
A marosvásárhelyi tanács márciusi ülésén a testület hosszú
ideje tartó  vitának vetett véget azzal, hogy a fizetőparkolást
végleg az önkormányzat hatáskörében hagyta. A képviselők
megszavazták, hogy e tevékenység ügykezelését május 14-
től kezdődően nem a közterület-kezelő, hanem a piacigazga-
tóság végzi. Az sem kizárt, hogy a díjszabások nőnek majd.

A testület döntése azt jelenti, hogy a fizetőparkolásból származó teljes
bevétel a városnál marad, és fejlesztésekre fordítható. A rendszer műkö-
dése átlátható, és ha e tevékenységet jól megszervezik, komoly bevételre
számíthat a működtető, esetünkben a piacigazgatóság. Ennek vezetőjét,
Ujică Valert arról kérdeztük, hogy szervezés szempontjából hogy állnak,
sikerül-e tartani a megszabott határidőt. Az igazgató elmondta, kissé
meglepődött azon, hogy a képviselők a közterület-kezelő igazgatóság

Többoldali 
amnesztia

Csaknem egy éve halogatja a kormány az
adóamnesztia kérdését, és még mindig nincs
kézzelfogható dokumentum, amiből látni le-
hetne, hogy mire készülnek. Lehet, hogy csak
áprilisi tréfa volt az a legutóbbi hír is, mely
szerint ebben a hónapban már lesz döntés. Ez
utóbbi értesülések arra utalnak, hogy az adó-
hátralékosoknak eltörölhetik a büntetőkama-
tokat, és kiegyezhetnek velük az alaptartozás
törlesztésének meghosszabbításáról is. Az adó-
ikat naprakészen befizetőknek is, úgy tűnik,
szórnak egy morzsát azzal, hogy indokolt eset-
ben kitolhatják az ő fizetési határidejüket is.
Újabb iskolapéldája lenne annak, hogy a su-
mákolókat kézzelfogható előnyben részesítik a
tisztességesekkel szemben.

Az adóamnesztia tavaly júliusban került
szóba, amikor a teleormanisztáni keresztapa
egy politikai szózatában ironikusan megrótta
a pénzügyminisztert és az adóhivatal akkori el-
nökét, hogy nem hajtották be az államelnök ál-
lítólagos adóhátralékait. A megszólt szakik

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Benedek István

Antalfi Imola

Nőttek a juttatások,
szeptembertől
nőnek a nyugdíjak
is 
Az országos költségvetés elfogadását
követően március 14-től a társadalom-
biztosítási költségvetés alapjául az
5163 lejes országos átlag bruttó bér
szolgált. 

____________4.
Sikeres volt 
a 26. tudományos
diákfórum
Igazi, felejthetetlen ünnepség hely-
színe volt április első napjaiban a több
mint százéves marosvásárhelyi Kultúr-
palota, amely élettel, fiatalsággal, ál-
landó pezsgéssel telt meg a 26.
Tudományos Diákköri Konferencia
idején. 

____________7. 

Fotó: Antalfi Imola

A piacigazgatósághoz került a fizetőparkolás Marosvásárhelyen 

Tarthatatlan a határidő
Előfizetőink 
figyelmébe!
A húsvéti ünnepek

miatt áprilisban 
kevesebb 

A munkAnAp, 
ne feledjék 

időben megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 
0742-828-647. 



Tilos az élő bárány 
piaci forgalmazása 

A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Igazgatóság tájékoztatása szerint a húsvéti ünne-
pekre április 15. és 27. között megyénkben csak két helyen
lehet bárányt vágni. Az egyik a marosvásárhelyi Cuza
Vodă utcai napipiac, a másik a segesvári piac, mivel eddig
csak ez a két vágópont rendelkezik a megfelelő engedé-
lyekkel. Tilos élő állatokat eladni és venni a piacokon. Je-
lenleg az élő bárány húsának kilóját 10 lejben kínálják a
tenyésztők. Az említett időszakban az igazgatóság szigo-
rúan ellenőrzi a szabályok tiszteletben tartását. 

Húsvéti vásár Szovátán
Április 13-án, szombaton, a város központi részén lévő
Virág negyed előtti téren Szováta önkormányzata első al-
kalommal szervez hagyományos kézművesvásárt, ahol a
környékbeli előállítóktól és forgalmazóktól származó
egyedi, kézzel készített húsvéti dísztárgyak, hímzett tojá-
sok és egyebek, valamint különböző tavaszi termékek ke-
rülnek kiállításra és árusításra. Az egész napos esemény
keretében a Szovátai Népi Játszóház húsvéti kézműves-
foglalkozásra csalogatja a kisebbeket, illetőleg bárkit, aki
nemcsak kész kézműves terméket vásárolna, hanem
maga készítené el az ünnepi díszeket. Azokat a személye-
ket, gyermekeket, akik tojást festenének, a szervezők arra
kérik, hozzanak otthonról egy-két főtt tojást. Az esemény
másik érdekessége, hogy az arra látogatók barkát vihetnek
haza, amelyet elvihetnek másnap a virágvasárnapi barka-
szentelésre. 

Bemutatják az Erdélyi-Alpok 
könyvsorozat újabb kötetét 

Április 11-én, csütörtökön 19 órától a Bolyai téri unitárius
templom tanácstermében könyvbemutatóval és vetítéssel
egybekötött előadáson bemutatják Székely Árpád Erdélyi-
Alpok 3. (Dél-erdélyi épített örökség) című újabb kötetét.
Az Erdélyi-Alpokat ismertető sorozat újabb, harmadik kö-
tete a dél-erdélyi területek épített örökségét öleli fel: a rész-
letes, képes összefoglalás 131 településre és helyszínre
terjed ki az egykori Hunyad és Fehér vármegyében, to-
vábbá Fogarason és Királyföldön. Az első kötet a Déli-Kár-
pátok uralkodó vonulatainak földrajzinév-anyagát vizsgálta,
a második, legterjedelmesebb kötet a teljes körű terepbe-
járáson és természetföldrajzi áttekintésen alapuló, részle-
tes túraleírásokat tartalmazta.

Leaszfaltozzák az utcákat Magyarón 
Nemrég a polgármesteri hivatal pályázatot nyert, aminek
alapján az országos vidékfejlesztési alapból (PNDL) 6,5
millió lejes támogatással elkezdik az összes utca aszfalto-
zását Fickón, Magyarón és Holtmaroson. Jelenleg folya-
matban van a munkálatok beindításához szükséges
engedélyek beszerzése. Versenytárgyalást nyert a szász-
régeni Probicons, amely hamarosan nekifog mintegy 6 km
aszfaltszőnyeg leterítéséhez, ugyanakkor rendbe teszik,
kibetonozzák az árkokat, új átereszeket építenek. A szer-
ződés alapján a munkálatot 2020 novemberig kell befe-
jezni, de ha minden jól halad, esély van arra, hogy még az
idén elkészülnek az aszfaltozással. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ZsOLT, holnap LeÓ
és sZAnisZLÓ napja.
LeÓ: az eredetileg Leonnak
becézett összes görög névből
önállósult a rómaiaknál. Jelen-
tése: oroszlán. Női alakja a
Leona.
sZAnisZLÓ: szláv eredetű,
jelentése állandó dicsőség. 

10., szerda
A Nap kel 

6 óra 45 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 2 perckor. 
Az év 100. napja, 

hátravan 265 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. április 9.

1 EUR 4,7526
1 USD 4,2157

100 HUF 1,4779
1 g ARANY 176,4377

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 70C

Megyei hírek

De szeretnék gazdag lenni! 
A magyar költészet napja alkalmából mutatja be versös-
szeállítását a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata április 11-én, csütörtökön este fél 8-tól a
színház Kistermében. A társulat művészei ezúttal 
közismert és ritkábban hallott verseket szólaltatnak 
meg a közönség előtt. Díszmeghívott: Markó Béla 
József Attila-díjas költő. Szereplők: Berekméri Katalin,
Fülöp Bea, Galló Ernő, Kiss Bora, Korpos András, Kovács
Botond, Moldován Orsolya, Tompa Klára. A verseket válo-
gatta, szerkesztette, a műsort vezeti: Gáspárik Attila.
Jegyek egységes 10 lejes áron kaphatók a színház 
Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddtől péntekig
12.00-17.30 óra között, telefon: 0372/951-251), a szín-
házban működő jegypénztárban (keddtől péntekig 
9–15 óra között és előadás előtt egy órával, telefon:
0365/806-865) valamint online, a www.biletmaster.ro 
honlapon.

Családi húsvét 
Április 13-án 10 és 18 óra között a várban levő informá-
ciós iroda kupolaépületében a marosvásárhelyi 
Női Akadémia a Divers Egyesülettel közösen 
húsvéti készülődésre várja az érdeklődő családokat 
kézműves-kiállítással egybekötött rendezvényre, 
amelynek fénypontja a hagyományos tojásfestés lesz, de
lehet többek között faragni, mézeskalácsot sütni, 
nemezeléssel és papírból húsvéti figurákat és díszeket,
valamint pompomfigurákat készíteni. A gyerekek 11 és 12
óra között locsolóvers-szavaló versenyen vehetnek 
részt, és megkóstolhatják a húsvéti süteménykészítő ver-
senyre beérkező tésztákat is, amelyeknek zsűrizése 13
órától lesz. Minden résztvevő egy tojásdísszel járul hozzá
a húsvéti tojásfa feldíszítéséhez. A szervezők kérik, hogy
a kézműves-foglalkozásokon részt vevők fejenként mini-
mum 3 lejjel támogassák az akciót. Aki tud, a tojásfestés-
hez vigyen főtt tojást. A gyerekcsoportok előjegyzése,

valamint bővebb információ a 0724-292-999-es telefon-
számon. 

KZST: vallás és ifjúság 
A Kemény Zsigmond Társaság hétfőn, április 15-én 18
órától a Bernády Házban tartja következő összejövetelét.
Meghívott: Nagy László unitárius, Ötvös József reformá-
tus, Papp Noémi evangélikus lelkész, Sebestyén Péter
katolikus plébános. A beszélgetés témái: vallás és ifjúság,
egyház és nemzetiség, hit és korunk, gyülekezet és fele-
lősség. Szilágyi Domokos versét Boros Csaba színmű-
vész adja elő. 

A közművelődés napja tiszteletére
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros me-
gyei szervezete április 16-án, kedden 18 órai kezdettel az
erdélyi magyar közművelődés napja tiszteletére ünnepi
műsort tart a Kultúrpalota kistermében. Az ünnepség ke-
retében sor kerül az EMKE országos elnöksége által ado-
mányozott oklevelek átadására, díjazottak: Cseh Gábor, a
Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Kör Egyesület el-
nöke, valamint Kirsch Attila, a Bolyai Öregdiákok Baráti
Kör elnöke. 

Ismét műsoron a Szutyok 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem elsőéves 
magiszteri színészosztálya előadásában április 11-én,
csütörtökön 19 órától látható a Szutyok, Gecse Ramóna
rendezésében. Az előadásban Ádám Kornél, 
Czüvek Loránd, Kocsis Anna, Lajter Márkó Ernesztó, 
Pál Zoltán, Rákosy Anikó, Tóth Jess, Vadász Bernadett,
Zádor Fanni elsőéves magiszteris színészhallgatók, illetve
Tóth Zsófi színész szakos és Kiliti Krisztián rendező 
szakos hallgatók játszanak; díszlet-jelmeztervező Papp
Gyopár harmadéves látványtervező szakos hallgató.
Jegyeket a Stúdió Színház jegypénztárában lehet 
váltani az előadás helyszínén, kezdés előtt egy órával. 
A Stúdió Színház műsoráról és a jegyfoglalásról 
bővebb információ a www.studioszinhaz.ro honlapján 
található.

RENDEZVÉNYEK

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

Ebben az időszakban virágzik
tájainkon is a mocsári kockásli-
liom vagy kotuliliom (Fritillaria
meleagris), az egyszikűek (Lili-
opsida) osztályának liliomvirá-
gúak (Liliales) rendjébe, ezen
belül a liliomfélék (Liliaceae)
családjába tartozó faj. A Termé-
szetvédelmi Világszövetség lis-
táján a kockásliliom sebezhető
(Vulnerable) státuszban van Ro-
mániában és Ukrajnában, veszé-
lyeztetett (Endangered)
Magyarországon és Svájcban,
kritikusan veszélyeztetett (Criti-
cally Endangered) Szlovákiában,
kihaltnak tekintett (Extinct)
Csehországban és Belgiumban. 

Megyénkben több helyen is meg-
csodálható a vizes területeket kedvelő
növény. Nevét virága pártájának fel-
tűnő mintázatáról kapta: felszíne a
sötét bíbortól a halvány rózsaszínig
különböző árnyalatokkal kockázott. A
párta mintázatára utalva kockás kotu-
liliomnak, kockaliliomnak is nevezik.
A liliomfélékhez tartozására utalva ko-
tuliliomnak, vadtulipánnak és fekete
tulipánnak is nevezik. Azt állítják,
hogy a virágszirom mintája ihlette
Horvátország jelenlegi zászlajának és
címerének készítőjét. 

Tudomásunk szerint a Marosvécs és
Holtmaros (a Maros és a falu) közötti
tisztáson, Disznajó fölött, illetve a De-
ményháza és Búzaháza közötti mint-
egy 25 hektáron borul virágba a
mocsári kockásliliom. Itt van Erdély
legnagyobb kiterjedésű populációja.
Mivel a romániai szakirodalom is ritka
növényként tartja számon, csak úgy

menthetjük meg, ha élőhelyeit védetté
nyilvánítjuk. Sajnos az utóbbi években
a megváltozott legelőgazdálkodás
miatt sok helyen felszámolták termé-
szetes életterét, így a fajt emiatt is a ki-
halás fenyegeti. A növény nagyon
érzékeny a természetes élőhelyének ál-
lapotváltozására, ezért bármilyen bea-
vatkozás végzetes lehet számára.
Németországban 1993-ban az év vi-
rága volt. Magyarországon is védett
növény, a Muravidéken, a Zalai-domb-
vidéken, a Zselicen, a Csereháton, a
Bükk-vidéken, a Bodrogközben, a Be-
regi- és Szatmári-síkságon fordul elő.
Kertekbe is szívesen ültetik dísznö-
vényként, azonban nem minden háztáji
környezetben marad meg. 

A természetjárók jelezték, hogy a
fentebb említett területeken a virágba
borulás teljében van. Sajnos az egyik
legnagyobb lelőhelyen – Búzaháza

mellett – azt tapasztaltuk, hogy a koc-
kásliliom által tarkított mezőn és köz-
vetlen közelében leégették a tarlót, ami
önmagában is szabálysértő, természet-
védelmi területen még inkább. Az ese-
tet jeleztük Balogh István
polgármesternek is. Elmondta: a terü-
let magánkézben van, de felhívja a fi-
gyelmét a gazdáknak, hogy a védett
növényt óvják, és felszólítja az érintet-
teket, hogy ne égessék a tarlót, mert az
szigorúan tilos. 

Az ilyen területeken nem tilos a
gazdálkodás, hiszen a virágzást köve-
tően lehet a földeket használni, azon-
ban ilyenkor, virágzáskor arra kellene
törekedni, hogy közös természeti kin-
csünket egy kis odafigyeléssel meg-
őrizzük, óvjuk azért, hogy a jövő
nemzedék is megcsodálhassa. Ehhez
nemcsak törvénytisztelet, hanem ter-
mészetszeretet is kell! (vajda) 

Virágzik a kockásliliom 
Védeni kellene az élőhelyeket 

Miklea Hajnal Katalin, a Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője az Ügy-félóra ven-
dége ma 17.50-kor. Őt kérdezi az aktualitásokról Hamar
Mátyás Ruben műsorvezető. Az RMDSZ európai parla-

menti választási programja a ma 20 órai sajtóprés témája.
A műsor vendégei: Oltean Csongor, a szövetség EP-képvi-
selőjelöltje, valamint Pataky István, a Krónika főmunka-
társa. Műsorvezető: Farkas István.

Gyermekvédelemről és EP-választásról az Erdély TV-ben
Fotó: Vajda György
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Több mint 2200-an maradtak 
jogosítvány nélkül 
gyorshajtás miatt 

2240 sofőr maradt gépkocsivezetői jogosítvány nél-
kül április 1-je és 7-e között a TISPOL- (Európai Köz-
lekedésrendészeti Szervek Hálózata) ellenőrzések
keretében zajló országos akció nyomán. „Az akció
országszerte zajlott, célja a gyorshajtás miatt bekö-
vetkező balesetek megelőzése volt. A hét napig tartó
ellenőrzések alatt a közlekedésrendészet munkatár-
sai több mint 53 ezer gépkocsi sebességét mérték
le, és 37.710 szankciót róttak ki gyorshajtásért” – tá-
jékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság
(IGPR) hétfői közleményében. A TISPOL Speed el-
nevezésű akciója 30 európai országban zajlott pár-
huzamosan. (Agerpres)

Medve pusztított 
Szentábrahámban

Juhokat és kecskéket pusztított el egy medve a múlt
hét végén a Hargita megyei Szentábrahám község-
ben. A polgármester szerint ugyanez a nagyvad az
előző években is többször megkörnyékezte a falut,
a környezetvédelmi minisztérium azonban nem en-
gedélyezte a kilövését. Simó Dezső Szabolcs pol-
gármester szerint szombatról vasárnapra virradóra
tíz juhot és öt kecskét pusztított el a medve az egyik
esztenánál. Az elöljáró szerint az emberek már fél-
nek kimenni az utcára, mert nem ez az első alkalom,
hogy a medve bemegy a faluba. A Hargita megyei
környezetvédelmi ügynökség (APM) igazgatója, Do-
mokos László cáfolta, hogy a szaktárca megtagadta
volna a medve kilövését. Elmondása szerint a va-
dászegyesület négy medve kilövésére kért enge-
délyt 2017-ben, és kettőre kapta meg a jóváhagyást,
de nem a jelenleg támadó medvéről volt szó. 
(Agerpres)

Kártérítés egy tolvajnak
Ezer lej erkölcsi kártérítést kell fizessen egy Vaslui
megyei rendőr egy férfinak, akit tetten ért lopás köz-
ben, majd fényképet készített vele, és a fotó megje-
lent a helyi sajtóban. A tolvajláson ért férfi úgy vélte,
sérültek a jogai, ezért 100 ezer euró erkölcsi kárté-
rítést követelt a rendőrtől és a Vaslui megyei rendőr-
főkapitányságtól. A törvényszék végül ezerlejes
erkölcsi kártérítés kifizetésére kötelezte a rendőrt.
Az ítélet nem jogerős. A rendőr egyébként szolgálati
idején kívül volt, amikor hazafelé menet meghallotta
egy eladó kiabálását, és tetten érte az üzletből lopni
próbáló férfit. 2017-ben ugyanez a rendőr egy bul-
gáriai kiküldetése alatt Aranyhomok üdülőtelepen
megmentett egy gyermeket. (Agerpres)

Influenzagóc egy szebeni 
óvodában

Egy nagyszebeni óvodában kilenc gyermeknél és
három alkalmazottnál diagnosztizáltak influenzát, a
közegészségügyi igazgatóság hétfőn a tanítás fel-
függesztését kérte az egyik óvodai csoportban. A
Szeben Megyei Közegészségügyi Igazgatóság hét-
fői tájékoztatása szerint a bukaresti Cantacuzino In-
tézetben elvégzett laborvizsgálatok kimutatták az
AH3 típusú influenza jelenlétét az 5-ös számú sze-
beni óvodába járó 3 éves gyerekek szervezetében.
A közlemény szerint eddig egy gyereknél voltak any-
nyira súlyosak a tünetek, hogy kórházi ellátásra szo-
rult, a többiek otthon gyógyulhatnak. (Mediafax)

komolyra vették a viccet, és menten kiderült, hogy az
adóamnesztia állítólag benne van a kormányprogram-
ban is. Azóta a miniszter egy-két havi rendszerességgel
szokta nyilatkozni, hogy dolgoznak az ügyön, de konk-
rétumot még nem tudni. Nem kapkodják el.

Adóamnesztiára rengeteg példa volt már a világ szá-
mos országában, csak az utóbbi időben is. Ilyen lépése-
ket vagy az egyes adónemeknél felhalmozott tartozások
csökkentése, vagy külföldön befektetett és forgatott pén-
zeknek az amnesztiát alkalmazó állam gazdaságába
való bevonása céljával alkalmaztak. Elvileg az ilyen in-
tézkedéseknek az a céljuk, hogy növeljék a költségvetési
bevételeket, de még a jól működő adórendszerű és ál-
lamgépezetű országokban is ritkán váltak be az ilyen
programok. És rengeteg politikai, gazdasági és jogi
vitát váltottak ki, mivel az egyes adófizetőkkel való ki-
vételezés még akkor is negatív lépés a tisztességes adó-
fizetők szemében, ha a rosszaknak való megbocsátással
egy időben a jók számára is adnak valamilyen kompen-
zációt. Nálunk sem politikai, sem gazdasági, sem jogi
téren nincs komoly vita a kérdésről. Hogy a kormány
szűk év alatt még nem állt elő egy konkrét elképzeléssel,
nem beszélve egy, a lépés várható hatásait felmérő szak-
tanulmányról, cseppet sem meglepő. De ennél sokkal
rosszabb, hogy ezt a kampányidőkben igencsak készen
felszervált labdát az ellenzék sem csapta le, amnesztiá-
ban részesítve a hatalmat. Vagy jól álcázzák a szakér-
telmüket, vagy nekik sincs több a kormányoldalénál.

Többoldali amnesztia
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A brit EU-tagság megszűnésére
(Brexit) szabott határidő további
hosszabbításának kezdeményezé-
sére kötelezte hétfő éjjel a lon-
doni alsóház Theresa May
miniszterelnököt, elkerülendő a
megállapodás nélküli Brexitet.

A konzervatív párti brit kormányfő
egy héttel ezelőtti televíziós beszédében
maga is jelezte, hogy a Brexit további ha-
lasztására van szükség a megállapodás
nélküli kilépés elkerülése végett, miután
az alsóház háromszor is elutasította a
Brexit feltételrendszerét rögzítő, az EU-
val tavaly novemberben elért egyez-
ményt.

Az alsóházban múlt szerdán minimális
többséggel, 313:312 arányban elfogadott
indítvány azonban kötelezővé is tette
Maynek, hogy a Brexit halasztásának kez-
deményezésével mindenképpen kerülje el
a szabályozatlan kilépést az EU-ból.

A törvényjavaslat – amelyet Yvette

Cooper, az ellenzéki Munkáspárt egyik
befolyásos képviselője, az alsóház bel-
ügyi bizottságának elnöke terjesztett elő
– az elmúlt héten megjárta a felső kama-
rát, a Lordok Házát is, és hétfő este került
vissza az alsóházba, ahol a képviselők
véglegesítették. A parlamenti döntés az
uralkodói ellenjegyzéssel törvényerőre
emelkedik. Az Európai Unió szerdán
soron kívüli csúcsértekezletet tart, ame-
lyen Theresa Maynek ismertetnie kell
London elképzeléseit a Brexit-folyamat
további menetéről.

A jelenlegi jogi alaphelyzet az, hogy
ha May indokait a további halasztásra az
EU-csúcs elutasítja, akkor az Egyesült
Királyság pénteken megállapodás nélkül,
szabályozatlan módon távozik az Európai
Unióból.

Theresa May hivatalosan múlt pénte-
ken kérte a Brexit legfeljebb június 30-ig
terjedő halasztását Donald Tuskhoz, az
Európai Tanács elnökéhez intézett leve-

lében. A javaslat szerint ha e határidő
előtt sikerül ratifikálni a Brexit-megálla-
podást, akkor a halasztási időszak is
előbb véget érne. May levele szerint Lon-
don valójában olyan ratifikációs menet-
rendre törekszik, amely még május 23.
előtt lehetővé tenné a kilépést az Európai
Unióból, ugyanis így az Egyesült Király-
ságnak nem kellene részt vennie az aznap
kezdődő európai parlamenti választáso-
kon. 

A brit kormány azonban ennek elle-
nére hétfőn már megtette az első formális
lépéseket a brit EP-választási részvétel
jogi előkészítésére, arra az esetre, ha az
Európai Unió a London által javasoltnál
hosszabb Brexit-halasztásba lenne csak
hajlandó beleegyezni, és ragaszkodna
ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban is
tartsák meg az európai parlamenti válasz-
tásokat.

Ebben az esetben május 23-án lenne a
brit EP-választás.

A Brexit további halasztásának kezdeményezésére
kötelezte a londoni alsóház Theresa Mayt

Jóváhagyták az elítélt harmadik
országbeli állampolgárokra vo-
natkozó új bűnügyi nyilvántartási
rendszer felállítását kedden az
európai uniós tagországok kormá-
nyai.

Brüsszeli tájékoztatás szerint a cél,
hogy a meglévő európai bűnügyi nyil-
vántartási rendszer (ECRIS) továbbfej-
lesztésével javítsák az információcserét.

Az adatbázis online elérhető lesz, és a
hatóságok egyszerűen végezhetnek kere-
séseket, s a találat azonosítja majd azokat
a tagállamokat, amelyektől egy adott

személy teljes bűnügyi előéletére vonat-
kozóan beszerezhetők az információk.

Az adatbank csak személyazonossági
adatokat fog tartalmazni, többek között
ujjlenyomatokat és – amennyiben ren-
delkezésre áll – arcképmásokat.

A rendszer más engedélyezett célokra
is használható lesz, például arra, hogy
előzetes ellenőrzéseket végezzenek, ha
valaki gyerekekkel kapcsolatos munkát
akar végezni vagy például fegyvertartási
engedélyt kíván szerezni.

Az Európai Bizottság üdvözölte a lé-
pést. Vera Jourová jogérvényesülésért is

felelős biztos kijelentette, az új rendszer-
nek köszönhetően a bűnüldöző hatósá-
gok gyorsabban és könnyebben tudják
majd felismerni az EU-ban korábban el-
ítélt külföldi állampolgárokat.

„Ez elő fogja segíteni az együttműkö-
dést a bűnözés és a terrorizmus elleni
küzdelem terén szerte az EU-ban, ami
biztonságosabb hellyé teszi Európát az
összes polgára számára” – fogalmazott.

Az EU másik társjogalkotó szerve, az
Európai Parlament már elfogadta az új
szabályokat, így ezek hamarosan ha-
tályba léphetnek.

Az uniós tagállamok jóváhagyták az új európai 
bűnügyi nyilvántartási rendszer felállítását

Elutasította a terrorizmus vádjá-
val öt-öt év szabadságvesztésre
ítélt székelyföldi férfiak rendkívüli
felülvizsgálati kérését kedden a
legfelsőbb bíróság – közölte az
MTI-vel a bíróság sajtóirodája.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018 
júliusában öt-ötéves börtönbünte-

tésre ítélte terrorizmusért a legfelsőbb 
bíróság, mert lehallgatott beszél-
getéseikből és a Beke István la-
kásán talált petárdákból a román 
hatóságok arra következtettek, hogy 
házi készítésű pokolgépet akartak 
robbantani Kézdivásárhely főterén 
2015-ben, a december elsejei román

nemzeti ünnepre szervezett katonai pa-
rádén. 

Jogorvoslati kérésüket arra alapozták,
hogy olyan tettért ítélték el őket, ame-
lyet a román büntetőjog nem tartalmaz. 

A vádhatóság képviselője ezt megala-
pozatlannak minősítette.

A bíróság határozata jogerős. (MTI)

Elutasította a legfelsőbb bíróság a terrorváddal 
bebörtönzött székelyek felülvizsgálati kérését

Veszít lendületéből a világgazda-
ság idei növekedése tavalyhoz ké-
pest a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) kedden közzétett frissített
prognózisa szerint.

Az IMF a tavaly októberben publikált
World Economic Outlook (WEO) előre-
jelzésének felülvizsgált és módosított
változatában 0,4 százalékponttal 3,3 szá-
zalékra csökkentette a 2019-es és 0,1
százalékponttal 3,6 százalékra a 2020-as
globális GDP-növekedési előrejelzését.
Az IMF számításai szerint tavaly a glo-
bális GDP 3,6 százalékkal nőtt.

Az IMF prognózisa szerint a fejlett

gazdaságok a tavalyi 2,2 százalék után
az idén 1,8 százalékkal, jövőre 1,7 szá-
zalékkal nőnek, ami 2019 esetében 0,3
százalékpontos csökkentést jelent a ta-
valy októberi prognózishoz képest. A
jövő évi előrejelzést az IMF nem módo-
sította. A fejlett gazdaságok között az
Egyesült Államok gazdasági növekedése
az idén 2,3 százalékra, jövőre 1,9 száza-
lékra lassul a keddi prognózis szerint a
tavalyi 2,9 százalékról. Az októberi
prognózishoz képest az idei évre 0,2 szá-
zalékponttal rontotta, a jövő évre vonat-
kozóan ugyanakkor 0,1 százalékponttal
javította becslését.

Az euróövezet idei növekedési előre-
jelzését 0,6 százalékponttal 1,3 száza-
lékra csökkentette az IMF, a jövő évit
pedig 0,2 százalékponttal 1,5 százalékra
rontotta. A tavalyi növekedés 1,8 száza-
lék volt. 

A legnagyobb negatív korrekciót a
német gazdaság kapta az IMF-től, az idei
növekedés eszerint csupán 0,8 százalék
lesz, 1,1 százalékponttal kisebb az októ-
berben jelzettnél. A 2020-as növekedést
1,4 százalékra várja az IMF, ami az ok-
tóberi előrejelzéshez viszonyítva 0,2 szá-
zalékpont rontás. A tavalyi német
növekedés 1,5 százalék volt.

Rontotta világgazdasági növekedési előrejelzését az IMF

Nagyon sikeres a Görögországban
jogszerűen tartózkodó menedék-
kérők támogatására szolgáló
bankkártyaprogram – jelentette
ki az Európai Bizottság (EB) illeté-
kes szóvivője kedden, hozzátéve,
hogy nincs tudomása a rendszer
módosítását célzó tervekről.

Alexander Winterstein újságírói kér-
désre válaszolva arról számolt be, hogy
sok a félreértés a programmal kapcsola-
tosan, pedig az biztonságos és segít meg-
előzni a visszaéléseket.

Hozzátette, a brüsszeli testület annyit
tud tenni, hogy közli a tényeket, amit
már többször megtett az elmúlt időszak-
ban. A magyar hatóságok még március-

ban vették őrizetbe terrorizmus gyanúja
miatt a szíriai Hasszán F.-t, aki három
éve az Iszlám Állam nemzetközi terror-
hálózat tagja, és a gyanú szerint kivég-
zésekben vett részt. Görögország által
nemzetközi védelemben részesített sze-
mélyként a férfi korábban előre feltöltött,
de készpénzfelvételre nem alkalmas
bankkártyát kapott, amelyet később letil-
tottak, mert nem jelent meg a havi hely-
színi ellenőrzésen.

Ennek kapcsán az Európai Bizottság
egyik szóvivője múlt héten kiemelte,
hogy a tagállamoké az elsődleges fele-
lősség a menedékkérők biztonsági átvi-
lágításában, de a bizottság megtesz
mindent, ami módjában áll, hogy segítse

ezen eljárásokat. Ezen ellenőrzések
során többek között alaposan átvizsgálja
a rendőrség, a parti őrség és az EU határ-
és partvédelmi ügynöksége (Frontex) az
érintettek személyes holmiját, interjút
folytatnak az állampolgárság meghatáro-
zására, elvégzik a menedékkérők teljes
körű azonosítását, illetve regisztrációját,
ujjlenyomatot vesznek, majd az adatokat
összevetik minden releváns nemzetközi,
európai uniós és nemzeti adatbázissal –
írta. Ezek mellett az európai rendőri
együttműködést koordináló szervezet
(Europol) eseti alapon másodlagos átvi-
lágítást végez a külső határoknál a biz-
tonsági eljárások erősítése érdekében –
tette hozzá.

Sikeres a görögországi menedékkérők 
támogatására szolgáló bankkártyaprogram



helyett a piacigazgatóságra „ruházta át” a fizetőparko-
lás ügykezelését. 

– Pénzügyi szempontból ez jó a piacigazgatóságnak,
hiszen a bevételeink nem olyan jelentősek, a nagyáru-
házak ugyanis komoly konkurenciát jelentenek. A fi-
zetőparkolásból befolyó összeg jövedelemnövekedést
jelent, amit korszerűsítésre fordíthatunk. Másrészt vi-
szont nehéz lesz úgy megszervezni e tevékenységet,
hogy a tanácsi határozatban  megszabott időre minden
olajozottan működjön. A közterület-kezelő igazgatóság
képviselőivel és munkatársaimmal megbeszéltük a te-
endőket, és arra a következtetésre jutottunk, hogy túl
rövid a határidő, ezért nagy valószínűséggel halasztást
fogunk kérni a tanácstól azért, hogy mindent megfele-
lően, törvényesen előkészítsünk” – tette hozzá Ujică
Valer. 

Hangsúlyozta, először is ki kell egészíteni a keres-
kedelmi társaságként működő piacigazgatóság tevé-
kenységi körét a fizetőparkolással, az alapító okiratba
be kell emelni a tevékenységbővítést, ki kell dolgoz-
niuk a vállalat működési szabályzatát a fentiek alapján,
biztosítaniuk kell a működtetéshez szükséges logiszti-
kát, módosítani kell a vállalat személyzeti felépítését.
A helyi rendőrség alkalmazottai helyett saját beosztot-
takkal oldják meg a parkolórendszer működtetését, és
ehhez legalább 16-17 személyt kell alkalmazniuk: a
parkolóbérletek és -jegyek árusítását végző személye-
ket, az ellenőröket, az irodai személyzetet. Marosvá-
sárhelyen 99 utcában vannak fizetős parkolóhelyek,
ami nem kevés. Az állások meghirdetése és a személy-
zet alkalmazása pedig legalább egy hónapba telik.
Ugyanakkor számítógépeket és egyéb készülékeket
kell vásárolniuk – tudtuk meg az igazgatótól. 

Kérdésünkre, hogy a bevételek milyen arányban ma-
radnak a piacigazgatóságnál, és mennyi kerül a város-
kasszába, az igazgató nem tudott pontos választ adni.

Elmondta, előbb látniuk kell, hogy milyen költséget je-
lent az alkalmazottak bérezése, a számítógépes prog-
ram bérleti díja, a teljes rendszer működtetése. Ezeket
a költségeket a saját bevételekből kell fedezniük. A
polgármesteri hivatallal megkötendő szerződésben
fogják rögzíteni mindezeket a gazdasági szempontokat
– tette hozzá Ujică Valer. Azt sem zárta ki, hogy növe-
lik azon utcák számát, ahol fizetőssé teszik a parkolást,
illetve drágítják a parkolójegyeket, persze ezt alapos
elemzés előzné meg. 
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Tarthatatlan a határidő

Az országos költségvetés el-
fogadását követően március
14-től a társadalombiztosítási
költségvetés alapjául az 5163
lejes országos átlag bruttó
bér szolgált. Ez a referencia-
összeg más juttatások össze-
gét is befolyásolja. Minderről,
valamint a gyógykezelési
jegyekről Eugenia Neagoe, a
Maros Megyei Nyugdíjpénztár
igazgatója tájékoztatott. 

5163 lejre nőtt a temetkezési
segély

– Március 14-étől az országos
átlag bruttó bérnek megfelelően a
temetkezési segély 5163 lej lett a
társadalombiztosítással rendelkező
személyek vagy a nyugdíjasok el-
halálozása esetén. Ha a biztosított
személy vagy a nyugdíjas egy csa-
ládtagja halálozik el, a temetkezési
segély 2582 lej, vagyis a teljes ösz-
szeg fele – jelentette ki az igazgató.

– Hogyan alakult a többi jutta-
tás összege? 

– 2019. január elsejétől módosult
a társadalombiztosítási szerződés
legkisebb összege, ami az országos
minimális átlagbér összegével,
2080 lejjel egyenlő. A nyugdíjasok-
nak folyósított szociális nyugdíj ér-
téke augusztus 31-ig 640 lej,
szeptember elsejétől ez az összeg
704 lejre nő. Az első rokkantsági fo-
kozatba sorolt nyugdíjasok gondo-
zóinak járó pótlék augusztus 31-ig
880 lej lesz, míg szeptember elsejé-
től ez az összeg 1012 lejre nő. 
Szeptemberben 1265 lejre nő
a nyugdíjpont értéke

– Mennyi jelenleg a nyugdíjpont
értéke? 

– Január elsejétől 1100 lej, ez az
érték szeptember elsejétől 1265
lejre nő. 

– Maros megyében hány nyugdí-
jas van, és hányan részesülnek szo-
ciális juttatásokban? 

– Maros megyében 129.167
nyugdíjas van, és átlagban összesen

197 ezren részesülnek va-
lamilyen szociális juttatás-
ban. Megyei viszonylatban
97.664 korhatáros nyugdí-
jas van, akiknek az átlag-
nyugdíja 1219 lej. Előre
hozott nyugdíjazást 733
személy igényelt, a havi át-
lagjuttatásuk 1270 lej.
Részlegesen előre hozott
nyugdíjban 1917 személy
részesül, átlagnyugdíjuk
924 lej körül alakul. A me-
gyében 19.531 rokkant-
nyugdíjas van, az
átlagnyugdíjuk 636 lej.
Örökségi nyugdíjra 12.369
személy jogosult, ebben ez
esetben az átlagnyugdíj
564 lej. 

– Milyen típusú juttatá-
sokban részesülnek a jogo-
sultak?

– Tizenkét típusú szoci-
ális juttatást folyósítunk
hónapról hónapra. Első-
ként a háborús veteránokat

és háborús rokkantakat említem,
akik már nagyon kevesen vannak
életben, előbbi kategóriában mind-
össze 25-en, míg a háborús rokkan-
tak kilencen. A háborús veteránok
hozzátartozóinak is folyósítunk pót-
lékot, ők is kevesen élnek már. Szo-
ciális pótlékot, azaz a kiszámított
nyugdíj és a szavatolt minimális
nyugdíj közötti különbséget 25.274
személynek folyósítunk. Ha átlagot
számítunk, ez a pótlék átlagban 152
lej. 
Tavaly 4511-en 
részesültek támogatott
gyógykezelésben 

– Hogyan alakul idén a gyógyke-
zelési lehetőség? Hányan igényeltek
jegyeket? Tekintettel arra, hogy na-
gyon sokan érdeklődnek, mi is fel-
tesszük a kérdést: mikor kezdik
osztani a jegyeket? 

– Eddig több mint háromezren
nyújtottak be igénylést, azonban a 
minisztérium mindeddig még nem
közölte, hogy a nyugdíjasok és az
alkalmazottak mikortól számíthat-
nak az általuk ismert különböző
üdülőtelepek balneológiai egységei
által biztosított kezelési jegyekre.
Erre azután kerülhet sor, miután ki-
írják a versenytárgyalásokat, és
megkötik a szerződéseket a turisz-
tikai egységekkel. Ettől eltekintve
eddig két széria nyugdíjas utazha-
tott el kezelésre a Munkaügyi Mi-
nisztérium alárendeltségébe tartozó
fürdőtelepekre. 

Összesen 110 személy vette
igénybe ezeket a kezeléseket Buzi-
áson, Kovásznán, Olăneşti-en,
Május 1.-en, Amarán, Bizuşán, Al-
gyógyon és Pucioasán. Itt többnyire
szív- és érrendszeri bántalmakkal,

emésztőszervi betegségekkel, reu-
mával kezelték a nyugdíjasokat. 

A harmadik széria április 15-én
utazhat el gyógykezelésre. 

Tavaly összesen 4511 Maros me-
gyei nyugdíjas, illetve alkalmazott
részesült gyógykezelési jegyben. A
nyugdíjasok által legkedveltebb
gyógyüdülők tavaly Szováta, Félix-
fürdő, Herkulesfürdő, Kovászna,
Tusnád és Dornavátra voltak. Or-
szágos viszonylatban a miniszté-
rium saját kezelési központjaiban
59.622 személy kezeltette magát –
közölte Neagoe Eugenia, a Ma-
ros Megyei Nyugdíjpénztár igazga-
tója. 

Ha a minisztérium megköti a
szerződéseket a fürdővállalatokkal,
elkezdődik a gyógykezelési jegyek
kiosztása, erről értesítjük olvasóin-
kat. 

Újdonságok a nyugdíjpénztárnál
Nőttek a juttatások, szeptembertől nőnek a nyugdíjak is 

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár Fotó: Nagy Tibor

Eugenia Neagoe

Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)

Három romániai helyszínen
zajlik a napokban a NATO
legnagyobb szabású katona-
egészségügyi hadgyakor-
lata. A Vigorous Warrior 19.
elnevezésű gyakorlaton az
Észak-atlanti Szerződés
Szervezetének (NATO) Ka-
tona-egészségügyi Kiváló-
sági Központja és a román
védelmi minisztérium társ-
szervezésében 39 tagállam
és partnerország, valamint
tíz civil szervezet képvisel-
teti magát. 

Bukarestben, a nagysinki Getica
katonai kiképzőközpontban, il-
letve Konstancán több mint 300
orvos, asszisztens, mentős, tűzoltó
és önkéntes vesz részt. Az akció
célja a közös felkészülés, gyakor-
lás a NATO-hadműveletek során
esedékes megfelelő egészségügyi
ellátás biztosítására. Bukarestben
keddtől péntekig különféle ka-
tasztrófahelyzeteket szimulálnak,
romok alatt vagy magaslaton re-
kedt áldozatokat kell kimenteniük
a román katasztrófavédelmi főfel-
ügyelőség, illetve a magyar Orszá-
gos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság hivatásos nehéz ku-
tató-mentő szervezete (Hungarian
National Organisation For Rescue

Services – HUNOR) munkatársa-
inak.

A csütörtökről péntekre virradó
éjszaka az egyik bukaresti metró-
megállóban lesz gyakorlatozás,
amelynek forgatókönyve szerint
több mint 200 áldozat állapotának
felmérése, biztonságba helyezése,
egészségügyi ellátása lesz a részt
vevő csapatok feladata. A nagy-
sinki Getica katonai kiképzőköz-
pontban a civilek mobil
mentőtáborokban való elhelyezé-
sét gyakorolják, illetve mobil tá-
bori kórházakat is felállítottak itt,
Konstancán pedig főleg a roham-
mentősök gyakorlatozása zajlik
csütörtökön és pénteken. Ugyan-
csak a gyakorlat keretében, ked-
den a Maros Megyei Sürgősségi
Klinikai Kórházban a sürgősségi
rohammentő szolgálat betegellátó-
jában mintegy 20 sérültet láttak el,
akiket helikopterrel, különböző tí-
pusú mentőautókkal szállítottak
Marosvásárhelyre. A gyakorlaton
elsősorban azt vizsgálják meg,
hogy valós körülmények között
miként történik a betegelosztás,
hogyan mozgósítják az ellátáshoz
szükséges személyzetet, miként
dolgoznak a különleges fertőtle-
nítő alakulatok, és mindezt hogyan
hangolják össze a rohammentő
szolgálatot irányítók. 

NATO-katona-egészségügyi
hadgyakorlat 



Viola nem szereti, ha néninek szólít-
ják, pedig már megélt hatvanhét ta-
vaszt. Kötött szvettere zsebében

mindig rejtőzik pár savanyú cukorka, becso-
magolt csokoládékocka – a háza melletti kis-
boltban reggelente ő az első vevő –, így az
útjába kerülő gyermekeket könnyen megsze-
lídíti. Kéri, hogy tegezzék, és a kicsik egy-két
finomságért cserébe szívesen teljesítik a kí-
vánságát. A tizenévesekkel más a helyzet. A
világot kritikus szemmel vizsgáló korosztály
enyhén szólva furcsának tartja a nagy me-
legben is vastagon öltözködő, hajlott hátú
asszonyt, aki esténként gyakran kiül egy
zacskó „pufuleccel” az udvarára, és órákon
át majszol és nézelődik. 

– Sosem zavart, ha mások kinevettek,
pláne a fiatalok nem. Ők olyan szépek, üdék,
hogy nem szabad haragudni rájuk – jegyezte
meg beszélgetésünk elején. – Mindig arra tö-
rekedtem, hogy jól érezzem magam a bőröm-
ben, és ha tudok, másoknak is szerezzek egy
kis örömöt. A pályafutásom ennyiben ki is
merül – kacagta el magát, miközben letele-
pedett mellém egy kerti székre. 

– Mit meséljek? – nézett rám várakozva,
aztán, mielőtt megszólaltam volna, belevá-
gott.

– Takarítónő voltam évtizedeken át. Fia-
talabb koromban iskolákban, később egy
vendéglőben voltam „tisztaságfelelős”. Nem
volt könnyű munka, de én szerettem. A felet-

teseim mindig megbecsültek, sosem kaptam
tőlük egyetlen rossz szót, lenéző pillantást
sem. Ennek a békés időszaknak édesanyám
betegsége vetett véget. A bátyja elhunyta
után kezdett anyám magába zárkózni, egyre
gyakrabban fordult elő, hogy nem ismert
meg, rövid idő alatt szinte teljesen elvesztette
a kapcsolatot a külvi-
lággal. Az orvos idős-
kori szenilitással
diagnosztizálta, és ja-
vasolta, hogy keressek
neki idősotthont, mert
hamarosan állandó felügyeletre fog szorulni.
Megköszöntem a jó tanácsot, és másnap csa-
ládi okokra hivatkozva felmondtam a mun-
kahelyemen. Kilenc évig rendeztem anyámat,
de egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy el-
viselhetetlen terhet cipelek. Késői gyermek-
ként jöttem a világra, és mivel apám még
csecsemőkoromban kilépett a családból,
édesanyámnak egy keresetből kellett felne-
velnie. Volt, hogy egymás után két műszakot
vállalt a gyárban, ahol varrónőként dolgo-
zott, és a túlórákból sem fogyott ki soha. Tar-
toztam neki azzal, hogy az utolsó éveiben
mellette legyek. 

– Anyagilag hogy boldogultak, miután
megszűnt a munkaviszonya?

– Otthoni mosást, vasalást vállaltam, így
nem maradtam teljesen jövedelem nélkül.
Soha nem voltak nagy igényeink, a minden-
napira pedig a mellékkeresetemből és édes-
anyám nyugdíjából mindig jutott.
Tulajdonképpen azoknak a házhoz kötött
éveknek is megvolt a maguk szépsége.

Anyám a „világosabb”
pillanataiban a gyer-
mekkoromról mesélt,
mégpedig csupa olyat,
amire én már nem emlé-
keztem. Elmondta, hogy

amikor végigment velem az utcán, megfor-
dultak utánunk az emberek, olyan szép vol-
tam a hosszú copfjaimmal, első osztályos
koromban pedig egyszer, amikor oltani vit-
tek, kiszöktem az iskolai rendelőből, és elbu-
szoztam hozzá a gyárba, hogy megvédjen a
„szúrós nénitől”. Órákig hallgattam volna a
történeteit, de rendszerint hamar megsza-
kadtak. Egyszer aztán végleg kifogyott belő-
lük. Bár az utolsó közös évünk elképesztő
küzdelem volt, nehezen tettem túl magam a
távozásán. Úgy éreztem, olyan az életem,
mint egy lebontásra ítélt ház, amiből már ki-
hordták a bútort. Munkába szerettem volna
menekülni a gondolataim elől, de az állás-
keresés már nem ment olyan könnyen.

– Mi nehezítette meg?
– A korom, meg aztán a világ is sokat vál-

tozott kilenc év alatt. Végül mégis felvettek
egy bevásárlóközpont gyorsétkezdéjébe ta-
karítónőnek. Akkor jöttem rá, hogy eljárt fö-
löttem az idő, nincs mit szökdösnöm.
Nehezemre esett állandóan hajolgatni, tíz-
percenként leszedni az asztalokat, felseperni
a földre hullott ételmaradékot. A munkakö-
zösség egyébként nem volt rossz, a kolléga-
nők mindig udvariasan szóltak hozzám, és a
hátam mögött sem sugdosódtak arról, hogy
mit keres közöttük ez a vén satrafa. Valahogy
mégsem éreztem jól magam abban a környe-
zetben, túl rideg, személytelen volt minden.
Pár hónap múlva el is jöttem. De sokáig nem
ültem otthon karba tett kézzel. Egy újsághir-
detésben találtam egy igazán nekem való ál-
lást, és hála az Úrnak, fel is vettek. Egy
nyolcvankilenc éves asszonyhoz járok kétna-
ponta takarítani, főzni, mosni. A néni fel-
ügyelete nem az én gondom, arra külön
személyzetet fogadott a család, és ez így is
van jól, lelkileg ugyanis nagyon felkavarna,
ha ápolnom kellene valakit. A házimunka vi-
szont kitölti a napjaimat, és utána annál job-
ban esik a lustálkodás. – Kislányos
szégyenlősen kacagta el magát, aztán ag-
gódva kérdezte, nem fázom-e, nem kellene-e
bemennünk a házba, amely öregségében is
takaros, és kalitkaként őrzi az elszállni nem
vágyó éveket.

média-e az új média? címmel szervez immár
nyolcadik alkalommal médiatudományi konferen-
ciát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar
Kara április 12-én a Stúdió Színház előterében.

Megjelenése óta a média a szakszerűen, tömegek
számára létrehozott tartalom segítségével történő in-
formációátadás eszköze. A digitális, új típusú média
lényege azonban az, hogy a tömegek nemcsak fo-
gyasztóként, hanem előállítóként is hozzáférhetnek
a tartalmakhoz. Bárki – minden szakmai felkészült-
ség nélkül – létrehozhat, és tömegkommunikációra
alkalmas felületen közzéadhat bármilyen hírt, ada-
tot. Vajon média-e még az új média? Tekinthetünk-
e még rá tömegkommunikációs eszközként, vagy
teljesen új társadalmi jelenségként kell kezelnünk,
más modellekkel leírnunk, és más médiafogyasztási
szabályokat követnünk akkor, amikor alkotóként
vagy felhasználóként kapcsolatba kerülünk vele? 

Konferenciánkon olyan előadók szólalnak meg,
akik a szociológia, pszichológia, kommunikációtu-
dományok, neveléstudomány, etika, jog, esztétika
terén munkálkodnak, és készek – a saját szakmai
szempontjaik szerint – a valamennyiünket egyfor-
mán érintő média területén megfigyeléseket vé-
gezni, az úgynevezett „új média” által kiváltott
változásokat elemezni. Szeretnénk minél nagyobb
teret adni mindazoknak az elemzéseknek, amelyek
a média és a társadalom kapcsolatáról szólnak.

A konferencia keretében bemutatjuk a magyar
kar által meghirdetett sajtófotó-pályázat képeiből
készített összeállítást, és díjazzuk a nyerteseket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (közlemény)

Médiatudományi konferencia 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen
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Házhoz kötött évek

155 éve ezen a napon született
Bernády György, Marosvásárhely
későbbi legendás polgármestere.
Sokat írtunk, beszéltünk róla, ko-
moly, tudományos igényű könyvek
is megjelentek várostervező, -építő
érdemeiről, és aligha várható,
hogy a továbbiakban eddig nem is-
mert, földrengető nagy újdonságok
kerülnek napvilágra a település
szolgálatába állított, tevékeny élet-
éről, munkásságáról. Mégis biztos
vagyok benne, hogy számtalanszor
szóba kerül majd még a neve, sok-
szor méltatják az elkövetkező évek-
ben, évtizedekben is mindazt, amit
városatyaként, politikusként tett
Vásárhelyért, a vásárhelyiekért.
Pláne, hogy számos létesítmény,
amely az ő idejében, az ő kezdemé-
nyezésére jött létre, ma is, ezután
is megállja a helyét. Azért, mert
távlatosan tervezett, gondolkodott,
nem csak a napjainak akart meg-
felelni, a városlakók jövőjét is min-
dig szem előtt tartotta mindenben,
amit elindított, létrehozott. Ez per-
sze nem okoz(ott) egyértelmű örö-
met az utána következő kisebb
kaliberű városgazdáknak, akiknek
megvalósításai látványban, jelen-
tőségben sem tudták megközelíteni
a Bernády-éra teljesítményeit. Az
utóbbi három évtizedben különö-
sen nem. Ők bizony ki nem állhat-
ják az összehasonlítgatást. Pech.
Az emberek már csak ilyenek: ösz-
szehasonlítgatnak. Én személy sze-
rint unom már, hogy újságíróként
folyton belebotlom ebbe az eljá-
rásba, de elkerülhetetlen, hiszen
tudom, mit, mennyit valósított meg
annak idején a gyógyszerészből
lett polgármester, és mennyit nem
jelenünkben az orvosból lett város-
vezető. Nem is kell különösebben
felkészültnek lennünk ahhoz, hogy
összevessük a dolgokat, bármelyik
józanul gondolkodó, mérlegelő
polgár saját tapasztalatból merítve
képes reális következtetéseket le-
vonni: ennyivel gyarapodott, kor-
szerűsödött a helység Bernády
tizenhárom éves polgármesteri
fungálása idején, és ennyivel az
utóbbi húsz évben. Nyilván a két
korszak nehezen hasonlítható egy-

máshoz, de mégis... Vannak jócs-
kán olyan városok Romániában,
amelyek példás fejlődésen mentek
át az utóbbi két évtizedben. És
eszükbe se jutott az ottani vezetők-
nek, hogy aláírásgyűjtéssel kellene
megvédeniük városukat a visszafej-
lődéstől. Voltak azonban jó ötle-
teik, elképzeléseik, képesek voltak
azoknak híveket, kitartó támogató-
kat szerezni, hozzáértő, lelkes csa-
patot is sikerült összehozniuk,
szakértelemmel pályáztak, és fo-
lyamatos, következetes munkával
meg is tudták valósítani a tervei-
ket. Vagy folyamatban van azok ki-
vitelezése, látható, hogy realitássá
válik, amit megterveztek. Nálunk
meg mindegyre felhívásokkal, a
közvéleményt befolyásolni igyekvő
akciókkal zajlik a porhintés. Meg
kell védenünk Vásárhelyt a konflik-
tusoktól, az elszigetelődéstől, a kö-
tekedőktől. De hogy következett be
a visszafejlődés? Mi és ki okozta a
konfliktusokat, az elszigetelődést?
Kik a kötekedők? Mi, újságírók is
valószínűleg az utóbbiak közé so-
roltatunk. Mást se tudunk, csak kö-
tekedni a szegény tisztségviselőkkel
és magasröptű, merész tervezgeté-
seikkel. Íme, még e bátor, fejlődés-
párti kampánnyal is kötekedünk.
Miközben az tényleg olyan maga-
san szárnyal, hogy egy tízemeletes
pengeblokk szinte egész oldalát be-
fedi a polgármesteri felhívás pla-
kátja. Még a tetőkön tanyázó,
felhők közt repdeső csókák is ol-
vashatják. Kár! Bizony kár, csak
kinek a pénzéből történik mindez?!
Nem mondom, egyesek nyernek va-
lamennyit az ügyön. De az óri-
ásplakátokat elhelyező ipari
alpinisták alaposan meg is dolgoz-
tak érte. A járdaszinten felütött sát-
rak aláírásgyűjtő fiataljai talán
kevésbé, de az ő idejüket se szabad
csak úgy elpocsékolni. Az is lehet,
hogy pénzt se kapnak, önkéntesek.
Ma még itt vannak. Holnap?
Lehet, hogy már valahol túl hét ha-
táron. Ha azt látják, így épül, ala-
kul Marosvásárhelyen a jövő,
hamar továbbállnak. Akár tudnak
valamit Bernádyról, akár nem.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe
Kolozsváron született 1932.

szeptember 17-én. Szülővárosá-
ból a Magyar Művészeti Intézet-
ben folytatott tanulmányai
elvégzése után 1953-ban Nagy-
bányára kerül, az ott létrehozott
színtársulat alapító tagjaként. A
társulat 1956-ban átköltözik
Szatmárnémetibe. Elekes Emma
nyugdíjazásáig nem lesz hűtlen
a világot jelentő deszkákhoz.
Egy kései visszaemlékezésében
így vall pályájáról: „Eljátszot-
tam a világirodalom legnagyobb
szerepeit, jól vagy rosszul, nem
tudom, örömöt is okozott, kese-
rűséget is.” 

A marosvásárhelyi közönség
csak a ritka vendégjátékok alkal-
mával láthatta színpadon, de
akiknek megadatott, hogy a szat-
márnémeti nézőtérről csodálják
alakításait, máig felejthetetlen él-
ményben volt részük. Nem csoda,
hogy számos szakmai kitüntetés-
ben részesült. A Harag György

Társulat (amelynek 2010 óta örö-
kös tagja) közösségi oldalán a kö-
vetkezőket sorolják fel: 1958-ban,
Bukarestben a Színházi Fesztivál
első, 1962-ben harmadik díját

nyerte el. 1966-ban Prágában,
1974-ben Varsóban is kitüntet-
ték. 1993-ban Kisvárdán a leg-
jobb női alakítás díját kapta.
1994-ben Poór Lili-díjat, 1995-
ben, Kisvárdán életműdíjat ka-
pott. 1996-ban az EMKE
életműdíját vehette át. 2005 de-
cemberében Elekes Emma szín-
művész kapta a Magyar
Játékszíni Társaság életműdíját,
amely egy határon túli művész
szakmai, művészetfenntartó és
megtartó tevékenységének elis-
merését jelenti. A művésznő több
mint három évtizeden át a szat-
márnémeti társulat sikeres színé-
szeként vált a közönség
kedvencévé, és alakított száz-
húsznál több szerepet. 

elekes emma temetési szer-
tartása április 11-én, csütörtö-
kön 13 órától tartatik a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

Elhunyt Elekes Emma színművész

Fotó: Harag György Társulat

Elmarad a Seneca szombati előadása 
A Spectrum Színház április 13-ai, szombat este 7 órától tervezett Ég a

nap seneca felett című előadása elmarad. A megvásárolt jegyek vissza-
válthatók a színház jegypénztárában, illetve felhasználhatók az április 14-
i délután 5 órai előadásra. A színház a nézők elnézését és megértését kéri.



Száz éve, 1919. április 8-án
született Arthur C. Nielsen
amerikai piackutató, aki apja
1923-ban alapított vállalko-
zását a piac- és médiakutatás
nemzetközileg elismert cé-
gévé fejlesztette. Az MTVA
Sajtóadatbankjának portréja:

Winnetkában született öt gyer-
mek közül a legidősebbként. Apjá-
tól örökölte a matematika, valamint
a tenisz iránti szeretetét, és az ő
nyomdokaiba lépve lett a Wiscon-
sini Egyetem hallgatója is. A máso-
dik világháborúban négy évig a
Hadmérnök Testület tagjaként szol-
gált. Felismerte, hogy a hadsereg-
ben használt bonyolult matematikai
számítások egy részét a családi vál-
lalkozásban is fel tudja használni.
Betekinthetett a hőskorát élő számí-
tástechnikai fejlesztésekbe, és meg-
látta a számítógépben rejlő
hatalmas lehetőséget. Amikor 1948-
ban hazatért, első dolga volt, hogy
meggyőzze apját, sürgősen vásárol-
janak egy IBM Univac számítógé-

pet, amely az első, kereskedelmi
céllal készült elektronikus számító-
gép volt.

Az idősebb Nielsen kezdetben
sokat küszködött az ekkor már
majdnem húszéves múlttal rendel-
kező céggel, amely végül az élelmi-
szer- és gyógyszer-kiskereskedelem
elemzésével vetette meg lábát az
üzleti életben. 1942-ben, rendkívül
nagy munkabefektetéssel, országos
szinten kezdte vizsgálni a rádiómű-
sorok népszerűségét. Az első idők-
ben a hallgatók levelezőlapokat
küldtek a hirdetőknek, akik lemér-
ték a postazsákokat, hogy eldönt-
sék, melyik műsor a
leghallgatottabb. Az idősebb Niel-
sen ezt a körülményes módszert úgy
fejlesztette tovább, hogy a mintavé-
telbe tartozó lakások rádióira mérő-
műszereket, majd kamerákat
szereltetett fel, amelyek felvételt
készítettek a mérőműszer állásáról.
Ezeket a felvételeket rendszeresen
elküldték a vállalatának.

A televízió elterjedésével már
gyorsabb és megbízhatóbb techni-

kára volt szükség, amelyet a fia tö-
kéletesített. Az adatfelvételi rend-
szer alapját az ország egész
területéről több mint 1000 televí-
ziós készülékkel felszerelt otthon-
ból álló minta szolgáltatta. A
mintába tartozó lakások mindegyi-
kében egy dobozt illesztettek a tele-
víziókészülékhez, amely rögzítette,
hogy mikor hozták működésbe, és
melyik csatornára állították a készü-
léket. Az adatokat egy számítógép-
központba továbbították, ahol egy
kisebb háztartásminta tévénézési
naplóinak adatait is gyűjtötték.
Ezekből az adatokból a szakembe-
rek megközelítőleg kiszámították
minden egyes műsor teljes nézőszá-
mát, valamint a nézők korát és
nemét. Később telefonvonalat is
kapcsoltak a mérőkhöz, amellyel
növelték a visszajelzés gyorsaságát,
de jelentősen megnövelték a költsé-
geket. Mégsem adták fel, mert szi-
lárdan hitték, hogy a televíziós piac
növekedni fog, és vele együtt fejlő-
dik a kommunikációs technológia
is, ellensúlyozva a piaci trendek

nyomon követésének magas költsé-
geit. S valóban, a televíziózás roha-
mos terjedése a piackutató cég
malmára hajtotta a vizet.

Az 1980-as évek közepére 19
milliárd dollárt költöttek televíziós
reklámokra az országban. Az AC
Nielsen több mint 5000 otthonban
végzett mintavételt, és mintegy 100
millió dollár bevételre tett szert
csak ebből az üzleti szegmensből.
Hirdetőket, reklámügynökségeket,
szindikátusokat, kábelszolgáltató-
kat, hálózatokat láttak el nézettségi
adatokkal, hogy növelni tudják a te-
levíziós reklámok és programok ha-
tékonyságát.

Az ifjabb Nielsen 1957-ben lett a
vállalat elnöke, 1975 után pedig
már a teljes igazgatótanács neki je-
lentett. A következő évtizedekben
szélesebb ügyfélkörre tettek szert,
kifejlesztették saját adat- és infor-
mációkezelő rendszerüket. Te-
levízió-nézettségi mérésük mód-
szertana máig iparági szabványnak
számít. Új raktárkészlet-felhaszná-
lást ellenőrző rendszert vezettek be,

létrehoztak egy kuponelszámoló
részleget, amelynek bevétele az
1980-as évek közepére 91 millió
dollárt termelt, és hosszú évtizedek
alatt sem mutatott visszaesést. Az
AC Nielsen páratlan piaci pozíciója
felkeltette a The Dun and Bradstreet
Corporation érdeklődését. A világ
legnagyobb gazdasági információ-
szolgáltatója 1984-ben 1,3 milliárd
dollárért vásárolta meg az AC Niel-
sent, amely 1987-ben két részre
bomlott: az AC Nielsen és a Nielsen
Media Research vállalatokra. Az
utóbbit néhány évvel később meg-
vette a holland VNU kiadóvállalat,
majd 2001-ben az AC Nielsen is a
birtokába került 2,3 milliárd dollár
készpénzért. Ismertsége miatt a
nevet változatlanul megtartották.

Nielsen 1983-ban nyugdíjba vo-
nult, a vezetőségben elnök emeri-
tusként foglalt helyet. Cégének
ekkor huszonkétezer alkalmazottja
volt 25 országban. Magyarországon
1991-ben nyitottak irodát.

Arthur C. Nielsen kilencvenkét
éves korában, 2011. október 3-án
halt meg szülővárosában. Parkin-
son-kórban szenvedett.

Washington 11 milliárd dollár
értékű vámot kíván kivetni az
Európai Unió termékeire
abban az esetben, ha az EU
nem hagy fel az Airbus repü-
lőgépgyártó vállalatnak nyúj-
tott támogatással – jelentette
be hétfő esti közleményében
Robert Lighthizer, az Egyesült
Államok kereskedelmi főtár-
gyalója.

Az amerikai kormányzat nem
sokkal azt követően hozta nyilvá-
nosságra álláspontját, hogy a Keres-
kedelmi Világszervezet (WTO) arra
a következtetésre jutott, hogy az
Európai Unió törvényellenesen
nyújt támogatást az Airbusnak, az
Egyesült Államok pedig szintén
törvényellenesen szubvencionálja a
Boeing repülőgépgyártót.

Robert Lighthizer közölte: a
vámtarifákat az 1974-es kereske-
delmi törvény alapján vetnék ki. A
Trump-adminisztráció ugyanezzel a
törvénnyel indokolta tavaly a kínai
importárukra kivetett vámokat is. A
bejelentett intézkedés 14 oldalon

sorolja fel a kivetendő vámokat:
ezek az élelmiszerektől kezdve a
sajtokon, olívaolajon, gyümölcsö-
kön át a borokig és a ruhaipari ter-
mékekig többtucatnyi uniós árut
érintenének.  Az újonnan beígért
vámtarifák hozzáadódnának az eu-
rópai acél- és alumíniumtermékekre
már korábban kivetett importvá-
mokhoz és az autóipari árukra szin-
tén beígért, de még nem kivetett
vámokhoz.

A Washington és Brüsszel között
az Airbus és a Boeing támogatása
miatti vitára utalva Lighthizer a
közleményben leszögezte: „ez a
vita már 14 éve tart, és eljött az idő
a cselekvéshez. A kormányzat azon-
nali válaszra készül, amint a WTO
nyilvánosságra hozza az Egyesült
Államok ellenintézkedéseinek érté-
két”. A kereskedelmi főtárgyaló
hangsúlyozta: az amerikai kor-
mányzat végső célja az, hogy „meg-
egyezésre jusson az Európai
Unióval, és véget vessenek a nagy,
polgári célú repülőgépeknek nyúj-
tott, a WTO előírásaival is ellenté-
tes szubvenciónak”.
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Agrárkaraván Magyarón 
Hétfőn a magyarói művelő-
dési otthonba is eljutott az
Agrárkaraván, ahol a résztve-
vőktől a napirenden levő me-
zőgazdasági támogatásokról,
pályázatokról tudhattak meg
első kézből információt a
gazdák. A karavánt – kilenc
települést érintve – a Maros
megyei RMDSZ a Pro Econo-
mica Alapítvánnyal, a Székely
Gazdaszervezetek Egyesüle-
tével, valamint a Maros me-
gyei Ifjúsági Egyeztető
Tanáccsal (MIET) közösen
szervezi. 

Az eseményen jelen volt Péter

Ferenc, a Maros megyei RMDSZ
elnöke, Kovács Levente megyei
ügyvezető elnök, Kristóf József, a
község polgármestere, Kozma
Mónika, a Pro Economica Ala-
pítvány elnöke, Birtalan István, 
a MIET elnöke, Bordi Kacsó
Zsolt, a Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) aligazgatója, Antal
Lehel az AFIR képviseletében,
Szabó Árpád a Székely Gazda-
szervezetek Egyesületétől, Dósa
József Géza falugazdász, mező-
gazdasági technikus, dr. Suba Kál-
mán falugazdász, állattenyésztő
mérnök, a térség polgármesterei és
alpolgármesterei, valamint több

mezőgazdász. A meghívottak a
szakterületükkel kapcsolatos aktu-
ális kérdésekről tájékoztatták a
gazdákat. 

Péter Ferenc a gazdák támoga-
tásának és a vidékfejlesztésnek a
fontosságára hívta fel a figyelmet,
és beszélt az európai parlamenti
választások jelentőségéről is.

A tájékoztatást követően a fel-
szólalók elsősorban a Pro Econo-
mica Alapítvány által nyújtott
támogatási lehetőségek iránt ér-
deklődtek. A szakmai találkozó
következő állomása Mezőmadaras
lesz, ahol 12-én, pénteken 10 órára
a kultúrotthonba várják a gazdá-
kat. 

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Vámháború a láthatáron

Három nagy német autógyártó, a BMW, a
Daimler és a Volkswagen megsértette a kö-
zösségi trösztellenes szabályokat azzal, hogy
közel tíz éven keresztül korlátozták a ver-
senyt a kevésbé szennyező technológiák ki-
fejlesztése terén – ismertette előzetes
vizsgálatainak megállapításait az Európai Bi-
zottság.

Hivatalos kifogásközlésében a brüsszeli testület
azzal vádolta meg a három vállalatot, hogy 2006 és
2014 között összejátszottak annak érdekében, hogy
korlátozzák a károsanyag-tisztító technológiák fej-
lesztését és alkalmazását az Európában piacra kerülő
új benzines és dízelautókban.

A bizottság a dízeljárművek esetében elsősorban az
SCR-katalizátor és a kipufogógáz tisztítását szolgáló
AdBlue adalékanyag alkalmazása, a benzinmotorok
esetében pedig a szilárdrészecske-kibocsátást mér-
séklő részecskeszűrők használata terén való feltétele-
zett összejátszást sérelmezte.

„Ennek eredményeként az európai fogyasztók nem
juthattak hozzá a legjobb elérhető technológiával fel-
szerelt autókhoz” – írta Margrethe Vestager uniós ver-
senyjogi biztos.

„Számos módon együttműködhetnek a cégek ter-
mékeik minőségének javítása érdekében. Az EU ver-
senyszabályai azonban nem engedélyezik, hogy
ennek pont az ellenkezője valósuljon meg, és azért
játsszanak össze, hogy kiküszöböljék a minőségbeli
versenyt. Tartunk tőle, hogy ebben az esetben éppen
ez történt” – tette hozzá.

Az előzetes vizsgálat eredményét közel két évvel
azután tették közzé, hogy a bizottság szakértői előre
be nem jelentett vizsgálatokat folytattak le a gyártók-
nál. A sajtóközlemény szerint az összejátszásról az
„ötök köre”, azaz az öt vezető német autógyártó, az
Audi, a BMW, a Daimler, a Porsche és a Volkswagen
egyeztetései keretében állapodtak meg.

A vállalatoknak reagálniuk kell az Európai Bizott-
ság kifogásaira, az eljárás végén pedig, amennyiben
megállapítják a jogsértést, kemény pénzbírságokat
szabhat ki rájuk az uniós versenyhatóságként eljáró
testület. Ennek összege az adott cég éves bevételének
akár a 10 százalékát is elérheti.

Sajtóhírek szerint a legsúlyosabb bírságot a BMW
kaphatja, miután a Daimler önként jelezte 2014-ben
az összejátszást, és a Volkswagen is együttműködik
2016 óta a hatóságokkal az ügyben.

A BMW, a Daimler és a VW megsértette 
az uniós versenyszabályokat

Az európai fogyasztókra ve-
szélyes termékek között lista-
vezetők a gyermekek egész-
ségére vagy testi épségére
veszélyt jelentő játékok, vala-
mint a gépjárművek. A veszé-
lyes termékek több mint fele
Kínából származik – közölte
friss jelentésében az Európai
Bizottság pénteken.

Vera Jourová, az igazságügyért,
a fogyasztókért és a nemek közötti
egyenlőségért felelős biztos a ve-
szélyes termékekről szóló 2018-as
jelentés bemutatásakor elmondta,
az illetékes uniós hatóságok 2257

esetben azonosítottak veszélyes ter-
mékeket az unió tagországaiban.

Közöttük a játékok 31 százalék-
ban tartoztak a legveszélyesebb ter-
mékkategóriába. A játékokat a
gépjárművek követik 19 százalék-
kal, majd a ruházati, textil- és divat-
cikkek következnek 10
százalékban.

A fő kockázati tényezőt a vegyi
anyagok jelentették, ezek a sérülé-
sek okainak 25 százalékát tették 
ki. A gyermekek körében a fulladá-
sos baleset a bejelentett esetek 18
százalékában fordult elő – tette
hozzá.

Veszélyes termékek Kínából 

Száz éve született Arthur C. Nielsen amerikai piackutató



Igazi, felejthetetlen ünnep-
ség helyszíne volt április első
napjaiban a több mint százé-
ves marosvásárhelyi Kultúr-
palota, amely élettel,
fiatalsággal, állandó pezsgés-
sel telt meg a 26. Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia
idején. A diákok által kiválóan
szervezett, színvonalas tudo-
mányos rendezvény másik
jellegzetességeként a hallga-
tók magyar nyelven mutatták
be kutatási eredményeiket, és
mérték össze teljesítményü-
ket a magyarországi egyete-
mekről érkező társaikkal. 

A szombati díjkiosztó ünnepsé-
gen elhangzott számvetés szerint
314 orvos-, fogorvos- és gyógysze-
részhallgató jelentkezett tudomá-
nyos dolgozattal 24 témakörben,
237-en belföldről, 77-en a buda-
pesti, debreceni, pécsi és szegedi
társegyetemekről, egy hallgató Po-
zsonyból, egy pedig a bukaresti mű-
szaki egyetemről. Az általános
orvostudomány, a fogorvostudo-
mány és a gyógyszerészet témakö-
reiben elhangzott dolgozatok
elbírálásában száz oktató vett részt,
16 meghívott előadó tartott szakte-
rületének legújabb eredményeiről,
az orvosi etikáról, a kutatás szépsé-
géről és kínjairól szóló, illetve a
jövő orvostudományát is felvillantó
előadásokat. A rendezvény idején,
amely az idén annyira kibővült,
hogy átlépte a Kultúrpalota küszö-
bét, a megyei tanács, a Mihai Emi-
nescu és a Studium-Prospero
Kulturális Központ is helyet bizto-
sított a párhuzamosan folyó szek-
cióüléseknek. 

Amint a szervezők beszámolójá-
ból kiderül, a négy nap során tartott
24 műhelymunkán a diákok olyan
gyakorlati készségeket sajátíthattak
el, amelyre nem vagy kevésbé nyí-
lik lehetőségük az egyetem padjai-

ban. Felejthetetlen eseménye volt a
diákfórumnak Semmelweis Ignác
szobrának felavatása a Sapientia
egyetem kertjében. 

A nyitóünnepségen elhangzott
beszédében dr. Nagy Előd előadóta-
nár, rektorhelyettes elmondta, hogy
a konferncián való aktív részvétel a
tudományos munka vállalására,
megszervezésére, együtt-
működésre és kritikai hozzáállásra
tanítja a hallgatókat, ami az orvossá
és gyógyszerésszé válás fontos
része. A TDK nagy húzóerő, külö-
nös erejét és frissítő jellegét a diá-
kok meghívására szívesen válaszoló
külföldi vendégtanárok már a kez-
detektől értékelték. „A szervezés,
ami a diákok kezében van, erejüket
és fiatalos energiájukat tükrözi,
amire mindnyájunknak szükségünk
van, és táplálkozunk is belőle” –
hangsúlyozta a rektorhelyettes. 

Már a hivatalos megnyitó előtt
tartott szerda esti három előadás is
„magasra helyezte a mércét”. Meg-

gondolkoztatóak voltak a dr. Csiba
László, nemzetközileg is elismert,
diákjai által közkedvelt debreceni
neurológusprofesszor gondolatai
szakmai eredményeitől kezdve az

orvosetikai problé-
mákig. Dr. Rákóczy
György, az Egyesült
Királyság legfor-
galmasabb gyer-
m e k k ó r h á z á n a k
sebészfőorvosa Az
európai orvosván-
dorlás című előadá-
sában elhangzott,
hogy a statisztikai
adatok szerint a Ro-
mániában képzett
orvosok 50 száza-
léka külföldre távo-
zott. A folyamatot
megállítani látszik a
fizetések megeme-
lése, ami az egyik
feltétele annak,
hogy a kelet-európai
országok otthon
tartsák képzett orvo-

saikat. Hosszas tapssal értékelte a
termet megtöltő diákság a Kanadá-
ból érkezett világhírű kutató, prof.
dr. Nagy András előadását az őssejt-
kutatás eredményeiről és lehetséges
szerepéről a regeneratív medicina
terén. 

A felkért előadók között volt
prof. dr. Kovács Gábor, a Semmel-
weis Egyetem II. Számú Gyer-
mekklinikájának igazgatója, aki a
gyermekkori leukémia kezeléséről
osztotta meg ismereteit. Dr. Rosi-
vall László egyetemi tanár a magas
vérnyomásról és méréséről, vala-
mint az általa irányított Semmel-
weis-emlékévről beszélt a
hallgatóknak. Dr. Benedek Imre
kardiológusprofesszor kutatási
eredményeiről, a korszerűen felsze-
relt klinikáján folyó tevékenységről
számolt be, az ott tanuló népes csa-
patról, akik a legtöbb dolgozattal
voltak jelen a konferencián. Baráti
hangú előadásában arra biztatta
hallgatóit, hogy merjenek álmodni,

és keményen, kitartóan dolgozni
azért, hogy álmaikat megvalósítsák.
Az említetteken kívül szinte vala-
mennyi szekciónak volt meghí-
vottja, akik az adott témakörben
tanulságos előadásokat tartottak.

A TDK lejártával eredményekről
lehet beszámolni, hiszen szinte
minden téren növekedés volt –
hangsúlyozta a záróünnepségen dr.
Szabó Béla professzor, a magyar
oktatók vezetője. Beszédében kie-
melte, hogy a szakmát anyanyelven
lehet a legjobban, legkönnyebben
elsajátítani. Erre épülhet rá globali-
zálódó világunkban a nemzetközi
megmérettetés nyelve, az angol.
Meg kell érteni, hogy lejárt az az
időszak, amikor elég volt a szak-
vizsga a gyógyításhoz. Ma már
olyan léptekkel fejlődik az orvostu-
domány, hogy ezt senki nem enged-
heti meg magának, függetlenül
attól, hogy egyetemi oktatónak
vagy gyakorló orvosnak készül.
Szabó professzor „szívet melenge-
tőnek” nevezte, hogy Marosvásár-
helyre 77 külföldi diák jött el, akik
a konferencia idején megismerked-
tek a várossal és diáktársaikkal –
utalt az emberi kapcsolatok építésé-
nek fontosságára. Értékelte a szer-
vezők munkáját, gratulált a
dolgozatot irányító oktatóknak, a
meghívott előadóknak, valamint a
diákságnak azért, hogy nem hiány-
zott a hallgatóság egyetlen rendez-
vényről és helyszínről sem. 

– Számomra az a fantasztikus az
idei TDK-ban, hogy 150 kiválóan
működő önkéntes diák vállalkozott
a szervezésre, a hallgatók részéről
megnőtt az érdeklődés, az elmúlt
évekhez képest még színvonalasabb
dolgozatok hangzottak el, és a díj-
átadó ünnepségen egy nagyszerű
tánccsoport fergeteges táncát láthat-

tuk. Mindez azt bizonyítja, hogy a
sok probléma ellenére egyetemün-
kön egy nagyon élő, működő, na-
gyon pozitív fiatal magyar közösség
tanul, akik tovább tudják éltetni az
intézményt – nyilatkozta dr. Szabó
Mónika egyetemi adjunktus, diabe-
tológus főorvos.

A szervező diákok pergő, látvá-
nyos záróünnepsége méltó befeje-
zése volt a konferenciának. A
szekcióvezető oktatók kiosztották a

díjakat, a külföldi diákoknak járó
különdíjakat, és elhangzott azoknak
a hallgatóknak a neve, akik a ma-
rosvásárhelyi egyetemet fogják
képviselni az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián Ma-
gyarországon. Különdíjat adott a
Gedeon Richter Gyógyszergyár és
a Gecse Dániel Szakkollégium, va-
lamint az Amerikai Magyar Orvos-
szövetség is felajánlotta az évi
konferenciáján való részvétel lehe-
tőségét.

A díjazottak közül kiemelkedő
teljesítményt nyújtott Váncsa 
Szilárd sepsiszentgyörgyi hatodéves
orvostanhallgató. Gasztroenteroló-

giából a legjobb dolgozatot muta-
tatta be, neurológiából a második
helyen végzett, és az EME Orvos-
és Gyógyszerésztudományi Szak-
osztályának szatmári konferenciá-
ján is szerepel egy munkával.
Érdeklődésünkre elmondta, hogy az
egyetem „ügyeiben” való részvétel
mellett nagy erőfeszítést jelentett a
tudományos tevékenység, amelyhez
irányító tanárainak útmutatásaira és
a budapesti Semmelweis Egyete-
men, valamint a Pécsi Egyetemen
kapott segítségre is szüksége volt.
Terveiről szólva elmondta, hogy a
Pécsi Egyetemen szeretne dokto-
rálni és szakosodni is. 

Marton László, a Marosvásárhe-
lyi Magyar Diákszövetség elnöke a
már ismert adatok mellett a szerve-
zők irányába megnyilvánuló segítő-
készséget emelte ki, ami hozzájárult
a rendezvény sikeréhez. Értékelte,
hogy a 18 meghívott előadó közül
minden diák talált legalább két
olyan neves személyiséget, akiket
érdeklődéssel hallgatott. Megerősí-
tette, hogy a legnagyobb vissz-
hangja a Kanadából érkezett
őssejtkutató dr. Nagy András pro-
fesszor előadásának volt, aki a jövőt
felvillantva egészen más irányt mu-
tatott az orvostudományban. Sze-
mélyes vallomásában beszámolt
arról az elégtételről, amit számára a
diákszövetségi munka jelent eufori-
kus pillanataival és buktatóival
együtt. A szervezést is alkotásnak
tekintve köszönetet mondott a csa-
patának, Fodor Zsófia alelnöknek
és Kádár Eszter, Magos Zsolt, Pál
Endre Csaba, Szabó Ervin, Szabó
Norbert főszervezőknek, akik több
mint fél éve a szabadidejüket áldoz-
ták fel, a csoportvezetőknek, akik
összefogták kis csapatukat, és vala-
mennyi szervezőtársának, akik se-
gítettek az alkotás ünnepévé tenni a
konferenciát. Megköszönte az okta-
tók támogatását, türelmét, útmuta-
tásait, amelyekkel segítettek a
diákoknak a tudomány útjára lépni,
a meghívott előadóknak, hogy
emelték a konferencia színvonalát,
változatosságát, az elődöknek a ta-
nácsokat, a partnereknek, támoga-
tóknak a nyitottságot és a
segítséget, valamint a diákszövet-
ség táncosainak a fellépését, akik
kifejezetten erre az alkalomra állí-
tották össze kalotaszegi táncukat.
Végül arra ösztönözte diáktársait,
hogy merjenek valami többletet
hozzátenni az egyetemi évekhez, és
a „komfortzónából kilépve” egy
erős közösséget alkotni, mert tíz-
húsz év múlva erre gondolnak majd
a legszívesebben vissza. 

Bodolai Györngyi

Az alkotás ünnepe 
Sikeres volt a 26. tudományos diákfórum
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A tavasz beköszöntével a Maros
Megyei Horea Katasztrófavédelmi
Felügyelőséget egyre több olyan tű-
zeset miatt riasztják, amelyek a nö-
vényi maradványok égetése során
terjedtek el, tetemes károkat
okozva. A gyorsan terjedő legelőtü-
zek országszerte megbéníthatják a
vasúti vagy közúti közlekedést is.
Példa erre az április 6-ai, szombati
Brassó–Segesvár vasútvonalon tör-
tént fennakadás, amely három vo-
natjárat késését okozta a több mint
hét hektáron elterjedt tarlótűz miatt.

A Botfalu és Földvár közötti vas-
útvonalat károsította a száraz nö-
vényzet égetése nyomán a szél
miatt gyorsan tovaterjedő tűz, ez
pedig három vonat késését okozta,
ami az utasok és a vasúttársaság
számára egyaránt idő- és anyagi
veszteséget jelentett. A CFR közle-
ménye szerint a Brassó–Tövis R
3505, a Brassó–Kolozsvár IR 1539,
valamint a Nagybánya–Bukarest IR
1746 járatok kényszerültek várako-

zásra Brassóban és Földváron,
mivel a tűzoltók biztonsága érdeké-
ben a tűzoltás alatt áramtalanították
azt a szakaszt. 

A hasonló kellemetlenségek el-
kerülése érdekében a tűzoltók nem
győzik eléggé hangsúlyozni az elő-
vigyázatosság fontosságát, és arra
emlékeztetnek, hogy tilos a tarló és
a száraz növényi maradványok ége-
tése. Ha azokat nem lehet máskép-
pen megsemmisíteni, az
érintetteknek kötelességük a kör-
nyezetvédelmi ügynökség, valamint
a tűzoltóság engedélyét kérni.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy

egy magánszemély megszegte az
előírásokat, 1.000-2.500 lej közötti
bírság róható ki. Egyébként is a
közút és a vasút közelében történő
szabadtéri égetés következtében ke-
letkező füst veszélyeztetheti a köz-
úti és a vasúti forgalmat. A
legfontosabb, hogy az égetés nem
történhet olyan helyeken, ahol nem
elég nagy a távolság a tarló és a la-
kott területek, lerakatok, erdők,
elektromos hálózat, telefonhálózat,
szondák, gázvezetékek, utak között.
Az APIA is ellenőrizheti, hogy egy
felégetett terület a támogatási nyil-
vántartásukban van-e. Ha a terület
nyilván van tartva, műszerekkel fel-
mérik a felégetett terület nagyságát,
és annak függvényében visszavon-
nak a támogatásból, a büntetés 
5-30%-os lehet.

Mindezek tudatában a száraz nö-
vényi maradványokat ajánlatos a ta-
lajba szántani, vagy egy megfelelő
helyre szállítani. A tarló meggyújtá-
sát csak nagyon indokolt esetekben
engedélyezik. Bár a kerti zöldhulla-
dék elégetése tilos az ország terüle-

tén, az önkormányzatok
rendeletben engedélyezhetik a bel-
területi égetést bizonyos keretek
között /meghatározott nap(ok)on,
és időpont(ok)ban/. • Az égetés
előtt célszerű értesíteni a szomszé-
dokat, elkerülendő a tűzoltóság
téves riadóztatását. • Olyan helyet
kell választani a száraz növényzet
égetésére, ahol a személyi bizton-
ság nincs veszélyeztetve, és va-
gyoni, környezeti kárt sem okoz. •
Fontos, hogy az elégetendő avar és
kerti hulladék ne tartalmazzon más
háztartási, illetve ipari eredetű hul-
ladékot, pl. gumit, műanyagot. •
Szem előtt kell tartani, hogy a
közút és a vasút közelében történő
szabadtéri égetés következtében
keletkező füst veszélyeztetheti a
közúti és a vasúti forgalmat. • Az
avar és kerti hulladék meggyújtása
után gondoskodni kell a folyama-
tos őrzésről, nem ajánlatos fel-
ügyelet nélkül hagyni a tüzet. •
Lehetőleg szélcsendes napon kell
tüzet gyújtani, mert szeles időben
gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb
területre, illetve lakó- és nyaraló-
épületekre. • Biztosítani kell a tűz
eloltásához és az esetleges to-
vábbterjedés megakadályozásához
szükséges eszközöket, mint pél-
dául lapát, gereblye, tűzoltókészü-
lék, víz. • Az égetés befejezése
után meg kell győződni arról, hogy
megfelelően el van oltva a tűz,
nem áll fenn a meggyulladás ve-
szélye. A helyszínt át kell vizs-
gálni, és a parazsat vízzel leöntve,
földdel letakarva, gondosan el kell
oltani.

Az RMDSZ pályázatot hirdet
magyar nyelvű könyvek kiadásá-
nak támogatására. A pályázatok be-
nyújtásainak határideje 2019.
május 13. 

A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség a pályázatok lebonyolí-
tásával a Communitas Alapítványt
bízta meg. A könyvkiadók/intézmé-
nyek pályázhatnak: romániai szer-
zők magyar nyelven írt műveivel;
bárhol élő magyar szerzőknek az
erdélyi magyar szellemi-társadalmi
élet múltjához és jelenéhez kötődő
munkáival; új, hiánypótló műfordí-
tásokkal. Pályaműveket kizárólag
azok a gazdasági társaságként mű-
ködő kiadók, nonprofit alapítvá-
nyok, kulturális intézmények,
egyesületek, ifjúsági és egyházi

szervezetek nyújthatnak be, ame-
lyeknek alapító okiratában és alap-
szabályzatban a megjelölt célok
között szerepel a könyvkiadás, és
amelyek tulajdonosa a pályázati ki-
írás közzétételének időpontjában
Romániában bejegyzett jogi sze-
mély. A benyújtható pályázatok
száma legtöbb 12 lehet. A felsőok-
tatási érdekű, szaktudományos, il-
letve adattár jellegű kiadványok
külön elbírálási kategóriába kerül-
nek. Ide sorolandók a következő tí-
pusú pályaművek:
egyetemi/főiskolai jegyzetek, disz-
szertációk, adattárak és forrásköz-
lések, konferenciakötetek, illetőleg
tudományos tárgyú kiadványok. E-
könyvek esetében egy kiadó legfel-
jebb három mű e-könyvként való

kiadásának támogatását igényelheti.
Az e-könyv-pályázatok elbírálása-
kor éppúgy szem előtt tartják a köz-
hasznúság kívánalmát, mint a
papíralapú könyvek esetében, de
ösztönzik a szakterületi könyvek
elektronikus formátumban való ki-
adását is, az e-könyvek informati-
zálási munkafolyamatát, az
informatizált megjelenítés és az on-
line terjesztés költségeit finanszí-
rozzák, a szerkesztési,
szövegelőkészítési munkákat nem.
Az e-könyvekre ugyanazokkal a
feltételekkel lehet pályázni, mint a
papíralapú könyvek esetében (a
kéziratok beküldése is kötelező
CD-n). Nyomdai árajánlat helyett
az informatikai munkát végző cég-
től kérnek árajánlatot. A pályázatok

benyújtása csakis az erre a célra
szolgáló formanyomtatványokon
történhet, amelyek letölthetők a
Commu-nitas Alapítvány honlapjá-
ról (www.communitas.ro) vagy 
e-mailben kérhetők a communi-
tas@rmdsz.ro címen. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje 2019. május 13. (postabé-
lyegző dátuma). A kitöltött űrlapot
és a mellékletek minden oldalát
külön lapra kell nyomtatni. A pályá-
zatot egy példányban a következő
címre kell eljuttatni: Fundaţia Com-
munitas (Könyvkiadás Szaktestü-
let), 400489 Cluj-Napoca, str.
Republicii, nr. 60, jud. Cluj. Az el-
számolási szabályzat letölthető a
www.communitas.ro honlapról.

Cím: Fundaţia Communitas,
400489 Cluj-Napoca, Str. Republi-
cii, nr. 60. Telefon/fax: (0264)594-
570, telefon/mobil: 0723-250-324,
0736-444-437.E-mail: communi-
tas@rmdsz.ro. (sz.)

A közlekedés jelenleg egyik leg-
modernebb formája a légi közleke-
dés, amelyet sajátos volta miatt
mindig is külön szabályoztak, füg-
getlenül attól, hogy egy ország
belső jogszabályairól vagy nemzet-
közi egyezményről beszélünk.

Az Európai Unió szintjén ezt az
Európai Parlament és Tanács 2004.
évi 261. sz. rendelete szabályozza,
amely a visszautasított beszállás és
a légi járatok törlése vagy hosszas
késése esetén az utasoknak nyúj-
tandó kártalanítás és segítség közös
szabályait állapítja meg. 

Az uniós szabályozásban alap-
elvként visszaköszön a diszkrimi-
náció tilalma, ennek értelmében
jegyvásárláskor nem számolhatnak
fel magasabb árat egy bizonyos
személynek az állampolgársága
vagy a jegyvásárlás helye alapján.
Ugyanakkor az utazót külön jogok
illetik meg, amennyiben a járat
késik, ha járattörlés vagy túlfogla-
lás miatt történik a késés.

Ahhoz, hogy az uniós rendelet
alkalmazható legyen, a következő
feltételek kell teljesüljenek: a kiin-
dulási repülőtér az EU területén le-
gyen, vagy az EU területére
érkezzen az utas uniós, izlandi, nor-
vég vagy svájci légitársasággal.

Amennyiben a légitársaság vala-
milyen okból megtagadja a beszál-
lítását, vagy ha járattörlés vagy
túlfoglalás miatt nem teljesíthető az
eredeti utazási terv, az utas két le-
hetőség közül tud választani: a lé-
gitársaság más módon, az
eredetihez hasonló útvonalon eljut-
tatja az eredeti úti célba, vagy a lé-
gitársaság megtéríti a jegy árát, ha
szükséges, díjmentesen visszajut-
tatja az utast arra a repülőtérre, ahol
az utazás kezdődött.

Vannak viszont bizonyos esetek,
amikor ez a védelem nem elég: ez
a jelentős késések esete. Jelentős
késésnek minősül, ha a járat 2, 3
vagy 4 órát, vagy annál is többet
késik, a repülési távolság hosszától
függően. Ekkor az utas szintén jo-
gosult a jegyár-visszatérítésre
(ebben az esetben azonban a légi-
társaság nem köteles a továbbuta-
zását biztosítani, sem bármely más
segítséget adni, tehát hosszas késés-
nél nem érdemes ezzel a lehetőség-

gel élni). Ám vannak bizonyos
pluszkötelezettségei a légitársaság-
nak: tájékoztatja az illető személyt
a fenti európai uniós rendelet sza-
bályozta jogairól, valamint a be-
szállítás megtagadásának, illetve a
járat törlésének vagy jelentős késé-
sének okáról. A jelentős késések a
következőképpen vannak meghatá-
rozva: legalább két óra 1500 kilo-
méteres vagy annál rövidebb
repülőutak esetén, legalább három
óra az összes, Közösségen belüli,
1500 kilométernél hosszabb repü-
lőút és az összes egyéb, 1500 és
3500 kilométer közötti repülőút
esetén, vagy legalább négy óra az
előző két pontba nem sorolható
összes egyéb repülőút esetén.

Az utasnak joga van a légitársa-
ság által biztosított ellátáshoz, va-
gyis élelemhez, szálláshoz és más
jogokhoz. Ezek a következők: a vá-
rakozási időnek megfelelő arányú
étkezés és frissítő, szállodai elhe-
lyezés, amennyiben egy- vagy 
többéjszakás ott-tartózkodás szük-
séges, vagy ha az utasnak a szándé-
kaihoz képest tovább kell ott
tartózkodnia, szállítás a repülőtér és
a szálláshely (hotel vagy egyéb) kö-
zött. Ezenkívül az utasoknak díj-
mentesen két telefonhívást, telex-
vagy faxüzenet, vagy e-mail küldé-
sét kell felajánlani.

A legfontosabb rendelkezése az
uniós jogszabálynak a jelentős ké-
sések pénzbeli kártérítéséről szól. A
kártérítések a rendelet szövege sze-
rint a következő mértékűek: 250
EUR minden1500 kilométeres
vagy rövidebb repülőút esetén, 400
EUR minden 1500 kilométernél
hosszabb, Közösségen belüli repü-
lőútra és minden más, 1500 és 3500
kilométer közötti repülőútra, illetve
600 EUR minden, az előbbi ese-
tekbe nem sorolható útra. A távol-
ság meghatározásakor azt az utolsó
célállomást kell alapul venni,
amelynél a beszállás visszautasítása
vagy a járat törlése miatt az utas
késve érkezik a menetrend szerinti
időponthoz képest.

Ha a légitársaság olyan helyette-
sítő járatot ajánlott fel, melynek in-
dulási és érkezési időpontja nem
tért el számottevően az eredeti járat
menetrendjétől, a kártérítés összege
a felére csökkenhet. 

Fontos megjegyezni, hogy eze-
ken a fix összegeken túl bírósági
úton további kártérítést is lehet igé-
nyelni.

Járattörléskor nem adnak kárté-
rítést, ha: a járatot a légitársaság
rendkívüli körülmények, például
rossz idő miatt törölte, a légitársa-
ság legalább két héttel a járat me-
netrend szerinti indulása előtt
tájékoztatta az utast a járat törlésé-
ről, a légitársaság ugyanarra az út-
vonalra olyan helyettesítő járatot
ajánlott fel, melynek indulási és ér-
kezési időpontja nem tért el szá-
mottevően az eredetileg lefoglalt
járat menetrendjétől. Ha rendkívüli
körülmények miatt törölték a jára-
tot, az utas nem jogosult kártérí-
tésre, de a légitársaságnak fel kell
ajánlania választásra a következő-
ket: a jegy árának visszatérítése
(teljes egészében vagy a fel nem
használt rész arányában); más já-
rattal a lehető leghamarabb eljut-
tassa az utast az eredeti úti célba.
Harmadik lehetőség, hogy a jegyet
átcserélik egy későbbi, az utas által
választott időpontban induló járatra
(feltéve, hogy van szabad ülőhely).
Ugyanakkor a légitársaságnak
rendkívüli körülmények között is
kötelessége, hogy szükség esetén
segítséget nyújtson az utasnak.

A kártérítést egy uniós nyomtat-
vánnyal kell igényelni az illető lé-
gitársaságtól. Amennyiben erre az
utas nem kap választ, vagy nem
elégedett a válasszal, panaszt emel-
het annak az uniós országnak az il-
letékes nemzeti szervénél, ahol a
probléma felmerült. Minden ország
kijelöl egy ilyen szervet, Romániá-
ban ezek az Adó- és Vámhatóság, a
Külügyminisztérium, illetve a
Munkaügyi Minisztérium egy
külön alárendelt hatósága. Ha az
eset az EU határain kívül történt, de
uniós légitársaságról van szó, akkor
annak az uniós országnak az illeté-
kes nemzeti szervénél lehet panaszt
tenni, ahova az illető utazott.

Ha az utazó poggyásza eltűnt,
megrongálódott vagy késve érke-
zett meg, ugyancsak kártérítést
lehet kérni a légitársaságtól, ami-
nek összege legfeljebb 1223 EUR
lehet. A légitársaság csak akkor tar-
tozik felelősséggel, ha a kár az ő
hibájából ered, a kártérítési kérel-
met a poggyász átvételétől szá-
mítva hét napon belül (késedelmes
poggyászkiadás esetén 21 napon
belül) be kell nyújtani. Peres 
úton két évig lehet kérni a kártérí-
tést, ami a fenti összeget meghalad-
hatja.
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office@gogolak.ro 

A Communitas Alapítvány pályázati felhívása
Magyar nyelvű könyvkiadás támogatására

Szer Pálosy Piroska
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Csak a Győr esélyes a továbbjutásra 
a Bajnokok Ligájában

Egy magyar siker mellett egy
magyar és egy román kudarcot is
jegyeztünk a női kézilabda Bajno-
kok Ligája negyeddöntőjének első
mérkőzésén. Csak a címvédő győri
csapatnak sikerült jó helyzetbe hoz-
nia magát a visszavágó tekinteté-
ben, a Ferencváros és a Bukaresti
CSM is hazai pályán vesztett, ami
gyakorlatilag mindkettejük tovább-
jutását ellehetetleníti. A három mér-
kőzés összefoglalóját az
alábbiakban olvashatják.
Egygólos győri előny 
a negyeddöntőben

A címvédő Győr 29-28-ra győ-
zött a dán Odense otthonában vasár-
nap a női kézilabda Bajnokok
Ligája negyeddöntőjének első mér-
kőzésén. A győriek immár 22 mér-
kőzés óta veretlenek a BL-ben,
ezzel beállították a klubrekordot.

Az első 15 percben mindössze
három gólt kapott a remekül véde-
kező ETO, ennek köszönhetően öt
találattal elhúzott (3-8). Jan Pytlick,
a hazaiak kétszeres olimpiai bajnok
vezetőedzője időt kért, ettől lendü-
letbe került csapata, és tartotta a lé-
pést esélyesebb ellenfelével
(10-14). Az Odense az első félidő
hajrájában létszámfölényes támadá-
sokkal igyekezett egyenlíteni, de a
kapus lecserélése miatt rendre gólt
kapott a gyors győriektől.

A második felvonás elején is a
Győr játszott egyértelmű fölényben,
de újabb négyes gólsorozatára a
dánok Ingvild Bakkerud vezérleté-
vel egy 8-0-s rohammal válaszol-
tak, és átvették a vezetést. A
BL-címvédő ETO szétesett, és 13
percig nem talált be. A hajrában a
francia kapus, Amandine Leynaud
fontos védésekkel segítette a ma-
gyar csapatot, amely végül egy gól-
lal nyert idegenben.
Háromgólos hátrányban 
az FTC a negyeddöntőben

A Ferencváros 29-26-ra kikapott
az orosz Rosztov-Dontól a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája negyed-
döntőjének első mérkőzésén,
vasárnap Érden. A két csapat hete-
dik alkalommal találkozott egymás-
sal, az oroszok tavaly a BL
negyeddöntőjében kettős győze-
lemmel búcsúztatták az FTC-t. 

Remek védekezésének köszön-
hetően jól kezdett a Rosztov-Don,
és a 14. percben már három góllal
vezetett, ezért Elek Gábor vezető-
edzőnek időt kellett kérnie (5-8). Az

FTC-ből hiányoztak a kiemelkedő
egyéni teljesítmények, s a szélsők
ritkán kaptak labdát. Az első félidő
hajrájában aztán egy 4-1-es sorozat-
tal sikerült egyenlíteni (12-12).

A szünet után pontosabban kézi-
labdázott a Ferencváros, és 3-2 után
ismét átvette a vezetést. „Látod,
hogy nem élvezed a szimpátiáját!”
– utalt arra egy időkérésnél Elek
Gábor, hogy a játékvezetők nem-
egyszer a vendégeknek kedveztek
következetlen ítéleteikkel, illetve a
megszokottnál többször büntették
kétperces kiállítással mindkét csa-
patot. Háfra Noémi góljai ellenére
ismét fordított a korábbi győri siker-
edző, Ambros Martín csapata, sőt
megint ellépett három találattal, és
mivel ezt a különbséget megőrizte,
a magyar együttes szinte kilátásta-
lan helyzetbe került az idegenbeli
visszavágó előtt.
Négy év után lemaradhat a BL 
négyes döntőjéről a Bukaresti CSM

Ötgólos vereséget szenvedett
hazai pályán a Bukaresti CSM a
Metz Handballtól a női kézilabda
Bajnokok Ligája negyeddöntőjének

első mérkőzésén. A lotaringiai csa-
pat nagy lépést tett a Final Four felé
egy olyan játék után, amelyet az
elejétől a végéig irányított. 

A Metz 0-5-tel (7. perc) nyitott,
majd 1-6-tal (8.) folytatta, ám a
román bajnok öt egymást követő
góllal 6-6-ra (16.) egyenlített. 7-7
után a Metz átvette a játék irányítá-
sát, és 11-14-gyel vonultak szünetre
a csapatok. A második félidőben a
vendégek hat gólra – 13-19 – is el-
húztak (37.), a CSM feljött ugyan
két gólra, 21-23 (47.), de többre
nem futotta erejéből, a franciák
pedig megérdemelt győzelmet arat-
tak (26-31). 

A Bukaresti CSM-nek nélkülöz-
nie kellett Cristina Neagu, Amanda
Kurtović és Dragana Cvijić játékát,
a sérüléséből csak félig felépült Le-
kiccsel és Mehmedovićcsal a sorai-
ban nem bírt a jó formában játszó
francia bajnokkal. Először fordulhat
elő így az utóbbi négy esztendőben,
hogy a román csapat nem jut be a
Bajnokok Ligája négyes döntőjébe.
A visszavágót április 13-án rende-
zik, Metzben.

Eredményjelző
Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
* Odense Handbold (dán) – Győri Audi ETO KC 28-29 (13-18)
Gólszerzők: Bakkerud 11, Östergaard 4, S. Jörgensen 3, Höjlund 3, Offendal

2, Cohrt 2, Heindahl 1, Madsen 1, Hald 1, illetve Oftedal 8, Groot 8, Brattset 3,
Görbicz 3, Hansen 2, Bódi 2, Knedliková 1, Kristiansen 1, Amorim 1.

* FTC-Rail Cargo Hungaria – Rosztov-Don (orosz) 26-29 (13-14)
Gólszerzők: Háfra 7, Klujber 7, Pena 4, Schatzl 2, Lukács 2, Klikovac 2, Márton

1, Kovacsics 1, illetve Manaharova 7, Abbingh 4, Kozsokar 4, Makejeva 4, 
Borscsenko 3, Szeny 2, Petrova 2, Kuznyecova 2, Maszlova 1.

* Bukaresti CSM – Metz Handball (francia) 26-31 (11-14)
Gólszerzők: Radičević 10, Lekic 9, Lazovic 3, Manea 1, Mehmedović 1,

Omoregie 1, Curea 1, illetve Smits 6, Edwige Beatrice 5, Kanor 4, Deun 4, Niombla
3, Houette 3, Flippes 2, Nocandy 2, Ngouan 1, Maubon 1.

Fotó: NSO

A FCSB-től is kikapott 
a Sepsi OSK

Hiába az első félidei jó játék,
hiába Niczuly Roland kiváló ka-
pusteljesítménye, csapatkapitányá-
nak hatalmas hibái miatt a Sepsi
OSK ezúttal is kétgólos vereséget
szenvedett Bukarestben, az FCSB
otthonában.

Szokatlanul óvatosan kezdték a
meccset a csapatok, az első fél órá-
ban egyik kapu sem forgott ve-
szélyben, a tizenhatoson belülre is
csupán pontrúgások nyomán került
néha a labda. Egyedül Hora került
helyzetbe, a hálóba is lőtte a labdát,
amelyet azonban kézzel vett át, így
érvénytelen volt a hazai gól, kezdte
beszámolóját az NSO.

Az apatikus hangulatot aztán
Filip jobb alsó sarkot megcélzó tá-
voli lövésével megtörte, de 
Niczuly látványos vetődéssel vé-
dett. A rendre szabálytalanul meg-
állított Tandia jóval erőtlenebb,
lapos kísérlettel válaszolt, majd a
40. percben már be is talált, de les-
ről tette. A széleken egyre lendüle-
tesebben előretörő szentgyörgyiek
szinte percenként eljutottak az
FCSB kapuja elé, amelynek védői
Florest, majd Nouviert is csak az
utolsó pillanatban szerelték. Az első
félidő legnagyobb ziccerét azonban
Niczulynak kellett hárítania, aki
Gnohere 9 méterről, félollóval ka-
pura küldött labdáját kiütötte.

A szünetben furcsa cserét hajtott
végre a FCSB edzője, Mihai Teja:
a 20. percben, Pintilii sérülése

miatt becserélt Moruţan helyére
beküldte Florinel Comant, aligha-
nem a tulajdonos, Gigi Becali uta-
sítására, aki korábban „román
Mbappénak” nevezte a játékost. A
húzás bejött, a fiatal szélső nyolc
perc alatt eldöntötte a meccset, bár
ebben Ousmane Viera is nagy se-
gítségére volt. Az elefántcsontparti
védő előbb szabálytalanul állta
útját ellenfelének, Gnohere pedig
belőtte a büntetőt (1-0), majd sike-
res szerelés után „gólpasszt” adott
Comannak, aki könnyedén küld-
hette a bal alsó sarokba a labdát (2-
0), ezzel az évad harmadik egymás
elleni meccsén is betalált a szent-
györgyieknek.

A meccs érdemi része ezzel le
is zárult, a listavezető CFR elleni
hátrányát éppen az egymás elleni
meccs előtt három pontra csök-
kentő FCSB azonnal takarékos
üzemmódra váltott, a Sepsi pedig
ismét igazolta, hogy nem szeret
felállt védelem ellen játszani.
Csak Hora próbálkozott rendület-
lenül, de Moura blokkja és 
Niczuly lábbal védése megakadá-
lyozták a gólszerzésben, amikor
pedig 11-est kunyerált, csak sárga
lapot kapott.

A ráadáspercekben a Sepsi közel
járt első bukaresti góljához: Tandia
éles szögből lőtt, Bălgrădean láb-
bal védett, a szöglet után pedig
Flores középről, alig öt méterről a
kapust találta telibe.

Alsóházi ranglista

1. Medgyes 4 4 0 0 8-2 28
2. Dinamo 4 3 0 1 8-4 25
3. Jászvásár 4 2 0 2 4-5 23
4. Voluntari 4 3 1 0 7-3 21
5. Botoşani 4 0 1 3 2-6 19
6. Nagyszeben 4 0 1 3 2-7 17
7. Călăraşi 4 1 1 2 4-6 16
8. Chiajna 4 0 2 2 5-7 11

A felsőház állása

1. CFR 4 3 1 0 5-1 37
2. FCSB 4 3 0 1 8-4 34
3. Craiova 4 2 1 1 4-3 30
4. Viitorul 4 2 1 1 6-3 26
5. Astra 4 0 0 4 1-8 21
6. Sepsi OSK 4 0 1 3 1-6 20

Eredményjelző

Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló: Bukaresti FCSB – Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK 2-0, Gyurgyevói Astra – Konstancai Viitorul 1-4.

Bajnokok Ligája: a mai program
Két mérkőzéssel folytatódik ma a negyeddöntő a labdarúgó Bajnokok

Ligájában: a párharcok első felvonásán a Manchester United a Barcelo-
nát (TV: M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus), az Ajax
Amsterdam a Juventust (DigiSport 2, Telekom Sport 2) fogadja. Mindkét
mérkőzés 22 órakor kezdődik.

A két bukaresti gól szerzője, Coman (j1) és Gnohere (j2) ölelgeti egymást, miközben 
a háromszékiek védője, Viera (k) tehetetlenül széttárja karját: ennyi volt. Fotó: Fanatik

Elodázta a feljutás kérdésének megválaszolását a CSM
Kikapott Galacon a helyi United

második csapatától a Marosvásár-
helyi CSM 2. ligás teremlabda-
rúgó-csapata. Lucian Nicuşan
legénységének még egy pontra lett
volna szüksége ahhoz, hogy mate-
matikailag biztosan megnyerje a 2.
ligát, ezúttal azonban ez nem jött
össze.

A mérkőzésre az is rányomta a
bélyegét, hogy több fontos játékost
nélkülözött a CSM. Különböző
okok miatt sem a keret legtapasztal-
tabb játékosa, Vlad Ţipău, sem
Küsmödi Tamás, sem Kiss Szilárd
vagy Szőcs László nem tartott a
csapattal, mint ahogy Luduşan sem
játszhatott. Ilyen tartalékosan is lett
volna esély legalább egy pont meg-
szerzésére, azonban több gólhelyzet
kimaradt, közöttük nem kevesebb,
mint három tízméteres is. 

A forduló előtti kijelentés azon-
ban most is érvényes, a CSM-nek
továbbra is egy pontra van szüksége
a biztos első helyhez, és ezt már
szombaton megszerezheti, amikor a
Gyergyóremetei Kereszthegy csa-

patát fogadja a ligeti sportcsarnok-
ban, 18.30 órai kezdettel. Az odavá-
gón a CSM 5-2-re nyert, és ha a
mostani hiányzók közül többen

visszatérnek, jó esély van arra, hogy
az utolsó fordulóban már csak ki-
rándulni menjen a csapat a Bodza-
vásári Fortius otthonába.

Ranglista
1. Marosvásárhely          12         10      0     2           78-36         30
2. Kézdivásárhely          12         8        1     3           86-52         25
3. Galac II                      13         8        0     5           48-44         24
4. Bodzavásár                 11         7        0     4           58-47         21
5. Gyergyóremete          12         6        1     5           50-53         19
6. Karácsonkő                12         4        0     8           66-58         12
7. Gyergyószentmiklós  12         2        1     9           44-71         7
8. Segesvár                     12         1        1     10         41-110       4

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga 16. fordulójában a következő eredmények születtek:

Gyergyóremetei Kereszthegy – Kézdivásárhelyi SE 2-9, Marosvásárhelyi CSM –
Galaci United II 4-3. A Gyergyószentmiklósi Inter és a Karácsonkői Ceahlăul állt.
Az előző fordulóból: Segesvári Pro Tineret – Gyergyóremetei Kereszthegy 0-4.
Elmaradt mérkőzésen: Galaci United II – Segesvári Pro Tineret 5-0 (meg nem je-
lenés).

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, 16. forduló: Galaci United II – Marosvásárhelyi CSM

4-3 (2-1)
Galac, Siderurgistul-csarnok. Vezette: Flavius Cojocaru (Galac), Dumitru 
Balaban (Galac). Ellenőr: Doru Balmuş (Galac).
CSM: Cătinean – Iszlai, Aramă, Szabó, Nagy, Boroş, Crişan, Dobai.

A CSM gólszerzői: Iszlai, Dobai + egy öngól.

Bálint Zsombor
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Szinte maratoninak nevez-
hető körúton négy megújult
templomot és két haranglá-
bat áldott meg ft. Kató Béla,
az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke vasárnap
a Felső-Nyárád mentén, a
Csíkfalvi Missziói Református
Egyházközségben. Az ese-
ményt a magyar kormány
képviselete és a helyi politi-
kum is megtisztelte jelenlété-
vel.

A négy templom felújítását anya-
gilag a magyar kormány támogatta
a Bethlen Gábor Alap révén, és
része az Erdélyi Református Egy-
házkerületben tapasztalható nagy-
méretű felújítási programnak.
Hasonló Szász Domokos püspök
idejében volt, amikor 128 templom
és paplak épült vagy újult meg, de
ezt jelentősen túlszárnyalja a mos-
tani, amikor a magyar kormány tá-
mogatásával mintegy 350
református intézmény, ingatlan
épül, újul meg. A Küküllői Egyház-
megyében 41 épületet újítottak fel,
ezek közül elsőként a csíkfalvi egy-
házközségben lévők megáldására
érkezett a Nyárádmentére Kató
Béla. Történelmi ez a pillanat, hi-
szen egy püspök először járta végig
ezeket a szórványgyülekezeteket.

Az eseményen jelen volt Brendus
Réka, a magyar kormány nemzet-
politikáért felelős államtitkárságá-
nak főosztályvezetője, Nagy Bercel,
a magyar államelnöki hivatal társa-
dalmi kapcsolatok igazgatóságának
vezetője, Tóth László, Magyaror-
szág csíkszeredai főkonzulja, és
megyebeli politikusok.

Teljesült a vágy
A püspököt a csíkfalvi parókián

fogadták a helyiek, majd a legki-
sebb templomban, Jobbágyfalván
kezdődött az ünnepi istentisztelet.
Az itteni kis református közösség is
rég megfogalmazta vágyát, hogy
saját hajléka legyen, és azt felújítva
lássa. Ma Erdély-szerte látjuk, hogy
fogy az erő, a gyülekezetek meg-
csappannak, de ez a gyülekezet a
beteljesedést éli meg – hangsú-
lyozta a püspök, azt kívánva, hogy
a jobbágyfalviak nőjenek fel a ka-
pott ajándékhoz, amely az ittmara-
dásban és megmaradásban segít
nekik, és olyan hely, ahol az élet
vizét vehetik magukhoz. Nt. Biró
István, a küküllői református egy-
házmegye esperese hálát mondott,
hogy a helyiek vágya találkozott a
püspök álmaival és a magyar kor-
mány támogatásával, majd Bibliát
nyújtottak át a gyülekezetnek, azzal
a figyelmeztetéssel, hogy akik egy-

másba kapaszkodnak, azok megma-
radnak. Szász Sándor gondnok a 80
éves épület felújításáért mondott
köszönetet, míg Kerekes József lel-
késztől azt tudtuk meg, hogy a kis
gyülekezet már a 18. században
templomra vágyott, de ez csak a 20.
században adatott meg számára,
amikor megkapta a falu régi kultúr-
otthonának egy részét. 

A jeles pillanatot a két helybéli
gyermek és a helyi férfikórus fellé-
pése tette ünnepélyesebbé.

A kicsi sem vész el
A tucatnyi hívet számláló búza-

házi gyülekezet nagy örömmel fog-
lalta el megújult 19. századi
templomát. A félreeső falu egyre el-
hagyatottabb, de Isten nem hagyta
el az övéit, ami elveszettnek tűnt,
mégis létezik. Senki nem veszhet el,
ezt gondolja a magyar kormány is,
amely szerint mindenki ott fontos és
ott kell megerősíteni, ahol él.
„Adjon Isten új erőt, lelkesedést, új
reményt, mert csak az vész el, aki el
akar veszni, de itt megélhettük a
csodát, hogy Isten velünk van” –
mutatott rá Kató Béla, akinek sza-
vait a helyi gyerekek magyar és ci-
gány nyelvű Istent dicsérő
énekekkel köszönték meg.

Megújuló templom 
és közösség

A nyárádköszvényesi-nyárádre-
metei gyülekezet közös temploma
zsúfolásig telt. A kisebbségben élő-
nek minőségi életre kell törekednie,
ha egy közösség összetartó, azt el-
ismerik. Most olyan segítséget ka-
pott ez a közösség, hogy nemcsak
dönteni, hanem cselekedni is tudott,
és ebben nyilvánul meg magyarsá-
gunk, hogy nemcsak sajnálkozunk,
hanem alkalomadtán meg is mutat-
juk, hogy testvérek vagyunk. Mer-
jünk továbbra is élni, áldozatot
hozni, gyereket nevelni, mert külö-
nösen nagy feladataink vannak, és
a hálás nép boldog is egyben – fi-
gyelmeztetett beszédében a püspök,
akinek főpásztori munkájáért nt.
Biró István mondott köszönetet. Az
esperes Kerekes József lelkészről
sem feledkezett meg, aki nemcsak
az igehirdetést vállalta, hanem
olyan munkába kezdett, amitől
sokan visszariadtak volna. A felújí-
tott templomra és gyülekezeti házra
Csíki Dénes helyi plébános mondott
áldást, majd a gyülekezet gyerekei
tettek bizonyságot arról, hogy
„minden győztesnek jár örökrész”.

Nagy Bercel a boldogság lénye-
géről szólt az egybegyűlteknek, és
köszönetet mondott Magyari Péter
polgármester is. Péter Ferenc úgy
jellemezte az itteni embereket, mint
akiknek gondjuk van a templomra,
a közösségre, a megújulásra, és azt
bizonyítják, hogy ha visszatalálunk

a hithez, imához, akkor sikerül ma-
radandót alkotni. A négy templom
megújulása jelképes lépés közössé-
günk megújulása felé – emelte ki a
Maros Megyei Tanács elnöke. Csép
Éva Andrea parlamenti képviselő
szerint hálával tartozunk, hogy van
egy erős közösség, amelynek erős
öntudata, utánpótlása van, és hálá-
sak vagyunk, amiért van, aki segít-
sen nekünk. Meg kell őriznünk erős
öntudatunkat, de figyelnünk kell
társainkra is – figyelmeztetett a
képviselő.

A támogatásért Siklódi Boldizsár
gondnok mondott köszönetet, majd
Kerekes József lelkész mutatott rá:
az épület stílusainak keveredése
jelzi a sokszínűséget, amit hozunk
magunkkal, de amivel meg is talál-
juk az egységet Istenben. A katoli-
kus közösségben a reformátusok
templomát 1996-ban kezdték épí-
teni a hívek óhajára, jelenleg Re-
mete, Köszvényes, Vármező,
Deményháza és Jobbágytelke refor-
mátusai használják.

A templomi ünnepséget követően
a püspök mondott áldást a közada-
kozásból vásárolt harangra, amely a
templombejárat melletti harang-
lábra került.

Az egyházi és világi méltóságok
csapata „villámlátogatást” tett Isz-
lóban, ahol a reformátusok harangja
az unitárius parókia udvarán került
új haranglábra, amire a püspök
mondott áldást: itt „otthonra talált
egy harang, amely hirdeti, hogy itt-
hon vagyunk”.

„Semmit nem vehetnek el 
tőlünk” 

Csíkfalva 18. századi istenházát
többször újjáépítették, toldották, de
sosem vált lehetővé az alapos javí-
tás. Most azonban szó szerint csak
a templomfalak maradtak belőle,
minden más új benne. A csodát ün-
neplő gyülekezetet arra figyelmez-
tette az egyházfő, hogy áldozati
nemzedék vagyunk, de e templom
felújításával nemcsak a jelenre,
hanem a jövendőre és unokáinkra is
gondolunk. Mindig van jó is az élet-
ben, ezért nem lehetünk há-
látlanok, hanem meg kell ragadni a
boldog pillanatot, és e temp-
lomnak nemcsak a külső szépségét
kell megcsodálnunk, hanem be is
kell térni oda örömeinkkel és bána-
tainkkal.

Dézsi Zoltán, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület főgondnoka a
„mégis lehet” csodálatos maraton-
jának nevezte ezt a napot, amikor a
csodával lehetett találkozni. Az
anyaország bizonyságát adta, hogy
igenis lehet, ehhez kell nekünk a
magunk részét odatenni. Ebben
pedig a lelkész példát mutatott. Az
ünneplőket Kiss Sándor unitárius és

Csüdör Imre katolikus pap is kö-
szöntötte. Felszólalásában Novák
Csaba Zoltán szenátor arra mutatott
rá, hogy az idő fölött aratott győzel-
met a magyarság, míg dr. Vass Le-
vente parlamenti képviselő szerint
„a templomok vigyáznak ránk”. Ba-
logh István polgármester azt húzta
alá, hogy a templom felújítása nem
a máról szól, hanem inkább a jövő-
ről, a reménységről, ezért fontos és
példaértékű az egész térség szá-
mára. Brendus Réka is a múlt és
jövő találkozásáról beszélt, amikor
az őseink építette örökséget új ru-
hába öltöztetve a következő nemze-
déknek adjuk át. A tégla, cserép
cserélődik, de üzenik, hogy változó
időkben is változatlanul élhetjük
meg hitünket. Amíg van erőnk meg-
védeni templomainkat, addig van
erőnk egymást is megvédeni. Bár-
mit elvehetnek tőlünk, de ha van hi-
tünk, és kiállunk a közösség mellett,
semmit nem vehetnek el. A jövő és
a múlt kövei szólítanak minket,
hogy érdemes a jövő nemze-
dék mosolyáért küzdeni – bátorí-
totta a politikus a nyárádmentieket,
akik Kilyén Csaba gondnok által
mondtak köszönetet az anyaország-
nak.

Az ünnepséget a helyi gyerekek
és fiatalok, valamint a budapesti
Zurgó együttes műsora zárta, majd
a vendégek a jobbágyfalvi kultúr-
otthonban nemcsak a helyi ízekből
kaptak kóstolót, hanem a nyárád-

menti húsvéti locsolás szokásából
és a vidék népdalkincséből is.
Csodát éltek meg

Kerekes József lelkész hálával és
köszönettel fordul a magyar kor-
mány, az egyházkerület és a gyüle-
kezet felé, hálás az adományokért,
a munkáért és a presbitérium hoz-
záállásáért, hogy „ilyen csapattal
tudunk dolgozni”. Lapunk kérdé-
sére elmondta: egy éve kezdték el
a felújítást a magyar kormány hat-
hatós támogatásával, ami az egy-
házkerületen keresztül érkezett.
Kezdetben a kételkedők hangja volt
az uralkodó, de amikor elkezdődött
a munka, jött a csodálkozás, hogy
ez megtörténhet, végül pedig a há-
laadás. A javítást „letudhatták”
volna egy-egy meszeléssel is, de
egy-két év múlva a repedések ismét
megjelentek volna. Ehelyett a ne-
hezebbb utat választották, a presbi-
térium az alapos felújítás és az apró
lépések mellett döntött. Elkészültek
a tervek, és amikor felvetődött a tá-
mogatás lehetősége, gyorsan tudtak
lépni, mivel tudták, hogy mit kell
és mit akarnak csinálni. Tanultak a
gyülekezeti ház esetéből, amelynek
építésében kis lépésekkel és kis tá-
mogatásokkal haladtak, és tíz évre
volt szükség a befejezéshez. A gyü-
lekezet most megtapasztalhatta a
csodát, hogy összefogásból mi
mindent meg lehet valósítani, 
ami valóban Isten dicsőségét szol-
gálja.

Megújuló hit és templom a Felső-Nyárád menti szórványban
Négy templomot áldottak meg vasárnap

A marosvásárhelyi székely néptáncosok,
nótaénekesek vasárnap este zenés-táncos
operett-előadást mutattak be – nagy sikerrel
– a Kultúrpalotában. Az eseményen a város
legismertebb szólistái – Ábrám Tibor, Boros
Emese, Buta Árpád Attila, Miklós Szilvia,
Ferencz Orsolya – és kitűnő táncosai – Ko-
vács Ildikó, Jakab Melinda, Benő Barna-
Zsolt, Mészáros Zoltán – léptek fel, őket
Jakab Attila és népi zenekara kísérte. A mű-
sort Gyepesi László humorista tréfás jelenetei
színesítették, Nyágai István zongorán kísért,
műsorvezető Buta Árpád Attila, a műsor szer-
vezője Jakab Melinda volt. 

Utóbbi a következőket mondta el előadás
után a társulatról: 

– 2014-ben alakult meg, tagjait egykori

Maros Művészegyüttes-tagok, hajdani tánco-
sok alkotják. A Bekecs néptáncegyüttessel is
szoktunk dolgozni, tőlük is kölcsönzünk tán-
cosokat  rendezvényeinkre.

Az előadás gondolatát és az együttes ösz-
szetételét a két Balogh Dénes-emlékest meg-
rendezésének az ötlete adta – mondta el Jakab
Melinda.

– Az előadáson a fent említettek mellett
Szilágyi Sándor, Gyárfás István, Koós Éva és
Kádár Barna-Zsolt, illetve Szász Péter, a Be-
kecs táncegyüttestől Benő Barna-Zsolt és
Mészáros Zoltán mellett Puskás Árpád Attila
és Csiki Zsuzsanna, valamint a Napsugár
táncegyüttes egyik régi tagja, Szász Béla is
segített nekünk. Fő célunk hagyományaink
megőrzése és tiszteletben tartása, továbbá
szeretnénk a közönség számára  felejthetetlen

élményt nyújtani, hiszen mi ezt szívvel-lélek-
kel tesszük, amellett, hogy egyben a hivatá-
sunk is. 

A marosvásárhelyi közönségnek köszöne-
tet mondok a sok tapsért és szeretetért, amit

tőlük kaptunk előadásaink során, és szeret-
nénk, ha a jövőben is találkoznánk,  megtisz-
telnének jelenlétükkel az elkövetkezendő
rendezvényeinken is – főzte hozzá Jakab Me-
linda. 

A vásárhelyi híres promenádon…
Czimbalmos Ferenc Attila

Gligor Róbert László

Bátorította, megáldotta a szórványban élő reformátusokat a főpásztor 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ házi bor, dió héjában, Dacia-

alkatrészek. Tel. 0365/448-371.

(11/2174)

ELADÓ tűzifa – komoly hozzáállás. 

Tel. 0747-566-430, 0758-206-683.

(9/2172)

ELADÓK malacok és süldők. Tel.

0728-971-777. (13/2194-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21159-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (8/1722)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,

festést, vakolást, szigetelést. Tel.

0744-227-906. (10/2008-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.

Tel. 0744-572-889. (21056)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-

szekrényeket javítok. Tel.

0755-825-502. (3/823-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Hajdú Aletta névre

szóló könyvtári belépőmet. Semmis-

nek nyilvánítom. (2/2208)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
apa, nagyapa, dédapa, após,
sógor, apatárs, rokon, szomszéd
és barát, 

PÁLL DÉNES 
a volt Electromureş

szerszámgéplakatosa 
életének 78. évében, türelemmel
viselt, hosszas betegség után
csendesen megpihent. Földi
hamvait 2019. április 13-án,
szombaton 11 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (5/2156-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mélyen együttérzünk Bakk
Edith kolléganőnkkel ezekben
a nehéz percekben FÉRJE el-
vesztése okozta fájdalmában.
Őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak. A Maros Me-
gyei Kórház sebészeti
osztályának munkaközös-
sége. (15/2196)

Mélyen együttérzünk Balázs-
Oldal Dezső barátunkkal a
családját ért veszteség,
ANYÓSA elhalálozása alkal-
mából. A gyászoló családnak
vigasztalódást kívánunk. A
Bethlen Gábor Kulturális
Egyesület. (-I)

Megrendülten osztozunk 
Kovács András Ferenc bará-
tunk ÉDESANYJA elvesztése
miatti fájdalmában. Vigaszta-
lódást kívánunk! A Bethlen
Gábor Kulturális Egyesület. 
(-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunkat,
AMBRUS MAGDOLNÁT utolsó
útjára elkísérték és fájdal-
munkban osztoztak. Gyászoló
szerettei. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból. Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A TimkO pÉksÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program:
5–13 és 13–21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6–14
óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400
lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3) és SOFŐRÖ-
KET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7–15 óra között a
Bodoni utca 85. szám alatt. (63436-I)

mAROsvÁsÁRHeLYi pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-
KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0741-406-028. (4/2166)

ALkALmAZOk ELADÓNŐT RUHÁSÜZLETBE. További infor-
máció a 0741-365-957-es telefonszámon. (2/2151-I)

A TORdAi CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21168)

A TORdAi vÁGÓHÍd alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-
026. (21168)

A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21175)

A kOvÁCs pÉksÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0741-215-
738. (21175)

ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számító-
gép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (63445-I)

ALkALmAZunk SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fele-
lősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a
szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy a
cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)

A LAZARenum ALApÍTvÁnY idősOTTHOnÁbA munkatár-
sakat keresünk KONYHAI SZOLGÁLATRA. Tel. 0265/213-721.
(21172-I)

mAROsvÁsÁRHeLYi CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT kitűnő bérezéssel. Tel. 0740-602-038. (21167-I)

ALkALmAZunk egy RAKTÁROST és egy ÁRUKEZELŐT (RA-
KODÓMUNKÁST) palackozott italokat, üdítőt, vizet forgalmazó le-
rakathoz. Tel. 0728-169-805. (21180-I)

A nYÁRÁdTői psiHOsAn EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT alkal-
maz TAKARÍTÓNŐT. Interjú 2019. április 17-én, szerdán 16 órakor.
(-I)

szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Siletina Impex Kft. – Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

– fő tevékenysége: személyszállítás – 
alkalmaz

AUTÓBUSZSOFŐRÖKET
Követelmények:

– d kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát 
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök

A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanú-
sítvány (attesztát) másolatával a cég marosvásárhely, béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől pénte-
kig 10–15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.

A közszállítási vállalat alkalmaz 

AUTÓMÉRNÖKÖT
Követelmények:

– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szak-
irány, szállítás, közúti járművek szak

– tapasztalat a szakmában nem szükséges
Amit ajánlunk:

– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek

A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleg ajánlásokkal a cég marosvásárhely, béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra
között. 
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáér-
tését. bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es
telefonszámon.

A közszállítási társulás vezetősége

Ezúton értesítem pácienseimet, hogy a DORA OPTICS rendelőiben
dolgozom (Marosvásárhely: Mărăşeşti – volt Zrínyi Miklós – tér 21.
sz., tel. 0733-553-976; Régen: Libertăţii u. 12. sz., tel. 0733-553-971).

Dr. DÓCZI-KERESZTESI ZOLTÁN
Újdonság: lézeres glaukóma- (zöldhályog-) műtétek, így
megszabadulhat a mindennapi csepegtetéstől. (sz.-I)
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2019 EGYIPTOM / HURGHADA
Repülővel marosvásárhelyről, 

minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Hurghadában
2019. június 5. – szeptember 18., minden szerdán

521 euró/fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 4*-os szálloda, 
all inclusive ellátással


