
jes képét, illetve a lakásoknak a tervrajzát, ugyan-
akkor a finanszírozási lehetőségekről is tájékoztatják
az ügyfeleket. 

Aline Neagu elmondta, hogy a céget 12 évvel ez-
előtt Brassóban Simon Maurer vállalkozó hozta
létre. Jelenleg Brassóban, Nagyszebenben, Konstan-
cán, Kolozsváron és Marosvásárhelyen építenek la-
kóparkokat. Eddig az említett városokban összesen
6500 lakást értékesítettek, ami garancia és védjegy
arra, hogy a marosvásárhelyi Maurer Residence si-
kertörténet legyen. 

Elkezdték az építkezést

Egy aláírással bárki az ügy mellé állhat
Létfontosságú korai fejlesztés 

Forrás: Caritas

(Folytatás az 1. oldalról)



Amagas, sovány férfi évekig lépcsők-
ben mérte az időt. Hétvégeken volt,

hogy száz emeletet is megtett, felfelé rend-
szerint lassabban, karján a pizzás kartondo-
bozzal, gőzölgő napi menüvel,
gyorsételekkel, lefele szaladva, hiszen az au-
tóban ott várta még megannyi kihordandó
ebéd vagy éppenséggel vacsora. 

– Annak idején egy barátom szólt, hogy
üresedés van a pizzázóban, ahol futárként
dolgozott – kezdett bele a történetébe. –
Éppen túl voltam egy sikertelen érettségi
vizsgán, a hajtási jogosítványomat viszont
akkor már megszereztem, így nem is volt kér-
dés, hogy szerencsét próbáljak-e. A nagybá-
tyám, akit a szüleimnél is jobban szerettem,
gyakran mondogatta, hogy igyekezzek meg-
állni a saját lábamon, s ha elvégeztem az is-
kolát, minél hamarabb szerezzek magamnak
munkát, mert akkor mindenem meglesz,
amire vágyom. Elmesélte, hogy amikor annyi
idős volt, mint én, hangkazettákat, később
zenés és filmes CD-ket másolt rendelésre,
hogy kiegészítse a gyári fizetését. Filmmáso-
lással én is próbálkoztam, de a pizzafutári
munka sokkal biztosabb, jövedelmezőbb ál-
lásnak tűnt.

– Emlékszel még az első munkanapra?
– Az amolyan próbaidőnek számított. 

Legelőször egy főtéri magánházba kellett ki-
vinnem három óriáspizzát. Születésnapi ren-
delés volt, és a házigazda nem sajnálta a
borravalót. Tíz lejjel kaptam többet a szám-

lán feltüntetett árnál. Figyelmeztettem is az
úriembert, de ő azt mondta, ennyi nekem is
jár. Akkor ez nagyon feldobott, azt hittem,
még sok ilyen fuvarom lesz, de hónapok
múlva rá kellett jönnöm, hogy ez csak a kez-
dők szerencséje volt. 

– Ezek szerint nem is volt többet ilyen
nagylelkű klienssel dolgod?

– Nem igazán. Egy
futári fizetés mellett
sokat számít a borra-
való, de ezt szerintem az
emberek többsége nem
tudja, és ha tudná, sem
érdekelné. Egy-két lej plusz, persze, mind-
egyre került, főleg, amikor nem volt apró-
pénzem visszaadni, sokan viszont ételjeggyel
fizettek. Ez volt például az egyik törzsvendé-
günk, egy egyedülálló férfi szokása is. Mi-
után megkapta a fizetését, két hétig tőlünk
rendelte a napi menüt, amíg el nem fogytak
a „bonjai”. De olyan idős emberhez is hord-
tam ki ebédet, aki mindig be akart hívni egy
kávéra, mert az egyedüllét jobban gyötörte,
mint az éhség. Néha, ha éppen nem volt még
egy csomó rendelésem, le is ültem nála tíz
percre. Olyankor jókat beszélgettünk. Mivel
nehezen mozgott, később, amikor bizalma-
sabb kapcsolatba kerültünk, arra is megkért,
hogy hetente kétszer vásároljak be neki. Szí-

vesen teljesítettem a kívánságát, nemcsak
azért, mert megfizette, hanem azért is, mert
nagyon rokonszenves volt. Hónapokig jár-
tam hozzá, aztán egyszer, amikor kivittem az
ebédet, szólt, hogy többet ne menjek, mert
másnap egy vidéki idősotthonba költözik. Azt
mondta, a lányának szeretne segíteni, aki
rosszul áll anyagilag, ezért eladja a lakást.

Azóta sem léptem be
többet abba a tömb-
házba, és, ha csak te-
hettem, a környéket is
elkerültem. 

– Fizikailag meny-
nyire volt megterhelő a pizzafutári munka?

– Én nehezen bírom a meleget, így inkább
nyáron „akadtam ki” a rohangálástól, cipe-
kedéstől. Liftezni a tízemeletes tömbházak-
ban sem szoktam, egyszer ugyanis még
gyermekkoromban áramszünet miatt ne-
gyedórára bent ragadtam a felvonóban, és
azóta nem bírom a zárt, szűk helyeket. Így
természetesen a kilenc-tizedikre is lépcsőz-
tem, idővel ezt is meg lehetett szokni. Az vi-
szont nagyon bosszantott, amikor pizzát
rendelő fiatalok éppen a mi szolgáltatásun-
kat választották unaloműzésük eszközeként.
Gyanús volt, hogy a megadott címen a soka-
dik csengetésre sem jönnek ajtót nyitni.
Végül egy szomszéd nézett ki a folyosóra, és

felvilágosított, hogy a lakás évek óta üresen
áll. Azután jó ideig minden rendelésnél fel-
merült bennem a kérdés, hogy nincs-e szó
újabb átverésről. 

– Volt még hasonlóban részed?
– Nem, szerencsére. Az még egyszer-két-

szer előfordult, hogy a címzett nem tudott
arról, hogy családi méretű pizza érkezik
hozzá, mert a rendelés feladója meglepetés-
nek szánta. De olyankor az illető rendszerint
előre bejött a pizzázóba, és kiegyenlítette a
számlát. Egy huszonéves fiatalember például
Bálint-napra küldött így ételajándékot a ba-
rátnőjének. 

– A munkaidőd hogy alakult?
– Két napot dolgoztam reggeltől estig,

utána volt egy szabadnapom. A legfárasz-
tóbb az volt, amikor a szombat és a vasárnap
is rám esett, olyankor ugyanis sokkal több
volt a rendelés, igaz, több borravaló is gyűlt. 

– Hat év után jöttél el a cégtől. Mi készte-
tett arra, hogy továbblépj?

– Úgy éreztem, mintha egy örökkévalóság
óta a saját tengelyem körül forognék, egy-
szerűen belefáradtam. Régóta párkapcsolat-
ban élek, lassan családot szeretnék, és úgy
érzem, ehhez anyagilag is többre van szük-
ség. Jelentkeztem egy külföldi munkaközve-
títő cégnél, és a napokban szóltak, hogy
került számomra egy csomagolói állás. Per-
sze a kiutazásig még ezernyi formaságot el
kell intézni, de addig legalább itthon vagyok,
feltöltődhetem.

Talán sohasem volt ekkora az ér-
deklődés a Hahota színtársulat ka-
baré-előadása iránt, mint ebben az
idényben. Múlt év végén, decem-
ber 28-án volt a bemutató, most
február elején járunk, s a társulat
már ötvenszer játszotta a nagy si-
kerű kabarét. A következő 36 elő-
adást már beütemezték, s
előreláthatólag a 90.-ig meg sem
állnak. Akkor is csak azért, mert
húsvét közeledik, s ilyenkor il-
lendő abbahagyni a kabarészínhá-
zat. A sikersorozatról a társulat
vezető színésze, Puskás Győző szá-
molt be lapunk olvasóinak. 

Nemcsak a marosvásárhelyi, de a szé-
kelyföldi közönség is bizalmat szavazott
a Hahota színtársulatnak. A Hülyeség
nem akadály című kabarét Marosvásár-
helyen 22 alkalommal vitték színre, ami
óriási sikernek számít, minden alkalom-
mal zsúfolt telt ház előtt játszották. Hogy

a Hahotát nem csak Marosvásárhelyen
szeretik és várják, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy a székelyföldi váro-
sokban is többször kell fellépniük, hogy
minden érdeklődő megnézhesse. 

– Az ötvenedik előadásunknak a sep-
siszentgyörgyi közönség tapsolhatott,
ahol nyolc alkalommal telt ház előtt mu-
tattuk be a négy klasszikus bohózatból
álló kabarét. Sokan azt kérdik, hogyan
bírjuk ezt a ritmust – hiszen, be kell val-
lani, emberpróbáló eleget tenni ennek a
kihívásnak –, bevallom, hogy a nézők
szeretete visz előre, és a Jóisten ereje
segít bennünket ebben. Motivál, hogy he-
tekkel, hónapokkal előadás előtt elkelnek
a jegyek, akkora az igény, hogy nem lehet
győzni. Minden településen szeretettel
fogadnak, Udvarhelyen öt előadást üte-
meztünk be, de közkívánatra március 18-
ra beiktattunk egy ráadást is. Már egy
hete jelezték, hogy minden jegy elkelt
erre az előadásra is. Ugyanez a helyzet
Kézdivásárhelyen, ahol hat előadást,
Csíkszeredában ötöt ütemeztünk be. Nem
elég, további előadásokat igényelnek. Hi-

szen az emberek a napi gondokba belefá-
radva kiéheztek az önfeledt nevetésre, a
vidámságra, a jókedvre. A jegyeket érté-
kesítő kasszások mondják, hogy nem ta-
lálkoztak még egy olyan társulattal,
amely iránt ilyen nagy lenne az érdeklő-
dés, és amelynek fellépéseire ilyen sok
jegy kelne el – fogalmazott Puskás
Győző vezető színész, aki Székely M.
Éva, Gáll Ágnes, Halmágyi Éva, Gönczi
Katalin, Bodoni Ildikó, Cseke Péter, Ke-
lemen Barna, Szőlősi Pénzes Szilárd szí-
nésztársaival lép fel estéről estére. 

– Jó, összeszokott csapat, jó hangulat-
ban dolgozunk, amit a nézők is érzékel-
nek. Mindannyian hálásak vagyunk a
közönségnek, hogy ide juttattak, hogy si-
kerként könyvelhetünk el minden elő-
adást. A közönség és a Jóisten segítsége
nélkül nem ment volna – fűzte hozzá Pus-
kás Győző. 

A társulat és ennek menedzsere, Jakab
Zsombor időben ráérzett a közönség igé-
nyére, s három évtizede ehhez igazítva
tették sikeressé a nevettetés műfaját.
Amiből sohasem elég!

Hülyeség nem akadály – 50. Hahota-előadás

Amint arról korábban is hírt ad-
tunk, új előadást mutatnak be hol-
nap este a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem hallgatói. A
játszók ezúttal a kortárs magyar
színházi élet egyik legendás szer-
zőjének és rendezőjének, Pintér
Bélának a Szutyok című drámáját
viszik színre az intézmény Köteles
Sámuel utcai Stúdió Színházában. 

A szerző, Pintér Béla, Jászai Mari-díjas
színész, zenész, drámaíró, rendező, a kor-
társ színházi élet ikonikus alakja. Az
egyik legjelentősebb magyar alkotómű-
helyként számontartott, budapesti szék-
helyű társulatának két évtized alatt 24
darabot írt és rendezett. Előadásai a ma-
gyar hétköznapokról szólnak, ezek közé
tartozik az első alkalommal 2010-ben be-
mutatott Szutyok is. 

Amint azt az előadás ismertetőjében

közlik, a szülői szeretet önzetlen és felté-
tel nélküli, hiánya torz lélekhez vezet.
Szutyok árva, és a világot okolja, amiért
őt nem, illetve nem úgy szeretik. Dühé-
ben csapkod, dobálózik és kegyetlen. A
gonosz embert pedig mindenki kerüli,
tehát folytatódik a harc a szeretetért,
egyre elszántabban. De hova vezet az
ilyen ördögi kör? A kérdésre az elsőéves
magiszteri színészosztály hallgatói szí-
nészmesterség-tanárukkal, Gecse Ramó-
nával közösen keresik a választ. 

Az előadásban Ádám Kornél, Ágh
Barbara, Czüvek Loránd, Kocsis Anna,
Lajter Márkó Ernesztó, Pál Zoltán, Rá-
kosy Anikó, Ágh Barbara, Vadász Berna-
dett, Zádor Fanni elsőéves magiszteris
színészhallgatók, illetve Kiliti Krisztián
rendező szakos hallgató játszanak; dísz-
let-jelmeztervező: Papp Gyopár harmad-
éves látványtervező szakos hallgató; zene:
Fekete Hunor zenepedagógia szakos hall-
gató. Rendező: Gecse Ramóna. Osztályve-
zető tanár: Berekméri Katalin.

A marosvásárhelyi premierre február 7-
én, holnap este 7 órától kerül sor. A jegyek
megvásárolhatók a Stúdió Színház jegy-
pénztárában keddenként 14-18 óra között,
vagy az előadás helyszínén kezdés előtt
egy órával. A Stúdió Színház műsoráról
és a jegyfoglalásról bővebb információt
a www.studioszinhaz.ro honlapon talál-
nak az érdeklődők. (Knb.)

Pintér Béla drámáját mutatják be Marosvásárhelyen
Szutyok
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Mezey Sarolta

Találkoztam a diktátorral. Éppen csak hogy meg nem
szólalt. A karját már felemelte, hogy lendületet adjon
dadogósan induló szavainak, szemében felismerni vél-
tem az őrület konok villámait. Mellét akaratosan elő-
retolta, csára állt rajta a ruha, és agresszivitást sugallt.
Fiatalabb a kelleténél, mondtam magamban, és egyál-
talán nem kelt szánalmat, mint akkor decemberben,
amikor a tévé képernyőjén a kivégzőosztag előtt láttuk
szerencsétlenkedni. Elébe álltam, úgy vizsgálgattam.
Számba se vett. Engem se nagyon érdekel ma már. Azon
tűnődtem, hogy a mellette álló milliárdos pénzmágnás,
Ion Ţiriac hogy bírja a közelségét. Hát úgy, ahogy Ce-
auşescu jobbján a nemrég elhunyt román király, I. Mi-
hály is. Hidegvérrel. A viaszfigurák nem
akadékoskodnak, könnyű őket ide-oda helyezgetni.
Össze is keveredtek becsületesen a kolozsvári VIVO!
bevásárlóközpontban berendezett alkalmi viaszmúze-
umban. Diktátorok, énekesek és filmsztárok, futballcsil-
lagok, politikusok feszítenek körben a rögtönzött falak
karéjában. Nem Madame Tussaud világhírű panopti-
kuma nyílt meg pár napja a szórakoztató és kereske-
delmi komplexum Mátyás király terén, de a bolgár
Cvetan Atanasov által létrehozott szerényebb viaszgyűj-
temény is meglehetősen vonzza az érdeklődőket. Nem
mindenik figura épp olyan, amilyennek a filmvásznon,
a médiában mutatkoznak, de a kiállított 25 alak na-
gyobb hányada jól sikerült hasonmás, élethű figura. A
Rémület Kamrájára nem kell számítanunk, mint Tus-
saud-éknál, a letűnt rémséges diktátorok – az itt jelen
levő Sztálin és Fidel Castro például – napjainkban már
nem is ijesztőek. Valaki a vendégkönyvben talán ezért
hiányolta Hitlert a kiállításról. Rémisztőbbnek vélhető
jelenlegi hatalmát tekintve Putyin és Trump. A látoga-
tók azonban mégsem előttük időznek, nem velük szel-
fiznek. A fiatalok Adele, Beyoncé, Justin Bieber, Mick
Jagger, netán Inna vagy Enrique Iglesias láttán jönnek
lázba. Még többen tömörülnek a Mihai mellett pózoló
honi focikirály, Hagi és a fenomenális Messi meg Cris-
tiano Ronaldo előtt. Vajon a foci tényleg mindent visz?
A labdarúgózsenik a legnagyobb celebek? Érdekes,
hogy amíg ott nézelődtem, nem sokan fényképezték a
filmművészet, a mozivilág nagyjait. Pedig a közönség
olyan legendás színészóriásokhoz közelíthet, és mérheti
magát életnagyságú viaszmásukhoz, mint Al Pacino,
Robert De Niro, Jim Carrey, Rowan Atkinson. A két
előbbi már-már utolérhetetlen életművel rendelkezik,
Oscar-díj, Golden Globe-díj és sok más elismerés bir-
tokosai, a gengsztermozi meghatározó személyiségei,
filmtörténeti eseménynek számított, amikor közös pro-
dukciójuk született. A Keresztapában mindketten szere-
peltek, de nem volt közös jelenetük, a Szemtől szemben
viszont már együttes játékuk révén vált kivételes filmes
teljesítménnyé. És hasonlóan hatalmas dobásra számít
a szakma és a közönség a The Irishman esetében is,
amelyben Martin Scorsese rendezésében szintén együtt
teremthetnek felejthetetlen mozis perceket. Ha ez a na-
gyon várt Netflix-produkció az idei Oscar-díj tekinteté-
ben nem is jöhet számításba, biztos, hogy a február
24-én zajló Oscar-gálán a két főszereplő neve, arca,
alakja sokfelé premier plánba kerül majd. A kolozsvári
Vax Museumban, ahol ugyancsak egymás mellé helyez-
ték őket, március 10-ig veregethetjük meg a vállukat.
(N.M.K.)

Pizzaillat

Erről jut eszembe



Miközben a környékbeli fal-
vak malmai rendre bezártak,
a koronkaiban folyamatosan
búzát, kukoricát öntenek a
garatba. Háziasszonyoktól
hallottam, hogy nagyon jó ke-
nyér és kalács sül abból a
lisztből, amit ebben a malom-
ban őrölnek. Utunk Koronkára
vezetett, így a malomba is be-
néztünk, hadd lássuk, mitől is
olyan jó a koronkai liszt. 

Elsőként Székely József főmol-
nárral beszélgettünk, akinek nincs
sok ideje erre, hiszen a malom fo-
lyamatosan működik, s ilyenkor
minden molnárnak oda kell állni. 

– A malom viszonylag új, 1997-
ben kezdett üzemelni. A kollektív
gazdaság volt itt. Az épületeket
megjavítottuk, átalakítottuk, kibő-
vítettük. A raktárakat mi építettük.
Az épületek mellett tó volt, a kas-
télyhoz tartozott valamikor. A mal-
mot mi létesítettük, gépeket
vásároltunk, egy részét az ország-
ból, a másik részét Magyarország-
ról. Azóta búzát és kukoricát
őrölünk benne. Kisebb mennyiség-
ben a lakosságnak, nagy tételben a
pékségeknek – mondta a főmolnár. 

– Volt-e hagyománya ennek a
családban, volt-e molnár a csa-
lád felmenői között?

– Két sógor, Székely Sándor és
Kádár Lajos társultak, és belevág-
tak a malomlétesítésbe. A Székely
Sándor apósa volt molnár, innen
származott az ötlet, hogy malmot

kellene létesíteni. Mivel Székely
Sándor a közelmúltban elhunyt, a
fia, Székely Botond vette át a he-
lyét, aki tulajdonképpen erdőmér-
nök, de tudását a családi
vállalkozásban kamatoztatja. 

– Van-e kereslet, hogyan műkö-
dik a malom? 

– Tekintettel arra, hogy a környé-
ken nincs, sokan járnak ide a kör-
nyező falvakból is, sőt még más
megyéből is vannak visszatérő
ügyfelek. A régi falusi malmokkal
az a gond, hogy a falusi emberek
már nem sütnek kenyeret. Mivel
nincs kereslet a lisztre, a malmokat
bezárták, vagy egy héten csak egy
nap őrölnek. A koronkai malomban
bőven van munka. Felöntjük a
búzát és lejártatjuk. Ritkán áll a
malom.

– Milyen a liszt?
– A búzából többféle liszt lesz: fi-

nomliszt, egységes kenyérliszt, tel-
jes kiőrlésű liszt és korpa. A kenyér-
lisztre van a legnagyobb igény. A
pékségek a 650-es lisztet viszik. A
magánszemélyeknek is igény sze-
rint őröljük a búzát.

– Koronkán sütnek-e kenyeret a
háziasszonyok?

– Nemigen. Még Somosdon sem!
Annak ellenére, hogy hagyo-
mányőrző falu. Hogy miért mon-
dom ezt? Mert somosdiak vagyunk,
onnan tudjuk. De vannak olyanok is
– igaz, kevesen –, akik házi kenye-
ret sütnek, abból a meggondolásból,
hogy úgy nincs benne adalékanyag
– mondta Székely József. 

– Hány alkalmazottat foglalkoz-
tatnak? – ezt már Székely 
Botondtól kérdezem, aki édes-
apjától vette át a cég ügyeit, a
cégvezetés egy részét, az elő-
könyvelést is. 

– A malomban 12-en dolgozunk.
A munkások között vannak helybe-
liek és somosdiak is.

– Milyen minőségű a búza?
– Gyengébb, mint a tavalyelőtti.

Több esetben kicsírázott, nagy volt
a nedvességtartalma, és emiatt szá-
rítani kellett. 

– Mennyibe kerül az őrlés?
– Száz kiló búza őrlése 25 lej.

Sok vásárhelyinek van földje falun,
megkapják a gabonát, behozzák,
megőröljük a búzát, az adott meny-
nyiségre értékjegyeket kapnak,
amivel majd a pékségek kenyérüz-
leteiből kiválthatják a pékárut, ami-
nek csak a munkadíját kell kifizetni. 

– Vásárlók is vannak?
– Sokan járnak lisztet vásárolni,

korpát is vesznek az állatoknak. 
– Mi a titka, hogy a koronkai
malom továbbra is működik, s
nem jutott a többi sorsára?

– Egy jól működő rendszert ala-
kítottunk ki, jobban melléálltunk –
mondta Székely József. – Megke-

restük a klienseket, cégeket, péksé-
geket. A pékségeknek is előnyös,
hogy a közelben van a malom,
ahonnan biztosítható a liszt. Így
mindenki jól jár, hiszen a pékeknek
van miből kenyeret sütni, ami min-
dennap kelendő. 

Amikor a kenyérliszt minőségé-
ről esett szó, Székely Botond bea-
vatott a liszt minőségi
ellenőrzésének fortélyaiba, hogy
hogyan mérik a liszt nedvességtar-
talmát, a sikértartalmat, amire kis
laboratórium áll rendelkezésükre. 

Távozáskor Kádár Lajos, a
malom társtulajdonosa az ajtóban a
rakodást követte, ahogyan a lisztes-
zsákok felkerülnek a teherautóra,
indulóban a pékségbe. 

– A koronkai liszt azért jó és ke-
lendő, mert semmilyen adalékanyag
nincs benne. Olyan hagyományos
kenyeret, kalácsot lehet belőle
sütni, amiben nincs kelést serkentő
anyag, ízfokozó vagy más adalék.
Ezért szeretik az emberek. 

Négyszázezernél is több dí-
zelautó-tulajdonos csatlako-
zott Németországban a
Volkswagen (VW) ellen az
autógyártó konszern dízel-
botránya miatt szervezett
csoportos keresethez – írták
pénteken német hírportálok.

Az úgynevezett csoportos meg-
állapítási keresetnek a szövetségi
igazságügyi hivatalnál vezetett
nyilvántartásába több mint 401
ezren regisztrálták magukat tavaly
novembertől január végéig.

Az autótulajdonosok ezzel csat-
lakoztak a fogyasztóvédelmi szer-
vezetek országos szövetsége
(vzbv) és a legnagyobb autótulaj-
donosi érdekvédelmi szervezet, az
ADAC autóklub által a VW ellen
közösen indítandó perhez, amely-
nek révén megpróbálják kártérí-
tésre kötelezni az autógyártót.

A csoportos megállapítási kere-
set (Musterfeststellungsklage) új
elem a kollektív jogorvoslat né-
metországi szabályozásában, ta-
valy novemberben vezették be,

éppen a VW dízelbotránya miatt.
Célja a fogyasztók jogainak erősí-
tése a túlerőben lévő nagyvállala-
tokkal szemben. A pereket nem az
egyes fogyasztók, hanem fogyasz-
tói szövetségek folytatják, a költ-
ségeket, pénzügyi kockázatot is
ezek a szervezetek viselik, a fo-
gyasztók számára kedvező bírósági
döntés viszont mindenkire érvé-
nyes, aki csatlakozott a keresethez.

A vzbv és az ADAC kezdemé-
nyezése az első eset az új jogintéz-
mény történetében. Az eljárás a
számukra legjobb esetben azzal
végződhet, hogy a bíróság megál-
lapítja, a VW szándékosan mél-
tánytalanul járt el, és ezzel kárt
okozott gyártmányai vásárlóinak.
A következő lépésben a keresethez
csatlakozott fogyasztóknak már
egyénileg kell kártérítést kérniük a
gyártótól. A keresethez EA189 tí-
pusú dízelmotorral szerelt, és a dí-
zelbotrány miatt szervizre
visszarendelt Audi, Seat, Skoda és
Volkswagen gépkocsik németor-
szági tulajdonosai csatlakozhatnak.

A VW dízelbotránya úgy került
nyilvánosságra, hogy az Egyesült
Államok Környezetvédelmi
Ügynöksége (EPA) 2015 szeptem-
berében megvádolta a gyártót,
hogy olyan szoftvert telepített 482
ezer dízelüzemű jármű kipufogó-
gáz-tisztító berendezésébe, amely
érzékeli a mérés körülményeit. Az
autó így a teszteken a valóságos
nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét
produkálja, vagyis csal a vizsgán.
A VW elismerte a csalást. Az ügy
világszerte a VW mintegy 11 mil-
lió gépjárművét érinti, ezek közül
8,5 milliót az EU-ban adtak el.

A botrány miatt indított vizsgá-
latokon más gyártóknál is kimutat-
tak hasonló szabálytalanságot.

A VW az autóipar legnagyobb
szereplője, a csoporthoz tartozik a
névadó Volkswagen mellett az
Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lam-
borghini, a Porsche, a Seat és a
Skoda, valamint a Ducati sportmo-
torkerékpár, és saját márkájú ha-
szonjárművei mellett a Scania és a
MAN tehergépjárműveket is a VW
gyártja. (MTI)

Tavaly a belföldi turizmus biz-
tosította Romániában az ide-
genforgalom növekedését –
írta hétfőn a Ziarul Financiar
című gazdasági napilap.

Az országos statisztikai intézet
adatai szerint tavaly 5,7 százalék-
kal, 28,449 millióra nőtt a vendég-
éjszakák száma a romániai
kereskedelmi szálláshelyeken. A
vendégek száma 6,3 százalékkal,
12,809 millióra emelkedett, amiből
a román turisták több mint 10 mil-
liót tettek ki. Ez utóbbiak száma 7,7
százalékkal nőtt az előző évhez ké-
pest, és lényegében ők biztosították
a romániai idegenforgalom tavalyi
növekedését.

A külföldi turisták száma 1,3 szá-
zalékkal, 2,785 millióra nőtt, ők

5,304 millió vendégéjszakát töltöt-
tek el, ami 0,7 százalékos növeke-
dés a 2017-es évhez képest.

A Ziarul Financiar megállapí-
totta, hogy a belföldi turizmus nö-
vekedését az üdülési csekkek
okozták, amit a kormány a közal-
kalmazottaknak adott tavaly, így a
román turisták által eltöltött vendé-
géjszakák száma 6,9 százalékkal
emelkedett.

A lap megjegyezte, hogy Romá-
nia az utolsók között van az Euró-
pai Unióban a vendégéjszakák
száma tekintetében, Magyarország
és Csehország is megelőzi. A tér-
ségben az első helyen Lengyelor-
szág áll, ahol a turisták háromszor
több vendégéjszakát töltenek
évente, mint Romániában. (MTI)

   6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ GAZDASÁG _______________________________________ 2019. február 6., szerda

Mezey Sarolta

Székely Botond Fotó: Nagy Tibor

Székely József

Százezrek fogják perbe a Volkswagent 
Németországban

Öt és fél éve a leglassúbb nö-
vekedési ütemet mutatta ja-
nuárban az euróövezeti
gazdaság teljesítménye a
londoni IHS Markit gazda-
ságkutató intézet kedden
publikált elemzése szerint.

Az előzetes 50,7 pontnál maga-
sabbnak bizonyult, 51,0 pont lett
az euróövezeti feldolgozóipar ja-
nuári kompozit beszerzésimene-
dzser-indexe, de 0,1 százalék-
ponttal alacsonyabb a decemberi
51,1 pontnál.

A kompozit BMI a feldolgozó-
ipari és szolgáltatóipari mutatók
összesítésével készül. Januárban a
kompozit BMI már sorban az ötö-
dik hónapja csökkent és öt és fél

éves mélypontot ért el. Az euró-
övezet szolgáltatóiparának kedden
publikált végleges januári beszer-
zésimenedzser-indexe szintén jobb
lett az előzetes értéknél és nem vál-
tozott a decemberihez képest. Az
index előzetes értéke 50,8 pont
volt, a végleges januári érték pedig
51,2 pont lett, megegyező a 49
havi mélypontra jutott decemberi-
vel.

Az euróövezeti feldolgozóipar
még múlt pénteken publikált be-
szerzésimenedzser-indexének
(BMI) végleges értéke januárban
az előzetessel megegyező 50,5
pontra csökkent a decemberi 51,4
pontról. A mutató januárban már
sorban a hatodik egymást követő

hónapban csökkent és 2014 no-
vembere óta a legalacsonyabb ér-
téken állapodott meg. A BMI 50
pont feletti értéke a vizsgált gazda-
sági tevékenység teljesítményének
növekedését, 50 pont alatti értéke
pedig zsugorodását jelzi.

Januárban a spanyol gazdaság
érte el a legjobb teljesítményt az
euróövezetben 54,5 pontos, hét-
havi csúcsra emelkedő kompozit
BMI-vel. Az írországi kompozit
BMI 67 havi mélypontra, 53,3
pontra csökkent, a német 52,1 pon-
ton két hónapja a legjobbnak bizo-
nyult, az olasz 48,8 pontra, 62 havi
mélypontra, a francia 48,2 pontra,
50 havi mélypontra csökkent.
(MTI)

Lassult januárban az euróövezeti gazdaság növekedése

Kiváló lisztet jár a koronkai malom

A belföldi turizmus 
biztosította 

az ágazat bővülését

Szerkesztette: Benedek István



A múlt héten a prefektúrán
Székely Annamária, a Maros Me-
gyei Környezetvédelmi Őrség
főfelügyelője ismertette az
őrség 2018. évi tevékenysé-
gét. A statisztikai adatok iga-
zolják, annak ellenére, hogy
2017-hez képest bizonyos te-
rületeken jóval több bünte-
tést róttak ki, a
környezetvédelemmel kap-
csolatos általános helyzetkép
javul. Megoldásra vár még a
szelektív hulladékgazdálko-
dás, amelynek beindításától
várják, hogy kevesebb szemét
kerüljön ki a folyók és pata-
kok partjára, az erdőszélre,
más törvénytelen lerakóhe-
lyekre. A főfelügyelő a főis-
páni hivatalhoz benyújtott
jelentést taglalta lapunknak.

Annak ellenére, hogy Románia a
környezetvédelem terén a törvény-
kezést illetően felzárkózott az uni-
óhoz, és léteznek a megfelelő
jogszabályok, mint minden téren, itt
is az alkalmazással van a legna-
gyobb gond. Az egyik ilyen helyzet,
amely gyakran vezet Marosvásár-
helyen is nézeteltéréshez, a famet-
szésekkel kapcsolatos eljárás, ami
nincs megfelelően szabályozva. 

A megyei környezetvédelmi őr-
ségnél tavaly nyolc felügyelő dol-
gozott, többen közülük irodai
munkát végeznek, így tulajdonkép-
pen csak időnként, három csoport-
ban folyik terepmunka. A lakosság
által jelzett gondokon kívül számta-
lan, a minisztérium által kért köte-
lező ellenőrzést is kell végezzenek,
sok esetben elsőbbségi sorrendet
kell felállítsanak. Ez azonban néha
elégedetlenséget szül azok részéről,
akik elvárnák, hogy azonnal intéz-
kedjenek. A legnagyobb probléma
még mindig a hulladékgazdálko-
dással van. Maros megyében 102
közigazgatási egység működik,
ezek közül 2018-ban 44 kapott bün-
tetést. Ez elég nagy szám.

Székely Annamária kifejtette,
annak ellenére, hogy még nem mű-
ködik a megyei hulladékgazdálko-
dási rendszer, a polgármesteri
hivataloknak meg kell oldaniuk a
szelektív hulladékgazdálkodást.
Korábban, a megyei tanács jóvoltá-
ból, kaptak szelektív gyűjtőedénye-
ket, van, ahol sikerült valamilyen
szolgáltatóval megoldani ezt, de a
települések nagy részén nem műkö-
dik a rendszer, sokan várják a meg-
oldást a megyei szolgáltatótól. Az

illegális szemétlerakók miatt tavaly
hatszor büntettek. Nehéz tetten érni
a szemetelőket. A folyó- és patak-
partra lerakott szemét magas vízál-
láskor kerül a partra, és legtöbbször
nincs „gazdája”. Az erre vonatkozó
törvény azonban világosan ki-
mondja, hogy a terület tulajdonosá-
nak kell gondoskodnia annak
eltakarításáról, ezért bírságolták
meg többnyire a polgármesteri hi-
vatalokat. 

Egy másik, jól körülhatárolható
tevékenységi területük a biológiai
sokféleség megőrzése, ami tulaj-
donképpen a környezetvédelmi te-
rületek ellenőrzése. Maros
megyében 42 védett terület van,
amelyek közül a legnagyobb a Ke-
lemen Nemzeti Park. Nagyrészt az
itteni fakitermeléssel kapcsolatos
munkálatokat ellenőrizték. A főfel-
ügyelő elmondta, mind kevesebb
fát termelnek ki. A védett területe-
ken nem tilos a gazdasági tevékeny-
ség, csak ezt az adott terület
menedzsmenttervének megfelelően,
az erdőgazdálkodást szem előtt
tartva kell végezni. Tavaly új faki-
vágási engedélyt nem kértek, így a
kitermelés a korábban betervezettek
alapján történik. Ezenkívül figye-
lembe kell venni azt is, hogy sok
esetben széldöntéses területen dol-
goznak, ahol el kell pucolják a ter-
mészeti jelenség okozta kárt. Tavaly
33-szor ellenőrizték a természetvé-
delmi területeket. 

2018-ban, a szakminisztérium
felkérésére, a katasztrófavédelmi
felügyelőség és a környezetvédelmi
ügynökség munkatársaival 116 al-
kalommal ellenőrizték azt a nyolc
ipari egységet, ahol nagy mennyi-

ségű veszélyes vegyi anyagokat tá-
rolnak vagy dolgoznak fel, köztük
a marosvásárhelyi vegyi kombiná-
tot. A főfelügyelő elmondása szerint
ezek a cégek kötelesek betartani bi-
zonyos óvintézkedéseket. Ezt meg
is teszik, hiszen nem tapasztaltak
rendellenességet a múlt évben.

Három nagy meddőhányót monito-
roznak, az egyik a marosvásárhelyi
kombináté, amit, mint ismeretes, át-
vett a város, és egy beruházásnak
köszönhetően befednek. Itt a munka
akadozik ugyan, de halad. A másik
kettő a dicsőszentmártoni Bicapa
Rt. és a Carbid-Fox Rt. hulladéktá-
rolója. Jó hír, hogy az előbbi veszé-
lyes hulladéktárolójának (bikromát-
vegyület) semlegesítésére jelentke-
zett egy magáncég. Felvállalta,
hogy feldolgozza a lerakott anya-
got, kivonja belőle a veszélyes ve-
gyületet, és értékesíti a kinyert
terméket, a többit pedig megfelelő-
képpen lezárja. Folyamatban van a
cég engedélyeztetése, és ez reményt
ad arra, hogy végre megoldódik a
megye egyik „történelmi” szennye-
zőforrásának kérdése. A Carbid-Fox
lerakata nem tartalmaz veszélyes
anyagokat. Itt az a gond, hogy mind
a vállalat, mind a meddőhányó gaz-
dátlan, nem sikerült értékesíteni az
egykori állami ipari egységet. A tör-
vény szerint állami beruházással
kell bezárni a telepet, ami hosszú
folyamat, és egyelőre remény sincs
arra, hogy ez megvalósul. 

Vitatott ipari szennyezőforrások
a Maros partján levő kavicskiterme-
lők. A kavicsmosásból származó
vizet évente többször beengedik a
folyóba, ami környezetkárosító.
Ahhoz azonban, hogy megbírságol-
ják az ipari egységeket, szükség

lenne olyan laboratóriumi vizsgála-
tokra, amelyek kimutatják, hogy
milyen mértékben károsította a
folyó élővilágát az iszapkoncentrá-
ció-növekedés. A környezetvédelmi
őrség nem rendelkezik ilyen labora-
tóriummal, az egyetlen hely, ahol a
vizsgálatot elvégezhetik, a Maros
Vízügyi Hatóság. Ám a kavicsbá-
nyákat ez a hatóság engedélyezteti,
és az ebből származó jövedelem is
bizonyos mértékben őket illeti. Így
ez ördögi kör. 

Tavaly a lakosság 144 alkalom-
mal értesítette a környezetvédelmi
őrséget valamilyen ügyben. Székely
Annamária szerint többnyire olyan
ügyekben fordulnak hozzájuk, ami
nem a környezetvédelmi őrség ha-
táskörébe tartozik. Az egyik ilyen a
beltéri zajártalom. A környezetvé-
delmi őrök nem mehetnek be a ma-
gánházakba ellenőrizni a zajszintet.
Valószínű, hogy ez a helyi rendőrök
dolga lesz, de még nem tisztázza
jogszabály. Gyakori panasz vidéken
a háztáji gazdaságokban egyik

szomszédtól a másikhoz átszivárgó
trágyalé. Ebben az esetben sem in-
tézkednek, hiszen a farmok, istállók
működési engedélyét a polgármes-
teri hivatalok bocsátják ki és ellen-
őrzik. Csak a 100 szarvasmarha
fölötti állományú farmok kell kér-
jenek környezetvédelmi engedélyt,
illetve csak ezeket ellenőrizhetik a
környezetvédelmi őrség felügyelői. 

Tavaly két nagyobb véletlenszerű
szennyezés volt. Az egyik április-
ban, amikor Radnót környékén egy
ipari egység olajt juttatott a Ma-
rosba. Tévedésből megnyitottak
egy zsilipet, és így került a káros
anyag a folyóba. Sajnos a mai napig
sem tudják, milyen mennyiségben.
A céget megbüntették. A másik eset
májusban volt, amikor Kisiklandon
leégett egy istálló, az állatokkal
együtt. A lehető legrövidebb idő
alatt eltakarították a romokat a
benne levő hulladékkal együtt. És
volt még egy autóbaleset, amikor
olajszármazékokat szállító tartály-
kocsi Kenden patakba borult. Itt is
sikerült megakadályozni a szennye-
zés terjedését. 

Még egy sajátos üggyel is foglal-
koztak tavaly, a környezetvédelmi
ügynökséggel 21 medvekilövési vé-
leményezést bocsátottak ki. A jog-
szabály szerint kárjelzés esetén a
vadgazdálkodási alapok adminiszt-
rátorai kérhetik a vadállatok kilövé-
sét. Az esetet mindkét hatóság

szakértői kivizsgálják, szakvéle-
ményt fogalmaznak meg, amit to-
vábbítanak a minisztériumhoz,
amely kibocsátja a kilövési enge-
délyt. A tavalyi 21-ből két esetben
(Tókán és Balán) támadott meg em-
bert a medve. Nagyrészt állatokban
és gazdaságokban tett kárt az élel-
met kereső nagyvad. 

Tavaly összesen 1.080.100 lej ér-
tékben 74 alkalommal bírságoltak a
környezetvédelemi felügyelők, ez
92%-kal (!) több, mint 2017-ben.
Azért ilyen nagyarányú a növeke-
dés, mert két évvel ezelőtt elmarad-
tak az ellenőrzések. 

2018-ban a környezetvédelmi
felügyelőség munkatársai jótékony-
sági rendezvényeken is részt vettek.
Jelen voltak április 22-én a Föld-
napi rendezvényeken és március
12-én, a környezetvédelmi felügye-
lőség napján különböző oktatási in-
tézményekben, takarítási akciókon
vettek részt, és a centenárium évé-
ben Karácsonfalván 100 bükkfát ül-
tettek el egy kitermelt erdőterületen. 
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Vajda György
Székely Annamária Fotó: Vajda György

Környezetvédelem 
Több a büntetés, de javul a helyzetkép 



Tanulmányaikban eredményes, tehet-
séges, kreatív, talpraesett 15-19 éves
középiskolai, gimnáziumi, líceumi,
szakközépiskolai tanulói jogviszony-
nyal rendelkező fiatalok jelentkezését
várják a Rákóczi Mozgótáborba, a pá-
lyázat benyújtásának határideje: áp-
rilis 6.

A Magyarságismereti Mozgótábor célja a
határon túli magyar és kanadai fiatalok ma-
gyarországi körútja, melynek során mélyeb-
ben megismerkednek a magyar
történelemmel, kultúrával, művészetekkel, a
résztvevők egymással, az otthonról vitt kul-
turális értékeket (ének, tánc stb.) a tábor tag-
jai számára közkinccsé teszik. A tábor
helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest
(4 nap), időpont: 2019. június 27. – július 8.,
szervezői: a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a
Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest), Rá-
kóczi Alapítvány (Kanada), magyarországi
Templomos Lovagrend.

Pályázhatnak: azok a magyar fiatalok, akik
a Kárpát-medencében határon túli magyar te-
rületen élnek; 15. életévüket 2019. június 27-
ig betöltötték és még nem töltötték be a 19.
életévüket; elkötelezetten érdeklődnek a ma-
gyar történelem és kultúra iránt; az alább
megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és

benyújtják a területileg illetékes referensnek;
korábban nem vettek részt Magyarságisme-
reti Mozgótáborban; vallásukat gyakorló fia-
talok, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell önéletrajzi le-
írást elérhetőségekkel – levelezési és e-mail-
cím, telefonszám, családi körülmények
ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; ér-
deklődési körök, szakkörök, versenyek és
azokon elért helyezések; közösségi feladatok,
tanár (osztályfőnök, esetleg igazgató), lel-
kész, ill. közéleti személyiség ajánlását (ösz-
szesen két ajánlás), nyilatkozatot arról, hogy
korábban még nem vett részt Magyarságis-
mereti Mozgótáborban, saját címre megcím-
zett és felbélyegzett válaszborítékot (adott
országon belül). A pályázat a területileg ille-
tékes referensnek nyújtandó be. A pályázat
benyújtásának határideje: 2019. április 6.
(postai bélyegző dátuma). A pályázat elbírá-
lásnak ideje és értesítés a pályázatról régiók
szerint változó, a helybeli referens minden
esetben értesíti a pályázókat. 

A pályatételek: kidolgozandó az egyik,
min. 2. max. 3 oldal terjedelemben – géppel
(Times New Roman betűtípus, 12-es betűmé-
ret) vagy kézzel írva: II. Rákóczi Ferenc-em-
lékév, Te hogyan látod?, Magyar iskolák
helyzete, A nemzettudat és a sport összefonó-
dása, „Menni vagy maradni – elvándorlás

kontra szülőföldön maradás” – videóanyag.
Bővebben a kidolgozandó tételekről a
www.rakoczialapitvany.hu honlapon lehet ol-
vasni. A nyertes pályázók részt vehetnek a
Magyarságismereti Mozgótáborban, a rész-
vétel költségeit az alapítvány fedezi. A pályá-
zati anyagot a Maros megyei és szórványban

élő pályázók Péntek Bori referenshez küld-
hetik. A pályázatokat elsősorban elektroniku-
san várják a pentekborbala@gmail.com
e-mail-címre. A pályázat postai úton is be-
küldhető (ez esetben kérik az elektronikus
verziót is) az alábbi címre: 407343, Şaula, Nr.
37, Judeţul Cluj/Kolozs megye. (sz.p.p.)

A büntetőjogban is alkalma-
zandó méltányosság és embersé-
gesség elvéből kifolyólag egy
büntetését teljes egészében letöl-
tött vagy a törvény szerint letöl-
töttnek minősített személyt a
büntetésvégrehajtás megszűnése
után nem lehet a végtelenségig
megbélyegezni az elkövetett cse-
lekmény és a letöltött büntetés
miatt, ezért létezik a rehabilitáció
intézménye. Ennek megértéséhez
szükséges tudni, hogy a végleges
és jogerős büntetőjogi ítéletek be-
kerülnek az elítélt bűnügyi erköl-
csi bizonyítványába (cazier
judiciar), ezáltal ezek az ítéletek,
az elítélt büntetett múltja harmadik
fél számára nyilvánosságra kerül-
het, például egy állásinterjún kér-
heti a jövőbeni munkaadó, hogy a
majdani alkalmazott mutassa be az
erkölcsi bizonyítványát. Termé-
szetesen ez nem jelenti azt, hogy a
munkaadó minden további nélkül
visszautasíthatja annak a személy-
nek az alkalmazását, akinek nem
„tiszta” az erkölcsi bizonyítványa,
hiszen akkor – általában – objek-
tíven nem igazolható diszkriminá-
ciót követ el, amit a törvény
szankcionál (de természetesen lé-
teznek olyan munkakörök, ahol
méltányosan és objektíven elvár-
ható, hogy a jövőbeni alkalmazott
ne legyen büntetett előéletű, pél-
dául egy biztonsági őr esetében). 

A rehabilitáció eredményekép-
pen megszűnnek a büntetőjogi íté-
let következményei, valamint az
ítélettel kapcsolatos mindennemű
bejegyzés törlődik az illető erköl-
csi bizonyítványából. Tehát a re-
habilitáció az a büntetőjogi
intézmény, melynek eredménye-
képpen a büntetés letöltésétől
vagy a büntetésvégrehajtás elévü-
lésétől számítva, ha az elítélt telje-
sít más előírt törvényes
feltételeket, bizonyos, a törvény

által előírt határidő eltelte után a
büntetőjogi ítélet következményei
megszűnnek, törlődnek. Attól füg-
gően, hogy milyen természetű il-
letve terjedelmű büntetésről van
szó, a törvény több rehabilitációs
időt, illetve rehabilitációs eljárást
ír elő. Ennek értelmében az az el-
ítélt, akit büntetőjogi pénzbüntetés
fizetésére köteleztek, vagy a kisza-
bott börtönbüntetés nem több mint
2 év, vagy annak végrehajtását fel-
tételesen felfüggesztették, rehabi-
litálódik a törvény erejénél fogva
(reabilitare de drept), minden más
bírósági eljárás nélkül, ha 3 évig
nem követ el más bűncselek-
ményt. A 3 évet ezekben az esetek-
ben a büntetés kifizetésétől, a
börtönbüntetés letöltésétől vagy a
felfüggesztési próbaidőszak letel-
tétől számítják. Ebben az esetben
a bíróság nem kimondja az illető
személy rehabilitációját, hanem
csak megállapítja a rehabilitáció
bekövetkeztét, amennyiben a tör-
vényes feltételek fennállnak. A
gyakorlatban mégis szükség van
egy bírósági határozatra, amely-
nek alapján az erkölcsi bizonyít-
ványt kezelő intézmény törli az
illetőt a nyilvántartásából, de is-
mételjük: a bírósági határozat nem
kimondja, hanem csak megálla-
pítja a rehabilitáció bekövetkeztét.
Ezt a különbségtételt azért kell
hangsúlyozni, mert a két év feletti
börtönbüntetések esetén már
külön bírósági eljárás keretében,
és más, törvényes feltételeket bi-
zonyítva, a bíróság csak kérésre
rehabilitálja az elítéltet, kimondva,
és nem megállapítva a rehabilitá-
ciót. Ekkor már bírósági rehabili-
tációról beszélünk (reabilitare
judecătorească), amelynek több
feltétele van. Ennél az eljárásnál
már más rehabilitációs időszakok-
ról beszél a törvény. Ennek értel-
mében 2 és 5 év közötti
börtönbüntetés esetén 4 év kell el-
teljen a büntetés letöltésétől szá-
mítva a rehabilitációs kérés

beadásához. Amennyiben 5 és 10
év közötti börtönbüntetésről be-
szélünk, a rehabilitációs időszak 5
év. Tíz év fölötti börtönbüntetés
vagy életfogytiglani börtönbünte-
tést helyettesítő börtönbüntetés
esetén 7 év a rehabilitációs idő-
szak, életfogytiglani börtönbünte-
tésnél a rehabilitációhoz 10 év
szükséges. Ebben az utóbbi eset-
ben természetesen csak akkor be-
szélünk rehabilitációról,
amennyiben az életfogytiglani
börtönbüntetést kapott személy
kegyelemben részesült, a büntetés
végrehajtása elévült vagy az elítél-
tet feltételesen szabadlábra helyez-
ték. A rehabilitációs időszak letelte
előtt elhalálozott személyt a bíró-
ság rehabilitálhatja, amennyiben
úgy ítéli meg, hogy annak halála
előtti magaviselete méltóvá tette
erre. A rehabilitációs időszak, mint
említettük, a pénzbüntetés kifize-
tésétől vagy a büntetés végrehajtá-
sának befejezésétől vagy
elévülésétől számítódik. Amennyi-
ben az elítéltet kegyelemben ré-
szesítették, a rehabilitációs
időszak a kegyelmi rendelet dátu-
mától vagy – amennyiben a ke-
gyelmi rendeletet a büntetőjogi
ítélet kimondása vagy jogerőre
emelkedése előtt hozták – az ítélet
jogerőre emelkedésétől számító-
dik. Ha több egymást követő íté-
letről van szó, a rehabilitációs
időszakot a legsúlyosabb büntetés
alapján számolják ki, kezdetét
pedig a legutolsó büntetés letölté-
sétől számítják. A bírói rehabilitá-
ció egyik feltétele az, hogy a
rehabilitációs időszakban az elítélt
ne kövessen el újabb bűncselek-
ményeket. A másik feltétele, hogy
az elítélt fizesse ki a perköltséget,
valamint teljesítse a számára az
ítéletben megszabott polgári köte-
lezettségeket, kivéve ha bizonyít-
ható, hogy ezeket objektív okok
miatt nem tudta teljesíteni, vagy a
sértett fél elállt ezek követelésétől.

(Folytatjuk)
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Büntetőjog (VIII.)
A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség a „balesetes” csa-
lókra figyelmezteti a
lakosságot, mivel a bejelen-
tések alapján újra szedik ál-
dozataikat az átverésekre
szakosodott szélhámosok. A
Légy óvatos! Ne hagyd magad át-
verni! címmel közzétett tájé-
koztató szerint a trükkös
csalók jól megrendezett szín-
játékokkal viszik véghez a
terveiket. Kiváló színészi ké-
pességekkel rendelkeznek,
rendkívüli beszédkészségük
van, és az úgynevezett rossz
hírek hallatán az emberek lel-
kiállapotára alapoznak.

A bűnözők egyik gyakori forga-
tókönyve a közúti baleset. A telefo-
nos mese általában így kezdődik:
„A fiad balesetet okozott, sürgősen
szüksége van ötezer euróra…”

A tettesek magas beosztásúként
mutatkoznak be – ügyvéd, ügyész,
rendőr vagy orvos szerepében –, és
különböző összegeket kérnek. A
pénzt azzal az ürüggyel kérik, hogy
az általában első fokú rokon balese-
tet szenvedett, és azonnal szüksége
van rá, vagy a sürgős egészségügyi,
életmentő beavatkozás miatt, vagy
azért, mert a rendőrség vétkesnek
találta őt, és bűncselekmény gyanú-
jával letartóztatta.

Annak érdekében, hogy a kisze-
melt áldozatokkal elhitessék a tör-
ténetüket, és a hiszékenyek még
jobban megilletődjenek, hangsú-
lyozzák, hogy a balesetet szenve-

dett hozzátartozónak komoly sérü-
lései vannak, bármilyen kommuni-
káció súlyosbítaná az egészségi
állapotát, ezért nem beszélhetnek
vele személyesen. 

A kért vagy kialkudott összeget
az áldozat a bűnöző által megadott
bankszámlára kell utalja, vagy egy
gyorsfutárnak átadja, aki a házához
megy, esetleg a telefonon előre
megszabott találkozóhelyen adhatja
át. 

A rendőrségi közleményben arra
figyelmeztetnek, hogy minden ilyen
vagy hasonló esetben cselekedjenek
megfontoltan, ellenkező esetben
nagy összegektől foszthatják meg a
gyanútlan embereket.

– Ne hagyják, hogy az érzelmek
uralkodjanak el rajtuk, és azok ve-
zessék a cselekedeteiket, mielőtt
döntenek, alaposan gondolják át a
helyzetet!

– Idegeneknek ne adjanak ki sze-
mélyes adatokat!

– Járjanak egy lépéssel a csalók
előtt! Fel kell hagyni a „vakon meg-
bízással”, ehelyett tájékozódni kell
egy valós baleset jogi és egészség-
ügyi következményeiről!

– Az állítólagos balesetet azonnal
ellenőrizni lehet a 112-es egységes
hívószámon, ezáltal tisztázódik a
helyzet.

– A legfontosabb megjegyezni,
hogy a közúti baleseteket soha nem
„oldják” meg telefonon! Amennyi-
ben egy baleset valóban megtörtént,
azt pénzzel egyébként sem lehet
„megoldani”. (pálosy)

Újra aktívak a „balesetes” csalók
Több tízezer lejt is kérhetnek

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázata
26. Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor



Marad a teremlabdarúgó 2.
liga első helyén a Marosvá-
sárhelyi CSM teremlabda-
rúgó-csapata. A 11. forduló
keretében Lucian Nicuşan
csapata Segesvárra látoga-
tott, ahol érvényesítette
esélyesi státusát. A megye-
székhelyi alakulat már az
első félidőben jelentős
előnyre tett szert, majd egy
kicsit kiengedett a szünet
után, de megőrizte a különb-
séget. 

A Marosvásárhelyi CSM szá-
mára az évad talán legfontosabb
mérkőzése következik, hiszen
amennyiben nyerni tud vasárnap

az 1. ligás Jászvásári Poli ellen a
Románia-kupa nyolcaddöntőjé-
ben, megnyílik az út a négyes
döntő felé, ami egy másodosztályú

csapatnak igencsak jelentős ered-
mény lenne. A Jászvásár elleni
mérkőzést vasárnap 17 órától 
játsszák a ligeti sportcsarnokban.

Grosics Gyulára, az Aranycsa-
pat 93 évvel ezelőtt született
kapusára, a nemzet sportoló-
jára emlékeztek hétfőn az
egykori kiváló labdarúgó sír-
helyénél, a budapesti Szent
István-bazilika altemplomá-
ban.

A rövid ünnepségen az Arany-
csapat Emlékév Testület elnöke,
Lomnici Zoltán felidézte, hogy az
1926. február 4-én született Grosics
Gyula először a Dorog labdarúgója
volt, majd 1950-ben lett a Bp. Hon-
véd játékosa, s a legnagyobb sike-
reit ezután érte el. Emlékeztetett rá,
hogy a kapus tagja volt az 1952-ben
Helsinkiben olimpiai aranyérmes
magyar válogatottnak, 1953 no-
vemberében védett az évszázad
mérkőzésén, az angolok elleni 6-3-
as diadal során, valamint az 1954-

es berni világbajnoki döntőben,
amelyet 3-2-re az NSZK csapata
nyert meg.

Lomnici Zoltán kiemelte, hogy a
sötét meze miatt Fekete Párducnak
nevezett Grosics szerepelt az 1958-
as és az 1962-es világbajnokságon
is, s összesen 86-szor húzhatta ma-
gára a válogatott mezét.

„Igazi szívember volt, nagyon
szerette az embereket és a hazáját.
Szembeszállt a kommunista rezsim-
mel, ezért politikai nézetei miatt ül-
dözték” – hangsúlyozta az
Aranycsapat Emlékév Testület el-
nöke, aki szerint a 2014-ben el-
hunyt Grosics egyik híres mondása
volt, hogy „nem a nézőknek kell
megtisztelve érezniük magukat,
amiért láthatják őket a pályán,
hanem nekik, játékosoknak meg-
tiszteltetés, hogy az országot képvi-
selhetik a világban”.

Lomnici hozzátette: az Aranycsa-
pat-emlékévet a magyar kormány
nevében Szabó Tünde sportért fele-
lős államtitkár Puskás Ferenc szü-
letésének 90. évfordulóján, 2017
áprilisában hirdette meg, s az ün-
nepségsorozat keretében kupák, an-
kétok, beszélgetések keretében
ápolják az Aranycsapat emlékét, va-
lamint megemlékeznek a csapatta-
gok születésének és elhalálozásának
kerek évfordulóiról is. Amint a Leg-
felsőbb Bíróság korábbi elnöke el-

mondta, az emlékév az új Puskás
Ferenc Stadion avatásáig tart,
amelyre várhatóan idén november-
ben kerül sor.

Az Aranycsapat utolsó előttiként

távozott tagjának sírjánál lánya,
Grosics Edina, Lomnici Zoltán, va-
lamint a kapust az utolsó éveiben
ápoló Pénzes István professzor he-
lyezte el a megemlékezés koszorúit.

2019. február 6., szerda _________________________________________________SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Bálint Zsombor

Röviden
* Thomas Müller nem játszhat a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-

nyolcaddöntőben, mivel az európai szövetség (UEFA) elutasította a
Bayern München fellebbezését. A 29 éves támadó december 12-én, az
Ajax elleni csoportmérkőzés 75. percében piros lapot kapott, mert ma-
gasra emelt lábbal fejbe rúgta Nicolas Tagliaficót. Az UEFA emiatt a soron
következő két mérkőzésről eltiltotta, a német klub pedig a büntetés meg-
felezéséért fellebbezett. Mivel azonban nem járt sikerrel, Müller a február
19-i, liverpooli összecsapás után a március 13-án esedékes müncheni visz-
szavágót is kénytelen lesz kihagyni.

* Új lábfejet szeretne születésnapjára a brazil Neymar. A Paris Saint-
Germain támadója február 5-én töltötte be a 27-et, és hétfő este nagy bu-
lival ünnepelte születésnapját. A brazil futballista tavaly műtött jobb
lábfejének ötödik lábközépcsontja egy hete, a Strasbourg elleni kupamér-
kőzésen megsérült, ennek következtében 10 hétig nem léphet pályára, azaz
az előző szezonhoz hasonlóan sorsdöntő Bajnokok Ligája-mérkőzéseket
kell kihagynia, a PSG a nyolcaddöntőben a Manchester Uniteddal talál-
kozik. Neymar, aki sérülése miatt – színben öltözetéhez passzoló – man-
kóval jelent meg az összejövetelen, ünnepi beszédében könnybe lábadt
szemmel azt mondta családtagjainak, barátainak és csapattársainak, ha
kívánhatna, egy új lábfejet szeretne születésnapjára.

* Új szerződést írt alá a Forma–1-gyel Baku, így a következő négy
évben még biztosan szerepelni fog a naptárban az Azeri Nagydíj. Azer-
bajdzsán azoknak a helyszíneknek az egyike volt a 2019-es programban,
amelyeknek hosszabb távú jövője még bizonytalannak számított a Liberty
Media érkezése óta, ám helyzetük az idénykezdés és a Bernie Ecclestone-
nal kötött korábbi szerződésük lejárta előtt biztossá vált. A Forma–1 ked-
den hivatalos bejelentést tett arról, hogy 2023-ig meghosszabbította
megállapodását Bakuval, így a 2016 óta a naptár részét képező, eredetileg
ötéves szerződést kötő utcai pálya hosszú távon is a program része marad.

* Alig százmillióan nézték az Egyesült Államokban a profi amerikai-
futball-liga (NFL) vasárnapi döntőjét, az 53. Super Bowlt, ami az elmúlt
tíz év legalacsonyabb nézőszáma. A közönségarány 44,9 százalékos volt.
A New England Patriots – Los Angeles Rams találkozót a bostoni gárda
nyerte 13-3-ra. A Super Bowl hagyományosan az év legnézettebb műsora
az Egyesült Államokban, ahol 2015-ben érte el az eddigi rekordot 114,4
millió nézővel. Legutóbb 2009-ben fordult elő, hogy a mostaninál keve-
sebben kapcsoltak az NFL döntőjére.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, 11. forduló: Segesvári Pro Tineret – Marosvásárhe-

lyi CSM 3-7 (1-5)
Segesvár, Radu Voina Sportcsarnok. Vezette: Benedek András (Székelyud-

varhely), Szabó Attila (Székelyudvarhely). Ellenőr: Gabriel Mocean (Aranyos-
gyéres).

A CSM gólszerzői: Crişan (4., 6.), Boroş (10., 11.), Ţipău (19.), Iszlai (27.),
Szőcs (34.).

Marosvásárhely: Cătinean – Iszlai, Szőcs, Aramă, Szabó (Ţipău, Crişan,
Nagy, Boroş, Küsmödi, Kiss).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga 11. fordulójában a következő eredmények szület-

tek: Segesvári Pro Tineret – Marosvásárhelyi CSM 3-7, Gyergyóremetei
Kereszthegy – Galaci United II 4-1, Karácsonkői Ceahlăul – Gyergyószentmik-
lósi Inter 7-6. A Bodzavásári Fortius és a Kézdivásárhelyi SE állt.

A döntés végleges, Müller két meccsre szóló eltiltása érvényes marad a képen létható fejrúgás
miatt. Fotó: MTI 

Dzsudzsák Balázs 
szerződést hosszabbított arab klubjával

Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított klubjával, az egyesült
arab emírségekbeli al-Ittihad Kalbával. Az egyesület közösségi oldalán
jelentették be, hogy a 98-szoros válogatott labdarúgó megállapodását
egy évvel meghosszabbították, így az immár jövő nyárig érvényes.
Dzsudzsák Balázs szeptember közepén igazolt az al-Ittihad Kalbához,
amely a téli szünetben a nyolcadik helyen áll a bajnokságban. A ma-
gyar légiós eddig 11 mérkőzésen három gólt szerzett és két gólpasszt
adott.

Gheorghe Hagi 54 éves
Születésnapja alkalmából köszön-

tötte a román Hivatásos Labdarúgóliga
a minden idők legnagyobb román fut-
ballistájának tartott Gheorghe Hagit,
aki három vb-n és három Eb-n volt
tagja a román csapatnak, amelynek
színeiben 125-ször lépett pályára és 35
gólt szerzett. A most a Konstancai Vi-
itorul tulajdonos-menedzsereként te-
vékenykedő szakember UEFA-kupát
nyert a török Galatasarayjal, és kétsze-
res Európai Szuperkupa-győztesnek is

mondhatja magát (a Steauával és a Galatasarayjal). Az egyetlen romá-
niai labdarúgó, aki az európai labdarúgás két spanyolországi élklubjá-
nál (Real Madrid, Barcelona) egyaránt szerepelhetett.

Ma folytatódik 
a félbeszakadt ZTE–Győr-mérkőzés

Szerdán 17.30-tól folytatják a Zalaegerszeg – ETO FC Győr mér-
kőzést a labdarúgó NB II 22. fordulójában, mivel a találkozó vasárnap
a pályára zúduló nagy mennyiségű csapadék miatt félbeszakadt. A ma-
gyar szövetség (MLSZ) versenybizottságának hétfői döntése értelmé-
ben a meccset az 52. perctől, 1-1-es állásról kell folytatniuk a
csapatoknak.

Merkantil Bank Liga NB II, 22. forduló: Zalaegerszeg – WKW ETO
FC Győr 1-1-es állásnál, a pálya alkalmatlansága miatt az 51. percben
félbeszakadt, Gyirmót FC Győr – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 4-0,
Soroksár SC – Vác FC 3-0, Kazincbarcika – Duna Aszfalt Tiszakécske
5-0, Credobus Mosonmagyaróvár – Kaposvári Rákóczi FC 0-1, Bu-
daörs – Nyíregyháza Spartacus FC 3-2, Ceglédi VSE – Békéscsaba
1912 Előre 0-4, BSS Monor – Aqvital FC Csákvár 2-2, Vasas FC –
BFC Siófok 0-2, Dorogi FC – Budafoki MTE 2-1. Az élcsoport: 1.
Gyirmót FC 46 pont/22 mérkőzés, 2. Kaposvár 44/22, 3. Zalaegerszeg
41/21.

Élen marad a CSM futsalcsapata

Szőcs Bernadette döntőt ját-
szott, de nem tudta megvé-
deni tavalyi asztalitenisz
Top16-os győzelmét a svájci
Montreux-ben.

A marosvásárhelyi játékos egy
éve megnyerte Európa legjobb já-
tékosainak tornáját, így most is
ezért utazott Svájcba, ahol a világ-
ranglista alapján a 2. számú esé-
lyesnek számított. Az első körben
a cseh Hana Matelová volt Berni
ellenfele, akit 4-2-re legyőzött,
majd a szlovák Barbora Balažová
következett, aki egyetlen szettet
sem tudott nyerni ellene. Az elő-
döntőben egy újabb északi szláv
játékos, a lengyel Natalia Partyka
próbálta megállítani. Izgalmas
mérkőzés volt, Szőcs Bernadette
minden megnyert játszmája után
Partyka egyenlített. A hetedik
szettben azonban a marosvásárhe-
lyi lány csupán két pontot engedé-
lyezett ellenfelének.

A döntőt a német Petrissa Sol-
jával játszotta, aki az elődöntőben

az első számú favorit-
nak számító, osztrák
színeket képviselő
Sofia Polcanovát bú-
csúztatta. Jól ismeri
egymást a két játé-
kos, hiszen azonos
évjáratúak, így a ser-
dülőknél és az ifjúsá-
giaknál is sokszor
találkoztak, ők lévén
korosztályuk leg-
jobbjai. Az esélye-
sebbnek tartott Berni jól kezdett,
és megnyerte az első három szet-
tet. Ha csoportmérkőzés vagy csa-
patmeccs lett volna, 3-0-ra már el
is könyvelték volna a győzelmét,
azonban itt még egy szettre szük-
sége volt. A negyedik játszmában
hosszabbítani kellett, azonban
Solja 12-10-re diadalmaskodott,
és innen megfordult a meccs. Az
egyre idegesebben játszó Szőcs
Bernadette két újabb szettet veszí-
tett, egyaránt 11-8-ra, majd a he-
tedik játszmában szinte semmi

nem jött össze, így 11-4-re alulma-
radt.

Bár nyilván sokkal jobban ör-
vendett volna az első helynek, Eu-
rópa második helye sem elvetendő
eredmény. Szőcs Bernadette szá-
mára, aki a világranglistán a 18.
helyet foglalja el, a következő
nagy megmérettetés az áprilisi bu-
dapesti világbajnokság lesz, ahol
a ranglistahelye alapján a kiemel-
tek között lesz, és Ázsia legjobb-
jaival viaskodhat majd, hogy
minél messzebb jusson a főtáblán.
(bálint)

Ezüstérmes Szőcs Bernadette a Top16-on

Aranycsapat-emlékév
A 93 éve született Grosics Gyulára emlékeztek

Fotó: MTI

Fotó: GSP

Fotó: LFP



ADÁSVÉTEL

ELADÓ házi bor, bicikli, 4 égős
aragázkályha, Dacia-gumi és alkatrészek,
különböző demizsonok. Tel. 0365/448-
371. (2/1088)

ELADÓ 400 literes vegyszerező, 400
literes műtrágyaszóró, krumplikidobó.
Tel. 0745-404-666. (27/1114-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, fes-
tés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből, Lindab lemezből, teraszkészítést
fából és bármilyen kisebb javítást stb.
Tel. 0758-639-258, Csaba. 
(15/1133-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Amíg élt, szerettük, az emléke
mindig élni fog.
Soha nem múló fájdalommal
emlékezünk február 6-án a
havadi NEMES DÉNESRE
halálának 15. évfordulóján.
Leánya és veje. (2/1069)

„A szeretet soha el nem
múlik.”
(1. Korinthus 13, 8)
Szeretettel és mély fáj-
dalommal emlékezünk édes-
apámra, KACSÓ KÁROLYRA,
aki már 8 éve elköltözött
közülünk. Lánya, Kinga, veje,
Sándor és unokái: Apor,
Zalán, Helka és Kende. (v.-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2009.
február 6-ára, amikor már tíz
éve, hogy szeretett édes-
anyánk, KRIZSÁN MAGDOLNA
volt szentbenedeki lakos
itthagyott bennünket. Emlékét
őrzi fia, József, menye,
Rózsika, unokája, Levente és
annak családja, fia, Sándor és
családja, leánya, Edit, veje,
Árpi és unokája, Zalán.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (9/993)

Csak emlékekből élek, amíg
még élek.
Hihetetlen, eltelt már három év
azóta – 2016. február 6-án –,
hogy szeretett ROZIKÁM
örökre itthagyott.
Vallom, akárcsak a költő:
„Nincs jövő, mely szebb
lehetne,
Mint a múltnak képe volt…”
Nyugodj békében, drága
Rózsám!
Bánatos férjed. (8/976-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
DOBOS ANNÁRA halálának
15. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Fia, lányai és azok
családja. (v.-I)

Szeretettel emlékezünk a
drága férjre és édesapára, dr.
GAÁL CSABÁRA halálának
első évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége és fia. (-I)

Soha el nem múló
fájdalommal gondolunk az
egy éve elhunyt mezőpaniti
születésű dr. GAÁL
CSABÁRA. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető édesanyja és a Gaál
család többi tagja
Mezőpanitból. (-I)

Soha el nem múló szeretettel
és fájdalommal emlékezünk
SZŐKE JÁNOSRA halálának
2. évfordulóján. Áldott, szép
emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Felesége, Ági,
gyermekei, unokái, dédunokái
és azok családja. Nyugodj
békében! (13/1131-I)

Szeretettel és kegyelettel
emlékezünk elhunyt
szeretteinkre, ifj. LŐRINCZI
ISTVÁNRA, aki tíz éve és id.
LŐRINCZI ISTVÁNRA, aki
három és fél éve hagyott el
minket. Nyugodjanak
békében! Szeretteik. 
(14/1132-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 6-án BORCSA
ERZSÉBET tanítónőre
halálának 4. évfordulóján.
Szerettei. (17/1135)

ELHALÁLOZÁS

„…úgy érzem én, barátom, hogy
a porban,
hol lelkek és göröngyök közt bo-
toltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen
úrnak
vendége voltam.”
(Kosztolányi Dezső)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa és
rokon,

dr. KISS ERVIN 
az orvostudományok doktora, 

a MOGYE Járványtani 
Tanszékének nyugalmazott 

adjunktusa 
életének 90. évében 2019. feb-
ruár 3-án hosszú betegség után
elhunyt.
Drága halottunk földi maradvá-
nyait folyó hó 6-án, szerdán 13
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes! 

A gyászoló család. (4/1090-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon, 

BUCS ETELKA 
szül. Kelemen 

életének 96. évében elhunyt. Te-
metése február 6-án, szerdán 14
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temető cinterméből.
Emlékét örökre szívünkben őriz-
zük. 

Fiai és családjuk. (13/1100-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
mama, anyós, rokon és ismerős, 

özv. DÉZSI GYULÁNÉ 
szül. Bordi Gizella 

2019. február 3-án, életének 94.
évében elhunyt. Temetése 2019.
február 6-án 12 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. 

A gyászoló család. (1/1119-I)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, testvér, rokon
és ismerős, 

özv. OLTEAN ESZTER 
szül. Oláh 

türelemmel és méltósággal viselt
hosszas betegség után, 2019.
február 3-án, 84 éves korában
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2019. február
6-án 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Lányai: Melinda és Zsóka, veje,
Árpi, unokái: Szabolcs 

és Eszter. 
„…szerette az övéit e világon,
mindvégig szerette őket.”
(Jn. 13,1) (6/1124-I)

Fájó szívvel búcsúzom húgomtól, 
OLTEAN ESZTERTŐL. 

Oláh Ágnes és családja. 
(6/1124-I)

Fájó szívvel búcsúzom nővérem-
től, 

OLTEAN ESZTERTŐL. 
Jagelka Zsuzsa és családja.

(6/1124-I)

Szomorú szívvel búcsúzom 
ESZTI nénémtől. 

Oláh Éva és családja. (6/1124-I)

Szomorú szívvel búcsúzom 
ESZTI nénémtől. 

Novák Kati és családja. 
(6/1124-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága nagymamánktól, 

özv. OLTEAN ESZTERTŐL. 
Unokái: Szabolcs és Eszter

(5/1123-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagytata,
após, élettárs, rokon és barát, 

KOVÁCS ATTILA 
életének 79. évében 2019. feb-
ruár 3-án eltávozott közülünk. Te-
metése 2019. február 6-án 13
órakor lesz a marosvásárhelyi
központi temetőben. Emléke le-
gyen áldott! 

A gyászoló család. (7/1125-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, após,
nagytata, dédnagytata, testvér,
sógor, keresztapa, 

VÁRADI GÁSPÁR 
életének 90. évében 2019. feb-
ruár 5-én visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Drága halottunk
földi maradványait február 8-án,
pénteken 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temető cinter-
méből. 

A gyászoló család. (3/1142-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal értesültünk
dr. KISS ERVIN úr haláláról.
Kivételes személyisége min-
dig példakép marad szá-
munkra. Igaz barátságát soha
nem feledjük el. Őszinte rész-
vétünket fejezzük ki a gyá-
szoló családnak. A Violetelor
utcai 5-ös tömbház lakókö-
zössége. (10/1128-I)

Mély megrendüléssel értesül-
tünk dr. KISS ERVIN úr halálá-
ról.
Ez alkalomból szeretnénk el-
búcsúzni tőle és őszinte rész-
vétünket kifejezni a
családnak. A tőszomszédja, a
Todor család. (12/1130-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk kolléga-
nőnkkel, Tőkés Melindával
ezekben a nehéz percekben,
szeretett ÉDESANYJA elvesz-
tésekor. Isten nyugtassa bé-
kében! Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló család-
nak. A Gedeon Richter Româ-
nia Rt. munkaközössége.
(sz.-I)

SZENTFÖLDI KÖRUTAZÁS
2019. május 6-12. között Gy. Tibor plébános vezetésével szentföldi
körutazás lesz. 
Főbb helyszínek: Jeruzsálem, Betlehem, Tiberias, Holt-tenger,
Jordán folyó, Maszada hegye és Yad Vashem. 
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

VIDÉKI GYÓGYSZERTÁRBA GYÓGYSZERÉSZASSZISZ-
TENST alkalmazunk. A szállítás biztosítva, a hétvége szabad. Köve-
telmények: 3 év régiség a szakmában, számítógép-kezelési ismeretek,
hajtási jogosítvány. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre várjuk:
cvangajarifarmacie@gmail.com (20916-I)

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi HENTES-
BOLTJAINKBA. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenkit be-
tanítunk. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket,
informálnád a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésé-
ben. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati, média és átláthatósági szolgálat

A pénzügyminisztérium három új  kincstárjegyet bocsát ki a lakosság számára
A Közpénzügyi Minisztérium február 4-étől kincstárjegyeket bocsátott ki a lakosság számára,  2, 3 és 5 éves
lejárattal, évi 4, 4,5, illetve 5% kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Postavállalat Rt. postahivatalaiban
lehet megvásárolni, a következőképpen:
– 2019. február 4–22. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. február 4 –21. között a Román Posta városi postahivatalaiban, február 20-ig pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a fizikai személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18.
életévüket.  A befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre
vonatkozó kérvény benyújtásával. A jegyzés időtartama után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet
semmisnek nyilvánítani. 
Egy kincstárjegy nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá, a prospektusban előírt időpontokban fizetik
ki.  
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, akik  igazolják örökösi
minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. Minden hónapban a jegyzés
három hétig tart. A visszavásárlás határideje az érdeklődés függvényében  változhat. 
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a www.mfinante.gov.ro (Tezaur menüpont),
www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro honlapokon
teszik közzé.

Közlemény 
A lakossági riasztórendszer tesztelése 

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzések ismeretének fontosságáról, és
közös keretrendszert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavé-
delmi felügyelőség havonta teszteli a települések riasztórendszereit, minden hónap első szerdai munkanap-
ján.

Eszerint 2019. február 6-án délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen 
TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Ma-

rosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést. 

AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK

Dr. Dorin Florea polgármester

Polgárvédelmi 
helyzetek (jelzés) 

Időtartam Jelentése

Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces
hangjelzés (impulzus) 12 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság előzetes figyelmeztetése légitáma-
dás bekövetkeztének lehetőségére a város (léte-
sítmény) területén

Légiriadó 15, egyenként 4 másodperces
hangjelzés (impulzus) 4 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság figyelmeztetése légitámadás bekö-
vetkeztének azonnali veszélyére a város (léte-
sítmény) területén

Katasztrófariadó 5, egyenként 16 másodperces
hangjelzés (impulzus) 10 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen ter-
mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről

A riadó befejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő
hangerejű jelzés 

A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
a tevékenységek folytatásának eshetőségéről

Felhívás 
A helyi tanács 2008. február 7-i 20-as számú határozata értelmében, amely módosította és ki-

egészítette a 2002. 11. 28-i 224-es helyi tanácsi határozatot, a következőkre emlékeztetünk: 
A város lakóinak biztosítaniuk kell azoknak az ingatlanoknak a tisztaságát és karbantartását, amelyekben

laknak vagy tevékenykednek, valamint az ezekhez tartozó övezetekét: udvar, kert, járda, zöldövezet, utca,
sétány, a használt épület kerítése, kapuja és a homlokzat környéke, a jogcímtől (tulajdonos, bérlő vagy ad-
minisztrátor) függetlenül.

A lakóházakból származó háztartási hulladékot az erre kijelölt helyeken kell tárolni (lebetonozott platfor-
mok, tárolók), ahonnan a köztisztasági munkálatokkal megbízott cégek képviselői elszállítják, a szolgáltatási
szerződéshez mellékelt beosztás szerint.

A lakó- és tulajdonosi társulások kötelesek a társuláshoz tartozó területet tisztán tartani, beleértve azok
környékét és a szeméttárolók helyét (körülzárt, föld alatti platform), az EU-konténereket pedig havonta ki
kell mosniuk és fertőtleníteniük.

A fenti szabályok betartásának elmulasztása büntetéssel jár, az előírásokat megszegő fizikai és jogi sze-
mélyek 50 és 500 lej közötti pénzbírsággal sújthatók. Egy szabálysértő által hat hónapon belül többször el-
követett mulasztás esetén a bírság megduplázódik.

A bel- és külkapcsolati osztály

Jegybanki szóvivő: súlyos
félreértések vannak a ROBOR

mibenléte és szerepe körül
Súlyos félreértések vannak a
ROBOR mibenléte és szerepe
körül – állapította meg Dan
Suciu. A Román Nemzeti Bank
(BNR) szóvivője azokra a ki-
jelentésekre reagált, amelye-
ket Darius Vâlcov, a
miniszterelnök gazdasági ta-
nácsadója tett azzal kapcso-
latban, hogy meg kellene
változtatni a bankközi hitel-
kamatláb, a ROBOR képletét,
sőt, esetleg teljesen meg kel-
lene szüntetni ezt a mutatót.

„A jegybank a pénzügyminiszté-
riummal tárgyal, és nem világos,
hogy ebbe milyen minőségében
szól bele Darius Vâlcov. Mi több,
úgy tűnik, hogy a gazdasági tanács-
adónak súlyos problémái vannak,
hogy megértse a pénzpiac műkö-
dési elvét és azt a szerepét, hogy a
bankoknak és a kincstárnak bizto-
sítsa a likviditást a gazdaságban.
(…) A pénzpiac hatékonyan műkö-
dik, az ilyen kijelentések csak fö-
lösleges bizalmatlanságot keltenek.
Amúgy, miután a ROBOR-t egy
kormányrendelettel belefoglalták a
törlesztőrészletek kiszámításába,
tényleg nem értem, hogy mit kel-
lene tennie a jegybanknak” – nyilat-
kozta az Agerpres hírügynökségnek
Dan Suciu.

Darius Vâlcov azt nyilatkozta
hétfőn a Bloombergnek, hogy a
BNR egy „igen egyszerű módszer-
rel” ártalmatlanná teheti a „kapzsi-
sági adót”, hisz mindössze annyit
kellene tennie, hogy megváltoztassa
a bankközi hitelkamatláb kiszámí-
tási képletét, vagy egyszerűen el-
törli a ROBOR-t. Ez véget vetne
annak az állapotnak, hogy a bankok
egymás között indokolatlanul ala-
csony költségű hitelkonstrukciók-
kal dolgoznak – állítja Vâlcov.

Jelenleg tárgyalások folynak a
BNR és a pénzügyminisztérium kö-
zött, hogy csökkentsék a „kapzsi-
sági adó” nyomását a
pénzintézetekre. A jegybank szak-
emberei azt javasolják a kabinet-
nek, hogy ne legyen kapcsolat az
adó és a ROBOR között.

Darius Vâlcov szerint a kor-
mányt „nem a kapzsisági adóból
befolyó pluszbevétel érdekli”,
hanem azt szeretné elérni, hogy a
lakosság kedvezőbb feltételek kö-
zött jusson hitelhez.

A kormány a 2018/114-es sür-
gősségi kormányrendelettel ún.
„kapzsisági adót” vetett ki a bankok
aktíváira, amit akkor alkalmaznak,
ha a ROBOR értéke meghaladja a 2
százalékot. (Agerpres)

Készleteket halmoznak
a brit iparvállalatok

A legfrissebb aktivitási mérő-
számok szerint rekordütemű
raktárkészlet-felhalmozásba
kezdtek a brit feldolgozószek-
tor vállalatai a brit EU-tagság
március végén esedékes meg-
szűnésének (Brexit) közeled-
tével, különösen a
megállapodás nélküli kilépés
kockázatának növekedése
miatt.

A Brexit feltételrendszeréről no-
vemberben elért átfogó megállapo-
dást a londoni alsóház a múlt
hónapban példátlan, 230 fős több-
séggel elvetette, és egyelőre nincs
kidolgozott alternatív egyezmény.

Az IHS Markit pénzügyi-gazda-
sági adatszolgáltató csoport és a brit
gazdasági ágazatok beszerzési akti-
vitását mérő intézet (Chartered Ins-
titute of Procurement & Supply,
CIPS) pénteken ismertetett közös
felmérése szerint a brit gyáripar be-
szerzésimenedzser-indexe (BMI)
januárban csaknem háromhavi
mélypontra, 52,8-re csökkent a
decemberben mért 54,2-ről.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizs-
gált szektorok aktivitásának erősö-
dését jelzik, vagyis a brit feldolgozó
ágazat e teljesítménymérője a jelen-
tős visszaesés ellenére még mindig
növekvő ipari aktivitásra, ugyanak-
kor a növekedési ütem lassulására
is utal. Az IHS Markit/CIPS adata-
iból kitűnik azonban az is, hogy a
feldolgozóipar a BMI-felmérések
1992-ben kezdett rendszeres havi
közlésének eddigi 27 éves történe-
tében soha nem mért ütemű alap-
anyag- és késztermék-készletezésbe
kezdett.

Duncan Brock, a CIPS csoport-
igazgatója az adatokhoz fűzött
kommentárjában kiemelte, hogy a
feldolgozószektor átfogó januári
BMI-mutatója – amely 2016 júliusa
óta a legalacsonyabb – a Brexittel
kapcsolatos komor hangulatot és a
korábbi derűlátás elenyészését mu-
tatja.

Brock szerint a Brexit közeledté-
vel rekordüteműre gyorsuló készle-
tezés most már a törésponthoz
közelíti a beszállítói hálózatokat, és
a szállítási megbízások teljesítési
ideje immár 33 hónapja folyamato-
san hosszabbodik a szektorban.

A CIPS igazgatója szerint ez fel-
veti a kérdést, hogy a beszállítók ezt
meddig bírják még kapacitással, il-
letve az üzleti vállalkozások mek-
kora raktárkészletet tudnak
fenntartatni azon igyekezetükben,
hogy a Brexit minden lehetséges ki-
menetelére felkészüljenek.

Hasonló problémákra más ágaza-
tok szakmai szervezetei is felhívták
a figyelmet.

A Brit Kiskereskedelmi Szövet-
ség (BRC) és a brit gazdaságban
aktív legnagyobb kiskereskedelmi
forgalmazók a londoni alsóház kép-
viselőinek címzett, e héten ismerte-
tett közös levelükben
hangsúlyozták: élelmiszerhiányhoz
és áremelkedéshez vezethet, ha
Nagy-Britannia megállapodás nél-
kül lép ki az Európai Unióból, és
emiatt fennakadások keletkeznének
a határforgalomban.

A levél szerint az élelmiszerfor-
galmazó kiskereskedelmi hálózatok
erre az eshetőségre készülve már
hozzákezdtek a készletek felhalmo-
zásához olyan élelmiszerekből,
amelyek esetében ez lehetséges, de
a fagyasztott és a hűtött élelmisze-
rek tárolására szolgáló összes raktár
már megtelt, és általában is nagyon
kevés a még kihasználható raktár-
tér-kapacitás Nagy-Britanniában.

Ha lenne is azonban szabad rak-
tározási kapacitás, a friss élelmisze-
reket nem lehet készletezni. A
kiskereskedelmi forgalmazók
egyébként sem tárolnak kétheti el-
látásra elegendő raktárkészletnél
nagyobb mennyiséget, és ha a be-
szállítói hálózatban zavarok támad-
nak, e készletek újratöltése is
nehézzé válik – hangsúlyozták a
felhívás aláírói. (MTI)
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Marosvásárhely 
közvilágítási rendszeréről
2018-ban több

mint 1300 meghibásodást
regisztráltak a közvilágítási
hálózaton (fényforrások,
érintkezések a régi vezeté-
keken, meghibásodások a
föld alatti elektromos veze-
tékeken, a felsővezetéke-
ken, a transzformációs
egységekben, készülékek-
ben stb.).

A közvilágítási rendszer (SIP) karbantartása aktuális javításokból,
időszakos felülvizsgálatokból, az alkalmi meghibásodások kijavításá-
ból, a panaszok figyelemmel követéséből és időben történő hibaelhá-

rításból áll, mindezek
folyamatos tevékenységek,
biztosítva a közvilágítás foly-
tonosságát és egyenletességét.

2018 folyamán felújították
a közvilágítást a Forradalom,
a Lovasság/Călăraşilor, a Sza-
badság, az Új Gát, a Băneasa,
a Ion Heliade Rădulescu ut-
cákban, a Hadsereg téren, a
Nicolae Bălcescu utca sável-

választójában, a Hadsereg tér, a Ialomiţa és a Szabadság utca által ha-
tárolt részen, továbbá az Állomás téren, a Liviu Rebreanu, a Laposnya,
a Radnai, a Lugas, a Tamás Ernő, a Margaréta, a Csónak, a Decebal
utcában.

A felújítás fő célja az volt,
hogy a marosvásárhelyi köz-
világítási rendszer adminiszt-
rációja számára megteremtse
az energiahatékonyság-növe-
lési lehetőségeket és az esz-
közöket, a
villamosenergia-fogyasztás
elosztása, a fényszennyezés
csökkentése és a fényforrás-
felkapcsolási problémák kiküszöbölése által, a megfelelő éjszakai vi-
lágítás biztosítása érdekében.

A Forradalom utca közvilágításának felújítása során például 13
LED Clearway 79W típusú világítótestet használtak, amelyeket 13

villanyoszlopra szereltek fel, a fény-
források energiaellátásához pedig a
föld alatt 0,57 kilométer hosszan új
kábeleket fektettek le.

Végül, de nem utolsósorban újra-
osztották a Kárpátok sétány, a Pandú-
rok útja és a Lovasság/Călăraşilor utca
felújításakor kiiktatott világítóteste-
ket. A felújításukat követően azokat a
helyeket, ahova felszerelték ezeket,
műszaki szempontok alapján határoz-
ták meg, a javasolt helyszínek világí-
tóberendezései minőségének
függvényében, és 5-10 éves élettar-
tamra számítanak. 

A bel- és külkapcsolati osztály


