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Felolvasómaraton a magyar
kultúra napján

Olvass fel Marosvásárhelyért!

Szükség van új
tanügyi törvényre?

Az oktatási szakbizottság életét is feszített ütemű munka jellemezte, több
mint 100 törvénymódosító tervezetet
vitattunk meg, fogadtunk el vagy utasítottunk vissza. Ezenkívül folyamatosan tartottam a kapcsolatot az itthoni
pedagógusokkal, az oktatási intézményekkel és nem utolsósorban a tanügyminisztérium képviselőivel.

____________4.
Együttlét, jókedv,
bizakodás

Múlt szombaton került sor Balavásáron az első Maros megyei gazdabálra.
Az eredmény jóval felülmúlta a várakozást, így méltán reménykednek a
folytatásban.

Kaáli Nagy Botond

Január 22-én, a magyar kultúra napján ismét
számos kulturális esemény volt városszerte. Az
ünnepségsorozat rendezvényeit különböző
egyesületek, szervezetek, irodalmi műhelyek
valósították meg – köztük a már szép múlttal
rendelkező Olvass fel Marosvásárhelyért! című
felolvasómaratont, amelyre a Studium Prospero
Alapítvány szervezésében, ugyancsak e napon
került sor az alapítvány Rigó utcai épületében

(Citeşte-le târgumureşenilor! című testvérrendezvényére a román kultúra napján látogathattak el az érdeklődők).
A felolvasómaratont déli 12 órakor az alapítvány ügyvezető elnöke, dr. Vass Levente az idén
évfordulós Ady Endre Lovatlan Szent György
című versének felolvasásával nyitotta meg, a továbbiakban a lelkes résztvevők között számos
ismert személyiség tette tiszteletét a felolvasóasztalnál – közöttük Tóth László, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, aki

Fotó: Nagy Tibor

Márai Sándor Füveskönyvéből Az olvasásról
című részletet ismertette a jelenlévőkkel, számos alkotó (az idén marosvásárhelyi magyar
szerzők, évfordulós magyar szerzők, valamint
a román irodalom magyarra fordított alkotásait
ajánlották felolvasásra a szervezők) prózáját, líráját pedig a maratonon aktívan részt vevő Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának művészei szólaltatták meg.
Az idei felolvasómaraton tíz órán keresztül,
este 10 óráig tartott.

____________6.
Őszire állhat
Bethlen Gábor
szobra

Elhúzódó adminisztratív huzavona
után végre aláíródott a Bethlen Gáborszobor felállítására vonatkozó szerződés, és kiállították a munkálatok
megkezdését előíró rendeletet.

____________7.

Újabb csata a bankháborúban

Benedek István
Valódi háborúba kezdett a kormányoldal a bankok ellen, a
legújabb csatát a fogyasztási hitelek kamatjának számítási alapját
adó bankközi hitelkamatláb kapcsán vívják. A pénzintézeteket és a
jegybankot manipulációval vádolja az a liberális-demokrata szenátor, aki egy éve még ellenzéki honatyaként kezdeményezett a bankokat rekcumozó törvényeket. Ez egyértelműen politikai háború, a
harc viszont a mi bőrünkre megy.
A bankellenes törvényeiről elhíresült szenátor ezúttal a felsőház
gazdasági szakbizottságában hallgatná ki a szóban forgó bankközi
hitelkamatláb mesterséges felfújása kapcsán a jegybank kormányzóját és a versenytanács elnökét. Azt állítja, hogy egy, az ügyben
állítólag megkezdett, majd eltussolt vizsgálatra vonatkozó bizonyítékai is vannak. Csakhogy ezekkel nem állt elő nyilvánosan, ami
abból a megközelítésből több mint érdekes, hogy amikor még
„nemzeti” liberális korában a banktörvényeit kezdeményezte, azokat nyilvánosan is igyekezett tisztességesen dokumentálni. Úgy
tűnik, az ellenzéki oldalról a hatalom oldalára való átsorolással
egy időben a szavahihetőség már kevésbé fontos a szakterületen
egyébként semmilyen szakvégzettséggel nem rendelkező politikus
számára, akinek a két törvénytervezete, a hitelcserére, valamint a
kamatok behatárolására vonatkozó is decemberben ment át a végszavazáson, így hamarosan hallhatunk még róluk, és az is kiderülhet majd, mit érnek a valóságban. Mert ebben a szép országban
már nem egy, áldásosnak képzelt törvény találtatott bűnrossznak
a gyakorlat próbáján. Régi pártjából, amelynek színeiben vezette
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 56 perckor,
lenyugszik
17 óra 12 perckor.
Az év 23. napja,
hátravan 342 nap.

Ma RAJMUND és ZELMA,
holnap TIMÓT napja.
TIMÓT: a görög-latin eredetű
Timóteusz név magyar rövidülése.

IDŐJÁRÁS

Havas eső, havazás
várható
Hőmérséklet:
max. 20C
min. -50C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 22.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7142
4,1491
1,4830

171.2866

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Vezetés havas, csúszós utakon

Hídfőnek csapódott, és felborult

Az első jelek szerint anya és kislánya komolyabb
sérülés nélkül úszta meg azt a balesetet, amely
a friss hótakaróval borított úton történt kedden
reggel.

Január 22-én, kedden a reggeli órákban a 15A országúton Szászrégen kijáratánál egy személygépkocsi a csúszós
úton felborult. A Beszterce felé vezető szakaszon történt
közúti balesethez a vészhelyzeti felügyelőség szászrégeni
egységét riasztották, amely feszítővágóval emelte ki a
mentőcsapattal együttműködő, tudatánál lévő 25 éves gépkocsivezetőt. A járműben utazó kétéves kislányt a katasztrófavédelmi csapat és a rohammentő szolgálat helyszínre
érkezése előtt az emberek kiemelték. A járművet vezető 25
éves nőt és a kiskorút elszállították kivizsgálásra – tájé-

koztatott a Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője, Virag Cristian.
A rendőrség szóvivője, Emanuela Rugina megkeresésünkre elmondta, hogy a reggel 8.50 órakor történt baleset
feltételezhető oka az útviszonyokhoz nem igazított sebesség, amelynek következtében a jármű vezetője egy kanyarban elvesztette a jármű feletti uralmát, áttért az ellentétes
sávra, és egy hídfőnek ütközött, majd felborult. A két év
körüli kislány szabályosan, gyermekülésben utazott, így ő
sértetlenül megúszta a balesetet. A baleset másik áldozatát,
a 25 éves szászrégeni illetőségű nőt a Marosvásárhelyi Megyei Kórházba szállították kivizsgálásra. A rendőrség gondatlanságból elkövetett baleset miatt indított kivizsgálást.
(szer p.)

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Az együttélés művészete

A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség szervezésében január 26-án, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel Férfivá és nővé teremtette őket – Az együttélés
művészete címmel tart előadást a Bolyai téri unitárius
templomban dr. Ferenczi Enikő és dr. Czire Szabolcs.

Vitiligóval diagnosztizáltak
figyelmébe!

Szombaton, január 26-án 10 órától különleges találkozót
tartanak a marosvásárhelyi Privo szállodában. Orvosok,
pszichológusok a vitiligo bőrbetegséggel együtt élő embereket várnak szabad beszélgetésre, amelynek a jelmondata: Érezd jól magad a saját bőrödben! Szó lesz magáról
a betegségről, a kezelési módozatokról, ugyanakkor önbizalmi kérdésekről is. Az eseményen való részvétel ingyenes. Az érdeklődőket arra kérik, jelezzék részvételi
szándékukat Iosif Vajnar szervezőnek a 0755-112-298-as
telefonszámon.

Szülők iskolája a Philothea Klubban

Január 29-én 18 órától az év első beszélgetésére várják
a szülőket a Philothea Klubban. Témája: Hogyan szerettessük meg gyermekeinkkel az olvasást? „Az ember azért
olvas, hogy érezze az életet” – írja Adam Kennedy. De mi
van akkor, ha gyermekeink nem olvasnak? Vagy nem olvasnak eleget? Hogyan kelthetjük fel az olvasókedvet?
Van-e az olvasóvá nevelésnek egy jól bevált receptje? Mit
tehetünk mi, szülők annak érdekében, hogy gyermekeink
olvasóvá váljanak? Mikor kell elkezdeni az olvasás megszerettetését, és milyen könyvek ajánlottak olvasásra adott
korban? Ezekre a kérdésekre keresik a választ Makkai
Kinga pedagógus segítségével.

Új csoportot indít a Napsugár

A Napsugár néptáncegyüttes új csoportot indít január 30án, szerdán 18 órától gyermekeknek, kezdőknek és haladóknak. Helyszín: Marosvásárhely, Forradalom utca 45.
szám. További információk a Napsugár néptáncegyüttes
hivatalos Facebook-oldalán, illetve a 0744-836-936-os telefonszámon.

Medvék hete az állatkertben

A marosvásárhelyi állatkert szervezésében január 28. és
február 8. között zajlik a Medvék hete című programsorozat, amelyre alsó tagozatos osztályok jelentkezését várják.
A foglalkozásokra január 25-ig jelentkezhetnek a csoportok. Kapcsolattartó: Halmágyi Ildikó, telefonszám: 0746799-057.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Rendőrségi hírek

Jogosítvány nélkül vezettek
Január 21-én a makfalvi helyi rendőrség Balavásár területén megállítottak egy gépkocsit, amelyet egy 20 éves
ákosfalvi fiatalember vezetett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy az illetőnek nem volt hajtási jogosítványa.
Január 22-én éjjel Marosvásárhelyen ugyancsak jogosítvány nélkül vezető 20 éves fiatalembert állított meg a
marosvásárhelyi rendőrség.
Mindkét esetben bűnügyi dossziét állítottak ki jogosítvány nélküli vezetés miatt.

RENDEZVÉNYEK

Évadnyitó hangverseny
Segesváron

A Gaudeamus Alapítvány és a Segesvári Polgármesteri
Hivatal közös szervezésében január 23-án, ma 18 órakor
évadnyitó hangversenyre kerül sor a városháza dísztermében. Fellépnek Móriczi Melinda és Máthé Péter kolozsvári, zongora szakos egyetemi hallgatók, ifj. Csíky
Boldizsár tanítványai. A repertoáron J. S. Bach-, Beethoven-, Brahms-, Liszt-, Sz. Prokofjev- és G. Enescuművek szerepelnek. A belépés díjtalan.

Iconographia locorum
Transsylvaniae – könyvbemutató

Szalai Béla Iconographia locorum Transsylvaniae könyvének bemutatójára kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében január 25-én, pénteken 17 órától.
Az esemény házigazdája Markó Béla, a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke. Az eseményt Kelemen Hunor, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke méltatja.
A könyvet bemutatja dr. Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke.

Hazatalálás – versdélután

Január 30-án, jövő szerdán 17 órakor a marosvásárhelyi
Bernády Házban Balla Zsófia Hazatalálás című versdélutánjára várják az érdeklődőket. A Kós Károly Akadémia
Alapítvány és a Látó szépirodalmi folyóirat által közösen
szervezett rendezvényen a költővel Kovács András Fe-

Rendőrségi akciók az állampolgárok védelmében
Január 18–21. között a rendőrség a megyében több mint
200 bevetésen vett részt.
A 208 jegyzett esemény közül 183-at a 112-es egységes
hívószámon jelentettek be. Az akció során 83 bűncselekményt állapítottak meg, 15 személyt tetten értek, és négy
megelőző intézkedést foganatosítottak. Öt országosan és
két nemzetközileg körözött személyt is elfogtak.
Ugyanakkor 630 kihágási szankciót róttak ki több mint
307 ezer lej értékben, ezenkívül 3634 lej értékben koboztak el javakat. A rendőrség ugyanebben az időszakban 58
hajtási jogosítványt és 17 forgalmi engedélyt vont be.
renc és Markó Béla beszélget. Verset mond Bíró József
színművész.

Hülyeség nem akadály! – Marosvásárhelyen

A Hahota Színtársulat továbbra is várja a nevetni vágyókat a Hülyeség nem akadály! című zenés szilveszteri kabaré-előadására a Maros Művészegyüttes előadótermébe. A nagy sikerű kabarét legközelebb január 26án, szombaton és 27-én, vasárnap este 7 órától, majd
február 2-án és 3-án szintén 7 órától lehet megtekinteni.
Fellép: Puskás Győző Székely M. Éva, Cseke Péter,
Gönczi Katalin, Kelemen Barna, Gáll Ágnes, Szőlősi P.
Szilárd és Halmágyi Éva. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztárában
kaphatók. Műsorrend: www.hahota.ro.

Segesváron az Operettissimo

Február 3-án, vasárnap 19 órai kezdettel a segesvári
Mihai Eminescu művelődési házban új műsorral lép közönség elé a kolozsvári Operettissimo együttes. A hungarikumnak minősített operett és a musical mellett magyar
filmslágerek színesítik a produkciót.

Tegnap a Gyimesben jártam

A Maros Művészegyüttes február 8-án 19 órakor első alkalommal mutatja be Gyulakután Tegnap a Gyimesben
jártam című előadását. A produkciót a helyi művelődési
házban lehet megtekinteni. Koreográfus Varga János és
Sára Ferenc.
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Mezőrücs, a példakép

A Népi Mozgalom Pártjának (PMP) marosvásárhelyi képviselője sajtótájékoztatón rótta fel, hogy a városban szinte semmi
nyoma sincs a centenáriumnak. Pedig 2017 augusztusában ő
maga javasolta a polgármesteri hivatalnak, hogy a parkba, ahol
jelenleg Nicolae Bălcescu szobra áll, helyezzék el nyolc olyan
személyiség mellszobrát, akik jelentőset alkottak a kultúra terén.
A képviselő Serafim Duicu, Ion Fiscuteanu, Romulus Guga,
Gabriela Moga Lazăr, Ovidiu Iuliu Moldovan, Vasile Netea,
Mihai Sin és Ion Vlasiu mellszobrát tervezte a parkba.
A vásárhelyi önkormányzat azt válaszolta, hogy már vannak
terveik, és az Erdélyi Iskola személyiségeinek állítanak emléket. Ezért a képviselő lemondott saját kezdeményezéséről,

mert – mint mondta – remélte, hogy 2018. december 1-jén
állni fog a szoborcsoport. Azonban szomorúan konstatálta,
hogy nem történt semmi. Csupán a megszokott előadás, tűzijáték, „és semmi konkrét nyoma nem maradt”.
Ám amit nem tudtak megvalósítani Vásárhelyen, megtették
Mezőrücsön. A községben hat olyan személyiség bronzból készült mellszobrát állították fel, akik direkt módon járultak
hozzá az 1918. decemberi nagy egyesüléshez: Iuliu Maniu,
Miron Cristea, Iuliu Hossu, Vasile Goldiş, Gh. Pop de Băseşti
és Ştefan Cicio Pop. Ehhez gratulált a rücsi önkormányzat vezetőjének, és kijelentette: lelkesítő és követendő példa mindegyik polgármesteri hivatal számára. (mózes)

Az idén télen nem várhatók problémák az Európai
Unió tagállamainak földgázellátásában, zavartalannak ígérkezik Oroszország exportja Ukrajnán át –
jelentette ki az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke, miután Moszkva és Kijev képviselőivel tárgyalt.

2 földgázvezeték, illetve politikai változást remél a márciusi
ukrajnai elnökválasztástól.
Utóbbi téma kapcsán Sefcovic leszögezte: noha az orosz
miniszter állítása szerint Moszkva kész együttműködni és a
jövőben is használni az ukrán tranzitútvonalat, az Európai Bizottságnak továbbra is vannak aggályai a vezeték építésével
kapcsolatban.
Sokan élesen bírálják a projektet, amelynek keretében év
végéig két új, összesen évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővítik a Balti-tenger fenekén húzódó,
Oroszországból Németországba vezető Északi Áramlatot.
Oroszország így elméletileg kiiktathatná Ukrajnát mint tranzitállamot, egyetlen útvonalra terelhetné át európai gázszállítmányai 80 százalékát, ráadásul domináns helyzetbe kerülne a
német piacon, mert részesedését 40 százalékról több mint 60
százalékra emelné.
A Naftohaz 2015 óta egyáltalán nem vásárol orosz gázt, az
európai reverzszállításokból elégíti ki szükségleteit.
Alekszandr Novak brüsszeli sajtótájékoztatóján a szaúdi bírálatokra reagálva hangsúlyozta, országa elkötelezett a kőolajkitermelés korlátozása mellett. A szaúdi energiaügyi miniszter
múlt héten bírálta az orosz kormányt, mondván, a megállapodás ellenére a vártnál lassabban csökkentik a kitermelést.
(MTI)

EB: az idén télen nem várhatók problémák
a kontinens gázellátásában

Maros Sefcovic hétfőn Alekszandr Novak orosz energiaügyi
miniszterrel, Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel, illetve
a Gazprom orosz és a Naftohaz ukrán állami gázvállalat vezetőivel tárgyalt Brüsszelben.
Az alelnök az ülés után közölte, hogy bemutatta javaslatát
a feleknek az Európába szállított orosz földgáz ukrajnai tranzitjáról szóló, év végén lejáró szerződés megújításának feltételeiről.
Ennek részleteiről nem árult el szinte semmit, mint mondta,
Ukrajna és Oroszország most megvizsgálja a dokumentumot,
majd májusban ismét tárgyalóasztalhoz ülnek. Hozzátette, a
tervezet javasolt feltételei tisztességesek minden oldal számára, véleménye szerint ez a legműködőképesebb megoldás.
„Fogy az idő, ketyeg az óra, minden nappal egyre közelebb
kerülünk a jelenlegi szerződés lejártához” – fogalmazott.
A Naftohaz a találkozó előtt arról számolt be, hogy nem várnak előrelépést az egyeztetéstől, Moszkva ugyanis szerintük
időhúzásra játszik, hogy előbb elkészüljön az Északi Áramlat-

Rontott világgazdasági növekedési előrejelzésén
az IMF

Némileg veszített lendületéből a világgazdasági nö- vekedést változatlanul 1,6 százalékra várja az IMF. A tavalyi
vekedés az IMF hétfőn közzétett frissített prognó- német növekedés 1,5 százalék volt.
Franciaország az idén a tavalyival megegyező 1,5 százalézisa szerint.

Az IMF a tavaly októberben publikált World Economic Outlook (WEO) előrejelzésének felülvizsgált és kissé módosított
változatában 0,2 százalékponttal 3,5 százalékra csökkentette
a 2019-es és 0,1 százalékponttal 3,6 százalékra a 2020-as globális GDP-növekedési előrejelzését. A 2018-as növekedésre
októberben tett 3,7 százalékos becslését mostani prognózisában az IMF megerősítette.
Az Egyesült Államok és Kína között kirobbant kereskedelmi viszályra hivatkozva már az októberi WEO-prognózis
is lefelé módosította a 2019-es és 2020-as növekedési előrejelzést az áprilisban publikált becsléshez képest. Mostani prognózisában pedig a tavalyi év második felében ténylegesen
bekövetkezett lassulás következményeire vezeti vissza a növekedési lendület további csorbulását az IMF. Konkrétan elsősorban a német autóipari termelés csökkenése, az olasz
pénzügyi rendszer állóképességével szemben erősödő befektetői aggodalmak és a török ipari termelés csökkenése számlájára írja a lendületvesztést az IMF.
A világgazdasági növekedésre leselkedő, az októberi prognózisban felvázolt kockázatok továbbra is akut veszélyt jelentenek az IMF elemzése szerint. Tekintettel azonban a lakossági
és költségvetési eladósodottság viszonylag magas szintjére, a
kereskedelmi konfliktusok éleződésén kívül egyéb más zavaró
tényezők is érzékeny reakciókat válthatnak ki, mint például
Nagy-Britannia rendezetlen kilépése az Európai Unióból vagy
a kínai gazdasági növekedés vártnál nagyobb mértékű lendületvesztése.
Az IMF szerint a fejlett és a fejlődő térségekben egyaránt
törekedni kell a gazdaság termelési kapacitásának a növelésére, az „inkluzív növekedés” hangsúlyozására, valamint az
eladósodottság magas szintje miatt a költségvetési és pénzügyi
mozgástér kiszélesítésére, a hitelezési feltételek szigorítására.
Az IMF prognózisa szerint a fejlett gazdaságok a tavalyi 2,3
százalék után az idén 2,0 százalékkal, jövőre 1,7 százalékkal
növekednek, ami 2019 esetében 0,1 százalékpontos csökkentést jelent az októberi prognózishoz képest. A jövő évi előrejelzést az IMF nem módosította.
A fejlett gazdaságok között az Egyesült Államok az idén és
jövőre az októberi prognózisban jelzett 2,5 és 1,8 százalékkal
növekszik a tavalyi 2,9 százalék után.
Az euróövezet idei növekedési előrejelzését 0,3 százalékponttal 1,6 százalékra csökkentette az IMF, a jövő évit 1,7 százalékon hagyta. A tavalyi növekedés 1,8 százalék volt.
A legnagyobb negatív korrekciót a német gazdaság kapta
az IMF-től, az idei növekedés eszerint 1,3 százalék lesz, 0,6
százalékponttal kisebb az októberben jelzettnél. A 2020-as nö-

kos növekedésre számíthat az IMF szerint, 0,1 százalékponttal
kisebbre az októberben jelzettnél. A jövő évi növekedés 1,6
százalék lehet, változatlan az előző prognózishoz képest.
Olaszország idei növekedését 0,4 százalékponttal 0,6 százalékra vágta vissza az IMF, a jövő évit pedig változatlanul
0,9 százalékra teszi. A 2018-as olasz növekedés 1,0 százalék
volt.
Nagy-Britannia GDP-növekedése a tavalyi 1,4 százalékról
az idén 1,5 százalékra, jövőre pedig 1,6 százalékra gyorsul. A
jövő évi növekedés 0,1 százalékpontos felfelé módosítást jelent az októberi prognózishoz képest.
Oroszország növekedési kilátását rontotta az IMF: az idei
0,2 százalékponttal lehet alacsonyabb az októberi előrejelzésnél, 1,6 százalék, a 2020-as pedig 0,1 százalékponttal alacsonyabb, 1,7 százalék. A 2018-as orosz növekedés 1,7 százalék
volt.
A kínai gazdaság veszít növekedési lendületéből, de nem
jobban a már októberben is jelzett mértéknél: a 2018-as 6,6
százalék után a 2019-es és 2020-as növekedés egyaránt 6,2
százalék lehet.
A világkereskedelmi forgalom növekedése jövőre szintén
veszít kissé lendületéből az IMF prognózisa szerint: a 2020as növekedést 0,1 százalékponttal módosította lefelé az októberi prognózishoz képest 4,0 százalékra, ami megegyezik az
idei évre várt növekedési ütemmel és a 2018-ban elért növekedéssel.
A világkereskedelmi forgalom azonban fejlett gazdaságok
körében lassuló ütemben, a fejlődő térségekben viszont kissé
élénkebben növekszik majd. A fejlett régiókban az idén és jövőre 0,1 százalékponttal lehet kisebb a növekedés, mint azt
októberben jelezte az IMF, 3,5 és 3,3 százalék. A fejlődő régiókban pedig az idén 4,8 százalék, jövőre pedig az októberi
WEO-ban jelzettnél 0,1 százalékponttal magasabb, 5,2 százalék.
Az irányadó világpiaci olajár (a Brent, Dubai Fateh és WTI
számtani átlaga) az IMF várakozásai szerint a 2018-as 68,58
dollárhoz képest az idén 14,1 százalékkal csökken, jövőre
pedig további 0,4 százalékkal. Tavaly 29,9 százalékkal emelkedett az irányadó átlagár.
Az infláció a fejlett régiókban a tavalyi 2,0 százalék után az
idén 1,7 százalék lesz, 0,2 százalékkal kisebb az októberben
jelzettnél, jövőre pedig visszatér 2,0 százalékra. A fejlődő régiók a 2018-as 4,9 százalék után az idén 5,1 százalékos inflációra számíthatnak, 0,1 százalékponttal kisebbre az októberben
jelzettnél, 2020-ban pedig 4,6 százalékra. (MTI)

Ország – világ
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Havazásra és hóviharra
figyelmeztetnek

Havazásra és hóviharra vonatkozó, sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország hét megyéjére.
A szakemberek szerint a rossz időre vonatkozó figyelmeztetés szerdán 10 óráig lesz érvényben, ezalatt a Bánsági-hegyekben és a Déli-Kárpátok
legnagyobb részén havazni fog, az óránként 80-90
kilométeres sebességű szél hóvihart okoz, a látótávolság erősen lecsökken. Mehedinţi, Gorj, Vâlcea
megyében, valamint Argeş és Krassó-Szörény
megye nagy részén, Prahova és Dâmboviţa megye
hegyvidékén jelentősebb mennyiségű friss hó hullhat. Az ANM arra figyelmeztet, hogy hét végéig az
ország egész területén csapadék várható, nagyobb
mennyiségben a déli országrészben. (Agerpres)

Fogadalmi búcsú lesz
a pápalátogatás napja is

Június elsejére, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának napjára is kiterjeszti a csíksomlyói búcsút
Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus
Főegyházmegye érseke – közölte a Romkat.ro portál. Az érsek körlevélben közölte, hogy a pápalátogatás napját is fogadalmi búcsúnak nyilvánítja, hogy
ennek az eseménynek a zarándokai is eleget tehessenek az ősök fogadalmának. Emlékeztetett rá,
hogy a pápalátogatás utáni szombaton, június 8-án
tartják Csíksomlyón a szokásos pünkösdszombati
fogadalmi búcsút. Körlevelében Jakubinyi György kitért arra, hogy a romániai látogatás programja és
ezen belül a csíksomlyói hegynyeregben tartandó
pápai mise csak akkor lesz biztos, amikor ezt a
Szentszék sajtóirodája teszi közzé. Az előkészületek
négy hónapjára az érsek előírta, hogy az erdélyi
templomokban a vasárnapi szentmiséken a pápalátogatás lelki gyümölcseiért is mondjanak imádságot,
az egyházközségekben pedig tartsanak előadásokat
Ferenc pápával, a tervezett romániai látogatással
kapcsolatban. (MTI)

Az EB és Iohannis is elítéli a kormány
perújítási rendeletének tervét

Az Európai Bizottság (EB) és Klaus Iohannis államfő
is bírálta kedden a kormányt, amiért sürgősségi rendelettel akar jogalapot teremteni a legfelsőbb bíróság öttagú tanácsai által az utóbbi öt évben lezárt
perek újratárgyalására. „Rendkívül fontos, hogy Románia visszatérjen a jó útra a korrupció elleni harc
tekintetében, biztosítsa az igazságszolgáltatás függetlenségét és kerülje el a további visszalépéseket”
– idézte az igazságügyi miniszter bejelentésére reagáló Margarítisz Szkínászt, az EB szóvivőjét az
Agerpres hírügynökség. Klaus Iohannis államfő azt
állította: a kormány csak a korrupt politikusok érdekeit követi, a perújítási rendelet kiadása pedig „durva
alkotmánysértés” lenne. (MTI)

Aláírták az új német–francia együttműködési és integrációs szerződést

Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő aláírta az új német–francia
együttműködési és integrációs szerződést kedden a
németországi Aachenben. A 16 oldalas, 7 fejezetből
és 28 pontból álló megállapodást pontosan 56 évvel
az Élysée-szerződés megkötése után írták alá,
amely megteremtette a történelmi megbékélés alapjait a két ország között. Az Aachen-szerződés célja,
hogy szorosabbra fűzze a német–francia kapcsolatokat a gazdaságpolitika, a kül- és biztonságpolitika,
az oktatás, a kultúra, a kutatás és a technológia, a
klíma- és környezetvédelem, valamint a határvidékek és a civil társadalmak közötti együttműködések
terén. (MTI)

Újabb csata a bankháborúban

(Folytatás az 1. oldalról)
is a szenátus gazdasági szakbizottságát, pont e gazdasági kérdésekkel kapcsolatos nézeteltérések miatt került
lapátra, ami egyben a szakbizottsági elnöki tisztségből
való eltávolításával is járt. A bankokkal hadakozó harcost viszont tárt karokkal várta a szocdemekkel mindig
is baráti viszonyt ápoló liberálisok csapata.
A beharangozott szenátusi szakbizottsági kihallgatásból, ha az meg is valósul, érdemi fejleményre egy kiadós cirkuszon kívül nincs mire számítani. Szó se róla,
lenne mit kifogásolni a bankok munkamódszerein és
nyereséghajhászásán, és követett el hibát a pénzintézetek tevékenységét felügyelő jegybank is, nem is egyet,
de ez a háború nem ezeknek a véletlen vagy szándékos
hibáknak a kijavításáról szól, hanem arról, hogy ez a
dilettánsságból örökös Nobel-díj-esélyes kormány a balekségeiről a multikkal való szájkaratézással akarja elterelni a figyelmet. Ahogy a közvélemény-kutatások
kezdik mutatni, mérséklődő sikerrel, de attól még a baj,
amit maguk után hagynak, nem lesz kisebb, és ők nem
a sor elején fognak tülekedni a törlesztéskor.
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Előadás Szabó Magda műveiből

Szelíden és szilárdan

A fenti címmel, a magyar kultúra napi rendezvénysorozat
részeként kerül sor holnap,
csütörtökön Gajdó Delinke
előadóestjére. A marosvásárhelyi Yorick Stúdió szervezésében este 7 órától kezdődik
a vendégelőadás, amely – az
alkotók szerint – hitvallás
Szabó Magda műveiből életéről, családról, hitről, hivatásról. Gajdó Delinke az írónő
szerepében lép fel, az előadás
szövegét Daragics Éva szerkesztette.

Amint azt az előadás ismertetőjében olvashatjuk, a 20. századi magyar irodalom nagyasszonya 101
évvel ezelőtt született, és 11 évvel
ezelőtt hunyt el. A Szelíden és szilárdan című előadás elénk tárja
Szabó Magda egész életét, felidézi
az írónő kivételes pályaívét, gyermekkorát, tanulmányait, szüleihez
fűződő kapcsolatát, házasságát,
íróvá érését…
„Bár vallom, hogy a színház társasjáték, mégis jó pár éve foglalkoztat a gondolat, hogy kellene egy
olyan előadást készíteni, amelyben

Szükség van új tanügyi törvényre?
Mi történt az elmúlt évben az
okatási
szakbizottságban,
melyek voltak az elmúlt idő
prioritásai, melyek a közeljövőben megoldásra váró legégetőbb
problémák?
–
kérdeztük Novák Csaba Zoltánt,
a szenátus oktatási bizottságának alelnökét, akivel a
hazai közoktatásról, ezen
belül pedig a magyar oktatás
helyzetéről beszélgettünk.

példa- és iránymutató magyar női
sorsot tudnék megjeleníteni. Tavalyelőtt nyáron világosította meg
elmémet a Fennvaló: Szabó Magdához kell fordulnom. Külön öröm
számomra, hogy ebben az értékeket
egyre mellőző világban egy „szabálytalan keresztény” asszony által
szólalhatok meg. Így született meg
Daragics Éva dramaturgiai közreműködésével a Szelíden és szilárdan című előadás Szabó Magda
műveiből, interjúiból, azzal a céllal,
hogy a hihetetlenül gazdag, szeretettel és megpróbáltatásokkal telített

„Ne legyen visszalépés a garantált jogoktól”

Mózes Edith

– Kezdjük tehát az elején: mi
történt az elmúlt parlamenti
szesszióban az oktatási szakbizottságban?
– Elmondhatjuk, hogy 2018 eseménydús év volt mind a nagypolitikában, mind a szakbizottságban.
Többek között volt egy népszavazás, amely során nem mindenben
értettünk egyet, de ez így is van
rendjén, a végső szót a választók
mondták ki. A tavalyi centenáriumi
év volt Romániában, amely egyben
a kisebbségi létünk 100 éves történetével való szembenézés éve is
volt. Az RMDSZ álláspontját tolmácsolva elmondtam a parlamentben, hogy ünnepelni nem fogunk,
nem tudunk. Értékteremtő és értékadó közösség voltunk, vagyunk
és maradunk.
Az oktatási szakbizottság életét is
feszített ütemű munka jellemezte,
több mint 100 törvénymódosító tervezetet vitattunk meg, fogadtunk el
vagy utasítottunk vissza. Ezenkívül
folyamatosan tartottam a kapcsolatot az itthoni pedagógusokkal, az
oktatási intézményekkel és nem
utolsósorban a tanügyminisztérium
képviselőivel.
A szakbizottságban három típusú
feladatra kellett koncentrálni. Több
témakörben is volt kezdeményezésünk: bölcsődei, óvodai oktatás, a
román nyelv tanítása, a kötelező
gyermeklétszám csökkentése a kisebbségi osztályokban. Támogattunk is néhány kezdeményezést,
mint pl. a tanulmányi ösztöndíjak
növelése, a diákok ingyenes utazása, a melegétel-program bővítése,
a tanórák számának csökkentése.
Ugyanakkor folyamatosan résen
kellett lenni a magyar közösséget
hátrányosan érintő kezdeményezések kiszűrésében és megfékezésében, amelyekről egyes ellenzéki
pártok vagy akár a tanügyminiszter
folyamatosan gondoskodtak, akár a
magyar nyelvű oklevelek megszüntetésének kísérletére, akár a román
nyelv oktatása körül kialakult bonyodalmakra gondolok.
– Melyek voltak az elmúlt időszak legégetőbb kérdései?
– Az oktatásügy terén az általános gondok, problémák mellett néhány
váratlan
vészhelyzet
megoldása kötött le nagyon sok

íróóriás életéből és családjának
múltjából (ahol szintén embert, hitet
és türelmet próbáló női sorsok jelennek meg) minél többet megmutathassunk.
Magdus (remélem, megbocsátja
nekem, hogy mint minden szerettemet, őt is becézem) olyan gyermek,
nő, feleség és ember volt minden
gyengeségével, gyengédségével,
erejével, konokságával, hitével és
olyan író nyitottságával, rejtelmességével, gazdagságával, akit nem
lehet nem szeretni, nem lehet nem
játszani, nem lehet nem megmutatni
minél több embernek, minél több
olvasatban, minél több megvilágításban.
Az előadásban megelevenedik

energiát. Az év számomra legnehezebb, de a legnagyobb örömöt is
hozó eseménye egyértelműen a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Líceum ügye volt.
Megválasztásom után azt mondtam,
hogy az iskola ügyét viszem magammal Bukarestbe. Másfél év kemény munkájával, a szülők, a
marosvásárhelyi pedagógusok, az
egyház, az RMDSZ helyi és bukaresti munkatársaival közösen sikerült megoldást találnunk erre a
kérdésre is. Nagyon fontos, hogy az
iskoláért folytatott küzdelem, annak
ellenére, hogy sokan nem hittek
benne, megmutatta, hogy Marosvásárhelyen létezik még magyar közösségi ügy. Sikerként könyvelem
el azt is, hogy rendeztük a román
nyelv oktatása körül kialakult bonyodalmakat, magyar tanítóink oktatják továbbra is a román nyelvet
az elemi osztályokban.
Lefolytattam egy megyei szintű
szakmai konzultációs körutat,
ennek és a munkatársaim által megfogalmazott kérdések alapján Szabó
Ödön kollégámmal részletes törvénymódosító csomagot állítottunk
össze, amelyről ebben az évben fog
tárgyalni a szakbizottság. A már
évek óta tartó tankönyvkrízisre is figyeltünk. Az RMDSZ tankönyvíró
pályázatot hirdetett, és Kovács
Irénke államtitkár erőfeszítései nyomán több mint 40 új magyar nyelvű
tankönyv jelenhetett meg.
– Mi a véleménye a hazai közoktatásról általában, és ön szerint hogyan illeszkedik ebbe a
rendszerbe az anyanyelvi, nevezetesen a magyar oktatás?
– Úgy vélem, hogy a rendszerváltás előttig volt egy, az akkori politikai, ideológiai és gazdasági
elképzeléseknek alárendelt közoktatási rendszer, amely szervezett
volt ugyan, de minden tekintetben
elavult. A rendszerváltást követő

majdnem harminc esztendőre pedig
az a jellemző, hogy nehezen szabadulunk a múlt rendszer örökségétől,
és nehezen alkalmazkodunk a ránk
zúduló modernizációhoz, globalizációhoz. A magyar tannyelvű oktatás
is ezektől a problémáktól szenved,
hisz hiába zajlik más nyelven,
ugyanannak a rendszernek a része.
Ehhez társulnak még a kisebségi
helyzetből fakadó hátrányok (tankönyv, a vegyes etnikumú intézmények vezetése, az orvosi egyetemen
kialakult helyzet stb.). Az a véleményem, hogy a közoktatás több lépéssel elmaradt a minket körülvevő
világtól. Megneveznék röviden néhány problémát. Azzal kezdem,
amit a választások idején is elmondtunk: a költségvetés 6%-a illetné
meg az oktatást Romániában. Az
úgynevezett tantervet (curriculumot) egyszerűsíteni kellene, gyakorlatiasabbá kellene tenni, és a
gyerekek, illetve a szakprofilok igényei szerint csoportosítani. Ez magával hozná a délutáni oktatás
lehetőségét. Sok esetben infrastrukturális beruházásra is szükség lenne
(étkezdék, az élelem szállítása, tárolása). A törvényeket egyszerűbben,
közérthetőbben
kellene
megfogalmazni, kizárni a különböző értelmezések lehetőségét.
– Sokan azt mondják, hogy az
oktatásban, akárcsak az egészségügyben vagy a társadalom
bármely más területén, a koncepció hiánya a legnagyobb
probléma. A miniszterek jönnek,
mennek, az oktatás úgymond reformját szolgálni kívánó jogszabályok esetlegesek, és mindig az
éppen funkcióban levő tárcavezető elképzeléseit tükrözik, amelyek a legritkább esetben veszik
figyelembe a tanulók érdekeit.
– Ez sajnos végigkísérte a rendszerváltás utáni időszakot, és egyáltalán nem kedvez az oktatásügynek,

amely esetében folyamatokban kell
és lehet gondolkodni. A problémák
többségét csak előretekintéssel,
közös erővel lehet orvosolni. Nem
hiszem, hogy létezne egy mindent
megváltó miniszter, akinek egymagában sikerülne mindezt megoldani. Az oktatás nem politikai
kérdés. Társadalmi, szakmai, politikai konszenzus kellene arról, hogy
hogyan tovább, hogy miként képzeljük el a gyerekeink, unokáink jövőjét, oktatását. Ezek alapján
lehetne elindítani egy folyamatot,
türelemmel és szakértelemmel. Az
oktatás helyzetét lehetetlen egyik
napról a másikra megoldani. Egy
olyan miniszterre lenne szükség,
aki képes a sok szempontot integrálni.
– Az sem titok, hogy a rendszerváltás óta volt ugyan pozitív változás a törvényhozás szintjén,
de sajnos, egész sor kérdés
mindmáig nincs megoldva a kisebbségi oktatásban.
– A 2011-es tanügyi törvény
hosszas vita, politikai küzdelem
után született meg. Kisebbségi
szempontból a legjobb, ami a rendszerváltás után létrejött Romániában. Nagyon sok alapkérdést rögzít.
Ugyanakkor ez nem jelenti azt,
hogy minden tökéletes, s ne szorulna javításra a kisebbségi fejezet.
Gondot jelent többek között a
magyar nemzetiségű iskolai vezetők helyzete a vegyes etnikumú településeken, nehezen lehet önálló
magyar iskolákat alapítani ott, ahol
a magyarság kisebbségben van a
helyi tanácsban, gondok vannak a
tankönyvellátással, egyes helyeken
az infrastruktúrával vagy az egyházi
ingatlanokban működő oktatási intézményekkel. A legnagyobb problémát viszont a törvények
végrehajtásában vagy végre nem
hajtásában látom. Több, kötelező
érvényű szabályozást kellene bevezetni ezek kiküszöbölésére, hogy pl.
egy megyei tanfelügyelő ne bírálhassa vagy értelmezhesse önkényesen az adott törvény végrehajtását.
A leglátványosabb negatív példa a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE),
ahol egyszerűen nem hajtják végre
a 2011-es tanügyi törvényt, de a katolikus iskola körüli bonyodalmak
is ide sorolhatók. A MOGYE-t illetően azt tudom mondani, hogy az
egyetem magyar karának képviselői
szakmai anyagot állítottak össze, és
a napokban megkezdjük a tárgyalást az egyetem vezetőségével. A
cél a törvény betartása, az önálló
magyar kar létrehozása.
– A múlt év végén oktatási szakemberek, oktatáspolitikával foglalkozó parlamenti képviselők,
magyar nyelvű oktatást biztosító
állami finanszírozású és magánegyetemek vezetői, illetve diákképviselők találkoztak Maros-

Szabó Magda anyai nagyszüleinek
a családja, az édesanyja, Jablonczay
Lenke, az édesapja, Szabó Elek,
Cili, a fogadott testvér (…), Szobotka Tibor, az imádott férj, Debrecen,
felvillan
Kumacs
és
természetesen végig »jelen van«
Szabó Magda, gyermekként, serdülő leányként, szerelmesként, barátként,
özvegyként,
halhatatlanként…” (Gajdó Delinke)
A produkció Tasi Géza, Szabó
Magda jogutódja engedélyével
kerül színpadra. Az előadásra a marosvásárhelyi várban lévő Mészárosok bástyájában, a Yorick Stúdió
székhelyén, 19 órától kerül sor,
helyfoglalás a 0721-968-253-es telefonszámon. (Knb.)

vásárhelyen Fernand de Varennes-szel, az ENSZ kisebbségügyi
különmegbízottjával, akivel a
kisebbségi magyar oktatás helyzetéről tárgyaltak. Melyek voltak a legfontosabb problémák?
– Az ENSZ különmegbízott képviselője egy kisebbségi tematikájú
konferencián vett részt, ezt használtuk ki arra, hogy tájékoztassuk a
magyar nyelvű oktatás helyzetéről.
Az RMDSZ parlamenti szakpolitikusai informálták a törvénykezés
helyzetéről, a már említett jelenségről, hogy sok esetben létezik a törvény, de nem hajtják végre.
Továbbá bemutattuk a közoktatás
állapotát, a korábban is említett
problematikus kérdéseket. Jelen
voltak az egyetemi vezetőink is,
akik a magyar tannyelvű egyetemi
oktatás helyzetét mutatták be, a pozitív eredményektől (a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem helyzete)
el egészen a negatívokig (a
MOGYE magyar tagozata). Úgy
vélem, hogy a megbízott, aki kanadai franciaként különösen érzékeny
a kisebbségi kérdésre, világosan
látja a romániai magyar oktatás állapotát, és az ENSZ szakfórumain
is helyet fog találni a kérdés a megfelelő időben.
– Melyek a következő időszak
prioritásai?
– 2019-ben folytatjuk az elkezdett munkát, az év első felére két
nagyobb horderejű téma ígérkezk.
Mint említettem, az RMDSZ benyújtott egy nagyobb volumenű törvénymódosító csomagot, amelyben
nagyon sok, a rendszer egészét
érintő kérdést vetettünk fel, pl.: a
bölcsődei finanszírozás, az osztályok indításához szükséges gyermeklétszám csökkentése, a duális
képzés kiegészítése és kibővítése,
az „after school” program lehetőségeinek bővítése, a melegebéd-program fokozatos bővítése, a kétszintű
érettségi bevezetése, a tanterv olyan
szintű módosítása, hogy több idő
jusson az ismeretek elmélyítésére, a
kisebbségi diákok számára a képességvizsga és az érettségi román
nyelvből sajátos tanterv alapján történjen.
Az elkövetkezendő hetekben ezt
a kérdést fogjuk tárgyalni a szakbizottságban. A másik fontos kérdéskör a tanügyminiszter által
beharangozott új tanügyi törvény.
Az álláspontom az, hogy nincs
szükség teljesen új törvényre, csupán a 2011-es újragondolására.
Alapelv, hogy a kisebbségi részben
garantált jogoktól ne legyen visszalépés semmilyen szín alatt, és ott,
ahol lehet, bővítsük a kisebbségi
oktatás kereteit, lehetőségeit. Általános szinten pedig támogatjuk azokat az elképzeléseket, amelyek az
oktatási rendszer modernizációját
szolgálják, például azon a téren,
amit a saját módosító csomagunkban is felvetettünk.
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Hosszú volt az út

A kolozsvári születésű, rendkívül
népszerű könnyűzene-énekes, dalszerző Tamás Gábor új albumának
erdélyi bemutatójára kerül sor január 27-én, vasárnap a marosvásárhelyi Kultúrpalotában – a
lemezbemutatónak immár 14 éve
a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház ad otthont –, erről kérdezte az énekest a Népújság.

Czimbalmos Ferenc Attila

– 1994 óta számomra hagyománnyá
vált, hogy páros esztendőben új lemezem
jelenik meg – a magyarországi statisztikák szerint a termékeny előadóművészek

közé tartozom –, és a közönségem is hozzászokott ehhez. Teszem ezt a közönség
iránti tiszteletből, no meg önmagammal
szembeni elvárás is, hiszen alkotókedvem
nem lankadt az évek során: imádok zenét
írni, hangszerelni, stúdióban dolgozni,
teljesen kitölti az életemet.
– Mi az album címe és milyen dalokat
tartalmaz?
– Jubileumi év volt a tavalyi, így aztán
jelképesen a Hosszú volt az út címet
kapta az új lemez, amely tulajdonképpen
visszatekintés az elmúlt évekre, ugyanakkor válogatás a közönség kedvenceiből,
hiszen koncerteken a tapsból ezt könnyű
megítélni. A címadó dalon kívül még öt
új dal került fel a dupla CD-re.
A dalok nagy része a
múltról, a szeretetről szól –
hiszen, hála istennek, van
mire visszaemlékezni –,
most is én hangszereltem
őket, akárcsak eddigi lemezeim esetében, tehát hangzásban,
hangulatában
hasonlít az eddigiekhez, pályatársaim és zenészeim
szerint eddigi legjobb lemezem lett, bár ezt majd a közönség dönti el.
– Tamás Gábor már sokszor
koncertezett Marosvásárhelyen. Milyen érzés a Kultúrpalotában telt ház előtt
énekelni?
– Nem udvarolni akarok a
vásárhelyi közönségnek, de
az 1994-es visszatérésem
utáni első lemezem (Ó, Erdély, szép hazám) borítójára
nem véletlenül került fel a
Kultúrpalotában
készült
fotó. Van valami rendkívüli
az itteni koncertjeim hangulatában. Marosvásárhelyen

Kicsi Svejk háborúja

Az életünket konfliktusok között éljük, háborúzunk egymással.
Főleg az erdélyi lét ilyen. Talán nem is gondoljuk végig, vagy
már el is felejtettük a céljainkat, kiindulópontunkat, motivációnkat. Ha rendet akarunk tenni lelkünkben-eszünkben, akkor az
életünket meghatározó legfontosabb fogalmak újra- és újragondolására vagyunk kényszerítve. A haza, hit, áldozat, szabadság
olyan fogalmak, amelyeket időnként rendbe kell tenni magunkban, hogy mi a fontosságuk a mindennapok „háborújában”. Svejk
mint irodalmi alak és a székely bakter másként érti ezeket. Érdekes ütköztetés e két különböző értelmezés, de segít bennünket
abban, hogy újragondoljuk, és tisztábban lássunk a magunk életét
illetően. Erről beszél a darab derűs táncjáték formájában.
Rendező-koreográfus: Varga János. Zeneszerző: Kelemen László
A Maros Művészegyüttes nagy sikerű előadását január 23-án
19 órától, január 30-án 19 órától és január 31-én 12 órától láthatják az együttes székházában.
Minden kedves nézőt szeretettel várunk előadásainkra! (közlemény)

M

int a mesebeli legkisebb fiúnak, neki
is három próbát kellett kiállnia, azaz
kibírnia. Három napot az utcán. Akár három
esztendőt.
Sok ezer virtuális ablakon kopogtatott – a
marosvásárhelyiek Facebook-csoportjába
küldte a hangját –, amikor úgy érezte, segítség nélkül nem megy tovább. „Valaki tud
adni nekem kaját? Ma még nem ettem” – olvashatták az üzenetet mindazok, akiknek
éppen dolguk – olvasni-, írnivalójuk – akadt
a csoportban. Volt, aki poénnak vélte az egészet, azt hitte, a nevét, arcát vállaló férfi csak
teszteli az emberi jóindulatot. Mások keresztkérdésekre feszítették a kérést, azt firtatták
egyebek mellett, hogy lehet, hogy valaki éhezés közben facebookozik. Jó páran azonban
segíteni próbáltak. Egy nő a hollétéről érdeklődött, és ő azonnal meg is írta az utca
nevét, ahol sétálással igyekezett legyőzni a
hideget. Az illető hölgy aztán nemsokára jelezte, hogy valós a helyzet, lakása ablakából
adott ennivalót a segélykérőnek, aki nem
győzte köszönni a példaértékű gesztust. Azon
az estén nem követtem a csoport bejegyzéseit, de mivel az internetes S.O.S.-küldő a telefonszámát is kiírta, pár nappal később fel
tudtam vele venni a kapcsolatot. Akkorra
nagyjából rendeződött a helyzete, egy fiatal
vállalkozó ugyanis – aki névtelen kívánt ma-

több mint három évtizede mindig két koncertre volt igény, mind telt házasok voltak, remélem, hogy ez most is így lesz. Az
a szeretet, amit itt kapok az emberektől az
utcán vagy a koncert utáni dedikáláson,
rendkívül fontos számomra, hiszen ez ad
erőt és értelmet a folytatáshoz.
És még valami fontosat szeretnék itt
megjegyezni! Azt, hogy nem csak a marosvásárhelyi közönségtől kapom mindezt, hanem a Maros megyei falvak
lakóitól is, ugyanis a nemrég megjelent
Csak a szívünkben nem száll az idő című,
Szucher Ervin által írt és szerkesztett önéletrajzi könyvemmel több mint 30 Maros
megyei települést kerestünk fel könyvbemutató esték alkalmával. Bár azt mondják, hogy kevesebbet olvasnak az
emberek, mint régen, ezeken a könyvbemutatókon többnyire telt ház volt. Ezért
is vagyok hálás a Maros megyei magyarságnak.
– Mindig szívesen jön haza Erdélybe.
Innen is merít ihletet dalaihoz?
– Természetesen! Hiába vitt messzire a
sors, az igazi otthont a Kárpát-medence
és azon belül is Erdély jelentette számomra. Tulajdonképpen sikeresek a koncertjeim Ausztráliától az Egyesült
Államokig, Svédországtól Kanadáig, de
az igazi otthonérzetet Erdély nyújtotta
számomra. Nem véletlenül alakult úgy az
életem, hogy az utóbbi időben már többet
vagyok itthon, mint otthon, ezt igazán
csak az hiszi el, vagy érti meg, aki átélte,
és aki valamikor arra a szomorú lépésre
kényszerült, hogy elhagyja a szülőföldjét.
Mindezt átélni vagy véleményt mondani
róla két teljesen különböző dolog.
Üdvözlök a Népújságon keresztül minden kedves olvasót, nagy szeretettel
várom a koncertemre a marosvásárhelyi
közönséget!
*
Tamás Gábor erdélyi koncertkörútjának további állomásai: Brassó (január
28.), Csíkszereda (január 29.), Petrozsény
(január 30.) és Déva (január 31.).

A harmadik napon

radni – munkát és lakhelyet biztosított neki.
Ott, új életterében beszélgettem a férfival.
Utólag azon gondolkoztam, talán túl korai
volt a találkozás. Míg ugyanis az utcán élők
valami különös nyitottsággal, nosztalgiával
idézik fel a szebb időket, az, aki váratlanul,
rövid időre kóstol bele a kiszolgáltatottak
léthelyzetébe, érthető
módon bezárkózik. Beszélgetőtársam is kagylóként csukta össze a
lelkét, amikor a mögötte
álló útról faggattam. A félperces csendek és
félmondatok között mégis megszületett néhány gondolat. Ha homályosan, mozaikszerűen is, de talán összeáll belőlük egy kép a
negyvenes éveiben járó férfiról, akinek volt
bátorsága segítséget kérni a bajban.
– Tizenhét éves koromban jöttem el otthonról. Próbáltam a saját lábamra állni. A
katonaság után kezdtem dolgozni, a kilencvenes években. A szakmám szerint hegesztő
vagyok. Európa-szerte vállaltam munkát.
Aztán hazajöttem.
– Családalapítás? – törtem meg a közénk
telepedett csendet.
– Az nem volt.

Erről jut eszembe
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Telt ház van. A kijelentés számtalanszor elhangzott
a százhat éves marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Legutóbb múlt szombaton hallhattuk itt is, ott is a Székely
fonó bemutatójára váró közönség körében. Nyilvános
rendezvényen Soós Zoltán múzeumigazgató jelentette
ki a kisteremben a felújított, kibővített Modern Román
Művészeti Galéria újranyitásán január 15-én. Nem
képletesen fogalmazott, a szó elsődleges értelmében
közölte, a megújulás előtt álló szecessziós épület minden zegét-zugát belakták, berendezték, tovább nem
tudnak terjeszkedni, esetleg csak az ott működő többi
intézmény rovására sikerülne kevéske új teret szerezni,
ez viszont nem áll szándékukban. Pedig volna még sok
értékes mű a képtár raktárában, ami megérdemelné,
hogy közönség elé kerüljön. Klasszikus és kortárs is,
főleg az utóbbiak, amiknek alkotói a maguk során joggal örültek, hogy egyik-másik munkájuk bekerül a rangos múzeumi gyűjteménybe, de aztán csalódottan
kellett tapasztalniuk, hogy ott is marad, többé nem találkozhat azokkal, akiknek szánták. Állandó kiállítás
mutatja be a Bernády-kollekciót és az azt gazdagító
remek magyar festészeti anyag egy részét, ugyanúgy a
román értékeket, külön kis tárlata van Dósa Gézának,
Ion Vlasiunak, egy kis helyiségben a David-gyűjteményből van válogatás. Vida Árpád hagyatékát már
nincs ahol közszemlére tenni. Nem beszélve a Nagy
Imre-adományról, amely, úgy tűnt, hosszú időn át a
helybeli magyarság szívügye, kapott is kiállítótermeket, amelyek arra a célra alkalmatlanoknak bizonyultak, és most raktáron vár jobb napokra. A jelek szerint
várhat még sokáig, nem mutatkozik megoldás számára. Közben érthető és dicséretes a múzeum folyamatos törekvése, hogy újonnan szerzett nagy értékű és
közönségvonzó műtárgyakkal gazdagítsa állományát,
ez az igyekezet a megyei tanács és lelkes műpártoló
egyének, cégek részéről kellő támogatásra talál, ezeknek az újdonságoknak is megfelelő bemutatkozási keretet kellene teremteni. És a csereanyagok,
vendégkiállítások számára is illő galériákra lenne
szükség. Honnan? A várost, amely szintén csak nyerhet
abból, ha nálunk is fellendül a kulturális turizmus,
mintha ez a kérdés egyáltalán nem izgatná. Tudjuk, a
múzeum és még több más fontos művelődési, művészeti
intézmény megyei alárendeltségű, de a városnak sem
lehet közömbös, hogyan alakul életének ez a szelete.
Sok más település van az országban, nem beszélve külföldről, ahol kerestek és találtak megoldást az ilyenszerű gondokra. Elég, ha csak Kolozsvárt említem,
ahol kihasználatlan, lerobbant gyárépületek, egyéb elhagyatott hajlékok újultak meg, és váltak a művészetek,
a modern, kortárs alkotói mozgalom bemutató és kísérletező műhelyeivé. És fontos események, rendezvények révén öregbítik a municípium hírnevét. Ne
mondja senki, hogy Marosvásárhelyen ne lehetne hasonló céllal, hozzáállással ilyen lehetőségekkel próbálkozni. Akkor is, ha jó néhány ide sorolható alkalmat
már elszalasztottak. Nem egyről magam is írtam a korábbiakban. De a kérdéskör olyan jelentőségű, hogy
sajtójelzés nélkül is állandó jelleggel kellene foglalkozni vele. És az sem elvetendő gondolat, hogy találjanak arra is lehetőséget, hogy egy ilyen rendeltetésű
modern, új épületet emeljenek a városban. Gondolom,
nem arra várnak, hogy Bernády György kikeljen a sírjából, és megmutassa, hogyan kell egy igazi városatyának a köz érdekében gondolkozni, tervezni, tenni,
teremteni! (N.M.K.)

– A hozzátartozóiddal sem tartod a kapcsolatot?
– Most nem.
– A Facebook-profilod szerint nemrég
még párkapcsolatban éltél – próbálkoztam
újra.
– Abban a helyzetben is egyedül voltam.
Most viszont már nem
vagyok. Megsegítettek
az égiek, van egy őrangyalom. Dolgozom,
élek.
Többször is átfogalmaztam magamban a
kérdést: milyen út vezetett az utcára, hol volt
a buktató? A vártnál könnyebben válaszolt.
– Eltávolodtam az emberektől, elhagytam
a hozzám közel állókat. Nem becsültem meg
azt, amim volt. Volt egy lezáratlan ügyem,
most már túl vagyok rajta. Többet nem zavarok senkit.
– Mi volt a legnehezebb a szabad ég alatt
töltött napok alatt?
– A hideg. Három lakónegyedben sétáltam, hogy ne fázzak.
– Amikor az internetes üzenetet írtad, úgy
érezted, az az utolsó lehetőség?
– Az utolsó előtti – tekintetében hirtelen

annyi fájdalom gyűlt össze, hogy muszáj volt
újra kérdezni, faggatni, megpróbálni valahogy kimozdítani abból az állapotból.
– Az emberek hogy viszonyultak hozzád?
– Többségük meglepően segítőkészen.
Voltak, akik kaját hoztak, volt, aki cipőt. Valaki teával és gyümölccsel kínált, és hajnalig
beszélgetett velem. Akkor örökre elköszöntünk egymástól. Persze, akadtak kellemetlen
tapasztalataim is. Sok előítélettel találkoztam.
– Hogyan tovább?
– Megpróbálok talpra állni, de elég nehéz.
Mindenesetre a szállásért és a munkáért,
amit kaptam, mindig hálás maradok.
– Ha valaki elolvassa a történeted, és segíteni szeretne, mivel tudna?
– Nincs szükségem semmire, csak csendre.
Attól gyógyulok.
Pár nappal beszélgetésünk után újra olvashattam róla a marosvásárhelyiek Facebook-csoportjában. Egy közismert személy
írta, hogy munkát ajánlott fel neki, és ő becsülettel, pontos szakértelemmel végezte el a
rábízott feladatot. Úgy gondolom, a csend
mellett a további felkérések jelenthetnek még
számára segítséget. Elsősorban a megélhetés miatt, de azért is, hogy önbecsülését viszszanyerje. Hogy a kagylóhéj fel tudjon nyílni
egy napon.
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Sikeres volt az első gazdabál

ROBOR-vita
az ALDE és a BNR között
Szerkesztette: Benedek István

Cáfolja a Román Nemzeti Bank
(BNR) sajtószóvivője, Dan Suciu
Daniel Zamfir ALDE-szenátor nyilatkozatát, miszerint a kereskedelmi
bankok közös megegyezés alapján,
a jegybank „tudomásával és közreműködésével” manipulálják a lej
alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatlábat, az úgynevezett
ROBOR-t. „Biztosítok mindenkit
afelől, hogy – legalábbis tudomásom szerint – soha nem léteztek
ilyen manipulálásra vonatkozó javaslatok” – nyilatkozta a szóvivő az
Agerpres hírügynökségnek, hozzátéve, hogy a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE)
szenátora „nem érti, nem akarja érteni” a mechanizmust, „vagy szándékosan zavart kelt” a téma
kapcsán. Hozzátette, „ugyanaz a
két-három személy” néhány éve folyamatosan támadja a jegybankot,
megzavarva az embereket és veszélyeztetve a pénzügyi stabilitást. Arra
a kérdésre, hogy a BNR-t vezető
Mugur Isărescu elmegy-e az ALDEs szenátor által kilátásba helyezett
parlamenti meghallgatásra, Dan
Suciu azt mondta, a jegybank mindig nyitott a tárgyalásra, de ez nagyban függ attól is, hogy „valós-e a
probléma”, amellyel megkeresik.
Daniel Zamfir ALDE-szenátor
egy vasárnapi sajtótájékoztatón felszólította a Román Nemzeti Bankot, változtasson a ROBOR napi
megállapítására szolgáló mechaniz-

muson, amellyel jelenleg „mesterségesen felfújják a törlesztőrészleteket”. „A ROBOR egy bankok
közötti megállapodás, és nem a szabad piac eredménye, ahogyan azt
oly sokszor próbálják elmagyarázni
nekünk a BNR illetékesei. Ez a
megállapodás arra szolgál, hogy a
kereskedelmi bankok fedezzék a
pénzügyi spekulációkból származó
veszteséget, amelyet ily módon
azokon hajtanak be, akik lejben vettek fel hitelt” – fogalmazott Zamfir.
Mint mondta, a BNR-nek jogában áll korlátozni, csökkenteni a
ROBOR-t, „de amikor akar, közbelép, amikor meg nem akar, nem lép
közbe”. „Amikor segíteni akarta
Băsescut, Mugur Isărescu közbelépett, és alacsony szinten tartotta a
ROBOR-t. Most ha a Dăncilă-kormány nem tetszik neki, nem tud
közbelépni?” – tette fel a kérdést. A
kisebbik kormánypárt szenátora
hozzátette, a birtokában levő informácók és dokumentumok alapján
január végén meghallgatásokat kezdeményez az ügyben a parlamentben, tervei szerint a felsőház
gazdasági szakbizottsága elé hívják
többek között a jegybank elnökét,
Mugur Isărescut, valamint a versenytanácsot vezető Bogdan Chiriţoiut is. Zamfir azt állítja, olyan
iratok kerültek a birtokába, amelyek
kapcsán még 2008-ban vizsgálatot
indított a versenytanács, de „eltussolták” az ügyet, 2011 óta nem foglalkoznak vele. (Agerpres)

A svájci Davosban tegnap
megkezdődött a 49. Világgazdasági Fórum, amelyen a kereskedelemben
és
a
nemzetközi kapcsolatokban
kialakult viták mellett a NagyBritannia európai uniós tagságának
megszűnésével
(Brexit) összefüggő bizonytalanságok és a világgazdaság
lassuló növekedésének témája kerül napirendre.

előtt közzéteszik a fórum szervezői
által összeállított, a Globális kockázatok címet viselő jelentést. Eszerint az idei év legvalószínűbb
kockázati tényezőit a szélsőséges
időjárás, a klímaváltozás okozta
károk, a természeti katasztrófák, az
adatcsalások és adatlopások, valamint a kibertámadások jelentik, míg
a legpusztítóbb hatásúak a tömegpusztító fegyverek, a klímaváltozás
okozta károk, a szélsőséges időjárás, az ivóvízhiány, valamint a természeti katasztrófák lesznek.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
pedig a világgazdasági kilátások
című kiadványnak a davosi tanácskozáshoz időzített frissítésében tovább rontotta a világgazdaság
növekedésére vonatkozó előrejelzését. A valutaalap 0,2 százalékponttal
3,5 százalékra csökkentette a 2019es és 0,1 százalékponttal 3,6 százalékra
a
2020-as
globális
GDP-növekedési előrejelzését. A
2018-as növekedésre októberben
tett 3,7 százalékos becslését az IMF
megerősítette.
A Világgazdasági Fórum (World
Economic Forum, WEF) egy svájci
nonprofit alapítvány, amely független nemzetközi szervezetként a
világ helyzetének javítása mellett
kötelezte el magát. Székhelye a
Genf melletti Cologny, legismertebb rendezvénye az évente megszervezett davosi találkozó.
A tanácskozás története 1971-ig
nyúlik vissza: Klaus Schwab német

Világgazdasági fórum

Múlt szombaton került sor
Balavásáron az első Maros
megyei gazdabálra. Az eredmény jóval felülmúlta a várakozást,
így
méltán
reménykednek a folytatásban.

Gligor Róbert László

Hiánypótlás céljával rendezte
meg az első gazdabált a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete –
Maros csoport (RMGE Maros).
Már tavaly nyáron felmerült, hogy
szükség lenne egy közösségépítő
rendezvényre, jó lenne egy hagyományőrző bált szervezni, hiszen a
hasonló rendezvényeken a szervezet nem tudta az egész helyi gazdatársadalmat képviselni. Ezért is
döntöttek a megyei gazdabál mellett – magyarázta el a részleteket az
RMGE Maros elnöke, Fazakas
Miklós. A szervezés nehézkesen
indult, ismerte el az elnök, de a
személyes meghívásoknak köszönhetően nagyon sokan jelentkeztek,
és mintegy háromszázan érkeztek
a szombat délutánra meghirdetett
mulatságra a Romantik étterembe.
A jó hangulatról Miklós Károly és
zenekara mellett a kósteleki Vaszi
Levente ceremóniamester gondoskodott, aki mókáival alaposan próbára
tette
a
résztvevők
nevetőizmait.
A Kárpát-medence kicsiben
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a magyarországi agrárium jeles képviselői: a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara külkapcsolati igazgatója, Kocsy Béla
amerikai útjáról tért vissza, hogy
jelen lehessen, itt volt dr. Torda
Márta, a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatok főosztályának
vezetője, valamint a bukaresti magyar nagykövetség agrárattaséja,
Sándor Tibor László is. A helyi politikumot dr. Vass Levente képvi-

selő és Szabó Árpád megyei tanácsos képviselte, de ott volt a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke, Becze István is.
Természetesen a gazdatársadalmat
a legszámosabban a Maros megyei
gazdák képviselték, de voltak állatorvosok, agrármérnökök, polgármesterek is, vidéken élő és
gazdákat segítő személyek. „Kicsiben leképeztük a Kárpát-medencét” – fogalmazott Fazakas, aki a
közösségépítés szempontjából fontosnak tartja, hogy ezek mind segítsék egymást. A gazdáknak
szükségük van egy év eleji kezdőlökésre, hogy érezzék, nincsenek
egyedül, és hogy a trianoni szétszakítottságon már régen felül kellett
volna emelkedni, mert Európában
Magyarországgal együtt jó helyen
vagyunk földrajzilag is, gazdaságilag is. „Merjünk bátrak, büszkék
lenni, és megtalálni az erőt, amely
segít a helytállásban. Próbáljunk
gazdálkodni és jövőt építeni” –
buzdítja a gazdákat az RMGE
Maros elnöke, aki úgy véli, az
újévköszöntő rendezvényen a jókedv és az együttlét a fontos. Úgy
sikerült, ahogy éppen kell – foglalta össze Fazakas Miklós, aki reméli, hogy az „erős” kezdet után
próbálják minden téren tartani a
tempót az év folyamán, és mivel
igény van rá, jövőben is megszervezik a gazdabált.

Háromezer lejt adtak Pál atya gyermekotthonának

Több mint száz ország döntéshozói találkoznak Davosban

A péntek estig tartó rendezvénysorozat idei mottója: Globalizáció
4.0: A globális környezet alakítása
a negyedik ipari forradalom korában. A tanácskozásokon a politika,
a civil társadalom és az üzleti élet
mintegy háromezer döntéshozója
vesz részt több mint 100 ország
képviseletében, köztük több mint
hatvan állam- vagy kormányfő.
A bizonytalanságokat és a zavaros időket azonban jól jelzi, hogy az
iparilag hét legfejlettebb ország vezetői közül csak Angela Merkel
német kancellár, Giuseppe Conte
olasz miniszterelnök és Abe Sindzó
japán miniszterelnök vesz részt a
fórumon. Donald Trump amerikai
elnök, de még amerikai küldöttség
sem utazik Davosba az immár 32.
napja tartó részleges kormányzati
leállás miatt. Emmanuel Macron
francia elnök és Theresa May brit
kormányfő szintén belpolitikai válsághelyzet miatt marad otthon.
Minden évben rendre néhány
nappal a davosi értekezlet kezdete

közgazdász csaknem ötszáz nyugateurópai vállalatvezetőt hívott meg a
davos-klostersi üdülőhelyen általa
szervezett Európai Vállalatirányítási Szimpóziumra, hogy az amerikai multinacionális vállalatok
terjeszkedése miatt aggódó menedzserekkel megismertesse az amerikai vállalatvezetési módszereket. Az
eszmecsere szakmailag és anyagilag
is gyümölcsöző volt, támogatókra is
talált, Schwab pedig 25 ezer svájci
frank nyereséget könyvelhetett el.
Az összegből még abban az évben
megalapította az Európai Vállalatirányítási Fórumot, amelyet a korabeli sajtó „egy ötlet diadalaként”
méltatott. A tanácskozásokon 1973tól – a Bretton Woods-i aranydeviza-rendszer összeomlása és az
arab–izraeli háború kitörése után –
a gazdasági és társadalmi kérdések
elemzése került a középpontba,
1974-től a meghívottak körét politikusokkal, újságírókkal, vezető értelmiségiekkel bővítették. 1975-ben,
az első tengerentúli (mexikói) küldöttség megérkezésével a globális
nyitás is elkezdődött, az anyagi alapok biztosítására 1976-ban tagdíjfizetéssel egybekötött szervezeti
tagsági rendszert vezettek be.
A napirenden az európai együttműködés helyett egyre inkább a világméretű
együttműködés
lehetőségei, kérdései szerepeltek. A
tanácskozás 1987-től Világgazdasági Fórum néven ült össze, két
évvel később már a résztvevők több

A kora délutántól éjfél utánig
tartó mulatságot sosem tapasztalt
jókedv jellemezte, sokat köszönhetnek a támogatóknak, az Igazi
Csíki Sör Manufaktúra és Lénárd
András felajánlásainak, de finom
borok is érkeztek adományként, a
gazdasszonyok pedig süteményekkel tették édesebbé az alkalmat.
Nem hiányzott a tombola sem,
amelynek háromezer lejes bevételét Timár Tímea ötlete nyomán Pál
atya gyermekotthonának ajánlották
fel és adták át, mintegy megkoronázva a rendezvényt.
Jelen vannak vidéken
Ebben az időszakban az RMGE
Maros munkatársai szinte mindennap vidéken vannak, szaktanácsot
adnak a munkatársaik, falugazdászok, hogy kiépítsék a kapcsolatot
a gazdákkal, megalapozzák a gazdák és szaktanácsadók közötti bizalmat, oktatási programokat
szervezzenek. Szeretnének segítséget nyújtani a gazdáknak, de a székelyföldi
gazdaságfejlesztési
programra is készülnek, konferenciákat, tájékoztatókat, előadás-sorozatokat tartanak. Februárban
elismert szakember részvételével
tartanak előadásokat az öntözéstechnológiáról és tápoldatozásról,
továbbá állattenyésztés témakörben kerekasztalt, hogy főleg a kisebb gazdaságokon próbáljanak
segíteni – sorolta a közeljövő terveit Fazakas Miklós elnök.

mint fele Európán kívüli országból
érkezett. Az éves találkozók számos
fontos nemzetközi kezdeményezés
kiindulópontjává váltak, sőt, politikai konfliktusok megoldásában is
szerepet játszottak, történelmi események helyszínéül szolgáltak. A
világgazdasági fórumot 2015-ben
hivatalosan is nemzetközi szervezetként ismerték el, ami új fejezetet
nyitott a magán- és közszféra
együttműködését elősegítő globális
fórum történetében.
Davosi érdekességek, történelmi
pillanatok
Valószínűleg az alapító Klaus
Schwab az egyetlen ember, aki valaha is lecsapta a telefont a francia
elnöknek. Még az 1970-es években
történt, hogy arra kérte titkárát,
hívja fel neki Giscard d’Estaing-t. A
titkár azonban nem az üzletember
Olivier Giscard d’Estaing-t, hanem
annak fivérét, Valéry Giscard d’Estaing francia köztársasági elnököt
kapcsolta. Amikor Schwab meghallotta az elnök jellegzetes hangját,
ijedtében és meglepetésében letette
a kagylót.
Az 1979-es találkozó alkalmával
rendezett első jótékonysági hangversenyen a zürichi kamarazenekar
koncertjét vendégként az akkori
angol miniszterelnök, Edward
Heath dirigálta.
1987-ben
Hans-Dietrich
Genscher német külügyminiszter
felszólalásában az „Adjatok egy
esélyt Gorbacsovnak!” szavakkal

Fotó: www.facebook.com/RMGE Maros

ösztönözte a résztvevőket a Szovjetunióval való kapcsolatok felvételére. Beszéde fontos eseménynek
bizonyult a hidegháború lezárásának folyamatában.
A törökök és a görögök 1987-ben
már-már fegyveres konfliktus rémével fenyegető vitájának elsimítása is
a davosi fórumnak köszönhető: Turgut Özal török és Andreasz Papandreu görög kormányfő 1988-ban itt
írta alá a kapcsolatok normalizálását, a magas szintű párbeszéd felújítását tartalmazó nyilatkozatot.
1989-ben Davosban zajlott le az
Észak- és Dél-Korea közötti első
miniszteri szintű találkozó, 1990ben pedig Helmut Kohl nyugatnémet kancellár itt tárgyalt a német
újraegyesítésről Hans Modrow keletnémet kormányfővel. 1992-ben
Frederik Willem de Klerk dél-afrikai elnök, Nelson Mandela és Mangosuthu Buthelezi zulu politikus
davosi közös megjelenése adott új
lendületet a korábban fajüldöző
állam átalakulásának.
Az amerikai elnökök közül először Ronald Reagan ismerte fel
Davos jelentőségét, amelyre több
alkalommal is küldött videoüzenetet. Hivatalban levő elnökként először – és sokáig egyedüliként –
2000-ben Bill Clinton vett részt az
eszmecserén, amelyen 2018-ban
Donald Trump elnök személyesen
mutatta be „Amerika az első” politikai programját a világ politikai és
gazdasági vezetőinek.
A Világgazdasági Fórum éves találkozóit Davosban tartják, ez alól
csak 2002 volt kivétel, amikor a
2001. szeptember 11-i terrortámadások után a szolidaritás kifejezéseként New Yorkban üléseztek. (MTI)

Őszire állhat Bethlen Gábor szobra
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Előreláthatólag az ősszel, október-novemberben fogják
felállítani Harmath István
szobrászművész
Bethlen
Gábor-szobrát Marosvásárhely főterén – jelentette be a
tegnapi sajtótájékoztatón dr.
Vass Levente képviselő, a városi RMDSZ elnöke, valamint
Kali István ügyvezető elnök. A
szoborállítás lassan két éve
húzódik, időközben számos
előre nem látott, adminisztratív akadályt kellett elhárítani.

Menyhárt Borbála

Elhúzódó adminisztratív huzavona után végre aláíródott a Bethlen
Gábor-szobor felállítására vonatkozó szerződés, és kiállították a
munkálatok megkezdését előíró

Dr. Vass Levente és Kali István

rendeletet. Így, január 18-tól számítva, a szerződés értelmében
nyolc hónap áll rendelkezésre, hogy
elkészüljön és a helyére kerüljön a
több mint három méter magas alkotás, amely az első magyar vonatkoköztéri
szobor
lesz
zású
Marosvásárhelyen, aminek az elkészítését és felállítását teljes egészében a város költségvetéséből
finanszírozzák. A beruházás értéke
egymillió lej, ami fedezi egyebek
mellett a szobor környezetének a kialakítását, valamint a megvilágításához szükséges munkálatokat.
Dr. Vass Levente elmondta, reményeik szerint október 23.–november 15. között állítják fel a
szobrot. Azért ragaszkodnak ezekhez az időpontokhoz, mert történelmi jelentőséggel bírnak, 1613.
október 23-án, 406 évvel ezelőtt

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

avatták fejedelemmé Bethlen Gábort, valamint 390 évvel ezelőtt,
1629. november 15-én hunyt el.
A szoborállítás során felmerülő
akadályok kapcsán Kali István rámutatott, nem annyira a bürokrácia
jelentett nehézséget, hanem inkább
az új helyzet, ami fennállt, abból fakadóan, hogy Harmath István szobrászművész
Magyarországon,
Baján él, és a cége, amelyet a munkával megbíztak, Magyarországon
bejegyzett vállalkozás. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal számára új volt, hogy külföldön
bejegyzett vállalkozással kell munkálatot végeztessen, és számos adminisztratív nehézséget kellett
leküzdeni, hogy eleget tudjanak
tenni a törvényes előírásoknak. Például a kivitelezési szerződés aláírását megelőzően fel kellett mutatni
egy olyan bankszámlát, ami lejt tud
fogadni. Ez sem ment egyszerűen,
mivel Magyarországon a bank, ahol
a művész vállalkozása üzemelteti a
számláját, nem volt erre alkalmas.
Ehhez hasonló dolgok késleltették a
folyamatot.
A napokban dr. Vass Levente és
Kali István meglátogatták Sánta
Csaba szobrász szovátai műhelyét,
ahol elkezdődött az öntés. Az itt készült kisfilmet tegnap le is vetítették
a sajtó képviselőinek.
Vass Levente elmondta, a marosvásárhelyi RMDSZ úgy döntött,
megörökítik a szobor elkészítésének egyes fázisait, kisfilm készül a
művésszel, amelyben erről mesél,
ugyanakkor az öntőmesterrel és segédeivel is a Szovátán zajló öntési
folyamatról, amit a szobor felállításakor majd bemutatnak a nagyközönségnek.

A Bethlen Gábor-szobor öntése

Ebben a gyülekezetben mindenki
megtalálja a helyét
A beiktatási ceremónia megható
pillanata volt, amikor a Maros-Mezőségi Egyházmegye palástos lelkészei, a más felekezetek jelen levő
lelkészei egy-egy igeverssel áldották meg Les Zoltán újonnan beiktatott lelkipásztort.
Ezt követően Les Zoltán találóan
Pál apostol rómaiakhoz írt levele
12. részének 3-8. versét idézte: A
nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek:
ne gondolja magát többnek, mint
amennyinek gondolnia kell, hanem
arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint...
A felolvasott igéből a gyülekezeti
munkás, a vezető és a gyülekezeti
tag egyaránt kap tanácsot, támogatást és biztatást. A bölcs intés min-

den gyülekezeti taghoz szól, a lelkészhez is. Mindazzal, amit tesz,
nem csak igehirdetőként, hanem
egész életével, minél jobban kell
szolgálja azt az ügyet, amelyre elhívást kapott. – Mindazt a munkát,
amit Isten ránk bízott, tisztességgel
végezzük! – fogalmazott a lelkész,
majd feltette a kérdést: mikor hiteles egy lelkész? Ha a híveivel nyájasan beszél, vagy ha mindenkinek
a fejéhez vágja az igazságot, amit
már megismert Isten igéjéből, ha
nincsenek tévedései, ha minden
esetben a jó döntést hozza, vagy ha
palástolja saját tévedéseit, ha semmi
kivetnivaló nincsen benne, sem a
családjában? Pál apostol máshoz
köti a hitelességet, ahhoz a kegyelemhez, amit ő is megtapasztalt, s
amiben mindannyian részesülünk,
ha megtapasztaltuk Isten feltétel
nélküli szeretetét, aki hibáink, töké-

Beiktatták a Szabadság utcai gyülekezet új lelkészét

A közösség épülése, gyarapodása a cél

Krisztus, a megváltónk. Akik együtt
vagyunk, a vőlegénynek, Jézus
Krisztusnak a megváltott közössége
vagyunk. A vőlegény barátja pedig
örül, hogy hallja a vőlegény hangját, akinek öröme beteljesült. Az ige
üzenetével az esperes azt kívánta a
gyülekezet új lelkipásztorának,
hogy sok öröme legyen, hogy hallja
a vőlegény hangját, hogy nyilvánvaló legyen a menyasszony és a vőlegény, azaz a gyülekezet és Jézus
Krisztus találkozása, a közösség
épülése, gyarapodása.
A prédikáció után Jakab István
esperes Les Zoltánt beiktatta a Szabadság utcai gyülekezet lelkipásztori
tisztségébe. A gyülekezetet arra
Mezey Sarolta
kérte, hogy tanítását, intését és útmutatását fogadja szeretettel, és
Öröm és hálaadás
imádkozzék, hogy munkáját Isten
Jakab István esperes igehirdeté- dicsőségére és az anyaszentegyház
sét a János evangéliumának 3. feje- javára végezhesse.
zetének 29. versére alapozta: „Akié
a menyasszony, az a vőlegény: a
vőlegény barátja pedig, aki ott áll és
hallja őt, ujjongva örül a vőlegény
hangjának. Ez az öröm most beteljesült”. Az igevers két mondatában
benne foglaltatik mindaz, ami a keresztény egyházban szolgálók életét
kell jellemezze. Benne van a lelkipásztori szolgálat lényege.
Néhány hónapja a gyülekezet
szomorúan vette tudomásul, hogy a
lelkipásztor család – Dénes Előd és
Katinka – más gyülekezetbe kapott
meghívást. Sokukban felmerült a
kérdés, hogy hogyan tovább, kit
rendel az Úr a Szabadság utcai gyülekezetnek. A hívek imádsága meghallgatásra talált, elérkezett az öröm
és hálaadás pillanata, az új lelkész
beiktatása. Ki a menyasszony? –
tette fel a kérdést az esperes. Isten
megváltott népe. A vőlegény Jézus
Vasárnap ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Les
Zoltánt a marosvásárhelyi Szabadság utcai református egyházközség lelkészévé. Az igét
Jakab István, a Maros-Mezőségi
Református Egyházmegye esperese, majd a beiktatott lelkész hirdette. Az új lelkészt az
egyházmegye lelkipásztorai,
gondnokai, a gyülekezet tagjai, kórusa, dr. Vass Levente, a
marosvásárhelyi RMDSZ elnöke köszöntötte, Isten áldásával eredményes munkát
kívánva neki.
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Fotó: Kali István

letlenségünk ellenére is elfogad
bennünket. Hitelesek akkor vagyunk, ha önmagunk vagyunk, de
valójában csak akkor, ha kegyelem
által élő önmagunk kerül előtérbe.
A lelkész akkor hiteles, ha önmagának is prédikál. Az ige hallgatója
akkor hiteles, ha önmagára nézve
igaznak tartja az igehirdetését – fogalmazott a lelkipásztor.
A gyülekezeti békesség és egyetértés érdekében a páli intést ajánlotta szem előtt tartani: józanul
gondolkodjon mindenki! Mindenki
végezze azt, amire elhívta az Isten!
A gyülekezet építése ne csak egy
ember vagy egy csoport feladata legyen, hanem mindenki érezze, hogy
feladata van a gyülekezetben.
– Ha mind a 2300 gyülekezeti tag
érzi, hogy a gyülekezet az övé, itt
otthonra talál, itt feladatot kaphat.
Induljunk közösen az úton, és keressük az Isten akaratát. Itt mindenki megtalálja a helyét, ha igazán
keresi – fogalmazott Les Zoltán, aki
erőt, kitartást és bölcsességet kért
lelkipásztori munkájához.
Bárócz Huba beszolgáló lelkész
átadta Les Zoltánnak az egyházközség szimbólumait, a Bibliát, a templom kulcsát és az egyházközség
pecsétjét, majd Benedek Klára, az
egyházközség gondnoka, Nagy
Győző, a Maros-Mezőségi Egyházmegye gondnoka, Szabó László és
Batizán Attila lelkészek, dr. Vass
Levente parlamenti képviselő köszöntötte az új lelkészt és családját.
Dávid Lajos nyugalmazott lelkipásztor, a gyülekezet építő lelkésze,
esperes megható szavakkal elevenítette fel a kezdeti éveket, ahogyan
áldozatos munkával épült a templom és erősödött a közösség.
Az ünnepi istentisztelet záróakkordjaként a gyülekezet kórusa énekelt, és felcsendült a Himnusz.
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A gyakorlatban megtörténhet,
hogy valakit büntetőjogilag elítélnek, viszont valamilyen okból a
büntetést nem lehet végrehajtani
az illető személyen. Ebben az esetben, ha elég hosszú idő telik el a
büntetés jogerős kiszabásától, a
végrehajtása elévül, és azt már
nem lehet végrehajtani. Tehát a
büntetőjogi felelősség elévülésével szemben ebben a helyzetben a
büntetőjogi felelősséget „időben”
megállapították, viszont az ennek
alapján kiszabott büntetést nem sikerült az elévülési idő alatt végrehajtani. Léteznek viszont olyan
bűncselekmények, amelyek nem
évülnek el, függetlenül attól, hogy
mennyi idő telt el. Ezek a következők: tömeggyilkosság, emberiesség elleni vagy háborús bűnök,
szándékos emberölés vagy a szándékos és halált okozó bűncselekmények. A büntetés-végrehajtás
elévülési időintervallumai a következők: 20 év, ha a kiszabott büntetés életfogytiglani fegyház vagy
több mint 15 év, illetve 5 év alatt
évül el a büntetés-végrehajtás,
amelyhez hozzáadódik a kiszabott
büntetés mértékének fele, de nem
több mint 15 év, amennyiben más
fegyházbüntetésekről beszélünk.
Amennyiben büntetőjogi pénzbírságról van szó, az elévülés 3 év.
Ezeket az elévülési időket attól a
pillanattól számítják, amikor az
ítélet jogerős (románul: „a rămas
definitivă”) maradt. Abban az
esetben, ha a büntetés-végrehajtás
el volt halasztva vagy fel volt függesztve, és ezeket a „kedvezményes”
büntetés-végrehajtási
formákat visszavonják, a fentebb
részletezett elévülési időket a viszszavonási határozat jogerőre emelkedésétől számítják. Ha az illető
elítéltet feltételesen helyezték sza-

Büntetőjog (VI.)
badlábra, és visszavonják a feltételes szabadlábra helyezést, az elévülés a visszavonási határozat
jogerőre emelkedésétől számítódik, mértékét pedig a hátralevő,
még le nem töltött büntetés mértéke szerint számolják ki. Ha a kiszabott pénzbüntetést börtönbüntetéssel helyettesítik, az elévülési időt a helyettesítő döntés jogerőre emelkedésétől számítják,
mértéke pedig függ a kiszabott
börtönbüntetéstől. A mellékbüntetések és a biztonsági intézkedések
végrehajtása nem évül el. Az elévülési idő folyását a büntetés végrehajtásának
megkezdése
félbeszakítja. Abban az esetben,
ha a megkezdett büntetés-végrehajtás után az elítélt megszökik, ez
újból félbeszakítja a végrehajtást,
és egy új elévülés kezd folyni. A
büntetés-végrehajtás elévülését
egy új bűncselekmény elkövetése
is félbeszakítja. A pénzbüntetés
közérdekű munkával való helyettesítésekor a pénzbüntetés behajtásának elévülése félbeszakad.
Amennyiben a nyomozás vagy a
bírói eljárás felfüggesztődik, a
büntetés-végrehajtás elévülési
ideje sem folyik.
Visszatérve a büntetőjogi felelősség megállapításához, meg kell
említeni más eseteket is, amelyek
tárgytalanná teszik a büntetőjogi
felelősség megállapítását. Többek
között ilyen az előzetes panasz
vagy más szóval a magánvád hiánya (lipsa plângerii prealabile). Itt
el kell mondani, hogy léteznek
olyan bűncselekmények, amelyek
nem hivatalból üldözendőek,
hanem ahhoz, hogy a büntetőeljárás elinduljon, a sértett fél magánindítványa, magánvádja, panasza
szükséges. Ilyenek általában az
enyhébb fokú erőszakos bűncselekmények vagy az intimitással
összefüggőek, amikor a sértett
személy belátására van bízva,

A bűnözők ismerik a modern technológiát

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
hogy kívánja-e a tettes büntetőjogi
felelősségének megállapítását.
Magánvád hiányában a bűnös személy büntetőjogi felelősségét nem
lehet megállapítani. Abban az
esetben viszont, ha a magánvádra
üldözendő bűncselekmény elkövetése során több sértett fél van,
egyikük panasza alapján a tettes
büntetőjogi felelőssége megállapítható, ehhez nem szükséges
mindegyik sértett fél panasza.
Ugyanakkor, ha több tettes vett
részt a bűncselekmény elkövetésében, elég csak egyikükkel szemben magánváddal élni, annak
alapján mindegyik tettes büntetőjogi felelőssége megállapítható.
Cselekvésképtelen vagy kiskorú
személy esetén, annak érdekeit védendő, a bűncselekmény hivatalból is üldözhető. A magánvád
benyújtásának határideje 3 hónap
a tett elkövetésétől. Abban az esetben, ha ebben az időszakban az illető személy meghal vagy – jogi
személy lévén – megszűnik, az elkövetett bűncselekmény hivatalból
is üldözhető. A magánvádra üldözendő bűncselekmények esetén a
panasz-magánvád az ügy jogerős
elbírálásáig visszavonható.
Egy másik eset, amely meggátolja a büntetőjogi felelősség megállapítását, a kibékülés (împăcare),
amely abban az esetben alkalmazandó, amikor a nyomozást hivatalból kezdték el, de az illető
bűncselekmény esetén a törvény
lehetővé teszi a felek kibékülését.
A kibékülés személyes jellegű,
tehát csak az abban részt vevő személyekre hat, azt a vádirat bírósági felolvasása előtt kell
megkötni,
eredményeképpen
pedig megszűnik mind a büntetőjogi felelősség megállapítása,
mind a büntetőjogi perben elindított polgári igény érvényesítése
céljából indított eljárás.
(Folytatjuk)

Telefonos és virtuális csalások

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleményében a
virtuális világban elkövetett
csalásokra
emlékeztet,
ugyanakkor arra figyelmezteti az idősebb generációt,
hogy telefonon is könnyedén
rászedhetik a gyanútlan embereket. Ezt elkerülendő, érdemes
néhány
tanácsot
megszívlelni.

arról értesülsz, hogy megnyertél
egy versenyt? Mindkét esetben arra
szólítanak fel, hogy egy bizonyos
pénzösszeget utalj át egy bankszámlára. Vigyázat! Több mint valószínű, hogy csalás áldozata leszel!
– figyelmeztet egyre gyakrabban a
rendőrség.
Ha egy családtaggal történt balesetről ismeretlen személyek értesí-

tenek telefonon, ellenőrizni kell,
hogy a baleset valóban megtörténte (a szóban forgó családtagot kell
azonnal felhívni vagy a 112-es egységes hívószámot). Nem szabad bedőlni azoknak az információknak,
amelyekkel állítólag a telefonáló
vagy az úgynevezett szemtanúk
rendelkeznek, akiket a telefonhoz
szólít annak érdekében, hogy hatá-

Szer Pálosy Piroska

A rendőrségi közlemény szerint a
leggyakrabban alkalmazott módszer a „hozzátartozó balesete”, az
anyaországban „unokás” balesetként is emlegetik, amelynek során
telefonon értesítenek valakit arról,
hogy egy közeli rokon/unoka balesetet okozott, és annak érdekében,
hogy a börtönbüntetést megússza,
vagy egy bírósági ügyet elkerüljenek, egy bizonyos pénzösszegre
van szükség. Ezt azok a nagyszülők, akik unokájuk sorsáért aggódnak, gondolkodás nélkül megteszik.
– Telefonértesítést kaptál arról,
hogy valamelyik családtagod balesetet szenvedett? Vagy netalán

Illusztráció

Óvatosan a téli utakon!

Fotó: ISU

A balesetek megelőzése érdekében a havas, jeges úttesten csak
olyan sebességgel tanácsos közlekedni, amely a biztonságos megállást garantálja. Ha az útburkolat
csúszós, a lassításhoz a motorféket
kell használni és kerülni a hirtelen
fékezést. Az ütközések, koccanások
elkerülhetők a követési táv növelésével. Attól, hogy az úttest száraznak tűnik, helyenként még
kialakulhatnak jégréteggel borított
felületek, ezért téli gumi nélkül
még rövidebb szakaszokra se vállalkozzanak. A téli gumiabroncs
használata kötelező a hóval, jéggel,
jégréteggel borított úttesten. A 3,5
tonnánál nagyobb teherbírású járművek hólánccal is fel kell legyenek szerelve. Az útviszonyok miatt
kialakult forgalmi dugókban türelmesnek és óvatosnak kell lenni, az
útkereszteződéseket nem szabad el-

zárni, a felgyűlt autókaravánok
megelőzésével próbálkozni. Egy
esetleges gumidefekt esetén a vészjelző háromszöget nagyobb távolságra kell helyezni, mint száraz
időben. Vezetés előtt nem szabad
alkoholt fogyasztani, és ha fáradtság vesz erőt a járművezetőn, nem
ajánlott folytatni a vezetést. Kerülni
kell a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot, amennyiben az
nincs kézhasználatot mellőző szerkezethez csatlakoztatva.
A rendőrségi figyelmeztetés a
gyalogosokra is kiterjed, őket arra
intik, hogy csak alapos körültekintést követően keljenek át az úttesten, ne használják az útpadkát,
főképp sötétedés után vagy csökkent látási viszonyok között. Azok
számára pedig, akik hosszú útra
vállalkoznak, az országos rendőrfőkapitányság honlapján a közlekedési információk menüpont alatt –
www.politiaroman.ro/info-trafic –
az útszakasz állapotáról érdemes tájékozódni. (sz.p.p.)

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal pályázatot hirdet
olyan egyetemisták számára, akik a
vakáció ideje alatt Németországban
vállalnának munkát.
Feltétel, hogy 18–35 év közöttiek
legyenek, tanulmányaikat akkreditált egyetem nappali tagozatán folytassák, és ismerjék a német nyelvet.
Az idei évre összesen 30 vendéglátóipari, ipari és szolgáltatói munkahelyet hirdettek meg. A Maros

megyei lakhelyű vagy itt tanuló
egyetemisták az EURES-irodához
fordulhatnak, Iuliu Maniu utca 2.
szám. A jelentkezőket február 14-ig
várják hétfőtől csütörtökig 9.30–
15.30 óra között, pénteken 9.30–
12.30
óra
között.
Bővebb
tájékoztatás a 0265/266-553, vagy
a 0265/269-247-es telefonszám
109-es mellékállomásán vagy a
munkaerő-közvetítő
honlapján:
www.anofm.ro. (sz.)

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
elővigyázatosságra inti a gépjárművezetőket és gyalogosokat.

Egyetemisták pályázatát várják

Diákmunka Németországban

sosabb legyen a színjáték. Amenynyiben egy baleset valóban megtörtént, azt pénzzel egyébként sem
lehet „megoldani”.
A bűnözők egy másik területe a
nagy nyereményösszeggel – verseny vagy sorshúzás – való kecsegtetés. Ahhoz, hogy a nyeremény
birtokába jusson az illető, előre ki
kell fizetni a jövedelemadót vagy
egy illetéket – állítják. Nem szabad
pénzt átutalni idegen bankszámlára
azért, hogy bárki egy kecsegtető
nyeremény birtokába juthasson, de
a baleset körülményeinek, az állítólagos vétkes gépkocsivezető tisztázása érdekében sem.
Légy résen,
ne hagyd, hogy átverjenek!
– Ne dőljenek be az ismeretlen
személyektől érkező telefonhívásoknak, és ne adjanak készpénzt, illetve ne utaljanak át bankszámlákra
csak azért, mert valaki önöket telefonon erre utasította. Amennyiben
hasonló esettel szembesülnek,
azonnal értesítsék a rendőrséget a
112-es sürgősségi hívószámon!
– Ne adják ki a személyes adataikat vagy a bankszámla adatait, és
ne engedjenek a csalók meggyőző
szövegének, akár mobiltelefonon
hívják, akár SMS-üzenetben vagy
e-mailben küldött levélben próbálnak pénzt lenyúlni. A bankok nem

kérnek PIN-kódot vagy jelszavakat
sem telefonon, sem SMS-ben, tehát
ezeket a személyes adatokat idegeneknek telefonon semmiképp sem
szabad kiadni!
A csalók egyik fő területe a virtuális világ lett, ahol bizonyos honlapokon rendkívül előnyös árakon
ajánlanak eladásra termékeket, de
turisztikai csomagokat is, valamint
számítógép-programokat, oktatócsomagokat stb.
Amennyiben valaki érdeklődik
meghirdetett termékeik iránt, a csalók arra utasítják áldozataikat, hogy
előlegként bizonyos összegeket – a
megvásárolandó termék garanciájaként – utaljanak át egy-egy bankszámlára. A gyanútlan vásárló által
letétbe helyezett pénzt a csalók felveszik, a kecsegtetőnek tűnő üzletkötés azonban elmarad. Online
vásárlás alkalmával sem szabad előlegként pénzt küldeni. Ne osszanak
meg semmilyen információt a
bankkártyájukról olyan honlapokon, ahol nincs jelen a biztonsági
elem, vagy ha kétségek merülnek
fel az illető weboldallal kapcsolatosan. Ellenőrizzék a hozzászólásokban az eladó visszajelzését, illetve
más vásárlók megjegyzéseit, és
amennyiben sok negatív tapasztalatot osztanak meg, ne vásároljanak
attól a webáruháztól.
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Még egy nagyarányú győzelem

Srácok, vigyázzatok: a lány harcművész!

A marosvásárhelyi 16 éves
Biró Anitát, a helyi Tornado
Taekwondo SK (edző Máthé
Sándor) sportolóját a 2018-as
Maros megyei sportgálán az
előkelő nyolcadik helyen
rangsorolták a junior korcsoportban az elmúlt évi kiváló
eredményeinek
köszönhetően. A gála során Anita válaszolt a Népújság néhány
kérdésére.

Leiskolázta a Nagybányai Minaur második csapatát a női
kézilabda A osztály D csoportjának 12. fordulójában a
Marosvásárhelyi CSM. A tizenkettedik
győzelmét
ugyanannyi mérkőzésből a
szokásosnál nagyobb fölénnyel szerezte meg a megyeszékhelyi csapat, elsősorban
a rendkívül jól működő védelmének köszönhetően.

Bálint Zsombor

Ha az évnyitó fordulóban mutatott játék hagyott is némi kívánnivalót maga után, ami az
összpontosítást illeti a védelemben,
ezúttal a nagybányaiak nagyon nehezen átjátszható félkörrel találták
szembe magukat. Megszámlálhatatlan esetben akadt el a lövés a
védők kezében, a betörések megakadályozására pedig akár a kiállítást is megkockáztatták a CSM
játékosai. Emiatt több hétméterest
is elvégezhettek a vendégek, de négyet is kihagytak. Két esetben
Ugran állta útját a nagybányai játékosoknak, nagy formában védett
ezen a meccsen. Az így megszerzett
labdákból pedig számos ellentámadást indított a marosvásárhelyi
együttes, a legtöbb góllal is végződött. Támadásban akkor volt sikeresebb a CSM, ha gyorsaságával
sikerült meglepnie az ellenfelet, ha
felállt védelem ellen kellett teljesítenie, az nehezebben ment, és néhány egyszerű hibát is elkövettek
Mihaela Evi tanítványai.
Ha a nézők hiányolták a múlt
heti meccsen a látványos megoldásokat, ezúttal Târşoagă három gólt
is kínai figurából szerzett, akkor is,
amikor ketten próbálták megállítani. Ha nem tudta már hátralendíteni a karját, akkor két kézzel lökte
a kapuba a hatoson belülre küldött
labdát.
A Marosvásárhelyi CSM számára jövő hét végén nagyváradi kiszállás következik, majd február
3-án Köröskisjenőt fogadják a Ligetben. A mérkőzés jelentőségét az
adja, hogy győzelem esetén, hat
fordulóval az alapszakasz vége
előtt matematikailag bebiztosíthatja a csoportelsőséget a csapat.

Czimbalmos Ferenc Attila

Jegyzőkönyv

Fotó: Nagy Tibor

Női kézilabda A osztály, D csoport, 12. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Nagybányai Minaur 39-22 (18-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Bogdan Ciobea
(Piteşti), Bogdan Dordea (Nagyszeben).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Hodor) – Fl. Munteanu 7 gól, Bărăbaş 4, Darie
2, Târşoagă 6, Stîngu 8, Bucin (Ola, Radu, Lăcătuş 6, Moldovan, Sângeorzan,
Popeanu 3, Cozma, Ghemeş 3).
Minaur: Dumanszka (Agoşton) – Jolobovici 6, Tovt 1, Bişca, Samanţ 4,
Astafei 1, Ivanenko 1 (Horj, Surducan 1, Bochiş 1, Roatis, Eremici 4, Porohniuc
2, Toma 1).

Eredményjelző

Az A osztály D csoportjának 12. fordulójában a következő eredmények születtek: Temesvári Universitatea – Köröskisjenői Crişul 30-33, Resicabányai CSU
– Nagyváradi CSU 26-25, Marosvásárhelyi CSM – Nagybányai Minaur 39-22.

Székelyudvarhelyről erősít a CSM

Három székelyudvarhelyi ifjúsági játékos leigazolását jelentette
be a marosvásárhelyi klub a Nagybánya elleni mérkőzés előtt. Mindannyian az SZNKK A osztályos csapatától érkeztek, a CSM azonban
egyelőre az ifjúsági csapatban szeretné bevetni őket, hiszen az országos bajnoki cím a célkitűzés. Kerekes Éva balszélső az ifjúsági
válogatott tagjaként már jól ismerhette a CSM román nemzeti együttesbeli korosztályos játékosait. Ugyancsak nemzetközi tapasztalattal
rendelkezik Munteanu Krisztina balátlövő, aki a strandkézilabda-válogatottban fordult meg. Bálint Anna kapusposzton játszik. Bár egyelőre nem számítanak rájuk a felnőttcsapatban, Claudiu Evi szakmai
igazgató elmondta, teljesítményük függvényében bármikor feljebb
léphetnek, a nyári szünetben pedig a klubnak elővásárlási joga van
rájuk.

A tavaszi idényre készülnek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében
működő üvegházak ügykezelőségénél

Az üvegházak és zöldövezetek ügykezelősége
intenzíven készül a tavaszi szezonra. Többféle virágot fognak értékesíteni, amint az időjárás lehetővé teszi az eladásukat. „Mint minden évben,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala különböző
virágokkal készül a tavasz fogadására, a lakosság
igényeinek megfelelően. Ezalatt a minőséget és az
árat is értjük, a virágokat ugyanis termelői áron értékesítjük” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója. Az üvegházakban jelenleg olyan
növényeket termesztenek, amelyeket dugványozással gyökereztettek meg Marosvásárhely parkjai és
zöldövezetei számára: 35 virágfajta, kb. 28.000 növény vár kiültetésre. Továbbá magról szaporított virágfajták is vannak, 125.000 növény: begónia, dália, petúnia stb. A gyöktörzsről szaporított virágfajták száma
6000 növényt számlál. A saját termelésben szaporított évelők 5000 darabot tesznek ki a különleges alkalmakra (március 1., március 8., szerelmesek napja stb.) termesztett virágok, a frézia, szegfű, kardvirág, papagájvirág, illetve a cserepes virágok több fajtájából.
A fák koronametszése folytatódik, a munkacsoportok ezekben a napokban a meggyesfalvi Dózsa György
úton és a Resicabányai utcában dolgoznak.
A bel- és külkapcsolati osztály

Közérdekű felhívás
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A márciuska ünnepe és a nemzetközi nőnap, március 8. alkalmából Marosvásárhely önkormányzata Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére várja azokat a kereskedőket és magánszemélyeket, akik helyszínt igényelnek márciuska és virág értékesítésére a következő napokon:
• 2019. február 26. – március 1. között márciuska és vágott (szálas) virág forgalmazása a márciuska időszakára;
• 2019. március 2. – március 8. között cserepes és vágott (szálas) virág forgalmazása a nőnap idejére.
A 154 helyszín, valamint a tevékenységre javasolt helyek listája megtekinthető a közterület-felügyelő hivatal székhelyén Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1/B szám alatt vagy a www.tirgumures.ro honlapon.
A jelentkezéseket a 2019. január 23. – február 12. (beleértve) közötti időszakban kell regisztrálni, a helyszíneket pedig sorshúzással döntik el február 18-án 12 órától a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális
Központban, a Nicolae Grigorescu utca 17-19. szám alatt.
Bővebb információ a 0265/268-330-as telefonszám 135-as vagy 218-as mellékén, a 0365/807-873-as
telefonszám 108-as mellékén, vagy az intézmény www.tirgumures.ro honlapján.
A bel- és külkapcsolati osztály

– Gratulálunk ahhoz, hogy felkerültél Maros megye legjobb
sportolóinak listájára! Milyen
eredményeket értél el 2018ban?
– Nem volt könnyű év a tavalyi,
hiszen a nyáron voltam a fekete
öves 2 danos vizsgán, amelyen
megfeleltem a követelményeknek,
illetve a Balkán-bajnokságon is
helyt kellett állni, ott harmadik lettem. Emellett bezsebeltem az országos bajnoki címet, ami felemelő
érzés volt.
– Milyen fontosabb versenyeken vettél még részt az előző
években?
– Mind közül a legrangosabb a
2016-os bukaresti Európa-bajnokság volt. Akkor a tapasztalatszerzést
tekintettem fő célomnak, de az mindenképpen nagy dolog, hogy maRomániát
rosvásárhelyiként
képviselhettem. Nem értem el dobogós helyezést, korcsoportomban
a 17. helyen végeztem. Volt viszont
számos másik alkalom, itthon és
külföldön – Románia-kupa, Tornado Kupa, Bolintin Vale-kupa,
ILYO Open, Botoşani Open, Budapest Open, Bratislava Open stb. – ,
amikor bekerültem az első három
közé.

Édesapjával, Barnával

– Mióta sportolsz, és miért ezt
a „harcias” sportágat választottad?
– 2010-ben kezdtem el sportolni,
és akkor arra gondoltam, hogy egy
férfiasabb, durva sportot választok,
amely mentálisan és fizikálisan is
megerősít, és magamat is bármikor
megvédhetem szorult helyzetben,
akár az utcán is. Édesapám is befolyásolt a sportágválasztásban, és itt
szeretném megjegyezni, hogy szüleim mindig is támogattak a sportolásban, amit köszönök nekik,
edzőmnek pedig a sikereket.
– Kerültél-e már olyan helyzetbe, hogy az edzéseken tanultakat a testi épséged védelme
érdekében kellett alkalmaznod?
– Nem. Az osztályban és az iskolában is tudják, hogy önvédedelmi sportot űzök, talán ezért nem
kötekednek velem.
– Hogy látod a jövődet a sport
terén?
– Főleg az országos bajnokságokra és az Európa-bajnokságokra
szeretnék összpontosítani, és minél
jobb eredményeket igyekszem
majd elérni.

Eszéken folytatja pályafutását
Kleinheisler László

Az NK Osijek – amelynek többKleinheisler László a horvát
élvonalban szereplő NK Osi- ségi tulajdonosa Mészáros Lőrinc –
jek
labdarúgócsapatában beszámolójában kiemelte: a 23-szoros magyar válogatott Kleinheisler
folytatja pályafutását.

Az eszéki együttes honlapjának
közlése szerint a magyar válogatott
24 éves alapembere felbontotta
2021. június végéig érvényes szerződését a kazah Asztanánál, majd
három és fél évre szóló megállapodást írt alá a tízcsapatos horvát élvonalban 18 fordulót követően a
második helyen álló gárdával.

a Werder Bremen, valamint a
Darmstadt csapatában összesen 18
alkalommal játszott a német élvonalban, a kazah együttessel pedig
kétszer ünnepelt bajnoki címet, tavaly nyáron a Bajnokok Ligája selejtezősorozatában hat mérkőzésen
kezdőként lépett pályára, majd az
Európa-liga csoportkörében is jelentős szerephez jutott.

Részvényesközgyűlés

A Gedeon Richter Románia Rt. – Marosvásárhely
igazgatótanácsa a 2019. január 18-i 1-es számú határozata
értelmében összehívja a részvényesek soros közgyűlését
2019. február 27-én 9 órára a vállalat Marosvásárhely,
Cuza Vodă utca 99–105. szám alatti székhelyére.
Amennyiben a jelenlevők alacsony létszáma miatt a közgyűlés nem
lesz szavazóképes az adott időpontban, 2019. február 28-án reggel 9 órára
újra összehívjuk, ugyanazon helyszínre és ugyanazzal a napirenddel.
Napirend:
1. Majnár Mihály, dr. Halkó Tímea, Kozma Judit és dr. Toma Gábor
Csaba igazgatótanácsi tagok mandátumának meghosszabbítása négy évre.
2. Dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit igazgatótanácsi tag felmentése
a tisztség alól, és helyette március 1-től Erdei Katalin Éva kinevezése.
3. Az aktualizált alapító okirat elfogadása a fenti változtatások nyomán.
A közgyűlésen azon részvényesek vagy a meghatalmazott képviselőik
vehetnek részt, akik 2019. február 13-án szerepeltek a részvényesek jegyzékében.
A meghatalmazáshoz szükséges űrlapok a vállalat székhelyén, a részvényesi irodában vehetők át naponta 9–14 óra között 2019. február 7 étől kezdődően.
A meghatalmazást 2019. február 22-én 14 óráig kell benyújtani a vállalat székhelyén.
A terembe a személyazonossági igazolvánnyal lehet belépni.
A napirendről a részvényesi irodában nyújtanak tájékoztatást munkanapokon, január 25-étől kezdődően 9–14 óra között.
Bővebb tájékoztatás a 0265/201-238-as telefonszámon.
Kapcsolattartó: Santa Valentina jogász
Majnár Mihály, az igazgatótanács elnöke
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Szomorú szívvel emlékezünk
január
23-án
KISS
NAGY
SÁNDORRA
halálának
4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Még
fáj, ez örökké így marad, de
mindig velünk leszel.
Emlékét őrzi felesége és lányai
családjukkal. (9/880)

a

harcot

a

hitet

pályát

megfutottad.” (2 Timóteus 4:7)

Kegyelettel és fájó szívvel

Fájdalommal emlékezünk NYILAS
ALBERTRE (Öcsi) halálának 4.
évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, Magdi, fiai:
Szilárd és Szabolcs, unokája, Anna
Hanga. (1/895-I)

emlékezünk január 24-én a
néhai

BUSTYA

nyugalmazott

JÓKÍVÁNSÁG

PÉTER

némettanárra

halálának első évfordulóján.
Az

élet

csendesen

megy

tovább, de emléked elkísér
egy

Marosvásárhelyre, a Hídvég utcába,
drága szüleimnek, INŢA IOANNAK
és
feleségének,
ANNÁNAK
házasságuk
65.
évfordulója
alkalmából kívánunk jó egészséget
és hosszú életet.
Éljetek sokáig!
Szerető gyermekük, Jóska és
családja. (21/892)

életen

át.

Nyugodjál

békében! Szeretteid. (1/852-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorúan búcsúzom volt osztálytársamtól,

KILYÉN ATTILÁTÓL.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.

0747-933-367. (4/856-I)

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel. 0747620-424. (4/856)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749707-713. (751)

TŰZIFA eladó. Tel. 0755-439-394.

(751)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (20679)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatornakészítést, csatornatisz-

títást, festést, gipszkartonozást. Tel.
0759-467-356. (29/812-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3/823)

TETŐJAVÍTÁS,

festés,

padló-

csempe-lerakás. Tel. 0747-816-052.
(14/885)

MEGEMLÉKEZÉS
Minden évben eljön a január,
amely számunkra fájó emlék
marad.
Nem halnak meg soha, kik
szívünkben élnek,
Hiába telnek, repülnek az
évek.
Szomorú szívvel emlékezünk
január
23-án
szeretett
édesanyánkra,
DÓZSA
BERTÁRA
halálának
26.
évfordulóján.
Klára,
Éva.
(3/848)

Küzdöttél, de már nem
lehetett,
búcsúztál volna, de erőd nem
engedett,
csak a szíved súgta: isten
veletek.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni
tért
szerető
szíved.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal és szeretettel
emlékezünk január 23-án a
nyárádremetei
születésű
NAGY GÉZÁRA halálának 3.
évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük, amíg élünk.
Szerető családja. (mp.-I)

Emlékeztetni szeretném mindazokat,
akik
ismerték,
szerették és tisztelték GÁL
DEZSŐT, a drága férjet és
édesapát, hogy ma, január 23án
van
halálának
20.
évfordulója.
Emlékét őrzi felesége, Éva,
leánya, Emese, veje, Levente.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (8/708)

G. Csaba Varbergből. (v.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,

nagymama,

özv. FERENCI ILONA
szül. Szaló

2019. január 19-én életének 77.

évében elhunyt. Búcsúztatása

2019. január 24-én, csütörtökön

12 órakor lesz a Pax temetkezési
vállalat ravatalozótermében, ezt

követően helyezzük örök nyugalomra a harcói temetőben. Em-

léke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Fiai: Emil és Jancsika,

valamint családjuk. (10/905-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagytata,

após, jó barát és szomszéd,
LÉB MÁRTON

életének 94. évében elhunyt. Temetése január 23-án, szerdán 14

órakor lesz a zsidó temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (15/886-I)

Egykori tanár- és munkatársak,

diákok adóznak tisztelettel és kegyelettel

PÁLL GÉZA

közgazdász-tanár

emléke előtt. Örök nyugalma re-

ményében köszönjük barátságát,
bölcsességét. Alázattal a Terem-

tőnek, békességgel az életnek.

Isten veled, Géza! (4/899-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és családtagunk,
DOMAHIDI IRÉN
(Lili mama)
szül. BARTA IRÉN
szerető szíve 2019. január 20-án
életének 83. évében örökre megszűnt dobogni. Temetése január
24-én, csütörtökön 14 órától lesz
a szászrégeni református temetőben.
A gyászoló család. (11/906-I)
Kedves

FESZT GYÖRGY
professzorunk emlékét szeretettel őrizzük.
Az 1963-ban végzett orvosok
nevében: Rácz Katalin.
(13/909-I)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor, nagybácsi, rokon, jó
szomszéd, barát és ismerős,
id. GYŐRFFY ANDRÁS
Felsővárosi református presbiter
életének 83. évében január 22-én
elhunyt. Temetése január 26-án,
szombaton 13 órakor lesz a református temetőben. Részvétfogadás január 25-én, pénteken
17-18 óra között a református temetőben.
Gyászoló szerettei. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan értesültem néhai
kedves szerkesztőségi munkatársam, KILYÉN ATTILA eltávozásáról.
Kívánok neki békés nyugodalmat, a családnak pedig mielőbbi vigasztalódást. Gidófalvi
Ildikó. (sz.-I)

Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretett és tisztelt barátunktól, újságíró kollégánktól,
KILYÉN ATTILÁTÓL. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes. Őszinte részvétünk gyászoló szeretteinek. Iszlai
Anikó és Drăgan Nicu. (sz.-I))

Őszinte részvétemet fejezem
ki a gyászoló családnak volt
kollégám, közvetlen munkatársam, KILYÉN ATTILA elhunyta
alkalmából.
Nyugodjon békében! Vajda
Gyuri. (sz.-I))

Megrendüléssel értesültünk
barátunk, volt kollégánk,
KILYÉN ATTILA újságíró elhunytáról. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. Szász
Karcsi és felesége, Hédi.
(sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik a szeretett férj és
édesapa, id. KISS JÁNOS temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak.
Külön köszönet mindazoknak, akik lelkiekben és a temetési
szertartás lebonyolításában segítségünkre voltak.
„Először sírsz. (…)
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd. (…)
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. (…)
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a MAGÁTÓL: ez a Kegyelem.”
Örökre velünk leszel!
Gyászoló szerettei. (14/910-I)
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Medvék hete a Marosvásárhelyi Állatkertben!

Meglepetés-foglalkozás az
alsó tagozatos diákok számára,
akik így többet megtudhatnak az állatkert
állatairól a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által kifejezetten a város tanulói számára megvalósított projekt
keretében. Az interaktív program a medvék hetével veszi kezdetét, és olyan nevelő tevékenységeket foglal magában,
amelyek révén a gyermekek újszerűen
tanulhatnak a medvékről. A Marosvásárhelyi Állatkertben jelenleg kilenc barnamedve található. A foglalkozásokra
január 28. és február 8. között kerül sor,
de január 25-ig be kell jelentkezni az
office@zootirgumures.ro e-mail-címen
vagy a 0265/236.408-as telefonszámon.
A bel- és külkapcsolati osztály

MAROS MEGYEI TANÁCS
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A Románia iskoláiért program keretében kiosztott
termékek tárolását ellenőrizték

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
támogatja a fogyatékossággal élőket!

Marosvásárhely összes oktatási intézményét a fogyatékossággal
élők számára megfelelő egészségügyi berendezésekkel szerelték
fel. „A felhajtók és a szanitereszközök egyaránt arra szolgálnak,
hogy ezek a személyek egyénileg használhassák őket. Ezért bizonyos összeget elkülönítettünk a
helyi költségvetésből, és úgy
döntöttünk, hogy ott, ahol erre
szükség van, megépítjük az iskolákba bevezető felhajtókat,
hogy ezáltal megkönnyítsük a
fogyatékossággal élő személyek be- és kijárását. A szaniterberendezések ugyanakkor
megfelelnek a használatukra
vonatkozó európai szabványoknak, és ezeket rendszeresen ellenőrzi az iskolák karbantartó
személyzete” – mondta a polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az IMATEX RT. sürgősen alkalmaz személyzetet a következő szakmákba: tapasztalattal rendelkező PROGRAMOZÓ MÉRNÖKÖT számvezérlésű (CNC-) gépekre; MARÓSOKAT – tapasztalattal rendelkező operátorokat számvezérlésű (CNC-) marógépekre; ESZTERGÁLYOSOKAT – tapasztalattal rendelkező
operátorokat számvezérlésű (CNC-) gépekre. Amit ajánlunk: rendkívüli bérezés. Az önéletrajzokat a cég
székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Malom – Morii utca 49J szám alatt (ami
a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van), vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro
címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63224)

Az IMATEX RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező szakmunkásokat a következő szakmákba (NYUGDÍJASOKAT is): UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT, ESZTERGÁLYOST, MARÓST BOHRWERKRE, GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST, SZERELŐLAKATOSOKAT, LAKATOSOKAT, MINŐSÉGELLENŐRZŐ
TECHNIKUSOKAT, MIG/MAG HEGESZTŐKET, IPARI FESTŐKET, VÍZ-GÁZ SZERELŐT, BÁDOGOST. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, ami növekedhet a cég követelményeinek megfelelő teljesítés
esetén. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Malom
– Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van), vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805ös telefonszámon. (63224)

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért felelős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság decemberben ellenőrzést végzett a Friesland tejfeldolgozó egységénél,
amely a Románia iskoláiért 2017–2023 program Maros
megyei beszállítója a tejtermékek esetében. Az ellenőrzés során nem találtak semmilyen rendellenességet.
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság szintén
decemberben 42 tanintézetnél ellenőrizte a tej- és
péktermékek tárolását. Nem találtak rendellenességet.
2018. december 10-től a Nyárádszereda önkormányzatához tartozó iskolákban is elkezdték az iskolásoknak járó termékek kiosztását a Románia iskoláiért
program keretében.

A bajnokok bemutatkozása.
Kezdődhet az úszás!

Január 21-én, hétfőn indult a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
által támogatott, a Városi Sportklubbal közösen szervezett Az úszás
alapjai program második kiírása.
Az országban egyedülálló programban 5-10 év közötti diákok vehetnek részt. A 2018 októbere és decembere közötti három hónap alatt
az első szériában több mint 600 marosvásárhelyi diák tanult meg úszni,
közülük a legtöbben folytatják az edzéseket a Maros Sport- és Szabadidőközpontban (Víkendtelep) található fedett medencében. „Megígértük, és tartjuk a város gyermekeinek adott szavunkat. Ma kezdődött az
alapprogramban részt vevő kis bajnokok második szériájának tanfolyama. Az úszásnak, e nemes sportágnak hihetetlen előnyei vannak az
ember egészségére nézve. Gratulálok a szülőknek, akiknek volt bátorságuk beíratni gyermekeiket, az érintettek tanárainak, köszönöm a
Maros Megyei Főtanfelügyelőség támogatását és nem utolsósorban
köszönet az odaadóan tevékenykedő edzőknek, akik naponta több órát
dolgoznak azért, hogy ezek a gyerekek megszeressék a sportot és a mozgást. A gyerekeknek sok sikert és a jövőben minél több díjat kívánok!”
– mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
Az úszás alapjai elnevezésű INGYENES programra kiválasztott
edzők gazdag szakmai tapasztalattal rendelkeznek az alapképzés terén,
a csoportokat legfennebb tíz gyermek alkotja. Bővebb információk a
csmtgmnatatie@gmail.com e-mail-címen és a 0745-949-548-as telefonszámon igényelhetők Laura Tóth projektkoordinátornál.
A bel- és külkapcsolati osztály

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás betöltésére: REPÜLŐTÉRI SZAKFELÜGYELŐ (MŰSZAKI) – COR-kód 215312 –, egy állás, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: február 6., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT-TECHNIKUST számítógépes ismeretekkel. Biztosítunk szolgálati autót, mobiltelefont és kiemelt bérezést. Tel. 0758-047-614. (1/821-I)

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

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika 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. (63229-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! 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. (63229-I)

A POMADENT FOGÁSZATON RECEPCIÓS munkatársat keresünk szuper csapatunkba, jó munkakörülmények közé, fogászati klinikánkra. Önálló és pontos munkára képes emberek jelentkezését várjuk, akik
egyszerre legalább három dologra tudnak figyelni, tucatnyi tennivalójukból semmit nem felejtenek el; hatékony és kedves kommunikációt tudnak folytatni magas szinten románul, magyarul és angolul; mindemellett
empátiával is rendelkeznek, szeretik megoldani az emberek problémáit. Önéletrajzukat a
pomadentclinic@gmail.com e-mail-címre várjuk. (20903-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás,
mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni,
hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Zárva lesz
az uszoda

A Mircea Birău fedett
uszoda csütörtökön, január
24-én a közönség számára
zárva lesz.
Köszönjük a megértésüket.
A vezetőség

Álláshirdetés

Dózsa György Község Polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát hirdet egy takarítói állás betöltésére
az adminisztrációs osztályra.
A versenyvizsgára a Dózsa György-i Polgármesteri Hivatal Fő út 6.
szám alatti székhelyén kerül sor.
Az írásbeli vizsga 2019. február 18-án 10 órától lesz.
Az interjú, valamint a gyakorlati próba a 286/2011-es kormányrendelet 24. cikkelye 5. bekezdése alapján zajlik.
A jelentkezőknek eleget kell tenniük a 2011. évi 286-os kormányhatározatban előírt, a közpénzből fizetett állami alkalmazottakkal szemben támasztott általános feltételeknek.
A sajátos feltételek, a könyvészet, valamint a beiratkozási iratcsomó
tartalmára vonatkozó információk a polgármesteri hivatal székhelyén
megtalálhatók.
A beiratkozási iratcsomó a hirdetés Románia Hivatalos Közlönyének III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül
nyújtható be.
További felvilágosítás a 0265/331-112-es telefonszámon és a titkárságon kapható.

JANUÁRRA

