
Miközben az idei költségvetés kihirdetésére várunk, s az
ebből adódó valamennyi juttatás összegének a megállapítá-
sára, Eugenia Neagoe, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár
ügyvezető igazgatója a pénztár elmúlt évi összesítését kö-
zölte lapunkkal. Olyan adatokat, amelyek tükrözik az intéz-
mény nagy volumenű munkáját. Tavaly 196.932 személy
részesült nyugdíjban vagy a speciális törvények szavatolta
járandóságban. A kifizetett összeg 1,94 milliárd lej. 

Neagoe Eugenia igazgató elmondta, hogy Maros megyében a társa-
dalombiztosítási alapból 129.167 személy részesült nyugdíjban, ez az
összeg havi 12.665.592 lej, míg állami költségvetésből 67.656 személy-

nek fizették ki a nyugdíjat és a speciális törvények által megszabott pót-
lékokat, ez 3.880.496 lejt tesz ki. A szakmai betegségben szenvedő 109
embernek 8.376 lej volt a havi járandósága. A Maros Megyei Nyugdíj-
pénztár tavaly összesen 196.932 személynek folyósított nyugdíjat vagy
valamilyen más típusú járandóságot. 
Alacsony átlagok 

Ha a nyugdíjaskategóriákat és a nekik folyósított nyugdíjakat elemez-
zük, akkor a következő adatokat kapjuk. A korhatáros nyugdíjasok száma
tavaly megyénkben 97.664 volt. E kategória átlagnyugdíja 1219 lej, ami
elgondolkodtatóan alacsony, tekintettel arra, hogy a korhatáros nyugdí-
jasok ledolgozták a megszabott munkaéveket. Előre hozott nyugállo-
mányba 733-an vonultak, átlagnyugdíjuk érdekes módon valamivel
magasabb, mint a korhatáros nyugdíjasoké, 1270 lej. 

Leparkolt közérdek
Rég nem kavart ekkora cirkuszt egy közberuházás kérdése Ma-

rosvásárhelyen, mint a főtérre elképzelt mélygarázs megvalósítha-
tósági tanulmányával kapcsolatos januári tanácsi döntés.

A gond ott van, hogy egy szakmai érvekkel lefolytatott vitának
meg kellett volna előznie a tanács határozatát, nem követnie. Így
egyelőre attól sem kell tartani, hogy lesz mélygarázs, de attól sem,
hogy egy ilyen létesítménnyel orvosolható parkolási gondokból va-
lami is megoldódik, mert ez, ami most zajlik, nem városfejlesztési
vita, hanem csak egy annak álcázott, többfrontos politikai harc.

Ennek egyik érdekes része, hogy a vonatkozó határozat elfoga-
dása után a liberális képviselőcsoport hat tagjából ötöt a pártja
lapátra tett, a helyükre kerülő új tanácstagok pedig részben átraj-
zolhatják az önkormányzati testület politikai erőviszonyait. Magyar
viszonylatban pedig mindennél világosabb lett, hogy a városi és a
megyei szervezet között finoman szólva feszült a viszony. Ezt sem
nyilvános üzengetésekkel kellene rendezni, a választók inkább vol-
nának vevők – alig több mint egy évvel a következő önkormányzati
választások előtt – egy koherens önkormányzati programra és egy
hiteles polgármesterjelöltre.

Ami a közérdeket, jelen esetben a parkolási gondokat orvosol-
ható bármilyen létesítmény megépítését illeti, az mélyebben van
egy egyszintes mélygarázs padlójánál, és ott is marad még egy
ideig. A szóban forgó mélygarázst illetően, ha igazak az utóbbi na-
pokban felmerült ellenérvek, igencsak kérdőjeles 
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Tízméteres 
jégcsapok 
Palotailván
Hétfőn Palotailva és Nyágra között
közel tízméteres jégcsapok hulltak
nagy darabokban az úttestre, ami át-
menetileg akadályozta a járműforgal-
mat, de balesetről nem érkezett
jelentés. 
____________2.
A legyek ura 
és Völgyhíd 
Két színházi előadásra is sor kerül e
hét végén: február 23-án, szombaton,
ugyanazon időpontban a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata és az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház is színre viszi egy-egy
produkcióját.
____________4.
Marosvásárhelyi 
Románia legjobb
taekwondósa 
A marosvásárhelyi Tornado Taek-
wondo SK versenyzőjét, Máthé Nor-
bertet (3 dan) választotta a 2018. év
legjobb sportolójának a sportági szö-
vetség. 
____________9.

Fotó: Nagy Tibor

Tavaly a Maros Megyei Nyugdíjpénztár közel kétmilliárd lejt folyósított 

Csaknem 200 ezer személy kapott 
járandóságot



Farsangi kosaras bál Szászrégenben
Az RMDSZ szászrégeni szervezetének hagyományos

farsangi kosaras bálja március 2-án, szombaton 19 órától
lesz a Gliga étteremben. A jó hangulatról az XYZ zenekar

és a közkedvelt erdélyi páros, Miklós Szilvia és Szilágyi
Sándor gondoskodik. Az értékes tombolanyeremények
mellett a szervezők díjazzák a legötletesebb jelmezek tu-
lajdonosait is. Jegyek elővételben az RMDSZ-székházban
vásárolhatók munkanapokon 9–15 óra között. 

Múlt szombaton a nyárádszeredai Deák Farkas ál-
talános iskolában tartották a második osztályo-
sok mesemondó versenyének bekecsalji körzeti
szakaszát.

Őfelsége Mátyás, nagy királyunk udvarába 19 deák ér-
kezett Búzaházáról, Nyárádszentmártonból, Nyárádmagya-
rósról, Márkodból, Székelyberéből, Nyárádgálfalváról,
Szentháromságról, Demeterfalváról és Nyárádszeredából,
hogy „szép históriával” szórakoztassa az udvari népet.
Mindezt végigkövették a „budai vár” főméltóságai, herceg-
nők, bárónők (Sándor Éva csíkfalvi tanárnő, Nagy Erika
vajdaszentiványi, Dósai Ibolya koronkai, Jánosi Gizella
marosvásárhelyi, Angi Noémi szovátai tanítónők), akik jó
belátásuk szerint és igazságosan döntötték el, hogy kik áll-
ták ki legsikeresebben a próbát. A mesélés szüneteiben ju-
talomból Mátyás, udvari bolondja és Erzsébet hercegnő
kézművesműhelyekbe, táncterembe és lakomára hívta a
vendégeket és az udvari népet, a műhelyekben korabeli lo-
vagokat készíthettek, saját nevük iniciáléját is kiszínezhet-

ték, s mindeközben Kinizsi, Báthori, Szapolyai és Magyar
álltak strázsát a várban, hogy senki meg ne zavarja az udvar
nyugalmát. Végül kiderült, hogy Mátyás királyunk a ma-
gyarósi Iszlai Éva Hajnalkát (tanítónő Adorjáni Éva) és a
szeredai Csiszér Violát (tanítónő Trufán Viola) viheti ma-
gával áruhás vándorútjára (a verseny megyei szakaszára),
amikor március 23-án a mezőmadarasi Pataky–Ágotha ál-
talános iskolában pihen meg.

Minden gyerek jutalmat kapott, a legjobbak (a két győz-
tes mellett a szeredai Török Krisztina, Kacsó Orsolya, Kiss
Adrienn, a gálfalvi Kovács Edina, Lunka Barbara és a de-
meterfalvi Novák Bianka, Szőcs Balázs) értékes könyvju-
talmat vehettek át a Kreatív és a Corvin kiadó jóvoltából.
Kovács Ágnes, a nyárádszeredai tanítók módszertani kö-
rének felelőse sikeresnek nevezte a rendezvényt, a körzet
tanítói lelkesen, igazi csapatmunkával dolgoztak azért,
hogy mindenki tartalmas, szép élményekkel térhessen haza
a „királyi udvarból”, a históriás énekek, mesék világából.
(gligor)

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

Könnyűzenei tehetségkutató 
Február 25-ig várják a jelentkezőket a Peron Music Tehet-
ségkutatóra. Olyan romániai magyar együttesek nevezhet-
nek be, amelyek nem rendelkeznek lemezkiadói és országos
rádiós múlttal, saját szerzeményük (daluk) van, és vállalják
az élő zenés, hangszeres produkciót. A válogatót követően
az eredményhirdető előadás március 2-án a marosvásárhe-
lyi Jazz&Blues Clubban lesz. Jelentkezési űrlap:
https://docs.google.com/forms/d/1TLXHpihDLSWzyDf3Y8i
dKaV6jbuS1e8pjr5XOVAa6yY/edit

Kell-e mélygarázs a főtérre? 
A Marosvásárhelyi Rádió által Beszéljük meg! címmel in-
dított vitasorozat következő témája a megyeszékhely főte-
rére tervezett mélygarázs. A nyilvános vita február 27-én,
szerdán 18–20 óra között lesz. A felvételt később sugároz-
zák.

Betörőket fogtak 
Február 18-án értesítették a marosvásárhelyi rendőröket,
hogy két ismeretlen férfi be akar törni egy 1918. December
1. úti tömbházlakásba. A rendőröknek sikerült azonosíta-
niuk egy 33 és egy 19 éves jeddi lakost, akiknél házkuta-
tást is tartottak. Az illetők több szett ékszer származási
helyét nem tudták igazolni, mi több, ajtófeltörésre alkalmas
szerszámokat is birtokoltak. A feltételezett betörőket elő-
zetes vizsgálati fogságba helyezték. 

Hídfőnek ütközött 
Február 18-án 18 órakor Kerelőszentpál határában egy 63
éves férfi elvesztette uralmát a jármű fölött, áthajtott az el-
lentétes sávra, majd egy, a mezei úton levő hídfőnek ütkö-
zött. A sofőr súlyos sérüléseket szenvedett. A leheletében
0,92 mg/l alkoholt mértek. A baleset körülményeit vizsgál-
ják. 

Ellenőrzik az autóbuszokat 
és a tehergépkocsikat 

A Maros Megyei Rendőrség a Közúti Ellenőrző Felügyelő-
séggel közösen az európai közlekedési rendőrség (TIS-
POL) által összehangolt akció keretében február 18–24.
között baleset-megelőző ellenőrzést tart a megyei közuta-
kon. Elsősorban a 8+1 üléses buszokat és a 3,5 tonnánál
nagyobb tehergépkocsikat, illetve a vezetőiket ellenőrzik.
Nemcsak a járművek műszaki állapotára kíváncsiak,
hanem azt is vizsgálják, hogy milyen úti okmányokkal szál-
lítják az árut, betartják-e a közlekedési szabályokat, a pi-
henésre szánt időt, illetve a sofőrök rendelkeznek-e
szakmai igazolvánnyal. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ALADÁR, ÁLMOS, 
holnap ELEONÓRA napja.
ELEONÓRA: arab eredetű,
jelentése: Isten az én világos-
ságom. 

20., szerda
A Nap kel 

7 óra 18 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 54 perckor. 
Az év 51. napja, 

hátravan 314 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2019. február 20., szerda

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 19.

1 EUR 4,7480
1 USD 4,1981

100 HUF 1,4915
1 g ARANY 179,3925

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 90C
min. 10C

Megyei hírek

Tizenkilenc deák érkezett a királyi várba, szórakoztatni Mátyást Fotó: www.facebook.com

Mátyás királynál jártak

Hétfőn Palotailva és Nyágra között közel tíz-
méteres jégcsapok hulltak nagy darabokban
az úttestre, ami átmenetileg akadályozta a
járműforgalmat, de balesetről nem érkezett
jelentés. Tegnap Maros megyében, a 15-ös
országúton a hegyről lelógó óriási jégcsapo-
kat – melyek a járműforgalomra jelentettek
veszélyt – eltávolították. 

Az Út- és Hídügyi Igazgatóság munkatársai fi-
gyelmeztető táblákat helyeztek a veszélyes övezet
mellé, az ügyeletesek próbálták megtisztítani az út-
testet, ugyanakkor elkerülni a lehulló jégtömbök
okozta baleseteket. 

Kedden délelőtt a nagyméretű jégcsapok eltávolí-
tásánál az Út- és Hídügyi Igazgatóság dolgozói mel-
lett a Maros Megyei Katasztrófavédelmi
Felügyelőség, a hegyimentők csapata és a helyi pol-
gármesteri hivatal munkatársai segédkeztek. Az
akció a megyei sürgősségi vészhelyzeti bizottság irá-
nyításával zajlott.

Tegnap a délutáni órákban feloldották a forgalom-
korlátozást, de a figyelmeztető jelzések továbbra is
ott maradnak – tájékoztatott Elekes Róbert, az Út- és
Hídügyi Igazgatóság sajtószóvivője.

Fotó: Út- és Hídügyi Igazgatóság

Kedden elhárították a veszélyt
Tízméteres jégcsapok Palotailván

Szer Pálosy Piroska

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647



Az új nehézgépjárművek átlagos szén-dioxid-kibo-
csátását 30 százalékkal kell leszorítani 2030-ra az
idei szinthez képest az Európai Unió társjogalkotó
intézményei között létrejött megállapodás értelmé-
ben.

A még hivatalos jóváhagyásra váró egyezségről az Európai
Bizottság számolt be, hangsúlyozva, hogy ez fontos lépés a
közlekedési szektor modernizálása felé, amely elengedhetetlen
a klímasemlegesség jövőbeli eléréséhez.

A hétfő éjszaka tető alá hozott megállapodás megfelel a
brüsszeli testület eredeti javaslatában szereplő számoknak,
azaz 2025-re 15 százalékkal, 2030-ra pedig 30 százalékkal kell
majd mérsékelni az új teherautók és buszok által kibocsátható
szén-dioxid mennyiségét a 2019-re előirányzott értékhez ké-
pest.

Az intézményközi tárgyalásokon az Európai Parlament 35
százalékot próbált elérni, az uniós tagországok kormányait tö-
mörítő tanács azonban ebbe nem ment bele.

Bas Eickhout, az EP zöldpárti jelentőstevője bár üdvözölte

az egyezséget, szégyenletesnek nevezte, hogy „különösen Né-
metország és néhány közép-európai tagállam blokkolta az am-
biciózusabb célokat, mivel egyes kormányok még mindig az
iparuk érdekeit helyezik az emberek érdekei elé”.

Az elfogadott értékek magasabbak annál, mint amit például
Berlin szeretett volna. Számos környezetvédelmi szervezet
azonban ezeket sem tartja elegendőnek.

A célszámok a különböző vállalatok által legyártott jármű-
vek átlagárára vonatkoznak, így továbbra is lesznek magasabb
kibocsátású modellek, ugyanakkor ezeket zéró- vagy alacsony
kibocsátásúakkal kell majd ellensúlyozni.

A tervezet célja a közúti közlekedésből származó káros-
anyag-kibocsátás mérséklése azon vállalások keretében, ame-
lyek alapján az EU-nak a következő évtized végéig
összességében 40 százalékkal kellene csökkentenie az üveg-
házhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.

Az előzetes megállapodást még hivatalosan is meg kell erő-
síteniük az uniós társjogalkotó szerveknek, ez várhatóan a kö-
vetkező néhány hónapban megtörténik. (MTI)
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Összevonják 
a téli és a félévközi szünidőt

A 2019/2020-as tanév szeptember 9-én kezdődik,
és június 12-én ér véget – közölte egy keddi sajtótá-
jékoztatón Ecaterina Andronescu tanügyminiszter. A
tanév első szemesztere szeptember 9-étől decem-
ber 20-áig tart majd, és 15 tanítási hétből áll. Az ele-
misták és az óvodások október 26-a és november
3-a között vakáción lesznek. A téli szünidő 2019.
december 21-én kezdődik és 2020. január 12-éig
tart. Ez egyúttal félévközi szünet is lesz, így akarják
elkerülni a tanév „túlzott felszabdalását” – mondta a
miniszter. A második szemeszter 2020. január 13-án
veszi kezdetét. A tavaszi vakációra április 4-e és 21-
e között kerül sor, a nyári szünidő pedig június 12-
én kezdődik majd. Az érettségi előtt álló végzősök
számára 2020. május 29-én ér véget a tanév, a nyol-
cadikosok pedig június 5-én végeznek. (Agerpres)

Módosul az Első otthon program
Folytatódik 2019-ben az Első otthon program, bizo-
nyos feltételek azonban módosulnak – közölte va-
sárnap este Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A
tárcavezető rámutatott, idén is – akárcsak az előző
években – mintegy kétmilliárd lejt szánnak a fiatalok
lakásvásárlását ösztönző Első otthon programra, de
néhány feltételen módosítani fognak. Az erről szóló
kormányhatározat vélhetően február végére készül
el. A miniszter szerint a cél erősíteni a kezdeménye-
zés szociális jellegét, így a módosítások elsősorban
a megvásárolandó lakás méretére, az igénylők jöve-
delmére vonatkoznak majd. Teodorovici ugyanakkor
hangsúlyozta, az Első otthon program 2009-es elin-
dítása óta 2018. október végéig 264.578 hitel ese-
tében összesen 23,40 milliárd lej értékben vállalt
garanciát az állam. (Agerpres)

Bűnvádi eljárás indult 
a nagyváradi zászlógyújtogató
ellen

Azonosították azt a lányt, aki a tavaly év végén fel
akarta gyújtani a nagyváradi Fekete Sas közben ta-
lálható RMDSZ-székház bejárata fölé kihelyezett
magyar zászlót, rongálás miatt bűnvádi eljárás indult
ellene. Alina Dinu, a Bihar Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője kedden a Mediafax tudósítójának
elmondta, az ügyben a váradi rendőrség indított
vizsgálatot a váradi bíróság mellett működő ügyész-
ség egyik ügyészének irányításával. Az eset még a
múlt év végén történt, az RMDSZ képviselői akkor
úgy nyilatkoztak, hogy az év utolsó négy hónapjában
négy hasonló incidens volt, és valamennyi alkalom-
mal feljelentést tettek. A környéken vannak térfigyelő
kamerák, azonban a rendőrség soha nem kért be
felvételeket, addig egyetlen elkövetőt sem kaptak el.
(Mediafax)

Épül a román–moldáv 
gázvezeték második szakasza

A Moldovai Köztársaságban elkezdődött a román–
moldáv gázvezeték megépítésének második szaka-
sza a moldovai Ungheni és Chişinău között –
jelentette be hétfőn a Transgaz román állami vállalat.
A Transgaz – amely az azonos tevékenységgel ren-
delkező moldovai Vestmoldtransgaz tulajdonosa is
– közleménye szerint a chişinăui avatóünnepségen
részt vett Ana Birchall román miniszterelnök-helyet-
tes és Pavel Filip moldáv kormányfő is. A moldovai
Ungheni és Chişinău között 120 kilométer hosszú
gázvezetéknek kell megépülnie, amely folytatása
lesz a 2014-ben átadott Iaşi és Ungheni között épült
vezetéknek. Az interkonnektort három román cégből
álló konzorcium fogja megépíteni. Januárban a kivi-
telező felek 38 millió euró értékű hitelről állapodtak
meg a luxemburgi székhelyű Európai Beruházási
Bankkal. (MTI) 

a kivitelezhetősége, de az élet itt nem áll meg. Van szak-
tanulmánya az illetékeseknek, amiben vannak megoldá-
sok, nem is egy, tehát ha valóban építeni akarnának a
városban parkolólétesítményt, volna miből kiindulni.
Ahogy más városokban számos példát látni ilyen fej-
lesztésekre. Nyilván, sehol nem megy ez teljesen vita
nélkül, manapság sem, mint ahogy például az alig több
mint egy századdal korábbi vásárhelyi fejlesztések ide-
jén, amikor a város arculata teljesen átrajzolódott, szin-
tén hangos volt a közélet, az elődök is tudtak válogatott
finomságokat vágni egymás fejéhez. Csakhogy az utóbbi
évtizedekben nálunk ebből jóformán csak a parttalan
viták maradtak, ha ezektől fejlődhetne egy település,
még a New York méretű porfészkekből is ide küldenék
fejet tágítani a kezdő városrendészeket. Nem a viták,
hanem a munka hatékonyságán kellene javítaniuk a
döntéshozóknak.

Leparkolt közérdek
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Megegyeztek az új nehézjárművek szennyezésének
csökkentéséről

Az alkotók, újságírók jobb tárgyalási pozícióban
lesznek az internetóriásokkal. A szerzői jogok sza-
bályozásáról született múlt szerdán megállapodás
az Európai Parlament és a Tanács között.

Eszerint egyebek között bizonyos feltöltött tartalomtípuso-
kat, például mémeket vagy GIF-eket szintén szabadon meg
lehet osztani, az „egyedi szavakkal vagy rövid részletekkel”
kísért hivatkozásokat szabadon meg lehet osztani, az újságí-
róknak minden, a szerzői jogból származó, de a kiadójukhoz
beérkező bevételből részesülniük kell stb.
A techóriásoknak osztozniuk kell a bevételeken a művészekkel 
és az újságírókkal

Az EP és a Tanács tárgyalói között megszületett megálla-
podás célja, hogy a szerzői jogi törvényekbe foglalt jogok és
kötelességek az interneten is érvényre jussanak. Többek kö-
zött olyan ismert cégekre lesz hatással az új irányelv, mint a
YouTube, a Facebook és a Google News. A jogalkotók célja
az volt, hogy garantálják: az internetre jellemző szólásszabad-
ság továbbra is fennmarad. Ezért például újságcikkekből vett
részleteket, GIF-eket és mémeket ezentúl is meg lehet osztani.
A megállapodás javítani kívánja a művészek – a zenészek,
előadók és forgatókönyvek szerzői –, a hírszolgáltatók és az
újságírók tárgyalási pozícióit akkor, amikor a különböző meg-
osztó platformokon megjelent munkájuk után járó fizetségről
tárgyalnak.
Fenntartva a szólásszabadság

Újságcikkrészletek megosztása nem jelenti majd a hírt
kiadó vállalat jogainak megsértését. A megállapodás ugyan-
akkor garanciákat tartalmaz arra, hogy a hírgyűjtő oldalak ne
élhessenek vissza ezzel az engedménnyel. Hírrészlet ugyan
továbbra is megjelenhet például a Google News listáján vagy
a Facebookon, de csak akkor, ha „nagyon rövid”. Idézés, kri-
tika, recenzió, karikatúra vagy paródia készítésének céljából
ezentúl is fel lehet tölteni védett tartalmakat, így a GIF-ek és
mémek továbbra is az interneten maradnak és megoszthatók
lesznek.
Sok online oldalra nem érvényes az irányelv

A megállapodás szövege kiemeli, hogy a Wikipediához ha-
sonló online enciklopédiák nem kereskedelmi célú feltöltése
és a nyílt forráskódú szoftverplatformok, mint például a Git-
Hub, automatikusan kívül esnek a szerzői jogi szabályzásnak
alávetett tartalmak körén.

Erősebb tárgyalási pozíció a szerzők és az előadók számára
Ezentúl ha a szerzői jogok hasznosításáért eredetileg kial-

kudott díj „aránytalanul” alacsony a művekből származó be-
vételhez képest, akkor a szerzők további javadalmazást
kérhetnek attól, akivel megállapodtak a jogok használatáról.
Hogyan változik a status quo 
az irányelv hatására?

Az internetvállalatokat jelenleg alig ösztönzi szabályzás
arra, hogy tartalmak megjelenítéséért engedélyt szerezzenek
be a szerzői jogok birtokosától. A vállalatok a felhasználóik
által feltöltött tartalmakért sem vállalnak felelősséget. Az
egyetlen jogi kötelezettségük az, hogy a törvénysértő tartal-
makat a jogtulajdonos kérésére eltávolítsák. Azonban az erre
használt eljárás nehézkes, és nem garantálja, hogy a jogok tu-
lajdonosai tisztességes bevételhez jutnak. Az internetvállala-
tok felelősségének megállapítása javítja a jogbirtokosok
(zenészek, előadóművészek, forgatókönyv-szerzők, újságírók
és kiadók) esélyeit arra, hogy korrekt licenci szerződéseket
kössenek velük, így tisztességesebb jövedelemhez jussanak
az online megjelenő munkájukból.

Axel Voss (EPP, Németország) jelentéstevő szerint a meg-
állapodás fontos lépés annak a helyzetnek a helyreigazítására,
amikor is néhány vállalat hatalmas bevételekre tett szert anél-
kül, hogy tisztességesen javadalmazott volna több ezer, a kre-
atív iparágban dolgozó embert és újságírót, akiknek a
munkájától ugyanez a vállalat függ. A megállapodásban szá-
mos kitétel garantálja, hogy az internet továbbra is a szólássza-
badság terepe maradjon. Ezek az előírások önmagukban nem
lennének szükségesek, mert az irányelv nem teremt új jogokat
a jogbirtokosok számára. „Azonban meghallgattuk a felmerült
aggodalmakat és úgy döntöttünk, hogy inkább duplán garan-
táljuk a szólásszabadságot. A mémek, a GIF-ek és a szöveg-
részletek most minden eddiginél nagyobb védelmet élveznek.
Ez a megállapodás védi a szerzők, alkotók megélhetését, a sok-
színű média fenntartásával megóvja a demokráciát, kiterjeszti
a szólásszabadságot, ösztönzi a start-upokat és a technológiai
fejlődést. Segít az internetnek felkészülni a jövő kihívásaira,
hogy egy olyan térré váljon, amely mindenki javát szolgálja,
nem csak a hatalommal bíró kevesekét.”

Az informális megállapodást hivatalosan is meg kell erősí-
teni a Tanácsban és az Európai Parlament plenáris ülésén.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája)

Mózes Edith

Megállapodás született a digitális szerzői jogokról
Az internet továbbra is 

a szólásszabadság terepe marad

A kormány a fürdőtelepülések modernizálására de
minimis támogatási rendszert hagyott jóvá, amely
200 ezer euróig terjedő vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt minden ezzel kapcsolatos beruházásra
– közölte Nelu Barbu kormányszóvivő a kabinet
pénteki ülése után. 

A szóvivő szerint pénteken egy erről szóló memorandumot
fogadtak el, a programot utólag, kormányhatározattal indítják
el.  Elmondta: az intézkedéstől a fürdőturizmus fellendülését
várják, illetve azt, hogy hozzájáruljon a természetes gyógy-
hatások jobb kihasználásához.

A dokumentum szerint a kormány esetenként a beruházás
50%-ára, de legfeljebb 200 ezer euróra nyújt vissza nem térí-
tendő támogatást. A program 2020. december 31-ig tart, és
meghosszabbítható. A kabinet évente száz pályázóval számol.
A szóvivő szerint pályázni lehet szálló- és étkeztető kapacitá-
sok építésére, bővítésére, kezelőközpontok modernizálására,
bútor és orvosi felszerelés beszerzésére, kizárólag turisztikai
célokat szolgáló járművek vásárlására, személyzet képzésével
kapcsolatos kiadások fedezésére, új munkahelyek létrehozá-
sára. A kormány évi 130 millió eurót különített el a rendszer
finanszírozására. (Agerpres)

Fürdőtelepek felújítására hagyott jóvá 
támogatási rendszert a kormány



Két színházi előadásra is sor
kerül e hét végén: február 23-
án, szombaton, ugyanazon
időpontban a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata és az Ariel Ifjú-
sági és Gyermekszínház is
színre viszi egy-egy produkci-
óját.

A Tompa Miklós Társulat ez al-
kalommal William Golding A le-
gyek ura című regényének színpadi
változatát játssza, amelyet Vi-
dovszky György rendezésében, ti-
zenéves szereplőkkel mutattak be.
A premier előtt az előadás drama-
turgja, Deres Péter így nyilatkozott
a szinhaz.org oldalon megjelent in-
terjúban: „A drámapedagógia gyö-
nyörűsége és fő értéke pedig abban
van, hogy azokat a játékos ösztönö-
ket, amelyek megvannak a gyere-
kekben, fiatalokban, egy színházi
előadás keretein belül harmonizálja.
Játszani minden fiatal szeret, de az
még önmagában nem színház. Én
azért szeretek Vidovszky 
Györggyel (A legyek ura rendező-
jével) dolgozni, mert ő nagyon ér-
zékenyen tudja átvezetni a

fiatalokat egy önfeledt, kockázat-
mentes játékhelyzetből egy felelős-
ségteljes színházi jelenlétbe.” A
színpadon megvalósuló túlélőjáték
egy nyugtalanító példázat arról,
hogy milyenek vagyunk, milyenek
lehetünk, ha a helyzetünk válsá-
gosra fordul. 

A 12 éven felülieknek ajánlott
produkció február 23-án, szomba-
ton este hét órától tekinthető meg a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében. Az előadásra érvé-
nyesíthetőek a szabadbérletek, a pe-
dagógus-, diák- és egyetemista-
bérletek, melyek tulajdonosai in-
gyenes helyjegyet válthatnak a jegy-
pénztárnál. Jegyek válthatók a
színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában (keddtől péntekig
12–17.30 óra között, telefon: 0372-
951-251), a színházban működő
jegypénztárban (keddtől péntekig 9–
15 óra között, előadás előtt egy órá-
val, telefon: 0365-806.865) és online
a www.biletmaster.ro honlapon. 

Az Ariel Színház a Völgyhíd
című produkcióját játssza február
23-án, szombaton este 7 órakor. A
középiskolás, illetve felnőtt nézők-

nek ajánlott előadást Vidovszky
György rendezte, az 1 óra 20 perc-
nyi időtartamú produkcióra az Ariel
Színház épületének nagytermében,
a Nyomda utca 4. szám alatt kerül
sor.

A Háy János darabja nyomán ké-
szült előadást március 11-én megis-
métlik, ekkor középiskolás
osztályoknak ajánlják, mert interak-
tív drámafoglalkozás követi, ezzel
segítve a nézőknek kibeszélni, fel-
dolgozni a produkciót. Kezdés a 
legelső jelentkező csoport igénye
szerint 11 és 13 óra között; az elő-
adás és a foglalkozás időtartama
összesen 2 óra 20 perc. A diákjegy
ára 9 lej, a felnőttjegyé pedig 18 lej.
Információk, foglalások: rablopan-
dur@yahoo.com, 0747-942-181 –
sms-ben is. 

A produkció szereplői: Scurtu
Dávid eh., Halmágyi Éva, Bonczi-
dai Dezső, Cseke Péter, Gönczy
Katalin, Gáll Ágnes, Puskás Győző,
Szabó Dániel. Tervező: Mátravöl-
gyi Ákos. Zene: Monori András.
Drámapedagógus: Gyevi-Bíró Esz-
ter. Rendező: Vidovszky György.

„A 17 éves Péter nem kapja meg
szüleitől azt az odafigyelést, amely
a felnőtté válás kanyargós útján se-
gíthetné őt – az apja túl anyagias, az
anyja pedig túl konfliktuskerülő.
Péter és Zsófi szerelmesek egy-

másba, de a fiú egyre inkább kisa-
játítja a lány érzelmeit, és végül
abba a tévképzetbe menekül, hogy
kettejük szerelme átmenthető az
örökkévalóságba. Dedának, Péter
kollégiumi szobatársának lesújtó
véleménye van a felnőttekről, és
azzal henceg, hogy ő nem akarja
megélni, hogy ötvenéves legyen” –
áll a produkció ismertetőjében. A
szerző, Háy János e szavakkal
ajánlja a művet: „Színmű azoknak,
akik túl akarják élni a felnőttek 

rémuralmát, és azoknak, akik túlél-
ték és felnőttek lettek.”

Az előadást interaktív drámafog-
lalkozás követi, mely egyrészt to-
vábbviszi a látott történetet,
másrészt segít a nézőknek azt kibe-
szélni, feldolgozni. A foglalkozás
vezetésére Gyevi-Bíró Eszter, a bu-
dapesti Kolibri Színház drámapeda-
gógusa készítette fel az előadásban
szereplő színészeket. A produkció
létrejöttét a Bethlen Gábor Alap tá-
mogatta. (Knb.)
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Részlegesen előre hozott nyugdíjat
1917 személy igényelt, az ő átlagnyug-
díjuk 924 lej. Rokkantsági nyugdíjban
19.531 személy részesül, átlagban a havi
járandóságuk még a 650 lejt sem éri el.
Az utódnyugdíjasok száma 12.369 sze-
mély, az átlagos havi járandóságuk 564
lej. Az évek, évtizedek elteltével egyre
kevesebb, aki még a háborúban szenve-
dett rokkantság miatt részesül járandó-
ságban, összesen kilencen maradtak,
hozzátartozó is csak 16 személy van.
Előbbieknek átlagban még 300 lejt sem
folyósítanak, míg a túlélő házastársak át-
lagban havi 177 lejben részesülnek. 

Ami a kollektív (tsz-) nyugdíjasokat
illeti, megyeszerte 10.364-en részesül-
nek nyugdíjban, az átlagnyugdíjuk 476
lej. 

Az elmúlt év folyamán 25.274-en vol-
tak jogosultak szociális pótlékra. Ez a
pótlék azoknak jár, akiknek a kiszámí-
tott nyugdíja nem érte el a minimális
nyugdíjat, s ezt június 30-ig 520 lejre, il-
letve július elsejétől 640 lejre kellett ki-
egészíteni. A pótlék átlagban 152 lejt
jelentett. 
134 ezren fizettek tb-járulékot 

Az ANAF nyilvántartásában 2018 fo-
lyamán átlagban havonta 134.314 sze-
mély volt munkavállaló, azaz ennyien
fizettek be a társadalombiztosítási
alapba. Maros megyében a tb-hozzájá-
rulás havonta 920,3 millió lejt tett ki,
amiből következik, hogy a megyében az

átlagbérek az országos bruttó átlagbé-
reknek megfelelőek. 

Vannak, akik társadalombiztosítási
szerződést kötöttek a pénztárral, számuk
1170. De vannak olyanok is, akik élnek
a törvény adta lehetőséggel, hogy öt évre
visszamenőleg kifizetik a társadalom-
biztosítási hozzájárulást annak érdeké-
ben, hogy ezzel kipótolják a teljes
hozzájárulásos időszakhoz szükséges
éveket. 
4162 lejről körülbelül 5100 lejre nő 
a temetkezési segély

A múlt év folyamán 6014 alkalommal
folyósítottak temetkezési segélyt, ami
akkor 4162 lej volt. Ha a biztosított va-
lamely családtagja hunyt el, a temetke-
zési segély 2091 lej volt. Miután az idei

költségvetési törvényt kihirdetik, a te-
metkezési segély összege körülbelül
5100 lej lesz, tekintettel arra, hogy a
költségvetés alapjául 5100 lejes bruttó
bért vettek alapul. 
4511 kezelési jegyet osztottak ki

Az igazgatónő elmondta, hogy tavaly
a nyugdíjpénztár 4511 gyógykezelési
jegyet biztosított a nyugdíjasoknak és a
dolgozó biztosítottaknak. A legtöbb ke-
zelési jegy (1010) Kovásznára szólt.
Szovátára 627, Algyógyra 394, Tusnádra
385, Május 1.-re 349 jegy, Félixfürdőre
285, a tengerpartra 284, Dornavatrára
196 jegy szólt, a többi Amarára, Buzi-
ásra, Herkulesfürdőre, Govorára szólt. 

Az idei gyógykezelési jegyek számát
még nem tették közzé. 

Csaknem 200 ezer személy kapott járandóságot

A legyek ura Fotó: Bereczky Sándor

Talán ha a gyalogosra céloznak, a hat lövés egyike el-
találja az autót. Fordítva történt, ami arra provokálhatna,
hogy hosszasan élcelődjem a fegyverüket használó rend-
őrökön, ámuldozzam sokoldalú szakmai felkészültségü-
kön. Meg is tenném, ha maga az ügy nem lenne annyira
szerencsétlen. Ha nem egy ártatlan ember, egy békés já-
rókelő élete került volna veszélybe miattuk. Többes szá-
mot használok, mert azokból a szűkszavú, sablonos
hivatalos jelentésekből, amelyek a nyilvánosság elé ke-
rültek, nem derült ki, melyik marosvécsi rendőr használta
a pisztolyát, amikor a gyanútlan gyalogos magyarói as-
szony súlyosan megsebesült. A ködösítő, titkolózó közle-
mények alapján akár arra is gondolhatunk, hogy
mindketten lőhettek. Valamikor majd valahogy kitudódik
az igazság. Talán igazságot is szolgáltatnak. Megbüntetik
a vétkes autóst, a „mesterlövészben” már nem vagyok
annyira biztos. De egyáltalán miért kellett fegyvert hasz-
nálni? Lakott területen! Úgy tudta a karhatalom, hogy
veszélyes terrorista, lőni, robbantani, gázolni kész ámok-
futó robog a rend derék őrei felé? Ha nem, akkor pláne
nem értem. Vagy ez a bevett szokás? Ha lelőnének min-
denkit, aki túllépi a megengedett sebességet, nagyon meg-
csappanna Románia lakossága. Pláne, ha a policájok
továbbra is ezt a viccbeli „így lőttök ti!” szabadalmat
használják. Persze elismerem, autózás közben magam is
gyakran kerülök olyan vészhelyzetbe tébolyodottan előző,
őrülten szabálytalankodó alakok miatt, hogy azt mondom,
ezeket le kéne lőni, de nyilván nem gondolom komolyan.
Másfajta megoldások kellenének, hogy rend legyen az
utakon. Nincs rá receptem, de nem is az én tisztem, hogy
ezen rágódjam. Van elég tiszt és tisztség ebben az ország-
ban, akinek, amelynek kimondottan ez lenne a feladata.
Csak éppen nem felelnek meg az elvárásoknak. Ezzel is
magyarázható, miért veszik olyan sokan palira őket. Ami
nem szép, sőt szívtelenség csak úgy beletaposni szegény
érzékeny egyenruhások törékeny lelkivilágába. De nem
mindenki gondolkodik így. A rendőrök maguk sem. Ritkán
válnak meg a munkájuktól amiatt, hogy a mundér elvisel-
hetetlen lenne. Van pár olyan előny és kedvezmény, amiért
érdemes még a gúnyolódást, a rossz vicceket is elviselni.
Mi több, az intelligencia sem akadály. Toborzáskor nem
ez a fő kritérium. Nem lehet mindenki 007-es! A hatalom-
hoz legyen hűséges, a többi dologban majd csak gatyába
rázzák őket valahogy. Jelölt mindig akad. Most olvastam,
hogy a csendőrséghez újabb 6300 alkalmazottat toboroz-
nak. Nem semmi. Kellenek a markos fiúk. És a titkosszol-
gálatokat sem lehet káderek nélkül hagyni. Nem is
hagyják. Igaz ugyan, hogy az idei országos költségvetés-
ben valamivel kisebb büdzsét szavaztak meg számukra,
mint amire számítottak, de ebből is futja majd mindenfé-
lére. A média ezt is részletesen kifuttatja, nem kíméli ezt
a kényes területet sem. Sőt azt is elmondja, hogy a költ-
séglevágások ellenére a Román Hírszerző Szolgálat a
világ legjobban fizetett titkosszolgálati szervezete. Nyil-
ván ha a megfelelő arányokat is figyelembe vesszük. Más
hasonló összehasonlító adatok is felszínre bukkannak.
Olyanok például, hogy miközben Lengyelországban 13
titkosszolgálati tiszt jut százezer lakosra és Nyugat-Eu-
rópában 7, addig Romániában 60. Hogy kéne most diva-
tos szóval csodálkoznunk? Wow! És még egyszer: Vauuu!
Vagy: Csau? Elég lesz most egy: csáó! Úgyis túl sok van
már a rovásomon. (N.M.K.)

Fotó: Nagy Tibor

Erről jut eszembe

A 2002-ben hivatalosított Internatio-
nal Childhood Cancer Day (ICCD), a
CCI (Childhood Cancer International –
Rákos Gyermekes Szülők Szervezetei-
nek Konferenciája) által megszavazott
nemzetközi nap a rákos gyermekek vi-
lágnapja. A CCI világszervezet 96 or-
szág összesen 188 szervezetéből áll.
Egypár éve különböző eseményekkel
teszi emlékezetesebbé ezt a napot a ma-
rosvásárhelyi Együtt a Rákos Gyerme-
kekért Egyesület is.

Ez alkalommal fel szeretnénk jobban
hívni a figyelmet a gyermekrák okozta
gondokra. Szeretnénk beszélni arról,
hogy milyen nehézségekkel jár egy gye-
reknek és a családjának szembenézni a
rákkal. Játéknapot szervezünk a gyere-
keknek, emellett a különböző tevékeny-
ségeinkről, projektjeinkről szeretnénk a
médiában tájékoztatni a közönséget.

A 2019-es évet a múlt év megvalósí-

tásainak áttekintésével és az új évi pro-
jektek megtervezésével kezdtük. Újból
boldogan nyugtáztuk, hogy a korlátozott
lehetőségek ellenére sikerült megszer-
veznünk egy nyári szovátai gyermektá-
bort, voltunk a varsói Oncoolimpián,
volt egypár tevékenységünk a kórházban
fekvő gyerekekkel, illetve az olyanokkal
is, akik már befejezték a kezelést, hoz-
zájárultunk néhány külföldi vizsgálathoz
és kezeléshez, részt vettünk számos ese-
ményen és konferencián; jó az együtt-
működés a Marosvásárhelyi Megyei
Sürgősségi Kórház Hemato-Onkológiai
Osztálya és köztünk. A beteg gyerekek
érdekében a 2019-es évet ennél is tevé-
kenyebbre tervezzük, olyan események-
kel, amelyeken a szélesebb körű
közönség is részt vehet. 

A fenti megvalósítások az Önök segít-
ségével váltak lehetővé. Köszönjük a cé-
geknek a szponzorálást, az adók két

százalékát, az eseményeinken való rész-
vételt és az adománygyűjtő akcióinkkor
az adakozást. Köszönjük az önkéntese-
inknek, hogy velünk együtt dolgoztak,
továbbá mindenkinek, aki bármilyen
formában támogatott minket, hálásak
vagyunk. Kérjük Önöket, hogy a továb-
biakban is támogassák egyesületünket,
segítsenek, hogy terveinket meg tudjuk
valósítani.

A kapcsolatot az
asociatiaipcc@gmail.com e-mail-címen,
illetve a facebook.com/AsIPCC oldalon
vehetik fel velünk. Készen állunk a vi-
rágzó együttműködésekre és arra, hogy
pluszértéket hozzunk mindannyiuk éle-
tébe.

Tisztelettel, 
Farczádi Gabriela,
az Együtt a Rákos 

Gyermekekért Egyesület elnöke

A gyermekrák nemzetközi világnapja

(Folytatás az 1. oldalról)

Színházi előadások a hét végén 
A legyek ura és Völgyhíd 



Margit kezében frissen sült, meleg
pánkóvá gömbölyödik a világ. Szá-

mára nem léteznek bonyolult, megoldhatat-
lan helyzetek, mindent átfogó, harsány
nevetésével, bölcs megjegyzéseivel úgy tud
nyugtatni, békíteni – mérges tömbházfelelőst
az ablak előtt gördeszkázó tizenévesekkel,
kisgyermekes családot a környékbeli kutya-
tartókkal, beáztatott szomszédot az áztatóval
–, mintha egy távoli, konfliktusmentes sziget
őslakosa és szószólója lenne. Pedig az ő
életén is átvonultak a viharfelhők, legtöbbjük
egészen korán. Talán éppen ennek köszönhe-
tően tudott felülemelkedni – és másokat is át-
segíteni – a hétköznapi bosszúságokon.

– Egy Nyárád menti faluban születtem ha-
todikként a testvérek közül – kezdte történetét
a tőle megszokott, ráérős nyugalommal. –
Anyáméknak már csak én hiányoztam a há-
ború utáni nincstelenségbe. Édesapám, sze-
gény, hároméves koromban elhunyt,
anyámra maradt minden teher. Amikor csak
tehette, rám zúdította a keserűségét, igaz, rá
is szolgáltam a bántásra. A házunk közelé-
ben lévő kisboltban mindenféle ínyencséget,
cukorkát, kekszet, csokoládét lehetett kapni.
Én kiskoromtól odavoltam az édességért, de
anyám sohasem vett nekem. Ahogy okosod-
tam, kitaláltam, hogy megszerzem magam-
nak a mindennapi szopogatni-,
ropogtatnivalót. Volt vagy tíz tyúkunk, és én
hajnalban kilopóztam hozzájuk, hogy kiszed-
jem alóluk a tojást. Szerzeményemmel meg
sem álltam a harmadik szomszédig. Ott is
egy özvegyasszony élt, de neki nem volt ma-
jorsága. Azt mondtam neki, édesanyám kül-

dött pénzzé tenni a tojásainkat. Megkötöttük
a vásárt, majd egyenesen a bolt felé vettem
az irányt. Egy hétre való cukorkára is elég
volt a keresetem. Amikor aztán hallottam,
hogy anyám bosszankodva magyarázza a
nagyobbik nővéremnek, hogy valami történ-
hetett a tyúkokkal, eléggé megszeppentem.
De pár nap múlva visszatért a bátorságom,
és megismételtem a to-
jáscsenést. Így ment ez
jó pár hétig, amíg egy-
szer anyám össze nem
találkozott a „kliensem-
mel”. Az asszony mon-
dogatni kezdte neki, hogy milyen ügyes a
kicsi lánya, milyen hűségesen teljesíti a rá-
bízott feladatot. Anyám fejében azonnal ösz-
szeállt a kép, és kaptam is tőle otthon olyan
verést, hogy évekig nem tudtam elfelejteni.
De annál sokkal fájdalmasabb volt, amikor
bement a városba, és mind az öt testvérem-
nek hozott valamit, csak nekem nem. Legin-
kább egy babos szoknyára vágytam, és a
nővéreim kaptak is, de amikor az ajándék-
osztásban rám került a sor, csak ennyit mon-
dott: te rossz voltál, a tiédet összetépte a
kutya.

– Később sem javult a kapcsolatuk?
– A „későbbet” én már nem vártam ki. Ti-

zenegy éves voltam, amikor egyszer anyám
elküldött törökbúzát szedni a határba. Nagy
volt a hőség, nem csoda, hogy a folyóparton
kötöttem ki. Volt ott egy házaspár, a férfi ha-

lászott, az asszony a két kicsi gyermeküket
rendezte. Addig forgolódtam körülöttük,
amíg felfigyeltek rám. Biztattak, hogy 
játsszam a gyermekekkel, közben mindenfé-
lét kérdeztek, én meg igyekeztem szépen, ér-
telmesen válaszolni. A nap végén az asszony
nekem szegezte a kérdést: elmennék-e hoz-
zájuk lakni. El én – mondtam –, csak kérez-

tessenek el anyámtól.
Haza is kísértek, és
előadták a kérésüket.
Azt mondták, jó lennék
a kicsik mellé segítség-
nek, eltartanának, is-

kolába is járatnának. Anyám szemrebbenés
nélkül nekik adott.

– Jó sora volt annál a családnál?
– Kezdetben szépen beszéltek velem, úgy

tettek, mintha tényleg az életük részévé akar-
nának tenni. A gyermekekkel is jól egyeztem,
de hamar kiderült, hogy nem csak pesztonká-
nak kellek. A nagysága takarítani, főzni is
odatett. Igyekeztem becsületesen elvégezni a
rám bízott munkát, idővel azonban egyre tü-
relmetlenebb lett velem, és a legkisebb hibá-
nál keményen büntetett. Ha például nem
vasaltam ki elég szépen a rám bízott ingeket,
nadrágokat, a kezemre nyomta a forró vasa-
lót. Éveken át tűrtem ezt a bánásmódot, mert
anyámhoz semmiképpen sem akartam vissza-
menni. Tizenhét éves koromban jöttem el
tőlük, miután a férfi kikezdett velem. Egy idős
asszonynál találtam albérletet, akinél a házi-

munkáért, főzésért, bevásárlásért cserébe in-
gyen lakhattam. Ő biztatott, hogy ne elégedjek
meg a nyolc osztállyal. Mindig is arra vágy-
tam, hogy kereskedő legyek, és a szakiskola
elvégzése után valóra is vált ez az álmom. 

– A családalapítás mikor következett?
– Húszéves sem voltam, amikor megis-

mertem a férjem, egy nálam jóval idősebb
villamosmérnököt. Részemről nem volt nagy
szerelem, mégis éreztem, hogy ő az, aki mel-
lett gondtalan életem lesz. Nem csalódtam.
Mindig tudta, hogyan nevettessen meg,
mintha az egész gyermekkoromért kárpótolni
akart volna. Az esküvőt is titokban szervezte
egy marosvásárhelyi vendéglőben. Azt hit-
tem, csak ebédelni megyünk, és amikor meg-
láttam a feldíszített termet, mondtam, hogy
menjünk onnan, mert úgy látszik, lakodalom
készül. Akkor mindenki tapsolni kezdett, de
még mindig nem sejtettem, hogy én lennék a
menyasszony. Több mint fél évszázad telt el
ebben az ünnepi hangulatban, sértő szavak,
meggondolatlan gesztusok nélkül. Tavaly-
előtt a férjem ágynak esett, azóta ápolom.
Nem esik nehezemre, hiszen életem nagy bol-
dogságát, a fiunkat is neki köszönhetem.
Meg, persze, a Jóistennek. 

– Az anyjával végül kibékült?
– Csak a fiam születése után kerestem

meg, de olyanok voltunk egymással, mint két
idegen. Többet aztán nem is zavartam. Rö-
viddel a halála előtt találkoztunk még újra,
akkor éreztem először, hogy meg tudunk egy-
másnak bocsátani. Az együtt töltött idő em-
léke mint nehéz felhő vonult el végleg a
fejünk fölül.

Ezen a héten háromszor lát-
hatja a nyárádmenti közön-
ség a Bekecs táncszínház
vadonatúj műsorát, amellyel
nemcsak a gyerekeket,
hanem a felnőtteket is szeret-
nék megszólítani. Ugyanak-
kor múlt héten egy újabb
folklórelőadás felépítéséhez
láttak hozzá, és egy év alatt
bebarangolnák a hazai szór-
ványokat, valamint az egész
Kárpát-medencét.

Új előadást visz színpadra a
Bocskai Napok idején a Bekecs
együttes Nyárádszeredában: ha si-
kerül megfelelően megmozgatni az
iskolák diákjait, és az önkormány-
zatok biztosítják a kisbuszokat, csü-
törtökön és pénteken délben két telt
házas gyerekelőadásuk lesz, csütör-
tök este pedig a családokat, felnőt-
teket várják a művelődési házba egy
interaktív előadásra – tudtuk meg
Benő Barna együttesvezetőtől. Szá-
mukra mindig öröm, ha új gyerek-
műsort vihetnek színpadra, és
igyekeznek a magyar tematikához
ragaszkodni: a Hamupipőke a Be-
nedek Elek által gyűjtött gyergyói
változatot, a Legendák kertjében c.
produkció székelyföldi legendákat
vitt színpadra, a Mátyás király igaz-
ságai című pedig hat mesére épül:
Mátyás királlyá választása, Mátyás
király rózsát nyíló ostornyele, Má-
tyás király és a gömöri urak, Má-
tyás kovács, Mátyás király és a
kolozsvári bíró, valamint Mátyás
király lopni megy. Ezekben a törté-
netekben a király figurája más-más
módon bontakozik ki, mindvégig
követve az igazság útját. Hogyan is
kerül a szegény kovácsmester üres
asztalára elegendő étel népes csa-
ládja számára, és hogyan leckézteti
meg Hollós Mátyás a kolozsvári
bírót? Mit jósol az öreg cigány asz-
szony Mátyás király neve napjára,
és mi történik az ármányos minisz-
terrel és feleségével, akik meg akar-
ják őt mérgezni? Minderre fény
derül az előadás alatt. Meghalt Má-
tyás, és valóban oda az igazság? Ér-
demes-e ma képviselni és hirdetni

az igazságot? Kicsikkel, nagyokkal
ezekre a kérdésekre keresik a vála-
szokat.

Az előadást tavaly nyáron kezd-
ték el felépíteni, de elég hosszadal-
mas próbafolyamaton ment át, amit
az év végi Fölszállott a páva műsor-
ban való fellépés is megszakított.
Szerették volna már a tavaly bemu-
tatni, de csak egy decemberi nyilvá-
nos főpróbára jutott idő, ám azóta is
sokat csiszoltak a cselekményszá-
lon. A műsoron az együttes 16 al-
kalmazott és három szerződéses
táncosa, valamint kétfős műszaki
személyzet dolgozik. Mivel még
sehol nincs költségvetés, a tervezett
előadások torlódnak, de remélik, si-
kerül behozni a lemaradást.

Új előadás, száz fellépés
Idénre nagyszabású tervei van-

nak az együttesnek, két programot
hirdetett meg. Az egyik révén erdé-
lyi szórványtelepüléseket látogat-
nak meg, fesztiválokon lépnek fel
az Ember az embertelenségben
című előadással, de kérés szerint
gyerek- és folklórműsort is bemu-
tatnak. Erre tavaly a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárságtól kaptak egy
kisebb kerettámogatást, s ezt meg-
próbálják hatékonyan felhasználni.

A nemzeti összetartozás napján
Zalaegerszegen indítja a teljes évre
szóló, úgynevezett trianoni évét a
Bekecs. Azt tervezik, hogy ez idő
alatt legkevesebb száz előadást tar-
tanak szerte a Kárpát-medencében
a meglévő és mostani új műsoraik-

kal. Százhúsz napot turnéznának,
havonta négy napot szántak erre,
szeretnék végigjárni a Felvidéket,
Kárpátalját, Délvidéket, Muraközt,
Erdélyben a moldovai csángókat, a
bukaresti és bánsági magyarokat, a
kis-magyarországi városi és kisvá-
rosi helyszínek mellett pedig meg
fogják látogatni a Dunántúlon lete-
lepített bukovinai székelyeket is.

A múlt hét végén indították el
egy új folklórelőadás felépítését is.
Míg az Ember az embertelenségben
című előadás az elmúlt száz évről,
a Trianon miatti szétszóródásról
szólt, a Fehér foltok más szemszög-
ből vizsgálja a dolgokat; az emberi
mivoltot vizsgálja, és az ember és
az erdő viszonyára épít, illetve
szimbolisztikájában párhuzamot
von a gyökerekkel, az értékekkel,
hiszen ma egyre inkább vágják a
fát, s ahogy fogy az erdő, fogy a
magyarság is. Másrészt a cím a nép-
rajzilag fehér foltnak számító tarta-

lomra is utal, ugyanis Farkas Tamás
koreográfus olyan erdélyi vidékek
táncanyagaihoz nyúlt, amelyek
eddig kevésbé voltak feldolgozva.
Bővül a ruhatár és a géppark

Idén is gőzerővel folyik a vidéki
néptáncoktatás a nyárádmenti kö-
zösségekben, és a Csoóri Sándor
Alap támogatásával már hat cso-
portnak készíttettek népviseletet. A
két éve elindított törekvés révén el-
érték azt, hogy az alsó-nyárádmenti
Kalangya néptáncegyüttesnek idén
már négy rend népviselete lesz. A
ruhák cserélődnek idővel a nagyobb
és kisebb csoportok között, az a leg-
fontosabb, hogy tudjanak öltözéket
biztosítani a gyerekeknek minden
táncrendhez, hiszen a Nyárád, Kü-
küllő, Maros mentit, a székely me-
zőségit, a kalotaszegit, szilágyságit,
székit, felcsíkit, mezőségit már rop-
ják a különböző korosztályú után-
pótlás-csapatok. 

Látványos gépparkfejlesztést is
terveznek – árulta el Benő Barna.
Hamarosan vásárolnak egy teherau-
tót a műszaki állomány számára,
valamint egy kisbuszt is átalakíta-
nak erre a célra, míg pályázatból a
táncosok számára újabb kisbuszt
vásárolnának, a szervezéses uta-
zásra pedig egy személygépkocsit.

Idénre legalább 90 előadást ter-
veznek a „nagycsoportnak”, de
lehet, hogy ennél többre is szükség
lesz, hogy a fizetésalapot elő tudják
teremteni, ugyanis amíg az önkor-
mányzatoknak, kulturális intézmé-
nyeknek nincs költségvetése, addig
az együttes leszervezett fellépéseit
nem tudja megkezdeni, így lehet,
hogy túlzsúfolt nyári idény elé néz-
nek. Az idén összesen 60 ezer kilo-
métert fognak utazni a
Kárpát-medencei és hazai turnék
során, ami eléggé költséges, de na-
gyon sok függ attól is, hogy mennyi
pályázati támogatást szereznek, és a
helyi közösségek is mennyivel tud-
nak hozzájárulni a turnéköltségek-
hez. A külföldi helyszíneken idén
főleg az Ember az embertelenség-
ben és a Legenedák kertjében lesz
műsoron, az év vége felé elkészül a
Fehér foltok, akkor az és a Mátyás
igazságai kerül a repertoárba. A
héten bemutatndó Mátyás-gyermek-
előadás legalább két-három évig
lesz az együttes műsorán – avatott
be a részletekbe az együttesvezető.

Zsúfolt idény elé néznek, két új előadással
Mátyás királlyal kezd a Bekecs együttes
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Gligor Róbert László

A tojástolvaj álma

Csütörtökön láthatja először a nagyközönség a Mátyás-meséket, de a következő két-három évben is fellépnek az előadással
Fotó: Bekecs Táncegyesület



Marosvásárhely a határtalan büsz-
keség csatamezője! Miután egy fontos
projektet, a város terelőútjára vonatko-
zót több évvel ezelőtt blokkoltak, a de-
nevéreket felhozva érvként, most újból

megismétlődik a helyzet: a parkolás problémáját
Marosvásárhelyen megoldó projektet hamarosan
eltérítik! Az okokat a nyilvános térben vázolják
különféle illetéktelen személyek, akiket olyan
volt helyi tanácsosok támogatnak, akik, miután
elhagyták azokat a székeket, ahonnan a közösség
számára jó döntéseket hozhattak volna, a virtuális
térben keverik a dolgokat. A föld alatti parkoló
ellen felhozott érveikkel az a szándékuk, hogy né-

zeteltérést váltsanak ki a közösségben olyan sze-
mélyes értelmezésekkel, amelyek konfliktusokat
és feszültségeket keltenek. Példák a projekt ellen-
érveire, az online térben: „Egy ilyen munkálat ve-
szélybe sodorná a templomokat, a műemlék
épületeket, késleltetné a Bethlen Gábor-szobor
felállítását”.

Emiatt felelevenítjük azokat az indokokat, ami-
ért ezt a Marosvásárhely polgármestere, dr. Dorin
Florea által kezdeményezett projektet a helyi ta-
nácsosok a város számára életképes megoldásnak
tartották és megszavazták:

1. A fő cél: a felszíni parkolóhelyek megszün-
tetése a forgalom érdekében a központban, és
a történelmi övezet védelme.

A megvalósíthatósági tanulmány értelmében a
gépkocsibejáratot a délnyugati (a Kultúrpalota
felől) és az északkeleti (kijárat a Petőfi Sándor tér
felé) oldalon alakítják ki.

2. A parkoló egyaránt kiszolgálja azokat a ma-
rosvásárhelyieket, akiknek a városközpontban
akad dolguk vagy ebben az övezetben dolgoznak,
és a városban átmenetileg tartózkodó polgárokat.

3. A parkolót egyetlen összefüggő föld alatti
szinten alakítják ki, összesen 415 gépkocsi férő-
hellyel, 12.320 négyzetméter beépített felülettel.

Fontos! A föld alatti parkoló felszínén a gya-
logoskijáratok kialakítását összehangolják a 

„MY CITY Târgu Mureş/ Marosvásárhely/ Neu-
markt” építészeti verseny során meghatározott
felszíni övezeti átalakítási javaslattal. A főtér fel-
színi övezetére vonatkozó tavalyi tervpályázat
célja az volt, hogy megoldásokat, ötleteket talál-
jon a tanulmányozott övezet hasznosítására a je-
lenlegi közösségi igényeknek megfelelően; ezek
a célok: a vizsgált terület multifunkcionális jelle-
géből adódó konfliktusok megoldása, a térség épí-
tészeti-urbanisztikai műemlékeinek és
épületegyütteseinek előtérbe helyezése, a térség
turisztikai vonzerejének növelése, tájképjavítás, a
térség társadalmi összejövetelre szánt terei minő-
ségének növelése.

A bel- és külkapcsolati osztály
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Sajtóközlemény
Denevérek és szobrok, befagyasztott kép Marosvásárhelyen!… avagy hogyan omolhatnak össze 

a projektek a blokkolók „súlya” alatt a „Bármilyen megoldásra előállunk egy problémával!” elv alapján
A polgármesteri hivatal újabb projektje megsemmisítés előtt! 
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Marosvásárhely megyei jogú város pol-
gármesteri hivatala számos tevékenységet
folytatott, amelyek célja a vissza nem térí-
tendő európai pénzalapok lehívása, a
város korszerűsítésére és fejlesztésére irá-
nyuló beruházási projektek finanszírozása
érdekében. A vissza nem térítendő pénz-

alapok lehívása Marosvásárhely megyei jogú város-
nak mint városfejlesztési pólusnak a korszerűsítésére
és fejlesztésére irányuló beruházási projektek finan-
szírozása érdekében prioritást képez a helyi közigaz-
gatás számára.

A város fenntartható fejlődésének központi elemét
a városfejlesztési projektek finanszírozása képezi, in-
tegrált városfejlesztési stratégia alapján, amely a vá-
rosok gazdasági, környezeti, éghajlati, demográfiai és
szociális kihívásaival foglalkozik. E tekintetben a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szakemberei több
cselekvési irányra összpontosítottak. Ezek közül az
egyik a tömbházak energiahatékonyságának növelé-
sére vonatkozik, amelyet az alábbiakban részletezünk.

Marosvásárhelyi lakóépületek energiahaté-
konyságának növelésére vonatkozó munkálatok –

II. szakasz
Regionális Operatív Program (POR) 

2014–2020

3-as főtengely – Az alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású gazdaságra való áttérés támogatása;

3.1-es célberuházási prioritás – Az energiahaté-
konyság, az energia intelligens kezelésének és felhasz-
nálásának támogatása megújuló forrásokból az állami
infrastruktúrákban, beleértve a nyilvános épületeket,
valamint a lakásszektort is.

A művelet – Lakóépületek

A projekt előírásai hőszabályozás szempontjából
felújított lakóépületekre vonatkoznak. Hét tömbházról
van szó: a Constantin Romanu-Vivu utca 2. szám, a
Kárpátok sétány 47. szám, a Raktár utca 7. szám, az
Állomás tér 1A szám, az Állomás tér 2A szám, a Mi-
móza köz 2. szám és a Kosárdomb (Kornisa) sétány
32. szám. 

A projekt értéke 6.032.737 lej. Az Európai Unió
által nyújtott vissza nem térítendő finanszírozás ösz-
szege 60%, amelyből: az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap (FEDR) támogatása 85%, finanszírozás az
állami költségvetésből (BS) 15%. A saját finanszírozás
összege 40%, ebből 15% saját hozzájárulás, a tulajdo-
nosi társulások hozzájárulása pedig 25%. A végrehaj-
tási szerződés aláírásra került, idén tavasszal
megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. 

Marosvásárhelyi lakóépületek energiahaté-
konyságának növelésére vonatkozó munkálatok –

I. szakasz
Regionális Operatív Program (POR)

2014–2020

3-as főtengely
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra

való áttérés támogatása;

3.1-es célberuházási prioritás – Az energiahaté-
konyság, az energia intelligens kezelésének és felhasz-
nálásának támogatása megújuló forrásokból az állami
infrastruktúrákban, beleértve a nyilvános épületeket,
valamint a lakásszektort is.

A művelet – Lakóépületek

Itt több, hőszabályozás szempontjából felújított la-
kóépületet említhetünk meg, egészen pontosan hat
tömbházat, amelyek az Argeş utca 16. szám, a Dózsa
György út 60+ szám, az Állomás tér 5A, B, C szám, a
Moldva utca 10. szám, a Moldva utca 12. szám, a Cer-
navodă utca 5+ szám, az Erdély utca 29. szám, a Ma-
gura utca 16., 18., 20., 22., 24. szám alatt találhatóak. 

A projekt értéke 7.092.112 lej. Az Európai Unió
által nyújtott vissza nem térítendő finanszírozás ösz-
szege 60%, amelyből: 85% az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap (FEDR) támogatása, 15% pedig
finanszírozás az állami költségvetésből (BS). 

A saját finanszírozás összege 40%, ebből 15% saját
hozzájárulás, a tulajdonosi társulások hozzájárulása
pedig 25%. Ez a projekt jelenleg a szerződéskötés
előtti szakaszban van.

A bel- és külkapcsolati osztály

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala – 
Megvalósítás alatt álló projektek és a közpénzek kezelése

Finanszírozási szerződések – 
aláírt vagy szerződéskötés előtti szakaszban (II.)



A Telefonos Szeretetszolgálat
újabb tervet szeretne megva-
lósítani, amelyhez a helyi kö-
zösség támogatását kéri. Egy
olyan jótékonysági lerakatot
szándékoznak létrehozni,
ahol a megunt, de még hasz-
nálható állapotban lévő tár-
gyak cserélnének gazdát. 

A Charity Depo létrehozásával
lehetőségük lenne befogadni az
olyan bútordarabokat, megunt
használati tárgyakat, működőképes
háztartási gépeket, amelyeket egye-
sek lecserélnek vagy adományként
felajánlanak, a rászorulók pedig
kedvükre válogathatnak belőlük.
Amint a karitatív szervezet veze-
tője, Sajó Norbert elmondta, gyak-
ran érkeznek ilyen jellegű
felajánlások is, azonban nincs lehe-
tőségük a belvárosi székhelyükön
tárolni nagy méretű háztartási esz-
közöket – hűtőszekrényt, mosógé-
pet stb. – vagy bútordarabokat.
Ezért erre a célra megfelelő telket
vásárolnának, ennek megtalálásá-

hoz kérnék a marosvásárhelyi lako-
sok segítségét. Szívesen fogadnak
javaslatokat arra nézve, hogy a
város vonzáskörzetében hol talál-
hatnak egy hozzávetőleg 500 négy-
zetméteres telket, amely bárki
számára könnyen megközelíthető.
Ötleteket, felajánlásokat az ingye-
nesen hívható krízisvonalon –
0265-55-55-55 – várnak, amelyen a
rászorulóknak lelki támogatást
nyújtanak, valamint a 0741-555-
555-ös telefonszámon. (Pálosy 
Piroska)

A születések bejegyzésével
kapcsolatos tudnivalókat is-
merteti a Maros Megyei La-
kosság-nyilvántartó Hivatal
annak érdekében, hogy az
anyakönyvi bejegyzéseket
egységesen alkalmazhassák.

– A gyermekek születésének be-
jelentését és bejegyzését harminc
napon belül kell megtenni – élve
születés esetén.

– Amennyiben a gyermek élette-
lenül jön a világra, három nap áll a
szülők rendelkezésére, hogy beje-
lentsék (abban az esetben csak a
születési okiratot állítják ki, de ké-
résre születési bizonyítványt is ki-
bocsátanak azzal a megjegyzéssel,
hogy „holtan született gyermek”).

– Talált gyermek esetén a bejegy-
zés a gyermek megtalálásától szá-
mított harminc nap. 

– Azon gyermekek esetében, aki-
ket édesanyjuk szülés után a kór-
házban hagyott, az elhagyásról
szóló jegyzőkönyv kiállításától szá-
mított harminc napon belül kell be-
jegyeztetni a születést. 

– Ha a gyermek a születését kö-
vető harminc napon belül hunyt el,
az elhalálozástól számított huszon-
négy órán belül kell bejegyeztetni. 

Akik bejegyeztethetik a gyer-
meket: bármelyik szülő, a szülész-
orvos vagy az a személy, aki jelen
volt a szülésnél, a szociális munkás,
vagy az adott egészségügyi intéz-
mény szociális jellegű tevékenysé-
gek elvégzésével megbízott
alkalmazottja, illetve bárki, aki tud
a gyermek születéséről. 

A születéseket annak a település-
nek a helyi lakosság-nyilvántartó
hivatalában vagy a területileg ille-
tékes polgármesteri hivatalban kell
bejegyezni, ahol a szülés történt.

A születési bizonyítvány kiállítá-
sához szükségesek az alábbi doku-
mentumok: születést igazoló orvosi
igazolás; az anya személyazonos-
sági okirata, illetve a születést beje-
gyeztető személy okirata,
amennyiben nem az anya teszi ezt
meg; a gyermek szüleinek házas-
sági bizonyítványa (eredeti és fény-
másolat); mindkét szülő által aláírt
nyilatkozat a gyermek nevéről, ha a
szülők családneve különbözik; a

házasságon kívül született gyer-
mekek esetében a lakosság-nyilván-
tartó tisztviselője előtt tett
nyilatkozat a gyermek elismerésé-
ről, melyből kiderül a gyermek
családneve is, az édesanya jóváha-
gyásával. A nyilatkozatot köz-
jegyző előtt is meg lehet tenni, ha
annak a szülőnek, aki elismeri,
hogy a gyermek az övé, máshol
van a lakhelye, mint ahol a gyer-
mek születését bejegyzik; a gyer-
mek lakhelyére vonatkozó
nyilatkozat, amennyiben a szülők
lakhelye különbözik; a szülők aka-
rata szerint a szülők, valamint a
gyermek nemzetiségére vonatkozó
nyilatkozat. 

A Maros Megyei Lakosság-nyil-
vántartó Hivatal nyilvántartásában
45 olyan gyerek szerepel, akiknek
születését nem jegyezték be. Ezek
közül egy-egy gyerek 2013-ban és
2014-ben született, kettő 2016-ban,
hat 2017-ben, 35 gyerek 2018-ban.
Ezekben az esetekben rendkívüli el-
járást folytatnak annak érdekében,
hogy utólagosan bejegyeztessék a
születéseket – tájékoztatott Codruţa
Sava, az intézmény igazgatója.

Az előző részben a büntetésvég-
rehajtás elhalasztásáról beszél-
tünk, ennek a büntetőjogi
intézménynek a rendelkezéseit
majdnem teljes egészében, szóról
szóra alkalmazzák a büntetésvég-
rehajtás esetén is.

Igazi újdonság viszont a román
büntetőjogban egy másik jogi in-
tézmény meghonosítása, amely
megnevezésben hasonlít az előző-
ekben tárgyaltakra, attól azonban
alapvetően különbözik, ugyanis
nem a már kiszabott és jogerősen
megállapított büntetés végrehajtá-
sának elhalasztására vonatkozik
valamilyen törvényes objektív
okból (például gyógykezelés szük-
ségessége), hanem büntetőpoliti-
kai megfontolásból történik, és az
ítélet mértékét és végrehajtási
módját megalapozó szubjektív, il-
letve objekítv körülmények követ-
kezménye, a büntetés
végrehajtásának módja. Ez az in-
tézmény a német, valamint a fran-
cia büntetőjogban is ismert és
szabályozott.

A büntetés alkalmazásának el-
halasztása abból áll, hogy a pénz-
bírság vagy két évnél kisebb
mértékű börtönbüntetés kiszabása
esetén nem hajtják végre azonnal
a büntetést, hanem elhalasztják
egy meghatározott időszakra,
amennyiben az elítélt bűncselek-
mény előtti és utáni magaviselete,
illetve személyes helyzete nem
teszi szükségessé az azonnali al-
kalmazást, viszont az elítélt maga-
viseletét szükséges két évig
megfigyelni. 

Amennyiben a megfigyelési
időszak lejárt, az elítélten nem
hajtják végre a büntetést, ennek ér-
telmében a mellékbüntetések ha-
tása sem érvényesül, vagyis nem

érvényesülnek az eltiltások, jog-
vesztések sem. Viszont a bizton-
sági intézkedéseket (pl.
kényszergyógykezelés), valamint a
polgári anyagi kártérítéseket végre
kell hajtani. A megfigyelési idő-
szak leteltével a büntetés alkalma-
zásának elhalasztása csak akkor
lesz érvényes, ha az elítélt teljes
mértékben teljesíti a számára előírt
kártérítési kötelezettségeket is, leg-
később a megfigyelési időszak le-
járta előtt három hónappal.
Amennyiben a polgári kártérítési
kötelezettségeket az elítélt nem tel-
jesítette, a törvény rendelkezései
szerint kötelező az alkalmazás el-
halasztásának visszavonása és a
büntetés-végrehajtás elrendelése,
kivéve ha az elítélt bebizonyítja,
hogy objektívan nem volt lehető-
sége a kötelezettségek teljesítésére.

Az intézmény alkalmazásának a
következő feltételei vannak: a ki-
szabott büntetés – akár több bűn-
cselekmény összevonása után –
nem több mint két év börtönbün-
tetés vagy pénzbüntetés, az elítél-
tet előzőleg nem ítélték el
börtönbüntetésre, vagy ha igen,
akkor ezek rehabilitálódtak, 
dezinkriminálódtak, vagy ezekért
az elítélt amnesztiában részesült,
az elítélt kinyilvánította azon szán-
dékát, hogy ellenszolgáltatás nél-
kül közösségi munkát végez.
Ugyanakkor szükséges követel-
mény, hogy az elítélt személyének
és személyiségének alapján, figye-
lembe véve a bűncselekmény
előtti magatartását, a bűncselek-
mény következményeinek elhárí-
tásában vagy mérséklésében
elkövetett erőfeszítéseit, figye-
lembe véve az átnevelési és jobbu-
lási lehetőségeket, a bíróság úgy
ítélje meg, hogy a büntetés azon-
nali végrehajtása nem szükséges,
viszont az elítéltet kétévi megfi-
gyelés alá kell helyezni.

Semmiképpen sem lehet elren-
delni ezt a kedvezményes végre-
hajtási formát abban az esetben, ha
az illető bűncselekmény törvény
által meghatározott minimális
büntetési tétele több mint hét év,
amennyiben az elíltélt kivonta
magát a nyomozás vagy a bírósági
eljárás alól, vagy megpróbálta el-
lehetetleníteni az igazság kideríté-
sét vagy a tettes, tettesek
felelősségrevonását. A halasztási
ítéletben kötelező módon indo-
kolni kell a halasztás okát, illetve
fel kell hívni az elítélt figyelmét a
jövőbeni magatartására, valamint
azokra a következményekre, ame-
lyeket az új bűncselekmények el-
követése – vagy a számára előírt
megfigyelési kötelezettségek –
vagy más kötelezettségek be nem
tartása eredményezne.

A megfigyelési időszak ebben
az esetben fix, mértéke két év, és
a büntetés elhalasztását elrendelő
bírói ítélet jogerőre emelkedésétől
számítják. A megfigyelési időszak
alatt az elítéltnek kötelessége tisz-
teletben tartani a megfigyelési kö-
telezettségeket, valamint
teljesíteni a számára elrendelt kö-
telezettségeket. A következő meg-
figyelési kötelezettségeknek kell
eleget tegyen az elítélt a megfigye-
lési időszak alatt: a megfigyelési
referensnél való rendszeres meg-
jelenés a referens által meghatáro-
zott időközönként, a
próbaidőszakra elrendelt megfi-
gyelési referens ellenőrző látoga-
tásainak fogadása, a
lakcímváltoztatás bejelentése, az
öt napnál hosszabb utazások és a
visszatérés dátumának bejelentése,
a munkahely-változtatás bejelen-
tése, azon információk és doku-
mentumok közlése, amelyek
lehetővé teszik megélhetési forrá-
sainak ellenőrzését. 
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A Telefonos Szeretetszolgálat
Jótékonysági lerakatot létesít

Február 28-áig még benevez-
hetik a pedagógusok a tanin-
tézményeiket a RoRec
Egyesület által meghirdetett
országos környezetvédelmi
programban való részvételre,
amely az elektromos és elekt-
ronikai hulladékok szervezett
begyűjtését célozza. Ez
egyúttal esély arra, hogy bár-
melyik óvoda, iskola vagy kö-
zépiskola benevezzen helyi és
országos díjakért, és a diákok
kivegyék részüket az önkén-
tes környezetvédelmi tevé-
kenységből.

A támogató iskola feliratkozása a
hulladékgyűjtő járőrszolgálatba
(Patrula de Reciclare) egyszerű, a
tanintézmény a csapatot azáltal tá-
mogatja, hogy legkevesebb 30 kg
elektronikai hulladék – az iskola
saját leírt elektronikai eszközei
vagy a diákok által otthonról hozot-
tak – beszolgáltatását támogatja. A
hulladék elszállítását a scoalasupor-
ter@rorec.org vagy a 0745-143-
082-es telefonszámon lehet
igényelni. A programban való rész-

vétellel az iskolák tekintélyét növel-
hetik a helyi közösségekben, és be-
vonják a szülőket is az iskolai
tevékenységekbe.

A használaton kívüli elektronikai
hulladékok a környezetre és em-
berre nézve veszélyes kategóriába
tartoznak. A talaj-, víz- és levegő-
szennyezés elkerülése érdekében a
diákok hulladékgyűjtő járőrszolgá-
lata felhívja a figyelmet arra, hogy
egyetlen elektronikai tárgy se kerül-
jön a természetbe vagy a szemét-
dombra, hanem csakis az erre a
célra kialakított hulladékgyűjtő ud-
varokba. Ahhoz, hogy a romániai
lakosságban tudatosítsák ezt a fele-
lősségteljes magatartást, kitartó tá-
jékoztató és nevelőtevékenységre
van szükség, ez a program is ennek
része szeretne lenni. Idei terv a la-
kosonkénti 100 g elektronikai hul-
ladék beszolgáltatása augusztus
31-ig. A programról bővebben a
www.rorec.ro, www.patruladereciclare.ro
honlapokon vagy a 0720-361-628-
sa telefonszámon lehet tájékozódni.
(szer)

Hulladékgyűjtő program

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

A lakosság-nyilvántartó hivatal tájékoztatása
A megszületett gyerekek bejegyzése

Pálosy Piroska



A nők után a férfikosárlabdá-
zókon volt a sor, hogy a stre-
etball-Románia-kupában
játsszanak. A válogatott mér-
kőzései miatt elrendelt baj-
noki szünetet használta ki a
sportági szövetség, hogy be-
iktassa a programba az utcai
kosárlabdát.

A nőktől eltérően – tekintve a né-
pesebb mezőnyt – két földrajzi zó-
nában küzdöttek a nagypályás
kosárlabda-bajnokságban is érde-
kelt klubok, a Bukarestben rende-
zett Keleti zónában tíz klub, a
Medgyesen játszott Nyugati zóná-
ban 12 csapat volt érdekelt. Utób-
biba kapott besorolást a
Marosvásárhelyi CSM is.

Csütörtöktől vasárnapig nem ke-
vesebb, mint négy tornát zavartak le
a részt vevő csapatok, valamennyit
azonos rendszerben: négy há-
romcsapatos csoport, majd az első
két helyezett továbbjutásával ne-
gyeddöntők, elődöntők és döntő. A
Marosvásárhelyi CSM, kihasználva
a földrajzi közelséget, minden nap
más és más négy főt küldött a hely-

színre, ám a tapasztaltabb játéko-
sok, Sánta, Borşa vagy Steff egy-
szer sem voltak közöttük, így a
klubot Engi-Rosenfeld Dávid, Bö-
löni Tamás, Kilyén Örs, Daniel
Şteţca és Bukuresti Loránd képvi-
selték, különböző felállásban. A
legeredményesebben az Engi–Bö-
löni–Kilyén–Bukuresti négyes sze-
repelt, amely a szombati harmadik
tornán vett részt, és az elődöntőig
jutott. A csoportban a CSM 20-19-
re verte Medgyest, Nagyváradtól
22-18-as vereséget szenvedett.
Aztán a negyeddöntőben Csíkszere-
dát győzték le 21-16-ra, de az elő-
döntőben szoros mérkőzésen,
21-20-ra kikaptak Temesvártól. 

A marosvásárhelyiek a pénteki 2.
tornán jutottak még tovább a cso-
portból, amikor az Engi–Bölöni–
Kilyén–Bukuresti csapat Medgyes
21-12-es legyőzése után szintén ki-
jutott a csoportból, de a negyeddön-
tőben alulmaradt Nagyszebennel
szemben. Az első és negyedik tor-
nán mindkét csoportmeccset elve-
szítette a marosvásárhelyi csapat.

A folytatás módjáról és idejéről
egyelőre nem közölt részleteket a
kosárlabda-szövetség.

Közös megegyezéssel szerző-
dést bontott a Kolozsvári CFR
Antonio Conceicaóval, a tá-
vozott vezetőedző helyére
ideiglenesen Alin Minteuant
nevezték ki.

A portugál szakvezető 2018. jú-
lius 26-a óta irányítja a bajnokcsa-
pat szakmai munkáját, a hét hónap

alatt az együttes 13-szor nyert, 7-
szer döntetlenre játszott és 4-szer
vereséget szenvedett. Legutóbb –

szombaton – hazai pályán 1-1-es
döntetlenre zárt a Gyurgyevói
Astra ellenében. Bár a CFR az első
helyet foglalja el az 1. liga rangso-
rában (előnye egyaránt három pont
a második és harmadik helyen álló
Craiovához és FCSB-hez képest –
a szerk.), a klubvezetés azért kez-
deményezte mégis a szerződésbon-
tást az edzővel, mert a csapat idén
még nem nyert meccset, kétszer
döntetlenre játszott és egyszer ki is
kapott.

A kolozsvári klub második csa-
patát irányító Alin Minteuan má-
sodjára kap lehetőséget az 1. ligás
alakulat kispadján, először 2010.

november 25-e és 2011. május
22-e között vezethette az együt-
test. Játékosként 1993 és 1997, il-

letve 2005 és 2009 között erősítette
a CFR-t.

Telt ház előtt játszhat majd
a magyar labdarúgó-váloga-
tott a világbajnoki ezüstér-
mes horvátokkal az
Európa-bajnoki selejtezőso-
rozat első hazai mérkőzésén.
A magyar szövetség (MLSZ)
honlapjának híre szerint
kedd délelőttre minden jegy
elkelt a március 24-én ese-
dékes találkozóra, amelyet a
budapesti Groupama Aréná-
ban rendeznek.

Az MLSZ emlékeztet rá, hogy
a belépőket múlt péntektől első-
ként a szurkolói klub tagjai vásá-
rolhatták meg, egységesen
húszszázalékos kedvezménnyel,
majd hétfőtől mindenki megve-
hette. A klubtagok nagy számban
éltek az elővásárlási lehetőséggel,
az első három napon csaknem 
hatezer jegy kelt el.

A hazai Eb-selejtezőkre ked-
vezményes árú bérleteket is lehe-
tett vásárolni, ezekből csaknem
hatezer fogyott el. A bérletárusítás
első napján – a szurkolói klubta-
goknak itt is elővásárlási lehetősé-
gük volt – több mint 2500-an
biztosították helyüket mind a négy
hazai mérkőzésre. A jegyárusítás
kezdetére a bérletek közel kilenc-
ven százaléka gazdára talált.

A magyar csapat a szlovákok
ellen, idegenben kezdi meg a so-
rozatot március 21-én. A Nagy-
szombaton sorra kerülő
találkozóra már február elején el-
kelt a szlovák szövetség által biz-
tosított mintegy kétezer,
vendégszektorba szóló belépő
mindegyike.

A 2020-as Eb-nek 12 ország 12

városa ad otthont, köztük Buda-
pest is. A rendezők részvétel ese-
tén a csoportkörben legalább két
meccset hazai pályán játszhatnak,

de a kieséses szakaszban már nem.
A magyar fővárosban három cso-
porttalálkozót és egy nyolcaddön-
tőt rendeznek majd.
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Bálint Zsombor

Telt ház lesz az első hazai magyar Eb-selejtezőn

Mindenki nyugodjon meg, elmegyek – mintha ezt mondaná a távozó Antonio Conceicao. 
Fotó: GSP

A magyar válogatott idei Eb-selejtezőinek
időpontjai

* március 21.: Szlovákia – Magyarország
* március 24.: Magyarország – Horvátország
* június 8.: Azerbajdzsán – Magyarország
* június 11.: Magyarország – Wales
* szeptember 9.: Magyarország – Szlovákia
* október 10.: Horvátország – Magyarország
* október 13.: Magyarország – Azerbajdzsán
* november 19.: Wales – Magyarország

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 24. forduló (hétfői eredmény): Concordia Chiajna –

Bukaresti FCSB 0-0.
Az élcsoport: 1. CFR 48 pont, 2. Craiova 45, 3. FCSB 45.

Eredményjelző
Labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II, 24. forduló: Gyirmót FC Győr – Dorogi

FC 3-1, BFC Siófok – Aqvital FC Csákvár 1-2, Budaörs – Duna Aszfalt TVSE 0-
0, Ceglédi VSE – Kaposvári Rákóczi FC 1-2, Kazincbarcika – Vác FC 0-5, BSS
Monor – Békéscsaba 1912 Előre 2-2, Credobus Mosonmagyaróvár – Balmaz
Kamilla Gyógyfürdő 1-1, Soroksár SC – Budafoki MTE 0-1, Vasas FC – WKW
ETO FC Győr 0-4, ZTE FC – Nyíregyháza Spartacus FC 2-1.

Az élcsoport: 1. Gyirmót 50 pont/16 győzelem, 2. ZTE FC 50/15, 3. Kaposvár 47.

Fotó: Magyar Futball

Edzőváltás a Kolozsvári CFR-nél

Szovátán idén tizedik alka-
lommal rendezik meg az Edu-
catio-kupáért tanárok és
tanítók számára kiírt orszá-
gos teremfoci-bajnokságot.

A Romániai Magyar Pedagó-
gusszövetség országos elnöksége,
valamint a Domokos Kázmér is-
kola vezetősége és tanári kara szer-
vezésében a tanintézet
sportcsarnokában mérkőzhetnek a
sporttalálkozóra érkező csapatok
szombaton és vasárnap, Maros me-
gyéből a házigazda Szovátai Taná-
rokon kívül a marosvásárhelyi
sporttanárok alakulata, a Sporto-
sokk-, valamint a makfalvi Oktatók

és a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem együttese. A torna
15 csapatos, a Maros megyeieken
kívül Hargita, Kovászna, Besz-
terce-Naszód és Bihar megye kép-
viselteti magát, illetve érkezik egy
együttes Budapestről és egy a Fel-
vidékről is.

A 2x15 perces időtartamú talál-
kozókat a futsal játékszabályai sze-
rint játsszák, a két félidő közötti
szünet 3 perc.

Idéntől az első helyezésért járó
díj mellett a szervezők a nyertes-
nek vándorkupát is átadnak,
amelyre a bajnokcsapat a követ-

kező kiírás időpontjáig az együttes,
valamint az általa képviselt helység
nevét és a bajnoki cím elnyerésé-
nek évét kell feliratoztassa. A ván-
dorkupa az RMPSZ tulajdona, s
miután a talapzatán betelik a felira-
tozásra szánt hely, a Teleki Oktatási
és Módszertani Központban állít-
ják ki.

Hagyományosan a tornán kivá-
lasztásra kerülnek a „legek”, mint
a legjobb kapus, legjobb mezőny-
játékos, gólkirály, legidősebb játé-
kos, legfiatalabb játékos,
legügyesebb hölgy játékos, és ki-
osztják a sportszerűségi díjat is.

Tizedik alkalommal játszanak az Educatio-kupáért

A marosvásárhelyi Tornado
Taekwondo SK versenyzőjét,
Máthé Norbertet (3 dan) vá-
lasztotta a 2018. év legjobb
sportolójának a sportági szö-
vetség. Norbi – aki edzője, a 3
danos mester, Máthé Sándor
mellett oktatóként is tevé-
kenykedik – érte el tavaly a
legjobb eredményeket a klub
versenyzőjeként hazai és nem-
zetközi szinten. 

Mint Máthé Sándor el-
mondta, a Tornado Taek-
wondo SK 6-14 év közötti
gyerekeket toboroz csapatépí-
tésre (tel. 0740-560-518).
(C.A.)

Máthé Norbert (j) edzőjével,
Máthé Sándorral

Marosvásárhelyi 
Románia legjobb taekwondósa 

A negyedik egymás utáni hétvé-
gén játszottak gyereklabdarúgók az
Üvegcentrum kupáért az ákosfalvi
és a marosszentannai sporttermek-
ben. Az MSE labdarúgóklub szer-
vezésében rendezett tornán a múlt
hét végén a 2009-ben és a 2012-ben
született gyerekekből álló csapatok
küzdöttek a serlegért. A nagyobbak-
nál 16 csapat nevezett, míg a fiata-
labbak, a hatévesek korosztályában
10 együttes képviseltette magát. A
torna végén minden résztvevő okle-
velet kapott, és minden részt vevő
játékos egy-egy érmet vihetett haza.
A legjobbak serleget is átvehettek a
szervezőktől.

A 2009-es korosztályban a csapa-
tokat négy négyes csoportba osztot-
ták, majd a csoportban elért
helyezések alapján bajnoki ágon,
aranyágon, ezüstágon, illetve 
bronzágon folytatták. Itt újabb kör-
mérkőzés döntött a sorrendről,
amely végül az alábbi módon ala-
kult:

* Bajnoki ág: 1. Marosszentgyör-
gyi Kinder/ Fehér csapat, 2. Szász-
régeni Avântul, 3. Marosvásárhelyi
MSE/ Bordó csapat, 4. Dicsőszent-
mártoni Şoimii.

* Aranyág: 1. Kinder/ Piros csa-

pat, 2. Kolozsvári Dribli, 3. Maros-
vásárhelyi Viitorul, 4. Marosvásár-
helyi Academica Transilvania.

* Ezüstág: 1. Kolozsvári Spor-
ting, 2. Szováta. 3. Marosvásárhelyi
Vulturii, 4. Radnót.

* Bronzág: 1. Szászrégeni 
Sporting, 2. MSE/ Fekete csapat, 3.
Marosvásárhelyi Academia Mure-
şul, 4. Kolozsvári Seeds.

Az egyéni díjakat Moldovan
Raul – Kinder (legjobb játékos) és
Fodor Norbert – MSE (legjobb
kapus) kapták.

A 2012-es korosztályban két
csoportban játszottak a csapatok,
majd helyosztók következtek. Az
alábbi végső sorrend alakult ki: 1.
Marosvásárhelyi Academica Tran-
silvania, 2. Marosszentgyörgyi Kin-
der/ Fehér csapat, 3. Segesvári
Liviu Antal Labdarúgóiskola, 4.
Kolozsvári Sporting, 5. Marosvá-
sárhelyi Vulturii, 6. Dédai Best
Kids, 7. Nyárádtői Viitorul, 8. Ma-
rosvásárhelyi MSE, 9. Szászrégeni
Avântul, 10. Kinder/ Piros csapat.

A legjobb játékos Luca Crăciun a
Nyárádtői Viitorultól, míg a legjobb
kapus címet a Kolozsvári Sporting
játékosa, Giuseppe Ferigno érde-
melte ki.

A negyedik felvonás 
az Üvegcentrum kupán

Négy streetballtorna
négy nap alatt
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Közlemény 
A Szászrégen város területére vonatkozó, taxizást szabályzó 2013. évi 176-os helyi tanácsi határozat értelmében
a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal az érdekeltek tudomására hozza, hogy tizenegy taxizási engedély
odaítélésének procedúráját kezdeményezte.

Beütemezés: 
2019. 02. 19. – 04. 19. – az eljáráshoz szükséges kérvények és a dokumentumok benyújtása 
2019. 04. 20 – 04. 29. – az engedélyek odaítélése 
2019. 05. 02. – az eredmény kifüggesztése
2019. 05.03. – 05. 17. – az esetleges óvások benyújtása a szászrégeni polgármesterhez 
2019. 05. 18. – 05. 22. – az óvás utáni eredmények közlése 
2019. 05. 23. – a díjak befizetése 
2019. 05. 24-étől az engedélyek kibocsátása 

A taxizási engedély kiváltásához szükséges: 
a) – szállítási engedély 
b) – a gépkocsi törzskönyve és forgalmi engedélye, amelyből kiderül, hogy a jármű az engedélyezett szállító
tulajdonában van, vagy lízingeli szerződés alapján 
c) – járműjóváhagyási igazolás (certificat de agreare) 
d) – saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy a gépkocsi teljesíti a 265/2007-es törvénnyel utólag módosított és
kiegészített 38/2003-as törvény 14.2 cikkelye 6. bekezdésében előírt megkülönböztetési feltételeket 
e) – saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy miként biztosítja a diszpécserszolgálatot és milyen engedélyezett
diszpécserszolgálathoz tartozik az engedélyezett szállító 
f) – a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Hivatal által kibocsátott bizonylat, amivel a kérvényező igazolja, hogy
napirenden van az adók és illetékek törlesztésével 
g) – a szászrégeni helyi adó- és illetékosztály által kibocsátott bizonylat, amivel a kérvényező igazolja, hogy
minden fizetési kötelezettségét törlesztette. 

Az iratokat naponta 9-14 óra között lehet benyújtani a 37-es számú helyi közigazgatási irodában. 
Benyújtási határidő: 2019. április 19., ezután nem fogadják el az igényléseket, illetve a dossziékat. 

Rangsorolási kritériumok: 

Márk Endre Dezső alpolgármester Rădoi Mirela Minodora jegyző 

Nyilvános versenytárgyalás szabad helyiség 
bérbeadására 

I. A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem – Marosvásárhely,
Gh. Marinescu utca 38. szám, Maros megye – 2019. március 4-én 11 órakor versenytárgyalást szervez egy
helyiség – élelmiszerkioszk – bérbeadására, amely Marosvásárhelyen, a Nicolae Iorga utca 1. szám alatti G
épületben található. 

II. Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani 2019. 03. 04-én 10 óráig a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem Gh. Marinescu utca 38. szám alatti iktatójába. A bo-
rítékon fel kell tüntetni: „A nu se deschide până la data de 04.03.2019 ora 11 – În atenţia serviciului social
administrativ – Pentru licitaţie publică – Închirierea spaţiului cu destinaţie de alimentaţie publică – Chioşc
alimentar”.

Minden okiratot, amelyek a versenytárgyalás ajánlattételét képezik, lepecsételnek és aláírja a törvényes
képviselő vagy a meghatalmazott. Utólag nem fogadnak el kiegészítő dokumentumokat. A késve beérkező
ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítják. Az igényelt dokumentumok hiánya az ajánlattevők kizárásához
vezet.

III. A versenytárgyalásra 2019. 03. 04-én 11 órakor kerül sor az adminisztratív igazgatóság épületében
Marosvásárhelyen, a Gheorghe Marinescu utca 38. szám alatt. 

Az ajánlattételek felnyitásánál, elemzésénél és értékelésénél azok lehetnek jelen, akik időben letették a
részvételi dossziét.

IV. A versenytárgyalással kapcsolatos bővebb tájékoztatás a versenytárgyalás szervezésére 
és lebonyolítására vonatkozó hirdetésben és a feladatfüzetben olvasható, amelyek az egyetem
https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/licitatii-spatii-inchiriate.html hon-
lapjáról letölthetők, akárcsak a típusnyomtatványok (kísérőlevél, nyilatkozat/meghatalmazás, ajánlattétel,
pályázati nyilatkozat). 

V. Tájékoztatás a 0265-215-551-es telefonszám 132-es mellékállomásán. 

Ssz. Rangsorolási kritériumok Összesített
pontszám 

Maximális pontszám 250 
1. A helyi adók időbeni befizetése a helyi költségvetésbe (az utóbbi 2 évben) 20 p. 

2. Az engedélyezett taxistevékenységet folytató szállító régisége 2 p., x évek száma
(max. 10 év) 

3. Tulajdonviszony
– saját tulajdon
– lízing

20 p.
10 p.  

4. A gépkocsi életkora – kevesebb mint 1 év
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év 

70 p. 
40 p.
30 p.
20 p.
10 p.

5. A gépkocsik besorolása az Euro környezetszennyezési kategóriákba: 
– Euro 5 
– Euro 4
– Euro 3

30 p.
20 p.
10 p.

6. Komfort és biztonsági fok: 
– légzsák az elöl ülő utas számára
– légzsák a hátul ülő utas számára 
– ABS
– légkondicionálás – automatikus
– kézzel állítható

20 p.
20 p.
20 p
10 p.
5 p.

7. Kiegészítő felszereltség: 
– GPS-felszerelés
– bankkártyás kifizetési eszköz

10 p. 
10 p. 

Bajnokok Ligája és Európa-liga
A mai program

Ma újabb két nyolcaddöntős párharc első mérkőzésével folytatódik a
labdarúgó Bajnokok Ligája: a Juventus Madridban lép pályára az Atlético
vendégeként, a Manchester City pedig a Schalke stadionjában játszik. 

Az Európa-ligában egy mérkőzést rendeznek, a Lazio a Sevilla vendége
a tizenhatoddöntő visszavágóján. A párharc első találkozóját a Sevilla 1-
0-ra megnyerte.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések (kezdés:
22.00 óra): Atlético Madrid (spanyol) – Juventus (olasz) (M4 Sport, Di-
giSport 1, Telekom Sport 1), Schalke 04 (német) – Manchester City
(angol) (DigiSport 2, Telekom Sport 2).

Labdarúgó Európa-liga, tizenhatoddöntő, visszavágó (kezdés: 19.00
óra): Sevilla (spanyol) – Lazio (olasz) (DigiSport 1, Telekom Sport 2)

Mennyiségben és értékben is
csúcsot döntött a skót whisky
exportja tavaly – áll a skót
whiskygyártók szövetségé-
nek (SWA) közleményében,
amely a brit vámhatóság ada-
taira hivatkozik.

A skót whiskyből tavaly rekord-
mennyiséget, 1,28 milliárd – stan-
dardnak számító, 0,7 literes –
üveget, vagy másképpen számítva
896 millió litert exportáltak, ami 3,6
százalékkal több az egy évvel ko-
rábbinál. 

Az előző rekord 2011-ben szüle-
tett, 1,264 milliárd palackkal. 

A skót whisky tavalyi exportjá-
ból származó bevétel szintén törté-

nelmi csúcsra, 4,7 milliárd fontra
emelkedett, ami 7,8 százalékkal
múlta felül az egy évvel korábbit.

Az Egyesült Államokba exportált
skót whisky értéke 1 milliárd font
volt, először érte el egy ország ezt a
szintet. Tavaly a második helyen
Franciaország állt 442 millió font
eladott skót whiskyvel. A franciák
ugyanakkor inkább az olcsóbb ka-
tegóriájú whiskyt vásárolták, így az
ott eladott palackok száma több
volt, 187,8 millió, míg az Egyesült
Államokban 136,8 millió.

A kőolajat nem számítva tavaly a
brit exportbevétel 1 százaléka szár-
mazott a skót whisky eladásából.
(MTI)

Rekordot döntött 
a skót whisky exportja

A Huawei kínai távközlési óriás-
vállalat alapítója szerint az Egyesült
Államok nem lesz képes „eltiporni”
a céget.

Zsen Cseng-fej a BBC brit köz-
szolgálati médiatársaság hírtelevízi-
ójának nyilatkozva kijelentette:
éppen a vállalat elleni folyamatos
amerikai támadások kényszerítik a
céget termékei és szolgáltatásai mi-
nőségének javítására.

Zsen szerint az Egyesült Álla-
mok azért nem tudja semmiképpen
sem eltaposni a Huaweit, mert a vi-
lágnak szüksége van a cégre. Ha az
amerikai kormány „átmenetileg” rá
is tudna venni több országot arra,
hogy ne használják a Huaweit, a
vállalat egyszerűen „kissé vissza-
fogja” tevékenységét – tette hozzá.

A legnagyobb kínai magánválla-
lat idős alapítója – aki ritkán nyilat-
kozik a sajtónak – a BBC által hétfő
éjjel műsorra tűzött interjúban úgy
fogalmazott: Washington nem kép-
viseli az egész világot, csak annak
egy részét.

Mike Pompeo amerikai kül-
ügyminiszter legutóbb a múlt héten
figyelmeztette az Egyesült Államok
szövetségeseit, hogy ne használják
a Huawei termékeit, mivel ellen-
kező esetben nehezebbé válik 
Washington partneri együttműkö-
dése velük.

A BBC felidézi, hogy az Egye-
sült Államok, Ausztrália és Új-Zé-
land már kizárta a Huaweit a
jövőbeni 5G mobiltávközlési háló-
zatok beruházásainak beszállítói
közül, Kanada pedig jelenleg mér-
legeli, hogy a cég termékei nem je-
lentenek-e súlyos biztonsági
fenyegetést.

A legnagyobb brit mobiltávköz-
lési cégek, köztük a Vodafone, az
EE és a Three a kínai vállalattal
együttműködve fejlesztik 5G háló-
zataikat, de a brit kormány szintén

vizsgálja, és várhatóan márciusban
vagy áprilisban bejelenti, hogy a
Huawei részt vehet-e a továbbiak-
ban is e fejlesztési beruházásokban.

Zsen Cseng-fej ugyanakkor a
BBC-interjúban kijelentette: a Hu-
awei folytatja nagy-britanniai beru-
házásait, sőt ha az Egyesült
Államok nem bízik meg a Huawei-
ben, a vállalat az amerikai piacról is
Nagy-Britanniába csoportosít át
még több beruházást.

Meng Van-csout, a cégalapító lá-
nyát, aki a Huawei globális pénz-
ügyi igazgatója, amerikai kérésre
december elején őrizetbe vették Ka-
nadában, kéttucatnyi vádpont alap-
ján. Egyebek mellett azzal
gyanúsítják, hogy egy hongkongi
fedőcégen keresztül üzletelt Iránnal,
és így kijátszotta az Irán elleni ame-
rikai és EU-szankciókat. Az Egye-
sült Államok nemrégiben
hivatalosan kérte Meng Van-csou
kiadatását a kanadai hatóságoktól.

Erről Zsen Cseng-fej a BBC-in-
terjúban azt mondta, hogy az ilyen
politikai indíttatású ügyek megen-
gedhetetlenek. Hozzátette: lánya
őrizetbe vétele nem befolyásolja a
Huawei üzletmenetét, sőt a cég még
gyorsabban növekszik.

A Huawei alapítója szerint az
amerikaiak azt gondolhatták, hogy
ha Meng Van-csout őrizetbe veszik,
a Huawei elbukik, ez azonban nem
történt meg.

Zsen Cseng-fej visszautasította
azokat a nyugati feltételezéseket,
hogy a kínai kormány kémkedésre
használhatja a Huawei technológiá-
ját. A cégalapító kijelentette: ennek
megengedése olyan kockázat lenne,
amelyet ő soha nem vállalna.

„Cégünk soha nem bocsátkozna
semmiféle kémtevékenységbe. Ha
ezt megtenné, magam zárnám be a
vállalatot” – fogalmazott a BBC-in-
terjúban a Huawei alapítója. (MTI)

A Huawei alapítója szerint 
az Egyesült Államok nem tudja

„eltiporni” a céget



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0751-
377-347. (4/1308-I)

ELADÓ krumplikidobó, 3-as váltóeke. Tel.
0745-404-666. (3/1362)

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)

MAROSVÁSÁRHELYI szakképzett
csapat vállal kisebb javítást,
manzárdkészítést, ácsmunkát, tetőfedést,
csatornakészítést és -javítást. Tel. 0757-
454-076. (19/1334)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornakészítést és teraszkész-
tést fából. Tel. 0752-377-342.
(6/1320-I)

BÁRMILYEN munkát vállalok: cserép-
forgatás, Lindab-tető-készítés, festés. Tel.
0743-799-833. (1/1254)

MEGEMLÉKEZÉS

Mindazokat, akik ismerték
AUREL DOBOZIT, várjuk a
hathetes megemlékező mi-
sére február 23-án, szom-
baton 9.30 órakor az Andrei
Şaguna utcai  Fatemplomba.
Bánatos felesége, Beatrice és
lánya, Raluca-Maria. (1288-I)

Fájó szívvel, szeretettel és
tisztelettel emlékezünk a
drága jó szüleinkre, PAPP
DÉNESRE halálának 15.
évfordulóján, és édes-
anyánkra, PAPP VILMÁRA
halálának 11. évfordulóján.
Jóságuk és szeretetük mindig
megmarad szívünkben. Nyu-
godjatok csendesen! Szerető
gyermekeitek, unokáitok és
dédunokáitok. (2/1186)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 20-án MÁTYÁS
ANNÁRA szül. Păcurar
halálának negyedik évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1/1304)

Az idő múlik, csak a fájdalom
marad. Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb
napjára, február 20-ára,
SOMODI KATALIN szül. Csiki
(Magyarkirályfalva) halálának
2. évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük, amíg
élünk. Bánatos férje, fia,
Jancsi, unokája, Krisztián.
Nyugodj békében, drága kicsi
mama! (4/1318)

Fájó szívvel emlékezünk a
lukafalvi KAKASI MÁRIÁRA
halálának 34., valamint férjére,
KAKASI ZSIGMONDRA halá-
lának 11. évfordulóján. Nyu-
godjanak békében! Szeretteik.
(1/1346-I)

Fájó szívvel emlékezem
február 20-án a székesi
születésű KALI ILONÁRA
(Lenke) halálának 23.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
Nyugodj békében, drága jó
édesanyám! Fiad, Jóska.
(13/1328-I)

Sírva gondolok mosolygó
arcodra, hisz örökké a
szeretetet mutatta. Megmarad
a pillanat, melyet átélni nehéz,
megmarad a perc, melyet
feledni nehéz.
Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezem február
20-án édesanyámra, a
marosszentgyörgyi BORBÉLY
TERÉZRE halálának 5.
évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető leánya, Edit. (5/1351-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk, 

JÁNI ATTILA 
életének 75. évében hosszas be-
tegség után elhunyt.
Temetése február 21-én, csütör-
tökön délután 1 órától lesz a ma-
rosvásárhelyi református temető
cinterméből.
A virrasztás február 20-án, szer-
dán 16-18.30 óra között lesz a Vili
Temetkezési Vállalatnál.
Búcsúznak fiai és azok családja.

(10/1356-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, apatárs, nagy-
bácsi és jó szomszéd, 

PEPELLA LÁSZLÓ 
életének 74. évében február 18-
án csendesen megpihent. Drága
halottunk temetése 2019. február
21-én, csütörtökön 15 órakor lesz
a hagymásbodoni családi sírkert-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (4/1363-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak 
KOVÁCS ÉVA elhunyta miatt.
Nyugodjon békében! A régi
13-as RMDSZ-körzet választ-
mánya. (sz.-I)
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A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI
JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MAROSAVÁSÁRHELYI CÉG IRODAI-TELEFONOS MUNKÁRA személyeket alkalmaz. Az önélet-
rajzokat a  fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0748-380-520. (21011)

ÉLELMISZERÜZLETBE ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(20950-I)

MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT.  MUNKAERŐT alkalmaz.  Bővebb in-
formációk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (63295-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.)

KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely – Neuzer Kft.) jó kézügyességű és mű-
szaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806 vagy
e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)

KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG (Marosvásárhely – Neuzer Kft.) KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍ-
TŐT keres. Követelmények: jó kommunikációs készség, B kategóriás jogosítvány, magyar és román nyelv
ismerete. Tel. 0265/261-806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)

MEZŐGAZDASÁGI CÉG MEZŐGÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT) alkalmaz. Tel. 0743-142-012. (21010-I)

KFT. MUNKÁST alkalmaz faanyagraktárba. Tel. 0721-458-860. (sz.)

GYROS-SHAORMA HÁZHOZ SZÁLLÍTVA. Tel. 0758-548-501. (3/1349)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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.

Az OUTWARD BOUND ROMANIA szervezet felnőttek számára ALPINISTAKÉPZÉST tart. A képzés magas
szintű alpintechnikai ismereteket nyújt a biztonságos és alapos munkavégzés érdekében.
Sikeresen letett vizsga esetén a résztvevő az állam által kibocsátott szakmai képesítést nyer. 
Képzés ideje: 2019. március 3-10. 
Jelentkezési határidő: 2019. február 20.
A program nyelve: román-magyar.
További információkért látogasson el www.outwardbound.ro honlapunkra.
Jelentkezzen a 0769-224-290-es telefonszámon vagy a training@outwardbound.ro e-mail-címen. (sz.-I)

MONICA gyógyító és javasasszony, az
ország egyik leghatékonyabb,
nemzetközileg is ismert, a legtöbb
megoldott esettel rendelkező
jövendőmondója Marosvásárhelyen van, a
legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít a hozzá
fordulókon. 
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családtagokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz,
nyereségessé teszi  a vállalkozást, boldogságot, lelki nyugalmat visz az ezt kérők
életébe, megmagyarázhatatlan fájdalmak esetén segít stb. 
Köszönetnyilvánítások:
Elena Dicsőből köszöni Monica asszonynak, hogy ismét együtt lehet kedvesével;
Kovács Maros megyéből hálás neki, mert ismét sikeres  a vállalkozása, és újra
együtt van a feleségével; Melinda Nyárádszeredából köszöni, hogy Monica
asszony segítségével álláshoz jutott és kigyógyult a depresszióból; Rozália és
Kelemen hálásak, mert fiuk kigyógyult az alkoholizmusból, és élete rendbe jött;
Carol Régenből köszöni, hogy megszabadult a kötésektől, és a szeretett nővel
lehet; Nicoll megszabadult az átoktól, és újra együtt van a családjával.
Monica javasasszonyt hívja bizalommal a 0760-534-103-as telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Hon- és természetismereti vetélkedő 
A Teleki-Szováta Alapítvány és Gub Jenő Természetismereti Tudástár idén is megszervezi a Teleki-virág

honismereti, biológiai és természetismereti vetélkedőt IX–XII. osztályos diákok számára. A táborozás április
4–7. között lesz a szovátai Teleki Oktatási Központban. Témák: A solymászat hagyományai Erdélyben, festő
növények, növényi festékek, bennszülött haszonnövényeink, növénynemesítők, tájfajták, a legmagasabb csú-
csokon – túrautak a Kárpátok gerincein. A táborozáson való részvételre egy rövid (minimum 5, legfeljebb
10 oldal, mellékletekkel együtt) dolgozat megírásával lehet benevezni. Egy dolgozatnak maximum két szer-
zője lehet. További információk kérhetők Szolláth Hunor táborvezetőtől a sz_hunor@yahoo.com címen. A
dolgozatokat március 25-éig kell beküldeni az előbbi e-mail-címre. 
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2019 EGYIPTOM / SHARM EL-SHEIKH 
Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

7 éjszakás üdülés: Sharm el-Sheikhben

2018. május 4., 11., 18., 25. 

381 euró/fő ártól  Sharm Resort 4* – All incluisve 
430 euró/fő ártól  Siva Sharm 4*+ – All inclusive
472 euró/fő ártól The Grand Sharm 5* – All inclusive 
888 euró/fő ártól Rixos Sharm 5* – All inclusive


