
Mint ismeretes, az üzletemberek, fontos személyiségek ne-
vével fémjelzett Rotary Téka Club nemzetközi szervezet ma-
rosvásárhelyi klubja minden évben a nemzetközi szervezet
céljait szem előtt tartva, közösségi érdekeket szolgáló prog-
ramokat valósít meg, jótékonysági céllal kezdeményez gyűj-
tést, adományoz és szervezi hagyományos bálját. Az idén a
világot egyre inkább aggasztó, a klímaváltozás hatását csök-
kentő akciót kezdeményeztek. 

Mit tehetek én a bolygónkért? jelmondattal hirdetik meg az idei jóté-
konysági bált, amely november 23-án este 7 órától lesz a Romarta Lu-
xury Events rendezvényközpontban (Győzelem tér 24. szám). Nagy
István soros elnök javaslatára indul az a hosszú távú környezettudatosító
projekt, amelynek célja változtatni a környezetünket szennyező szoká-
sokon. Ennek első lépéseként november 15-én, pénteken a Petry cég által
szervezett helyi termelők vásárán a klub tagjai hagyományos fonott ko-
sarakkal jelentek meg, és arra ösztönözték az eladókat, hogy ne nejlon-

Bérkérdések
A volt kormány egyik utolsó lépése volt a minimálbér januártól

való újabb emelésének tervezete. Nem fér sok kétség hozzá, hogy
kampánycélzatú lépés volt, az alkalmazás viszont már az új kor-
mányra marad. Egyelőre annyit tudni, hogy számolnak, döntés ké-
sőbbre várható. A konkrétumokon túl a megoldásból majd kiderül az
új kormánynak a gazdasági kérdéskörrel kapcsolatos komolysága,
de az adófizetők – és nem csak azok, akiknek minimálbér szerepel a
fizetési szelvényén – akkor járnának tényleg jól, ha a politikum vál-
toztatni tudna az optikáján.

Mert jelenleg a minimálbér olyan, mint egy mézesmadzag, amit
időnként elhúznak a választók orra előtt, és ezzel azt a benyomást
keltik, elsősorban a méltatlanul gyengén fizetett emberek szemében,
mintha törődnének a boldogulásukkal. Pedig az csak sokadrangú
szempont a dolgok jelenlegi állásánál, mert most azok nyerik a leg-
kevesebbet egy ilyen béremelésből, akiket a legjobban érint. Náluk
jobban járnak azok a magasabb színvonalon fizetett állami alkalma-
zottak, akiknek a fizetését szintén a minimálbér alapján, szorzókkal
számolják. Az állam szociális kasszájának is van nyernivalója a dol-
gon, mert így automatikusan nőnek a társadalombiztosítási bevéte-
lek, ráadásul állam bátyó zsebébe az is több pénzt visz, hogy vannak
illetékek, amelyeknek a számítási alapja szintén a minimálbér, mint
például a közlekedési kihágásokért kirótt bírságok. Így nem nehéz
ugrálni, ha egy kézzel adunk, és kettő-hárommal is veszünk vissza.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Vajda György

Uniós összevetés-
ben is erősen 
gyarapodik 
a romániai autópark
134.698 személygépkocsit írtak forga-
lomba az idei év első tíz hónapjában
Romániában, amivel az ország a 14.
helyen áll európai uniós összevetés-
ben. A tavalyi év azonos időszakához
képest 18,9 százalékos bővülésről
számol be kedden nyilvánosságra ho-
zott statisztikájában az ACAROM.
____________6.
Időhíd
Húsz évvel ezelőtt végezték az első
szívátültetést Marosvásárhelyen, or-
szágos viszonylatban ez volt a máso-
dik sikeres beavatkozás. Az
évfordulóról a sürgőségi szív-érgyó-
gyászati és transzplantációs intézet
nemzetközi tudományos tanácskozás-
sal emlékezett meg.
____________7.
Környezetvédelmi
lépések 
a Nyárádmentén
Szeptember utolsó hetében az Euró-
pai Klímaszövetség tagjává választot-
ták Nyárádgálfalvát a
Németországban tartott nagygyűlé-
sen. Azt megelőzően, májusban pedig
a községközponti vizes élőhely vissza-
állítását értékelve a 2019. évi Klíma-
sztár díjat vehette át a község
polgármestere Magyarországon.
____________10.

Fotó: Nagy Tibor

A Rotary Téka Club kezdeményezése 

Környezetvédelmi akció



Marosvásárhely kiválósága, Bara-
bás László néprajzkutató rendkívül si-
keres könyvbemutatójáról szeretném
Önöket röviden tájékoztatni.

Budapesten Népismeret, szolgálat,
jövendő. Barabás László könyveshá-
zából címmel hirdetett rendezvényt a
Károli Gáspár Református Egyetem
november 14-re. Az otthonosság gyö-
kerei (2015), Ünnepeink népi színháza
(2017), Népismeret, szolgálat, jövendő
(2018) kötetek ismertetését, népdalé-
neklést, a Tűzkerék dokumentumfilm
vetítését és a szerző munkásságának
bemutatását jelezte a meghívó.

A telt házas, két és fél órás könyv-
bemutató rendkívüli sikerét nemcsak
az előadók, a szerző, de a közönség
barátságos reagálása, lankadatlan fi-
gyelme és a népdalénekes szereplése
is biztosította.

Neves szakértőket hallgattunk. Prof.
dr. Balla Péter, dr. Tari János, dr.
Szacsvay Éva néprajzkutató, dr. Deák
Sárosi László filmesztéta, prof. dr.
habil Lázár Imre értékelték a mo-
nografikus gondossággal összeállított
néprajzi köteteket és méltatták a
szerző kiemelkedő jelentőségű peda-
gógiai munkásságát. 

Nagy tiszteletet, elismerést érdemel
Barabás László helytállása, elhivatott-
sága, egész értékmentő, értékteremtő
munkássága. 

Szűkebb szülőföldjén, a Sóvidéken
kívül Erdély-szerte végzett néprajzi
adatgyűjtést, és a nagy mennyiségű
anyagot monografikus pontossággal,
igényességgel, írói tehetséggel meg-
áldva, könyvekbe szerkesztette. Még-
hozzá jó minőségű könyvekbe, jól
olvasható betűnagysággal, élvezhető,

színes képekkel, a marosvásárhelyi
Mentor Könyvek Kiadónak köszönhe-
tően.

A falu közössége magára ismervén,
ráébred, mekkora értéket jelent a szo-
kásviláguk, ha még könyvekben vagy
akár dokumentumfilmen is megörökí-
tik. Barabás László ezzel ösztönzi a fi-
atalokban a népszokások megőrzését,
akár a visszatanulását, a faluközössé-
gek összetartó erejének erősítését. A
Marosvásárhelyi Református Kántor-
tanító-képző tanáraként diákjaiba oltja
az erdélyi magyar népélet megismeré-
sének, a népszokások, néphagyomá-
nyok gyűjtésének szeretetét. 

Elkötelezett néprajzkutató, címzetes
főiskolai tanár, a magyar kultúra lo-
vagja. Őrző a strázsán!

Köszönjük szolgálatát!
Donkóné Simon Judit

Krón Ernő Pro Libro Senator díjat
kap 

November 22-én, pénteken 11 órától a Maros Megyei
Könyvtár harmadik emeleti konferenciatermében átadják
a Pro Libro Senator érdemokleveleket. Az idén Ana-Maria
Oltean könyvtárost, Krón Ernő Istvánt, Marosvásárhely le-
gendás könyvkötőjét Pro Libro Senator, míg Cristian Mol-
dovan tanulót Pro Libro Spe elismerésben részesítik.
Laudációt mondanak: Melania Suciu, Lázok Klára és Laura
A. Stavila. Házigazda Monica Avram, a könyvtár igazgatója. 

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

Vakációs emlékek 
November 27-én, szerdán délután 5 órakor a marosvásár-
helyi volt Divatház épületében található Casoni galériában
(Rózsák tere 58. szám) Casoni Ibolya Vakációs emlékek
című festmény- és textilművészeti kiállítását nyitja meg. 

A zene varázsában 
Komitasz vardapet, az örmények Bartók Bélája születésé-
nek 150. évfordulóján a zene a központi témája az Örmény
kultúra napjai hagyományos őszi rendezvénysorozatnak a
Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület
szervezésében. A rendezvény november 23-án, szomba-
ton 11 órakor kezdődik a Kultúrpalota kistermében. Bodu-
rián Ágota székelyudvarhelyi zenekutató az örmény
genocídium idején élt Komitasz tragikus életét és munkás-
ságát ismerteti. Dr. Kálmán Attila Liszt Ferenc erdélyi és
ó-romániai hangversenysorozata kapcsán a zeneszerző
és gróf Karátsonyi Guidó kapcsolatáról értekezik, dr. Ávéd
Éva pedig Liszt Erdélyben és a Kárpátokon túl előadott
műveiből tart zeneaudíciót. Az esemény végén Bányai
Réka bemutatja a Gyergyói örmények című kétnyelvű ki-
adványt. Vasárnap, 24-én 12 órakor Komitasz vardapet
életét bemutató kiállítás nyílik a Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János termében, Örményország romá-
niai nagykövetsége jóvoltából. A kiállítást dr. Csíky Csaba
egyetemi tanár nyitja meg, kaukázusi dudukon közremű-
ködik Ősz Domokos. A kiállítás egy hétig látogatható. 

C’est la vie – könyvbemutató 
November 21-én, csütörtökön 17 órától az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház stúdiótermében bemutatják Kraus Kuti
István színművész önéletrajzi regényét, amelynek címe
C’est la vie (Ez az élet). A színház világát őszintén feltáró re-
gény a háborús gyermekkortól a viharos ifjúkoron át az első
szerelem felidézéséig nemcsak az élet állomásain, hanem a
történelem fordulatain át is érdekes, izgalmas olvasmányt
kínál. A könyvbemutatón a szerzővel Szebeni Zsuzsa szín-
háztörténész és Bogdán László író beszélget. A kötet a sep-
siszentgyörgyi Artprinter kiadó gondozásában jelent meg. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma JOLÁN, 
holnap OLIVÉR napja.
OLIVÉR: a latin Oliverius
rövidülése, jelentése: olajfa-
ültető.

20., szerda
A Nap kel 

7 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 45 perckor. 
Az év 324. napja, 
hátravan 41 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. november 19.

1 EUR 4,7759
1 USD 4,3145

100 HUF 1,4262
1 g ARANY 203,3031

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 170C
min. 80C

Megyei hírek

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

Barabás László 
nagy sikerű könyvbemutatója Budapesten

A marosvásárhelyi reptért ért vádakról 
az Erdély TV-ben

A Magyar Hang hangzatos címmel közölt cikket a ma-
rosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről. Ké-
sőbb a reptérigazgató válaszlevelét csak módosításokkal
közölték le – mondja Peti András, a reptér igazgatója, aki
az Ügy-félórában pontról pontra reagál az állításokra/vá-

dakra. Kövessék a műsort ma (szerdán) 17:50-től. 
A Sajtóprésben Frunda György ügyvéd és Pataky István

újságíró az államfőválasztásról, valamint Ludovic Orban
kormányának intézkedéseiről vitáznak. A műsor élőben kö-
vethető 20 órától az Erdélyi Magyar Televízióban.

Völgyhíd az Ariel színházban
November 24-én, vasárnap 18 órától és 25-én, hétfőn
13.15-től ismét műsorra tűzték az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínházban a Völgyhíd című előadást, amely a nagy-
teremben lesz. Helyfoglalás a rablopandur@yahoo.com
e-mail-címen vagy üzenetben a 0747-942-181-es telefon-
számon. Előzetesen bejelentett igénylés esetén az elő-
adást középiskolai osztályoknak szánt interaktív
drámafoglalkozás követi, amely a diákok empátiáját, kom-
munikációs készségét, kreativitását fejleszti. Az Ariel szín-
házban előadás után két párhuzamosan zajló foglalkozást
tudnak tartani két külön osztálynak, de az is lehetséges,
hogy az előadást követő napokban ellátogatnak az alko-
tók az iskolába, és feldolgozó foglalkozást tartanak. Az
előadás és a foglalkozás időtartama 2 óra 20 perc.

Verskötet-bemutató 
November 21-én, csütörtökön 17 órától a Deus Provi-
debit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében (Rózsák
tere 61.) bemutatják György Emőke második verseskö-
tetét, amely a HIFA-RO kiadó gondozásában jelent
meg. A kiadó 2010-től fogyatékkal élőket érintő szak-
könyveket, illetve alkotásaikat adja ki. Eddig kilenc
könyvet jelentettek meg az egyesület negyedévenkénti
lapja mellett. 

Milvus természetfotó-kiállítás 
November 22-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi
várban levő Régészeti és Történelmi Múzeumban nyílik
meg a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi
Egyesület által 11. alkalommal megszervezett természet-
fotó-kiállítás. A felhívásra az idén 153 fotós nevezett be
878 alkotással, ezek közül a nemzetközi hírnevű termé-
szetfotósokból álló zsűri (Tamás András, Kerekes István,
Dan Dinu) 50 képet válogatott ki a kiállításra. Az idén is
három kategóriában láthatnak fotókat az érdeklődők: táj-
kép, növények, gombák, vadon élő állatok és Románia
természete. Kategóriánként az első három legjobban si-
került alkotást díjazták. Ezenkívül a verseny legjobb fotó-
jának alkotója egyedi díjat és 500 euró pénzjutalmat kap.
A kiállítás a megnyitást követően december 10-ig látogat-
ható keddtől péntekig 9–16 óra, szombaton és vasárnap
10–14 óra között. 

Valaki jár a fák hegyén…
A Maros Művészegyüttes november 22-én, 26-án és 27-én
13 órától Valaki jár a fák hegyén című előadását tűzte mű-
sorra diákok számára kövesdombi előadótermében. A
műsor Kányádi Sándor szellemiségét, versének világát, a
szülőföld szépségét idézi meg. Zene: ifj. Csoóri Sándor,
rendezés, koreográfia: Juhász Zsolt, a koreográfus munka-
társa: Ágfalvi György, forgatókönyv, szerkesztés: Novák Fe-
renc-Tata. 

RENDEZVÉNYEK

A téli ünnepek alkalmával Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala a Győzelem tér 3. szám alatti szék-
helyére hívja az összes kereskedőt és helyi termelőt,
akik a karácsonyi vásárban, a Színház téren kifejezet-
ten erre a célra felállított házikókban akarják értéke-
síteni termékeiket a december 5–26. közötti
időszakban.

A leendő termékkiállítók kéréseiket 2019.11.20. – 12.02.
között iktathatják a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 13-as irodában.
További információkat a 0265-268-330-as telefonszám
198-as mellékén vagy a 0723-526-188-as telefonszámon
Aurel Trifnél lehet igényelni.

Cosmin Blaga ügyvezetőigazgató-helyettes

A kereskedők és a helyi termelők 
figyelmébe!



Egy későbbi pártfúzió első lépé-
seként szövetségre lép a Magyar
Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP). A két er-
délyi magyar párt egységesülési
folyamatáról Mezei János MPP-
elnök és Csomortányi István EMNP-
elnök számolt be egy keddi
kolozsvári sajtótájékoztatón.

Amint Mezei János elmondta: a két
párt kongresszusa 2020. január 18-án
előbb külön-külön, majd közösen ülése-
zik Csíkszeredában, és eldönti az együtt-
működés és a fúzió részletkérdéseit.
Csomortányi István hozzátette: addig
közös munkacsoport dolgozik a dönté-
sek előkészítésén.

Mezei János szerint már most a párt-
fúzió a cél, de a jövő év nyarán tartandó
önkormányzati választásokon való sike-
res szereplés érdekében egyelőre csak
politikai koalíciót hoznak létre. A párt-
fúzió bírósági bejegyzésének a lehetsé-
ges elhúzódása ugyanis nem kívánt
kockázati tényező lenne a választások
előtt.

Amint az MPP elnöke felidézte: a két
pártnak közösek a gyökerei, az MPP ala-
pításánál is ott voltak azok, akik később
létrehozták az EMNP-t. Mint részletezte,

nyolc éve külön utakon jártak, de most
„elérkezett az a pillanat, amikor a böl-
csesség és az alázat felülkerekedett, és
visszahozta a szervezeteinket arra az
útra, amelyet egykor közösen képzel-
tünk el”. A politikus hozzátette: mindkét
pártelnök építőmérnök, és mérnöki tu-
dását most a közös párt építésében kí-
vánja kamatoztatni.

Csomortányi István szerint azért van
szükség a jobboldali pártok összefogá-
sára, mert az erdélyi magyar képviseletet
három veszély fenyegeti. Veszélynek te-
kintette azoknak a magyarországi pár-
toknak a befolyását, amelyek román
pártok mellett kampányolnak, a román
pártok felől megmutatkozó csábítást, va-
lamint azt is, hogy az erdélyi magyarság
legnagyobb politikai szervezete, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség
monopóliumra törekszik, és elhallgat-
tatná a kritikus hangokat. Csomortányi
úgy vélte: Erdélyben a magyar pluraliz-
mus nem csupán érték, hanem maga a
megoldás. Ez tudja ugyanis egyben tar-
tani a magyar etnikai tömböt.

Az MTI kérdésére, hogy az RMDSZ-
szel szövetségben politizáló MPP, és az
RMDSZ ellenzékét megtestesítő EMNP
szövetsége miként alakítja majd az

RMDSZ-hez fűződő viszonyukat, Cso-
mortányi azt válaszolta, hogy nem az
RMDSZ-hez, hanem a közösség elvárá-
saihoz kívánják igazítani a politikájukat.
Mezei úgy fogalmazott, hogy nem az
RMDSZ ellen, hanem a szövetség mellett
alakítják ki együttműködésüket a nemzeti
érdekek és értékek képviseletére.

Csomortányi István szerencsés körül-
ménynek nevezte, hogy a két párt kiegé-
szíti egymást, ahol az egyikük erős, ott
a másikuk gyengébb. Így szerinte köny-
nyű lesz összeadni az erőket az önkor-
mányzati választásokra. Az olyan
helyeken, mint Székelyudvarhely, ahol
mindkét alakulat jelentős erőt képvisel,
tárgyalásokkal találják meg a mindkét
pártnak megfelelő megoldást.

Az MTI kérdésére, hogy mit javasol-
nak a szimpatizánsaiknak az elnökvá-
lasztás hét végén tartandó második
fordulójára, Mezei János elmondta: az
MPP a választók lelkiismeretére bízza a
döntést. Csomortányi István kijelentette:
az EMNP semmiképp nem javasolja,
hogy szimpatizánsai a szociáldemokrata
Viorica Dăncilára szavazzanak. Azt
bízza a választók lelkiismeretére, hogy
szavaznak-e vagy nem Klaus Iohannis
jobboldali jelöltre. (MTI) 

Fennállásának 160. évfordulóját és a magyar tudo-
mány napját ünnepli konferenciasorozattal az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület (EME), ebből az alkalomból
kiállítás nyílik az egyesület kevésbé ismert irat-
anyagából – közölték kedden a szervezők.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002 óta szervezi meg A
magyar tudomány napja Erdélyben című fórumát, amit az
idén pénteken és szombaton tartanak. Első nap plenáris elő-
adások lesznek, a második nap az EME hét szakosztálya és
fiókegyesületei tartják meg a saját tudományterületükhöz sza-
bott konferenciájukat. Az idei alkalom azért különleges, mert
az EME megalakulásának 160. évfordulóját is ünneplik. A
szervezők emlékeztetnek, hogy ez a magyar tudományosság
ünnepe is, hiszen az intézmény fennállásának több mint más-
fél évszázada alatt született eredményeik nemcsak az erdélyi
magyar tudományos örökséget gazdagították, hanem szerve-
sen hozzájárultak az összmagyar tudományossághoz. A ren-
dezvény fővédnöke a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
elnöke.

A megnyitón, országos bemutatóként műsorra tűznek egy
alkalmi zeneművet, amelyet az EME alapításának hírét üdvö-
zölve, Peter Willek salzburgi zeneszerző ajánlott 1856-ban
gróf Mikó Imrének. Ünnepi plenáris előadást tart Bokor Jó-
zsef, az MTA alelnöke az úgynevezett okos, illetve különböző

mértékig autonóm légi és földi járművekről. A szervezők több
fiatal kutatót is felkértek előadások megtartására, így a ko-
lozsvári Kis Boglárka Mercédesz geológus a Keleti-Kárpátok
különleges gázömléseiről, a mofettákról, Papp Kinga, az EME
tudományos kutatója báró hadadi Wesselényi Kata kéziratos
imakönyveiről értekezik. A marosvásárhelyi Fábián Zoltán a
háromdimenziós röntgen imagisztikai megoldásokról, virtu-
ális modellekről tart előadást, Fazakas Csaba geográfus, a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi
Kara Kertészmérnöki Tanszékének vezetője pedig a változó
éghajlat és a talajtakaró kölcsönhatásáról fog beszélni.

A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban kiállítást
rendeznek az egyesületnek a könyvtárban őrzött iratanyagá-
ból, a tárlat a nagyközönség, de még a szakmai közönség előtt
is kevéssé ismert kéziratokat és nyomtatványokat tesz köz-
szemlére.

Az egyesületet Erdély magyar tudományos akadémiájaként
alapította gróf Mikó Imre 1859-ben. Az akadémia 40 éves
kényszerszünet után 1990-ben alakult újra, 2002 óta a Magyar
Tudományos Akadémia testvérszervezete. Az EME hét szak-
osztályba tömöríti az erdélyi magyar tudományos élet kivá-
lóságait. Konferenciákat szervez, könyveket ad ki, folyóiratot
jelentet meg, az elmúlt 30 évben elsősorban magyarországi
pályázati forrásokból tartotta fenn magát. (MTI)

Folytatódik a lej mélyrepülése
A lej a héten immár másodszor történelmi mély-
pontra került az euróval szemben, az európai fizető-
eszköz egy egysége 4,7759 lejbe került kedden –
közölte a Román Nemzeti Bank. A lej 30 banival, 
vagyis 0,06 százalékkal gyengült az előző naphoz
képest, amikor  szintén történelmi mélypontra került
a csütörtöki után. Szűk egy hét alatt a lej háromszor
gyengült történelmi mélypontra az euróval szemben.
A központi bank szóvivője a múlt héten elmondta,
hogy a lejre a külkereskedelmi mérleg adatai, illetve
az államháztartási hiány miatt nehezedik nyomás,
de az utóbbi napokban azért is, mert a fekete pén-
tek miatt ebben az időszakban várhatóan gyorsab-
ban növekszik az import más hónapokhoz képest.
(MTI)

Lassult az OECD 
gazdasági növekedése

Lassult az OECD tagállamainak együttes gazdasági
növekedése a harmadik negyedévben az előző ne-
gyedévvel összevetve. A Gazdasági Együttműkö-
dési és Fejlesztési Szervezet (OECD) honlapjára
kedden felkerült, nem végleges adatok szerint a
GDP-növekedés 0,3 százalék volt a harmadik ne-
gyedévben a második negyedévi 0,4 százalék és az
első negyedévi 0,6 százalék után. Éves összevetés-
ben az OECD gazdasági növekedése a második ne-
gyedévhez hasonlóan 1,6 százalék volt a harmadik
negyedévben. Az első negyedévben a GDP 1,7 szá-
zalékkal nőtt. A 19 legnagyobb gazdaságú országot
és az Európai Uniót tömörítő G20-csoportról még
nincs összesített adat. (MTI)

Letartóztattak egy feltételezett
iszlamista terroristát Berlinben

Elfogtak és előzetes letartóztatásba helyeztek ked-
den Berlinben egy szíriai férfit, akit azzal gyanúsíta-
nak, hogy iszlamista indíttatású terror-
cselekményekre készült. A német főváros ügyész-
ségének közleménye szerint a 37 éves férfi egy
azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül az év
eleje óta kapcsolatban állt egy csoporttal, amely
közel áll a magát Iszlám Államnak (IÁ) nevező ter-
rorszervezethez. Az üzenetváltások témája fegyve-
rek és robbanóeszközök készítése volt, célja pedig
terrortámadások előkészítése – áll a közleményben.
(MTI)

Határvédelmi együttműködés 
az EU és Szerbia között

Az Európai Unió és Szerbia megállapodást írt alá az
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)
kereteiben tervezett határigazgatás terén folytatandó
együttműködésről – közölte az Európai Unió Taná-
csa kedden. A megállapodás lehetővé teszi, hogy a
Frontex – Szerbia beleegyezésével – segítséget
nyújtson Szerbiának a határigazgatás területén,
közös műveleteket hajtson végre az országgal, és
csapatokat telepítsen Szerbia unióval határos régió-
iba. Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság
migrációs politikáért és uniós belügyekért, valamint
az uniós polgárságért felelős tagja kiemelte, Szerbia
elkötelezetten törekszik szorosabb együttműködést
folytatni az unióval a határigazgatás és a migráció
kezelése terén. Ez egyaránt érdeke Szerbiának és
az EU-nak. (MTI) 
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A minimálbérrel kapcsolatos viták során mindeköz-
ben méltatlanul kevés figyelmet kap a leginkább szo-
morú tény. Az, hogy az ország munkavállalói rétegének
egyharmada, ami jelenleg 1,7 millió alkalmazottat je-
lent, minimálbért keres. Az okokat és az összefüggése-
ket, amelyek ide vezettek, hosszan lehetne taglalni, ám
jövőre ismét jönnek az ügy szempontjából kulcsfontos-
ságú parlamenti választások, ahol elő lehetne állni egy
olyan gazdaságfejlesztési programmal, ami ennek a mi-
nimálbéren fizetett munkavállalói rétegnek a felszámo-
lására irányuljon. Kezdetnek megtenné a beruházások
serkentése, de hosszabb távon az infrastruktúra, az ok-
tatás, és az adórendszer nyugati színvonalon vállalko-
zóbaráttá faragásával el lehetne érni oda, hogy itt se
legyen minimálbér, akár egyes fejlett nyugati államok-
ban, ahol egyszerűen nincs ilyenre szükség, mert az élet-
színvonal okán nem tevődik fel hasonló kérdés. Ha
látnánk valami hasonlót komoly hozzáértéssel és tenni
akarással beindulni ebben az országban, annak a kor-
mánynak nem sokat kellene kampányolással fárasztania
magát két-három-négyszeri újraválasztásért.

Bérkérdések
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ160 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Szövetségre lép a Magyar Polgári Párt 
és az Erdélyi Magyar Néppárt

Két gyermek és egyikük édesanyja meghalt, kilenc
szomszédjuk pedig kórházi kezelésre szorult Te-
mesváron, miután egy magánvállalkozó növényvé-
delemben használatos mérget használt kártevők
irtására panelházukban.

A temesvári ügyészség keddi közleménye szerint a vállal-
kozó – belélegzés vagy lenyelés esetén akár halálos mérgezést
okozó – alumínium-foszfid hatóanyagú, Delicia-GASTOXIN
nevű gázosító szert használt abban a panelházban, amelyből
szombattól hétfőig több mint 30 lakót szállítottak a sürgős-
ségre mérgezési tünetekkel.

A közegészségügyi hatóság hétfő este kilakoltatta az épü-
letet, és a vele szemben lévő másik panelházat, amelyben
ugyanaz a férfi végzett kártevőirtást. A vállalkozót őrizetbe
vették, és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával
eljárást indítottak ellene.

Ügyvédje szerint a kártevőirtást végző férfi a feketepiacon
szerezte be a gabonasilókban rágcsálók ellen használt alumí-
nium-foszfid tablettákat. Annyit tudott róluk, hogy „erőseb-
bek” a szokásos rovarirtó szereknél, és kiváló eredményt ért
el velük egy hónappal korábban egy kiürített szálloda fertőt-
lenítése során.

A férfi a tablettákat múlt hét végén egy poloskákkal és csó-
tányokkal teli, elhagyott lakásban is szétszórta, az ajtók és ab-
lakok kereteit pedig ragasztószalaggal tömítette el. A lezárt
lakás kulcsait magához vette, a nedvesség hatására gázokat
fejlesztő méreg azonban átszivárgott a szomszédos lakásokba,
ahol egy hároméves gyermek, illetve egy 9 napos csecsemő
és 28 éves édesanyja halálát okozta.

A Temes megyei sürgősségi kórház igazgatójának keddi tá-
jékoztatása szerint a panelházból mérgezéses tünetekkel beu-
talt, megfigyelés alatt tartott másik kilenc lakó állapota javult,
egyikük sincs közvetlen életveszélyben. (MTI) 

Feketepiaci növényvédő méreg szedett áldozatokat
Temesváron



zacskóba csomagolják az árut, ugyanakkor vászon
bevásárlószatyrokat osztogattak. Ezután a Rotary
Téka Club, civil szervezetekkel és médiapartnerekkel
szövetkezve, november 16-án, vasárnap a Cuza Vodă

utcai nagypiacon, a Creativity Egyesület önkéntesei-
nek segítségével, arra biztatták a vásárlókat, hogy ne
kérjenek és ne fogadjanak el az eladóktól terméken-
ként külön-külön műanyag tasakot. Helyette az ön-
kéntesek a klub nevében egy-egy vászonzsákot adtak
ajándékba a vásárlóknak. 

– Nem várhatjuk el, hogy a miniszterek, a politi-
kusok tegyenek azért, hogy csökkentsük a háztartási
hulladék mennyiségét. Erről mindenki maga tehet.
Például azzal, hogy leszokik a műanyag zacskókról,
PET-palackokról, s helyette kosárral, vászonzacskó-
val megy piacra, áruházba, és a visszaváltható borvi-
zesüvegeket részesíti előnyben, erre szeretnénk az
elkövetkezendő időben felhívni az emberek figyelmét
– mondta Simonfi Katalin, a Rotary Téka Club sajtó-
referense. 

A projekt nem korlátozódik csupán figyelemfel-
keltő akciókra. A jövőben általános és középiskolá-
soknak, egyetemistáknak szóló, többlépcsős
rendezvényeket szerveznek, amely ismerteti a fenn-
tartható fejlődés elméletét, ösztönzi a környezettuda-
tos életvitelt. A szakmai hátteret ehhez a
marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ biztosítja, dr.
Hajdú Zoltán és munkatársai elméleti és gyakorlati
programokat dolgoznak ki, a megvalósításukhoz
szükséges anyagi forrást pályázat útján teremtik elő. 

Amint említettük, a bálnak is hasonló témája lesz.
A 7 órai megnyitót követően a műsor részeként a Na-
varra Dance kortárstánc-csoport ökoprodukciót mutat
be. Jakab Csaba és zenekara gondoskodik a jó han-
gulatról, majd a marosvásárhelyi Művészeti Líceum
képzőművész osztályainak kiválasztott alkotásait ár-
verezik. Lesz meglepetés és születésnapi torta, hiszen
a Marosvásárhelyi Rotary Téka Club 15 évvel ezelőtt
kezdte meg működését közösségünk érdekében.

(Fizetett politikai hirdetés)
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A Bukaresti Törvényszék első
fokon felmentette a korrup-
ciós vádak alól Nagy Péter
Tamás volt mezőgazdasági
államtitkárt. A hétfőn kimon-
dott ítéletről a törvényszék
szóvivője tájékoztatta az
MTI-t.

Az ítéletnek a romániai bírósá-
gok portálján megjelent kivonata
szerint a törvényszék a korrupció-
ellenes ügyészség (DNA) által ösz-
szeállított vádirat mindhárom
vádlottját valamennyi vádpont alól
felmentette, vagyonuk zárlatát fel-
oldotta.

A vádhatóság azt állította, hogy
az RMDSZ politikusa a miniszté-
rium főtitkárával, Virgil Gaman-
nal együtt 40 ezer euró
csúszópénzt kért és kapott a 
Romexpo kiállítási komplexum
vezetőitől a 2014 őszén megren-
dezett Indagra mezőgazdasági

vásár szervezési jogának odaítélé-
séért.

Nagy Péter Tamás 2014 márci-
usa és decembere között töltött be
államtitkári tisztséget a Ponta-kor-
mány mezőgazdasági minisztériu-
mában. Azt követően mondott le
tisztségéről, hogy 2014 decembe-
rében az RMDSZ kilépett a kor-
mányból. A DNA 2015. január
9-én letartóztatta, és vagyonát zá-
rolta. Az ugyanabban a hónapban
benyújtott vádiratban befolyással
való üzérkedéssel, csúszópénz el-
fogadásával, pénzmosásra és ma-
gánokirat-hamisításra való
felbujtással vádolta meg a vádha-
tóság. A volt államtitkár három hó-
napot töltött előzetes
letartóztatásban és házi őrizetben.

Az elsőfokú ítélet ellen a hivata-
los közleményben történő megje-
lenést követő tíz napban lehet
fellebbezést benyújtani. (MTI) 

Felmentették a volt 
mezőgazdasági államtitkárt

(Folytatás az 1. oldalról)

   4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ AKTUÁLIS – HIRDETÉS ______________________________________ 2019. november 20., szerda

Környezetvédelmi akció

Tisztelt romániai magyarok! 
Minden eddigi intézkedésemmel hozzájárultam hazánk fejlődéséhez és

mindannyiunk jólétének biztosítására törekedtem. Az ország gazdasága nö-
vekedett, valamennyien részesülhettek a bérek és nyugdíjak emelésében. 

2017 elejétől 54%-kal nőttek a fizetések 
és 47%-kal a nyugdíjak 

Hiszek abban a Romániában, ahol minden állampolgár, nemzetiségtől, kor-
tól, nemtől és vallástól függetlenül társadalmunk értékes tagja és senkit nem
hagyunk hátra. 

Kérem Önöket, november 24-én szavazzanak. Szavazzanak rám, szavaz-
zanak az egyenlő jogokkal rendelkező állampolgárok országára! 

Barátsággal, 
Viorica Dăncilă

Egyre gyakoribb a medvegázolás
Újabb medvét gázoltak el a
megyében hétfőn. Este 7 óra
körül Makfalva kijáratánál
egy Hargita megyei gépko-
csivezető elütötte a jármű
elé ugró állatot.

A járművezető azt nyilatkozta:
tudomása volt arról, hogy a vidé-
ken medvék vannak, másrészt az
úttest nedves volt, ezért óvatosan
vezetett, a gépkocsi sebessége nem
haladta meg az óránkénti 50 kilo-
métert, de már nem volt ideje elke-
rülni az ütközést. A kisbuszban
jelentősebb kár keletkezett, de a
férfinak nem esett bántódása, a
medve viszont néhány méterrel
odébb perceken belül elpusztult.

Az eset nyomán a prefektus
azonnal összehívta a helyszínre a
csendőrség, rendőrség, vészhely-
zeti, környezetvédelmi, erdővé-
delmi felügyelőség és az
állategészségügyi hatóság képvise-
letéből álló sürgősségi bizottságot,
de mivel az állat már elpusztult,
különösebb döntést nem kellett
hozni, ezért kiállítottak egy jegy-
zőkönyvet az esetről – tudtuk meg
Dósa Sándor kibédi polgármester-
től, aki nem elöljáróként, hanem a
kibédi 48-as vadásztársaság képvi-
seletében volt jelen. Véleménye
szerint a mintegy 250 kilogram-
mos anyamedve egyedül kószálha-
tott, mert sem a szemtanúk nem
számoltak be bocsokról, sem nyo-
mok nem utaltak arra, hogy kicsi-
nyei lettek volna. Vass Imre
makfalvi polgármester megkeresé-
sünkre hozzátette: az állatot a me-
gyeközpontba szállították, ahol
elhamvasztják. A községvezető
úgy véli, egyre több hasonló esetre
kerülhet sor az állatok túlszaporo-
dása és a lakott területekhez közeli
tartózkodásuk miatt. „Lassan több
medvét ütnek el a járművek az uta-
kon, mint kutyát” – állapította meg
a polgármester, aki arról is beszá-
molt, hogy a medve egyre gyak-
rabban látogatja meg a község
falvait, néhány napja egy család
udvarába hatolt be, bocsai egy pót-
kocsira másztak fel, a tulajdonos-
nak pedig a 112-es sürgősségi
számon kellett riasztania a hatósá-
gokat.

A makfalvi már a harmadik
medvegázolásos eset Maros me-
gyében az utóbbi napokban, múlt
pénteken Marosvécs közelében,
valamint a Petele és Körtvélyfája
közötti szkaszon ütöttek el jármű-
vek egy-egy vadállatot, amelyek
elpusztultak. A legnagyobb port
azonban a szombaton Szováta és
Parajd között elgázolt, majd közel
húsz órán át az úttesten szenvedni
hagyott medve esete kavarta, ami-
nek nyomán hétfőn a belügymi-
niszter menesztette Hargita megye
prefektusát.

A makfalvi esetet megelőzően
hétfőn újabb vadat gázoltak el, ez-
úttal Göcs és Balavásár között: egy
bejelentést követően kiszálló bi-
zottság egy hatalmas vaddisznót
talált az E60-as és 13-as számú
úttól nem messze a mezőn, az állat
testhőmérsékletéből ítélve hétfőn
reggel történhetett az eset – tudtuk
meg Székely István ákosfalvi állat-
orvostól. A vaddisznót az úttesten
ütötte el egy jármű, de sikerült túl-
jutnia a fémkorláton, még mintegy
harminc métert tehetett meg. Az
esethez kiszállt bizottságnak egy
meglepetésben is része volt: a kö-
zelben egy kimúlt medvebocsot ta-
láltak. Székely István szerint az
állat már 12–14 napja ott lehetett.
A jelek szerint a bocs az anyjával
akart átkelni az úton, de pórul járt,
a fejét érhette az erős ütés. A fém
védőkorláton megtalálták az anya-
medve karomnyomait, amiből arra
következtetnek, hogy sikerült sér-

tetlenül megúsznia a járművel való
találkozást.

Az állatorvos elmondta: ebben
az övezetben gyakori a vadállatok
elgázolása, másfél hónapja egy 50
kilogramm körüli bocs tetemét
szállították a rendelőjébe, ugyan-
csak gázolás áldozata lett. A med-
vék jelenléte valahol természetes
jelenség, hiszen ősszel a kukorica-
táblákban táplálkoznak, továbbá
nagy a túlszaporodás, mivel az alfa
hímeket levadásszák, így nincs ami
kordában tartsa a többi hímet, s ez-
által szabályozza a bocsok számát.
Míg évekkel ezelőtt általában csak
egy kicsinye volt az anyaállatnak,
ma már több esetben három is van. 

A medvék elhullásán sokan saj-
nálkoznak, a károsult autótulajdo-
nosokról nem esik szó. A
szakember szerint a károsultak
esetleg akkor részesülhetnek némi
kártérítésben, ha beperelik az ille-
tékes vadásztársaságot, és nyernek
is. A törvényt módosítani kellene,
hogy a vadállatok okozta kár ese-
tén a biztosítótársaságok is fizes-
senek a járműtulajdonosnak. Ő is
kíváncsian várja az új vadásztör-
vényt, hisz a medvepopuláció sza-
bályozása elodázhatatlan, és
természetellenes, hogy az önvéde-
lemből medvére lövő vadászok
esetében kivizsgálást folytatnak a
hatóságok, vagy az, hogy a tör-
vény semmiféle kártérítést nem
ítél meg a medvék áldozatául eső
védtelen személyeknek vagy utó-
daiknak. 

Gligor Róbert László

Hétfőn este Makfalva közelében ugrott jármű elé a nagyvad – perceken belül elpusztult 
Fotó: Dósa Sándor



M áté Dalmánál derűsebb és bát-
rabb kamasz lánnyal sohasem ta-
lálkoztam. Bizakodón emeli rám

nagy, barna szemét, miközben eddigi 13 évé-
ről, tennivalókkal teli hétköznapjairól és ün-
nepeiről mesél, majd apró, finom
mozdulatokkal rajzolja körém álmait: a tán-
cot, a verseket, a színpadot, ahol teljesen
szabadnak érzi magát.

A marosszentgyörgyi tinédzserrel sok
évvel ezelőtt, még óvodáskorában beszélget-
tem, találkozásunkból riport született. Öröm-
mel láttam, hogy akkori vidámságát,
lendületét hatodikos nagylányként is meg-
őrizte, nyoma sincs benne a serdülőkori una-
lomnak. Pedig mozgástere szűkebb, mint
kortársaié, legalábbis látszólag, mert az
elektromos kerekes szék, ami iskolai ülőhe-
lyeként is szolgál, pillanatra sem gátolja
meg a szárnyalásban. 

Tanítási időben, a 11 órás nagyszünetben
nyitunk be Dalma édesanyjával, Adéllal a
szentgyörgyi iskola osztálytermébe. Pár
perce csengettek ki, a legtöbb gyerek még
nem hagyta el a helyiséget, de kérésünkre
lassan kiszállingóznak. Dalma már vár,
gyorsan össze is csukja a hordozható számí-
tógépet, amelyen – mivel a kézírás megtanu-
lására nem volt lehetősége – nagy
igyekezettel pötyögi be a tollba mondott, táb-
lára írt leckéket. Kérdezz-felelek játékunkat
a kívánságokkal kezdjük. 

– A színpadon vagyok igazán önmagam.
Nekem nem is kell más, csak hogy ott legyek,
és mondhassam a magamét – mondja a teljes
lényéből mosolygó tizenéves, aki pár hete, a
Maros Művészegyüttes termében, a gyer-

mekkonferencia résztvevőjeként hegedűkísé-
rettel mondott verset – újdonsült jó barátja,
a Művészkuckó Egyesületből ismert Portik
Viktor muzsikájára –, december első felében
pedig egy budapesti jótékonysági estre lesz
hivatalos, ahol gyógytornász táncoktatójával
kerekes székes produkciót ad majd elő. 

– Itthon már többször felléptünk. A tavalyi
show-ban az volt a legjobb rész, amikor a
párom felvett az ölébe,
és megforgatott a leve-
gőben – idézi fel az elő-
adást. Azt már az
édesanyjától tudom
meg, hogy idén október-
ben a marosvásárhelyi Olympicus Kupán fi-
gyelt fel rá a pesti ParaDance Company, ők
hívták fellépni a magyar fővárosba. 

A becsengetésig rendelkezésre álló szűk
húsz percben sok mindenről beszélgetünk –
a tánc és a szenvedélyes verstanulás mellett
az iskolai dolgokról, kedvenc és nehézséget
okozó tantárgyakról, osztálytársakról, napi
rutinról.

– A románórákat szeretem a legjobban.
Kicsi koromtól sokat vittek kezelésre, és leg-
többször román orvosok, asszisztensek ke-
zébe kerültem. Így jóformán még alig tudtam
magyarul, amikor a román már kezdett rám
ragadni – meséli Dalma. Azt sem titkolja,
hogy az igazi kihívás számára a matematika,
de nem feltétlenül a bonyolult tananyag
miatt, hanem azért, mert a laptopján nehéz
bizonyos fogalmakat, például a törteket meg-

jeleníteni, a hatodikos mértanról nem is be-
szélve. Sokáig halogatom az egészségi álla-
potot érintő, kényes kérdést, de Dalma ebben
is a segítségemre siet. 

– Számomra nincs tabutéma – nyugtat
meg, aztán meghatóan felnőttes tárgyilagos-
sággal vázolja fel helyzetét: – Születésemtől
tetraparézisem van, azaz négy végtagot
érintő görcsös bénulás. Emiatt nem tudtam

megtanulni járni, és a
kezemet is korlátozot-
tan használom. Mióta
az eszemet tudom,
gyógytornász foglalko-
zott velem, ez most is a

napi programom része. Otthon van egy spe-
ciális járókám, azzal pár másodpercre egye-
dül is meg tudok állni.

A sebészeti beavatkozásokat édesanyjával
együtt számolják össze, a szívműtéttel együtt
11 a végeredmény. Adél elmeséli, hogy a leg-
első műtét, amelyet egy hazai orvos a csípő-
ficam miatt javasolt, nem volt sikeres, ezután
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tá-
mogatásával kerültek ki Budapestre, újabb
beavatkozásokra. A számos fejlesztés követ-
keztében Dalma most már jobban tudja moz-
gatni a kezét, számítógépén órák hosszat
írogat barátainak, főként a hegedűs Viktor-
nak, akit nemrég Korda György és Balázs
Klári koncertjén ismert meg a Kultúrpalotá-
ban.

– A koncert végén tartotta a kerekes szé-
kemet, hogy édesanyám le tudjon vinni a lép-

csőn, aztán megkérdezte, hogy énekeljen-e
nekem. Persze, igent mondtam. Emlékszem,
este kilenckor ért véget az előadás, és mi 10-
kor még ott daloltunk a palota előtt. Egész
kör formálódott körülöttünk – idézi fel
Dalma az emlékezetes estét. A barátság
azóta is megmaradt, van, hogy délután 4-től
este 10-ig beszélgetnek Viktorral az interne-
ten – teszi hozzá az édesanyja. A jól elraktá-
rozott pillanatok közül kerül elő a Tamás
Gábor-koncert is, amelyen az énekes lement
a lányhoz a nézőtérre, együtt énekelt vele,
majd elhallgatott, és hagyta, hogy Dalma
hangja töltse be a termet.

Az élmények számbavételét – amelyekből
bizonyára sokkal több van, hiszen az édes-
anya minden alkalmat megragad, hogy kul-
turális rendezvényekkel ajándékozza meg
lányát, aki valósággal „vadássza” a kon-
certeket, a táncpróbák mellett pedig kórus-
ban is énekel – az iskolacsengő szakítja
félbe. A következő percben a matektanárnő
lép a terembe, nincs maradásom. Dalma
padján újra kinyílik a laptop, előre néz, fi-
gyel. Pár mondata az ajtóig kísér. 

– Az a legnagyobb álmom, hogy megta-
nuljak járni, és hogy orvos legyek. Persze, a
sztárság mellett.

Édesanyjával még váltunk pár szót. A leg-
fontosabbat a végére hagyja.

– Abban támogatom Dalmát, amire vá-
gyik. Ami a színpadi karriert illeti, rendkívül
ügyesen boldogul, a maga útját egyengeti,
nekem csak ott kell állni mögötte. Az a ren-
geteg szeretet, amit tőle kapok, mindent
megér. Nem adnám száz szaladgáló gyere-
kért.
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Akadálymentes álmok
Fotó: Bereczky Sándor

A Magyar Középiskolások Or-
szágos Szövetsége (MAKOSZ)
november 22–24. között szer-
vezi meg az országos képzés-
hétvégét Szovátán. Az esemény
fő témája a szavazás lesz és az,
hogy mi történne akkor, ha már
16 éves kortól lehetne szavazni.
Az esemény kapcsán Domokos
Ferencet, a MAKOSZ elnökét kér-
deztük.

– Kezdjük az elején: mi is az orszá-
gos képzéshétvége?

– Az országos képzéshétvége, rövi-
debb nevén az OKH a Magyar Közép-
iskolások Országos Szövetségének az
egyik rendezvénye, amely az iskolai
tanévben egy hétvégét fed le. A ren-
dezvényen egy adott témában mélyül-
nek el a résztvevők. Az OKH-t,
immáron három éve, évente kétszer
szervezi meg a MAKOSZ, tavasszal
és ősszel. A tavaszi kiadás inkább ér-
dekképviseleti és szervezeti témákat
érint, ősszel pedig közéleti és politikai
témákat boncolgatunk. Ez az esemény
informális, valamint nonformális
módon próbálja nevelni a résztvevő-
ket, az ország különböző részein élő
magyar diákokat. A képzéshétvégéről
fontos megemlíteni, hogy ezen az ese-
ményen a legtágabb a paletta, hiszen
ellentétben például egy médiatalálko-
zóval, ahol a médián és a különböző
kommunikációs technikákon van a
hangsúly, az OKH-n több téma több
szempontból is terítékre kerül.

– Ezúttal a szavazás lesz az egyik
téma. Ezen belül pedig az, hogy mi
lenne akkor, ha már 16 éves kortól le-
hetne szavazni. Ti mint a MAKOSZ
tagjai hogyan látjátok ezt a kérdést?

– A MAKOSZ-nak az álláspontja
ilyen téren befolyásolható lenne. Nem
hiába dobtuk fel ezt a témát a rendez-
vényre, hiszen valóban kíváncsiak va-
gyunk, hogy legalább a saját
közegükben a fiatalok hogyan látják
ezt a kérdést. De ezenfelül a MA-
KOSZ-nak az az álláspontja jelen pil-
lanatban, hogy ahhoz, hogy tényleg
reálisan lehessen kezelni a 16 éves
szavazókorhatár bevezetését Románi-
ában, szükség lenne egy magától is

szerveződő társadalmi nevelésre és
egy jobban működő, hatékonyabb ok-
tatási rendszerre. Próbáljuk a rendez-
vény résztvevőit bevonni ebbe a
folyamatba, hiszen a hatékonyabb ok-
tatáshoz a diákok is nagymértékben
hozzá kell járuljanak.

– Kik vehetnek részt ezen az esemé-
nyen?

– Az országos képzéshétvégére,
mint a legtöbb rendezvényünkre,
akármilyen középiskolás jelentkezését
várjuk. Természetesen rendezvényről
rendezvényre változó érdeklődési
körű fiatalokat célzunk meg, viszont
konkrétan érkezett már olyan kérdés,
hogy önmagában ez az esemény
mennyire fog arról a közéletről vagy
politikáról szólni, amit például a hí-
rekben láthatunk. El kellett mondani,
hogy mind a politika, mind a szava-
zási korhatár megváltoztatása több-
rétű kérdés. Ilyen tekintetben merült
fel, hogy beszélünk tanárokkal is
arról, hogy milyen kellene legyen a
nevelés, hogy egy jobban működő tár-
sadalmat neveljünk. De arról is lesz
szó, hogy egy parlamentben vagy
éppen Románia parlamentjében ho-
gyan kellene egy ilyen módosítást
megejteni.

Ezek fényében elmondhatjuk, hogy
olyanok jelentkezését várjuk, akiket
érdekel a rendezvényszervezés, olya-
nokat, akiket érdekel, hogy milyen
egy törvénymódosítás jogi háttere, de
az is jó, ha valaki fejleszteni szeretné
magát ilyen téren, illetve ki szeretne
lépni a komfortzónájából, és más vá-
rosokból érkező diáktársakkal sze-
retne találkozni, barátkozni.

– Az őszi OKH Szovátán lesz. Hogy
választottátok ki a helyszínt?

– A rendezvények helyszínének ki-
választása viszonylag hosszas folya-
mat. Minden évben februárban van
egy nagygyűlés a MAKOSZ-nál, ahol
minden megye képviselője jelen van,
és leszögezzük az éves programtervet,
a dátumokkal és a helyszínekkel
együtt. A kiválasztásnál a demokrácia
elvét követjük, tehát a többség sza-
vazza meg, hogy az adott esemény hol
legyen megtartva. A javaslatok az el-
nökség és a különböző diáktanácsok
részéről érkezhetnek. Ezúttal a Maros
megyei diáktanácsnak köszönhetünk
egy nagy jelentőségű segítséget a ren-

dezvény helyszíni lebonyolítása és a
szervezés tekintetében. Nem titok,
hogy a Maros megyei diáktanács ja-
vaslatára lett Szováta a rendezvény
helyszíne.

– Meglátásotok szerint mennyire
érdekli a mai fiatalságot a politika?

– Ez nagyon változó, de ugyanak-
kor rengeteg dolog függ a tálalástól is.
Mindenki mindennap találkozik a po-
litikával, humoros vagy nem humoros
formában. A Magyar Középiskolások
Országos Szövetségének álláspontja
szerint az az egészséges hozzáállás, ha
valamennyire érdeklődnek a diákok a
politika iránt, nem zárkóznak el tőle
teljesen. Ez azért lényeges, hogy tud-
juk a különböző híreket mérlegelni és
megfelelő módon értelmezni. Nagyon
örvendünk annak, hogy a mi célcso-
portunk, a középiskolások rendelkez-
nek egy konstans érdeklődéssel a
politika iránt, ezt az is bizonyítja,
hogy aznap, amikor meghirdettük az
eseményt, be is teltek a helyek. Ezért
már csak a megyei eloszlás függvé-
nyében tudjuk befolyásolni, illetve
rangsorolni, hogy kik azok, akik részt
vehetnek az eseményen. Ebből is lát-
szik, hogy igenis érdekli a diákokat a
politika, még akkor is, ha ennek nem
minden esetben az előnyös arcát lát-
ják, viszont ettől függetlenül úgy tud-
nak hozzá viszonyulni, mint egy
szükséges dologhoz.

– Kik lesznek az előadók?
– Próbáltuk a szombat délutánt na-

gyon meghatározó workshopokkal és
műhelymunkákkal kitölteni. Mi csak
az előadókat, jelen helyzetben az esz-
közöket akarjuk megadni, hogy ebben
az igazán többrétű csoportmunkában
boldogulni tudjanak. Éppen ezért nem
szeretnénk lelőni a poént, így csak
annyit mondok, hogy egy olyan pro-
jekt megvalósításán kell gondolkoz-
zanak, amely érinti a
kampányszervezést, a kampánystraté-
giákat, a projektmenedzsmentet, a
kommunikációt, a jogi hátteret és az
állampolgári nevelés megfelelő meto-
dológiáját. Az egyik támogatónknak,
egy brüsszeli alapítványnak is lesz
előadása, ami angol nyelven fog zaj-
lani, ez az előadás a projektmened-
zsmentről fog szólni. Az állampolgári
nevelést illetően helyi tanárral fognak
beszélgetni a diákok. A többi meghí-
vottal kapcsolatban még különböző
pontosítások lesznek, de ezeket sze-
retnénk meglepetésszerűen publikálni
az online felületeinken.

Nagy-Bodó Szilárd

Országos képzéshétvége
Fiatalok és a politika

Részegek Újvidéken 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatá-

nak Ivan Viripajev Részegek című előadása (r.: Radu Afrim) no-
vemberben Szerbiában vendégszerepel a Synergy WTF – a Nyelvi
Kisebbségi Színházak Nemzetközi Fesztiválon. Az előadásra no-
vember 23-án, szombaton 19 órától kerül sor az Újvidéki Színház
nagytermében.

Fiatal lányok, modellek, friss házasok, középkorú házastársak,
bankmenedzserek, fesztiváligazgatók, megcsalt férjek és felesé-
gek, összesen tizennégy különböző rangú, életkorú férfi és nő vall
a Részegekben a világról, elveszett értékeinkről. A mű szerzője
az orosz új dráma mozgalom folytatójaként, valamint az Oxigén
művészeti mozgalom elindítójaként egy teljesen új esztétikán ala-
puló színházi nyelvvel kísérletezik: bár a minket körülvevő nyers
valóságról beszél, visszalopja a költészetet a színházba. 

Radu Afrim valós élethelyzeteket teremtve mondatja ki a sze-
replőkkel a részegség különös állapotában bennük megfogalma-
zódó dilemmákat: Ki az, aki nem fél a haláltól? Mit jelent az
istenhit, az emberi hűség és szeretet ma, amikor a mindennapi ta-
pasztalat nem a transzcendencia megélése, hanem a megélés utáni
sóvárgás? Hogyan kell hazugság nélkül élni?

Hogy mit válaszolunk, az nyilván rajtunk áll.
A kortárs orosz író drámáját Kozma András fordításában állí-

totta színpadra a Tompa Miklós Társulat. A 18 éven felülieknek
ajánlott produkció angol és szerb feliratozással követhető. 

Szereplők: Kádár Noémi, Gáspárik Attila, Nagy Dorottya,
Bokor Barna, Kovács Botond, B. Fülöp Erzsébet, Galló Ernő, Be-
rekméri Katalin, László Csaba, Moldován Orsolya, P. Béres Il-
dikó, Kádár L. Gellért, Bartha László Zsolt, Simon
Boglárka-Katalin, Varga Balázs, Csíki Szabolcs.

Ének: Kásler Magda; nagybőgő/double-bass: Kostyák Márton;
zongora/piano: Boros Csaba.

Rendező: Radu Afrim; díszlettervező: Bartha József; jelmez-
tervező: Moldován Orsolya; zene: Boros Csaba; koreográfus: Da-
bóczi Dávid; rendezőasszisztens, dramaturg: Szabó Réka.
(PR-titkárság)



November 5-én mutatták be
Marosvásárhelyen, a Bernády
Házban László Judit Vezetői kihí-
vások és megoldások 1.0 című
könyvét. Az első bemutató
Kolozsváron volt, ezt követte
a bukaresti, most jutott el
Marosvásárhelyre is. A könyv-
ben hat üzletember történe-
tét ismerhetjük meg, akik
közül négyen jelen is voltak a
bemutatón: Fejér Attila, Gor-
bai Attila, Nagy Károly, vala-
mint Széll Levente. A könyv
bemutatása után a szerző vá-
laszolt kérdéseinkre.

– Hogyan született meg a könyv
gondolata?

– Az elmúlt években több köny-
vet is olvastam, menedzsmentkép-
zésre jártam. Volt egy olyan
csoporttársam, aki elhozta a munka-
helye történetét könyv formában,
amiben a tulajdonosok leírták, hogy
miért és milyen úton alapították
meg a céget. Talán ez volt a kiindu-
lópont, nagyon érdekesnek tartot-
tam, mert többek között
megismertem azt a céget, ahol dol-
gozik. Ezután kezdtem el más, ha-
sonló történeteket keresni, de nem
találtam semmilyen rögzített formá-
ban. Akkor döntöttem el, hogy va-
lamit kellene csinálni ilyen téren.
Író-olvasó találkozón írók beszél-
gettek arról, hogy mit és hogyan
csináltak. Elhatároztam, hogy én is
hasonlóan csinálom. Az volt a terv,

hogy meghívok cégvezetőket, aki-
ket a tapasztalataikról, az életükről,
a gondolkodásmódjukról kérdezek,
valamint arról, hogy miként szüle-
tik meg egy-egy döntésük.

– Miről is szól a könyv?
– Azt szerettem volna megmu-

tatni, hogy itthon is vannak érdekes,
értékes cégvezetők, akik mellett ér-
demes dolgozni. Utólag kiderült,
hogy kimondottan érdekes tapasz-
talatokat osztanak meg, és kima-
gasló ötleteik vannak. Elmesélik,
hogy mennyire hittek önmagukban,
mire fektették a hangsúlyt és meny-
nyire voltak fontosak a különböző
dolgok az életükben. Természetesen
erről nem lehet úgy beszélni, hogy
nem mondjuk meg, milyen cégnél
dolgozik az illető, hiszen enélkül
nem lenne hiteles a történet. Hiába
mondanák el, hogy miként interjúz-
tatnak, hogyan oldanak meg konf-
liktushelyzeteket, ha nem tudjuk,
hogy milyen cégnél dolgoznak.
Éppen ezért mindig azzal kezdtük a
beszélgetést, hogy a cég története
hogyan alakult, azután az adott ve-
zető karrierjének útjára is kitértünk.
Ez többnyire egybeesett, de néha
menet közben fonódott össze a
kettő. Ezek után pedig beszéltünk
iparági érdekességekről is, hiszen
sok ember nem ért az adott gazda-
sági területhez. Személy szerint én
nem értettem, hogy ha olcsó a
gyógyszer, és az állam kötelezi,
hogy olcsó legyen, akkor miért
nincs? Arra gondoltam, miért nem
gyártanak többet, hiszen kereslet
van rá, és többet el tudnának belőle

adni. Ezeken a beszélgetéseken ér-
tettem meg, hogy ha kötelezik,
hogy a gyógyszer legyen olcsó,
akkor Romániában se olcsó, se
drága nincs. Más területeken egyéb
érdekességekről beszéltünk. A be-
szélgetés második felében követ-
keztek a standardnak mondható
kérdések az alkalmazás módjáról, a
rokonokról és barátokról a vállalat-
ban, a csapatfejlesztésről és arról is,
hogy mit tesz, ha valaki bekopog
egy jó ötlettel, mennyire veszi azt
figyelembe. De mivel ezek élő be-
szélgetések, a hallgatóságnak is van
lehetősége kérdést feltenni. Nem tit-
kolom, hogy az érdekes hallgatói
kérdéseket beépítem a következő
beszélgetésekbe más cégvezetők-
kel, és természetesen a könyvbe is.

– A marosvásárhelyi bemutatón
négy cégvezető volt jelen. Miért
pont őket hívta meg?

– A válasz nagyon egyszerű.
Nekik volt idejük. A könyvben ösz-
szesen hat cégvezető történetét is-
merheti meg az olvasó – Fejér
Attilán, Gorbai Attilán, Nagy Káro-
lyon, Széll Leventén kívül Sós
Réka és Zsigmond István története
is fellapozható.

Sós Réka azért nem tudott itt
lenni, mert Mongóliában van, egy
projektet kell befejeznie. Zsigmond
Istvánnak pedig a cégénél akadt ha-
laszthatatlan dolga.

– Mennyire érdekli a könyv az
embereket, melyik részét tartják ér-
dekesnek?

– Általában a könyv egésze ér-
dekli az olvasókat. Néha olyan kér-

déseket tesznek fel, ami eszembe se
jutott volna, éppen ezért a bemutató
elején megkérem őket, hogy a be-
szélgetés közben is tegyék fel a
kérdéseiket, ne várják meg a végét.
Elmondhatom, hogy a marosvásár-
helyi könyvbemutatón annyi kér-
dés volt, hogy csak a bevezető
kérdést volt időm feltenni, utána a
hallgatóságéi következtek. Szerző-
ként jó látni, hogy minden korosz-
tály érdeklődik a könyv iránt.
Mindhárom bemutatón voltak 70
évesek is, de nem egy 20 év körüli
fiatal is eljött, és érdeklődve fi-
gyelte a beszélgetést. Természete-
sen ezekre az eseményekre
eljönnek az ismerősök is, és utána
egyesek elmondták, hogy ismerik
az adott cégvezetőt mint ember, de
nem tudták, hogy milyen mint ve-
zető, és örülnek, hogy a beszélge-
tésnek köszönhetően megismerték
ezt az oldalát is.

– Nagyon sok történetet hallha-
tott, melyik volt a legnagyobb ha-
tással önre?

– Nem tudok ilyent felidézni,
mindegyik egyformán hatott rám.
Egyes beszélgetéseknél viszont arra
döbbentem rá, hogy bizonyos konf-
liktushelyzeteket hasonlóan éltem
meg én is. Ilyenkor kérdeztem meg,
hogy milyen esetben alakul ki egy
cégvezetőnél konfliktushelyzet, és
szinte mindig azt a választ kaptam,
hogy amikor azt kell eladni, ami
nincs, hiszen mindenki azt akarja
megvenni, ami nincs. Én is fejlesz-
tésben dolgoztam, és az eladó kol-
légáim mindig éppen azt adták el,
ami nem volt, úgyhogy mindig ro-
hanni kellett az újonnan eladott ter-
méket előkészíteni, hiszen a
raktáron levő termékeket nem

adták el, de ami még nem volt rak-
táron, azt igen.

– A könyvének az a címe, hogy
Vezetői kihívások és megoldások
1.0. Mit jelöl az 1.0?

– A bemutatón is elmondtuk,
ezek a történetek élő beszélgetések
átiratai. Ez a hat beszélgetés úgy-
mond egy évad, az átírása tavaly
ősztől idén tavaszig tartott. A máso-
dik évad beszélgetései is megtörtén-
tek, és születőben van a könyv. A
harmadik, egyben utolsó évadot
most novemberben fogjuk elindí-
tani, és abból is szeretnék egy köny-
vet írni.

– Mikorra várható a második
évad könyv formában, azaz a Veze-
tői kihívások és megoldások 2.0?

– Az első könyv írása közben
megtanultam, hogy miből is áll a
könyvírás, remélem, sikerül moti-
válnom a cégvezetőket, hogy a
megfelelő jóváhagyásokat megcsi-
nálják, mert csak azután adjuk ki a
könyvet, miután átolvasták a szö-
vegváltozatokat. Ez eddig sok időt
vett igénybe. Igaz, én sem tudtam,
hogy hány lépésből fog állni a
könyvkiadás, azonban tanultam, és
előre elmondom a cégvezetőknek,
hogy miből is áll az egész, külön
megkérem őket, hogy csak akkor
bólintsanak rá, ha tudnak időt sza-
kítani a változatok elolvasására.
Megígérték, tehát reménykedem
abban, hogy jövő év elején meglesz
a második kötet. Amiben csak öt
cégvezető fog szerepelni, négy férfi
és egy nő. Ami biztos, hogy annak
is lesz Marosvásárhelyen bemuta-
tója, hiszen két itteni cégvezető is
szerepel a könyvben, név szerint
Varga-Pál Petri Zsolt és Albert At-
tila.

Szerkesztette: Benedek István
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Díjazták 
a legjobb vállalkozásokat

Cégvezetők élete
Vezetői kihívások és megoldások

Uniós összevetésben is erősen gyarapodik 
a romániai autópark

134.698 személygépkocsit írtak forga-
lomba az idei év első tíz hónapjában Romá-
niában, amivel az ország a 14. helyen áll
európai uniós összevetésben. A tavalyi év
azonos időszakához képest 18,9 százalé-
kos bővülésről számol be kedden nyilvá-
nosságra hozott statisztikájában az
ACAROM.

Októberben 8,7 százalékkal több autót írtak forga-
lomba az Európai Unióban, mint 2018 tizedik hónap-
jában, elérve az 1.177.746 egységet.

A 2019. január-október időszakban növekedést
mértek Németországban (+3,4%), miközben Fran-
ciaországban (-0,3%), Olaszországban (-0,8%),
Nagy-Britanniában (-2,9%) és Spanyolországban 
(-6,3%) kevesebb új autót írtak forgalomba, mint egy
évvel korábban.

Az unióban összesen 12.946.921 autót írtak for-
galomba, ami 0,7 százalékos visszaesést jelent a ta-
valyi év első tíz hónapjában regisztrált adathoz
viszonyítva.

A legnépszerűbb márkának a Volkswagen bizo-
nyult 3.262.002 értékesített egységgel és 1 százalé-
kos növekedéssel, majd a PSA és a Renault csoport
következett 2.138.037, illetve 1.385.941 eladott egy-
séggel. Előbbinél 0,6 százalékos, a francia csoportnál
pedig 1,3 százalékos volt a zsugorodás 2018-hoz
mérten. Daciából 490.436 talált gazdára valamely
európai uniós országban, ami 10,7 százalékos bővü-
lést mutat az előző év azonos időszakához képest.
Ford márkájú személygépkocsiból 815.479 új egy-
séget írtak forgalomba a január–október periódus-
ban, ami 3,5 százalékos visszaesést mutat az előző
esztendőhöz mérten. (Mediafax)

Nagy-Bodó Szilárd

Október utolsó napján immár 26.
alkalommal került sor a legjobb
Maros megyei cégek díjazására a
Maros Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében.

Az idei kiadásra a díjátadó gála új
helyszínre költözött, ezúttal Marosvá-
sárhelyen, a Gallery Wedding Garden
esküvőszalon látta vendégül a rendez-
vényt.  A Maros Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara egyedien kidolgozott, az
előző évi üzleti teljesítményen alapuló
kritériumrendszer alapján rangsorolja a
vállalkozásokat. 

A múlt év üzleti adatain alapuló
idei cégkatalógusban az eddigi évek-
hez viszonyítva több (1075) vállal-
kozás szerepel a megyénkben
működő cégekből, melyek közül
számos az országos szaknévsorban
is előkelő helyet foglal el. A helyha-
tóságokat Mircea Duşa prefektus
képviselte az ünnepélyes seregszem-
lén, a gálán több állami intézmény
megyei kirendeltségének vezetője is
megjelent.

Pop Vasile, a kamara elnöke üd-
vözlőbeszédében a rangsorolás fel-
tételrendszerét is kifejtette. Eszerint
a cégek teljesítményét az üzleti for-
galom, az abszolút nyereség, a nye-
reségráta, a munkaerő-felhasználás
hatékonysága és a befektetett tőke
felhasználásának hatékonysága
alapján értékelik. Ilyen kritérium-
rendszer szerint először a megyénk-

beli kereskedelmi kamara kezdett
cégrangsort készíteni, a módszer
innen terjedt el az országban.

A legjobb megyei vállalkozások
közül 342 az országos rangsorban is
a legjobbak között található, közülük
46 vezető helyen szerepel a maga
szakterületén. Valamennyi mutató-
nál javultak az adatok az előző esz-
tendeiekhez képest, ezek alapján az
országos rangsorban Maros megye
az egy évvel korábbihoz hasonlóan
a 7. helyen áll. A fent említett felté-
telek alapján a tavalyinál nagyobb
számú, 17.404 cég adatait értékelték,
melyek éves mérleget nyújtottak be
a múlt évre. Ezekből – a különböző
gazdasági szektorok és a cégek
nagysága alapján – idén 772 vállal-
kozás ért el a megyei rangsorolásban
első helyet.

Az éves rangsor mellett kiváló-
sági okleveleket is átadtak, ilyen el-
ismerést azok a cégek kaphattak,
amelyek az utóbbi öt évben stabilan
jó üzleti eredményeket értek el.
Külön díjazták a legjobb exportőrö-
ket és a legsikeresebb üzletasszo-
nyokat is. A díjazott vállalkozások és
mások is szerepelnek a már szintén
hagyományossá vált éves cégkataló-
gusban, melynek nyomtatott válto-
zata 1075 cég adatait tartalmazza; a
szép kivitelezésű kiadványt a ka-
mara külképviseleteken, üzleti ren-
dezvényeken népszerűsíti. Illusztráció Forrás: auto-bild.ro



Húsz évvel ezelőtt végezték
az első szívátültetést Maros-
vásárhelyen, országos vi-
szonylatban ez volt a
második sikeres beavatko-
zás. Az évfordulóról a sür-
gősségi szív-érgyógyászati
és transzplantációs intézet
nemzetközi tudományos ta-
nácskozással emlékezett
meg. A Híd az idő felett című
kétnapos rendezvényen,
amelynek a Privo szálloda
volt a helyszíne, a hazai szív-
sebészek mellett neves kül-
földi szakemberek vettek
részt és tartottak előadást.
Köztük volt Sarah Shunway
minnesotai mellkas- és 
szívsebész professzor, 
dr. Norman E. Shunway, az
első amerikai szívátülte-
tést végző sebészprofesszor
lánya.

A szimpóziumon magyarországi,
németországi, horvátországi szak-
emberek számoltak be az előrehala-
dott szívelégtelenség különböző
kezelési módszereiről, a gyermeken
és felnőtteken végzett szívátül-
tetések és más súlyos szívbetegsé-
gek kezelésének eredményeiről. 
Dr. Deac Radu professzor előadást
tartott, és filmen is bemutatta az
első Marosvásárhelyen végzett szí-
vátültetést. 

A résztvevők az egészségügyi
szaktárca képviselőivel közösen ke-
rekasztal-beszélgetésen vitatták
meg a gyermekszívgyógyászat és 
-szívsebészet jövőbeli teendőit. Két
másik megbeszélésen a romániai és
az európai transzplantáció jövőjéről
vitáztak az ország egyetemi köz-
pontjaiból, illetve a külföldről érke-
zett szakemberek. 

A tanácskozásról dr. Suciu 
Horaţiu professzort, a Marosvásár-
helyi Sürgősségi Szív-érgyógyá-
szati és Transzplantációs Intézet
vezetőjét kérdeztem. 

– Ahogy a szimpózium program-
jából is kiderül, évfordulóra emlé-
keztünk. Húsz évvel ezelőtt, a
Bukarestben végzett első szívátül-
tetés után három héttel Marosvásár-
helyen is új szívet kapott egy
súlyos, halálközeli állapotban levő
beteg, aki 17 évvel élte túl a műté-
tet. Rezidens orvosként a műtétet
végző Deac Radu professzor segí-
tőtársa voltam. Az operáció egy
szép történet kezdetét jelentette, a
meghosszabbított életek mellett a
legnagyobb nyeresége egy olyan
csapat kialakítása volt, amely siker-
rel folytatja az elődök munkáját.
Manapság az egyetlen központ va-
gyunk az országban, amely bármi-
kor, a nap bármely időpontjában
elvégzi a szívátültetést. Úgy érez-
zük, hogy a transzplantációnak egy
folyamatos tevékenységnek kell
lennie, ami egy állandó jelleggel ké-
szenlétben levő csapatot feltételez.
Van egy főleg fiatal szakemberek-

ből álló csoport, amely elmegy ki-
operálni a szervdonor szívét, a töb-
biek az itthoni előkészületeket
végzik, mert négy óra alatt már do-
bognia kell az átültetett szívnek. Ez
odaadó, összehangolt munkát, 24
órás készenlétet jelent. A legnehe-
zebb a csapatot megtartani az ismert
romániai körülmények között, ami
korántsem jelent egy teljesítményo-
rientált rendszert. Ezért hívtam meg
a magyar és horvát szakembereket,

hogy bebizonyítsák: kiváló eredmé-
nyeket lehet elérni olyan országok-
ban is, amelyeknek a miénkhez
hasonló volt a sorsuk.

– Hány szívátültetés helyszíne
volt a marosvásárhelyi intézet,
évente hány műtétet végeztek?

– Az elmúlt húsz évben 82-en
kaptak új szívet, ez évi hat-hét át-
ültetést jelent. Voltak időszakok,
amikor tíz-tizenegy, máskor két-
három műtétre volt lehetőségünk,
két évig egyre sem, amikor na-
gyon nehéz helyzetben volt az in-
tézet. Ez messze áll attól, amit
szeretnénk, de mégis olyan telje-
sítményt jelent, amely rendkívül
sok munkának az eredménye, mi-
közben nagyon sokszor hiányzik a
megértés azok részéről, akik az
egészségügyet vezetik. Másrészt a
páciensek sem mindig vannak tu-
datában annak, hogy milyen óriási
erőfeszítést, áldozatot jelent egy
szívátültetés megszervezése és le-
bonyolítása.

– Milyenek a transzplantált bete-
gek életkilátásai?

– Van olyan betegünk, aki már
húsz éve kapott más szívet, világvi-
szonylatban negyvenéves túlélésre
is van példa. A szívátültetés már
nem a kísérleti állapotban van, egy
jól kidolgozott módszertan szerint
végezzük, és jól meghatározott
helye van a szívsebészetben. 

– A klinika finanszírozása fedezi-
e a költségeket?

– Sajnos nem, ahogy a külföldi
kollégáktól hallottuk, az Egyesült
Államokban 1,4 millió dollárt kap a
klinika egy szívátültetésért, itt ná-
lunk 23 ezer eurót, ami távol áll a
valós összegtől, amibe kerül. Ennek
a következménye, hogy a romániai
kórházaknak nem érdekük, hogy

szívátültetést végezzenek, hogy
egyáltalán belekezdjenek ebbe a te-
vékenységbe. Az általános véle-
mény szerint növelni kell a
transzplantációk és a szívátültetést
végző klinikák számát, ehhez azon-
ban nagyobb anyagi és egyéb támo-
gatásra lenne szükség.

– Van-e elegendő szervdonor,
ugyanis Románia nem tagja az Eu-
rotransplantnak, ami tágabb lehe-
tőségeket biztosít?

– A kettő együtt működik, ha nö-
velhetjük a szívátültetések számát,
akkor több lesz a donor. Jelenleg
ezen a téren is érdektelenséggel kell
számolni. Van bőven javítanivaló,
ami csak egy tudományosan meg-
alapozott, szervezett megközelítés-
ben lehetséges. Ha nincs ilyen
stratégia, akkor továbbra is egy
helyben topogunk. 

– Nagyon súlyos beteg kapott
legutoljára új szívet; hogyan tör-
tént?

– Két héttel ezelőtt egy nagyon
súlyos állapotban levő, az intenzív
terápián kezelt betegen hajtottuk
végre az átültetést, az állapota sta-
bil, de valószínű hosszabb lesz a
felépülése.

– A tanácskozás díszvendége volt
dr. Sarah Shunway professzor asz-
szony a Minnesotai Egyetemről,
úgy hallottam, hogy érdekes elő-
adást tartott. 

– Ő egy élő legenda, nemcsak
azért, mert jó szívsebész, hanem a
neve miatt is, hiszen az édesapja dr.
Norman E. Shunway professzor, a
modern szívsebészet megalapítója
és tudományos alapokra helyezője.
Nagy elismerésnek érezzük, hogy
lánya az Egyesült Államokból ellá-
togatott hozzánk, és értékelte a
munkánkat.

Időhíd
Tanácskozás a szívátültetés marosvásárhelyi kezdeteiről 

és a jövőbeli kilátásokról 

A Zongor Vivien Ilonának való adako-
zásról utoljára július 15-én írtunk. A két-
éves szabédi kislány ritka betegséggel
született: kis méretű gége, a bal hangszál
teljesen, a jobb hangszál részlegesen bé-
nult. Romániában nem tudtak segíteni
rajta, csupán Szegeden, sebészeti beavat-
kozással. Körülbelül 10.000 euróra volt
szükség az altatásra, az antibiotikumokra,
a rehabilitációs kórházi kezelésekre és a
beavatkozás utáni orvosi vizsgálatokra.
Ez az összeg sikeresen kigyűlt. Az első
műtétre szeptember 30-án reggel 8 órakor
került sor. A részletekről a kislány édes-
anyját, Kelemen Kingát kérdeztük. 

– Elsőként Vivien bal hangszálát mű-
tötték. Sikeres volt a beavatkozás? Ho-
gyan vészelték át ezeket a napokat?

– A beavatkozás sikeres volt, viszont az
azt követő napok kissé megviseltek ben-

nünket Lacival (édesapa). Hétfőn zajlott
a műtét, és Vivien csütörtökig altatásban
volt, hogy gyógyuljon a sebe, ne erőltesse
meg magát. Nagyon megijedtünk, mert
miután felébredt, két napig fulladási ro-
hamai voltak. Széken aludtam, éjjel-nap-
pal vele voltam. Nem mozdulhattam el
mellőle, ugyanis vigyáznom kellett, ne-
hogy kihúzza a csöveket magából. Ezen-
kívül pár napig nem fogadta el az ételt a
szervezete, az oxigént pedig csak az
utolsó előtti nap tudták levenni. Nehezen,
de kibírta, csak kicsit lefogyott közben.
Nyolc nap elteltével mehettünk haza a
kórházból. 

– Javult Vivien állapota? Hogy van
most?

– Többet beszél, mint azelőtt, a hangok
jobban kijönnek a torkán. A probléma sí-
ráskor van, olyankor nem vesz levegőt, és

elsötétedik a bőre. A doki szerint hosszú
folyamat, mire teljesen rendbe jön, türel-
mesnek kell lennünk. Most kifeszítették
a hangszálat, hogy legyen nagyobb helye
a gégének, hátha beindul. A héten me-
gyünk rutinvizsgálatra. A többórás út is
megviseli őt, mivel pár perc alatt meg is
van a vizsgálat, aztán indulunk haza Sze-
gedről. 

– Még vár egy beavatkozás Vivienre.
Arra mikor kerül sor?

– A jobb hangszálát valószínűleg vala-
mikor januárban műtik. Feliratkoztunk, és
várjuk, hogy mikor hívnak majd bennün-
ket. A nagylelkű adományok ezt a műtétet
is fedezik. Hogy utána mi vár majd a kis-
lányunkra, attól függ, hogyan javul az ál-
lapota. Mi bizakodunk.

Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek,
aki segített abban, hogy gyerekünknek
biztosítani tudjuk az orvosi segítséget.
Önök nélkül most nem reménykedhet-
nénk. Köszönjük!

Szikszai Ibolya Tünde
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Bodolai Gyöngyi

Dr. Deac Radu és dr. Suciu Horaţiu professzorok

Az első marosvásárhelyi szívátültetés

Kicsi lány, nagy betegség
A műtét



Ez év július 9-én jelent meg a
Hivatalos Közlönyben az új
nyugdíjtörvény, amely 2021.
szeptember elsejétől fejti ki
hatását. Ezúttal a többgyer-
mekes anyákat érintő módo-
sító RMDSZ-javaslatokról, a
néptáncosok és szennyezett
környezetben élők korked-
vezményéről, valamint az el-
vetett javaslatok hatásairól
kérdeztük Csép Éva Andrea par-
lamenti képviselőt, a munka-
és szociális ügyek szakbizott-
ságának titkárát.

– A többgyerekes anyákat érintő
módosító javaslat milyen változta-
tást hozott?

– Egy másik nagyon fontos és
sokat vitatott módosító javaslatunk
a többgyerekes anyákat érinti,
amely nagymértékben hozzájárul a
gyerekvállalás ösztönzéséhez. Az
erre vonatkozó cikkely kezdetleges
változatában azt írta elő, hogy azok
az anyák, akik három gyereket szül-
tek és neveltek fel 16 éves korukig,
hat évvel korábban nyugdíjba kell
menjenek. Én úgy láttam jónak, és
észrevételemet támogatták a szak-
bizottságban is, hogy ez a korked-
vezmény egy lehetőség, de nem kell
kötelezettség legyen (hiszen van rá
eset, hogy a szülő tovább szeretne
dolgozni több okból kifolyólag),
ezért meg kell adni a lehetőséget,
hogy ők maguk döntsék el, akar-
nak-e élni ezzel a kedvezménnyel
vagy tovább szeretnének dolgozni,
ameddig elérik a standard korhatárt. 

– Azokra is érvényes, akik örökbe
fogadtak, azaz nem vér szerinti gye-
rekeket neveltek? 

– Ugyanerre a kedvezményre vo-
natkozóan úgy gondoltam, hogy az
örökbefogadó szülőkre is gondolni
kell. Ezért javasoltam, és a bizott-
ság elfogadta azt a módosítást, hogy
a fent említett kedvezményben ré-
szesüljenek azok az anyák is, akik
három gyerek közül egyet, kettőt
vagy mindhármat örökbe fogadtak
és nevelték őket legkevesebb 13
évig.
Örömhír a néptáncosok 
és a népdalénekesek számára

– A balett-táncosok és operaéne-
kesek után most rendkívül kedvező
nyugdíjazási feltételekre számíthat-
nak a népdalénekesek és néptánco-
sok is. A zenészek azonban nem
szerepelnek a kedvezményezett ka-
tegóriában.

– Módosító javaslatunk kedve-
zőbb nyugdíjazási feltételeket ír elő
a népdalénekeseknek és néptánco-
soknak egyaránt. Amennyiben tör-
vényerőre emelkedik ez a
törvénytervezet, speciális körülmé-
nyekben ledolgozott, azaz 1-es

munkacsoportban ledolgozott peri-
ódusnak fog számítani a néptáncos-
ként és népdalénekesként
ledolgozott időszak is. Ez azt je-
lenti, hogy 50%-kal fog nőni az évi
pontszámuk az ebben a szakmában
ledolgozott periódusokra, valamint
minden ledolgozott 1 évre rászámí-
tanak még 6 hónapot.
Szennyezett környezet

– Nagy vegyipari üzemek környe-
zetében élők számára megmarad-e
a lehetőség a korkedvezményes
nyugdíjaztatás igénybevételére?

– Megtartotta az új törvény azt a
lehetőséget, mely szerint azok a
személyek, akik legkevesebb 30
évet éltek vagy dolgoztak egy fo-
lyamatos veszélyes szennyezés
alatt lévő településen, valamint
annak nyolc kilométeres körzeté-
ben, kérvényezhetik a két évvel ko-
rábban történő korkedvezményes
nyugdíjba vonulást. Ellenben amit
még nem tudhatunk biztosan, az,
hogy milyen települések kerülnek
arra a listára, amelyet a kormány
határozattal fogad el, és tartal-
mazza egy reális felmérés után
mindazon helységeket, ahol tényle-
gesen fennáll ez a helyzet. A mi
dolgunk az, hogy Bukarestben is
megértessük minden más döntés-
hozóval, hogy mit jelentett és jelent
a jelenben is a marosvásárhelyiek
egészsége számára a vegyipari
kombinát. 

– Milyen más módosító javasla-
tokat kezdeményezett a szakbizott-
ság, amelyeket meg is szavaztak?

– A parlament elé bocsátott fakul-
tatív biztosítási szerződés változata
szerint bármely 15 éves minimális
járulékfizetési időszakkal rendel-
kező személy fakultatív biztosítási
szerződést köthet, amellyel bebizto-

síthatja magát az állami nyugdíj-
rendszerben. Tehát lesz esély meg-
vásárolni a munkaéveket. Az
érdekelt személyek a szerződés
megkötését megelőző legfeljebb öt
évre visszamenőleg vásárolhatnak
régiséget, különféle/bármelyik idő-
szakból, amelyben nem folytattak
aktivitást. Egy másik javaslatunkkal
pedig, amit a képviselőház szakbi-
zottságában elfogadtak, lecsökken-
tettük a minimális járulékfizetési
időszak feltételét 15 évről 10 évre,
tehát ennyi régisége kell legyen
annak a személynek, aki ezzel a le-
hetőséggel élni szeretne, annak ér-
dekében, hogy több személy
számára elérhetőbb legyen, vala-
mint ezzel a módosítással hozzájá-
rultunk a nyugdíjpénztár
bevételeinek a növekedéséhez is. 
Elvetett RMDSZ-javaslatok

– Melyek voltak azok a javasla-
tok, amelyeket nem fogadott el a
képviselőház?

– Számos olyan módosító javas-
latot nyújtottunk be, amelyek elfo-
gadásával egy még emberközelibb
nyugdíjtörvényünk lett volna,
amely megszüntette volna a ked-
vezményezettek közötti egyenlőt-
lenségeket. Példaként említhetem a
járulékfizetési időszakokhoz asszi-
milált, nem járulékalapú időszakok
körének kiterjesztését a kezdetleges
változatban szereplő mesteri és
doktori időszakok mellett a posztli-
ceális tanulmányokat folytatott idő-
szakra, valamint az örökbefogadás
esetében az összeszokási periódusra
is. Örökbe fogadott gyerek esetében
asszimilációs periódusnak szerettük
volna nyilvánítani az összeszokási
szabadság idejét. Javasoltuk a gye-
reknevelési szabadság ideje alatti
pontszámnak 0,25-ről 1 pontra tör-
ténő emelését is. Bevezetődik egy
új juttatás, azaz a túlélő házastársi
segély, amely az elhunyt házastárs
nyugdíjának a 25%-át képezi,
amelyre akkor jogosult a túlélő há-
zastárs, hogyha nem válassza az
utódnyugdíjat. A túlélő házastársi
segély megszerzésének egyik alap-
feltétele, hogy a kérvényező sze-
mély rendelkezzen a teljes
hozzájárulási időszakkal. Ugyan-
csak elvetették az RMDSZ azon ja-

vaslatát, hogy ne a teljes hozzájáru-
lási időszak, hanem a minimális
hozzájárulási időszak legyen a túl-
élő házastársi segély megszerzésé-
nek a feltétele.

– Mi a különbség a parlamentben
elfogadott tervezet és a kormány
által a parlament elé terjesztett kö-
zött?

– Minden további nélkül a parla-
mentben elfogadott tervezet jobb,
mint amit a kormány a parlament
elé terjesztett, és ami most hatály-
ban van, de egyértelmű, ahogy fen-
tebb is elmondtam, hogy az
elutasított módosító javaslatokkal
jobbíthattunk volna rajta. 
Három év múlva 
megduplázódhatnak a nyugdíjak

– Mikortól érezhetik a romániai
nyugdíjasok a tényleges nyugdíjnö-
vekedést?

– Amennyiben minden a tervek
szerint fog működni, 2022-re meg-
duplázódnak a nyugdíjak. Hozzá-
fűzném, hogy a nyugdíjak
növekedésének a folyamata 2020-
ban a legnagyobb költségvetési erő-
feszítést igényli majd. Ugyanakkor
az állami társadalombiztosítási
költségvetés bevételeinek növeke-
dése is várható, a fizetésemelések,
az alkalmazottak számának a nö-
vekedése, valamint a begyűjtés
mértékének köszönhetően az adó-
teher áthárulásának következmé-
nyeként. Az új kormány beiktatása
után megjelent szaktárcavezető
nyilatkozatai után fenntartásaim
vannak, hiszen a kettes nyugdíjpil-
lérbe való befizetés megnövelésé-
nek a szándéka komoly
következményeket vonna maga
után, amely különbözetet az orszá-
gos költségvetésből kellene bizto-
sítani. 

– Országos viszonylatban mek-
kora a nyugdíj-hozzájárulást fizető
alkalmazottak és a nyugdíjasok kö-
zötti arány?

– Jelenleg 6,3 millió munkaszer-
ződés van nyilvántartva az alkalma-
zottak országos jegyzékében, a
Revisalban (ebbe azonban nincs be-
leszámítva a munkavállalók összes
kategóriája), és 5.019.600 nyugdí-
jas van az országban.

A tél már érezteti hatását az
ország magasabban fekvő
övezeteiben, valamint Európa
egyes országaiban. Azok, akik
jégkérges, csúszós utakon téli
gumi nélkül közlekednek, Ro-
mániában egy közúti ellenőr-
zés során akár 2.900 lejig
terjedő bírságra is számíthat-
nak. Ifj. Lőrincz Imre profi ka-
mionsofőrt ebben a témában
az európai útjai során tapasz-
taltakról kérdeztük. 

Azok a sofőrök, akik országhatá-
rokat átlépve több tízezer kilométert
tesznek meg, tisztában vannak a téli
gumiabroncs hasznával. A saját és
mások biztonsága érdekében, de
nem utolsósorban azért is, mert a
közúti ellenőrzések során a több
tonnás teherbírású nyergesvontató-
kat egyre szigorúbban ellenőrzik a
rendőrök. A 2012. évi 5-ös számú
kormányrendelet az európai irány-
vonalhoz igazodva módosította azt
a sürgősségi kormányrendeletet,
amely a közúti közlekedésben köte-
lezővé tette a téli gumik használatát,
azonban azt nem dátumhoz, hanem
az ország útviszonyaihoz igazítva

alkalmazzák. A Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség közleménye
szerint ahhoz, hogy egy ellenőrzés-
kor ne lehessen kétségbe vonni a
gumiabroncs kategóriáját, az alábbi
szimbólumok kell rajta legyenek:
M+S, M.S, MS vagy M&S (magya-
rán sár- és hótűrő), és ugyanebbe a
kategóriába tartoznak az all seasons
feliratú négyévszakos gumiabron-
csok is. A törvényes rendelkezés
szerint tilos téli gumi nélkül olyan
utakon közlekedni, amelyeket hó,
jég vagy csapadék borít, a rendelet
nem hangsúlyozza kimondottan a
téli évszakot, amennyiben azonban
csúszós úttesten téli gumi nélkül
közlekedik egy jármű, vezetője bír-
ságra számíthat. Fokozottan ellen-
őrzik a 3,5 tonna teherbírásúnál
nagyobb teherszállító járműveket,
amelyeket a téli gumi vagy hólánc
mellett homologált csúszásgátló fel-
szereléssel is el kell látni, ellenkező
esetben 1.305–2.900 lej közötti bír-
ságot róhatnak ki, és visszatartják a
jármű forgalmi engedélyét.
Mi a helyzet a külföldi utakon?

– kérdeztük a csibaszentmiklósi
ifj. Lőrincz Imrét (képünkön), aki
ausztriai útján készített fotókon je-
lezte, a váratlan havazás nyomán

kamionjára téli gumit szerelt, így
biztonságosan folytatja útját nyugat
felé. Megkeresésünkre elmondta, a
40 tonna összteherbírású kamionnal
egy parkolóban éjszakázott Auszt-
riában, reggelre pedig több mint
húsz centiméteres hótakaróra éb-
redt. 1100 kilométert kellett még
megtennie egy franciaországi lera-

kóhelyig, így azzal kezdte a napját,
hogy felszerelte a hóláncokat, elke-
rülendő, hogy a forgalmas úton le-
ragadjon vagy megcsússzon. Ezt
követően vásárolta meg és szerelte
fel a vadonatúj téli gumikat a jár-
művére. Mint mondta, az EU 6-os
Scania kamionra hat darab 315/70
R 22.5 Michelin gumiabroncsot

szerelt, előre kettő, hátra
négy húzó jár. „Így már
biztonságosan és nyugod-
tabban lehet nekimenni a
hegyeknek, még a Téla-
póhoz is szállíthatok cso-
magokat…” – mondta
humorosan.

– Mit tanácsolsz azok-
nak, akik vadonatúj téli
gumit szerelnek jármű-
vükre? Hány évig lehet
használni? – kértünk gya-
korlati tanácsot a profi
járművezetőtől. 

– A gumicserékkel kap-
csolatosan azt tanácsolha-
tom, hogy akár új téli,
akár nyári gumit szerel-
nek egy járműre, ajánla-
tos 100 kilométernyit
óvatosabban és figyelme-
sen megtenni, főleg 
a kanyarokban elővigyá-
zatosnak lenni, mivel az

új gumik hirtelen megcsúszhatnak.
A személyautóknál talán öt évig is
lehet használni, de kamionoknál a
két évet sem érik meg, hiszen lejár-
ják. Én például a tavaly októbertől
170.583 kilométert tettem meg, és
ez már a második rendbéli gumi. 

Arra a kérdésre, hogy az európai
országokban mikortól kötelező a
téli gumi használata, és mekkorák
a büntetések, elmondta, hogy
Ausztriában novembertől már kö-
telező a téli gumi, a bírságok pedig
országtól függően különböző
nagyságrendűek. „Az a gond, hogy
a gyárak 90 százaléka kétévszakos
gumikkal adja ki a kamionokat, így
azokat elég hamar lejárjuk. Már
nem egy kolléga járta meg, hogy
a közúti ellenőrzés során a kopott
téli gumik miatt nem engedték to-
vábbmenni, amíg le nem cserélte
azokat. Én is megjártam a német-
országi autópályán, hogy lerob-
bant az utánfutó gumija,
rövidesen megérkezett az autópá-
lya-rendőrség, és nem hagyták,
hogy felhasználjam a pótkereket,
mert azt sem tartották megfelelő-
nek. Ott vártak, amíg megérkezett
a szerviz, és új gumit tettek a pót-
kerék helyére is, igaz, a kiszállás
ellenére ebben az esetben nem
büntettek meg” – mondotta.

A téli gumik időszaka
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Doppingolással gyanúsít a Nemzeti Doppingellenes Ügynök-
ség három román kézilabdázót, aki tagja a Japánban rendezendő
olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a magyarokkal egy
csoportban szereplő román válogatott keretének.

A hírről beszámolt kedden a Gazeta Sporturilor című sport-
újság, amely úgy tudja, hogy a szervezet a Brassói Corona
három játékosát értesítette a gyanúról, mivel egy intravénás lé-
zerkezelésen vettek részt, amit tilt a Nemzetközi Doppingelle-
nes Ügynökség (WADA) szabályzata. A keret alapembereinek
számító Bianca Baziluról és Cristina Laslóról, valamint a 20
éves Daria Bucurról van szó. A román média úgy tudja, hogy a
doppingellenőrök két-három héttel ezelőtt szálltak ki a brassói
csapat edzésére, mivel feljelentést kaptak, hogy a játékosok til-
tott kezeléshez folyamodtak. Az intravénás lézeres kezelés
egyebek mellett lehetővé teszi a gyorsabb felépülést a külön-
böző sérülésekből. A válogatott tagjai hétfőn este részt vettek
egy ünnepi vacsorán, amelyet Alexandru Dedu, a Román Kézi-
labda-szövetség elnöke adott a világbajnokságra készülő román
válogatott tagjai tiszteletére. A román média értesülései szerint
a vacsorán valamennyi játékos jelen volt. Dedu a sajtónak el-
mondta, hogy a gyanúsított kerettagok egyelőre ártatlanok, amíg
le nem zárul a vizsgálat ellenük, gyanúsítottként kell megjelen-
niük meghallgatáson a doppingellenes szervek előtt. A román
sportvezető közölte, még nem döntöttek, hogy a három játékos
szerdán elutazik-e Japánba a keret többi tagjával együtt.

Az ügy nagy dilemma elé állítja a sportági szövetséget, em-
lékeztetnek a lapok, hiszen amennyiben utólag bebizonyosodik
róluk, hogy vétséget követtek el, törölhetik a román válogatott-
nak a vb-n elért eredményét. A Pro Sport című portál emlékez-
tet, hogy a gyanú az egész erdélyi csapatra rávetül, amely négy
játékost ad a román válogatottnak, és még ketten tagjai a bő ke-
retnek. A portál szerint amennyiben az a döntés születik, hogy
a brassói játékosok nem utaznak Japánba, Tomas Ryde szövet-
ségi kapitánynak igen korlátozott lehetőségei maradnak a ki-
maradók pótlására.

Szánalmasan leszerepelt a román labda-
rúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtező-
sorozat utolsó csoportmérkőzésén, Spa-
nyolországban: az alakulat még edzőpartner-
hez sem igen illő, alacsony színvonalú játék-
kal rukkolt elő, a vége pedig ötgólos vereség
lett. A találkozót követően a csapat edzője,
Cosmin Contra lemondott tisztségéről.

A spanyolok már a mérkőzés nyitányán
nagy nyomást helyeztek ellenfelükre, és bár
első góljukat támadó szabálytalanság miatt
nem adta meg a játékvezető, így sem kellett
sokat várni, hogy előnybe kerüljenek: a 8.
percben Fabian Ruiz betalált. A románok
csak ezután tudtak annyira fellélegezni, hogy
egyáltalán ki tudják hozni a labdát a térfelük-
ről. Ekkor jegyezhettük fel egyetlen valamire
való helyzetüket is az első félidőben, az egy
az egy elleni helyzetben azonban Puşcaş nem
tudta legyőzni a világ legdrágább kapusát,
Kepát. A spanyolok ezután újra magukhoz ra-
gadták a kezdeményezést, és nem sok lehe-
tőséget engedélyeztek a vendégeknek,
miközben további gólokat szereztek. Gerard
Moreno kétszer is betalált, aki így a legutóbbi
három mérkőzésen már három gólnál tart. A
félidőt Adrian Rus öngólja zárta.

Szünet után a spanyol válogatott már nem
erőltette a gólszerzést, és lazábbra engedte a
gyeplőt is. Mégsem azzal az eredménnyel ért
véget a találkozó, amelyet az első félidő
végén regisztráltak, Oyarzabal ugyanis paza-
rul tekert Tătăruşanu kapujába.

Sikerének köszönhetően a spanyol csapat
kiemelt státuszt élvez majd az Európa-baj-

noki csoortkör sorsolása-
kor. A román válogatott
pedig a Nemzetek Ligája
rájátszásában harcolhatja
ki a részvételt a döntő tor-
nán, ehhez azonban két
mérkőzést kellene meg-
nyernie.

A francia labdarúgó-válogatott 2-0-
ra győzött Albániában a labdarúgó-Eu-
rópa-bajnoki selejtezősorozat vasárnapi
játéknapján, így a H csoport első helyén
végzett. A továbbjutás szempontjából
nem volt tétje a csoport zárófordulójá-
nak, a franciák és a törökök csupán a
csoportelsőségért csatáztak, ráadásul
nem is egymással.

Tiranában a franciák a 9. percben To-
lisso fejes góljával szereztek vezetést,
majd a gólpasszos Griezmann talált be
a 30. percben, beállítva ezzel a végered-
ményt.

Már a szünetre kialakult a végered-
mény az Andorra – Törökország mér-
kőzésen is: a vendégek Enes Ünal két
góljával győztek Andorra la Vellában. A
török játékos négy perc alatt duplázott,
második találatát büntetőből szerezte.

Kisinyovban Izland nyert vendég-
ként 2-1-re, a házigazda moldovai vá-
logatott 0-1 után az 56. percben még
egyenlített, de az izlandiak másodszor
is megszerezték a vezetést, ami már
hazai válasz nélkül maradt.

Hétfőn Svájc a Gibraltár elleni papír-
forma sikerrel, Dánia pedig az Írország-

ban elért döntetlennel biztosította a he-
lyét a D csoportból a jövő évi labda-
rúgó-Európa-bajnokságon. A csoport
élén így a svájciak végeztek, Dánia –
amelynek már egy pont is elég volt a to-
vábbjutáshoz Dublinban – lett a máso-
dik, Írország pedig a harmadik, amely
ezzel pótselejtezőre kényszerül.

A hétfői játéknapon csak ebben az
ötösben lehetett izgalmakra számítani,
az F és a J jelű csoportban már eldőlt a
továbbjutók kiléte. Előbbiben a spanyo-
lok „búcsúzóul” fölényes győzelmet
arattak a vendég románok felett, míg a
svédek a feröerieket verték meg, ugyan-
csak hazai környezetben.

A J csoportban Olaszország már az
első félidőben eldöntötte az örmények
elleni mérkőzést Palermóban, aztán
végül 9-1-re nyert, a második helyen to-
vábblépő finnek pedig kikaptak Görög-
országban. 

A jövő évi Eb-t rendhagyó módon 12
ország egy-egy városában, köztük Bu-
dapesten és Bukarestben rendezik. A
pótselejtező sorsolását pénteken, a cso-
portok sorsolását pedig jövő szombaton
tartják.

Eb-selejtező: Svájc és Dánia a továbbjutó a D csoportbólDoppingolással gyanúsítanak
három román játékost

Farczádi Attila

Megalázó román vereség Spanyolországban Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező, F
csoport, 10. forduló: Spanyolország – Ro-
mánia 5-0 (4-0)
Madrid, Wanda Metropolitano stadion,
36.198 néző, vezette: Alekszej Kulbakov
(fehérorosz).
Gólszerzők: Fabian Ruiz (8.), Gerard Mo-
reno (33., 43.), Adrian Rus (45+1 – öngól),
Mikel Oyarzabal (90+2.).
Sárga lap: Busquets (25.), illetve Nedel-
cearu (36.).
Spanyolország: Kepa Arrizabalaga – Dani
Carvajal, Sergio Ramos (62. Raul Albiol),
Inigo Martinez, Jose Gaya – Fabian Ruiz,
Sergio Busquets, Saul Niguez – Gerard
Moreno (56. Mikel Oyarzabal), Alvaro
Morata, Santi Cazorla (67. Paco Alcacer).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Romario
Benzar, Adrian Rus, Ionuţ Nedelcearu, Alin
Toşca – Tudor Băluţă, Răzvan Marin (65.
Alexandru Cicâldău) – Ianis Hagi (73. Dan
Nistor), Nicolae Stanciu, Florinel Coman
(56. Alexandru Mitriţă) – George Puşcaş. 

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-bajnoki selej-
tező:
* A csoport: Koszovó – Anglia 0-4,
Bulgária – Csehország 1-0. A cso-
port végeredménye: 1. Anglia 21
pont, 2. Csehország 15, 3. Koszovó
11, 4. Bulgária 6, 5. Montenegró 3.
* B csoport: Szerbia – Ukrajna 2-2,
Luxemburg – Portugália 0-2. A cso-
port végeredménye: 1. Ukrajna 20
pont, 2. Portugália 17, 3. Szerbia 14,
4. Luxemburg 4, 5. Litvánia 1.
* D csoport: Írország – Dánia 1-1,
Gibraltár – Svájc 1-6. A csoport vég-
eredménye: 1. Svájc 17 pont, 2.
Dánia 16, 3. Írország 13, 4. Georgia
8, 5. Gibraltár 0.
* F csoport: Svédország – Feröer
szigetek 3-0, Spanyolország – Ro-
mánia 5-0, Málta – Norvégia 1-2. A
csoport végeredménye: 1. Spanyol-
ország 26 pont, 2. Svédország 21, 3.
Norvégia 17, 4. Románia 14, 5. Fe-
röer szigetek 3, 6. Málta 3.
* H csoport: Albánia – Franciaor-
szág 0-2, Andorra – Törökország 0-
2, Moldova – Izland 1-2. A csoport
végeredménye: 1. Franciaország 25
pont, 2. Törökország 23, 3. Izland
19, 4. Albánia 13, 5. Andorra 4, 6.
Moldova 3.
* J csoport: Liechtenstein – Bosz-
nia-Hercegovina 0-3, Olaszország –
Örményország 9-1, Görögország –
Finnország 2-1. A csoport végered-
ménye: 1. Olaszország 30 pont, 2.
Finnország 18, 3. Görögország 14,
4. Bosznia-Hercegovina 13, 5. Ör-
ményország 10, 6. Liechtenstein 2.

A 2020-as Eb biztos résztvevői: Ang-
lia, Ausztria, Belgium, Csehország,
Dánia, Finnország, Franciaország,
Hollandia, Horvátország, Lengyelor-
szág, Németország, Olaszország,
Oroszország, Portugália, Spanyolor-
szág, Svájc, Svédország, Törökor-
szág, Ukrajna
A 2020-as Eb biztos pótselejtezős
csapatai a Nemzetek Ligája alapján:

* A divízió: Izland
* B: Bosznia-Hercegovina, Írország
* C: Skócia, Norvégia, Szerbia
* D: Georgia, Észak-Macedónia, Ko-
szovó, Fehéroroszország
* feltöltéssel (a divízió a pénteki sor-
soláson dől el): Észak-Írország (A
vagy B), Bulgária (A, B vagy C), Iz-
rael (A, B vagy C), Románia (A, B
vagy C)

Contra lemondott
Bár szerződése alapján a márciusi Nem-

zetek Ligája-playoffban is vezethetné a
román válogatottat, a spanyolok elleni 5-0-
s vereség után Cosmin Contra szövetségi
kapitány bejelentette, hogy távozik posztjá-
ról. A 43 éves szakember a találkozó utáni
villáminterjún, majd a sajtótájékoztatón is
megerősítette, hogy lemond posztjáról –
amit egyébként már legalább egy hónapja
követelt tőle a romániai sportsajtó java.

Contra irányításával Románia a Nemze-
tek Ligája C osztályában második lett 
csoportjában, Szerbia mögött, az Európa-
bajnoki selejtezőkben viszont csak negye-
dik az F csoportban, miután egyik előtte
végző csapat – Spanyolország, Svédország
és Norvégia – ellen sem tudott meccset nyerni, emlékeztet jelentésében az NSO. A kapitányt rá-
adásul nemcsak az eredmények elmaradása miatt támadták, hanem azért is, mert több futballis-
tájával összeveszett, valamint a válogatásnál előnyben részesítette az Anamaria Prodan
ügynökségéhez tartozó játékosokat. Rengeteg kritikát kapott a kisvárdai Gheorghe Grozav rend-
szeres behívása miatt is.

A kapitányi posztot két évig betöltő Contra utódjaként három nevet emlegetnek, ám közülük
csak az utánpótlás-válogatottat irányító Mirel Rădoi könnyen elérhető a szövetség számára. Dan
Petrescut a CFR-rel szerzett két bajnoki cím és Európa-liga-csoportkörbe jutás ajánlja, míg 
Gheorghe Hagit a Viitorulnál elért eredményei mellett az is, hogy a fiatal válogatott játékosok
jelentős része megfordult az akadémiáján.

Sajtóhírek szerint Petrescu hajlik jobban arra, hogy elvállalja a felkérést, miután 2017 őszén
egyszer már vissza kellett utasítania a szövetség felkérését, mert a kolozsvári klub nem engedett
kivásárlási árából.

A spanyolok sikerét beárnyékolja az edzőmenesztés
Könnyeivel küzdve elbúcsúzott játékosaitól Robert Moreno spanyol szövetségi

kapitány a Románia ellen 5-0-ra megnyert találkozó után, és nem ment el a mér-
kőzés utáni sajtótájékoztatóra sem, miután hétfőn nyilvánosságra került a hír, 
hogy a jövő évi Eb-n nem ő, hanem ismét Luis Enrique irányíthatja a nemzeti
együttest. 

Mint ismert, az FC Barcelona korábbi trénere a nyáron mondott le posztjáról, he-
lyét segítője, Ro-
bert Moreno vette
át. Két hónappal
később Luis Enri-
que 9 éves kislánya
hosszan tartó be-
tegség után el-
hunyt. Robert
Moreno jelezte, ha
Luis Enrique ké-
szen áll a visszaté-
résre, örömmel
átadja neki a csapat
irányítását, s ismét
pályaedzőként se-
gítené a munkáját. 

Moreno könnyes
búcsújából azon-
ban arra lehetett
következtetni, hogy
nem lesz a szakmai
stáb tagja az Eu-
rópa-bajnokságon.
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Fotó: AFP

Az F csoport végeredménye
1. Spanyolország       10       8        2        0       31-5         26
2. Svédország            10       6        3        1       23-9         21
3. Norvégia                10       4        5        1       19-11       17
4. Románia                10       4        2        4       17-15       14
5. Málta                     10       1        0        9       3-27         3
6. Feröer szigetek      10       1        0        9       4-30         3

Robert Moreno (középen) elbúcsúzott a válogatott játékosaitól.         Fotó: AFP

Fotó: AFP

A kijutott és pótselejtezős válogatottak



Az Európai Parlament múlt
csütörtöki plenáris ülésén el-
fogadott állásfoglalásában bí-
rálta, hogy Lengyelországban
bűncselekménnyé nyilváníta-
nák a kiskorúak szexuális fel-
világosítását. A képviselők
aggodalmuknak adtak hangot
amiatt, hogy Lengyelország-
ban börtönbe zárhatják a sze-
xuális felvilágosító órát tartó
tanárokat.

A 471 szavazattal, 128 ellensza-
vazat és 57 tartózkodás mellett el-
fogadott állásfoglalásban a
képviselők bírálják, hogy Lengyel-
országban bűncselekménnyé nyil-
vánítanák a kiskorúak szexuális
felvilágosítását. 

A testület a törvénymódosítás el-
utasítását kéri a lengyel parlament-
től. A képviselők véleménye szerint
a megfelelő szexuális oktatás hiá-
nya veszélybe sodorja a fiatalokat.
Ugyanakkor további forrásokat kér-
tek a szexuális felvilágosítást végző
civil szervezetek számára. Szerin-
tük a törvénymódosítási indítvány
úgy módosítaná a pedofíliaellenes
jogszabályokat, hogy azok akár há-
roméves börtönbüntetéssel is sújt-
hassák a kiskorúaknak szexuális
felvilágosító órát tartó pedagóguso-
kat.

A Parlament elítélte, hogy Len-
gyelországban egyre inkább félretá-
jékoztatják a nyilvánosságot a
szexuális oktatással kapcsolatban,
amelyet megbélyegeznek, és be kí-
vánnak tiltani. Ezért felszólította a
lengyel országgyűlést, hogy ne fo-
gadja el az indítványt. A képviselők
szerint a törvénytervezet a Lengyel-
országban a szexuális és reproduk-

tív jogok korlátozására, többek kö-
zött az abortusz betiltására irányuló
újabb kísérletnek tekinthető.
Átfogó szexuális és párkapcsolati
oktatást az iskolákban 

Az állásfoglalás az összes uniós
tagállamot arra ösztönzi, hogy biz-
tosítsanak a fiatalok életkorának
megfelelő, átfogó szexuális és pár-
kapcsolati oktatást az iskolákban. A
képviselők hangsúlyozzák: a szex-
szel és a szexualitással kapcsolatos
információhiány és a felvilágosítás
hiánya a fiatalok jóllétét fenyegeti,
hiszen kiszolgáltatottabbá válnak a
szexuális kizsákmányolással, bán-
talmazással és erőszakkal szemben,
beleértve az online zaklatást is.

Ha a fiatalok a nemek közötti
egyenlőségről, a beleegyezés és a
kölcsönös tisztelet fontosságáról ta-
nulnak, az segíthet megelőzni a
nemi sztereotípiák, a homofóbia, a
transzfóbia kialakulását, és a nemi
erőszak megjelenését. A megfelelő
szexuális neveléssel küzdeni is
lehet ezen jelenségek ellen.

Az állásfoglalásban a képviselők
a civil szervezetek által végzett sze-
xuális felvilágosító munka szerepét
elismerve megfelelő mértékű uniós
forrást kérnek e szervezetek szá-
mára a 2021 és 2027 közötti pénz-
ügyi ciklus Jogok és értékek
programján vagy egyéb uniós kísér-
leti projekteken keresztül. Emellett
felszólítják a Tanácsot, hogy a 7.
cikk (1) bekezdésével kapcsolatban
a lengyel helyzetről tartott meghall-
gatásai keretében foglalkozzon a
jogszabálytervezettel.
Lengyel parlamenti vita 
a Stop pedofília állampolgári 
kezdeményezésről

A lengyel kormánypárt európai
parlamenti képviselői határozottan
cáfolták, hogy a kormány az iskolai
szexuális felvilágosítás kriminalizá-

lására készülne, amelyet az uniós
testület állásfoglalásban ítélt el.

A lengyel büntetőjogi kódexnek
az EP által kifogásolt törvénymódo-
sítási tervezete a parlamenti vitára
bocsátott, Stop pedofília nevű, több
mint 260 ezer aláírással támogatott
állampolgári kezdeményezés,
amely szabadságvesztéssel büntetné
a pedofília nyilvános népszerűsíté-
sét, valamint a gyermekek „aktív
nemi életének nyilvános támogatá-
sát”, többek között akkor, ha ezt va-
laki hivatásos pedagógusként teszi.
Kezdeményező Robert Biedron 
lengyel EP-képviselő, 
melegjogi aktivista 

Lengyelországi források szerint a
brüsszeli állásfoglalást Robert Bi-
edron lengyel EP-képviselő, meleg-
jogi aktivista, a lengyel
parlamentben is képviselt Tavasz
balliberális párt alapítója kezdemé-
nyezte. Az állásfoglalás úgy értel-
mezi a lengyel állampolgári
törvénymódosítási indítványt, hogy
az akár hároméves börtönbüntetés-
sel is sújthatná a kiskorúaknak sze-

xuális felvilágosító órát tartó peda-
gógusokat. 
Az állásfoglalással az EU újabb 
hatásköröket próbál elvenni 
a tagállamoktól?

A kormányzó Jog és Igazságos-
ság (PiS) EP-képviselői manipulá-
ciónak minősítették a csütörtöki
brüsszeli állásfoglalást. Beata Ma-
zurek, a PiS volt szóvivője hangsú-
lyozta, hogy a bírált
kezdeményezés nem kormányterve-
zet. Ryszard Legutko filozófiapro-
fesszor, az Európai Konzervatívok
és Reformerek EP-frakciójának
társelnöke kijelentette: az állásfog-
lalással az Európai Unió (EU) újabb
hatásköröket próbál elvenni a tagál-
lamoktól. „Az EU-nak semmi köze
ahhoz, milyen módon tartanak
egyes országokban szexuális felvi-
lágosítást” – jelentette ki a profesz-
szor. 

Anna Zalewska, volt lengyel ok-
tatási miniszter, EP-képviselő rá-
mutatott: a lengyelországi
iskolarendszer minden szintjén sze-
repel a tantervekben a szexuális fel-

világosítás, és csak a szülők vá-
lasztására bízzák, hozzájárulnak-
e ahhoz, hogy gyermekük részt
vegyen vagy sem az ilyen tanórá-
kon.

Az ellenzék nevében a lengyel
Baloldali Demokratikus Szövetség
listájáról EP-képviselővé választott
volt kormányfő, Leszek Miller arra
hívta fel a figyelmet, hogy a 
brüsszeli állásfoglalásban nem kor-
mánytervezetként tüntetik fel a bí-
rált javaslatot. „Ha ezt állították
volna, egyértelmű valótlanságról
lenne szó. Ez egy civil kezdemé-
nyezés” – szögezte le, hozzáfűzve:
az EP dokumentuma „megelőzés
jellegű”, jó lenne, ha ezt az állásfog-
lalást majd a lengyel parlamenti vita
során figyelembe vennék.

Egy másik ellenzéki politikus, a
Polgári Platform volt egészségügyi
minisztere, Bartosz Arlukowicz he-
lyeselte, hogy az EP napirendre
vette a témát. Úgy értelmezte a civil
kezdeményezést, hogy Lengyelor-
szágban börtönbüntetésre ítélnének
olyan embereket, akik „szexuális
oktatásról, fogamzásgátlásról, ter-
hességről, nemi életről beszélnek”. 

(Forrás az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája, Demokrata.hu) 

Szeptember utolsó hetében
az Európai Klímaszövetség
tagjává választották Nyárád-
gálfalvát a Németországban
tartott nagygyűlésen. Azt
megelőzően, májusban pedig
a községközponti vizes élő-
hely visszaállítását értékelve
a 2019. évi Klímasztár díjat
vehette át a község polgár-
mestere Magyarországon.

A környezetvédelemért tett lé-
péseik elismerése mellett a klíma-
szövetségi tagság lehetővé teszi,
hogy 2020–2027 között a szövetsé-
gen keresztül az éghajlatváltozás-
hoz, környezetvédelemhez kap-
csolódó pályázatokat nyújtsanak be,

jövőre pedig elnyerték a klímaszö-
vetség előkészítő munkaülésének a
megszervezését a községben.

– Milyen feltételeknek kellett ele-
get tenni ahhoz, hogy Rostockban
klímaszövetségi taggá válasszanak
egy erdélyi községet? – kérdeztük
Karácsony Károly polgármestert.

– Mindenekelőtt bemutattam azt
a pályázatot, amivel az anyaország-
ban Klímasztár díjat nyertünk. Má-
jusban Marosvásárhelyen kihe-
lyezett munkaülést tartottak az eu-
rópai szövetség vezetői, akkor a pá-
lyázat már el volt küldve
Magyarországra. Megtekintették
azt a helyszínt, amit a pályázat ke-
retében bemutattunk, küldtek meg-
hívót, és Romániából másodikként
a szövetség tagjává választottak.

– Miről szólt a bemutatott pályá-
zat?

– A Nyárád egy szakaszán állítot-
tuk vissza a vizes élőhelyet. Nyá-
rádgálfalván a Nyárádon egykor
három vízimalom is működött,
amelyeket az ‘50-es évek kollekti-
vizálása után rendre felszámoltak,
a Nyárád vízellátása és vízmoz-
gása pedig teljesen megváltozott.
Az árvizeket követően medermó-
dosításokat végeztek, a kanyarokat
levágták, és holt szakaszok alakul-
tak ki, amelyek az évek során a te-
lepülés szemétdombjává váltak.
Negyven éven keresztül a holtágba
hordta a lakosság a hulladékot.
Nem elhanyagolandó az a tény
sem, hogy az elmúlt ötven év alatt
három métert is csökkent a Nyárád

vízszintje. A Fókusz Öko Központ-
tal 2000 óta működünk együtt, a
környezetvédelmi szervezet mun-
katársai a fenntartható fejlődés el-
veit szorgalmazva az egykori vizes
élőhelyek visszaállítását javasol-
ták, amit 2000-ben Adorjánban el
is indítottunk. 2010-ben egy ame-
rikai projekten keresztül 50.000
dolláros pályázatot nyertünk,
mellyel a község közvilágítását
gazdaságos és környezetkímélő
LED-égők váltották fel, az önkor-
mányzat önrésze 50.000 dollár
volt, ebből 25.000 dollár készpénz
és ugyanakkora értékű munka. A
klímaszövetség gyűlésén bemuta-
tott pályázatnál így az sem volt el-
hanyagolandó, hogy a
szén-dioxid-kibocsátás csökken-
tése érdekében tett egyik lépéssel
kilencedik éve a község területén
LED-es izzókkal oldották meg a
közvilágítást.

– Hol állították vissza a vizes élő-
helyet?

– Azt követően, hogy a nyárád-
gálfalvi sportbázis építésére pályá-
zatot nyertünk, a futballpálya
feltöltéséhez termőföldet kellett
hozatni, ami nagyon rossz minősé-
gűnek bizonyult, ugyanakkor sej-
tettük, hogy a szeméttelep alatt jó
minőségű a talaj. A holtmederből
kitermelt földdel ötvenméteres
körzetet szándékoztunk feltölteni,
akkor jött az ötlet, hogy takarítsák
ki egy kilométeres körzetben, és
ezáltal megszüntettük a település
központjában lévő szeméthegyet.
Meglékeltük a két patakot, feltöl-
töttük vízzel, és így visszaállítottuk
a régi Nyárád medrét, az ’50-es
évek folyójának a vízszintjét, ami
a jelenlegihez képest hozzávetőleg
hatméternyi vízszintkülönbséget
mutat. Mivel a helyi tanács nem
vállalta fel a további beruházások-
kal és fenntartással járó költsége-
ket, horgászegyesületet hoztunk
létre, amely átvette a területet, be-
telepítettük halakkal, pályázat

útján napkollektoros világítótestek
kerültek a horgásztó és a futballpá-
lya szélére. Hatszáz kg hal telepí-
tése mellett háromfázisú áramot
vezettek a szivattyúhoz, amivel szá-
razság idején pótolni lehet a halastó
vizét, hat megfigyelőkamerával
pedig a visszaállított vizes élőhelyre
lehet felügyelni.

*
Az Európai Klímaszövetséghez

az alapszabályban foglaltak szerint
lehet csatlakozni. A szervezet meg-
felelő döntéshozó testülete (önkor-
mányzatok esetén a képvise-
lőtestület, társadalmi szervezetek-
nél az alapszabály szerinti szerve-
zet: küldött- vagy közgyűlés,
vezető testület, kuratórium) dönt a
csatlakozásról, azaz elfogadja az
éghajlatvédelmi szövetség alap-
szabályát. A csatlakozási szándé-
kot megerősítő határozat
kivonata mellett a csatlakozni
szándékozó szervezet be kell mu-
tassa a helyi éghajlatvédelmi tevé-
kenységeit. 

A szövetséget 1990-ben alapítot-
ták, látva, hogy a kiotói folyamat-
ban vállalt kibocsátáscsökkentések
nem adnak megfelelő választ az
éghajlatváltozás problémájára. Je-
lenleg 17 európai országból több
mint 1500 város, település, társa-
dalmi szervezet és közösség műkö-
dik együtt a szövetségben, az
együttműködők vállalják, hogy helyi
stratégiák alapján a közszolgáltatá-
sokhoz – a helyi infrastruktúra fenn-
tartásához, energiafelhasználáshoz
és a közösségi közlekedéshez – kap-
csolódóan csökkentik a fosszilis
energiafelhasználást; a középületek
fenntartásához kapcsolódóan taka-
rékoskodnak az energiával és visz-
szaszorítják kiadásaikat; a helyi
közösségek vezetőjeként, irányító-
jaként az éghajlatvédelemhez kap-
csolódó példamutatással járulnak
hozzá a lakosság szemléletének ala-
kításához.

Nyárádgálfalva tagja lett az Európai Klímaszövetségnek
Környezetvédelmi lépések a Nyárádmentén

Az EP elítélte a szexuális felvilágosítás lengyelországi kriminalizálását 
A lengyel kormánypárt képviselői manipulációt kiáltanak
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Jobbágyfalván. Tel.
0742-930-183. (25/5365-I)

ELADÓ friss dió nagyobb mennyi-
ségben. Érdeklődni a 0742-598-242-
es telefonszámon. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4/5138)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

TETŐJAVÍTÁS a legalacsonyabb
áron. Tel. 0752-517-647, Laji.
(1/5292)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és Lindab lemezből, tetőjaví-
tást, ácsmunkát, bádogosmunkát és
tél előtti takarítást. Tel. 0754-814-263.
(13/5250)

VÁLLALUNK tetőkészítést 25% téli
árkedvezménnyel, fémcserépből 50
lej/m2. Ácsmunkát és bádogosmunkát
végzünk, valamint sürgős javítást. Tel.
0736-045-781. (13/5250)

SEGÍTÜNK nyugdíjasoknak tetőjaví-
tásban, a régi cserepeket a helyükre
tesszük. Tel. 0743-512-168. (1/5292)

VÁLLALUNK tetőkészítést cseréppel
és lemezzel, tetőszigetelést, bármi-
lyen munkát, teraszkészítést, kisebb
javításokat, garázskészítést. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. Tel. 0748-669-
239, Misi. (5/5343-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást és bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből vagy lemezből, kisebb javítást, te-
raszkészítést fából, ácsmunkát stb.
Tel. 0758-639-258. (8/5380-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornajavítást, csatornakészí-
tést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (10/5383-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Akik szerettük, tiszteltük BIRÓ
GÁBOR fizika-optika szakos ta-
nárt, emlékezzünk rá kegyelettel
halálának ötödik évfordulóján is.
Felesége, Éva. (4/5268-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten tudatjuk, hogy
drága szerettünk, 

KLÓSZ PÉTER 
november 18-án, 50. életévében
hirtelen elhunyt. Temetése no-
vember 20-án, szerdán 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. 

A gyászoló család. (9/5381-I)

„Hiányod átjár, mint huzat a
házon.” 

(J. A.)
Képtelenség felfogni, hogy az
örök nyughatatlan 

PÉTER öcsém 
ilyen hirtelen itthagyott minket.
Élete rövid volt, de tartalommal teli.

Viktor és Beáta. (9/5381-I)

PÉTER, 
fájó szívvel búcsúzik tőled a ’88-
as XII. C.
Soha nem felejtünk el! 
(6/5378-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten vettünk tudo-
mást PETYÓ hirtelen eltávo-
zásáról. Vigasztalódást kívá-
nunk Viktornak és a gyászoló
családnak. Barátai és kollégái
a nyomdából. (9/5381-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, EL-
ÁRUSÍTÓKAT, BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú). Tel.
0756-128-310, 0756-128-313. (64225-I)

MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére,
tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-018-784. (64239-I)

A TORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21756-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, TÖLTŐNŐT TÖL-
TÖDÉBE és a BELESMŰHELYBE SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-
644-026. (21756-I)

ALKALMAZUNK SOFŐRT ÁRUSZÁLLÍTÁSRA. Érdeklődni a
0743-119-998-as telefonszámon. (64219-I)

Marosvásárhelyen a PRODCARMI KFT. (FAZAKAS) RAKTÁ-
ROST alkalmaz azonnali kezdéssel. Jelentkezők önéletrajzát várjuk
a prodcarmi@yahoo.com e-mail-címre, személyesen a Szabadság (Li-
bertăţii) utca 4. szám alatt lehet érdeklődni vagy a 0760-789-298-as
telefonszámon. (21766-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Szeretettel emlékezünk dr. SZŐCS 
GÁBORRA, férjre, édesapára, nagyta-
tára halálának 20. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Szerető családja. (sz.-I)

Köszönjük, hogy lelked a lelkünkbe
írtad, 
nincs felettünk hatalma a sírnak. 
Örök az arcod, nem száll el a szavad, 
minden mosolyod a lelkünkben marad.
Fájó szívvel emlékezünk DOMAHIDI
ISTVÁNRA halálának 7. évfordulóján. 
Szerettei. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó
férjre, szerető édesapára, nagyapára
és dédapára, SZENTE MIKLÓSRA ha-
lálának második évfordulóján.                
Nyugalma felett őrködjön mindannyi-
unk szeretete! 
Felesége, fiai, menyei, unokái és déd-
unokája. (8/5284-I)  

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Adófizetők rendelkezésére álló pénzügyi szolgáltatások 
A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal felhívja az adófizetők figyelmét, hogy vegyék igénybe a privát virtuális tér
(SPV) online szolgáltatást, amely a  nap 24 órájában mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek
rendelkezésére áll. 
A privát virtuális tér (SPV) lehetővé teszi a pénzügyi információkhoz való hozzáférést, az adónyilatkozatok
benyújtását, továbbá pénzügyi dokumentumok és intézkedések kézhezvételét. Az SPV révén továbbított
dokumentumok ugyanolyan jogerővel bírnak, mint a postán beküldött vagy személyesen benyújtott
dokumentumok. Az SPV használata esetén nincs szükség a pénzügyi iratok másfajta közlésére.
Az online kommunikáció nagyon hasznos, sok előnnyel, időmegtakarítással jár, s az adófizetők közvetlenül
juthatnak hozzá az időszerű pénzügyi információkhoz. 
A privát virtuális tér a következő linkre kattintva érhető el:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare persoane fizice/persoane juridice. 
Tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy a pénzügyi hivatal self service (önkiszolgáló) rendszerben internet-
hozzáférhetőséggel számítógépeket bocsát a rendelkezésükre, amelyeken elérhető az online szolgáltatás.
Kérésre a pénzügyi szakemberek közvetlenül útbaigazítják az adófizetőket a pénzügyi kötelezettségek teljesítése
érdekében. 
A pénzügyi előírások alkalmazásával kapcsolatban telefonon is, a központi tudakozóban tájékoztatják az
adófizetőket. A call center telefonszáma: 031-403-91-60. 

A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal kommunikációs osztálya

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere
címszónál. (sz.-I)



Szilveszter Bulgáriában:
Albena

Időpont: 2019.12.30. – 2020.01.02.
Szálloda:
PrimaSol
Ralitsa 
Superior 3*
Ár: 242
EUR/fő/3
éjszaka
Ellátás: 
all inclusive

Élő zene, medencehasználat az árban.
Részletek irodánkban!
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!


