
A helyi és az országos sporttánc népsze-
rűsítése, valamint a Maros megyei spor-
tolók nagyszerű eredményei indokolják
az országos bajnokság marosvásárhelyi
megszervezését. Tegnap a március 2–4.
között sorra kerülő esemény kapcsán
sajtótájékoztatót tartottak Vasile Gliga, a
román sporttáncszövetség elnöke, 
Somodi Katalin alelnök, valamint 
Alexandru Câmpean, a megyei tanács al-
elnöke részvételével. 

A Kultúrpalota lesz a verseny motívuma
Maros megye sporttáncosai a mezőny élvo-

nalában helyezkednek el, hiszen az évek során
az országos bajnokságokon több mint 100
érmet szereztek, amelyből 78 aranyérem. A
Maros megyei sporttáncosok legnagyobb telje-
sítménye a négy világbajnoki cím, amelyeket
2012-ben Bejdzsingben Moldovan Paul és Tătar
Cristina, 2013-ban és 2014-ben Spanyolország-
ban pedig szintén ők nyertek meg, majd 2015-
ben a szászrégeni Roman Ciflicli–Mirona Gliga
Kínában nyert. 

Vasile Gliga, a román sporttáncszövetség el-
nöke kiemelte, 2004-ben volt Marosvásárhe-
lyen utoljára országos bajnokság, s március
2–4. között, tizennégy év szünet után újra itt
kerül sor a rendezvényre. Marosvásárhely köz-
ponti fekvése miatt is ideális az országos baj-
nokság megszervezésére, ahová több mint 800
sportolót és kb. 1500 kísérőt – edzőket, szülőket
– várnak. A versenyen 15 nemzetközi bíró fog
bíráskodni. A szervezők célja, hogy a verseny
idejére ideális feltételeket teremtsenek. A ma-
rosvásárhelyi sportcsarnokot elegáns 

Strasbourgban teregetik 
a szennyest

Az Európai Parlament plénuma mai ülésén tárgyalják a román igaz-
ságügyi törvényeket. Amelyeket, mint tudjuk, mereven, sőt fenyegetően
utasít el az Európai Bizottság. Igaz, hogy az ellenzék, élen az állam-
elnökkel és a DNA vezetőjével, komoly erőfeszítéseket tett a törvények
és a kormány lejáratására, sőt biztatták, támogatták a törvény ellen
tüntetőket, akik kilencven százalékának fogalma sem volt, mi ellen til-
takozik.

De nem csak itthon zajlik az élet. A magyar közvélemény által is
(túl) jól ismert volt igazságügyi miniszter, jelenlegi EP-képviselő, Mo-
nica Macovei volt kommunista ügyész, a PSD–ALDE-kormány egyik
legádázabb ellensége, január végén Sven Giegold német kollégájával
fotókiállítást szervezett az Európai Parlamentben a romániai tünteté-
sekről, előtérbe helyezve a tüntetők által korruptnak nevezett politi-
kusok rabruhás képeit, amelyeket lelkesen ráztak „az igazságügy
elpolitizálása” ellen és a „demokrácia védelmében” tüntetők. A kiál-
lítás azonban következményekkel is járhat, ugyanis az ominózus ké-
peken olyan politikusokat is rabruhában ábrázoltak, akiknek soha nem
volt problémájuk az igazságszolgáltatással.

Emiatt Liviu Pleşoianu kormánypárti képviselő nyílt levélben fordult
az Európai Parlamenthez, amelyben eljárást kér M. M. ellen, hogy volt
igazságügy-miniszterként megszegte az ártatlanság vélelmének elvét.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Atrocitások érik 
a lassú 
hóeltakarítókat 
Tojással dobálták meg a Moszkvában
lehullott rekordmennyiségű hó éjsza-
kai eltakarításának ütemével elégedet-
len lakosok a köztisztaságiak
munkagépeit, volt, aki traumatikus
(gumilövedékes) pisztolyból nyitott
tüzet rájuk – közölte Pjotr Birjukov, az
orosz főváros polgármester-helyettese
kedden a Vesztyi FM rádiónak nyilat-
kozva.
____________3.
Sajtbirodalom 
a domboldalon
Különleges íz- és formavilág köszön
vissza a Szőke Tímea nyárádszent-
mártoni műhelyében készített kézmű-
vessajtokban. A fiatal lány a
kísérletezés híve, a saját kertben ter-
mett fűszereknek köszönhetően újabb
és újabb ízekkel rukkol elő.
____________6.
Egy óra, és három
szett oda
Két újabb vereséget szenvedett a Ma-
rosvásárhelyi Medicina CSU. Előbb a
CSM Târgovişte intézte el kurtán a
Pongrácz Antal-csarnokban, majd Bu-
karestben a Dinamótól kapott ki az
együttes.
____________7.
Annyi ideig állt 
a berlini fal,
amennyi ideje 
ledöntötték
Hétfőn telt el pontosan annyi idő a
berlini fal ledöntése óta, amennyi ideig
állt a német fővárost és jelképesen
egész Európát kettéosztó határépít-
mény.
____________9.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A katolikus iskola ügye
A kormánypárt támogatja

az újraalapítást
Liviu Dragnea megerősítette kedden, hogy

pártja támogatja a helyi hatóságok által felszámolt
magyar tannyelvű marosvásárhelyi római katoli-
kus iskola újraalapítását.

A képviselőház elnöke újságírók kérdésére szá-
molt be arról, miről tárgyalt a magyar külügy ve-
zetőjével, Szijjártó Péterrel, akit hétfőn házelnöki
irodájában fogadott. Dragnea beszámolója szerint
megígérte a magyar külügyminiszternek, hogy a
kormánytöbbség megszavazza a szenátusban,
majd kihirdetésre küldi az államfőnek a marosvá-
sárhelyi iskola újraalapításáról szóló RMDSZ-tör-
vénytervezetet.

A házelnök azt mondta: „nagyon jó megbeszé-
lést folytatott” Szijjártó Péterrel, Románia és Ma-
gyarország számára egyaránt fontos témákról.
Ezek közé sorolta a Budapest és Bukarest között
megépítendő gyorsvasutat, azt, hogy Románia
rövid időn belül megkezdheti a gázexportot Ma-
gyarország felé. Elmondta, hogy a Gozsdu-örök-
ség ügyét is felvetette, kifejezve meggyőződését:
van annyi bölcsesség a felekben, hogy erről ko-
moly és szenvedélyektől mentes párbeszédet nyis-
sanak.

Tegnap a szenátus oktatási bizottsága kedve-
zően véleményezte a katolikus iskoláról szóló tör-
vénytervezetet. 

Országos sporttáncbajnokság Marosvásárhelyen

Nyolcszáz sportolót várnak 



Hétfőn délelőtt a Maros Megyei Rendőr-felügye-
lőség bűnmegelőzési osztálya sajtótájékoztató
keretében ismertette azokat a bűnmegelőzési ak-
ciókat, amelyek révén a diákokat az internethasz-
nálat rejtett veszélyeire figyelmeztetik. 

Február 6-a a biztonságos internethasználat nemzetközi
napja volt, több mint száz országban szerveztek olyan ak-
ciókat, amelyekkel a biztonságos internethasználatot nép-
szerűsítették a gyerekek és tinédzserek körében. 

Február 6–28. között a marosvásárhelyi rendőrség bűn-
megelőzési osztályának munkatársai Pînca Gabriela
rendőr-főfelügyelő irányításával tíz marosvásárhelyi isko-
lában népszerűsítik az internet biztonságos használatát kü-
lönböző tevékenységek keretében. Amint a hétfői
sajtótájékoztatón elhangzott, annak érdekében, hogy az on-
line felületen jelentkező kellemetlen eseteket elkerüljék,
hasznos ismerni a minimális óvintézkedéseket, a mások
által megosztott információkat pedig alaposan meg kell
szűrni. A rendőrségi beszámoló szerint a diákoknak feltett

kérdésekből kiderült, annak ellenére, hogy használják a vi-
lágháló nyújtotta lehetőségeket és a közösségi oldalakat,
nincsenek tudatában az elemi biztonsági előírásoknak, il-
letve nem tudják, miként használják azokat. A kiválasztott
marosvásárhelyi tíz iskolában huszonnégy találkozót ter-
veznek 12–14 éves diákokkal, a legsebezhetőbbnek ítélt
korosztállyal. A tevékenységekbe összesen hatszáz diákot
vontak be.

A csoportos foglalkozások az alábbi kérdésköröket bon-
colgatják: Melyek az internet és a közösségi oldalak elő-
nyei és hátrányai? Milyen információkat, fotókat nem
ajánlott megosztani a közösségi oldalon és miért? Milyen
biztonsági elemeket lehet beállítani a Facebook közösségi
oldalon? Milyen veszélyeket rejt magában az internet és
miként lehet azokra reagálni? A tevékenységek befejeztével
tíz kérdést tartalmazó kérdőív kitöltésével mérik fel a diá-
kok ismeretét.

Az elsajátított ismeretek rögzítése érdekében plakátokat
készítettek, amelyeket a részt vevő osztályok falára kifüg-
gesztenek Biztonságban online! Kihasználom az internet
adta előnyöket, elkerülöm a veszélyeket alcímmel. 

Ismét felbolydult az internet népe. Az ok ezúttal egy
fénykép volt, amelyet az egyik neves vásárhelyi orvos tett
fel az egyik közösségi portálra: a képen a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nagytermi üléssorának padlózata látható.
Szakadt, rágógumiragacsos, kifoszlott padlószőnyeg, amit
a sötétbe burkolt nézőtéren, előadások közepette nehéz ész-
revenni, de a vakufényben azonmód feltárja korát és álla-
potát. A közösségi oldalon a szokásos adok-kapok vette
kezdetét, ezért megkértük Gáspárik Attilát, a színház ve-
zérigazgatóját, hogy röviden ossza meg véleményét a padló
és tágabb értelemben a színház épületének állapotáról, il-
letve arról, hogy ez utóbbi miért van olyan állapotban, ami-
lyenben.

– Hét éve minden esztendőben leírjuk az év végi jelen-
tésünkben, hogy az épület állapota rossz, a színház szinte
romokban hever, kértük a pénzt az állagmegóvásra, felújí-
tásra. Évek óta nem tudtunk például új számítógépeket vá-
sárolni, nem kaptunk pénzt a csatornajavításra, és
büntetések sorát kellene kifizetnünk, mert a mozgássérültek
nem tudják megközelíteni az emeleti termeket. Az elmúlt
esztendőkben nyolc miniszternél voltam kihallgatáson a
fentiek ügyében, eredménytelenül. Ugyanakkor egyetlen-
egy Maros megyei képviselő sem kérdezte meg, hogy mi a
helyzet a színházzal, és úgy gondolom, hogy pártállástól
függetlenül érdekelnie kellene őket az épület sorsa és álla-
pota, hiszen a marosvásárhelyi nemzeti a minisztériumhoz
tartozik. Évekkel ezelőtt létezett egy felújítási terv, amely-
nek keretében renováltak pár irodát, de elfogyott a pénz, a
munkálatok befejezetlenül maradtak – ebbe bukott bele a
színház előző vezetése. A minisztériumhoz tartozunk
ugyan, de sem a város, sem a megye vezetősége nem je-
lentkezett, hogy segítséget nyújtana nekünk, holott szorult
helyzetben vagyunk: a jelenlegi törvénykezés értelmében
a saját bevételeinket nem fordíthatjuk az épület felújítására,
mert ezzel törvényt szegnénk! Pénzt ugyanakkor ezekre a
munkálatokra hiába kértünk, ezért van az épület és a nagy-
terem padlózata olyan állapotban, amilyenben láthatják.

Minden évben igényeltünk erre anyagi fedezetet, a színház
mindegyik költségvetése bárki által megtekinthető az in-
tézmény honlapján, nálunk teljes az átláthatóság. Amint
mondtam, a saját bevételeinket nem fordíthatjuk állagmeg-
óvásra, felújításra, az eltartó minisztériumot pedig mind-
eddig hiába kértük, nem kaptunk tőlük anyagi segítséget.
Egyebet pedig – sajnos – nem tehetünk.

Könyvbemutató 
Február 14-én 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban bemutatják Sarány István, a Hargita Népe főszerkesz-
tője Szertelen szószedet és Ambrus Attila, a Brassói Lapok
főszerkesztője Szóbeszéd című publicisztikai kötetét,
amelyeket Léphaft Pál újvidéki karikaturista illusztrált. A
szerzőkkel Karácsonyi Zsigmond, a Népújság főszerkesz-
tője beszélget. 

Becsky Borbála előadása 
Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi Gecse utcai Kistemplom kuratóriumá-
nak szervezésében február 14-én, szerdán 19 órától a
gyülekezeti házban Becsky Borbála pszichológus, család-
terapeuta többek között arról tart előadást, hogy mi kell
ahhoz, hogy jól működjön egy párkapcsolat, milyen félelme-
ket kell leküzdenünk, és milyen érzések húzódnak meg a
szeretet mögött; miként élhetünk harmonikus családi életet. 

Jogi tanácsadás
Ma 16 órakor jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd szerkesztőségünk Marosvásárhely, Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es
irodában. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfize-
tési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Buenos Airestől Rio de Janeiróig
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület marosvásárhelyi szervezete
Ábrám Zoltán Buenos Airestől Rio de Janeiróig című elő-
adására hívja az érdeklődőket február 7-én, szerdán 19.15
órára a szervezet székhelyére (Dózsa György utca 9.
szám, III. emelet). Egyúttal bemutatásra kerül az előadó
Dél-amerikai szentháromságok című könyve.

Újra műsoron a Sminkszoba
Február 10-én, szombaton 19 órától a marosvásárhelyi
várban levő Yorick Stúdióban újra látható Láng Zsolt
Sminkszoba című, 18 éven felülieknek ajánlott színda-
rabja. Nyugdíjas prostituáltakat játszik három nyugdíjas
színésznő, akik az egymáshoz fűződő viszonyuk kapcsán
fedik fel korábbi sérelmeiket. Rendező Patkó Éva, előad-
ják: Szász Enikő, Farkas Ibolya és Balázs Éva. 

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

Kirándulás Székelyudvarhelyre 
Az Erdélyi Magyar Baloldal szervezésében kirándulás lesz
február 17-én, szombaton Székelyudvarhelyre, a képző-
művészeti tárlatra, amelyen Munkácsy Mihály, Paál
László, Feszty Árpád, Vaszary János képei láthatók,
ugyanakkor felkeresik a felújított Jézus Szíve kápolnát is.
Jelentkezni a szervezet Dózsa György u. 9. szám alatti,
első emeleten levő székhelyen lehet, érdeklődni a 0744-
928-299-es telefonszámon, naponta 9–11 óra között. 

74.400 csomag illegális cigarettát
találtak 

Február 5-én, hétfőn este 9 óra körül a nyárádszeredai
rendőrök rutinellenőrzésen meg akartak állítani egy ha-
szonjárművet; a jelzésre a gépkocsivezető nem állt meg,
ezért üldözőbe fogták. Végül a rendőrök a járművet Nyá-
rádtő egyik utcájában találták meg. A gépkocsi vezetője el-
szaladt, azonban nemsokára letartóztatták, ugyanis
kiderült, hogy a ruhákat, bútort és háztartási gépeket szál-
lító autóban eldugva 159 kartondoboz cigaretta van. A
14.400 csomagon nem volt zárjegy, ezért a 45 éves férfi
ellen csempészés okán indítottak bűnvádi eljárást. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma TÓDOR és RÓMEÓ,
holnap ARANKA napja.
ARANKA: az arany szó kicsi-
nyítő képzős származéka, amit
az Aurélia magyarítására hoz-
tak létre 1840 körül.

7., szerda
A Nap kel 

7 óra 38 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 34 perckor. 
Az év 38. napja, 

hátravan 327 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 6.

1 EUR 4,6423

1 USD 3,7433

100 HUF 1,4959

1 g ARANY 161,6750

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

Megyei hírek

Rossz állapotban van a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épülete
Évek óta nem kaptak pénzt a felújításra

Szer Pálosy Piroska

Kaáli Nagy Botond 

Fotó: Facebook Madaras Sándor

Február 8-án, csütörtökön 19 órától újra műsorra tűzik a
marosvásárhelyi Művészeti Egyetem stúdiótermében Hat-
házi András rendezésében az És akkor én most elengedlek,
és felnövök! című darabot. Hét színészhallgató, néhány
téma, számtalan történet, millió mondanivaló. A múltjuk,
a jelenük és a jövőjük ötvöződik ebben az előadásban.
Kérdések, amelyeket feltehet bárki, problémák, amelyek-
kel önszántunkból aligha foglalkozunk. De ők most fog-
lalkoznak, ők most megkérdezik, és próbálnak választ
találni önmagukban vagy épp társaikban. A produkció ér-
dekessége, hogy a rendező által dramatizált, a szereplők,
valamint évfolyamtársaik, Dőry Brigitta, Fekete Róbert,

Nagy Norbert és Szabó J. Viktor által írt szövegek, mono-
lógok hangzanak el tömör másfél órában. A „játékban”
részt vesznek a megszólalás sorrendjében Szilágyi Míra,
Jáger Simon, Zsenák Lilla, Erős Brigitta, Mesés Gáspár,
Bajkó Edina, Lukács Ivett Andrea végzős színészhallgatók.
Díszlet- és jelmeztervező: Sós Beáta másodéves látvány-
tervező szakos hallgató; zene: Fekete Hunor harmadéves
zenepedagógia szakos hallgató; produkciós munkatárs: Ke-
lemen Roland másodéves teatrológia szakos hallgató.
Jegyek vásárolhatók  az előadás helyszínén kezdés előtt
egy órával. Jegyeket foglalhatnak a 0736-350-686 telefon-
számon vagy a jegy@studioszinhaz.ro címen. 

És akkor én most elengedlek, és felnövök!

Bűnmegelőzési akciók 
A világháló rejtett veszélyei
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Leomlott a segesvári várfal 
egy szakasza

Hétfőre virradóan leomlott a segesvári vár falának
egy 4,5 méteres szakasza. A polgármesteri hivatal
közölte, hogy a beomlott szakaszon már évszáza-
dokkal ezelőtt is földcsuszamlásokat és falomlásokat
jegyeztek fel, melyek nyomán 1858-ban építették
újra a várfalat. A polgármester szerint a várfal egy
másik szakaszát is leomlás fenyegeti. A segesvári
vár Maros megye egyik legkeresettebb turisztikai lát-
ványossága, évente több százezer látogatót vonz.

A nemzeti függetlenség napja
Első házként hallgatólagosan elfogadta a szenátus
hétfői plenáris ülésén azt a javaslatot, amelynek ér-
telmében május 10-ét a nemzeti függetlenség nap-
jának nyilvánítanák. A jogszabály kezdeményezője
Ion Hadârcă, az ALDE szenátora, aki azzal indokolta
törvénytervezetét, hogy a sigmaringeni kastélyt el-
hagyó Károly herceg 1866. május 10-én érkezett Bu-
karestbe, és 1877. május 10-én Románia
parlamentjének két háza együttes ülésen fogadta el
Románia függetlenségi nyilatkozatát.

Kizuhant a kórházablakból 
egy szívbeteg

Meghalt kedden egy férfi Piteşti-en, miután kizuhant
a sürgősségi kórház hatodik emeletéről. A páciens
súlyos sérüléseket szenvedett, az újraélesztési kí-
sérlet sikertelen volt, a mentőcsapat megállapította
a férfi halálát. Dr. Marius Pascu, a kórház szóvivője
szerint a 61 éves férfi a kardiológiai osztályon feküdt,
egy mosdó ablakán zuhant ki, ahová szobatársa se-
gítségével ment ki a kórteremből.

Elfogadták a parlagfűtörvényt 
Elfogadta a képviselőház kedden azt a törvényter-
vezetet, amelynek célja a parlagfű kiirtása. A törvény
szerint azok, akik nem irtják a súlyos allergiát okozó
gyomnövényt, akár 20.000 lejes bírságot is kaphat-
nak. A tulajdonosoknak minden évben legkésőbb jú-
nius 30-ig kaszával, gyökerestül vagy gyomirtó
segítségével ki kell irtaniuk a telkükről a már szárba
szökött parlagfüvet, lehetőleg még mielőtt megjelen-
nek rajta az első virágok. Az irtást mindaddig folytatni
kell, amíg a gyomnövény zöldell. Aki nem tartja be
az előírásokat, az szabálysértés miatt figyelmezte-
tést vagy akár bírságot is kaphat. Magánszemélyek
750 és 5000 lej közötti büntetésre számíthatnak, jogi
személyeknél ez az összeg akár 5000–20.000 lej is
lehet. 

Johannis magánlátogatásra 
utazott

Klaus Johannis államfő magánlátogatáson tartózko-
dik a Német Szövetségi Köztársaságban és a Spa-
nyol Királyságban – jelentette be kedden az elnöki
hivatal. Az idézett forrás szerint a magánlátogatás
február 3-a és 10-e között zajlik.

Lesz tehát botrány a mai strasbourgi vitán, mert a
Macovei-féle nyilatkozatok mellett óhatatlanul előkerül
a nyílt levél, az sem kizárt, hogy a levél írója személye-
sen megjelenik, és ha a plénumban nem kap szót, a fo-
lyosókon mondja el mondandóját a nemzetközi
sajtónak.

Vagyis szépen kiteregetik a hazai szennyest.
Valójában, aki figyelmesen elolvasta, tudja, hogy a

törvény nem is olyan rossz. Ezt egyébként maga Traian
Băsescu is elismerte egy tévéadásban, sőt, 11 olyan cik-
kelyt olvasott fel a törvényből, amely javítja a tiltakozók
által a demokrácia gyilkosának nevezett törvényt.

A legutóbbi SZKT-ülésen az RMDSZ elnöke is pon-
tokba szedve, kérdésként megfogalmazva mondta el,
hogy mi a jó a jogszabályban. Például miért baj, ha a
Legfelsőbb Bírói Tanácson belül elkülönítik a bírák és
ügyészek dolgait, külön is üléseznek, az ügyészek nem
szólnak bele a bírák dolgaiba, és fordítva, vagy miért
lenne baj, ha a karrierépítés során két évről négy évre
növelik az ügyészek, bírák képzési idejét, illetve ha arról
kell nyilatkoznia egy ügyésznek vagy bírónak, hogy nem
dolgozott együtt a Securitatéval a régi rendszerben,
hogy ma sem működik együtt a hírszerzéssel és a tit-
kosszolgálattal. Miért baj, ha az alkotmány egy monda-
tát változtatás nélkül átemelik a törvénybe, vagy ha az
igazságszolgáltatás piramisának csúcsán a bírót látjuk,
és nem a bírót és az ügyészt, netán bevinnék a külön-
böző kódexekbe az alkotmánybíróság döntéseit. Az sem
világos, miért baj, ha a bírói és ügyészi korrupciót vizs-
gáló bírói tanácsot a Legfelsőbb Bírói Tanács nevezi
ki?

Ezekre a kérdésekre sem az államfő, sem az ellenzék,
de még Monica Macovei sem adott választ.

Strasbourgban teregetik 
a szennyest

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az Eurotrans Alapítvány 2017 júliusától segíti az
erdélyi magyarokat a magyarországi választá-
sokra való regisztrációban. Eddig 35.000 sze-
mélynek segítettünk abban, hogy adataik
felkerüljenek a választási névjegyzékbe – szá-
molt be Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans Alapít-
vány elnöke. 

„Elsődleges szerepünk a tájékoztatás volt, ismertettük az
emberekkel a magyarországi választásokon való részvétel fel-
tételeit. Mint ismeretes, ahhoz, hogy valaki szavazhasson, kell
rendelkeznie magyar állampolgársággal, és előzőleg regiszt-
rálnia kell, hogy szerepeljen a neve a választási névjegyzék-
ben” – tette hozzá Nagy Zoltán Levente. 

Az Eurotrans Alapítvány elnöke kifejtette: a tájékoztatással
párhuzamosan a névjegyzékbe való felvétel folyamatát helyi
irodáikban és ingyenes telefonszámon könnyítették meg, ezt
pedig egy olyan közel három hónapos időszak követte, amikor
otthonukban keresték fel az erdélyi magyarokat, és segítették
regisztrációjukban. 

Nagy Zoltán Levente fontos részletként említette: a magyar-
országi lakcímmel nem rendelkező külhoni magyarok levél-
ben szavaznak. A szavazólapok postázása március közepén
kezdődik a regisztrációkor megadott címekre. A szavazólapot

többféleképpen lehet visszaküldeni. „Mi azt javasoljuk, hogy
valamelyik főkonzulátusra vagy az RMDSZ helyi irodáinak
valamelyikéhez juttassák el. A szövetség munkatársai a sza-
vazólapok begyűjtésében is segítenek. A határidő szoros, ezért
nem javasoljuk, hogy a postai úton való visszaküldést válasz-
szák azok, akik részt vennének a választásokon” – figyelmez-
tetett Nagy Zoltán Levente. 

A választással kapcsolatos legfontosabb dátumokról el-
mondta: a választás hivatalos időpontja április 8., a levélsza-
vazatoknak eddig a határidőig kell beérkezniük. Annak, aki
voksolna, de a választásokra még nem regisztrált, azt javasol-
juk, hogy ezt sürgősen tegye meg. A Nemzeti Választási Iroda
ugyanis március 24-én lezárja a regisztrációt. Csak az élhet
szavazati jogával, aki sikeresen regisztrál eddig a határidőig,
azaz március 24-ig bekerül a neve a választási névjegyzékbe
– emlékeztetett Nagy Zoltán Levente. 

„Minden Kárpát-medencében élő magyar ember jövőjére
hatással lesz, hogy milyen kormány kerül Magyarország élére.
Ezért továbbra is arra biztatunk mindenkit, hogy éljen szava-
zati jogával, és ha még nem tette meg, regisztráljon a magyar-
országi választásokra” – fejtette ki.  Az Eurotrans Alapítvány
március 20-ig nyújt még segítséget a regisztrációs folyamat-
ban.

Magyarországi választások
Az Eurotrans 35 ezer erdélyinek 

segített regisztrálni

Tojással dobálták meg a Moszkvában lehullott re-
kordmennyiségű hó éjszakai eltakarításának üte-
mével elégedetlen lakosok a köztisztaságiak
munkagépeit, volt, aki traumatikus (gumilövedé-
kes) pisztolyból nyitott tüzet rájuk – közölte Pjotr
Birjukov, az orosz főváros polgármester-helyettese
kedden a Vesztyi FM rádiónak nyilatkozva.

Mint mondta, ilyen esetekben, amelyekből „meglehetősen
sok” fordult elő, az érintettek a rendőrséghez fordultak. Bir-
jukov beszámolója szerint „az évszázad havazása” után 16,2
ezer takarító- és munkagép, több tízezer teherautó és 72 ezer

ember dolgozik mintegy 170 millió négyzetméternyi terület
és 8 millió négyzetméternyi tetőfelület megtisztításán.

Az utcákról naponta több mint 1,2 millió köbméternyi
havat szállítanak el. Moszkvában a hétvégén az átlagos feb-
ruári csapadékmennyiség 122 százaléka hullott, a hóréteg 47
centiméternyit vastagodott.

A moszkvai polgármester hivatalos honlapja szerint a hó-
eltakarítás minőségét az önkormányzat több mint 100 ezer vi-
deokamera segítségével online ellenőrzi. A hóeltakarító gépek
mozgását a GLONASS navigációs rendszer segítségével kö-
vetik nyomon. (MTI)

„A polgárok számára sértéssel ér fel,
amikor egy általuk megvásárolt média-
szolgáltatáshoz, adott esetben egy sport-
közvetítéshez való hozzáférést a
szolgáltató korlátoz a területi geokódolás
szerződéses kötelezettségére hivat-
kozva” – ezt hangsúlyozta Sógor Csaba
a területi alapú tartalomkorlátozásokról
szóló rendelet kapcsán, amelyet február
6-án, kedden szavazott meg az Európai
Parlament.

Az RMDSZ-es politikus a strasbourgi
plénumban úgy fogalmazott: „értékeljük
az Európai Bizottság erőfeszítéseit az
egységes szerzői jogi piac kialakítása ér-
dekében, de az EU-ban élő 50 millió
nemzeti vagy nyelvi kisebbséghez tar-

tozó polgár számára a jelenlegi rendelet-
módosítás nem elegendő”. Sógor Csaba
szerint az a tény, hogy uniós polgárok
millióinak anyanyelve nem egyezik meg
az országuk hivatalos nyelvével, nem
foszthatja meg őket attól, hogy az általuk
választott nyelven kövessenek egy nem-
zetközi sporteseményt, ha egyébként
előfizetéssel rendelkeznek az adott mű-
sorszolgáltatóra.

Az erdélyi képviselő a Minority Safe-
Pack kisebbségvédelmi kezdeményezés-
ben is szereplő egyik fontos kitételre
hívta fel a figyelmet, arra, hogy az audi-
ovizuális médiaszolgáltatásról szóló
irányelvet is hozzá kellene igazítani az
állampolgárok igényeihez. „A médiatar-

talmak szabad vételét nem akadályozhat-
ják olyan kereskedelmi megállapodások,
amelyek nincsenek tekintettel az egyes
tagállamok nyelvi és kulturális sokszínű-
ségére” – érvelt.

Ugyanerre a problémára a Minority
SafePack kisebbségvédelmi kezdemé-
nyezés olyan egységes európai szerzői
jog felállítását javasolja, amely az Euró-
pai Uniót egyetlen szerzői jogi piacként
kezeli. Ez a megoldás eltörölné az EU-
ban létező engedélyeztetési határokat,
így nem csupán az illető tartalmat szol-
gáltató tagállam polgárai, hanem akár
annak határain túl a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó személyek is hozzáférné-
nek bizonyos médiatartalmakhoz.

Atrocitások érik a lassú hóeltakarítókat 

Sértő a sportközvetítések geokódolása



sporttáncteremmé alakítják, meg-
felelő hangosítással, fényeffektu-
sokkal. Újdonság, hogy a döntős
párokat pénzjutalomban részesítik
– tájékoztatott Vasile Gliga, aki
nagy kihívásnak tartja a rendez-
vény megszervezését. 

Tekintettel arra, hogy a Kultúr-
palota Marosvásárhely emblema-
tikus épülete, a sporttánc-
versenyen ez az épület lesz a fő
motívum. A háttereket s az egész
terem ornamentikáját a Kultúrpa-
lota ihleti. 

A versenyt több életkoronkénti
kategóriában szervezik standard és
latin táncokban. Következésképpen több döntő
lesz. 

– A bajnokság megszervezéséhez partnereket,
támogatókat találtunk. A Maros Megyei Tanács
anyagilag segít bennünket, és partnerünk a szer-
vezésben. Reméljük, hogy a marosvásárhelyi ta-
nács is támogatónk és partnerünk lesz –
fogalmazott Gliga, aki nemcsak az országos szö-
vetség elnöke, hanem a világszövetség alelnöke
is egyben.
Legyen a tánc mindenkié!

A rendezvény célja a megmérettetésen túl,
hogy népszerűsítse a táncot, minél több gyere-
ket, fiatalt és felnőttet vonjon be a tánc világába.
S nem csak a standard és latin táncok tanulására
és gyakorlására gondolt a szövetség elnöke,
hanem salsára, rock and rollra, népi táncokra is. 

– Nehéz lesz, de azt szeretnénk, hogy minden
iskolába bevezessék a táncot, legalább választott
tantárgyként. Vannak országok, ahol ezt már
megtették. A tánc nevel, egészséges, fegyelmez,
testileg, lelkileg megedzi a gyerekeket, és rend-
kívül jótékony hatása van. A tánc nemcsak a
gyerekeknek és fiataloknak javallott, hanem az
idősebb korosztálynak is. A szövetséghez tartozó
200 klub között szép számmal vannak olyanok,
ahol idősek táncolnak, 70 és 80 évesek is – mon-
dotta Vasile Gliga. 

Alexandru Câmpean, a Maros Megyei Tanács
alelnöke örömének adott hangot, hogy Maros-

vásárhely ad otthont az országos sporttáncbaj-
nokságnak, s a megyei tanács partnere a rendez-
vénynek. 

– A sporttánc művészet, sport, fegyelem, ki-
tartás, elegancia egyben, ezért szeretnénk, hogy
minél több fiatal kapcsolódjon be ebbe a moz-
galomba. Örvendetes, hogy Maros megyében
nagyon sokan űzik ezt a sportot, hogy olyan baj-
nokaink vannak, akik hírnevet szereztek a me-
gyének és Romániának. Ebben nagy érdeme van
Vasile Gliga szövetségi elnöknek, aki világszerte
ismertté tette a romániai sporttáncot – fogalma-
zott a tanács alelnöke.

Az országos bajnokságon dől el, ki képviseli
Romániát az európai és a világbajnokságon. 

A szervezésben oroszlánrészt vállal Somodi
Katalin és Somodi Márton, a Danceart Klub ve-
zetői, akiknek gyakorlatuk van már az ilyen ren-
dezvények szervezésében. 

– A szervezési munka utolsó száz méterénél
tartunk, további Maros megyei cégeket próbá-
lunk bevonni, amelyeknek jelentős reklámfelü-
letet biztosítunk – árulta el Somodi Katalin. 

Újságírói kérdésre válaszolva Vasile Gliga, a
világszövetség alelnöke kifejtette, azért küzde-
nek, hogy a sporttánc olimpiai sportággá váljon,
remélhetőleg már a következő nyári olimpiától.

Kérdésünkre Gliga elmondta, hogy az orszá-
gos bajnokság költségvetése, beleértve a Maros-
kupát is, hozzávetőleg 200 ezer és 400 ezer lej
között lesz.

Az Európai Parlament e heti stras-
bourgi plenáris ülésének egyik napi-
rendi pontja az európai kisebbség vé-
delme, amelyről ma szavaznak a
képviselők. Napirenden van még egye-
bek mellett a civil társadalmakra nehe-
zedő nyomás, a Diesel-gate és a német
autógyárak kísérletei, az áttérés a
nyári időszámításra, a külügyi viták a
palesztin menekültekről, Afrin ostro-
máról és a török emberi jogi helyzetről.

Online vásárlás határok nélkül 
A geoblokkolást tiltó új szabályok nyomán

az interneten vásárlóknak jobb hozzáférése
lesz olyan, más országokból származó termé-
kekhez és szolgáltatásokhoz, mint a hotelfog-
lalás, autóbérlés vagy koncertjegyvásárlás.
Erről hétfőn vitáztak, kedden volt a szavazás.

A jövőben a fogyasztók szabadon választ-
hatnak, hogy honnan rendelnek a neten – ál-
lampolgárságuk, lakhelyük vagy aktuális
tartózkodási helyük miatt nem lehet megta-
gadni a vásárlást, vagy átirányítani őket egy
másik honlapra.

A kereskedőknek a más uniós országból
származó vevőket az árak és vásárlási felté-
telek kapcsán a következő esetekben ugyan-
úgy kell kezelni, mint a belföldi vásárlókat:
* ha olyan árut (háztartási eszközöket, ruhát
vagy elektronikai cikkeket) vesznek, amit a
cég az általános szerződési feltételek értelmé-
ben egy olyan uniós tagállamba is szállít,
ahová az ügyfél hajlandó elmenni érte; * ha
a vevő szerzői jogi védelem alá nem tartozó,
elektronikusan szolgáltatott termékeket – fel-
hőszolgáltatásokat, tűzfalat, weboldalhoszto-
lást vagy adattárolást – vásárol; * ha az
adásvételre a kereskedő boltjában kerül sor
vagy ott, ahol épp értékesít (pl. hotelben,
sporteseményen, zenei fesztiválon stb.).

A szabályozás e-könyvekre, letölthető ze-
nére, online játékokra egyelőre nem vonatko-

zik, de az EP tárgyalódelegációja által a meg-
állapodásba került felülvizsgálati záradék ér-
telmében a Bizottságnak két éven belül meg
kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a törvényt
kiterjeszteni. Az audiovizuális és közlekedési
szolgáltatások sem esnek a törvény hatálya
alá.

A geoblokkolásról szóló rendeletről az EP
és a Tanács tavaly novemberben állapodott
meg, a rendelet 9 hónappal azután lép
életbe, hogy megjelent az EU Hivatalos
Lapjában. Erről hétfőn vitáztak a kép-
viselők.
Csökkentenék az EP létszámát

Holnap kerül napirendre a 2019-es válasz-
tások, a képviselői helyek újraosztása és az
uniós választási törvény reformja. Eszerint az
Európai Parlament létszámának 751-ről 705-
re kellene csökkennie, áll a ma vitára és sza-
vazásra bocsátott jogalkotási kezdemé-
nyezésben. A Brexittel felszabaduló 73 hely-
ből 46 tartalékba kerülne egy esetleges EU-
bővítéshez. 27 képviselői helyet az
aránytalanul kevés képviselővel rendelkező
14 tagállam között osztanának szét.
Transznacionális listák 

A képviselők úgynevezett transznacionális,
az egész Európai Unió területére kiterjedő lis-
tákról is szavaznak. Az EP-helyek újraelosz-
tásáról szóló döntést a tagállamoknak
egyhangúlag kell támogatniuk. Az állásfog-
lalás kiemeli, hogy a változtatásokra csak
akkor van szükség, ha az Egyesült Királyság
valóban kilép az unióból.
A választási törvény reformja

Az Európai Parlament várhatóan újra fel-
kéri a tagállamokat, hogy a transznacionális
listák jogi alapjának lefektetése érdekében
mozdítsák ki a holtpontról az intézmények
közötti tárgyalásokat, és fejezzék be az uniós
választási törvény reformját.

Ezenkívül szintén ma szavaznak a képvi-
selők egy állásfoglalásról, amely szerint a
2019-es választások után nem lesznek hajlan-

dók megszavazni olyan jelöltet az Európai
Bizottság élére, aki nem az európai pártok ve-
zető jelöltjeként (az ún. Spitzenkandidaten
rendszer szerint) vett részt a választási kam-
pányban. Mint köztudott, 2015 novemberé-
ben a parlament, élve erre vonatkozó jogával,
az 1976-os választási törvény módosítását
kezdeményezte. 

Következő lépések: az EP javaslatát ezután
a Tanács tárgyalja, amelynek egyhangú dön-
tést kell hoznia a választási törvényről, amit
azután még az Európai Parlament is jóvá-
hagy, és a tagállami parlamentek ratifikálnak.
Klímaváltozás: gyorsabb 
CO2-csökkentés, több innováció

Kedden szavazott az EP az üvegházhatású
gázok csökkentését az európai kibocsátáske-
reskedelmi rendszeren keresztül érvényesítő új
jogszabályról. Ennek segítségével az EU el-
kezdheti a párizsi klímacélok megvalósítását.
A Tanács és az EP között született megállapo-
dás felgyorsítaná az ETS keretében adható-ve-
hető kibocsátási mennyiség csökkentését, és
megduplázná azt a stabilitási tartalékot, ami
a piacon megjelenő feles kapacitások felszá-
molását célozza. A kis károsanyag-kibocsá-
tást célzó innovációk terjesztésére
modernizációs alap jönne létre, amiből a ke-
vésbé tehetős tagországok energiarendszerét
lehet majd fejleszteni, egy innovációs alapból
pedig a megújulók térnyerését segítenék Eu-
rópa-szerte.

Az ETS az általa lefedett szektorok kibo-
csátását maximálja, a cégek pedig szükség
esetén ezen keretértéken belül adhatnak és
vehetnek kibocsátási egységeket. Az ETS ne-
gyedik fázisára vonatkozó bizottsági javaslat
2015. júliusból származik. Ennek célja, hogy
sikerüljön 2030-ra legalább 40%-os kibocsá-
táscsökkenést elérni, az ipar és energiaszektor
modernizációja gyorsuljon fel és a kibocsátók
ne települjenek át lazább szabályozású unión
kívüli országokba. 
A horvát miniszterelnök az EU jövőjéről 

Andrej Plenkovic horvát kormányfő a má-
sodik uniós vezető, aki az Európa jövőjét
érintő legfontosabb kérdéseket megvitatta az
EP-vel. Az Antonio Tajani EP-elnök és az el-
nökök értekezlete meghívására érkező mi-

niszterelnök beszéde után kedden a frakció-
vezetők szólaltak fel.

2013 és 2016 között Andrej Plenkovic hor-
vát EP-képviselő volt. Leo Varadkar ír kor-
mányfő volt az első uniós vezető, akivel a
képviselők januárban az EU jövőjéről vitáz-
tak.
Román jogállamiság: terítéken az igazság-
ügyi reform

Szintén ma tárgyalja az EP a Bizottsággal
és a Tanáccsal a romániai igazságügyi refor-
mok jogállamiságra gyakorolt hatását. 

Az igazságszolgáltatási törvény, a büntető
törvénykönyv és az összeférhetetlenségi tör-
vény módosítása ellen jelentős tömegek tün-
tettek Romániában. A Bizottság a múlt héten
aggodalmát fejezte ki a tervezett változások
miatt, amelyek az igazságügyi rendszer füg-
getlenségét és a román hatóságok korrupció
elleni hatékony fellépését érinthetik. Vita és
szavazás erről is ma lesz.
EU-bővítés: új Nyugat–Balkán-stratégia 

Tegnap mutatta be az EP-ben Federica
Mogherini külügyi főképviselő a Nyugat-
Balkán országaira vonatkozó új uniós straté-
giát. A Nyugat-Balkán lesz az idei év
legfontosabb külügyi témája, hiszen a régió
integrációja prioritás a bolgár elnökség szá-
mára. Az EP hagyományosan támogatja az it-
teni államok európai csatlakozását, de nem
akarja figyelmen kívül hagyni a jogállamiság,
az alapvető jogok és a korrupció elleni harc
terén létező hiányosságokat.

Az Európai Bizottság február 6-án a Par-
lamentben ismertette az új stratégiát, majd
áprilisban mutatja be az éves uniós bővítési
jelentést, ami az előrelépés ütemét veszi
számba. Erről a jelentésről az EP is véle-
ményt készít.

Szerbia és Montenegró áll a legközelebb
az uniós tagsághoz, a tárgyalások mindkét
esetben teljes gőzzel haladnak, míg Macedó-
nia és Albánia még mindig a tárgyalások el-
indítására vár. Bosznia és Hercegovina,
illetve Koszovó lehetséges tagjelölt státussal
rendelkezik.

(Forrás: az Európai Parlament Tájékoz-
tatási Irodája 

– Magyarország)
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Nyolcszáz sportolót várnak 
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Európai Parlament plenáris ülésén
Az európai kisebbségek védelme

Elenának nincs sapkája. Veszélyes ál-
lapot, az ilyesmibe mindig bele lehet
kötni. A diktátor feleségének persze már
ez is mindegy, az újságírónak azonban
egy ilyen hír hallatán eszébe juthat egy s
más. De mi is van azzal a sapkával? Nem
nagy ügy, és nem is sapka, hanem kalap.
A legnagyobb bukaresti aukciósház árve-
résén a Ceauşescu házaspár más szemé-
lyes tárgyaival együtt eladták. A
napokban lezajlott liciten a kalapért
nyolcszáz eurót adott valaki. A hölgy
egyik alkalmi cipője hatszázért kelt el,
egy régi, fürdőruhás tengerparti fotója
négyszázötvenet ért meg egy gyűjtőnek.
Kelendő holmik, az „elvtárs” gardróbja
nem volt annyira kapós, a kucsmája
négyszáz euróig kúszott fel, egy vadász-
ruhája hétszázig. Pedig nem sokkal az-
előtt a gyűlölt pártvezér és államfő 100.
születésnapján, akárcsak az előzőkön,
megint egész sokan tisztelegtek dicstele-
nül elemésztett emléke előtt. Igen, még
mindig (vagy már újra?) döbbenetesen
nagy a nosztalgiázók tábora, azoké, akik
visszasírják az „aranykort”, visszakí-
vánnák a diktatúra időszakát. Nem csak
az egykori nómenklatúra tagjai, a jelek
szerint olyanok is, akik közvetlenül nem
húztak hasznot a népnyúzásból. Különö-
sebben nincs miért csodálkoznunk, a sze-
mélyi kultusz rengeteg embert el tud
bódítani, butítani. Az új rendszerrel meg
nemhogy egyesek, tömegek se tudnak mit
kezdeni. Az árverés szervezői éppen erre
is számíthattak, amikor ezt az aukciót
kezdeményezték. Persze nem feltétlenül a
nosztalgiába fulladt pórnépre gondolhat-
tak, amikor a megbukott éra, a „scorni-
ceşti-i tölgy” hirdette aranykor
rekvizitumait eladásra felkínálták, inkább
olyanokra, akiknek akkor is bőven volt,
ma is mérhetetlenül sok a pénzük. És még
többet akarnak, azt remélve, hogy a most
megszerzett „kincsek” idővel majd még

többet érnek. Ma még nyilván nem dicse-
kednek vele, a licitálók többsége szemér-
mesen meghúzódik a háttérben. Tehetik,
az aukció online zajlott, digitális, világ-
hálós eszközökön biztosítja a névtelensé-
get, nem válik nyilvánossá az
ajánlattevők személyazonossága. Tény-
leg? Tényleg. Csak a filmeken derül ki
pillanatok alatt valamelyik komputeres
fenomén diadalmas közreműködésével
minden, amit a rosszak vagy a jók el
akarnak titkolni, sőt az is, ami nem is tit-
kolni való. A valóságban nem pont úgy
mennek a dolgok. Ma pláne nem, hiszen
február 7. egy ideje a biztonságos inter-
net napja. Rajta tehát, használjuk! Ha
éppenséggel nem túlterhelt a hálózat,
vagy nem lép fel egyéb nehézség. Ilyen
bosszantó probléma igen gyakran adó-
dik, de ennyitől senki sem riad meg. A 
Facebookot, a világ legnagyobb közös-
ségi hálózatát például már több mint
kétmilliárdan használják. Vasárnap volt
a 14. születésnapja. Ki hitte volna,
hogy már ennyire öreg! Lelkes szülő-
atyja, Mark Zuckerberg évfordulós be-
jegyzésében, az eddigi hibákat sorolva,
a további fejlődést, javulást is előrevetí-
tette. Azt is, hogy megpróbálják lelas-
sítani az álhírek terjedését és
kiküszöbölni egy csomó idegesítő
rendellenességet, amik egyeseket eltá-
volíthatnak a népszerű közösségi háló-
tól. Létezik ilyesmi is? Bizony. A
Facebook legutóbbi negyedéves mér-
lege szerint napi ötvenmillió órával
csökkent az oldalon eltöltött idő. Na,
azért nem kell megijedni, tavaly a 
Zuckerberg-birodalom forgalma éves
összevetésben 47 százalékkal nőtt. A ne-
gyedik negyedévi növekedés közel tizen-
három milliárd dollár volt. Így is lehet
pénzt szerezni. Többet is, mint a kivég-
zett kondukátor prémsapkájával.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Mózes Edith

Fo
tó

: N
ag

y T
ib

or



K.Attila minden járókelőnek kö-
szön. Övé az egész utca és kör-
nyéke, de leginkább az egykori

bár előtti kapualj, ahol szétszedett karton-
dobozok és néhány párna, pokróc között sö-
tétedés után elszenderedik. – Magyar ember
nem fázik, nem ázik és nem is pofázik – fogja
viccesre, amikor megkérdezem, nem túl hi-
degek-e a téli éjszakák. 

– Hajaj – szakad fel belőle, amikor azt tu-
dakolom, mióta él a piac mögötti zugban –,
tavaly májustól. Aztán gyorsan hozzáteszi,
jó neki ez a „sokcsillagos” szálláshely, nincs
is szándékában máshova költözni.

– Nem ül le? Adok párnát – kap észbe,
majd kérésemre mesélni kezd.

– Gyermekkoromban a főtéren laktunk,
most is megvan a szülői ház. Apám mészáros
volt. Kilencéves koromban vízipólózni kezd-
tem, a Május 1. strandon tartották az edzé-
seket. Laci bácsinak hívták az edzőnket – a
családneve most nem jut eszembe –, de mi
csak úgy szólítottuk, hogy Bulibá. Egyszer
lábvoléztunk (sz. m.: lábtenisz) a csapattár-
saimmal a Ligetben, amikor megjelentek az
ASA focistái. Ördögh Attila, az akkori edző
felfigyelt rám, és megkérdezte, nem mennék-
e kapusnak az ifjúsági csapatba. Igent
mondtam. Olyan futballistákat ismertem ott
meg, mint Hajnal Gyuszi, Bölöni. Jártuk az
országot, még külföldre is eljutottunk. Az
Eiffel-toronyban ittam először eredeti Pepsi-
Colát. Azok voltak az évek… 1979-ben aztán
elvittek katonának.

– Hova került?
– Buzăuba, az ejtőernyősökhöz. Na, az

volt a legszebb időszakom.
– Nem félt leugrani a magasból?
– Dehogy féltem. Azt mondták nekem, ha

kiszöktél, ne nagyon nézd a földet, és akkor

nem lesz baj. Ezt én be is tartottam. Egyszer
felakadtam ernyőstől egy fára. A társaim
lentről kiabálták nekem: măi, ungure, unde
eşti (sz. m.: hé, te magyar, hol vagy)? Verse-
nyeken vettünk részt, serlegeket is hoztunk.
Ceauşescu kukkerrel nézte, hogy szökünk be
az ejtőernyővel a vízbe.

– Mihez kezdett, miután leszerelt?
– Az IRA-nál helyezkedtem el, autóbuszok

motorját javítottam. Aztán bőrfertőzést kap-
tam, abba kellett hagy-
nom a munkát.
Pincérként kezdtem dol-
gozni. Hét évet a somos-
tetői vendéglőben
voltam, tíz évet a tengerparton. Olvadtam el
a nagy melegben, akkor tanítottak meg a
francia vendégek arra, hogy forróságban
forrót kell enni, inni. Amikor hazakerültem,
az Electromontajnál kaptam munkát, a ma-
gasfeszültségű oszlopokat festettem.
Ugyanez volt a dolgom később a vasútnál is,
ott a villamos mozdonyokat kellett festeni.
Közben a futballozást folytattam, jártuk a
csapattal a Hargitát. 

– Családot nem alapított?
– Megnősültem, és két gyermekem szüle-

tett, egy fiú meg egy lány. Az utolsó munka-
helyem egy szovátai pékségben volt,
akkoriban ott is laktunk a fürdőtelepen. Egy
alkalommal a Fogarasi-havasokban voltam
edzőtáborban. A tábor egy nappal hama-
rabb véget ért, mint ahogy számítottuk, ha-
zamentem. A feleségemet egy négerrel
találtam együtt, sosem felejtem el, mennyire
ki volt festve. Akkor váltunk külön. Hazaköl-
töztem Vásárhelyre. A feleségem kapott ma-
gának egy idősebb férfit, és kiment vele

Magyarországra. Vitte magával a gyerme-
keket is, azóta is ott élnek, Kispesten. 

– Nem tartja velük a kapcsolatot?
– Egyszer itt, a piac környékén üldögél-

tem, amikor megszólított egy keménykötésű
fiatalember. Azt kérdezte, mit eszik, bácsi? A
következő percben elárulta, hogy ő az én
fiam. Azért jött, hogy elvigyen magával az
unokám keresztelőjére. Ha vitt, hát mentem.

– Miért költözött el a szülei házából?
– Apám 15 éve halt

meg, anyám tíz éve, ta-
valy pedig a húgom is
elment. Jó kemény,
szőke leánka volt, csak

a szívével volt baj. A halála után a nagyob-
bik lányával és annak a gyermekeivel lak-
tam együtt. Egyszer elvittem a gyerekeket
a Ligetbe, engedtem, hogy felüljenek min-
den hintára, én meg közben ittam valamit.
Lehet, hogy kicsit később mentünk haza a
kelleténél, de a srácok el voltak ragad-
tatva, mind csak arról beszéltek, milyen jó
volt a csúszda, a pókhinta. Az unokahúgom
azonban nem értékelte ezt. Akkor gondol-
koztam el azon, hogy mi vagyok én, „sapka-
marci”, hogy így bánik velem? Úgy
döntöttem, inkább elmegyek. Azóta itt va-
gyok.

– Vannak, akik étellel, pénzzel támogat-
ják?

– Mindig szerettem a munkát, most is a pi-
acon, ha megkérnek, vizet viszek a virágo-
soknak, és az almásoknak is segítek. Ezért
mindig jár valami. Ételt egy közeli ruhás-
üzletből szoktam kapni, Vioricától. Aztán
van egy idős férfi, be szoktam neki vásá-
rolni, cserébe ő rendszeresen megvendé-

gel. Tegnapelőtt volt a születésnapom,
tudta, és be is hívott magához. Olyan szil-
vapálinkája van! – egy pillanatra felragyo-
gott az arca, aztán úgy fordult felém, mint
aki az élet legnagyobb titkát készül meg-
osztani.

– Pénzre nincs szükségem, ha van sziva-
rom. Egy ekkorka szivar – közelítette egy-
máshoz éjsötét körmeit – nekem egy fél
napra elég. Amíg azt szívogatom, semmi
más nem kell. 

Később a kartonkupac alól kinyúló seprű
rendeltetéséről is felvilágosított. 

– Néha egy-egy „paraszt” sofőr – nem az
itteni lakók, hanem akik csak úgy ide par-
kolnak – összeszemetelik a járdát. Akkor én
megyek, és eltakarítom a koszt.

– Nem veszélyes az utcán éjszakázni? 
– Soha nem történt semmi bajom. Egy-

szer a rendőrök elvittek a menhelyre, az
igaz, de ott legalább megfürödhettem.
Lakik itt a közelben egy fajtiszta német ju-
hász kutya, azt esténként ki szokta en-
gedni a gazdája. Olyankor letelepszik
mellém, és csak néz. Na, mi van, Pedro?
– mondom neki, aztán csak üldögélünk
kettesben.

Beszélgetésünk végén Attila sorstársáról,
a tolókocsis Robertóról is szó esett, aki a fal
túloldalán húzza meg magát a nap végén.
Távozásom előtt a férfi egy tavaly nyári él-
ményét idézte fel, amikor a városnapok al-
kalmával az egyik koncerten az énekesnő
felhívta a színpadra, megtáncoltatta, aztán
meg is vendégelte. Így történt-e valójában
vagy csak az éhség és a mínusz fokok rajzol-
ták az idős férfi köré a nem mindennapi ese-
ményt? Ki tudja? Talán csak a sötét utca
fölött őrködő, távoli szemek. De ők nem
árulják el az ilyen titkokat.

A Magyarország kormányának támo-
gatásával tavaly elindított Kárpát-
medencei óvodafejlesztési program
egyik lebonyolító partnere a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége. A
program keretében az ingatlanberuhá-
zások és fejlesztések, külső játszóte-
rek, zöldövezetek kialakítása mellett
hangsúlyos szerepet kap az óvodape-
dagógusok képzése, módszertani kiad-
ványok készítése, konferenciák, kerek-
asztal-beszélgetések szervezése.

Az erdélyi szakmai fejlesztési program
2017 decemberében az Óvodapedagógus a
gyermekközpontú óvodában címmel szerve-
zett nyitókonferenciákkal vette kezdetét, ahol
a résztvevők a program keretében tervezett
módszertani továbbképzések tartalmi felépí-
tésével ismerkedhettek meg.

2018. február 5-10. között két akkreditált
képzésre jelentkezhettek az erdélyi óvodape-
dagógusok. Csíkszeredában az Apáczai Csere
János Pedagógusok Házában Kompetencia-
fejlesztés népi hagyományok által címmel,
míg Székelyudvarhelyen, Kolozsváron és
Nagyváradon Differenciált óvodai nevelés a
szociális környezet kontextusában címmel
tartanak ötnapos képzést.

A program keretében az RMPSZ által gon-
dozott fejlesztések megvalósítására előirány-
zott támogatás összértéke közel 5,2 milliárd
HUF, melyből több mint 450 millió forintot
fognak szakmai képzésekre, eszközfejlesz-
tésre fordítani – hangzott el Burus-Siklódi
Botond RMPSZ-elnök köszöntőbeszédében
a csíkszeredai továbbképzés megnyitóján. Az
elnök hangsúlyosan megköszönte Magyaror-
szág kormányának támogatását, melyet a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. által folyósít. Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja,
Soós Zoltán is jelen volt a megnyitón, aki
2011 novemberében a Magyar Állandó Érte-
kezlet X. ülésén a tagszervezetek által elfo-
gadott Magyar nemzetpolitika – a
nemzetpolitikai stratégia kerete című straté-
giai dokumentumban elfogadott, a külhoni
magyar közösségek, illetve az összmagyarság
jövője kapcsán megfogalmazott célokat is-
mertette. A stratégiai dokumentumban lefek-
tetettek alapján kiemelt helyet foglalnak el az
éves tematikus programok, a külhoni magyar
oktatási intézmények megerősítése. 2012-ben
az intézményi oktatás első láncszemét, az
óvodák fejlesztését helyezte a középpontba.

A gyermekek nemzeti identitásának erősíté-
sében, a minőségi oktatás megteremtésében
mindannyiunknak fontos feladata van –
hangsúlyozta a konzul. 

„A képzés módszertani, elméleti iránymu-
tatást ad a néphagyomány különböző terüle-
teinek alkalmazására az óvodai nevelés
intézményes kereteinek és az óvodás korosz-
tály életkori sajátosságainak figyelembevéte-
lével. Ugyanakkor a képzés során a
résztvevők megismerhetik az egyszerű kéz-
művestárgyak elkészítésének folyamatait, jár-
tasságot szereznek a különböző technikák
alkalmazásában: nemezelés, csuhézás, fonás-
technikák, maszkkészítés, a jeles napokhoz
kapcsolódó népi gyermekjátékokat, népdalo-
kat és felcsíki táncokat tanulhatnak” – foglalta
össze a Csíkszeredában zajló 60 órás, 15 kre-
ditpontot biztosító továbbképzés módszerta-
nát a program szakmai irányítója, gondozója,
Galaczi Hajnalka szakfelügyelő. 

Bemutatta a Kompetenciafejlesztés népi
hagyományok által képzés előadóit, képzőit,
tevékenységvezetőit is. Szász Csilla pedagó-
gus Óvodai nevelés jeles napjaink tükrében
címmel tart előadást. Antal Rozália fogócs-
kázós és párválasztós gyermekjátékokat fog
ismertetni. Ádám Katalin Fonjunk, fonjunk,
játszadozzunk címmel szövéssel, fonással
kapcsolatos népi gyermekjátékokat válogatott
össze a fonók időszakából. Ádám Rebeka az
óvodásokkal való csuhézás, nemezelés titka-
iba vezeti be a résztvevőket ujjbábok, neme-

zelt játékok készítésével.
Roth Erzsébet népdalokat fog taní-

tani. Előadásában pedig ahhoz keresi
az utat és nyújt néhány alternatívát,
hogy miként lehet továbbéltetni, eset-
leg visszahozni egy eltűnőben levő
népdalrepertoárt. Haáz Margó Sze-
mélyiségformálás énekes játékokkal
címmel tart foglalkozást. 

A Máthé Tünde által vezetett
Nyitva van az aranykapu csoport-
munkában a résztvevők az évkör
jeles napjaihoz kapcsolódó énekes
népi gyermekjátékok gazdagságával
ismerkedhetnek meg, Nyírő Ibolyától
a bábozás varázsát, művészetét lehet
megtanulni. Rabya Edit ritmushang-
szerek és maszkok készítését ismer-
teti. Szalay Zoltán felcsíki táncokat
fog tanítani, kiemelten az óvodában
tanítandó motívumokkal. A szerve-
zők Ádám Gyula vetített fotókiállítá-
sával és jó hangulatú táncházzal is
készülnek. A képzés 75 Csík körzet-
ből részt vevő pedagógussal zajlik,

szakmai partnere a budapesti Hagyományok
Háza.

Ugyanebben az időszakban, február 5–10.
között a Differenciált óvodai nevelés a szoci-
ális környezet kontextusában címmel tartanak
44 órás, 11 kreditpontot biztosító képzést Ko-
lozsváron, a Báthory István Elméleti Líceum-
ban, Székelyudvarhelyen, a Palló Imre
Művészeti Szakközépiskolában, valamint
Nagyváradon, az Ady Endre Elméleti Líce-
umban. 

A továbbképzés a hátrányos helyzetű és a
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,
a család és az óvoda kapcsolata, szakmai sze-
mélyiségfejlesztés, illetve a kommunikáció
problematikája kétnyelvű környezetben témá-
kat dolgozza fel. A témák arra keresik a vá-
laszt, hogy hogyan lehet minél
eredményesebb differenciált nevelést folytatni
az óvodapedagógusnak. A foglalkozásokat
Kolozsváron Kovács Ildikó Katalin, a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem kézdivásárhelyi ki-
helyezett tagozatának oktatója, Péter Izabella
kőrösfői óvodapedagógus és Végh Balázs-
Béla, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
szatmárnémeti kihelyezett tagozatának tanára
tartja. A kolozsvári képzésre 49 óvónő irat-
kozott fel. A továbbképzést Szurovszky Ka-
talin konzul, Török Zoltán főtanfelügyelő-
helyettes, Batiz Elly szakfelügyelő és Virág
Erzsébet, az RMPSZ közép-erdélyi alelnöke
nyitotta meg. 

Dr. Bartha Krisztina és Pásztor Rita Gi-
zella, a Partiumi Keresztény Egyetem tanárai,
valamint Vad Zoltán, a nagyváradi Mihai
Eminescu Nemzeti Kollégium tanára tartják
a nagyváradi továbbképzést, melyre 45 óvo-
dapedagógus iratkozott be. A továbbképzést
Pető Csilla szakfelügyelő, Vad Márta iskola-
igazgató és Demeter Emőke, a Partiumi Ok-
tatási és Módszertani Központ vezetője
nyitották meg. 

Székelyudvarhelyen Márton Adél, a Har-
gita Megyei Tanfelügyelőség szaktanfel-
ügyelője, Csetri Enikő székelykeresztúri,
Fancsali Éva, Koncz Melinda és Nagy Enikő
(Kriszta nővér) székelyudvarhelyi óvodape-
dagógusok négy csoportban fogják oktatni a
beiratkozott 95 hallgatót. A továbbképzés
házigazdája Porche Éva iskolaigazgató, a
megnyitón jelen volt Lukács Bence Ákos
konzul. 

A képzések díjmentesek, az év során Er-
dély más településein is megszervezik,
amelyről bővebb információkat a
www.rmpsz.ro oldalon lehet találni. 

A Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége

Óvodafejlesztési program
Szakmai-módszertani képzések
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Kartoncsillagok
Fotó: Nagy Tibor (archív)



Gyengült a bitcoin 
Kedden kora reggel folytatódott a bitcoin ár-
folyamesése, miután hétfőn 10 százalékkal
gyengült a dollárhoz képest.

A legismertebb kriptovaluta, a bitcoin kedden va-
lamivel 7100 dollár alatt indított, a nyitástól számított
első hat órában folyamatosan gyengült, 6 órakor
mélypontra, 6021,9 dollárra süllyedt.

A bitcoint reggel fél nyolckor 6161 dolláron je-
gyezték. Ez mintegy 69 százalékos gyengülés a de-
cember 17-én beállított 19.666 dollár rekordszinthez

képest. Hétfőn két bejelentés is gyengítette a krip-
tovaluták iránti befektetői bizalmat. 

Egyrészt az, hogy a kínai hatóságok a kriptode-
vizák kereskedésével foglalkozó összes internetes
oldal blokkolására készülnek, miközben több nagy
amerikai és brit bank megtiltotta ügyfeleinek, hogy
hitelkártyáikkal vásároljanak bitcoint vagy más di-
gitális devizát. Elemzők szerint azért a szigorúság
a bankok részéről, mert attól tartanak, hogy klien-
seik komoly árfolyamveszteséget szenvednek el, az
pedig megnöveli a rossz hitelek nagyságát a hitelkár-
tyákon. (MTI)

Különleges íz- és formavilág
köszön vissza a Szőke Tímea
nyárádszentmártoni műhe-
lyében készített kézműves
sajtokban. A fiatal lány a kí-
sérletezés híve, a saját kert-
ben termett fűszereknek
köszönhetően újabb és újabb
ízekkel rukkol elő. 

A nyárádszentmártoni Lovasfo-
gadótól nem messze, a dombolda-
lon fekvő kis tanyán készülnek a
kézműves sajtok, itt, a szülői portán
rendezett be magának barátságos
kis műhelyt Szőke Tímea. 

– A szüleim állattartással foglal-
koznak, tehát van tej, amit feldol-
gozzak. Hagyományos sajtot
mindig is készítettek anyuék, édes-
anyám a juhsajtot a piacon értéke-
sítette. Amikor nagyobb lettem, én
is kezdtem segíteni, és sokszor
eszembe jutott, hogy annyiféle sajt
van a világon, annyi forma, annyi
változat az ízesítésre, és eközben
mi mindig ugyanazt készítjük. Az
interneten utánanéztem, olvasgat-
tam, kísérletezni kezdtem. Az inter-
neten, egy magyarországi
sajtkészítési oldalon kértem segít-
séget olyan személyektől, akiknek
ezen a téren tapasztalatuk volt, il-
letve tavalyelőtt beiratkoztam egy
sajtkészítő kurzusra Nyárádszeredá-
ban – elevenítette fel a kezdeteket
Tímea. 

A sajtkészítés technikájáról
szólva a fiatal lány elmondta, első-
ként elkészíti a hagyományos sajtot
úgy, ahogyan a szülei. Lehetne kul-
túrával, úgy valamivel gyorsabban
menne, de a végterméknek picit
más lesz az íze. – Ha nem teszek
bele kultúrát, ugyan hosszabb a ké-
szítési folyamat, többnapos, de
megmarad az eredeti íz, és jobban
szeretik a megrendelők – tette
hozzá. 

Az alapsajtot forró, sós vízben
olvasztja, majd formát ad neki,
például fölfonja vagy föltekeri. –
Többféle formájú és ízesítésű saj-
tot készítek: van hagyományos

dália, fonott sajtok, valamint a ná-
lunk még különlegességnek szá-
mító parenyica vagy szalagsajt,
ezzel aranyérmet nyertem tavaly
szeptemberben a Romániai Ma-
gyar Gazdák Egyesülete (RMGE)
által szervezett mikházi gazdana-
pon. 

A sajttekercseket különféle fű-
szerekkel ízesítem, például van ka-
kukkfüves, kapros, fokhagymás,
fekete borsos, édes- és chilipapri-
kás, köménymagos, bazsalikomos
is. Egyszer a kísérletezés kedvéért
készítettem egy diós, szilvalekváros
tölteléket, de nem igazán ízlett ne-
künk. 

Készítek továbbá mozzarellát, il-
letve olívaolajban érlelt fűszeres
kockasajtot, ez egy fetához hasonló
lágy sajt, kockára van vágva, és fű-
szerkeverékbe forgatva. Így kerül a
befőttesüvegbe, olívaolajat töltök
rá, és akár több hónapig is érni ha-
gyom, minél többet áll, annál karak-
teresebb lesz az ízvilága. Szárított
bazsalikom, kakukkfű, oregánó,
rozmaring keveréke kerül bele, de
van olyan is, amibe fokhagymát és
lila hagymát teszek. Krémsajtot is
készítek, egy dobozkába három
gombócot teszek, mindenik más
ízesítésű, az egyik natúr, a másik
édespaprikás, a harmadik kapros,
ezt is nagyon kedvelik a vásárlók,
mert egy dobozban három ízt kap-
nak – magyarázta Tímea. 

A lány átlagban napi száz-százöt-
ven liter tejet dolgoz fel, a terméke-
ket vásárokon értékesíti, de már
kialakult a klienskör, egyesek hely-
ben veszik át a finomságokat, má-
soknak pedig hetente-kéthetente
beviszi Marosvásárhelyre. Tervezi,
hogy a szovátai piacon értékesíti az
árut, mert az édesanyja évekig oda

járt, és az ottani vásárlók bizonyára
vevők lennének az ízletes kézmű-
ves sajtokra.

Mint mondta, a vásárlók nagy
kedvence a parenyica, a tekercsek-
ből pedig a fokhagymás és a chili-
paprikás, de a viszonylag
újdonságnak számító kakukkfüves
is nagyon népszerű. 

A fűszernövények, amiket a saj-
tok ízesítéséhez használ, a ház körül
teremnek, a fokhagymát ő krémesíti
és befőttesüvegben tárolja. Tímea
határozottan állítja, sokkal másabb
lesz az íze, mint ha az ember a bolt-
ban vásárolt fokhagymaport hasz-
nálná. 

A fiatal termelő nemrég részt vett
Magyarországon az Országos Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Ki-
állítás és Vásáron, ahol elmondása
szerint nagyon sok sajtkészítő volt
jelen, ennek ellenére nagy volt a ke-
reslet az általa előállított finomsá-
gok iránt, egyetlen sajtot sem hozott
haza. – Budapesten is a parenyica
sajt volt a legnépszerűbb, a magyar-
országiak ismerik és nagyon szere-
tik – fűzte hozzá.

Az ősi mesterségeket űző emberek mindig
tiszteletet ébresztenek, hiszen az apáiktól,
nagyapáiktól átörökített tudást felhasz-
nálva, kétkezi munkával keresik a kenye-
rüket. Ezt teszi nyárádszentmártoni
műhelyében Gábor Csaba kovácsmester is,
akit ritka kézügyességgel áldott meg a sors,
a megrendelői által megálmodott legkülön-
legesebb kovácsoltvas darabokat is könnye-
dén elkészíti. 

Amikor ottjártunkkor mutogatja a munkáit, egyér-
telművé válik, hogy ez jóval több, mint mesterség, ez
már művészet. Tiszteletre méltó a szakmája iránti el-
hivatottság, ahogyan próbálja kitalálni a megrendelők
kívánságát, még akkor is, ha nem tudják pontosan,
mit is szeretnének. Egy tulipánmotívummal díszített,
tökéletesen kidolgozott kemenceajtót is mutatott, és
közben elmesélte, a megrendelő azt szerette volna,
hogy valamivel dobja fel az egyszerű felületet, Csaba
pedig, látva a tulipános mintázatú bútort a lakásban,
azonnal javasolta: legyen hát tulipános a kemenceajtó
is. 

Gábor Csabának gyerekkora óta szívügye ez a
szakma, már kiskorában édesapjának segédkezett, ott
leste el a kovácsmesterség fortélyait. De mosolyogva
hozzáteszi, valójában több szakmája is van, autóbá-
dogos, festő, tetőbádogos és kovács is. Sokáig Ma-
rosjárában élt és dolgozott, abban az időben főként
külföldre kerültek a munkái, most leginkább az or-
szágból, elsősorban Marosvásárhelyről érkeznek a
megrendelők. Kovácsolt vasból kerítést, bútort, va-
salatokat, de még rézlemezből kagylót is készített.
Dísztárgyak is kikerülnek a keze alól, bogrács, ke-
menceajtók, kilincsek, és a legtöbb munkája egyedi
darab, úgymond cifrább munkák, amit a kliens meg-
álmodik. A kovácsmester lerajzolja a műhely földjére
a megálmodott mintát, és elkezdi vasból megmin-
tázni. 

Mint mondta, folyamatosan vannak rendelései,
nagy az igény a kovácsoltvas kerítésekre, mert annak
ellenére, hogy jóval drágább, mint a fából készült,
sokkal tartósabb és különlegesebb. Csaba műhelye a
régi kovácsműhelyek hangulatát idézi, itt minden kézi
munka, és a mester ragaszkodik a régi szerszámok-
hoz, mert hagyományos kovácsmunkát csak hagyo-
mányos eszközökkel lehet végezni. 
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Menyhárt Borbála

Mesterművek kovácsolt vasból

Különleges íz- és formavilág
Sajtbirodalom a domboldalon

EU-kampány a kettős élelmiszer-
minőség kivizsgálására

Az Európai Bizottság és a tag-
államok hatóságai összehan-
golt, az élelmiszeripari
termékek minőségét vizsgáló
kampányt indítanak május-
ban – közölte Vera Jourová
jogérvényesülésért és fo-
gyasztópolitikáért felelős
uniós biztos pénteken.

Az uniós biztos aláhúzta, az élel-
miszerek kettős minőségének kér-
dését az uniós bizottság nagyon
komolyan veszi.

Bejelentette: ez év áprilisára el-
készül az Európai Bizottság Közös
Kutatóközpontjában (JRC) fejlesz-
tett módszertan, amelyet legalább
16 tagállam és az érdekelt felek is
támogatnak. Ez teszi lehetővé az
összehangolt kampány indítását
májusban. A kémiai és szenzoros el-
lenőrzést jelentő minőségvizsgálat
olyan termékeket fog érinteni, me-
lyek a legtöbb tagállamban forga-
lomban vannak.

A vizsgálatok eredményét várha-
tóan az év végéig közzéteszik.

Az uniós biztos elmondta, a bi-
zottság áprilisban tervezetet mutat
be a fogyasztók félrevezetésének

megakadályozása és az alacsonyabb
minőségű termékek gyártásának
visszaszorítása érdekében, hogy az
elvárásoknak megfelelően ugyan-
olyan minőségű termékek álljanak
rendelkezésre az EU egész terüle-
tén.

Jean-Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke az unió helyzeté-
ről szóló tavalyi értékelő beszédé-
ben hangsúlyozta: nem fogadható
el, hogy Európa egyes részein azo-
nos csomagolással és márkajelzés-
sel alacsonyabb minőségű
élelmiszereket árulnak. Erősebb ha-
táskört kell biztosítani a nemzeti ha-
tóságok számára ahhoz, hogy
mindenhol felszámolják ezeket a
jogellenes tevékenységeket.

Több uniós tagállamban tavaly
folytatott élelmiszerbiztonsági vizs-
gálat megállapította, hogy bizonyos
multinacionális cégek a később csat-
lakozott uniós tagállamok vásárlói-
nak megtévesztésére és becsapására
épülő üzletpolitikát folytatnak. Ál-
talános jelenség, hogy gyengébb
alapanyagokból készült élelmiszere-
ket árulnak a kelet-európai orszá-
gok legtöbbjében – közölték. (MTI)

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Nagy Tibor
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Két újabb vereséget szenve-
dett a Marosvásárhelyi Medi-
cina CSU. Előbb a CSM
Târgovişte intézte el kurtán a
Pongrácz Antal-csarnokban,
majd Bukarestben a Dinamó-
tól kapott ki az együttes.

Tizenöt pontig sem jutottak
Nem történt semmi rendkívüli a

CSM Târgovişte elleni hazai talál-
kozón. A vendégcsapatnak mind-
összesen 62 percre volt szüksége,
hogy letudja a kiszállási alkalmat,
házigazdájuk egy pillanatra sem tu-
dott felnőni a szintjére. Igaz, azt is
tudjuk, hogy míg a vendéglátók
csapatát belföldi, gyakorlatilag in-
gyen játszó fiatalok alkotják, Târ-
govişte drága légiósokat
foglalkoztat, román játékosai pedig
sokéves tapasztalattal rendelkez-
nek.

Az egy órába három olyan
játszma fért be, amelyekben a 
házigazdák nem jutottak el 15
pontig. Mi több, a harmadik szett-
ben  félő volt, hogy a tízet sem
érik el, hiszen egy adott pillanat-

ban 19:6-ra vezettek a vendégek,
aztán pedig 23:9-re is. A végére ki-
csit azonban kiengedtek, így a 
Medicina felküzdötte magát 
13-ig, csak eggyel keveseb-
big, mint az előző két játékrész-
ben.

A marosvásárhelyi csapat leg-
gyengébb játékeleme ezúttal is a fo-
gadás volt, hisz az ellenfél
nyitásából érkező labdáknak alig
egyharmada volt úgy-ahogy meg-
játszható az emelő által, míg kiváló
minősítést alig 2% kapott. Táma-
dásban ugyanakkor 14 labdát ron-
tott a Medicina, és ugyanannyit
ütött a sáncba, míg Târgovişte ese-
tében ezek a számok csupán 3 és 2.
Nehezen lehetne ezekhez a statisz-
tikai adatokhoz valami biztatót hoz-
záfűzni…
A Dinamóval sem tudták felvenni 
a versenyt

A marosvásárhelyi csapat követ-
kező mérkőzése Bukarestben volt,
a Dinamo otthonában. Az ősszel a
Medicina nyert, azóta azonban
Varga és Mocan távozásával jelen-
tősen gyengült a keret, és ez meg is
látszott az alakulat szereplésén. Kü-

lönösen Varga Eliza távozása érin-
tette érzékenyen az alakulatot, aki
gyakorlatilag a felét tette ki a Me-
dicinának, mind támadásban, mind
sáncolásban rendkívül fontos se-
gítség volt a csapatnak. Nyíregy-
házára igazolása után azonban
esélye sem volt Predrag Žucović
csapatának a fővárosiakkal szem-
ben, s a harmadik szett végered-
ménye a csapaton belüli
hangulatról és önbizalmi szintről
is sokat elárul.

A megyeszékhelyiek egyébiránt
újabb háromjátszmás vereséget
szenvedtek a fővárosban – ezt a
mondatot pedig akár el is lehet
menteni a számítógépen,
hogy ne kelljen teljes egé-
szében mindig ideírni,
hanem egyetlen billentyű-
vel beilleszthető legyen.
Mert ehhez alighanem
hozzá kell szoknunk az idei
bajnokság végéig.

Ha a fogadás minősége
nagyvonalakban azonos
volt a két csapatnál, a tá-
madások egyértelműen a
Dinamónak mentek job-

ban a hivatalos statisztika sze-
rint, mint ahogy sáncolásból is
több pontot szereztek. Ugyanak-
kor kevesebbet hibáztak nyitás-
ban is.

A vereség következtében a Medi-
cina egy hellyel lennebb csúszott a
tabellán, miután Kolozsvár nyert
Lugos ellen, és megelőzte. Már
csak az a Jászvásár található mö-
götte, egyetlen ponttal, amelytől
kétszer is kikapott, és szinte boríté-
kolható, hogy az alapszakasz vé-

géig meg fogja előzni. Szomorú le-
írni, de igaz: a Medicinának jelen-
leg a leggyengébb a kerete az egész
bajnokságban. Szerencse, hogy
nem esik ki senki…

A bajnokságnak azonban nincs
vége, végig kell szenvedni még né-
hány fordulót. Legközelebb a Me-
dicina ismét idegenben, mégpedig a
bajnok Balázsfalva otthonában ját-
szik. A leendő meccsbeszámoló
első mondatát a mai mintájára már
most leírhatjuk…

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

Lejjebb csúszott a rangsorban a CSU Medicina
Egy óra, és három szett oda
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Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 13. forduló: Marosvásárhelyi CSU

Medicina – CSM Târgovişte 0:3 (14:25, 14:25, 13:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 200 néző. Vezette:

Octavian Diaconiţă (Karácsonkő), Cristian Botezatu (Kará-
csonkő). Ellenőr: Mihai Ioanovici (Bukarest).

CSU Medicina: Babaş, Dobriceanu, Iancu, Străchinescu, Bu-
terez, Diţu (Vers, Ioan, Cauc, Dumitrescu, Niţă, Arniceru). Li-
beró: Molnar (Rancz).

CSM Târgovişte: Hrončeková, Calotă, Trică, Otašović, Collar,
Souza-Ziegler (Roşca, Marciu, Wojceska). Liberó: Durr. 

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 14. forduló: Bukaresti Dinamo – Ma-

rosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:18, 25:21, 25:8)
Bukarest, Dinamo-csarnok, 250 néző. Vezette: George Grădi-

naru (Galac), Florin Dimachi (Galac). Ellenőr: Angheluş Coto-
anţă (Bukarest).

Dinamo: Motroc, Field, Paşca, Budai-Ungureanu, Marcovici,
Artin (Bratu, Ariton, Postea). Liberó: Tucmeanu (Kosinski).

CSU Medicina: Babaş, Dobriceanu, Iancu, Buterez, Cauc,
Diţu (Ioan, Dumitrescu, Niţă, Străchinescu). Liberó: Molnar
(Rancz).

Ranglista
1. Bukaresti CSM14 12 1 1 0 41:22 39
2. Balázsfalva 14 12 0 0 2 37:8 36
3. Târgovişte 14 9 1 0 4 33:7 29
4. Temesvár 14 9 1 0 4 32:17 29
5. Bákó 13 9 0 1 3 29:14 28
6. Dinamo 14 3 1 2 8 18:33 13
7. Lugos 14 3 1 1 9 16:32 12
8. Kolozsvár 13 2 1 0 10 11:33 8
9. CSU Medicina 14 2 0 1 11 11:38 7
10. Jászvásár 14 1 1 1 11 10:39 6

Eredményjelző
A női röplabda A1 osztály 13. fordulójában a következő ered-

mények születtek: Lugosi CSM – Bukaresti Dinamo 3:2, Temes-
vári Agroland – Kolozsvári U 3:0, Bákói Ştiinţa – Jászvásári
Penicilina 3:0, Balázsfalvi Alba Volei – Bukaresti CSM 0:3, Ma-
rosvásárhelyi CSU Medicina – CSM Târgovişte 0:3.

A 14. forduló eredményei: Bukaresti Dinamo – Marosvásár-
helyi CSU Medicina 3:0, CSM Târgovişte – Balázsfalvi Alba
Volei 1:3, Bukaresti CSM – Bákói Ştiinţa 3:2, Jászvásári Penici-
lina – Temesvári Agroland 1:3, Kolozsvári U – Lugosi CSM 3:1.

A héten három labdarúgó-mérkő-
zésen is pályára léphet Magyaror-
szág színeiben a nyárádszeredai
Kocsis Bence Máté. 

A 17 éves Bence a Puskás Aka-
démia FC játékosa, tavaly profi
szerződést írt alá a felcsúti klubbal,
és ugyancsak tavaly év végén az aka-
démián az Év sportolója címet is
megszerezte korosztályában. A na-
pokban a Magyar Labdarúgó-szövet-
ség újabb behívót küldött Kocsisnak
a magyar válogatotthoz, Ásványi Ba-
lázs és Papp László csapattársaival
együtt a korosztályos válogatott ke-
retének tagja lesz, és részt vesz a hét
második felében megrendezendő
spanyolországi La Manga nemzet-
közi tornán. A fiúk először ma lép-
hetnek pályára a Svédország elleni
találkozón, majd a Norvégia és a
Szlovákia elleni összecsapás követ-
kezik. Ez a torna előkészítőt jelent a
március 20-28-a közötti Európa-baj-
nokság elit körére (Eb-selejtező – a
szerk.), ahol az U17-es korosztályú
magyar válogatott Izrael, Románia és
Szlovénia ellen vonul majd fel, a cso-
port első két helyezettje pedig kijut
az angliai Eb-re. Kocsis Bence már

tavaly is tagja volt az U17-es kor-
osztályú magyar nemzeti csapatnak,
Hollandia, Wales és Koszovó ellen
lépett pályára.

Kocsis Bencét meghívták 
a magyar válogatottba * Újra a Kolozsvári CFR vezeti a labdarúgó 1. liga

rangsorát. A Dan Petrescu irányította alakulat hétfő
este 2-0-ra legyőzte a Concordia Chiajnát a 23. for-
duló utolsó mérkőzésén. Vinicius a 26. percben, Mailat
az 59.-ben lőtt gólt, a 75.-ben Culio büntetőt hibázott.
Ezzel a CFR 52 pontos, míg a második FCSB-nek 50,
a harmadik Craiovának 44 pontja van. A Sepsi OSK a
12. helyen áll, 18 ponttal.

* A román futballbajnokság legfontosabb mérkő-
zése következik: szombaton a tabella második helyén
álló FCSB otthonában vendégszerepel a Kolozsvári
CFR. Dan Petrescu szerint a hétfőinél mindenképpen
jobban kell játszaniuk, ha meg akarják őrizni helyüket
a táblázat élén – erről a Chiajna elleni bajnoki mérkő-
zés után beszélt a kolozsváriak szakvezetője.

* A Chelsea 4-1-es vereséget szenvedett a Watford
otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság
26. fordulójának zárómeccsén. Ezzel folytatódott a
londoni kékek mélyrepülése, miután a legutóbbi játék-
napon hazai pályán 3-0-ra kikaptak a Bournemouth-
tól is.

* Súlyos térdsérülést szenvedett Gerard Piqué. A
Barcelona labdarúgócsapata védője az Espanyol elleni
bajnoki mérkőzés hajrájában sérült meg, amikor egy
felszabadító rúgás közben Gerard Moreno túl kemé-
nyen lépett oda. A játékosnak minimum 10-14 napot
kell kihagynia, de az is elképzelhető, hogy még a Baj-
nokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonásában (február
20.) sem léphet pályára, amikor a katalánok a Chelsea
vendégei lesznek.

* Az idény végéig Clarence Seedorfot nevezték ki a
Deportivo La Coruna labdarúgócsapatának vezetőed-
zőjévé. A spanyol klub vasárnap jelentette be, hogy
menesztette Cristóbal Parralo vezetőedzőt. Seedorf ed-
zőként eddig nem alkotott maradandót, az AC Milantól
és a Sencsen FC-től is dicstelenül távozott. La Coru-
nában a csapat élvonalban tartása a feladata.

* Ronald Koemant lehet a holland labdarúgó-válo-
gatott új szövetségi kapitánya. Erről a helyi sajtóban
jelentek meg értesülések, amelyeket a l’Equipe című
francia sportlap is átvett.

* Elsőként Kazahsztán és Oroszország jutott be a
Szlovéniában zajló futsal-Eb elődöntőjébe: a kazah
csapat Szerbiát, az oroszok a házigazda szlovénokat
ejtették ki a torna hétfői negyeddöntőjében. Az ered-
mények: Szerbia – Kazahsztán 1-3, Szlovénia – Orosz-
ország 0-2. Tegnap este, lapzárta után fejeződött be a
Portugália – Azerbajdzsán és az Ukrajna – Spanyol-
ország összecsapás. Az elődöntős mérkőzéseket csü-
törtökön rendezik, a találkozók megtekinthetőek a Pro
X TV-n. Eddig nem közölt csoporteredmények: Uk-
rajna – Portugália 3-5 (C), Azerbajdzsán – Spanyol-
ország 0-1 (D).

* Megkezdi az idényt a doppingolással vádolt négy-
szeres Tour de France-bajnok. A francia kerékpáros
körverseny négyszeres bajnokát, Chris Froome-ot
annak ellenére nevezte csapata a jövő heti kerékpáros
andalúziai körversenyre, hogy a nemzetközi szövet-
ség doppingvétség gyanúja miatt eljárást folytat el-
lene.

Gligor Róbert László

Tavaly már háromszor pályára lépett a nem-
zeti együttes mezében

Röviden



Az előző részben a zaklatás té-
máját kezdtük el elemezni, meg-
említve, hogy zaklatás esetén a
zaklatott személynek két jogi út áll
a rendelkezésére; egyik a polgári
peres eljárás, amelyben a polgári
jog szabályai szerint lehet megál-
lapítani a zaklató polgárjogi fele-
lősségét, és amelyben kérni lehet a
bíróságot, hogy kötelezze a zakla-
tót a sérelmezett cselekedet vagy
cselekedetek abbahagyására,
ugyanakkor anyagi és erkölcsi kár-
térítésre is lehet kötelezni.

Amint elmondtuk, létezik egy
másik lehetőség is a probléma ke-
zelésére, ez a büntetőeljárás,
amelynek előnye, hogy az ügyme-
net előmeneteléért a nyomozó
szervek a felelősök, az első körben
költségmentes, és konkrét, jól kö-
rülhatárolható esetekre vonatkozik. 

Hátránya éppen ez utóbbi jel-
lemző, vagyis az, hogy nem min-
den cselekedet teljesíti a zaklatás
bűncselekményének törvényi tény-
állását.

A törvény értelmezése szerint
zaklatás bűncselekményének mi-
nősül az a cselekedet, amelyet jog-
talanul, jogos érdek hiányában
követnek el, és a sértett fél rend-
szeres követésében, vagy lakhelyé-
nek, munkahelyének vagy más
által gyakran látogatott helyek
megfigyeléséből áll, amennyiben
ez a sértettben félelemérzetet kelt. 

Ugyancsak zaklatásnak minősül
a telefonhívások vagy más távköz-
lési eszközök felhasználásával el-
követett cselekmény, amennyiben
ezeknek a hívásoknak vagy üzene-
teknek a gyakorisága vagy tartalma
félelemérzetet kelt a sértettben. 

A büntetőeljárás elindítása nem
indul el hivatalból (din oficiu),
ehhez a sértett fél magánindítvá-
nya, előzetes panasza szükséges
(plângere prealabilă).

Ezt a panaszt a sértett fél a rend-
őrségen (inspectoratul de poliţie)
vagy az illetékes bíróság mellett
működő ügyészségen (parchetul de
pe lângă judecătorie) kell iktassa.

A panasz megtételét a törvény
határidőhöz köti. A határidő 3
hónap attól a pillanattól kezdve,
amikor a sértett fél vagy annak tör-
vényes képviselője (amennyiben a
sértett kiskorú vagy nem cselekvő-
képes – pl. a gyámság alá helyezet-

tek) a sérelmezett cselekményről
tudomást szerzett. 

Érdekes az a helyzet, amikor
maga a törvényes képviselő a zak-
lató, ebben az esetben a 3 hónap
attól a pillanattól kezdődik, amikor
az új törvényes képviselőt kinevez-
ték. 

Az előzetes panasz akkor is ér-
vényes, ha nem a megfelelő szerv-
hez nyújtották be, viszont ez
határidőn belül történt.

Amint azt már fentebb kiemel-
tük, ennek a jogi meghatározásnak
a legnagyobb előnye – de bizonyos
esetekben hátránya is –, hogy
konkrétan meghatározza azt a tör-
vényi tényállást – magatartásformá-
kat –, amely esetén beszélhetünk, a
többi feltétel meglétével a zaklatás
bűncselekményéről.

Ennek egyik formája a rendsze-
res követés, vagyis az, amikor a
tettes a sértett felet rendszeresen
követi utcán, nyilvános helyeken,
de akár máshol is (park, épületek,
étterem, bár, bevásárlóközpont
stb.). 

A másik büntetőjogilag minősí-
tett forma a rendszeres megfigye-
lés, ami például a lakhely,
munkahely, más, gyakran látoga-
tott helyek (szórakozóhelyek, be-
vásárlóközpont, ismerősök,
családtagok, barátok lakása, intéz-
mények stb.) rendszeres megfigye-
léséből áll. 

Természetesen ezekről a csele-
kedetekről a sértettnek tudomást
kell szereznie, hiszen másképpen
lehetetlen, hogy ezek valamilyen
pszichikai hatást – félelmet – vált-
sanak ki benne.

A távközlési rendszereken ke-
resztül elkövetett zaklatás esetén,
habár önmagában egy üzenet álta-
lában nem minősül zaklatásnak
(esetleg fenyegetésnek, de az 
egy másik bűncselekmény, amely-
nek ebben az esetben elsőbbsége
van, hiszen súlyosabb), amennyi-
ben annak a tartalma vagy rendsze-
ressége félelemérzetet kelt a
sértettben, zaklatás bűncselekmé-
nyéről beszélünk.

Ebben az esetben lehet szó tele-
fonhívásról, üzenetről, e-mailről,
faxról, Facebook-messengerről
vagy más hasonló kommunikációs
módról.

Pl. egy pénzbehajtó cég, habár
jogosan kérheti az általa kezelt tar-
tozás megfizetését, amennyiben ezt
mondjuk napi 5-10 sms-ben, e-ma-
ilben vagy telefonhívással teszi,

már elkövetheti a zaklatás bűncse-
lekményét.

Ugyanakkor a fenti cselekedetek
jogtalanul kell történjenek, hiszen
például a nyomozó szervek törvé-
nyesen követhetnek vagy megfi-
gyelhetnek bizonyos személyeket
a jogszabályi feltételek betartása
mellett.

Ha a fenti zaklatási cselekedetek
körében a sértett fél a megfigyelé-
seit kép vagy hang formájában jog-
talanul rögzíti, akkor már egy
másik bűncselekmény is megala-
pozott lehet, amely a magánélethez
való jog megsértésére vonatkozik,
és a büntető törvénykönyv egy
másik szabályozása alá esik. 

Az ügyészségek és bíróságok
gyakorlatából szemelvényként ki-
emelnénk a következő zaklatási
eseteket: egy bizonyos személy
2014-ben két hónap leforgása alatt
a sértett fél postaládájában hat írá-
sos üzenetet hagyott, amelyek
obszcén szöveget tartalmaztak, mi-
után többször megfigyelte ennek
lakását, és ez félelemérzetet keltett
a sértett félben. A büntetés 3 hónap
börtön volt, amit, mivel feltételes
szabadlábon volt az illető, az előző
büntetéssel együtt le kellett töltsön
(sinaiai bíróság).

Egy másik ügyben a nagyváradi
bíróság megállapította, hogy a 93
telefonhívás és üzenet, amit öt
napon belül intéztek a sértett fél-
hez, mivel ezek tartalma is sértő
volt, teljesíti a zaklatás bűncselek-
ményének törvényi tényállását, és
a bíróság a zaklatót 200 büntetési
napra ítélte, amelyek egyenkénti
értéke 25 lej volt, vagyis összesen
5000 lej büntetést kellett a tettes ki-
fizessen, ellenkező esetben 200
nap börtönre válthatták volna a
büntetést.

Ugyancsak bűncselekménynek
minősült a nagyváradi bíróság sze-
rint a tettes azon cselekedete,
amely a sértett fél internetes olda-
lára hamis, szexuális szolgáltatáso-
kat felajánló üzenetek kiírásából
állt, és amelynek eredményekép-
pen a sértett felet több személy
megkereste a szolgáltatások igény-
bevétele céljából, ugyanis annak
telefonszáma is fel volt tüntetve.
Ebben az esetben a bíróság a tettest
150 pénzbüntetés napra ítélte,
amelynek napi értéke 10 lej volt,
vagyis 1500 lej büntetést kellett ki-
fizetnie, ellenkező esetben 150 nap
börtönre válthatták volna az ítéle-
tet.

Március 24-én a Gyarapodó
magyarság mozgalom kereté-
ben indítják útjára az Úz völ-
gyében, Tinódon a Vándor-
bölcső programot, mely az
anyaországi Három királyfi,
három királylány mozgalom
keretében működő Vándor-
bölcső projekttel közösen
működne.

Jelentkezőket várnak mind böl-
csők felajánlására, mind igénylé-
sére, ugyanakkor olyan családok
jelentkezését is, akik örömmel
használnának fél évig egy vándor-
bölcsőt. Bölcsők felajánlását bár-
honnan elfogadnak, akár már
meglévő és kinőtt, használaton kí-
vüli bölcsők formájában, akár új da-
rabok beszerzésére. Amint
megkeresésünkre a program szé-
kelyföldi ötletgazdája és kivitele-
zője, Sepsiszéki Nagy Balázs
kifejtette, rendkívüli érdeklődést ta-
pasztaltak, máris nagyon sok igény-
lés érkezett bölcsőre, ezért várják
azok felajánlását, akiknél elfekvő,
kihasználatlan bútordarab hever.
Székelyföldön szórványosan van-
nak már elindítva vándorbölcsők,
ezekről is várják a pontos informá-
ciókat, hogy közös mederbe terel-
hessék az ügyet. 

A program elindítói vállalják a
bölcsők kihelyezését és nyomon
követését, ugyanakkor a bölcsők-
ben ringatott gyerekek számára ta-
lálkozókat szerveznének. A
márciusban induló Vándorbölcső
mozgalom családokat köthet össze,
és abban is bíznak, hogy a gyer-
mekvállalásra is ösztönzően hat,
Magyarországról is várnak bölcső-
ket, mint hangsúlyozták, ezzel is
erősítenék az együvé tartozást.

Amint a székelyföldi mozgalom
elindítói, Sepsiszéki Nagy Balázs és
Erika elmondták, a sepsiszentgyör-
gyi Veres Ferenc asztalosműhelyé-
ben rendeltek egy bölcsőt, és
meséltek az anyaországi Vándor-
bölcső mozgalomról. Ezt követően
a szakember felajánlotta, hogy
amennyiben rendelnek egy bölcsőt,
akkor ő egy darabot ajándékba ad,
és arra biztatta őket, hogy indítsák
útjukra közösen a vándorbölcsőket.
Jelenleg három bölcső van le-
gyártva, és megrendelték a matra-
cokat is. A harmadik bölcső
megvételéhez és útnak indításához
támogatót keresnek, s további böl-
csők megvételére és útnak indítá-
sára is lehet jelentkezni. Egy bölcső
ára matraccal együtt 300 lej. Aki
hozzájárul egy bölcsővel a prog-
ramhoz, annak a neve felkerül a
bölcsőre, akárcsak az összes kisba-
báé, akiket a bölcsőben ringattak.

***
Minden csecsemő és kisgyermek

ösztönösen igényli a hintamozgást,
mely egyrészt a pocakban eltöltött
kilenc hónap alatti, magzatvízben

való ringatózásra emlékezteti, más-
részt pedig a legjobb módja annak,
hogy megnyugodjon. Kevesen tud-
ják, hogy ez a mozgásfajta, túl a
fent említett hatásokon, stabilitást
és egyensúlyérzéket is ad a babá-
nak, mely később a mászás, járás
fejlődésében fontos szerepet fog
játszani, sőt még a beszédfejlődésre
is kihatással lehet. Amerikai kuta-
tók már a várandósság tizedik heté-
től kezdve ajánlják az anyáknak a
napi fél óra hintaszékben való rin-
gatózást, mivel a baba egyensúlyér-
zékét már ilyen korban is fejleszteni
lehet. Vannak olyan csecsemők,
akik számtalan kipróbált módszer
ellenére csak és kizárólag akkor
érzik jól magukat, ha ringatják őket,
illetve mozog alattuk valami. A le-
leményes szülők ilyenkor szerzik
be a kényelmes és több funkcióval
ellátott babahintát, kengurut, vagy
hosszú sétára indulnak a babakocsi-
val, esetleg autózni viszik a csöpp-
séget. A legkézenfekvőbb és
legjobb módszer azonban a bölcső,
melynek hasznosságára példa, hogy
már őseink is ezt használták, csupán
a modern kor találmánya a gyer-
mekágy. Sok szülő félelme, hogy a
gyermek kieshet a bölcsőből, így
inkább meg sem kísérlik a haszná-
latát. Ma már nagyon biztonságos
és stabil bölcsők közül választhat-
nak, melyek sohasem fognak egy
bizonyos ponton túllendülni és a
gyermek testi épségét veszélyez-
tetni. Azt azonban mindenképpen
tudni kell, hogy a bölcsők haszná-
lata csak addig ajánlott, míg a baba
nem tud felülni, négykézlábra
emelkedni. Ha elérte azt a kort,
amikor már a fejlődése ezen a szin-
ten van, váltani kell a gyermek-
ágyra, ugyanis ettől kezdve akár
életveszélyes is lehet a bölcső. Ter-
mészetesen, a gyermek továbbra is
igényelni fogja a ringató, hintáztató
mozgást, viszont kisgyermekkor-
ban már a hinta és a játékos, moz-
gással kombinált mondókák fogják
átvenni a főszerepet, melyeknek
szintén nagy szerepe lesz az egyen-
súlyfejlődés szempontjából – áll a
székelyföldi program elindítói:
Sepsiszéki Nagy Balázs és 
Erika közleményében. Bővebb 
tájékoztatás a programmal kapcso-
latosan a (004) 0760-779-835-ös 
telefonszámon, a bioversum
@gmail.com e-mail-címen, vagy a
www.uzvolgye.info honlapon kap-
ható.
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A zaklatásról (II.)

Egységesítették 
a prefektúrák honlapjait

Egységesítették a prefektúrák honlapjait, me-
lyeket azonos modell szerint építettek fel,
hogy megkönnyítsék az információkhoz való
gyors hozzáférést – áll az intézmény sajtóosz-
tályának közleményében.

Amint a tájékoztatóból kiderül, az átláthatóság és a
hatékonyság érdekében a Belügyminisztérium a pre-
fektúrákkal közösen kidolgozta a standard honlapok
arculatát, amely révén megkönnyítenék az állampol-
gárok hozzáférését a közérdekű információkhoz. Ezek
közül a legfontosabbak a prefektúra közszolgáltatását
tartalmazó tájékoztatások: az egyszerű útlevelek kia-
dása, a hajtási jogosítványok ügykezelése, a gépko-

csik forgalomba való bejegyezése és az ügyiratok lát-
tamozása. Az intézmény tájékoztatása szerint a hasz-
nos adatok ugyanazokban a menüpontokban lesznek
megtalálhatók mindenik főispáni hivatal honlapján. A
változtatás egy másik fontos vetülete, hogy a honlapok
automatikusan átveszik az Országos Meteorológiai Ál-
lomás időjárás-jelentéseit, a figyelmeztető jelzéseket.
A honlapok a megyejelzést követő azonos honlap-
címmel, a Maros megyei például a
ms.prefectura.mai.gov.ro címen érhető el a régi
www.prefecturamures.ro helyett, és a kormány
http://gov.ro/ro/guvernul/organizare/prefecturi honlap-
ján is megtalálhatók. (szer)

Szer Pálosy Piroska Illusztráció

Gyarapodó magyarság mozgalom Székelyföldön
Vándorbölcső programot 

indítanak



Az Európai Bizottság kedden is-
mertetendő stratégiai elképzelései-
vel lendületet kíván adni a még nem
EU-tag balkáni országok erőfeszí-
téseinek, Szerbia és Montenegró
már 2025 táján taggá válhat. Szá-
mos polgár azonban panaszkodik a
látszatreformok miatt. Miként
egyeztethető a kettő össze? – teszi
fel a kérdést a dpa német hír-
ügynökség tudósítója.

Az újságíró két párhuzamosan lé-
tező világot feltételez a Balkánon:
az egyiket az Európai Unió egyes
csúcspolitikusai képviselik, akik a
reformígéretek hallatán Szerbia
EU-csatlakozását már a megcélzott
2025-ös év előtt lehetségesnek tart-
ják, a másik oldalon pedig ott van a
panaszkodó civil társadalom, a de-
mokráciadeficit, a médiumok szo-
rongatása, az igazságszolgáltatás,
amelyek közül egyesek manapság
rosszabb helyzetben vannak, mint
voltak a kilencvenes évek háborús
időszakában.

A kis Montenegró már hat éve
tárgyal Brüsszellel EU-csatlakozá-
sáról, 35 tárgyalási fejezetből har-
mincat megnyitottak. Podgorica
jutott eddig a legmesszebbre a be-
lépésre váró balkáni országok
közül, belpolitikai helyzete azonban
törékeny. Az ellenzék fele hosszabb
ideje bojkottálja a parlamenti mun-
kát. Így tiltakozik az évtizedek óta
mindent uraló Milo Djukanovic
ellen, aki néhány családdal együtt
úgy irányítja az államot, mintha az
övé lenne. A szocialisták szinte örö-
kös elnöke egy-két rövid időszak
kivételével vagy Montenegró el-
nöke vagy miniszterelnöke volt.

Kisebb örökkévalóság az is, amit
Szerbia erős embere, Aleksandar
Vucic elnök a politikában eltöltött.
Hosszabb időn át nagyszerb nacio-
nalista és ellenzéki, miniszterelnök-
ként, majd államfőként lánglelkű
európai. A Nyugat, Washington,
Berlin, Párizs a hosszú karrierje el-
lenére még mindig csak 47 éves po-
litikusban látja legfontosabb
partnerét. Jovo Bakic szerb szocio-
lógus szerint Brüsszel minden anti-

demokratikus sakkhúzást elnéz Vu-
cicnak, csak ne provokáljon új
konfliktusokat Koszovóval és ke-
resse a kibékülés lehetőségét a tíz
évvel ezelőtt Szerbiáról levált terü-
lettel.

Bosznia-Hercegovinában is az
évtizedek óta uralkodó politikusok,
mint például a muzulmánok veze-
tője, Bakir Izetbegovic, tartoznak
Brüsszel kivételezett partnerei
közé. Srdjan Blagovcanin, a szara-
jevói Transparency igazgatója sze-
rint azonban Izetbegovic, a szerbek
és a horvátok vezetőihez hasonlóan,
csak hitegeti az EU-t a reformígére-
tekkel. „A reformokról szóló beszéd
mese”, „a pártok bűnszervezetek,
úgy működnek, mint a maffia” –
mondja.

Predrag Kojovic ellenzéki politi-
kus hasonlóan látja a helyzetet. „A
pártklikkek csak biztosítani akarják
törvényellenesen megszerzett gaz-
dagságukat, anélkül, hogy bármi-
lyen jogi, politikai vagy társadalmi
következményt kellene viselniük” –
mondja a dpa-nak. Szinte az összes
külföldi szakértő egyetért abban,
hogy a pártok minden délkelet-eu-
rópai országban minden dolgok
mértékei. Ellenőrzés nélkül uralják
a gazdaság és a társadalom minden
területét, meghatározzák a médiu-
mok és az igazságszolgáltatás mű-
ködését, karriereket egyengethetnek
vagy tehetnek tönkre.

Nyugati diplomaták néha beis-
merik, hogy mennyire problemati-
kus a partneri viszonyuk a balkáni
országok erős embereivel. Azzal
igazolják az összekapcsolódást,
hogy az ellenzék ezekben az orszá-
gokban széttöredezett, gyakran
szervezetileg is lebénult. Egysze-
rűen nem kínálkozik más beszél-
gető- és tárgyalópartner. Hasonló a
helyzet a többi EU-aspiráns, Albá-
nia, Macedónia és Koszovó eseté-
ben: veszekedés, blokád, bojkott,
korrupció – ezek a helyi belpolitika
legfontosabb fogalmai. Mind a hat
– EU-tagságra törekvő – ország
egymással határvitákba is belebo-
nyolódott. (MTI)

A „magyarázat nélküli” nagy va-
gyonok eredetének igazolására
kényszeríti a brit kormány a Nagy-
Britanniában élő külföldi oligarchá-
kat.

Ben Wallace, a brit belügymi-
nisztérium belbiztonsági kérdése-
kért felelős államtitkára a The
Times című konzervatív brit napi-
lap szombati kiadásának nyilat-
kozva elmondta: a kormány
becslései szerint évente 90 milliárd
font illegálisan szerzett külföldi va-
gyontömeget mosnak tisztára
Nagy-Britanniában.

Wallace szerint ennek megállí-
tása végett a kormányzati eszköztár
minden erejével fel kell lépni a
Nagy-Britanniát befektetési paradi-
csomként használó bűnözők és kor-
rupt politikusok ellen.

Arra a kérdésre, hogy Oroszor-
szág mennyiben érintett, a brit bel-
ügyi államtitkár utalt a
Laundromat-ügyre – laundromat:
mosoda –, amelyben 21, jórészt
Nagy-Britanniában bejegyzett fan-
tomcég foglalkozott Oroszország-
ból érkező „piszkos pénzek”
tisztára mosásával nyugati bank-
rendszereken keresztül.

Wallace szerint az oknyomozó
szervezetek és újságírók által lelep-
lezett Laundromat-botrányból tud-
ható, hogy az ügynek egyértelműen
voltak az orosz államhoz vezető
szálai is.

Az államtitkár szerint a nagy-bri-
tanniai orosz szervezett bűnözést
nagyon jól mutatja be a BBC tele-
vízió egyes csatornáján futó McMa-
fia című drámasorozat, amely „az
igazsághoz nagyon közeli módon”

ábrázolja a szervezett bűnözés nem-
zetközi jellegét és brutalitását, azt,
hogy „ezek az emberek milyen bün-
tetlenül tevékenykedhetnek”, és azt
is, hogy „ha az elegáns öltönyökben
feszítő egyének pénzének útját visz-
szakövetjük”, az például olyan fia-
tal lányokhoz vezet, akiket
külföldre csempésztek és szexuális
szolgáltatásokra kényszerítettek.

Wallace közölte: a brit kormány
által a magyarázat nélküli vagyo-
nokra e héten életbe léptetett új ren-
delet – unexplained wealth orders
(UWO) – lehetővé teszi, hogy a brit
hatóságok vagyonelemeket zárol-
hassanak, ha a vizsgálat alá vont
személy vagyona meghaladja az 50
ezer fontot, és ennek eredetére nem
tud hiteles magyarázatot adni.

Az államtitkár szerint az UWO-
rendeleteket „a helyi drogkereske-
dőtől a külföldi oligarchákig és
bűnözőkig” mindenki ellen be lehet
vetni.

Hozzátette: ha valaki például egy
külföldi ország „szerény javadalma-
zású” parlamenti képviselője, ám
hirtelen szert tesz egy fontmilliókat
érő házra Knightsbridge-ben, és
nem tudja megmagyarázni, hogy
honnan volt rá pénze, akkor az in-
gatlant a brit hatóságok lefoglalják,
értékesítik és a bevételt a brit bűnül-
dözés finanszírozására fordítják.

A londoni Knightsbridge város-
rész a világ legdrágább ingatlanpi-
acai közé tartozik.

Wallace szerint az erőteljes fellé-
pés azért is szükséges, mert a szer-
vezett bűnözés és a korrupció a
terrorizmus elleni védelmet is gyen-
gíti. (MTI)

Hétfőn telt el pontosan annyi idő
a berlini fal ledöntése óta, amennyi
ideig állt a német fővárost és jelké-
pesen egész Európát kettéosztó ha-
tárépítmény.

A berlini falat 1961. augusztus
13-án kezdték építeni, és 10.315
nap múlva, 1989. november 9-én
döntötték le. Éppen ennyi idő telt
el 2018. február 5-ig.

Ez a szabadságban eltöltött 28
év, 2 hónap és 26 nap „a keletné-
met lakosság nagy bátorságának és
történelmi helytállásának” köszön-
hető – emelte ki az évforduló alkal-
mából tett nyilatkozatában Michael
Müller kormányzó polgármester.

A tartományi rangú főváros kor-
mányának vezetője kiemelte, hogy
a szabadság és az egység nehéz
döntések és feladatok elé állította a
várost, mert össze kellett hangolni
milliók életét, akik két különböző
politikai rendszerből érkeztek.

Berlin a kilencvenes években
„Németország legnagyobb építési
területe” volt, a gazdaság átalakulása
pedig magas munkanélküliséget
okozott és szigorú takarékoskodást
követelt meg – tette hozzá.

Azonban a berliniek nemcsak az
egyesülés kihívásaival küzdöttek
meg. A fal ledöntése olyan szabad
tereket hozott létre, amelyek révén
a város „mágnesként vonzza a kre-
atív teremtő erőt” – mondta 
Michael Müller.

Berlin így ma már „start up fő-
város”, ahol informatikai innováci-
óval foglalkozó feltörekvő

vállalkozások tömege tevékenyke-
dik, és Európa vezető kutatási és
tudományos központjai közé tarto-
zik. Népszerűségét mutatja, hogy
lakosainak száma évente több mint
40 ezerrel emelkedik, sikerét pedig
jelzi, hogy gazdasága az országos
átlagot meghaladó mértékben nö-
vekedik – húzta alá a Német Szo-
ciáldemokrata Párt politikusa.

A német sajtóban az évfordulóra
készített összeállításokban hangsú-
lyozzák, hogy nem tűntek el 
10.315 nap alatt a Kelet és Nyugat
közötti különbségek, és a szocia-
lista rendszer negyven éve vissza-
fordíthatatlan változásokat is
okozott. Így egészen biztos, hogy
soha nem költöztetik vissza köz-
pontjukat a második világháború
után Berlinből Münchenbe vagy
Frankfurtba áttelepült vállalatok.

Közéjük tartoznak olyan óriás-
cégek, mint a Siemens, az Allianz
és a Deutsche Bank – mondta Mar-
cel Fratzscher, a berlini DIW gaz-
daságkutató intézet vezetője a
Handelsblatt című üzleti lapnak.

Az utóbbi 10.315 nap mérlege
„nem rossz”, de a volt NDK terü-
letének felzárkózása a nyugati tar-
tományokhoz még nemzedékekig
tarthat – tette hozzá Joachim Rag-
nitz, a müncheni központú ifo gaz-
daságkutató társaság drezdai
intézetének helyettes vezetője.

Rámutatott, hogy az Egyesült
Államokban a polgárháború
(1861-1865) után nagyjából ak-
kora volt a különbség a déli és az

északi államok gazdasági fejlett-
sége között, mint a keleti és a nyu-
gati német tartományok között a
fal ledöntése után, és Amerikában
100 év kellett ennek a különbség-
nek a felszámolásához.

Az eltéréseket mutatja, hogy 28
év után is még mindig többen ván-
dorolnak keletről nyugatra, mint
amennyien a nyugati tartományok-
ból a volt NDK területére költöz-
nek, a keleti tartományokban a
hazai össztermék (GDP) még ta-
valy is csupán a nyugati szint 73
százalékát tette ki, a termelékeny-
ség a nyugati szint kétharmadát
érte el, a munkanélküliség pedig
8,4 százalék volt, ami 2,6 százalék-
ponttal magasabb az 5,8 százalé-
kos nyugati munkanélküliségi
rátánál.

Berlin kormányzó főpolgármes-
tere a felzárkózás folytatódására
számít.

„Bízom benne, hogy a követ-
kező 28 évet is a berliniek hatal-
mas szabadságvágya, nyitottsága
és az összetartás iránti vágya hatá-
rozza meg” – emelte ki a szociál-
demokrata politikus.

Azonban a fal emlékezete arra
figyelmeztet, hogy „továbbra is
kötelességünk fellépni mindazok-
kal szemben, akik felszítják a gyű-
löletet és az előítéleteket, akik
veszélyeztetik közös értékeinket és
egységünket”.

Az ilyen emberek „nem építhet-
nek új falakat közénk” – jelentette
ki a német főváros vezetője. (MTI)
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Pénzmosás Nagy-Britanniában

Balkáni érdekközösségAnnyi ideig állt a berlini fal, 
amennyi ideje ledöntötték

Életbe lépett kedden az a megszigorított jogszabály
Ukrajnában, amelynek alapján mostantól akár a jár-
művezetői engedély ideiglenes bevonásával, illetve
az ország elhagyásának tilalmával büntethetik azokat
a szülőket, akik nem fizetik a gyermektartást.

Az említett büntetést azokra szabhatja ki a bíróság,
akik több mint hathavi gyermektartásidíj-tartozást
halmoznak fel. Ezen túlmenően megtilthatja még a
bíróság a tartásdíjfizetés elmulasztójának, hogy va-
dász-, vagy önvédelmi fegyvert használhasson, de be-
vonhatja a vadászengedélyét is. Ezenkívül
kiszabhatnak büntetésként szociális munkát is, hogy
az elkövető az ily módon szerzett keresetből pótolja
az elmaradt tartásdíjat.

Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra,
hogy Pavlo Petrenko igazságügy-miniszter nemrég
bejelentette: a tartásdíjfizetés elmulasztóit jegyzékbe
veszik, és a benne szereplő neveket nyilvánosságra
hozzák. Ez alól nem lesznek kivételek sem állami
tisztségviselők, sem semmilyen beosztású személyek.

A tartásdíjfizetés elmulasztóival szembeni büntetés

szigorításáról szóló törvényt a parlament tavaly de-
cember elején szavazta meg.

Az igazságügyi minisztérium tavaly közzétett ada-
tai alapján Ukrajnában mintegy 70 ezerrel csökkent
a házasságot kötők száma 2016-ban 2015-höz képest.
2016-ban a válóperek száma csaknem elérte a
35.500-at.

Szakértők a válások évről évre növekvő számáért,
valamint a házasságkötési hajlandóság csökkenéséért
elsősorban az ország rossz gazdasági helyzetét teszik
felelőssé. Rámutatnak arra, hogy egyre több együtt
élő pár dönt úgy, hogy nem kötnek házasságot, mert
nem engedhetik meg maguknak az esküvővel járó
költségeket. A válások számának emelkedéséhez
pedig az utóbbi években szerintük nagymértékben
hozzájárul a Donyec-medencében zajló fegyveres
konfliktus is. Felmérések tanúsítják, hogy a hazatérő
veteránok gyakran válnak erőszakosakká feleségük-
kel, családjukkal szemben, emellett magas számban
vannak köztük poszttraumás egészségi problémákkal
küzdők is. (MTI)

Jogosítvány bevonásával büntethetik 
Ukrajnában a gyermektartást nem fizetőket
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Múlt hét végén 28. alkalom-
mal tartották meg az erdélyi
magyar matematikaversenyt,
amely egyben az első orszá-
gos magyar matematikaolim-
pia is volt. Szováta első
alkalommal volt a házigaz-
dája egy ilyen rangos ese-
ménynek.

A megnyitóra csütörtökön került
sor a Szováta szálló zsúfolásig meg-
telt Gyémánt termében, ahol a mint-
egy háromszáz diák, pedagógus
mellett a Maros megyei tanfelügye-
lőség, Szováta város és a szervező
Domokos Kázmér Szakközépiskola
képviselői mellett jelen volt az er-
délyi magyar matematikaverseny
megálmodója, dr. Bencze Mihály is,
aki 28 évvel ezelőtt, 1990-ben indí-
totta el a versenyt, a mostani tan-
tárgyversenyt dr. Szenkovics
Ferenc, a Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem docense elnökölte, az ok-
tatási tárcát Fodor Sándor József, a
minisztérium nemzeti kisebbsége-
kért felelős államtitkárságának ma-
gyar nyelvű oktatásért felelős
tanácsosa képviselte.
Az ország legjobb magyar 
matematikusai

A megmérettetésre pénteken és
szombaton került sor a Domokos
Kázmér Szakközépiskolában, az ál-
talános és középiskolai szintet
egyaránt 126-126 diák képviselte.
Ezt megelőzően minden megyében
volt verseny, így választották ki a

legjobbakat: a megyék magyar la-
kossága arányában válogattak ki
100 diákot, míg a 26 azokból került
ki, akik a tavaly matematikaverse-
nyeken díjakat szereztek.

A könnyűnek nem nevezhető
megmérettetés legjobbjait a vasár-
napi gálán díjazták. Mindkét iskolai
szintről 12-12 diák, azaz osztályon-
ként az ország legjobb három ma-
gyar matematikusa vehet részt a
következőkben nemzetközi verse-
nyen: az 5-8. osztályosok a vajda-
sági Szabadkán, a középiskolások
az anyaországi Kaposváron. A töb-
biek is versenyezhetnek tovább, 40
általános és 60 középiskolás, ők
már meghívásos alapon – jelentette
ki a verseny végén dr. Bencze Mi-
hály.

Dr. Szenkovics Ferenc elnök sze-
rint a 28 évnyi tapasztalat minőségi
ugrást is eredményezett így lett a
versenyből országos tantárgyver-
seny, és az új besorolást sikerült új
tartalommal is megtölteni. „Felnőt-
tünk ahhoz a ranghoz, hogy orszá-
gos matematikaolimpiát ülhettünk
itt, Szovátán” – nyilatkozta, mél-
tatva a szakma legjobbjainak szá-
mító felkészítő pedagógusok
munkáját is. Vass Ferencz, a szer-
vező házigazda szakközépiskola
igazgatója úgy érzi, minden diák,
aki eljött Szovátára, győztesként
térhetett haza erről a fantasztikus
versenyről. Az pedig, hogy ezt a
kisvárosban szervezhették meg,
minden szovátainak dicsőség, és
egyben páratlan élmény is. Az igaz-
gató szerint ez egy álom megvaló-
sulása is volt, egy történelmi

pillanat, továbbá elismerte: meg-
könnyebbülés egy ilyen versenyt a
hátuk mögött tudni, és a siker az in-
tézmény pedagógusainak, alkalma-
zottainak és diákjainak is
köszönhető.
Már előzőleg is próbálkoztak

Maros megyében 2016-ban szer-
veztek matematika tantárgyver-
senyt, akkor Szovátán
mérkőzhettek meg az 5-6. osztályos
diákok. A tapasztalatok birtokában
Vass Ferencz igazgató tavaly sze-
rette volna megszervezni itt az er-
délyi magyar matematikaversenyt,
de az végül Nagyváradra került, a
szovátaiaknak az idéni jutott. Mivel
egy verseny esetén diákonként csak
napi húsz lejjel támogatja a szakmi-
nisztérium a szervezőket, míg olim-
pia esetében 50 lejjel, Kovács
Irénke minisztériumi államtitkár és
Fodor József tanácsos révén sikerült
elérni, hogy a versenyt tantárgyver-
sennyé minősítsék át, ennek viszont
az volt a feltétele, hogy az 5-8. és 9-
12. osztályos diákok egyszerre,
ugyanazon a helyszínen mérettesse-
nek meg. Eddig országos tantárgy-
versenyeket csak nagyobb városok
vállaltak, de azok is csak egyik is-
kolai szintet, így Szováta ezen a
téren is kiemelkedik, hiszen mind-
két korcsoport versenyét felvállalta.
Vass Ferencz nem titkolta, hogy
ezzel is szeretnék továbbvinni Szo-
váta és középiskolája hírnevét. A
szervezést az oktatási tárca, a Maros
megyei tanfelügyelőség és a szová-
tai középiskola vállalta, partnereik
voltak a Maros Megyei Tanács és
Szováta város önkormányzata.

Nagy tapasztalattal, új minőségben
Országos matematikaolimpia Szovátán

A Népújság
hirdetési

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket,
átkokat old fel, 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
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres
a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY

Hirdetés
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket
„A 133-as megyei út – Maros megye – Szederjes–
Erked 3+167-15+000 km-énél koptatóréteg hú-
zása, megvalósíthatósági tanulmányi szakasz”
projekt felülvizsgált besorolási szakasza kibocsá-
tási döntéséről, amit Héjjasfalva község, Szeder-
jes és Erked helységek belterületén, külterületén
javasolnak elhelyezni. A környezetvédelmi ható-
ság döntése, valamint a döntés meghozatalához
szükséges információk tanulmányozhatók a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásár-
hely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén hét-
főnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12
óra között, valamint a projekt tulajdonosa, Maros-
vásárhely municípium Győzelem tér 1. sz. alatti
székhelyén hétfőtől péntekig 8-16 óra között, il-
letve a következő internetes oldalakon:
http://apms.anpm.ro és http://www.cjmures.ro
Az érdekeltek megjegyzéseit/ellenvetéseit a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Maros-
vásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén
fogadják naponta, a közléstől számított 10 napos
határidőn belül.

ELNÖK JEGYZŐ
Péter Ferenc Paul Cosma

ALELNÖK
Ovidiu Dancu

Gligor Róbert László

Rangos és eddig egyedinek számító tantárgyverseny házigazdái voltak a szovátaiak. Fotó: facebook.com/Domokos Kázmér Szakközépiskola 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Székesen a 108. sz. alatt.
Tel. 0745-206-048. (6639)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen kö-
zelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltöz-
hető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőköz-
ponttal rendelkezik. Tel. 0744-394-
333. (60888-I)

SZÁNTÓFÖLDET vásárolok, főleg
Nagyernye, Sáromberke, Székes,
Székelykál környékén. Tel. 0747-388-
151. (6566)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (6419)

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-
595. (6629)

BÁRMILYEN ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
VÁLLALUNK; cserépforgatás, csatorna-
takarítás, -javítás, hegesztési munkák.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezménnyel!
Tel. 0721-156-971. (6473)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, mert hiányzol nagyon.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen, szerényen, drága lelked
nyugodjon békében! Nehéz az
életet élni nélküled, felejteni
téged soha nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk a legdrá-
gább édesapára, nagyapára, az
ákosfalvi születésű JUNGLING
MIHÁLYRA halálának 10. évfordu-
lóján.
Szívünkben őrzünk, mint drága
kincset. Bánatos lánya, Manyi,
unokái: Bella és Csilla, azok csa-
ládja, kis dédunokája, Elődke.
Nyugodjál békében! (6605)

„Annyira fáj, hogy el sem mond-
hatom! Nem látom többé, s nem
is hallhatom. Hiába érzem őt itt
belül élénken, kezét felém nyújtva
esdőn, félénken. Mardos a kín,
hogy meg nem menthettelek, s
mikor elmentél, nem fogtam a
kezed.”
Bánatos szívvel emlékezem
drága testvéremre, az ákosfalvi
JUNGLING MIHÁLYRA halálának
10. évfordulóján. Drága jó  lelked
nyugodjon békében! Szerető
testvére, Zéfi és családja. (6605)

Fájó szívvel emlékezünk február
7-én NEMES NÁNDORRA halálá-
nak 2. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6587-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Megtört szívvel emlékezünk feb-
ruár 7-én DÓSA ILONÁRA, a leg-
drágább édesanyánkra halálának
9. évfordulóján.
Hideg tél volt, már kilenc éve tes-
tedből a lélek fölszállt a nagy
égbe. Onnan vigyázol ránk azóta
is némán, mint ahogy vigyáztál itt
is, nem fáradván. 
Emlékét őrzi két fia: Csabi és
Jenci, menyei: Babika és Noémi,
valamint unokája, Nikici. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
(6631)

„Emléked, mint lámpafény az est-
ben, 
Kitündököl és ragyog egyre szeb-
ben, 
És melegít, mint kandalló a tél-
ben,
Derűs szelíden és örök fehéren.”
Szívünk örök fájdalmával és a hi-
ányérzet küzdelmével emléke-
zünk özv. TROMBITÁS MÁRIÁRA
szül. Sándor halálának negyedik
évfordulóján. Emlékét szívünk-
ben őrizzük mindörökké. Nyu-
godjon békében! Szerettei. (6610)

Te, aki annyi szeretetet adtál,
aki mindig mellettünk voltál,
öleljen át a csend és a szeretet,
elfelejteni téged soha nem lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk a
szovátai KISS JUSZTINÁRA halá-
lának első évfordulóján. Emléke
örökké él gyermekei, unokái és
dédunokái szívében. Pihenj béké-
ben! (6612)

Búcsúzásod egy halk sóhaj volt,
senkit sem zavarva, úgy mentél el
szótlan. Megtört szíved pihen a
föld alatt, emléked csak a szí-
vünkben marad. Elvitted a derűt,
a fényt, a meleget, csak egy su-
garat hagytál: az emlékedet. Ben-
nünk él egy arc és egy végtelen
szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet.
Fájó szívvel és soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk február
7-én KAKASI TERÉZRE halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Gyá-
szoló szerettei. (6649)

Fájó szívvel emlékezünk ÉVÁRA
halála évfordulóján. Anikó és a
fiúk. (6640)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
testvér, após, sógor, rokon,
szomszéd, 

MADARÁSZ ANDRÁS 
építészmester 

életének 80. évében türelemmel
viselt betegség után örökre meg-
pihent. Drága halottunkat február
8-án, csütörtökön 14 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a 
meggyesfalvi temetőben. Szép
emléke legyen áldott, nyugalma
békés! 
Búcsúzik tőle gyászoló családja
és húga. (6650-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, testvér, só-
gornő és jó szomszéd, 

OSVÁTH ROZÁLIA 
(Kati) 

szül. Csizmadi 
életének 48. évében február 5-én
elhunyt. Temetése 2018. február
8-án 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temető cin-
terméből. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Emlékét őrzi szerető férje, bátyja,
Albert, nénje, Juci, sógornői és
sógorai. (6652-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, fiú, test-
vér, rokon, barát, 

GAÁL CSABA 
életének 53. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk földi
maradványait 2018. február 8-án,
csütörtökön 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a római katoli-
kus temetőben, református szer-
tartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Felesége, fia, a gyászoló család.
(6662-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett fiú, testvér, édesapa,
férj, rokon, barát, 

GAÁL CSABA 
életének 53. évében csendesen
megpihent. Örök nyugalomra he-
lyezzük 2018. február 8-án, csü-
törtökön 14 órakor a római
katolikus temetőben, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Fájó szívvel búcsúzik édesanyja,
testvérei, rokonai. (6662-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együtt érzünk Tanászi Magda-
lenával szeretett ÉDESAPJA
eltávozása okán. Isten nyug-
tassa békében! Őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak.
Az ügyvezetőség és a kollé-
gák a Rosenberg Rt.-től és a
Nordland Rt.-től. (6637-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak NEMES
ERZSÉBET elhunyta alkalmá-
ból. Nyugodjék békében! A
Bradului utca 17. szám alatti
tömbház lakói. (6645-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a MADARÁSZ ANDRÁST
gyászoló családnak. Volt épí-
tészeti technikumi osztá-
lyának osztályfőnöknője és az
osztálytársak. (-)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünket, NEMES
ERZSÉBETET utolsó útjára el-
kísérték. A gyászoló család.
(sz.-I)

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága halottunk,
ÖRDÖG MIHÁLY temetésén részt
vettek, gyászunkban osztoztak
és sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló szerettei. (1627-I)

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
JAGELKA TIBOR temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és gyászunkban
osztoztak. Gyászoló szerettei.
(6646)

Köszönjük mindenkinek, aki
együttérzéssel, segítséggel
mellettünk volt szerettünk,
MÁRTON LÁSZLÓ elvesztésekor,
és osztozott gyászunkban. Juli,
Ami, Laci. (6658-I)
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Hirtelen, de elmentél egy perc alatt, 
számunkra csak a döbbenet és a fájda-
lom maradt. Kicsordul a könnyünk a sí-
rodnál, mélységes fájdalom, hogy
távoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt, de szívünkben örökké velünk
maradsz.
Mély fájdalommal emlékezünk id. GÁL
DOMOKOSRA, aki február 7-én 30 éve
örök nyugalomra tért. 
Fájó emlékét őrzi leánya és fia családjukkal együtt. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (64499-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej
kézbe), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT
(3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej kézbe). Jelentkezni sze-
mélyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19819-I)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz: VILLANYSZERELŐT,
VILLANYSZERELŐI SEGÉDMUNKÁST, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST, RAKTÁROST. Amit ajánluk: előnyös jövedelem, étke-
zési jegyek, közlekedési elszámolás. További információkért hívják a
0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Az önéletrajzokat a
következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (60923-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PIN-
CÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ
NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz ASZTALOSOKAT minden
részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a szállítási
költség egy részének elszámolását. Az önéletrajzokat az
office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a 0735-233-
713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVE-
LŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-
mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég
székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)

A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE PINCÉRNŐT alkalmazunk.
Tel. 0722-396-115. (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



A Finucci Bros a héten Erdélyben turnézik. Várjuk a zeneked-
velő közönséget, zenészeket az új, USA-ban felvett lemezük lemez-
bemutató koncertjére. Marosvásárhely, Jazz&Blues Klub. A 20.,
50. és 100. jegyhez ajándék lemezt adunk! 

Kapunyitás 19.30-kor. Belépő 20 lej.
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