
Mobilitás hete Szovátán is

Több mozgást
és kerékpárutat szorgalmaztak 

Az elmúlt napokban zajlott a Mobilitás
hete, amelybe idén a világ 49 országá-
ban 2345 város kapcsolódott be, a 21
romániai bejelentkező közül Szováta az
egyedüli Maros megyei település.

Az önkormányzat Sétálj velünk! címszóval
hirdette meg a második ilyen jellegű akcióját,
amelynek célja kettős: hangsúlyozni a mozgás-
nak az egészségre gyakorolt hatását, illetve a
természet védelme a gépjárművek mellőzésével
és a felelős hulladékkezeléssel.

A múlt hét már ennek jegyében kezdődött,

hétfőn délután a város központi részén, a Plac-
con zumbás villámcsődületre került sor, amely-
lyel Szabó Éva és a hölgyek a mozgás
fontosságára irányították a figyelmet. Autómen-
tes napot is hirdettek, és a város elöljáróját is
láthattuk gyalog bemenni a városházára. 

Változatok vándorbotra
Adókedvezményben részesítik a hazatelepülő kivándorlókat. No

nem itt, a déli szerb szomszédoknál jelentettek be a tegnap ilyen
terveket. Korábban pedig a lengyeleknél. Nálunk, ahol értelmesen
gondolkodni nem divat a felső körökben, a diaszpóra csak válasz-
tási ágyútölteléknek jó, aminek az itthon maradt választók is kárát
fogják látni.

A gazdasági hátterű kivándorlás jelensége a földrészünk keleti,
korábbi szocialista barakkbeli államainak mindegyikében komoly
problémát jelent, főleg mióta ezeknek az országoknak a munkavál-
lalói előtt megnyíltak a fejlett nyugati államokban elérhető mun-
kalehetőségek. A jelenségnek van rövid távon pozitív hatása, az,
hogy a külföldön élők komoly pénzeket küldenek haza az anyaor-
szágba, ami jót tesz a gazdaságnak. De a hátrányok ennél nagy-
ságrendileg nagyobb súlyúak. A munkaerőhiány gátolja a fejlődést,
még ha ennek kedvezne is a gazdasági kontextus, mint láthattuk az
utóbbi években, ráadásul az elvándorolt aktív korúak befizetései
mind az adó-, mind a szociális kasszából hiányoznak, ami idővel
számos komoly gondot fog okozni. 

Vannak országok, ahol mindezt nemcsak látják, hanem gazda-
ságpolitikai lépésekkel igyekeznek tenni is a jelenség káros hatá-
sainak mérséklése érdekében. A tavasszal a lengyel kormány
jelentett be ilyen intézkedéscsomagot, tegnap pedig a szerbek. Adó-
kedvezményt adnak annak, aki hazatelepedik, és tartósan munkát
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A hét végén ismét
felszállnak
a léggömbök
Immár tizennegyedik kiadásához érke-
zett a vármezői Hőlégballon-parádé
nevű fesztivál. A hét végén legtöbb
hatszor szállnak fel a léggömbök, de a
jegyek hamar elfogytak, így sokan már
csak legfennebb néhány méterre
emelkedhetnek a levegőbe.
____________2.
Nagyobb bírságok
októbertől
Szigorúbban büntetik a vezetés köz-
ben mobiltelefont használó autósokat,
akár beszélgetnek, SMS-üzenetet
írnak, filmeznek vagy élőben közvetí-
tenek – tájékoztatott a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség. 
____________8.
Életpálya

két haza között
A 2019-es Vásárhelyi Forgatagon fer-
geteges koncertet tartott szülővárosá-
ban Keresztes Ildikó együttesével.
Viszont kevesen tudják, hogy a kon-
cert előtt, majd utána is orvosi ápo-
lásra szorult. Szerencsére nincs ok a
pánikra...
____________9.

Lelkes szovátaiak is bekapcsolódtak a vasárnapi kerékpározásba Fotó: Ábrahám Szilárd



Immár tizennegyedik kiadásához érkezett a vár-
mezői Hőlégballon-parádé nevű fesztivál. A hét
végén legtöbb hatszor szállnak fel a léggömbök,
de a jegyek hamar elfogytak, így sokan már csak
legfennebb néhány méterre emelkedhetnek a le-
vegőbe.

A hét végén ismét színes hőlégballonok lepik el a Mező-
havas és a Bekecs környékét, illetve az eget az ország egyik
legjelentősebb ilyen jellegű fesztiválján. A dolgok lassan a
helyükre kerülnek, a szervezési és anyagi kérdések tisztá-
zódnak, hogy pénteken biztonságosan és jó hangulatban
magasba emelkedhessenek a léggömbök a tizennegyedik
találkozón. Múlt hét végéig tizenhat hőlégballon érkezésé-
ről tudott biztosat Lőrincz Miklós főszervező, további kettő
még kérdéses volt, de cseh, moldáv, orosz és magyar csa-
patokra is lehetett számítani, míg a hazai színeket nagybá-
nyai, bukaresti, szebeni és hunyadi csapatok képviselik.
Természetesen nem fognak hiányozni a nyárádmenti szer-
vezők sem, ők két léggömböt engednek fel – tudtuk meg.

Idén nem lesznek különleges hőlégballonok, amilyeneket
már láthattunk a havasok fölött (például a Bohóc vagy a
Szent Korona), de azért mindenképp érdemes lesz elláto-
gatni a havasalji faluba, a látvány és
a programok legalábbis ezt ígérik.
Kevés az esély, hogy a magasból
csodáljuk meg a tájat, hiszen a sza-
bad repülésre augusztus 21. és szep-
tember 1. között elfogytak a helyek,
pedig egy 20-60 perces élményért
személyenként 480 lejt kellett le-
pengetni. Maradhat azonban esé-
lyünk a függesztett repülésre, azaz
5-10 percre felemelkedni néhány
méteres magasságba a talajhoz rög-
zített kosarakban. Itt 30 lejt kell egy
jegyért fizetni, amennyiben a nagy
érdeklődésre való tekintettel hozzá-
jutunk. Természetesen mindez idő-
járásfüggő, hiszen viharos, esős
időben akár a földön is maradhatnak
a léggömbök, jó körülmények ese-
tén azonban pénteken, szombaton
és vasárnap két-két alkalommal
szállhatnak kosárba a turisták, reg-
gel 7 és délután 5 óra táján, amikor
általában a legkedvezőbbek a lég-
köri feltételek.

Aki nem ülhet kosárba, az sem hiába megy ki Várme-
zőre, mert a szervezők más programokról is gondoskodtak:
idén is lesz kézművesvásár, sárkány- és siklórepülés, szom-
baton a megyeközpontból a faluba érkező oldtimer autókat
csodálhatjuk meg, szombaton délután pedig rádiójellel mű-
ködtetett repülőket mutatnak be, lehet elektromos bicikliket
vagy sétamotorokat bérelni, szombaton és vasárnap kerékpá-
ros akrobatikus bemutató lesz, vasárnap délelőtt pedig a kör-
nyékbeli tűzoltócsapatok találkoznak Vármezőn. A
gyerekeknek lesz játszósarok, de a színpad elé is várják őket,
szombaton és vasárnap délután gyerekkoncertek lesznek, es-
tefelé pedig a felnőtteket is oda szólítják, hiszen a Bobfolk és
a Stakhanov, illetve a Moonfellas és a Stonecrops szerepel.

Mivel a hőlégballonnal való repülés nem olcsó, ahogy
egy ekkora rendezvény megszervezése sem, általában van
amin törniük a fejüket a szervezőknek, de Lőrincz Miklós
szerint vannak kitartó támogatók, így feltételezhetően biz-
tosított lesz az anyagi keret. Arra a kérdésünkre, hogy a vár-
mezői fesztivál hol helyezkedik el a romániai hasonló
rendezvények sorában, a főszervező kifejtette: a vármezői
a „legidősebb” és látogatottság szempontjából is vezető he-
lyen áll, de a ballonok tekintetében megelőzi a nagybányai
fesztivál, ezek mellett Jászvásáron és Craiován szerveznek
ilyen rendezvényeket az országban.

A Dumaszínház a Jazz Clubban
Szeptember 28-án, szombaton 19 órakor a Dumaszínház
produkciója hallgatható meg a marosvásárhelyi Jazz &
Blues Clubban, a Sörház/Sinaia utca 3. szám alatt. A je-
lenlévőket Dombóvári István és Bellus István szórakoz-
tatja. Egy jegy 30 lejbe kerül, jegyek elővételben a
Sörházban, illetve előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Kotta-évadnyitó a Funk You!-val
A kolozsvári Funk You! együttessel indul a Marosvásárhe-
lyi Rádió Kotta című műsorának idei évada szeptember
29-én, vasárnap 18 órakor a rádió stúdiótermében. A dina-
mikus, vidám, vibráló funkymuzsikát játszó együttes a
Stephanie Semeniuc – Bogáti–Bokor Ákos párossal lép
közönség elé. A belépés díjtalan. A koncertet élőben köz-
vetítik a Marosvásárhelyi Rádió honlapján és Facebook-ol-
dalán, az éterben a 106.8 és 98 FM frekvencián, egy

héttel a felvétel után pedig az Erdélyi Televízió is műso-
rára tűzi. 

Zajzoni Rab István-díjak
Szeptember utolsó napjaiban tartják Hétfaluban a Szent
Mihály-napokat. Az ünnepség keretében szeptember 29-
én, vasárnap kerül sor a Zajzoni Rab István-díjak kiosztá-
sára. Az ünnepség a brassói magyar evangélikus
templomban (Iuliu Maniu utca 2. szám) reggel 10 órakor
kezdődik. A Zajzoni Rab István-díjat 2006-tól minden
évben kiosztják, díjazzák azokat a személyeket vagy tár-
saságokat, akik/amelyek Hétfalu és a magyarság művelő-
dési, oktatási, szellemi, egyházi, gazdasági életében
kimagaslóan tevékenykedtek, életművükkel hozzájárultak
értékeink gyarapításához és népszerűsítéséhez, s ezáltal
nemzeti közösségünk példaképeivé váltak. Az idei díjazot-
tak: Magdó István, Jónás András, Brassói Magyar Da-
lárda, Ráduly Sándor és Ráduly Zsuzsánna. Az ünnepi
műsor keretében Jani András szaval.

RENDEZVÉNYEK

Népzeneoktatás Marosvásárhelyen
A Maros Művészegyüttes népzeneoktatási programot indít,
melynek célja az ifjúság népzenei képzése, egyúttal a
zenei utánpótlás létrehozása. A résztvevők rendszeres he-
gedű-, brácsa- és nagybőgőoktatáson vehetnek részt a
Maros Művészegyüttes székházában. A szervezők minden
tíz év fölötti érdeklődőt várnak, zenei ismeretekkel és mi-
nimális hangszertudással rendelkezők előnyt élveznek. Je-
lentkezni október elsejéig lehet a Maros Művészegyüttes
Arany János utca 2. szám alatti székhelyén vagy a 0751-
065-876-os, 0742-088-447-es telefonszámokon. Az érde-
kelteket személyesen, gyerekek esetében szülői kísérettel
várják a képességfelméréssel egybekötött tájékoztatásra
október 2-án az intézmény székhelyén.

Emlékünnepség Nagysármáson
A nagysármási református gyülekezet szeptember 29-én,
vasárnap volt lelkipásztora, Hermán János születésének
100. és halálának 20. évfordulóján a délelőtt 11 órakor kez-
dődő vasárnapi istentiszteletre és az azt követő hálaa-
dásra és megemlékezésre várja híveit. Az emlékünnepség
szervezői a Hermán család tagjaival együtt hívják mind-
azokat, akik ismerték, tisztelték és szerették a Mezőség
apostolát.

Mineralia – ásványtani kiállítás
Szeptember 26-tól, csütörtöktől 29-ig, vasárnapig a Maros
Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti részlegén (Ma-
rosvásárhely, Rózsák tere 11. szám) megtekinthető a Mi-
neralia nevű ásványtani kiállítás őszi kínálata. A Mineralia
az ország legnagyobb, kristályokat, drágaköveket és fél-
drágaköveket felvonultató kiállítása. Akárcsak a korábbi
években, a látogatók ezúttal is számos ékszert is megcso-
dálhatnak. 

Az én kreatív világom –
gyermekkonferencia

Tehetségüket, ügyességüket megmutatni kívánó gyer-
mekek jelentkezését várják óvodáskortól 18 éves korig Az
én kreatív világom című gyermekkonferenciára, amelyre
november 9-én, szombaton Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székhelyén kerül sor Csíki
Andrea klinikai pszichológus, iskolai tanácsadó szervezé-
sében. A rendezvényre színházi produkcióval, verssel,
énekkel, tánccal, stand up jelenettel, illetve bármilyen más,
kreatív műsorral lehet jelentkezni. A konferencia különle-
gessége, hogy a bemutatók szüneteiben kézműves és
egyéb olyan alkotásokból nyílik vásár, amelyeket gyerekek
készítettek és árusítanak. Jelentkezni Csíki Andreánál a
0751-207-926-os telefonszámon vagy a heartcare.and-
rea@gmail.com e-mail-címen lehet.

Gyulára kirándul a Nagyinet
November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros Me-
gyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet
program résztvevői. A kirándulás programjában fürdés és
városlátogatás is szerepel. A helyek száma korlátozott. Bő-
vebb tájékoztatást kérni és feliratkozni Illyés Claudia
könyvtárosnál lehet a 0748-741-507-es telefonszámon, il-
letve a kövesdombi könyvtárban.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma EUFROZINA és KENDE,
holnap JUSZTINA és PÁL
napja.
JUSZTINA: a latin Justinus
(jelentése: igazságos, igaz
ember) női párja.
PÁL: latin eredetű, a Paulusból
származik, amelynek jelentése:
alázatos, szűkös, ritka, kicsi.

25., szerda
A Nap kel 

7 óra 12 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 15 perckor. 
Az év 268. napja, 
hátravan 97 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. szeptember 24.

1 EUR 4,7485
1 USD 4,3174

100 HUF 1,4164
1 g ARANY 211,1197

t

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 200C
min. 120C

Megyei hírek

A látvány és a tervezett program miatt érdemes lesz kilátogatni Vármezőbe  Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Gligor Róbert László

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

A Teleki Tékáról
az Erdély TV-ben

A marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár
legújabb kiállításairól, az épület nagytermében ta-
lálható Neuhauser-freskók feltárásáról és felújítá-
sáról lesz szó ma 17.50-kor az Erdélyi Magyar
Televízió Ügy-félóra című műsorában. Hamar Má-
tyás-Ruben vendége Lázok Klára, a Teleki Téka
főkönyvtárosa.

Szívnap a Procardiánál
A szív világnapja a Szív Világszövetség által létrehozott kezde-

ményezés, amelyet minden évben szeptember utolsó vasárnapján
tartanak. Ennek keretein belül a Procardia Egészségügyi Központ
idén is szívnapot tart. Pénteken, 27-én 10–14 óra között ingyenes
kockázatfelmérést, orvosi tanácsadást, illetve a vérnyomásmérés
helyes módszerét mutatják be az érdeklődőknek a Procardia szék-
helyén (Mihai Eminescu u. 3. szám). Tájékoztatás a 0265-210-087-
es telefonszámon.

A hét végén ismét felszállnak a léggömbök

Sorsolás szerdán, ma 14 órakor!
A Népújság ma 14 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hűséges előfizető

– SZEPTEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Újabb gyermekgyilkosság
Újabb gyermekgyilkosság sokkolja a közvéleményt
a Caracalban eltűnt, majd feltehetőleg elrabolt, meg-
erőszakolt és megölt tinilányok ügye után. A Buka-
resttől mintegy 75 kilométerre északnyugatra fekvő
Gura Sutii faluban péntek délután az iskolából haza-
menet tűnt el egy 11 éves kislány, akinek a holttestét
vasárnap délután találták meg a falu közelében egy
mezőn. A holttest alapján a hatóságok megállapítot-
ták, hogy a kislány erőszak következtében halt meg.
A gyanú egy Bukarestben bérelt terepjáró holland
sofőrjére terelődött, aki hazájában már volt büntetve
szexuális bűncselekmények miatt. A holland férfi hét-
főn délután autóbaleset áldozata lett, vélhetően arra
számítván, hogy hamarosan előállítják, gépkocsijá-
val nekihajtott egy, a szembejövő forgalomban köz-
lekedő kamionnak, és a helyszínen meghalt. (MTI)

Patthelyzet a gázfronton
Nem történt áttörés az Európába szállított orosz föld-
gáz ukrajnai tranzitjára vonatkozó, év végén lejáró
szerződés megújításának feltételeiről szóló tárgya-
láson Oroszország, Ukrajna és az Európai Unió kép-
viselői között csütörtökön Brüsszelben. Maros
Sefcovic, az Európai Bizottság energiaunióért felelős
alelnöke arról számolt be, hogy a pozitív és konst-
ruktív atmoszférájú egyeztetésen lépéseket tettek a
jó irányba, a legtöbb érintett kérdésben közeledtek
az álláspontok, és ennek nyomán remélhetőleg az
év végéig sikerül megegyezni. Kiemelte: idén télen
nem várhatók problémák az EU tagállamainak föld-
gázellátásában, de felkészültek minden eshető-
ségre, tele vannak a gáztározók. Végezetül tudatta,
hogy október végén újabb háromoldalú tárgyalások
lesznek. Alekszandr Novak orosz energiaügyi mi-
niszter közölte, hogy országa kész a jelenlegi meg-
állapodás ideiglenes meghosszabbításával
biztosítani az európai fogyasztók ellátását. (MTI)

Tiltakoznak a francia kormány
nyugdíjreformja ellen

Több mint 150 utcai megmozdulást szerveztek ked-
den francia szakszervezetek a kormány tervezett
nyugdíjreformja ellen, amelyhez elsősorban a vasúti
dolgozók csatlakoztak, így az egész országban
fennakadások voltak a vasúti közlekedésben. Az
Emmanuel Macron államfő által tervezett és a par-
lament elé jövő nyáron kerülő nyugdíjreform lé-
nyege, hogy eddig a vállalatonként, illetve
ágazatonként működő 42-féle nyugdíjrendszert
2025-ben egységesítenék. A 42 rendszer három
nagy kategóriába sorolható: külön kategóriába tar-
toznak a közszolgálatban dolgozók (katonák, rend-
őrök, tanárok), egy másikba az állami vállalatok
alkalmazottai, mint például a vasutasok vagy a tö-
megközeledési dolgozók, míg a harmadikba minden
egyéb különrendszer, amelyek előnye, hogy figye-
lembe veszik egy-egy adott munkával járó fizikai ne-
hézségeket. A kormány szerint a közszolgálatban
dolgozók külön nyugdíjrendszerei túl sokba kerülnek
az államnak. Miközben az általános rendszerhez tar-
tozók átlagosan 63 évesen mennek nyugdíjba, a tö-
megközlekedési dolgozók átlagosan 55,7 évesen a
francia állami számvevőszék 2017-es jelentése sze-
rint. (MTI) 

vállal otthon, de ehhez még valószínűleg társítanak
egyéb, vállalkozási kedvet serkentő lépéseket is, hogy
aki hazatelepszik, az távlatilag találhasson jól fizetett
munkát magának.

A kivándorlás kérdése a régió országai közül nálunk
a legkomolyabb tényező, hiszen az ország húszmillióra
taksált lakossága egynegyedének megfelelő ötmillióra
becsülik a külföldre települtek számát. Most épp elnök-
választás közeledik, és a mi jogrendszerünkben egy rá-
termett elnöknek lenne hatásköre arra, hogy
kezdeményezzen egy olyan programot, ami ennek a ré-
tegnek a hazacsábítását célozza. A kampány már annak
ellenére is dübörög, hogy hivatalosan még el sem kez-
dődött, de az elnöki székre legalább zabszemnyi eséllyel
bíró jelöltek egyike sem árulta el, hogy lenne valamilyen
ötlete ezen a téren. A diaszpóra feletti vita maximum
addig terjed, hogy a külföldön élők számára lesz-e elég
szavazókörzet, és azt hány napig kell nyitva tartani,
hogy ne legyen megint olyan tolakodás, ami láttán újra
rajtunk röhög a fél földgömb. Azaz csak szavazatokban
gondolkoznak. Azt a gazdasági katasztrófát, ami ott le-
selkedik ebben a jelenségben, majd ráfogják az ellen-
oldalra. A következményeket, mint például az állami
nyugdíjrendszer összeomlása, majd megfizetjük mi,
akiknek a szavazataiért most javában udvarolnak.

Változatok vándorbotra
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Tízen pályázták meg az államelnöki tisztséget, va-
sárnap éjfélkor zárult a jelöltállítási határidő. Hat
jelölt egy-egy parlamenti frakció támogatását is él-
vezi, négy közéleti személyiség pedig parlamenti
képviselettel nem rendelkező pártok támogatásával
vagy függetlenként indul.

A legtöbb – 2,2 millió – támogatói aláírást Klaus Iohannis
jelenlegi államfő nyújtotta be a központi választási bizottság-
hoz (BEC). Őt volt pártja, az európai parlamenti (EP-) válasz-
tásokat megnyerő, a bukaresti parlamentben azonban
ellenzékben lévő, európai néppárti tagsággal rendelkező Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) támogatja.

Valamennyi közvélemény-kutatás szerint a jelenlegi ál-
lamfő a legnépszerűbb jelölt, akinek jó esélye van arra, hogy
a novemberi elnökválasztáson újabb ötéves mandátumot sze-
rezzen.

A kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD), Viorica
Dăncilă pártelnök-kormányfőt indítja az elnökválasztáson. A
legnagyobb szervezeti hálóval és legtöbb polgármesterrel ren-
delkező párt másfél millió támogató aláírást gyűjtött össze
Dăncilă elnökjelöltségéhez. Az EP-választások eredménye
szerint a PSD támogatottsága felére esett vissza a 2016-os par-
lamenti választások óta, így egyes politikai elemzők szerint
Dăncilă azt is sikerként könyvelheti el, ha bejut az elnökvá-
lasztás második fordulójába.

Bár a politikai közbeszédet a jobboldali államfő és szoci-
áldemokrata kormány közötti konfliktus határozza meg, a fel-
mérések most azt valószínűsítik, hogy az elnökválasztás
második fordulójában az ellenzéki Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) elnöke, Dan Barna lehet Iohannis ellenfele,
vagyis két jobbközép jelölt között dőlhet el a legfőbb közjogi
méltóság sorsa. Barna 400 ezer támogató aláírást iktatott a
BEC-nél.

A kormánykoalícióból augusztusban kilépett és a pártütők
távozása miatt parlamenti frakció nélkül maradt Liberálisok
és Demokraták Szövetsége (ALDE), a Victor Ponta volt mi-
niszterelnök vezette baloldali Pro Romania párttal együtt a
függetlenként induló Mircea Diaconu színművészt, volt EP-
képviselőt támogatja a novemberi elnökválasztáson, akinek –
a két párt segítségével – szintén 400 ezer aláírást sikerült ösz-
szegyűjteni.

Traian Băsescu volt államfő Népi Mozgalom Pártja (PMP)
Theodor Paleologu volt kulturális minisztert indítja az elnök-
választáson. Jelöltségét 360 ezren támogatták.

Ismét lesz saját jelöltje az államfőválasztáson az RMDSZ-
nek, amely 270 ezer támogató aláírást gyűjtött össze Kelemen
Hunor szövetségi elnök államfőjelöltségéhez.

Rajtuk kívül várhatóan további négy – jelentősebb párttá-
mogatást nem élvező – közéleti személyiség, Alexandru Cum-
panaşu, Ramona Bruynseels, Cătălin Ivan, és Viorel Cataramă
indul az államfőválasztáson. A szavazólapra kerülők névsora
még változhat annak függvényében, hogy miként bírálják el
az egyes jelöltség ellen emelt óvásokat.

A törvények értelmében azok a jelöltek mérkőzhetnek meg
az elnökválasztáson, akik több mint 200 ezer támogató aláírást
gyűjtenek össze.

Az elnökválasztás első fordulóját november 10-én tartják.
Ha egyik jelölt sem szerzi meg a választók több mint felének
támogatását, november 24-én második fordulót is rendeznek
a két legjobban szereplő jelölt részvételével.

A választási kampány hivatalosan október 12-én kezdődik,
de az országot már hetekkel korábban ellepték a választási
plakátok, és a román politika csaknem minden mozzanatát
már hónapok óta a legfőbb közjogi méltóságért folytatott csata
határozza meg.
Három jelöltnek van valós esélye

A tíz elnökjelöltből mindössze háromnak, a jelenlegi állam-

főnek, Klaus Iohannisnak, a szociáldemokrata színekben in-
duló Viorica Dăncilának és Dan Barnának, a Mentsétek meg
Romániát Szövetség vezetőjének van valós győzelmi esélye
a november 10-ei elnökválasztáson – mondta Pászkán Zsolt
Románia-szakértő kedden az M1 aktuális csatornán.

Klaus Iohannis érdeke az, hogy a szociáldemokrata jelölt
kerüljön be a második fordulóba, hiszen Viorica Dăncilă kor-
mányfő, Dan Barnával ellentétben, nem a liberális szavazókat
akarja megszólítani – tette hozzá.

Elmondta: elemzők szerint Viorica Dăncilának az is jó
eredmény lenne, ha egyáltalán bejutna a második fordulóba.

Ha Viorica Dăncilă ezt nem tudja teljesíteni, akkor valószí-
nűleg vége szakad politikai karrierjének, hiszen Romániában
bevett szokás, hogy a szociáldemokrata párt „széttépi megbu-
kott vezetőit” – közölte a szakértő.

Viorica Dăncilă a női szavazókat próbálja megfogni, „a
nemzet anyukájaként” kíván megjelenni, de erre készül a csak
papíron létező Humanista Erő Pártjának jelöltje, Ramona
Ioana Bruynseels, akit Románia egyik legnagyobb médiamo-
gulja támogat – tette hozzá.

Ramona Ioana Bruynseels mellett még van néhány jelölt,
aki bezavarhat az erőviszonyokba, ilyen Mircea Diaconu szí-
nész, aki függetlenként indul, és az ukrajnai választásokból
ismert Zelenszkij-effektust akarja megismételni Romániában
– mondta Pászkán Zsolt.
Az esélyteleneknek a 3 százalékos pénzügyi küszöb átlépése a tét

Az idei elnökválasztási kampány a költségek tekintetében
várhatóan minden korábbinál „gazdagabb” lesz, a győzelemre
esélytelen jelöltek számára viszont nem mindegy, hogy átlé-
pik-e a támogatottság 3 százalékos küszöbét, amely fölött le-
hetővé válik kampányköltségeik elszámolása – mutattak rá a
Szabad Európa Rádió román adásában megszólaltatott elem-
zők. A Hotnews.ro hírportál által kedden idézett összeállítás-
ban Marian Muhulet, az állandó választási hatóság alelnöke
elmondta: a választási törvény szerint elnökjelöltenként 
mintegy 10 millió dollárnyi – számlákkal igazolt – kampány-
költséget térítnek meg az állami költségvetésből, de csak azok
esetében, akik a november 10-i választáson megszerzik az ér-
vényes szavazatok legalább 3 százalékát.

Ovidiu Voicu szociológus három kategóriába sorolta azokat
a jelölteket, akik a győzelem reménye nélkül pályáznak a leg-
főbb közjogi méltóságra. Az első „típust” az RMDSZ jelöltje
testesíti meg, aki szerinte azzal a céllal indul, hogy felmutassa,
mekkora erőt képvisel az általa képviselt magyar közösség,
és ezáltal erősítse alkupozícióját a második forduló előtt.

A második „típusú”, politikai karrierjét hosszú távú befek-
tetésként előkészítő jelöltet az országos ismertség megszer-
zésének reménye vezérli, míg a harmadik, „Funar-típusú”
jelölt számára az a fontos, hogy „rögeszméjének” szerezzen
országos publicitást.

Cristian Pirvulescu politológus úgy vélekedett, hogy egyes
– a szociáldemokrata kormánypárthoz közeli médiatrösztök
támogatását élvező – elnökjelöltek azzal a céllal szálltak
harcba, hogy Klaus Iohannis államfő ellen irányuló összees-
küvés-elméleteket népszerűsítsenek, és a második fordulós
„szavazatátadást” megnehezítő légkört alakítsanak ki.

A szakértő szerint a – közvélemény-kutatásokban torony-
magasan vezető – jobboldali elnök számára nem Viorica Dăn-
cilă szociáldemokrata kormányfő, hanem Dan Barna, a
korrupcióellenes jelszavakat hangoztató Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) elnöke jelenthet nagyobb veszélyt.

Ha ugyanis Iohannis Barnával kerül szembe a második for-
dulóban, azzal szembesülhet, hogy minden ellenfele felsora-
kozik az USR jelöltje mögé, miképpen 2014-ben is a
protest-szavazatok döntöttek, és valójában nem Iohannis
nyerte meg, hanem a fő esélyes, Victor Ponta szociáldemok-
rata kormányfő veszítette el az elnökválasztást. (MTI)

Tízen pályázták meg az elnöki tisztséget

Másodszor is pert vesztett Románia az Európai Unió Bíró-
ságán a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezde-
ményezés miatt, ezúttal abban a perben, amelyet példátlan
módon az Európai Bizottság ellen indított. Az EU Bíróságán
kedden született döntés abban az eljárásban, amelyet Románia
2017. június 28-án indított az Európai Bizottság ellen a kez-
deményezés bejegyzése miatt, azt kérve, hogy a Bizottság
semmisítse meg a Minority SafePack bejegyzésére vonatkozó
határozatát. A döntés megerősíti: az Európai Bizottság helye-
sen járt el, amikor – szintén az Európai Unió Bírósága dönté-
sének eleget téve – zöld utat adott a kisebbségvédelmi
kezdeményezésnek.

Kelemen Hunor üdvözölte az RMDSZ számára is kedvező
döntést, és elmondta: amit az őshonos kisebbségek szeretnének
Kelet-Európában, az semmivel sem különb annál, ami bevett
szokás a Nyugaton. „Közel 1,3 millió magyar él Romániában.
Mindannyian építjük ezt az országot: munkánkkal, gondolata-
inkkal, adóinkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a dolgaink jobban
menjenek. Nem vagyunk senki ellensége: nem elvenni aka-
runk, hanem közösen építkezni. Mi is egy jobb országban aka-
runk élni, jó államban és jogállamban, ahol nemcsak a polgár
tiszteli a jogot, hanem az állam is tiszteli polgárait, kisebbségi
közösségeit” – mondta a szövetségi elnök.

„A sorozatban elvesztett perek után Romániának komolyan
meg kell fontolnia, hogy mi az érdeke: elszigetelődik Euró-
pában a kisebbségi kérdés európai szintű rendezésének eluta-

sításával, vagy pedig ezentúl támogatóan áll a kérdéshez, és
elfogadja azt, hogy sem a többség, sem az államok nem ve-
szítenek azzal, ha az EU intézkedéseket hoz a kisebbségi nyel-
vek és kultúrák védelmében. Nagy elégtétel számunkra, hogy
az Európai Unió Bíróságának döntése ismét minket igazolt”
– nyilatkozta Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője, az
európai szintű aláírásgyűjtést koordináló FUEN elnöke.

Az Európai Bizottság 2013-ban elutasította a Minority Sa-
fePack bejegyzését, a kezdeményező bizottság ezt követően
fordult az EU Bíróságához, amely végül 2017 elején a kezde-
ményezőknek adott igazat. Ezt követően megegyezés született
az EB és a kezdeményezők között, majd beindulhatott az azóta
sikeres aláírásgyűjtés. Románia már akkor kísérletet tett arra,
hogy meggátolja az európai kisebbségek azon törekvését,
hogy európai szinten szavatolják jogaikat, és az Európai Bi-
zottság oldalán szállt be a vesztes perbe.

A Minority SafePack kezdeményezést támogató 1 128 385
hitelesített aláírást a kezdeményezők december 3-án nyújtják
át az Európai Bizottságnak. Ezen az eseményen az RMDSZ
küldöttsége Kelemen Hunor szövetségi elnök vezetésével fog
részt venni. A FUEN november elejéig véglegesíti a kezde-
ményezés alapján nemzetközi szakértők által összeállított jog-
szabálytervezeteket, amelyeket az aláírásokkal együtt fognak
benyújtani. A leadást követően az Európai Bizottságnak három
hónapja lesz állást foglalni a kezdeményezéssel kapcsolatban.
(közlemény)

Elbukott Románia kísérlete
a Minority SafePack akadályozására



Az Európai Parlament múlt
héten állásfoglalást fogadott
el, amelyben a rendezett Bre-
xit mellett áll ki, az igazságos,
kiegyensúlyozott és jogbiz-
tonságot teremtő kilépési
megállapodás mellett foglal
állást. 

Az állásfoglalás értelmében a
képviselők elutasítanak minden ki-
lépési megállapodást az ír–északír
határellenőrzés újbóli bevezetését
megelőző védőháló nélkül, és kije-
lentik, hogy a megállapodás nélküli
kilépésért kizárólag az Egyesült Ki-
rályságot terheli a felelősség. Ha az
Egyesült Királyság kéri, lehetséges
a kilépési határidő feltételekhez kö-
tött hosszabbítása.

A „rendezett Brexitet” támogató
állásfoglalást 544 szavazattal, 126
ellenszavazat és 38 tartózkodás
mellett fogadták el. Az állásfoglalás
szerint a kilépésről rendelkező meg-
állapodás tiszteletben tartja az

Egyesült Királyság feltételeit és az
unió alapelveit, és tisztességes és
kiegyensúlyozott megoldást jelent.
A megállapodás ügyel az európaiak
és a brit állampolgárok jogaira

A Parlament hangsúlyozza, hogy
a megállapodás ügyel az európaiak
és a brit állampolgárok jogaira és
életlehetőségeire, pénzügyi elszá-
molási mechanizmust biztosít az
Egyesült Királyság kötelezettségei-
nek kiegyenlítésére, és figyelembe
veszi az átmeneti időszakra vonat-
kozó brit igényt. A kilépési megál-
lapodás emellett a nagypénteki
megállapodás védelme és az Íror-
szág–Észak-Írország közötti együtt-
működés biztosítása céljából
fenntartja a határ védőhálóját, ezzel
pedig megőrzi a szigeten kialakult
békét.

A képviselők az állásfoglalásban
leszögezik, hogy készek visszatérni
az EU által eredetileg javasolt, csak
Észak-Írországot érintő védőháló
megoldáshoz (amely az ír–északír
határról az Ír-tengerre tenné a köte-
lező határellenőrzést). 

Alternatív megoldásokat is meg-
vizsgálnak, amennyiben azok jogi-
lag elfogadhatók és a gyakorlatban
kivitelezhetők, valamint összhang-
ban állnak az uniós alapelvekkel. A
képviselők azonban aláhúzzák: nem
adják beleegyezésüket olyan kilé-
pési megállapodáshoz, amely nem
tartalmazza a védőhálót.
Kizárólag az Egyesült Királyság
a felelős a megállapodás nélküli
Brexitért

A legújabb brit fejleményekre
utalva a képviselők rámutatnak: ha
az Egyesült Királyság megállapo-
dás nélkül lép ki az EU-ból, azért és
a rendezetlen kilépés komoly követ-
kezményeiért teljes mértékben az
Egyesült Királyság kormányát ter-
heli majd felelősség.

A Parlament azt is hangsúlyozza:
a megállapodás nélküli Brexit nem
jelenti azt, hogy megszűnnek az
Egyesült Királyság pénzügyi és
egyéb kötelezettségei az Európai
Unió felé. Az országnak továbbra is
tiszteletben kell tartania az állam-
polgárok jogait és a nagypénteki

megállapodást. Ezen előfeltételek
teljesülése nélkül a Parlament sem-
milyen jövőbeli kapcsolathoz nem
járul hozzá az Európai Unió és az
Egyesült Királyság között.
A Parlament számára továbbra is
a polgárok a legfontosabbak

Az Egyesült Királyságban élő
uniós és az unióban élő brit polgá-
rok jogai és életlehetőségei to-
vábbra is a legfontosabb kérdés
marad a Parlament számára. A kép-
viselők aggodalmuknak adtak han-
got az Egyesült Királyság
letelepedési rendszerének végrehaj-
tásával kapcsolatban. Arra biztatják
a tagállamokat, hogy következetes-
séggel és nagyvonalúan kezeljék az
unióban élő brit polgárok jogait, és
biztosítsanak számukra jogbizton-
ságot.
Hosszabbítás… feltételekkel

A képviselők nyitottak az 50.
cikk szerinti tárgyalási időszak
meghosszabítására abban az eset-
ben, ha az Egyesült Királyság erre
irányuló kérésének indokolt és

konkrét célja van, mint például a
megállapodás nélküli Brexit elkerü-
lése, általános választások vagy
népszavazás, az 50. cikk szerinti el-
járás visszavonása vagy a kilépési
megállapodás elfogadása. Hozzáte-
szik: a hosszabbítás nem befolyá-
solhatja az európai intézmények
működését.

A 2019. április 10-i rendkívüli
európai csúcstalálkozón született
megállapodás értelmében az Egye-
sült Királyság október 31-ig távozik
az Európai Unióból.

Az állásfoglalás az uniós állam-
és kormányfők októberi csúcstalál-
kozója előtt megerősíti, hogy a Par-
lament továbbra is támogatja a
jelenlegi uniós álláspontot. Az Eu-
rópai Unió és az Egyesült Királyság
között született bármilyen kilépési
megállapodás, jövőbeli kapcsolatról
szóló vagy nemzetközi megállapo-
dás életbe lépéséhez az Európai
Parlament jóváhagyása szükséges.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája) 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS ___________________________________________ 2019. szeptember 25., szerda

Mózes Edith

„Nem várhatunk csodákra, de
ha egy picivel többet tesz min-
denki annak érdekében, hogy véd-
jük a környezetünket és többet
mozogjunk, akkor eredmény is
lesz” – véli a sajtónak nyilatkozó
Fülöp László Zsolt, aki úgy érezte,
polgármesterként példát kell mu-
tatnia. Egy ilyen kisvárosban nem
jelent különösebb gondot, ha va-
laki egy távot gyalog vagy tömeg-
közlekedési eszközzel tesz meg,
ha egy picivel hamarabb elindul,
időben beér a munkahelyre, isko-
lába, nem beszélve a múlt héten ta-
pasztalt reggeli friss és állandó
nappali szép időről.

Szombaton az önkormányzat
csatlakozott az országos hulladék-
gyűjtési akcióhoz, amelynek célja
a környezet és a közterületek meg-
tisztítása volt, illetve rávezetni az
embereket, hogy a szemétnek a
kukában és nem a természetben

van a helye. Így szombaton dél-
előtt az önkormányzat udvarán ta-
lálkozott mintegy hetven diák és
harminc felnőtt (önkormányzati
munkatársak, természetvédelmi
szakemberek, önkéntesek és az
Outward Bound munkatársai),
akik a település különböző pont-
jain játszótereket, közterületeket, a
város bejáratait és a Medve-tó
mellett a Só útját tisztították meg,
mintegy negyven zsák szemetet
gyűjtve össze, amit az önkormány-
zat szállíttatott el – tudtuk meg
Kiss Ferenc alpolgármestertől.

A hét zárásaként vasárnap dél-
előtt a város parajdi végénél helyi
kerékpárosok várták a Gurul a
rádió akció keretében Szovátát is
érintő marosvásárhelyi rádiósokat,
akikkel együtt kerekeztek a vá-
rosba, majd néhányan elkísérték a
rádiósokat a település bekecsi ki-
járatáig.

Lapunknak nyilatkozva a város-

vezető hangsúlyozta: a figyelem-
keltés volt a kezdeményezés lé-
nyege, hogy minél többet
mozogjunk, és legalább magánút-
jaink alkalmával menjünk gyalog
vagy kerékpárral, ne szennyezzük
a természetet. 

A városban van egy lelkes ke-
rékpáros csoport, de szülők, gye-
rekek, fiatalok, egyetemisták is
bekapcsolódtak a vasárnapi akci-
óba. Az önkormányzat bicikliútvo-
nalat ígért, a következő évben
szeretnének tenni ezért, és ha jövő-
ben is fogadják a guruló rádióso-
kat, remélhetőleg már az új
kerékpárutat is használhatják.
Mindennek be kell érni, ehhez
időre van szükség, de amikor ötö-
dik vagy tizedik alkalommal szer-
veznek mobilitási hetet, egészen
más lesz a lakosság részvétele is,
mindenki időben fel tud majd ké-
szülni rá – fejtette ki idei tapaszta-
latát a városvezető.

Több mozgást 
és kerékpárutat szorgalmaztak 

Az Európai Bizottság elnöke
szerint nem nyitható újra a
brit EU-tagság megszűnésé-
nek (Brexit) feltételeiről szóló
megállapodás, és katasztrofá-
lis következményei lennének,
ha az Egyesült Királyság ren-
dezetlen módon lépne ki az
Európai Unióból.

Jean-Claude Juncker a Sky
Newsnak adott – részleteiben már
csütörtökön ismertetett, de teljes
egészében a brit hírtelevízió vasár-
napi politikai magazinműsorában
sugárzott – interjúban közölte azt is,
hogy az ír–-északír határon hosszú
évek óta nem létező fizikai ellenőr-
zés újbóli bevezetésének elkerülését
célzó tartalékmegoldást (backstop)
fel lehet váltani alternatív megoldá-
sokkal, de csak olyanokkal, ame-
lyekkel maradéktalanul elérhetők a
backstop-záradék eredeti célkitűzé-
sei. Juncker szerint ha ugyanezek a
célkitűzések hiánytalanul teljesül-
nek, akkor „nincs szükségünk a
backstopra”.

„Engem nem fűz erotikus vi-
szony a backstophoz” – fogalma-
zott. Hozzátette: a backstop-
záradék garanciát nyújtó eszköz, és
nem öncélú módon került be a Bre-
xit-megállapodásba. Ha a backstop
célkitűzései teljesülnek, „engem
nem érdekel, hogy ezt milyen esz-
közzel (érjük el)” – mondta az Eu-
rópai Bizottság vezetője.

Határozott igennel válaszolt
ugyanakkor arra a kérdésre, hogy
ha az Egyesült Királyság a Brexit
jelenleg érvényes október 31-i ha-
tárnapján megállapodás nélkül lép
ki az EU-ból, akkor ismét megjele-
nik-e a fizikai határ Írország és
Észak-Írország között.

Kijelentette: meg kell védeni az
EU egységes belső piacának érde-
keit. Példaként azt hozta fel, hogy
ha nincs Brexit-megállapodás, de
határellenőrzés sincs az ír–északír
határon, akkor az Észak-Írországba
érkező élőállat-import ellenőrzés
nélkül megjelenhet az Európai Unió
piacán is. Juncker szerint „ez nem
fog megtörténni”, mivel meg kell
védeni az EU-állampolgárok egész-
ségét és biztonságát.

Hozzátette, hogy mindezért nem
az EU lenne a felelős, a Brexit szu-
verén brit döntés. Az Európai Unió
a Brexit semmiféle következmé-
nyéért semmilyen módon nem te-
hető felelőssé, mivel „nem az
Európai Unió lép ki az Egyesült Ki-

rályságból, hanem az Egyesült Ki-
rályság az Európai Unióból” –
mondta az Európai Bizottság veze-
tője. A tavaly novemberben elért, a
londoni alsóházban háromszor is el-
utasított jelenlegi Brexit-megálla-
podás egyik sarkalatos eleme a
backstop, amelynek alapján az
Egyesült Királyság egésze vámu-
niós viszonyrendszerben maradna
az EU-val, ha – illetve amíg – nem
sikerül olyan kétoldalú kereske-
delmi megállapodásra jutni, amely
önmagában feleslegessé tenné a tar-
talékmegoldás alkalmazását.

Emellett Észak-Írországban ér-
vényben maradnának az EU egysé-
ges belső piacának egyes szabályai
is. Az Európai Bizottság álláspontja
szerint az unió egységes belső pia-
cának és a vámunió integritásának
megőrzése végett szükséges a back-
stop-megoldás ahhoz, hogy a Brexit
után se kelljen fizikai határellenőr-
zést meghonosítani Írország és az
Egyesült Királysághoz tartozó
Észak-Írország határán. Ez a 499
kilométeres határszakasz lesz a Bre-
xit után az Európai Unió és az
Egyesült Királyság egyetlen száraz-
földi vámhatára.

London azonban mereven elveti
a backstop-záradékot, és alternatív
megoldásokat kíván elérni. A brit
kormány szerint ugyanis a tartalék-
megoldás az Egyesült Királyság al-
kotmányos integritását és saját
belső piacát kezdené ki.

Az Európai Bizottság elnöke –
megerősítve az EU mindig is han-
goztatott álláspontját – a vasárnap
sugárzott Sky News-interjúban ki-
jelentette, hogy nem nyitható újra a
Brexit feltételrendszeréről London-
nal tavaly novemberben elért meg-
állapodás.

Jean-Claude Juncker hangsú-
lyozta: a megállapodás nem csupán
egy „alku”, ahogy az a brit sajtóban
gyakran szerepel, hanem szerződés.
Ez az egy megállapodás van, másik
nincs – tette hozzá.

Juncker szerint van lehetőség a
megegyezésre Londonnal, de csak
olyan alternatívákról, amelyekkel
teljes egészében megvédhetők az
Európai Unió egységes belső piacá-
nak érdekei. Arra a kérdésre, hogy
elképzelhetőnek tartja-e a Brexit el-
maradását, Juncker kijelentette: ez
nem az ő előrejelzési forgató-
könyve, meggyőződése szerint az
Egyesült Királyság ki fog lépni az
Európai Unióból. (MTI)

Juncker: nem nyitható újra
a Brexit-megállapodás

Az új EP teljes súlyával az uniós álláspont mögött
„Rendezett Brexitet” támogató állásfoglalás

A Világbank képviselőivel ta-
lálkozott Viorica Dăncilă mi-
niszterelnök New Yorkban,
az Amerikai Egyesült Álla-
mokban tartott munkaláto-
gatás keretében. A találkozó
végén 500 millió euró értékű
kölcsönmegállapodást írtak
alá azzal a céllal, hogy köny-
nyítsék meg az állampolgá-
rok egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférését, különös
tekintettel a kevésbé fejlett
régiókra.

A kormány közleménye értel-
mében a program célja többek közt
a háziorvosok által nyújtott egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés, valamint az egészség-
ügyi kiadások hatékonyságának ja-
vítása.

A közlemény arról is tájékoztat,
hogy az 500 millió eurós kölcsön-
szerződést Románia részéről
Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter, a Világbank részéről pedig
Tatjana Proskurjakova, Románia
és Magyarország országmene-
dzsere írta alá.

„Ez egy olyan program, amely a
páciensek javát szolgálja a családi
és a közösségi orvoslás finanszíro-
zása révén, többek között azáltal,
hogy lehetőséget teremt a rendelők
fejlett orvostechnikai eszközökkel
való ellátására és az orvosi sze-
mélyzet továbbképzésére” –
mondta Dăncilă kormányfő a köz-
lemény szerint. Hozzátette: ennek
segítségével a nehezebben megkö-
zelíthető térségek lakói is hozzá-
férhetnek majd az egészségügyi
szolgáltatásokhoz, a diagnózis
korai megállapításához, a helyes
kezeléshez, egyszóval a jobb
egészségügyi ellátáshoz.

Tatjiana Proskurjakova, a Világ-
bank Romániáért és Magyarorszá-
gért felelős országmenedzsere azt
mondta: a romániai egészségügy
terén elért eredmények dacára az
Európai Unió szintjén még mindig
Romániában a legmagasabb azok-
nak a haláleseteknek az aránya,
amelyek megelőzhetők lettek
volna megfelelő egészségügyi el-
látással. Most itt a lehetőség a
helyzet javítására, tette hozzá

Proskurjakova. „Nagyra értékeljük
a jelenlegi kormány erőfeszítéseit,
valamint a kiegyensúlyozottabb és
integráltabb egészségügyi rendszer
biztosítása iránti elkötelezettségü-
ket” – jelentette ki a Világbank
tisztviselője.

A program célja, hogy javítsa a
hátrányos helyzetű, biztosítással
nem rendelkező személyek hozzá-
férését az alapvető egészségügyi
szolgáltatásokhoz, segítse elő a
kórházközpontú egészségügyi
rendszer átalakítását egy hatékony,
az elsődleges egészségügyi ellátást
biztosító rendszerré, és de minimis
támogatást nyújtson a családorvosi
rendelők számára.

A közlemény szerint a kölcsönt
a Világbank Csoport igazgatótaná-
csának szeptember 17-én, 
Washingtonban tartott ülésén
hagyták jóvá. A kölcsönről a Vi-
lágbank és a román pénzügymi-
nisztérium tárgyalt a 2019–2023
közötti időszakra szóló országos
stratégiai partnerség keretében.
(Agerpres)

Félmilliárd eurós kölcsön
az egészségügy helyzetének javítására

(Folytatás az 1. oldalról)



Ma indítja új, immár harmadik évadát a kolozsvári
Blogdíler. Az idén szeptembertől jövő júniusig tartó
eseménysorozat sorrendben első előadása a pályaori-
entációról szól: az új évadot a Huawei PR-osával,
Ament Amarillával nyitják a kolozsvári 1568 Bistró-
ban szeptember 25-én délután 5 órától. 

Amint azt a szervezők közlik, #mesterségemcí-
mere tematikára épít a Bolgdíler új évada. A Thinko-
nomyval karöltve olyan szakmákból hívnak meg
sikeres szakértőket, akik ötleteikkel az erdélyi fiata-
lok pályaorientációját segítik. Az első meghívott
Ament Amarilla, a Huawei volt PR-marketingese, je-
lenleg a Honor almárka – amely szintén a Huawei
márkacsaládhoz tartozik – PR-marketingese. 

A pódiumbeszélgetésen szó lesz a PR területéről és
arról is, hogy miért fontos influencerekkel reklámoz-
niuk termékeiket. Amarilla többek közt beszélni fog
arról is, hogy miért választotta ezt a munkát, illetve
hogy az milyen kihívásokat tartogat. A beszélgetést
Tamás Endre, a Blogdíler megálmodója moderálja.

A Blogdíler 2016 szeptemberében indult, hogy az
erdélyi blogolni (nagyon leegyszerűsítve: internetes
napló) vagy vlogolni (még jobban leegyszerűsítve:
internetes videónapló) vágyó fiataloknak sikeres pél-
dákon keresztül bemutassa a szakma rejtelmeit. Az
első évadban az Igen, tessék! mozgalom támogatásá-
val öt meghívottal jelentkezett a Blogdíler. 

A 2.0-s Blogdíler a divat világából hívott meg
szakembereket, akiknek segítségével az erdélyi kö-
zönség jobban megismerhette a szakma csínját-bínját,
és akik utat mutathattak, tippeket adhattak az itthoni
pályakezdő tervezőknek. A 2017-es évad az OMDSZ
(Országos Magyar Diákszövetség) támogatásával jött
létre. 

A Blogdíler Facebook- és Instagram-oldalai a kö-
vetkező linkeken érhetők el:

www.facebook.com/blogdiler,
www.instagram.com/blogdiler. 

(Knb.)

Vannak találkozások, amelyek néhány
napra vagy hosszabb időre szabaddá

teszik az embert. Ezt az érzést bennem leg-
többször a kérés nélkül felajánlott élettörté-
netek őrzői idézik elő. Zsigmond Gyöngyvér
története más, mint az eddigiek. Egyesek szá-
mára talán távolibb, megfoghatatlanabb, de
biztos vagyok benne, hogy lesz, aki a saját-
jának érzi.

Gyöngyivel és családjával egy hétfő este,
hazafelé menet futottam össze. A férjét is-
mertem – egy korábbi történetet ő is megosz-
tott velem –, a szép arcú, kedves nővel
viszont csak köszönő viszonyban voltunk.
Ezért is lepett meg a lelkesedése, amikor
meglátott, és felismert a lakótelepi szürkü-
letben. 

– Amit átéltem, azt muszáj másoknak is át-
adnom – mondta különös szenvedéllyel, mi-
közben óvodás kisfia méhecskeszorgalommal
próbálta magára irányítani a figyelmet. Egy
héttel későbbre beszéltük meg a találkozást.

– Májusban átestem egy műtéten – kezdte
történetét Gyöngyi az ajándékozók leplezet-
len izgalmával. – Kedden operáltak Szat-
márnémetiben, és tudtam, hogy csütörtökön
ki kell engedjenek a kórházból, mert szom-
baton bérmálkozik a fiam. Azt is tudtam,
hogy amit kérek a Jóistentől, azt megadja.
Éjszaka három órát imádkoztam, Jézus se-
gítségét kértem. Amikor behunytam a sze-
mem, mintha aranyeső hullott volna rám.
Éreztem a felém irányuló végtelen szeretetet.
A következő pillanatban egy pásztorbotot
láttam felém jönni. Az imáim meghallgattat-

tak, időben haza tudtam menni. Ez volt az
első megtapasztalásom.

– A következőre mennyit kellett várnod? 
– Alig egy hónapot. Június 17-én a szőke-

falvi búcsúban, ahova mindig el szoktam
menni, nagy vihar kerekedett. Mindent be
kellett vinni a templomba, és amikor segíteni
szerettem volna, azt mondták, hogy a Bibliát
vigyem fel az oltárhoz.
Különös érzés kerített
hatalmába, tudtam,
hogy ennek jelentősége
van. A legnagyobb él-
ményt pedig az augusztus hozta el. Találkoz-
tam valakivel, aki azt mondta nekem: gyere
Medjugorjéba. Belém villant, hogy eljött az
idő. A Mladifest nemzetközi ifjúsági talál-
kozó alkalmából mentem el a Mária-jelené-
sek földjére. Az utazásra Déván készítette fel
a csoportot egy pap, akitől egy rózsafüzért
kaptam. Ő mondta, hogy tárjuk ki a szívün-
ket a Szűzanya előtt, és én elhatároztam,
hogy annyira kitárom, amennyire csak
tudom. 

– Mi volt a medjugorjei napok legerősebb
tapasztalata?

– Augusztus 2-án, a jelenések napján 4
órakor kimentem a sziklára, és 9 óráig vá-
rakoztam. Vittem magammal széket, azon
ültem. Behunyt szemem előtt aranygömbök
jelentek meg, aztán elöntött a Szentlélek
ereje. Sem szólni, sem mozdulni nem tudtam.

A következő pillanatban két sötét felhőt lát-
tam közeledni, majd egy nagy fehér felhő je-
lent meg előttem, utána pedig egy aranyvár.
Most már tudom, ennek az volt az üzenete,
hogy az imádsággal minden sötétséget, rossz
gondolatot el tudunk oszlatni. Volt mellettem
egy agysérült fiúcska, az édesanyja tartotta
az ölében. Odamentem hozzá, megsimogat-

tam. Elhatároztam,
hogy amikor feltűnik a
látnok, segíteni fogok
az anyának, hogy vigye
eléje a gyereket. Így is

lett. Én is megérinthettem a látnok jobb
kezét, és abban a pillanatban átjárt a Szűza-
nya hatalmas szeretete. Éreztem, hogy azt
mondja: „Fogjátok meg szorosan a kezem,
és ne engedjétek el”. Tudtam, hogy keresnem
kell egy kezet a tömegben, és át kell adnom
ezt az üzenetet. Egy férfi válaszolt a hívásra.
Megragadta, és olyan szorosan fogta a ki-
nyújtott kezem, mintha soha nem akarná el-
engedni. Legalább 40 percig haladtunk előre
a sziklákon, és bár nem volt nyitva a szemem,
tudtam, hova kell lépnem. Az üzenet itt is vi-
lágos volt: szorosan tartva kell egymást ve-
zetnünk az úton. A fesztivál utolsó napján
felvonultak a részt vevő országok, mindenki
kapott egy pásztorbotot és egy rózsafüzért.
Itt ér körbe a történet, én ugyanis tudtam,
hogy mindkét ajándékot már korábban meg-
kaptam. Hasonló érzésem támadt, amikor a

tömeg sorban állt, hogy megérintse a keresz-
tet. Éreztem, hogy nem kell előre mennem,
az a jó, ha hátulról érintem meg, hiszen én
arra vágyom, hogy a Szűzanya vezessen,
nem pedig arra, hogy előtte haladjak. A bu-
szon hazafele égi segítséggel írtam egy imát
is, azt mindennap elmondom. 

– A tapasztalataidat megosztottad a cso-
porttársakkal?

– Nem volt rá lehetőségem. Bár sokadma-
gammal utaztam Medjugorjéba, a szent he-
lyen végig egyedül voltam – persze csak földi
értelemben –, magamban elmélkedtem,
imádkoztam. Csak egy idegen nőnek mesél-
tem el, amit átéltem. Először németül kezd-
tünk beszélni, aztán kiderült, hogy tud
románul, végül magyarul is megszólalt. Ezen
sokat kacagtunk. A különleges találkozások
közé tartozott az is, amikor egy taxisofőr vá-
rakozásteljesen megállt előttem, és én, aki
mindig gyalogoltam a szálláshelytől a he-
gyig és vissza, kitártam a kezem, és áldást
kértem rá. Szavakban nehéz kifejezni azt az
örömöt, ami annak az embernek az arcán
tükröződött. Egyébként többször meggyőződ-
tem arról, hogy a zarándokok kényelméről
gondoskodó helyiek éppen az ilyen lelki
ajándékokra várnak.

– Mennyire tudtad megőrizni a medjugor-
jei élmények intenzitását a hazatérés után? 

– Azóta is végtelenül boldog vagyok, és ezt
a boldogságot szeretném másoknak is 
továbbadni. Ezért is éreztem fontosnak ezt a
találkozást.
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Pályaorientációról szól a Blogdíler 3.0

Nagy érdeklődéssel kémlelték a gyerekek a sötét eget                Fotó: Gligor Róbert László

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanévnyitó
ünnepségére szeptember 30-án, hétfőn 10 órakor
kerül sor a Stúdió Színházban (Köteles utca 6.). 

Az új tanév számos izgalmas eseményt tartogat a

hallgatók és a marosvásárhelyiek számára. A már szo-
kásossá vált, az intézet végzős diákjai által bemutatott
előadások mellett novemberben nemzetközi színházi
fesztivált tartanak, amelynek keretében külföldi és

hazai színiiskolák pro-
dukciói lesznek láthatók
a Stúdió Színházban,
decemberben nemzet-
közi színházi konferen-
ciát szerveznek, és
tavasszal is számos
szakmai eseményre
kerül sor a Művészeti
Egyetemen.

Az új tanévvel tehát új
évad is indul, ennek meg-
nyitására az egyetem vár
minden érdeklődőt! (köz-
lemény)

Tanévnyitó a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen

A hideg ellenére péntek este
gyerekek és pedagógusok né-
pesítették be a csíkfalvi iskola
kivilágítatlan udvarát. Nem
véletlenül gyűltek össze ilyen
furcsa időpontban és szokat-
lan körülmények között,
hanem rendhagyó földrajzó-
rára: egy marosvásárhelyi
csillagász vitte el teleszkóp-
ját, hogy a diákok az eget
kémlelhessék vele. 

Elsőként a naprendszerünk leg-
nagyobb bolygóját, a több mint 600
millió kilométerre levő Jupitert ve-
hették szemügyre a kíváncsiskodók,
majd a kétszer akkora távolságra
levő Szaturnusz gyűrűjét csodálták
meg százötvenszeres nagyításban.
Számos csillagképpel is megismer-
kedtek, megtudhatták, hogy a csil-
lagok vagy a bolygók pislákolnak-e
az égen, több csillaghalmazt is
megvizsgáltak, köztük a Tejút és az
Androméda galaxisokat, ezenkívül
egy nemzetközi űrállomást is meg-
figyeltek, amint végigszáguldott az
égen, hogy kilencven perc alatt
megkerülje a Földet.

Érdeklődésünkre a marosvásár-
helyi Varga István elektromérnök
elmondta: szabadidejében hobbi-
csillagászattal foglalkozik, így érke-
zett Csíkfalvára iskolai bemutatót
tartani. Szerencsére jók voltak a kö-

rülmények, tiszta, felhőtlen volt az
égbolt és zavaró fények sem voltak.
Máshová is szívesen megy felké-
résre, főként a megyében, mert kor-
látozott az ideje, de néha a
megyeközpontba is kiviszik a csil-
lagvizsgálót az utcára, hogy bárki
felnézhessen vele az égre. Tapasz-
talata szerint a gyerekeknek tetsze-
nek ezek a bemutatók, ha értik a
magyarázatot, akkor élvezettel vizs-
gálják az égitesteket. Ez elég ahhoz,
hogy később a csillagászathoz von-
zódjanak vagy felnőttként más le-
gyen az életszemléletük,
rájöjjennek arra, hogy aprók va-
gyunk a világegyetemben.

Az eseményt szervező Kovrig
Erzsébet földrajztanár lapunknak
elmondta: a csillagászati kérdések-
kel már ötödik osztályban találkoz-
nak a gyerekek, és nem egyszerű
megérteni a tananyagot, de ez jó le-
hetőség számukra élőben is talál-
kozni egyes kérdésekkel. A
gyerekeket foglalkoztatja a csillagá-
szat, nem várt kérdéseket tesznek
fel, az effajta tevékenység nagy él-
mény számukra, még az apróbbak-
nak is, akik vajmi keveset értenek
az egészből, de még a pedagógu-
soknak is. Ugyanakkor dicséretes-
nek tartja Varga István munkáját,
aki szívesen megy bemutatót tar-
tani. (gligor)

Iskolai földrajzóra másként



Erdély legfontosabb szakmai fóruma, amely most már hetedik alka-
lommal ajánl közös kommunikációs és fejlődési felületet résztvevők és
előadók számára. A kihívásokkal nem kell egyedül szembeszállnod! Épít-
sünk okos jövőt, és gondolkozzunk közösen: startupok, kis- és nagyvál-
lalati vezetők, alkalmazottak, szakértők, oktatók, politikusok, diákok és
laikusok egyaránt. 

A DSZ nemcsak informatikusokról és informatikusoknak szól, hanem
mindenkinek, aki olvasott már e-mailt telefonról, küldött üzenetet Face-
bookon, keresett vagy adott már el Google-n, és szintet szeretne lépni a
digitális világ eszközeivel a saját szakterületén. 
A 7. kiadás

2019-ben az esemény helyszíne Marosvásárhely, ahol végre a digitali-
zációs és szakmai lehetőségek terén is beszélhetünk összefogásról és
együtt gondolkodásról a mesterséges intelligencia (AI) tükrében. Új hely-
szín, új lendület és rengeteg színes program amellett, hogy elbeszélget-
hetsz szakértőkkel, akik segíthetnek vállalkozásod következő lépcsőfokra
léptetésében. Az előadások, workshopok és fórumok mellett lesz megle-
petés e-buli, digitáliskütyü-bemutató, goTransylvania kirándulás borkós-
tolóval és még nagyon sok meglepetés. 
A szervezők

Az IT Plusz Klaszter tagjai és barátai évek óta legjobb tudásuk szerint
próbálják évről évre jelentősebbé tenni a konferenciát. Bízunk abban,
hogy évek során sikerült elég tudást és tapasztalatot összegyűjteni, de
hogy ti is biztosak lehessetek benne, minden évben szakemberek segítsé-
gével állítjuk össze a konferencia programját és kommunikációját. 
A meghívottak

Igyekszünk minden évben olyan embereket meghívni, akik jelentős
szakmai tudással rendelkeznek, de mindemellett fontos, hogy ez a konfe-
rencia a találkozások és a kommunikáció helyszíne kíván lenni, ezért he-
lyet kapnak olyan szakemberek és cégek előadásai is, akik, amelyek példái
és ötletei könnyen segíthetnek vállalkozásod továbbgondolásában. Eddigi
meghívottaink közül: Deutch Tamás, Winkler Gyula, Daradics Kinga
(MOL), Egyed Zoltán (Google), Erdei Balázs (San Francisco, TET-attasé),
Kolumbán Gábor, Antal Árpád (Sepsiszentgyörgy), Kmetty József
(KURT) és sokan mások a székelyföldi, magyarországi és nemzetközi
tanügyi, vállalati, közéleti, kutatásfejlesztési és egyéb szakmákból. 
Te

Hogyha része akarsz lenni egy olyan fejlődő erdélyi közösségnek,
amely egymást segítve lesz a piacon egyedi és sikeres, akkor szeretettel
várunk. A nagyágyúkon túl szóba állhatsz olyan vállalkozókkal, akik fo-
lyamatosan jobban, kreatívabban akarják csinálni, és nem elégszenek meg
a középszerű szeméttel. Itt, a konferencián takarítunk, és közösen találjuk
meg a legmegfelelőbb digitális ösvényeket, amelyek végén a siker várja
vállalkozásodat. 
A mottó:
Természetesen a mesterséges intelligenciáról!

A 7. Digitális Székelyföld Konferencia körbejárja a mesterséges intel-
ligencia által kínált lehetőségeket a lehető legtöbb szempontból. Biztosan
sikerül megtalálni a megfelelő eszközt, bármilyen vállalatot is vezess.
Mindehhez csak annyit kell tenned, hogy közösségben gondolkozol, és
nyitottan kérdezel másokat. Szóval, éljük át közösen a digitális jövőt!
(digitalisszekelyfold.ro)

7. Digitális Székelyföld
Konferencia

Módosítanák a fekete-tengeri földgáz
kitermelését szabályozó törvényt

A befektetők számára kedve-
zően módosítaná a kormány
a fekete-tengeri földgáz ki-
termelését lehetővé tevő tör-
vénytervezetet, az erről szóló
módosító indítványt pénte-
ken tette közzé az energia-
ügyi minisztérium az
intézmény honlapján.

A tervezet több kedvező intéz-
kedést, lényegében adócsökkentést
irányoz elő, azzal indokolva ezt,
hogy a tengeri talapzatban rejlő
nyersanyag kitermelése kockáza-
tos, a módosításokkal pedig nö-
velni akarják Románia vonzerejét
a befektetők számára. A kormány
tavaly fogadta el a fekete-tengeri
földgáz kitermelését lehetővé tevő
jogszabályt, amit azonban az érde-
kelt beruházók, az osztrák OMV-
Petrom és az amerikai
ExxonMobil számára kedvezőtlen
formában szavazott meg a parla-
ment Liviu Dragnea akkori szoci-
áldemokrata pártelnök javaslatára.
Emiatt az ExxonMobil azt a lehe-
tőséget is mérlegeli, hogy kivonul-
jon a projektből. A befektetők még
nem hoztak döntést a kitermelés el-
kezdéséről.

A média emlékeztetett, hogy a
fekete-tengeri földgáz kitermelését
Donald Trump amerikai elnök is
sürgette augusztusban, amikor hi-
vatalában fogadta Klaus Iohannis
elnököt. Akkor jelezte, az Egyesült
Államok várja, hogy a román be-
fektetési feltételek kedvezőbbek
legyenek. A tervezet két nappal az-
előtt jelenik meg, hogy Viorica
Dăncilă miniszterelnök az Egye-

sült Államokba látogat, ahol töb-
bek között Mike Pence amerikai
alelnökkel találkozik, akivel meg-
állapodást ír alá az energia téma-
körben.

Az Inscop Research román köz-
vélemény-kutató pénteken közzé-
tett egy felmérést, amely a
lakosság energetikai kérdésekben
kinyilvánított álláspontját vizs-
gálta. A megkérdezettek 75,6 szá-
zaléka értett egyet a fekete-tengeri
földgáz kitermelésével, 14,7 száza-
lék ellenezte. A legtöbb megkérde-
zett, 37 százalék úgy vélte, hogy
így a lakosság előnyösebb áron
jutna gázhoz, 17,6 százalék Romá-
nia energiafüggetlenségének el-
nyerését látja ezáltal
megvalósíthatónak. A megkérde-
zettek fele szerint az oroszok húz-
nak a legtöbb hasznot abból, ha a

nyersanyagot nem termelik ki. A
válaszadók 54 százaléka úgy véli,
hogy amennyiben Románia több
gázt termel ki, mint amennyit elfo-
gyaszt, a fölösleget raktározza el,
40 százalék az eladása mellett fog-
lalt állást. A megkérdezettek 65,9
százaléka ugyanakkor a cernavo-
dai atomerőmű két újabb reaktorá-
nak megépítését is támogatja, 22,6
százalék ellenzi.

A Fekete-tenger Neptun konti-
nentális talapzatában 42 és 84 mil-
liárd köbméter közöttire becsült
gázmennyiség rejlik, amelynek ki-
termelésében Magyarország is ér-
dekelt. Tavaly magyar vállalatok
kötötték le a két ország gázhálóza-
tát összekötő román-magyar inter-
konnektor teljes, évi 4,4 milliárd
köbméteres szállítási kapacitását.
(MTI) 

A világgazdaság „még” nincs a recesszió szélén
Londoni pénzügyi elemzők
szerint a világgazdaság a nö-
vekedési ütem meredek las-
sulása ellenére még mindig
„valamelyes távolságra” van
a recessziótól, és több sokk-
hatás egyidejű érvényesü-
lése kellene ahhoz, hogy a
globális növekedés mínuszba
forduljon.

Az egyik legtekintélyesebb lon-
doni pénzügyi-gazdasági elemző-
ház, az Oxford Economics hétfőn
ismertetett átfogó tanulmányában
öt olyan sokkhelyzeti fejleményt
azonosított, amelyek – vagy ame-
lyekből néhány – együttesen 
recesszióba sodorhatják a világ-
gazdaságot: az olajárak meredek
emelkedése, a részvénypiaci árfo-
lyamok ugyancsak meredek ívű
zuhanása, a banki hitelellátás felté-
teleinek szigorodása, pénzügyi
sokkhelyzet kialakulása a feltö-
rekvő térségben és a kereskedelmi
feszültségek eszkalálódása.

Az Oxford Economics közölte:
saját fejlesztésű számítási modellje
– Oxford Global Economic Model
(GEM) – alapján ha 100 dollárra
emelkedik a hordónkénti olajár, az
1,5 százalékponttal emelné a glo-
bális inflációt, és 0,4 százalékpont-
tal lassítaná az éves világgazdasági
növekedést.

A ház szerint az amerikai rész-
vénypiacok magas árazása is koc-
kázati tényező.

Az Oxford Economics elemzői
kimutatják, hogy a ciklikusan ki-
igazított átlagos részvényárfolyam-
ráta (CAPE) az amerikai piacokon
jelenleg 40 százalékkal magasabb
az 1970-es évek eleje óta mért át-
lagnál, ugyanakkor a vállalati ered-
mények a korábban vártnál sokkal
alacsonyabb ütemben emelkedtek
az elmúlt néhány évben.

Ha az amerikai CAPE árfolyam-
ráta a 2011-2012-es szintekre
csökkenne, az 35 százalék körüli

átlagos részvényárfolyam-zuha-
nást feltételezne az amerikai tőzs-
déken 2020 végéig. Az ebből és
más nagy piacok hasonló vissza-
eséséből eredő globális rész-
vényárfolyamsokk következ-
ményeként az Oxford Economics
GEM modellje alapján 2020 vé-
géig 0,6 százalékra lassulna az egy
főre jutó globális hazai össztermék
(GDP) éves növekedési üteme.

A ház szerint hasonlóan draszti-
kus visszahúzó hatása lenne a ke-
reskedelmi feszültségek
eszkalálódásának.

Az Oxford Economics által fel-
vázolt forgatókönyv azt modellezi,
hogy az Egyesült Államok által Kí-
nával, az Európai Unióval és Me-
xikóval szemben alkalmazott
további vámemelések, valamint az
e lépések megtorlásaként hozott el-
lenintézkedések következménye-
ként végül a teljes
világkereskedelmi érték 11 száza-
lékát terhelnék magas vámok.

A cég számításai szerint ez
2020-ban 0,7 százalékra lassítaná
a fejenkénti globális GDP-érték
növekedési ütemét.

A tanulmány szerint mindez és a
többi kockázati tényező egyenként
még mindig nem lenne elégséges
ahhoz, hogy a világgazdaság
recesszióba kerüljön.

Ha azonban e tényezők egyes
kombinációi egyszerre hatnak –
például 110 dolláros hordónkénti
olajárhoz a feltörekvő térség szu-
verén kockázati kötvényfelárainak
megugrása és a tanulmányban kör-
vonalazott mértékű részvényárfo-
lyam-sokk járul –, az Oxford
Economics londoni elemzői szerint
ez már elég lenne a globális
recesszió előidézéséhez.

A ház szakértői hangsúlyozzák,
hogy történelmi távlatú visszate-
kintésben meglehetősen gyakori
több sokkhatás egyidejű vagy egy-
mást időben átfedő jelentkezése.

Ennek alapján messze nem tekint-
hető minimálisnak az a veszély,
hogy a mostani globális növeke-
dési lassulás sorozatos negatív sok-
kokat okozó, önerősítő folyamattá
válik. Erre a kockázatra más nagy
londoni házak is felhívták a figyel-
met legutóbbi előrejelzéseikben.

A Fitch Ratings nemzetközi hi-
telminősítő Londonban bemutatott
friss globális helyzetértékelésében
jelentősen lefelé módosította a
kínai és az euróövezeti gazdaságra
adott növekedési előrejelzéseit.

A cég a kínai gazdaságban az
idén 6,1 százalékos, 2020-ban 5,7
százalékos, az euróövezetben
mindkét évre 1,1 százalékos növe-
kedést vár.

A Fitch eddigi prognózisa Kíná-
ban erre a két évre 6,2, illetve 6, az
euróövezeti gazdaságban 1,2, il-
letve 1,3 százalékos átlagos GDP-
növekedéssel számolt.

A hitelminősítő szerint a világ-
gazdasági kilátások romlásának el-
sődleges oka a
kereskedelempolitika, mindenek-
előtt az amerikai-kínai kereske-
delmi viszály eszkalációja.

A Fitch Ratings számításai sze-
rint a már érvényesített és a terve-
zett további amerikai
vámintézkedések okozta sokk jö-
vőre önmagában 0,3 százalékpont-
tal lassítja a kínai gazdaság
növekedését a cég eddigi alapeseti
előrejelzéséhez képest.

A Fitch szerint az euróövezeti
gazdaságot még a rontott előrejel-
zéshez mérve is jelentősen vissza-
vetné az Egyesült Királyság
rendezetlen, megállapodás nélküli
kilépése az Európai Unióból.

A cég számításai szerint e Bre-
xit-forgatókönyv esetén a brit
GDP-érték jövőre 1,4 százalékkal
visszaesne, és az euróövezeti növe-
kedés is 0,4 százalékponttal las-
súbb lenne az alapeseti
várakozásnál. (MTI)

Szerkesztette: Benedek István
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Adókedvezményekkel csábítaná haza
a kivándorlókat a szerb kormány

Több támogatással, egyebek mellett 70 százalékos adóked-
vezménnyel csábítaná haza a szerb kormány azokat, akik az
utóbbi években külföldre vándoroltak.

Sinisa Mali pénzügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény módosítása nyomán 2020-tól azoknak, akik
az utóbbi két évben nem tartózkodtak Szerbiában, és visszatérnek az or-
szágba, ahol munkát vállalnak, 70 százalékkal csökkentik az adóját a kö-
vetkező öt évben. „Így szeretnénk őket arra ösztönözni, hogy Szerbiában
folytassák munkájukat, maradjanak és éljenek az országban a letelt öt év
után is” – fogalmazott a pénzügyi tárca vezetője.

Ehhez kapcsolódóan Ana Brnabic miniszterelnök elmondta, hogy több
intézkedést is szeretnének bevezetni, hogy minél többen térjenek haza
szülőföldjükre, ám egyelőre nem részletezte a tervezett lépéseket.

Becslések szerint évente körülbelül 50-60 ezren hagyják el Szerbiát, és
főként az egyetemi végzettséggel rendelkezők próbálnak szerencsét kül-
földön. A statisztikai hivatal szerint az utóbbi tíz évben 600 ezren költöz-
tek el Szerbiából. (MTI)



Születésének 90. évfordulóján felavatták Kocsis Sándor, az
Aranycsapat, a Ferencváros, a Budapesti Honvéd, majd az FC Bar-
celona labdarúgójának, az 1954-es világbajnokság gólkirályának
szobrát a budapesti Groupama Aréna főbejáratánál. Ifjabb Kocsis Sán-
dor meghatódottan mondta el: nem számított rá, hogy a Lelkes Márk
által készített szobor ilyen valósághűen ábrázolja majd az édesapját.
„Gratulálok a művésznek, sikerült megragadnia, milyen is volt ő, min-
denkinek köszönöm” – fogalmazott ifj. Kocsis Sándor, aki szerint a
szobor felállításával édesapja nagy álma vált valóra, hogy visszatért
oda, ahová tartozónak mindig is érezte magát.

A kiváló jobbössze-
kötő 68-szor húzta ma-
gára a címeres mezt, és
ezalatt 75 gólt szerzett.
Tagja volt az 1952-es
helsinki olimpián arany-
érmet nyert magyar vá-
logatottnak, játszott az
évszázad mérkőzésén
Londonban, az 1954-es
világbajnokságon pedig
szinte egyedül verte meg
Brazíliát, valamint Uru-
guayt, illetve 11 találattal
ő lett a torna gólkirálya.
A Spanyolországban
Aranyfejnek hívott Ko-
csis az FC Barcelona
kulcsjátékosaként két
bajnoki címet nyert, két-
szer lett Spanyol Kupa-
győztes, az 1960/61-es
idényben pedig a Baj-
nokcsapatok Európa Ku-
pája (BEK) döntőjébe
jutott. 

Felavatták a 90 éve született Kocsis
Sándor szobrát a Groupama Arénánál

A címvédő Ferencváros a hajrában két gólt szerezve 2-1-
re nyert az újonc Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó OTP
Bank Liga második fordulójából elhalasztott és vasárnap pó-
tolt mérkőzésen.

A találkozó elején a Zalaegerszeg akarata érvényesült, több
támadást vezetett, a Ferencváros kissé fáradtnak tűnt az Es-
panyol vendégként csütörtökön lejátszott barcelonai Európa-
liga-mérkőzést követően. Radó két ziccert is elhibázott az
első félórában, igaz, az egyiknél lest intett a partjelző. A szü-
net előtt azonban Ikoba szép egyéni megmozdulásával így is
góllá érett a jobban futballozó újonc fölénye (1-0). A címvédő
enerváltságáról beszédes adat, hogy egyetlen kaput eltaláló
lövése sem volt az első félidőben.

A folytatásra viszont sokkal lendületesebb játékkal érkez-
tek ki a zöld-fehérek, akik ennek ellenére nem igazán jutottak
helyzetig, nem tudták feltörni a hazaiak szervezett védeke-
zését. A fővárosiak még 11-esből sem tudtak egyenlíteni,
mert a bal felső sarkot célzó Varga a keresztlécet találta el. A

kezdeti lelkesedés a kimaradt büntető után alábbhagyott, a
ZTE még magabiztosabban őrizte az eredményt, és kontra-
játékra rendezkedett be. A hajrában aztán egy vendégszöglet
alapjaiban változtatta meg a meccset, ugyanis a csereként be-
állt Leandro egyenlített (1-1), a Ferencváros pedig ettől új

erőre kapott, és a hosszabbításban a győzelmet is megszerezte
Nguen szép megoldása és a hazai védők határozatlansága
eredményeként (1-2).

Amikor már azt hittük, végre
megállt a marosvásárhelyi sport ves-
szőfutása, és a saját bajtársak (értsd:
marosvásárhelyi, a helyi közösség
érdekeit képviselő politikusok) po-
fonjai után a sebeit nyalogatva és le-
gyengülve ugyan, de legalább
minimális szinten folytathatja a te-
vékenységét, újabb megsemmisítő
csapásról értesülhettünk. A női röp-
labdacsapat, amely veretlenül jutott
vissza az előző idény végén az élvo-
nalba, értesítette a sportági szövetsé-
get, hogy visszalép az A1 osztályból.

Ezt a döntést szinte az utolsó pil-
lanatig halogatták a szakosztály ve-
zetői. A hét végén barátságos
előkészületi tornára volt hivatalos
Kolozsvárra a csapat, ahol a há-
zigazdák, a Lugosi CSM és a ma-
gyarországi Jászberény lett volna az
ellenfél. A torna megkezdése előtt
egy nappal értesítették azonban a
szervezőket, hogy nem utaznak el
Kolozsvárra, és aznap küldték el a
szövetségnek is a hivatalos értesí-
tést, hogy nem indulnak el az A1
osztályban. A rajt előtt mindössze
két héttel…

A marosvásárhelyi szurkolókat
pedig az érdekli a legkevésbé ebben
a történetben, hogy ismét létszámhi-
ányos lesz az élvonalbeli bajnokság,
sokkal inkább az, hogy a városnak
egy újabb csapata tűnik el a romá-
niai sport élvonalából. Marosvásár-
helyt pedig egyetlen csapat képviseli
majd a legmagasabb szintű bajnok-

ságokban, ám nem a CSM szakosz-
tályáról van szó, hanem a Sirius-Mu-
reşul női kosárlabdázóiról. 

Az egyetlen vigasz, hogy a terem-
labdarúgókhoz hasonlóan a maros-
vásárhelyi röplabdacsapat nem tűnik
el teljesen, hanem marad az A2 osz-
tályban. Ez a csapat azonban nem a
CSM szakosztálya, amely teljesen
megszűnik, hanem a CSU Medicina
kiválósági központja, az a mentőöv,
amely lehetővé teszi a minimális
szintű túlélést.

A Medicinát az A2 osztály Nyu-
gati csoportjába sorolták be,
amelybe a tavalyi tízhez képest az

idén mindössze hat csapat nevezett.
Az első fordulót október 19-én ren-
dezik, ekkor Tordán vendégszerepel
a klub, egy héttel később a Temes-
vári Politehnicát fogadják a Pong-
rácz Antal csarnokban. A csoport
további tagjai: SCM U Craiova,
Nagyváradi CSU, Máramarosszigeti
CSM.

A bajnokság alapszakasza már ja-
nuár 25-én lezárul, ezt a rájátszás
követi. Egyelőre nem világos, hogy
a túlélésen túl mi lehet a célkitűzés,
és az sem, hogy kik maradtak a ke-
retben. (bálint)

Visszalépett a női röplabdacsapat is!

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az elsőosztályú röplabdának vége Marosvásárhelyen Fotó: Nagy Tibor
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Eredményjelző
* 1. liga, 10. forduló (vasárnapi és hétfői eredmények):
FC Botoşani – Chindia Târgovişte 0-3, Bukaresti FCSB
– Kolozsvári CFR 0-0, Konstancai Viitorul – Jászvásári
CSM Politehnica 2-1; az élcsoport: 1. CFR 21 pont, 2. 
Viitorul 21, 3. Craiova 19
* 2. liga, 8. forduló (vasárnapi és hétfői eredmények): Bu-
karesti Rapid – Bodzavásári SCM Gloria 3-2, Konstancai
Farul – Temesvári Ripensia 1-0; az élcsoport: 1. Turnu
Măgurele 22 pont, 2. UTA 16, 3. Bodzavásár 16
* Magyar Kupa, 6. forduló (vasárnapi eredmény): Pilisi
LK-Legenda Sport (megyei I.) – Kisvárda Master Good
0-1 (0-0) Tokmac Nguen, a Ferencváros játékosa (földön fekve) berúgja csapata máso-

dik gólját Demjén Patrik, a ZTE kapusa mellett az OTP Bank Liga 2. fordulóból
elhalasztott mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2019. szeptember 22-
én Fotó: MTI/Varga György

A hajrában fordított Zalaegerszegen a címvédő FTC

Első magyarként Zsóri Dániel nyerte az év legszebb gól-
jáért járó, idén tizenegyedszer átadott Puskás Ferenc-díjat,
amelyet hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA)
milánói gáláján vehetett át. A fényűző eseményen a legjobb
futballistának járó elismerést Lionel Messi kapta.

A milánói Scala környékét hermetikusan elzárták az átlag-
emberek elől, délután több tucat rendőr és tűzszerész vizs-
gálta át a területet, óriási volt a biztonsági készülődés. Az
úgynevezett zöld kárpiton 19.30-tól kezdtek bevonulni a fut-
ballvilág csillagai fotósok és televíziós stábok össztüzében.
Az érkező sztárokat még néhány rendőr is fotózta, amiért
nem sokkal később komoly feddést kaptak parancsnokuktól.
A „legnagyobbak”, mint például Lionel Messi vagy Virgil
van Dijk, stílusosan, szinte közvetlenül a kezdés előtt érkez-
tek, viszont volt egy nagy hiányzó, ugyanis hiába vártak rá
rengetegen, Cristiano Ronaldo végül nem jelent meg.

A Puskás-díj a gála első elismeréseként került terítékre, a
végső döntést meghozó zsűrit – korábban a szurkolók szava-
zata döntött – öt-öt legendás férfi és női futballista alkotta: a
férfiak között két korábbi aranylabdás, a brazil Ronaldo, va-
lamint az angol Michael Owen szerepelt, valamint ott volt
minden idők legeredményesebb vb-góllövője, a német Mi-
roslav Klose, az olasz tankcsatár Christian Vieri, valamint a
korábban bombagóljairól is ismert védekező középpályása,
az elefántcsontparti Yaya Touré. A nőket a norvég Ann Kristin
Aarones, az amerikai Brandi Chastain, a kínai Han Tüan, a
skót Julie Fleeting és az olasz Patrizia Panico képviselte.

Zsóri Dániel február 16-án a Debrecen színeiben a későbbi
bajnok Ferencváros elleni hazai NB I-es találkozón a 81.
percben csereként állt be élete első felnőtt élvonalbeli mér-
kőzésére, majd a 93. percben, 15 méterről ballal a kapu jobb
alsó sarkába ollózott, megszerezve csapatának a győzelmet.
Mellette Lionel Messi és Juan Fernando Quintero volt jelölt,
előbbi egy csodálatos emeléssel, utóbbi pedig bomba szabad-
rúgással került a legjobb három közé a tíz jelölt közül.

„Óriási megtiszteltetés, hogy a legnagyobb magyar játé-
kosról elnevezett díjat első magyarként nyerhettem el. Kö-
szönöm a családomnak, a hozzám közel álló embereknek, a
klubjaimnak. Ugyanakkor az utamnak még nagyon az elején
járok” – mondta a színpadon Zsóri.

A díjat Michael Essien, a Chelsea és a Real Madrid korábbi
középpályása adta át, miközben a kamera az arcára fagyott
mosollyal ülő, ötödik jelölése után is „hoppon” maradt Messit
is mutatta. A Barcelona sztárja ugyanakkor nem sokkal ké-
sőbb vigasztalódhatott, ugyanis ő vehette át az év játékosának
járó elismerést Gianni Infantino FIFA-elnöktől.

A 32 éves támadó pályafutása során hatodszor lett a leg-
jobb a FIFA szavazásán. A voksoláson a szurkolók szavazatai
(25 százalék) mellett a szövetségi kapitányok, válogatott csa-
patkapitányok és újságírók voksai döntöttek.

A holland Virgil van Dijknek, a BL-győztes Liverpool vé-
dőjének így nem sikerült a duplázás azt követően, hogy az

Európai Labdarúgó-szövetségnél ő lett a legjobb, míg az
ugyancsak jelölt Cristiano Ronaldo nem vett részt az esemé-
nyen.

A legjobb edzőnek járó elismerést Jürgen Klopp, a Bajno-
kok Ligája-győztes Liverpool trénere vette át, a Fair Play
díjat pedig Marcelo Bielsa és csapata, a Leeds United kapta,
amiért áprilisban az Aston Villa elleni találkozón úgy szerzett
gólt együttese, hogy egy birminghami játékos előtte megsé-
rült, ő pedig utasította tanítványait, hogy engedjék egyenlíteni
a riválist.

A nők között a világbajnok amerikai válogatott képviselői
domináltak, a legjobb edző Jill Ellis szövetségi kapitány lett,
míg a legjobb játékos a vb legjobbjának is megválasztott
Megan Rapinoe.

Zsóri Dánielé a Puskás-díj, Lionel Messi az év játékosa

Zsóri Dániel  Fotó: EPA

C. Ronaldo a kanapéról posztolt, 
miközben Messi az év legjobbja lett

Hiába volt versenyben az év legjobbja címért és válasz-
tották be az év álomcsapatába, Cristiano Ronaldo nem je-
lent a hétfőn rendezett FIFA The Best gálán. Miközben
Messi épp a színpadon mondta köszönőbeszédét, Cristi-
ano Ronaldo 184 millió követőt számláló Instagram-olda-
lára posztolta a fotót, amelyen a kanapéján ülve olvas. A
képaláírás pedig így szól: „A türelem és a kitartás külön-
bözteti meg a profit az amatőrtől. Minden, ami ma nagy,
egyszer kicsi volt. Nem érhetsz el mindent, de mindent
megtehetsz annak érdekében, hogy álmaid valóra válja-
nak. Ne felejtsétek el, az éjjel után mindig felkel a nap” –
hívta fel a figyelmet a FIFA-gálát élőben közvetítő M4
Sport. Emlékeztettek: Ronaldo egy éve az Aranylabda-
gálán sem jelent meg, amikor madridi csapattársa, Luka
Modric nyert.

Mivel mindhárom végső jelölt válogatottja csapatkapi-
tánya is egyben, már azt is tudni, kire szavaztak az év leg-
jobbjai közül. Messi Van Dijkra, Van Dijk Messire
szavazott a top 3-ban, Ronaldo viszont egyik végső rivá-
lisára sem. A gála alatt a portugál válogatott Twitter-oldala
sem tétlenkedett, miközben Messi „The Best” lett, kitettek
egy képet, amelyre azt írták: „Cristiano the best ever”,
azaz Cristiano a valaha volt legjobb.



Szigorúbban büntetik a veze-
tés közben mobiltelefont
használó autósokat, akár be-
szélgetnek, SMS-üzenetet
írnak, filmeznek vagy élőben
közvetítenek – tájékoztatott
a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség. 

Október 12-étől lépnek hatályba
azok a KRESZ-módosítások, ame-
lyek az eddiginél sokkal nagyobb
bírságokat szabnak meg. Augusz-
tus 12-én a kormány elfogadta a
közúti közlekedésre vonatkozó
2002-es évi 195-ös számú sürgős-
ségi kormányrendelet 11-es számú
módosítását. Az előző közúti tör-
vényben csak a mobiltelefonon
való beszélgetés miatti bírság sze-
repelt, az új szabályozás szerint
azonban tilos vezetés ideje alatt
kézben tartani a mobiltelefont vagy
bármilyen olyan mobil eszközt,
ami vételezésre, szöveg- vagy vi-
deóküldésre alkalmas. Az előírás
figyelmen kívül hagyása III. osz-
tályba sorolt, 6–8 büntetőpont ér-
tékű bírságot von maga után, ami
jelenleg 870–160 lej közötti ösz-
szeg, és négy büntetőpont levoná-
sával jár.

A szankció személygépkocsit,

haszonjárműt, traktort, villamost
vezetőkre, de kerékpárosokra is ki-
terjed, illetve mindazokra a közúti
közlekedési eszközökre, amelyekre
nem szükséges hajtási jogosítvány.
A mobiltelefon vezetés közbeni
használatáért 4–5 büntetőpont ér-
tékű bírság (580–725 lej) és a jo-
gosítvány 30 napos felfüggesztése
is jár, ha vezetés közben az autós
egy másik közúti kihágást is elkö-
vet. Ez lehet sebességhatár túllé-
pése 10–20 km/órával vagy ennél
nagyobbal, a pozíciófények hasz-

nálatának elmulasztása európai
utakon és autópályákon, a követési
távolság be nem tartása, ha ennek
eredményeként történt baleset, a
szabálytalan sávváltás vagy tolatás
és megfordulás, ha ezáltal egy
másik járműben anyagi kár kelet-
kezett, az elsőbbségadás elmulasz-
tása a gyalogosok számára,
szabálytalan behatolás zsúfolt út-
kereszteződésbe, az előzési szabá-
lyok be nem tartása, a vasúti
átjáróknál való szabálytalankodás
stb. (Pálosy Piroska)
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Fotó: Nagy Tibor 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Nagyobb bírságok októbertől
A mobiltelefon-használat veszélyei

Az E.ON szakemberei figyelmeztetnek
Vigyázat, „energiavámpírok”! 

Kárpát-medencei pedagógusok számára a
Járd végig! projekt keretében ingyenes to-
vábbképzési lehetőséget biztosít a Szeged-
Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos
Pedagógiai Intézete (SZEGEPI), melyre
2020. december 31-ig folyamatosan lehet je-
lentkezni. 

A projekt célja a Kárpát-medencei összmagyar
kapcsolatok erősítése, személyes kapcsolatok kiala-
kítása, korábban kialakított személyes kapcsolatok
fenntartása és azok elmélyítése. A Járd végig! prog-
ramjainak megvalósítása során több mint 1000 peda-
gógus bevonásával erősítenék a nemzeti
összetartozást, és ennek keretében azt, hogy a Ma-
gyarországra érkező célcsoport személyes élménye-
ken keresztül közvetlenül szerezzen tapasztalatot az
anyaországról.

•A 30 órás akkreditált továbbképzések keretében
az alábbi lehetőségeket kínálják:

Hatékony konfliktuskezelési technikák; Koopera-
tív tanulás, a csoportmunka pedagógiája, az együtt-
működésen alapuló tanulásfejlesztés lehetőségei;
Resztoratív technikák az iskolában; Korszerű, szak-
szerű pedagógiai értékelés gyakorlata; Családpeda-
gógiai ismeretek. 

•A 15 órás tréningek keretében: Korszerű tanulás-
szervezési eljárások; Az anyanyelvi nevelés új straté-
giái; Magyarságismeretek; Hátrányos helyzetű
gyerekek pedagógiája; Tanulókat és diákokat érintő
társadalmi hátrányok csökkentését célzó és az okta-

tási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést segítő
tevékenységek; Tanulói mobilitás serkentését ösz-
tönző tevékenységek; Tanulók fejlődési szükséglete-
ihez, élethelyzetéhez, igényeihez illeszkedő
differenciált fejlesztések megvalósításának támoga-
tása; Képzésfejlesztés, képzés, továbbképzés; Men-
toráció, tanácsadás (pl. jó gyakorlatok bevezetéséhez
kapcsolódó); Érettségi felkészítők; Egyetemi pálya-
választást segítő programok; Egyetemi hallgatói
bennmaradást segítő programok; Munkaerőpiaci be-
lépést segítő programok; Kiemelt tehetségek támoga-
tása; Tematikus tanulmányutak stb. A jelentkezések
benyújtása folyamatos. Feltétel: egyetemi és/vagy fő-
iskolai végzettség. Munkakörök: tanító, tanár, gyógy-
pedagógus, fejlesztő pedagógus, szakoktató,
könyvtáros tanár, óvodapedagógus. Javasolt megbí-
zások, funkciók (tevékenységek): intézményvezető,
intézményvezető-helyettes, osztályfőnök, gyakorló-
iskolai vezető tanár, óvodai szakértő, szabadidő-szer-
vező. 

Jelentkezni elektronikusan: www.szegepi.hu/peda-
gogia.

A képzések már megkezdődtek, és 2020. december
31-ig tartanak, helyszínek: Szeged, Szarvas, Békés-
csaba. A SZEGEPI az utazás és a részvétel teljes költ-
ségeit biztosítja a jelentkezők számára.

Bővebb információ a képzésekkel és a jelentkezés-
sel kapcsolatban: szegepi@gmail.com, www.sze-
gepi.hu Dukai Ágnes projektkoordinátortól:
dukai.agnes@szegepi,hu, tel.: +36 20 807 62 07. (sz.)

Ingyenes külhoni továbbképzések
pedagógusoknak

A háztartásokban számtalan
háztartási gépet használnak,
azonban kevesen figyelnek
oda ezek fogyasztására. A vil-
lanyhálózathoz csatlakozta-
tott készülék – például egy
televízió – még akkor is elekt-
romos áramot fogyaszt, ha
nincs bekapcsolva. Az E.ON
Románia villanyáram-szolgál-
tató részlege arra hívja fel a
figyelmet, hogyan lehet csök-
kenteni az áramfogyasztást.

A háztartási gépek használata
mindennapjainkban már elengedhe-
tetlen. Gondoljunk csak a hűtőszek-
rényekre, a mosógépekre, a
televíziókra, a számítógépekre. Ter-
mészetes, hogy üzemeltetésükkor
villamos energiát fogyasztanak, de
csak ritkán tesszük fel a kérdést,
hogy mennyit is? Főleg akkor, ha
nem használjuk ezeket. Fel sem
merül bennünk, hogy ezek a gépek
akkor is fogyasztanak áramot, ami-
kor nem üzemelnek, nincsenek be-
kapcsolva, de konnektorhoz vannak
csatlakoztatva. Ezért a hűtők kivé-
telével tanácsos a csatlakozókat ki-
húzni a konnektorból. Számítások
szerint évente átlagban 180 lej spó-
rolható meg azzal, ha áramtalanít-
juk a készülékeket. Kimutatták,
hogy bármely konnektorhoz csatla-
koztatott, feszültség alatt levő ház-
tartási gép készenléti üzemmódban
a működéséhez szükséges energia
40-70%-át fogyasztja el. Ezért aján-
lott kihúzni a csatlakozót a konnek-
torból, illetve programozható
konnektort, vagy kapcsolóval ren-
delkező hosszabbítót kell használni. 

A villanyáram-szolgáltató arra is
felhívja a figyelmet, hogy ha a hű-
tőszekrényekben meggyűl a jég,
vagy ha a hűtő hőforrás mellett mű-
ködik, az áramfogyasztása akár 30
százalékkal magasabb lehet. 

Bár az ősz beálltával már nem
kell bekapcsolni a légkondicionáló
berendezéseket, mégis jó tudni,
hogy az optimális fogyasztás el-
érése érdekében a kinti hőmérsék-
letet is figyelembe kell venni. Ha
odakint 30 Celsius-fok van, az ide-
ális fogyasztás érdekében a beltéri
hőmérsékletet 23–24 Celsius-fokra
kell állítani. Érdemes a régi légkon-
dicionáló berendezéseket újabb ge-
nerációs, inverter technológiájú
berendezésekre cserélni, hiszen
ezekkel a berendezésekkel 30 szá-
zalékkal csökken a fogyasztás. 

Tekintettel arra, hogy a meleg víz
előállítására használt bojler pár hét
alatt annyi energiát használ fel, mint
egy hűtőszekrény, tanácsos napele-
met szereltetni, amivel energia állít-
ható elő, s ami lényeges
megtakarítást tesz lehetővé. Ha erre
nincs lehetőség, akkor A osztályú
energetikai besorolású bojlert aján-
latos szereltetni.

Az sem mindegy, hogy a mosó-
gép milyen hőfokon mos, ha ala-
csonyabb a hőfok, akkor kisebb a
fogyasztás. 

A szakemberek egyértelműen ál-
lítják, hogy komfortunk és az ener-
giahordozókra fordított kiadásaink
az általunk használt gépek jó hatás-
fokától függ – közölte a szolgáltató.
(mezey) 

A bűnözésmegelőzési akciók célja a lakosság
biztonságérzetének növelése és a lakásbetö-
rések számának csökkentése, ennek jegy-
ében a rendőrség az alábbi tanácsokkal látja
el a lakosságot:

Lakóközösségben élve ki kell használni a kapute-
lefon adta előnyöket, mivel megtörténhet, hogy épp
egy tolvajt engednek be a lépcsőházba. Ne nyissák ki
az ajtót, csak miután meggyőződtek arról, hogy ki
csenget, és ezt a gyerekeknek is meg kell tanítani.
Ugyanakkor meg kell értetni velük, hogy akkor se
nyissanak ajtót, ha egy ismeretlen a szülőkre vagy ro-
konokra hivatkozva szeretne belépni, mert annak sú-
lyos következményei lehetnek. 

A biztonsági ajtólánc is hasznos lehet, ha hívatlan
vendég érkezik. Az ajtót nem csak távozóban, hanem

olyankor is zárva kell tartani, amikor a lakók otthon
tartózkodnak. A házalóknak nem ajánlatos ajtót nyitni
vagy vásárolni tőlük, legfőképp pedig a lakásba be-
engedni őket. Nem érdemes otthon nagyobb pénzösz-
szeget tartani, ha mégis, akkor nem ajánlott senkinek
sem mesélni az értékekről. Amennyiben bármelyik
családtag elveszíti a lakáskulcsot, azonnal le kell cse-
rélni a zárat vagy a lakatot, de ugyanezt tanácsolják
akkor is, ha lakáscsere történt.

Ha idegeneket látnak a lépcsőházban téblábolni,
ne habozzanak, kérdezzék meg őket, hogy kit keres-
nek. Ezáltal az esetleges bűnözők elbátortalanodnak.
Amennyiben betörés gyanúja áll fenn, mihamarabb
jelezzék a rendőrségnek, és próbálják hasznos infor-
mációkkal segíteni a nyomozó hatóság munkáját.
(sz.p.p.)

Rendőrségi tanácsok
Bűnözésmegelőzés céljával

A törvényszék bűnügyi osztálya
Októbertől

ideiglenes székhelyen 
A Marosvásárhelyi Törvényszék

tájékoztatja az érdekelteket, hogy
október 2-ától a bűnügyi osztály
ideiglenesen áthelyezi tevékenysé-
gét a marosvásárhelyi Dózsa
György utca 143. szám alatti szék-
helyre. 

Az ideiglenes székhely-változta-
tásra a jelenleg zajló felújítási és
épületbővítési munkálatok miatt
kerül sor, mindez azonban nem aka-
dályozza az osztály működését – tá-
jékoztatott a törvényszék elnöke,
Veronica Szász. (sz.p.)

Illusztráció



A 2019-es Vásárhelyi Forga-
tagon fergeteges koncertet
tartott szülővárosában
Keresztes Ildikó együttesével.
Viszont kevesen tudják, hogy
a koncert előtt, majd utána is
orvosi ápolásra szorult. Sze-
rencsére nincs ok a pánikra,
hiszen a vizsgálatok kimutat-
ták: Ildikó egészséges, vi-
szont több pihenésre van
szüksége. 

A minap a marosvásárhelyi Bo-
lyai utcai Tutun kávéház teraszán
erről is, és főleg a karrierjéről, a
családjáról és nem utolsósorban vá-
sárhelyi emlékeiről kérdeztem az
énekesnőt, aki színésznő is.
Orvosi ápolásra szorult,
de egészséges

– Nyomban fel is teszem a kér-
dést: hogy szolgál az egészsége,
tudva, hogy a vásárhelyi koncert
előtt orvosi ápolásra volt szük-
sége?

– Köszönöm, most jól vagyok,
hála a Fennvalónak, viszont kény-
szerszabadságra mentem. Marosvá-
sárhelyre egy nagyon kimerítő turné
után érkeztem, hiszen zenekarom-
mal megjártuk Montenegrót, több-
ször Erdélyt, emellett Szlovákiát és
Kárpátalját is, és ugye, mindig elfe-
lejtem, hogy elmúltam már 20 éves,
bármennyire is fegyelmezett és ma-
ximalista vagyok. Erre a terhelésre
még rátett egy lapáttal a nagy
meleg, így már éreztem a vásárhelyi
koncert előtt, hogy vesztettem az
erőmből, de elhatároztam, hogy az
itteni koncertem semmiképpen sem
mondom le. 

A Szamaritánus mentőszolgálat
orvosaitól a koncert előtt kaptam
egy vitaminos infúziót, így végül le
tudtam játszani a koncertet. Az ösz-
szes visszajelzés pozitív volt, hiszen
a rajongók semmiről nem tudtak. 

– Milyen volt a koncert, a vásár-
helyi közönség?

– Nagyon jó, mint mindig: 
Marosvásárhelyen már pár éve nem
álltam színpadra, utoljára az Auto-
stop együttessel léptem fel a Kultúr-
palotában, ahol tízperces állótapssal
köszöntöttek a koncert után. 

– A soron következő koncertjeit
le kellett mondania?

– Igen, sajnos másnap a homo-
ródalmási és a rétyi koncerten csak
az együttesem vett részt, ugyanis
nem tudtam felkelni, és két órát újra
kinn voltak nálam a mentősök. Újra
infúziót kaptam, megvizsgáltak, de
szerencsére semmi szervi problé-
mám nincs, ám ha az iramot nem
csökkentem, lehetnek gondok. Na-
gyon hálás vagyok mindenkinek,
aki segített rajtam az elmúlt idő-
szakban. Időközben lett volna Ba-
lázs Fecóval a budapesti
Zsinagógában egy nagykoncertem,
egy kárpátaljai koncertem, emellett
egy könyvfesztiválon is részt kellett
volna vegyek, azokat kénytelen vol-
tam lemondani.

Remélem, a soron következő
koncertjeimet nem kell lemonda-
nom. Nem beszélve arról, hogy
nekem ez egy másfajta stresszhely-
zet, amikor Marosvásárhelyen kell
fellépjek, hiszen még 30 év után is
izgulok a koncertjeim előtt, ami egy
pluszteher számomra. 
Azok a csodálatos
marosvásárhelyi évek!

– Térjünk vissza egy kicsit az if-
júkorára. Hogyan emlékszik
vissza szülővárosára és az itt
töltött időre?

– A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum diákja voltam – a generációm
kultikus helye volt –, az első három
osztályt itt jártam. Utána két évre a

kolozsvári Gheorghe Stroia Állami
Balettintézetbe kerültem, majd
onnan vissza Marosvásárhelyre; a
6–8. osztályba a volt 9-es iskolában
jártam (jelenleg Szász Albert Sport-
líceum), mivel akkor szertornáztam.
Családommal a volt Kossuth Lajos
utcában laktam 17 éves koromig,
így a főtér, a Bolyai utca, a Somos-
tető, a Cementlapok kedves helyek
maradtak számomra, az Arta mozi
is gyakran eszembe jut, ahol ifjúko-
runkban szinte naponta „csövez-
tünk”, ott mindig lehetett valakivel
találkozni. Minden a városhoz köt,
ami az ifjúkoromat illeti. 

– Gyerek- és ifjúkora Marosvá-
sárhelyhez fűzi, bár Magyaror-
szágon teljesedett ki mint
művész. Már annak idején sze-
rette a zenét?

– Igen. Emlékszem, hogy a Sza-
badi utcában lakó Patek Levente ba-
rátomnál voltak rendszeresen a
klubdélutánok. Ott rengeteg magyar
zenét hallgattunk, bár akkor már
minden magyar dolog tiltott volt.
15–16 éves lázadó suhancok vol-
tunk, minden magyar újságot, ma-
gyar könyvet, magyar lemezt féltve,
külföldről dugdosva szereztünk be.
Mindamellett, hogy akkoriban
gyakran jártunk Autostop-, Reflex-,
Novax- stb. koncertekre, még nem
tudtam, hogy a zene lesz a hivatá-
som, hiszen csak terveztem, hogy
idővel megpróbálok felvételizni a
helyi Színművészeti Főiskolára. 

– De mégis, hogyan került kap-
csolatba a zenével?

– Abban az időben barátok közt,
házibulikban divat volt a gitár, a ze-
nélgetések, és ott jókat énekeltünk.
A baráti körömben vették észre elő-
ször, hogy milyen „vastag” a han-
gom. – Beszélj már, mert neked
olyan furcsa a hangod! – mindig ezt
mondták nekem. Előbb csak
csodálkoztam, de idővel
nekem is feltűnt, hiszen
kicsi és törékeny voltam.
Annak idején csak az Abba-
és a Boney M-dalok voltak
ismerősek, de mi kívülről
fújtuk az Edda-, East-,
Omega-, V’Moto Rock-,
Korál-, Piramis-, Koncz
Zsuzsa-, Komár László-,
Zalatnay Sarolta-számokat.
Tulajdonképpen az a baráti
társaság határozta meg,
hogy mi legyen a hivatá-
som. 

Arra is szívesen emlék-
szem vissza, hogy a Szak-
szervezetek Művelődési
Házában Titus Daschievici
szervezésében voltak az au-
diţii elnevezésű, csütörtök
esti rockbulik, ahová egy-
szer elvitt a Patek Levi ba-
rátom. Éppen Janis Joplint
mutatták be. Az a zene le-
nyűgözött, utána három
napig Joplinnal keltem és
feküdtem, de akkor már el-

döntöttem, hogy a zenéből fogok
megélni. 
A torna is jelentős szerepet töltött
be az életében

– Azt, hogy tornászott, tudomást
szerezhettünk Oláh János minap
megjelent A vásárhelyi torná-
szok című kötetéből. Kérem, me-
séljen egy kicsit azokról az
évekről is…

– A Bolyaiban 6 éves koromban
kezdtem el szertornázni, az első
edzőm Bogdán Jenő volt. Miután
hatodikos koromban a kolozsvári
balettiskolából visszakerültem Ma-
rosvásárhelyre, a 9-es iskolában
Rokaly Vilmos edzett. Idővel meg-
szüntették a női torna szakosztályt
Vásárhelyen, csak a férfiszakosz-
tály maradt, mert eredményesebb
volt. Én nem akartam abbahagyni
nyolcadikos diákként, de éppen
akkor került a városba Fodor Gi-
zella tornaedző, ritmikus sportgim-
nasztika szakot indított, így rövid
időn belül országos dobogós helye-
zéseim voltak. Tizenegyedikes ko-
romig folytattam, aztán az érettségi
után, 1982-ben édesanyám második
házassága révén áttelepedtünk Ma-
gyarországra. 

– Egykori tornásztársai közül
tartja-e valakivel a kapcsolatot?

– Hogyne, többel is! Például a
Los Angelesben élő Deutsch Vera a
világhálón értesült Oláh János
könyvéről, így szereztem neki egy
példányt. A fogorvosként tevékeny-
kedő Deutsch 56 éves korában újra
elkezdett tornázni, és öreglányver-
senyeken indul, ami hihetetlen! 

– A tornának is köszönhetően
lett maximalista a karrierében?

– Gondolom, igen. Épp ezen vic-
celődtünk a vásárhelyi koncertem
előtt, hogy mivé nevel a torna, és
ezt mind onnan hozom: „…elsősor-

ban egészséges, edzett, fegyelme-
zett karakter, harcias, magabiztos
egyéniség kialakulása a sportoló ré-
széről” – ez olvasható Oláh János
könyvében. Ez vagyok én, és nem
is tudom másképpen csinálni, hi-
szen vagy nagyon csinálom, amit
teszek, vagy nem csinálom sehogy.
Ezt egy dalomban is megéneklem:
„Egészen, mert félig semmit sem
tudok…”

Mindamellett, hogy erős karak-
terű, abnormálisan érzékeny is va-
gyok. Nemegyszer hangoztattam,
hogy hozzám képest a veréb terro-
rista. Ez nem egy mesterséges álca,
nem szabad soha senkit a külseje
után megítélni. Nyilván van egy tar-
tásom, neveltetésem, és a gyöke-
reim is meghatározóak, amelyeket
mind innen kaptam. Amúgy egy
oroszlán és sárkány csillagjegyű
ember soha nem elégszik meg sem-
mivel, mindig többet akar, ez hajt
előre. 
Göröngyösen induló,
de idővel kiteljesedett életpálya

– Gondolom, nem volt könnyű
18 évesen házat, mi több, hazát
is cserélni…

– Hát nem. Amikor kikerültem
Magyarországra, sokan bántottak,
hogy román vagyok. Folyton azt
hallottam, hogy „menj haza!”, és
„mit osztod itt az észt, oszd inkább
otthon!” stb. De ennek vannak szép
és kevésbé szép vetületei is, hiszen
engem nem vetett vissza, sőt egyre
erősebbé és büszkébbé tett. Amúgy
előnyös helyzetben vagyok, mert
nekem két hazám van, és mind a két
hazámban szeretnek és elismernek,
de persze irigy és rosszindalatú em-
berek mindig lesznek, ezeket nem
veszem számba. Akiknek nem va-
gyok szimpatikus, azok úgysem
fognak szeretni, már nincs bennem
megfelelési kényszer. Eléggé kiter-
jedt a családi, baráti, szakmai
köröm, rájuk fókuszálok, nem is va-
gyok másra rászorulva. Fontos szá-
momra, hogy nagyon büszke
vagyok arra, honnan származom. 

– Eddigi karrierje során több ki-
emelkedő zenésszel dolgozott…

– A marosvásárhelyi koncertem
után kellemes meglepetésben volt
részem, hiszen életem második leg-
szebb bókját kaptam: Boros Zoltán,
a neves romániai zeneszerző, film-
rendező és televíziószerkesztő azt
mondta: „Ildikó, nekünk te vagy a
vásárhelyi Janis Joplin!”. Ez nagy
lelki elégtétel volt, olyan, mint ami-
kor a színházban azt mondták, hogy
„tiszta Kiss Manyi vagy!”. Ezt a két
bókot a lelkemben bekeretezve
fogom őrizni, ott, ahol a Cserháti
Zsuzsától és számos előadótól, hí-
rességtől is van még. Azok a zené-

szek, akikért egykoron
rajongtam, és mindent elkö-
vettem, hogy bakelitlemezt
szerezzek be tőlük, azok
közül sokkal találkoztam ké-
sőbb, együtt énekeltünk (pl.
Balázs Fecó, Pataki Attila,
Kóbor János stb.), és az első
perctől elfogadtak, elismer-
tek, ők akartak velem dol-
gozni. Erről egykoron
álmodni sem mertem. Igazi
nagy szerencséjük van gene-
rációm tagjainak, hogy elő-
deinktől még lehet tanulni,
mert azoknak, akik ezután
jönnek, nem biztos, hogy tu-
dunk mi majd életműveket
hagyni magunk után ebben a
felhígult, elértéktelenedett
világban. Ezért a generációm
nagyon hálás. 
– Mint köztudott, ön nem-
csak sikeres énekesnő, elő-
adóművész, de ismert
színésznő is. Énekesként
többször fellépett Marosvá-
sárhelyen, Erdélyben, szí-

nésznőként erre mikor kerül
sor?

– A budapesti Turay Ida Színház-
ban van egy csodálatos darab, ami-
ben már a negyedik éve játszom: az
Égben maradt repülő, amelyben
Edith Piafot alakítom. Azon mun-
kálkodunk, hogy egy erdélyi turnét
szervezzünk, és a darabot itt is be-
mutassuk, de nem csak azért, mert
az itteni közönség színésznőként
nem ismer. Ez a szerep nagyon
megérintette a lelkemet, arról nem
is beszélve, hogy a zenés darab
(nem az operettre értem) Erdélyben
hiánycikk, az emberek ki vannak
éhezve rá. 

Nyolc színészt, díszletet teherau-
tóval elhozni nem lesz könnyű,
ezért is benyújtunk a Turay Ida
Színháznál egy pályázatot támoga-
tásra, hogy a turnét megszervezhes-
sük. 

Emellett szeretnék részt venni az
itteni kulturális életben, hiszen
egyre jobban kötődöm ide. A szín-
házi tapasztalatommal és az isme-
retségi köröm által szeretnék
segíteni ebben, úgy érzem, hogy
van egy ilyen küldetésem, ezért
nyugodtan keressenek meg, rukkol-
janak elő ötletekkel az érdekeltek. 
Színház, család és a Székelyföld

– A színház önnek a zenélés mel-
lett a második szerelem?

– Igen, hiszen a színház már 25
éve van jelen az életemben. A
Soproni Petőfi Színháznál töltöttem
több mint 20 évet, onnan kerültem
a budapesti Turay Ida Színházhoz. 

– Melyek az idei tervei?
– Rövidesen kezdődik a színházi

évad, így inkább azon lesz a hang-
súly. Az idén nem akartam sokat
felvállalni, hiszen január 1-től egy
új menedzsmenttel kezdtem el dol-
gozni, össze kell szokjunk, meg kell
ismerjük egymást. Emellett a zene-
karunk megújult, hiszen bekerült
egy hegedűs is, emellett doboscsere
volt, összeállt egy olyan csapat,
amellyel hosszú távon akarok
együttműködni, de ehhez a legfon-
tosabb, hogy egészséges legyek. 

Nemrég készítettünk egy klipet
Ahol a város őrzi a Dunát címmel,
egy budapesti dalpályázatra készült.
Idén még két stúdióklipem is ké-
szül. Év végére tervezünk egy nagy
zárókoncertet, hiszen idén van a 20.
évfordulója annak, hogy a legelső
CD-m megjelent. 

– Egy-egy marosvásárhelyi ha-
zalátogatáskor mi fér a prog-
ramjába?

– A vásárhelyi koncertem előtti
héten, vasárnap repültem ide, és az
összes barátomnak feltűnt, hogy
egy nap után nem hívtam fel őket.
Édes-mostoha anyámmal elmen-
tünk megnézni a Kiss Manyi-kiállí-
tást, aztán a Nemzeti Táncszínház
fellépésén voltam a Vásárhelyi For-
gatag megnyitóján. Egyébként bár-
mikor hazajövök, az első dolog,
hogy 2-3 barátnőmet, ismerősömet
felhívom, ilyenkor kellőképpen fel-
töltődöm. 

Minden kedves rajongómat, ba-
rátomat, ismerősömet üdvözlöm, az
utcán ne szégyelljenek megszólí-
tani, autogramot kérni, fényképet
készíteni velem, hiszen ez lenyű-
göző és egyben elégtétel is szá-
momra! 

– A családjáról mondana né-
hány szót?

– Igen, édes-mostoha anyám és a
néhai édesapám felesége is, emel-
lett féltestvérem, Keresztes Zsom-
bor is – aki édesapám második
házasságának gyümölcse – Maros-
vásárhelyen él feleségével, Csillá-
val. Nekem ők itt a családom, de
emellett vannak nagyon szoros uno-
katestvéri szálaim Sepsiszentgyör-
gyön anyai részről, és Zetelakán,
ahonnan édesapám származott.
Sepsiszentgyörgyön ünnepeltem az
idén az 55. születésnapom, a Szé-
kelyföld tényleg sokat jelent szá-
momra.

Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: ATEMPO.sk

Keresztes Ildikó Marosvásárhelyen. Fotó: Czimbalmos Ferenc
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Keresztes Ildikó – Életpálya két haza között



ADÁSVÉTEL

SÜRGŐSEN ELADÓ istálló, csűr,
szénatartó sziklakőből + tégla
Nyárádszentmártonban, a 133. szám
alatt. Tel. 0753-424-553. (14/4515)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4255)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserépforgatást és
más munkálatokat vállal. Tel. 0746-
647-479. (1/4318-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést
polisztirollal, bármilyen kisebb javí-
tást. Tel. 0744-227-906, Misi.
(4/4376-I)

BETEG NŐ mellé gondozónőt keresek.
Tel. 0744-680-476, 17 óra után. (8/4508)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést (Lindab lemezből, cserépből) és
bármilyen más munkát. Ár megegye-
zés szerint, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0753-473-256.
(11/4477)

A STANDARD UNIVERSAL CONST-
RUCT KFT. 10% kedvezménnyel vál-
lal tetőjavítást, ácsmunkát,
homlokzati munkát, festést, poliszti-
rénnel való bevonást, bitumenes szi-
getelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk. Tel. 0736-045-781.
(4/4274-I)

TETŐJAVÍTÁS 25% őszi kedvez-
ménnyel nyugdíjasoknak. Tel. 0747-
816-052. (5/4275)

ÉPÍTKEZÉSBEN jártas szakembereket
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (5/4397)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Nyugdíja-
soknak 15% kedvezmény. Tel. 0758-
639-258, Csaba. (11/4535-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 25-én az ákosfalvi
születésű BUKSA szül. NAGY
EMMÁRA halálának ötödik
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. Nyugodjon béké-
ben! (2/4493-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 25-én a
legdrágább férjre, édesapára,
a körtvélyfájai születésű
CSEGEDI ANDRÁSRA
halálának 18. évfordulóján.
Szép emlékét őrzi bánatos
felesége, két fia, lánya,
menyei, veje és öt unokája.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (4448-I)

Kegyelettel és szeretettel em-
lékezünk elhunyt TANÁRAINK-
RA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA
a 60 éves érettségi talál-
kozónkon. Nyugodjanak
békében!
A marosvásárhelyi volt 4-es
számú középiskola 1959-ben
végzett „lányai”. (12/4536-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett bátyánk, a marosjárai
születésű 

NAGY BÉLA 
mérnök

a Számológépgyár
volt főmérnöke

90 éves korában Magyarorszá-
gon elhunyt. Temetéséről ké-
sőbb tájékoztatunk. 

Gyászoló testvérei. (5/4527-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesapa, sógor, nagy-
bácsi, rokon, jó barát, szomszéd
és ismerős, 

NAGY ISTVÁN 
az ITA volt technikusa 

életének 76. évében, 2019. szep-
tember 24-én, türelemmel viselt
betegség után csendesen el-
hunyt. Temetése szeptember 27-
én, pénteken 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Búcsúzik tőle bánatos lánya,
Zsófia. (14/4538-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Hidi Anna kolléganőnk
szeretett ÉDESAPJA halálá-
ról. Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)  

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Hidi
Anna kolléganőnknek szere-
tett ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában.
Az Aquaserv munkaközös-
sége. (sz.-I)

Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint a szeretett sze-
mély elvesztése. Osztozunk
kollégánk, Baric Barna 
Levente fájdalmában, és
mély együttérzésünket fejez-
zük ki ezekben a szomorú és
fájdalmas percekben, amikor
szeretett ÉDESANYJÁTÓL
búcsúzik. A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközös-
sége. (sz.-I)

A fizioterápiai poliklinika
munkaközössége őszinte
részvétét fejezi ki Simon
Irénke kolléganőnek
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-
300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon 

a Cariere címszónál. (sz.-I)

A második világháborúban
hetvenöt éve, 1944. szep-
tember 23-án lépett a tria-
noni határok közé szorított
Magyarország területére a
szovjet Vörös Hadsereg. Az
akkor érvényes magyar ha-
tárt azonban már egy hónap-
pal korábban, 1944.
augusztus 27-én átlépte a
szovjet haderő, amikor elfog-
lalta a székelyföldi Sósmezőt.

Magyarország 1941. június 27-
én lépett be a német Harmadik Bi-
rodalom oldalán a második
világháborúba, öt nappal azután,
hogy a hitleri hadigépezet megin-
dult a Szovjetunió ellen. A döntés-
sel a magyar vezetés nemcsak a
hallgatólagos német elvárásoknak
akart eleget tenni: egyfelől úgy
vélte, a sikeres revíziós politika
folytatásának feltétele, hogy idő-
ben csatlakozzon a győzteshez,
másfelől abban is reménykedett,
hogy ily módon maga szabhatja
meg a harci cselekményekhez való
hozzájárulás mértékét. E számítá-
sok hibásnak bizonyultak: a há-
ború menete a sztálingrádi csatával
végleg megfordult, a hadászati
kezdeményezés a szovjetek kezébe
ment át. A doni áttörés 1943 janu-
árjában a magyar hadtörténet leg-
nagyobb vereségét hozta, a 207
ezres második magyar hadsereg
néhány nap alatt katasztrofális ve-
reséget szenvedett.

A Kállay Miklós vezette kor-
mány már 1942 végétől tapoga-
tózni kezdett az angolszász
hatalmaknál a különbéke lehetősé-
géről, de a „hintapolitika” nem ve-
zetett eredményre. A manőverekről
tudomást szerző németek 1944.
március 19-én megszállták Ma-
gyarországot, és jóllehet Horthy
Miklós kormányzó a helyén ma-
radhatott, a kormány élére a né-
metbarát Sztójay Döme került, és
minden téren meghatározó lett a
német befolyás.

Miután Románia 1944. augusz-
tus 23-án átállt az antifasiszta koa-
líció oldalára, és hadat üzent
Németországnak, a magyar vezetés

is tervezni kezdte a „kiugrást”.
Horthy augusztus 29-én leváltotta
Sztójayt, és bizalmasát, Lakatos
Gézát nevezte ki kormányfőnek.
Lakatos azonnal felvette a kapcso-
latot a nyugati hatalmakkal, de azt
a kiábrándító választ kapta, hogy a
tárgyalásokat a Szovjetunióval is
meg kell kezdeni.

Mindeközben a fronton egyre
borúsabb volt a helyzet. A Kárpá-
tok északkeleti és keleti vonulatá-
ban kiépített Árpád-vonalra
visszavont erők kitartottak, de a
szeptember elején indított, a Déli-
Kárpátok hágóit lezárni akaró
német-magyar támadás elakadt. A
csapatok ezután a Maros mögött,
Tordánál három hétig, október ele-
jéig tartották állásaikat, megakadá-
lyozva, hogy a szovjetek elvágják
a Székelyföldet kiürítő csapatok
útját.

A magyar hadsereg délen a Bán-
ságból Temesvár felé előrenyomuló
németekkel egyeztetve szeptember
13-án indította meg utolsó támadó
hadműveletét. Aradra sikerült is be-
vonulni, ám a Temesvár előtt el-
akadó németekkel nem sikerült
egyesülni, és miután a Vörös Had-
sereg szétszakította az arcvonalat,
szeptember 21-én éjjel fel kellett
adni Aradot. A szovjetek a kivonuló
magyar erőket üldözve szeptember
23-ára virradó éjszaka érték el Ma-
gyarország trianoni határait.

A hivatalos történelemkönyvek-
ben sokáig az szerepelt, hogy erre
Battonyánál került sor, a városi le-
genda szerint azért, mert ennek a
községnek volt a szülötte a kom-
munista külügyminiszter Puja Fri-
gyes. A tény az, hogy a 2. Ukrán
Hadseregcsoport 53. hadseregének
57. lövészhadteste Lőkösháza-Bat-
tonya-Nagylak vonalában több
ponton egyszerre lépte át a magyar
határt. A szovjetek október elején
Nagyvárad térségében is áttörték a
magyar védelmet, és néhány nap
múlva már Debrecen közelében
jártak, ahol hatalmas páncélos
csata bontakozott ki.

Szeptember 28-án, amikor a
harcok már magyar területen foly-

tak, Horthy háromtagú küldöttség
élén Moszkvába küldte Faragho
Gábor vezérezredest, aki október
11-én előzetes fegyverszüneti
megállapodást írt alá a szovjetek-
kel. Az október 15-i kiugrási kísér-
let azonban kudarcba fulladt,
Horthy másnap lemondott, miután
német nyomásra a Nyilaskeresztes
Párt vezérét, Szálasi Ferencet ne-
vezte ki miniszterelnöknek. A nyi-
lasok tovább folytatták az
emberéletben és anyagiakban is
hatalmas áldozatokat követelő, re-
ménytelen harcot.

A szovjetek hosszú ostrom után,
1945. február 13-án vették be Bu-
dapestet, és április 4-én Nemes-
medves birtokbavételével foglalták
el teljesen Magyarországot, leg-
alábbis a szovjet hadijelentések
szerint. A felszabadítás, ahogy év-
tizedekig tanították az iskolákban,
azonban nem ezen a napon, hanem
legalább egy héttel később fejező-
dött be. A történészek kiderítették:
április 4-ét a magyarországi harcok
elhúzódása miatt felbőszült Sztálin
tűzte ki határidőnek a 3. Ukrán
Front parancsnoka, Tolbuhin mar-
sall elé. Miután annak csapatai
ezen a napon valóban behatoltak
Nemesmedvesre, az utolsó köz-
igazgatásilag önálló magyar köz-
ségbe is, Tolbuhin győzelmi
jelentést küldött Moszkvába, ahol
megjelent a szovjet hírügynökség,
a TASZSZ Magyarország felszaba-
dítását hírül adó kommünikéje.

A valóságban a hadműveletek
még egy hétig folytak magyar te-
rületen, a németek csak április 11-
én kezdték kiüríteni utolsó
állásaikat, az összefüggő arcvonal
április 12-én a Pinkamindszenthez
tartozó Kapuy- és Dénes-majornál
hagyta el Magyarország területét.
A háború során az átmenetileg
megnövekedett területű Magyaror-
szág emberáldozata a különböző
hadszíntereken és koncentrációs
táborokban mintegy 900 ezerre te-
hető, közülük félmillió volt zsidó,
és a nemzeti vagyonnak nagyjából
a negyven százaléka semmisült
meg. (MTI) 

A szovjet csapatok 75 éve léptek a trianoni
Magyarország területére

Az OECD a 2008-2009. évi
pénzügyi válság óta legala-
csonyabb szintre rontotta a
világgazdaság idei növekedé-
sével kapcsolatos korábbi
előrejelzését a kereskedelmi
konfliktusok számának növe-
kedése és a feltörekvő piacok
bizonytalansága miatt.

A Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD) csü-
törtökön közölt legújabb előrejel-
zésében az idei évre 2,9 százalékos
gazdasági növekedést vár a május-
ban becsült 3,2 százalék helyett.

A jövő évi GDP-növekedési elő-
rejelzését 3,4 százalékról 3 száza-
lékra fogta vissza az OECD.

Tavaly a gazdasági növekedés
3,6 százalékos volt a világon.

Az euróövezet idei gazdasági

növekedésével kapcsolatos becslé-
sét minimálisan, 1,2 százalékról
1,1 százalékra, a jövő évit már je-
lentősebben, 1,4 százalékról 1 szá-
zalékra rontotta. Tavaly az
euróövezet GDP-je 1,9 százalékkal
nőtt.

Németország gazdasági növeke-
dése is lassul az OECD korábbi
becsléséhez képest. Az idei várható
növekedési rátát 0,7 százalékról
0,5 százalékra, a jövő évit pedig
1,2 százalékról 0,6 százalékra
gyengítette.

A brit gazdaság idei növekedé-
sére vonatkozó becslését az OECD
1,2 százalékról 1 százalékra, a jövő
évit 1 százalékról 0,9 százalékra
változtatta.

Abban az esetben, ha Nagy-Bri-
tannia megállapodás nélkül lépne

ki az EU-ból, a gazdaság teljesít-
ménye 2 százalékkal lenne kisebb,
mint egy rendezett távozás esetén
2020-2021-ben – jegyezték meg a
jelentés összeállítói.

Az Egyesült Államok gazdasági
növekedése a tavalyi 2,9 százalék-
ról idén 2,4 százalékra, jövőre 2
százalékra lassul. Májusban az
OECD 2019-re magasabb, 2,8 szá-
zalékos, jövőre szintén nagyobb,
2,3 százalékos amerikai gazdasági
növekedést várt.

Kínában is mérséklődik a GDP-
növekedés, és kisebb lehet a má-
jusban becsültnél a tavalyi 6,6
százalék bővülés után. Az OECD
az idei becsült GDP-növekedést
6,2 százalékról 6,1 százalékra, a
jövő évit 6 százalékról 5,7 száza-
lékra változtatta. (MTI)

Az OECD rontotta
globális gazdasági növekedési előrejelzését



Tartozás miatt
felfüggesztik a vízszolgáltatást

Az Aquaserv Társaság a 2019. szeptember 30. – október 7. közötti idő-
szakra megszakítja az ivóvíz-szolgáltatást 27 tulajdonosi társulásnál, amelyek szinte 2 millió lejnyi
90 napnál régebbi  tartozást halmoztak fel. 

Ezt a különösen kellemetlen döntést csak azt követően hoztuk meg, miután a tartozások behaj-
tására rendelkezésre álló jogi eszközök kimerültek, az említett fogyasztókat többször is felszólí-
tottuk tartozásaik törlesztésére. Mivel ezek az ügyfelek nem tettek lépéseket az adósságok
csökkentésére, arra kényszerülünk, hogy a vízszolgáltatás megvonásának extrém, de az idevágó
törvények (2006. évi 51-es és 2006. évi 241-es törvény) által megengedett lépését megtegyük.

A vízmegvonásra számítható adós tulajdonosi társulások listája  megtalálható a cég web-
oldalán: www.aquaserv.ro/sistari/sistari-pentru-neplata .

A vízszolgáltatás megvonása újabb tartozások felhalmozódásának megelőzése és a meglévő tar-
tozások behajtása miatt szükséges.

Ez a két tényező életbevágó az Aquaserv számára a szolgáltatási szerződésbe foglalt feltételek,
a megfelelő szintű tevékenység folytatásához.

Az Aquaserv Társaság értesítette a kialakult helyzetről az érintett intézményeket, nevezetesen:
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt, Maros Megyei Prefektúrát, illetve a Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóságot, mely intézmények megértik a helyzet súlyosságát.

A 2014. évi 119-es egészségügyi minisztériumi rendelet 22. cikkelyének 2. bekezdése és 25.
cikkelyének 5. bekezdése értelmében felszólítjuk az ivóvíz-szolgáltatás megvonásában érintett
térség lakóit, hogy biztosítsanak maguknak megfelelő mennyiségű víztartalékot fiziológiai,
higiéniai célra és élelemkészítésre.

Aquaserv Rt.

SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK: felkészítő ANRE-kurzus; VILLANYSZERELŐI tanfolyam, ener-
getikai szakmában MESTER, TECHNIKUS (posztliceális képzés). Tel. 0731-150-389. (64036-I)
A marosvásárhelyi PETRY CÉG KARBANTARTÓ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Tanulékony, önálló
munkavégzésre képes személyek jelentkezését várjuk. Előny a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárás a B kategóriás hajtási jogosítvány. Jelentkezni önéletrajzzal a cv@petry.ro e-mail-címen lehet. Tel.
0733-990-055. (64065-I)
A PICK UP cég, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autókiegészítők forgalmazásában, új munka-
társakat keres a következő munkakörök betöltésére: ELADÁSI ÜGYNÖK, AUTÓ-VILLANYSZERELŐ,
SZÁMLÁZÓ. Jelentkezésüket a következő e-mail-címre  várjuk: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es
telefonszámon. (64059-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogram-
mal. Előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk önkiszolgáló üzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (21548-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT (3-as fokozatú). Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)
KERESÜNK GONDOZÓT tehenek mellé. Tel. 0729-925-074. (9/4532)
IPARI VILLANYSZERELÉSSEL FOGLALKOZÓ – nagy hírnevű – VÁLLALAT új KOLLÉGÁKAT
keres ipari elosztók szerelésére. Jó bérezést, illetve különböző juttatásokat ajánlunk. Tapasztalattal rendelkező
szakemberek jelentkezését várjuk a következő telefonszámon: 0745-501-749. (64069-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz  ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21623-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és BELESMŰHELYÉBE személyzetet. Tel. 0744-644-
026. (21623-I)
ALKALMAZUNK TANYÁRA ÁLLATGONDOZÓT hosszú távra, teljes ellátással. Tel. 0744-624-809.
(21623-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult
a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről
hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből
köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a
vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton
Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult
az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Több száz millió eurós bírság megfizetésére
kötelezte a németországi Stuttgart ügyész-
sége kedden a Daimler járműgyártó társasá-
got a versenytárs Volkswagen (VW) csoport
dízelbotrányához hasonló szabálytalanság
miatt.

Az ügyészség közleménye szerint a stuttgarti szék-
helyű társaságnak 4 millió euró szabálysértési bírságot
kell fizetnie felügyeleti kötelezettség elmulasztása
miatt, további 866 millió eurót pedig a szabálytalanság
révén jogtalanul szerzett haszon ellentételezésére.

A Daimler nem él a jogorvoslat lehetőségével, a 870
millió eurót hat héten belül kell befizetnie Baden-
Württemberg tartománynak – áll a közleményben.

A Daimler közölte, hogy a bírság megfizetése szol-
gálja a legjobban a társaság érdekeit, és a teher nem
befolyásolja a harmadik negyedévi üzleti eredményt.

Az ügyészség indoklása szerint a vállalat vezetése
2008-tól kezdve nem felügyelte kellőképpen a model-
lek engedélyeztetésével foglalkozó részleg munkáját,
aminek következtében a károsanyag-kibocsátási elő-
írásoknak nem megfelelő dízelmotorral szerelt gyárt-
mányok kerültek forgalomba.

Hozzátették, hogy a bírsággal véget ér a VW dízel-
botrányához hasonló ügyek miatt a Daimler mint jogi
személy ellen indított eljárás. Azonban továbbra is
nyomoznak természetes személyek ellen dízelmotorral
szerelt Daimler-gyártmányok motorvezérlő rendszere
manipulációjának gyanúja miatt.

Az ügyészség gyanúja szerint a társaság csaknem
egy évtizeden keresztül, 2008-tól 2016-ig értékesített
a károsanyag-kibocsátási adatokat manipuláló beren-

dezéssel szerelt dízelüzemű járműveket, amelyek mo-
torja vizsgálati körülmények között a maximálisan en-
gedélyezettnél kevesebb káros anyagot termel, a
forgalomban viszont többet.

Braunschweig ügyészsége ugyancsak kedden piaci
manipuláció miatt vádat emelt a németországi
Volkswagen (VW) vezérigazgatója és felügyelőbizott-
sági elnöke, valamint egy korábbi vezérigazgatója
ellen a járműgyártó csoport dízelbotrányával összefüg-
gésben. Herbert Diess vezérigazgató, Hans Dieter
Pötsch felügyelőbizottsági elnök és Martin Winterkorn
volt vezérigazgató az ügyészség szerint a törvényi kö-
telezettségek megszegésével szándékosan túl későn tá-
jékoztatta a részvényeseket a dízelbotrányból fakadó
milliárd eurós nagyságrendű költségekről, s így tör-
vénytelenül befolyásolták a társaság részvényének ár-
folyamát. Legkésőbb 2015 júliusában mindhárom
vádlott tisztában volt a dízelbotrány várható pénzügyi
következményeivel, de a részvények árfolyamát befo-
lyásoló információkat szeptemberig elhallgatták, hogy
elkerüljék az árfolyam süllyedését.

A dízelbotrány 2015 szeptemberében kezdődött,
amikor az Egyesült Államok Környezetvédelmi
Ügynöksége (EPA) megvádolta a VW-t, hogy olyan
szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű járműbe,
amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a
teszteken a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredé-
két produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW elismerte
a csalást. Az ügy világszerte a VW mintegy 11 millió
gépjárművét érinti, ezek közül 8,5 milliót az EU-ban
adtak el. (MTI)

Több száz milliós bírságot szabtak ki a Daimlerre
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Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:

– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap 
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)

– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)

Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró / fő 


