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Dizájnerbolt Marosvásárhelyen

Fiatal erdélyi művészek alkotásait vonultatják fel

Vita a referenciadátumról

Az állattenyésztők elégedetlenségüknek adtak hangot, ugyanis az állatlétszám után járó támogatás
referenciadátumát – az unió szakhatóságaival közösen – a 2014–2020-as
időszakra 2013. január 31-ére szögezték le. Ez azt jelenti, hogy többek között a szarvasmarha-tenyésztők ezen
a dátumon lejelentett állatlétszámnak
megfelelően kérték és kapták az egy
főre járó uniós támogatást.

____________6.
Koronavírus

Kína szerint a nemzetközi óvintézkedéseknek észszerű határokon belül
kellene maradniuk.

Fiatal erdélyi dizájnerek számára kínál lehetőséget alkotásaik népszerűsítésére és értékesítésére Marosvásárhelyen, a
Forradalom utcában a múlt hét végén megnyílt Blaze dizájnerbolt, ahol jelenleg tizenkét erdélyi művész munkái: többek között női és gyerekruhák, táskák, ékszerek,
kerámiatermékek várják azokat a vásárlókat, akik egyedi,
minőségi darabokra vágynak.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Városszerte kuriózumnak számít az igényesen és ízlésesen berendezett
dizájnerbolt, amely szombaton nyitotta meg kapuit Marosvásárhelyen, a
Forradalom utca 17. szám alatt. Kurjatkó Orsolya dizájner, a bolt megálmodója lapunknak elmondta: a Blaze családi vállalkozásként jött létre,
és ezáltal régóta dédelgetett álma teljesült. A fiatal lány a marosvásárhelyi
Művészeti Líceumban tanult textiltervezést, majd felvételt nyert a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem divattervezés és design szakára. Jelenleg KUO Design néven készít saját tervezésű ruhákat
(Folytatás az 5. oldalon)

____________9.
Újabb
kolbászrekordot
döntöttek meg

A fesztiválra harmadik éve a jobbágytelkiek is járnak, ugyanis a két település között szoros a kapcsolat. Idén 41
fős nyárádmenti küldöttség utazott az
anyaországba.

____________10.

Egyik kutya, másik eb

Benedek István

Minden fegyvert bevetnek a pártok a hatalomért folyó politikai háborúban. Csakhogy amíg a népszerűségüket igyekeznek szavazatokra
váltani, a legkisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy mit kéne tenni
az ország egyre sanyarúbb gazdasági helyzetével, és minél tovább
mulasztják a beavatkozást, annál fájdalmasabb lesz az majd az adófizetők számára. Nagy eséllyel pirruszi győzelemért zajlik ez a csata.
A bizalmatlansági indítványról valószínűleg ma szavaznak a törvényhozásban, legalábbis tegnapi lapzártakor még erről folyt a vita
a parlament egyesített házbizottságainak ülésén. Közben az is kiderült, hogy a kormány sürgősségi rendeletekkel akarja lerövidíteni az
előre hozott választásokhoz vezethető jogi lépések alkalmazási határidőit, ami arra engedne következtetni, hogy ők sem vennék nagyon
rossz néven az indítvány sikerét. A játék az előre hozott választásokra
megy ki, ha mégsem bukna meg az indítvány útján a kormány, majd
találnak eszközt az okos fiúk játszmájuk folytatásához.
Csakhogy egyre világosabb, hogy függetlenül a parlamenti választások időzítésétől, komolyan át kell rendezni a pénzügyeket, és
nem feltétlenül azért, mert előbb-utóbb megbírságolnák az országot
a brüsszeli nagyfiúk a kiugróan magas költségvetési hiányokért,
hanem mert ekkora kiadásokat nem lehet tartósan állni ennyi jövedelemből. Minél tovább húzzák az időt, annál fájdalmasabbak lesznek a megszorító intézkedések, elsősorban az adófizetők számára,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 42 perckor,
lenyugszik
17 óra 32 perckor.
Az év 36. napja,
hátravan 330 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ÁGOTA és INGRID, holnap DOROTTYA és DÓRA
napja.
DOROTTYA: görög eredetű,
latin közvetítéssel érkezett
hozzánk, jelentése: Isten ajándéka.

Havazás várható
Hőmérséklet:
max. 50C
min. -10C

Nagykorúsítás Szovátán

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. február 4.
1 EUR
4,7779
1 USD
4,3227
100 HUF
1,4202
1 g ARANY
218,2964

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

Megyei hírek

Tavasszal indul
az Élmények Akadémiája

Az Outward Bound Romania élménypedagógia-képzést
szervez pedagógusoknak. A program célja a pedagógusok
módszertani palettájának bővítése, a játék és az élmény
pótolhatatlan fejlesztő hatásának tudatosítása, illetve az
ebben rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségek kiaknázása.
A képzésre március 5–8. között kerül sor az Outward
Bound Nemzetközi Ifjúsági Központ szovátai székhelyén.
Jelentkezési határidő: február 27.

A megmentő – az Ariel színházban

Február 5-én, ma 19 órától A megmentő című előadásával
a marosvásárhelyi Ariel Stúdióban vendégszerepel a budapesti Láthatáron Csoport. A darab szerzője, Kincses
Réka marosvásárhelyi származású, Berlinben élő író-rendező. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás
szükséges a 0747-942-181-es telefonszámon (sms-ben is
lehet). Az előadás után az alkotók beszélgetésre várják a
nézőket. Az eszmecserén a darab által felvetett kérdéseket
járják körül: családi szerepek és azok alakulása, családi
szerepminták átvétele, transzgenerációs minták és traumák átadása, testvérkapcsolatok és azok hatása a felnőttéletünkre; mitől működik jól egy család és mitől nem. A
beszélgetést Artner Szilvia újságíró vezeti egy meghívott
helyi pszichológus és az előadásban szereplő színészek
bevonásával.

Mesejátékok és felnőttelőadás
az Arielben

Február 6-án, csütörtökön délelőtt 9.30-tól és 11 órától a
Vándor Miska című bábjátékra várják a gyermekeket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagytermébe. Szintén csütörtökön 19 órától az Ariel Stúdióban a
Jóisten és pszichológusa című, 14 éven felüli nézőknek
ajánlott előadás látható. Az előadásra ajánlott helyet foglalni a 0747-942-181-es telefonszámon. 7-én, pénteken
délelőtt 9.30-tól és 11 órától, 9-én, vasárnap 11 órától újra
a Vándor Miskát játsszák a nagyteremben.

Megáll az ész! – Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat februárban is színre viszi a Megáll
az ész! című fergeteges szilveszteri kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást leghamarabb február 8-án,
majd 9-én, 15-én és 16-án este 7 órától tekintheti meg a
nagyérdemű. Fellépnek: Puskás Győző, Gönczi Katalin,
Kelemen Barna, Halmágyi Éva, Cseke Péter, Szőlősi P.
Szilárd és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. A teljes műsorrend megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.

3. Peron Music tehetségkutató

Március 7-én ismét könnyűzenei tehetségkutatónak ad otthont a Jazz&Blues Club. A 2018-ban útjára indított és
azóta hagyománnyá vált marosvásárhelyi Peron Music tehetségkutató az Öröm a zene rendszerében, az NKA
Hangfoglaló Program támogatásával valósul meg. A szervezők szándéka, hogy az erdélyi zenekarok is bekapcsolódjanak a magyarországi tehetségkutatók rendszerébe,
ezzel az ottani zeneiparba. A jelentkezés feltételei: erdélyi
és hazai magyar együttesek is jelentkezhetnek; élőzenei,
hangszeres produkciókat várnak; a jelentkező ne rendelkezzen lemezkiadói és országos rádiós múlttal; saját dallal
kell nevezni; bármilyen stílusú előadó indulhat; nem fogadhatják el olyan zenekarok jelentkezését, amelyek az NKA
Hangfoglaló Program induló zenekari alprogramjának támogatottjai voltak 2 millió forinttal. Jelentkezni a Peron
Music tehetségkutató Facebook-oldalán lehet.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A végzős osztályok diákjait az iskola és a város vezetői köszöntötték

(Fotó: Domokos Kázmér szakközépiskola)

Múlt pénteken volt a szovátai ifjak nagykorúsítása és a
szalagavató ünnepély. Az eseményre hagyományosan a
fürdőtelepi Fenyő szálló Margaréta termében került sor,
ahol három osztály több mint kilencven diákja vonult be,
szüleik örömére. A diákok számára fontos pillanat azt
jelzi, hogy a maturandusok átlépték a felnőttkor küszöbét.
A fiatalokat köszöntötte a Domokos Kázmér szakközépiskola igazgatója, Vass Ferenc, aki szerint az elmúlt években a diákokat egy olyan útra próbálták terelni, amelyen
járva olyan társadalmat teremthetnek, amelyben ők is és
a körülöttük élők is jól érzik magukat. Fülöp László Zsolt
polgármester úgy véli, az évek múlása nem az elmúlást
jelzi, hanem azt, hogy a gyerekek felnőnek, érett felnőttek,
erősek lesznek, és olyan húzóerővé válnak, amelyre szüksége van a településnek. Az elöljáró azt kérte a fiataloktól,
higgyenek önmagukban, embertársaikban, városukban, hiszen célja van annak, hogy ők ide születtek. „Kutassátok
fel ezt a célt, váljatok társadalmunk, nemzetünk, városunk
felelősségteljes és hasznos láncszemévé. Ideiglenesen

talán kirepültök az otthon meleg fészkéből, messze repültök, hogy szárnyatok megerősödjön, hogy a világot felülről is meglássátok. De tartsátok észben, hogy a fészek
sosem hűl ki, mindig visszavár benneteket! Hódítsátok
meg a világot, aztán térjetek vissza a gyökereitekhez!” –
intette a városvezető a diákokat, majd a város nevében
egy-egy szál rózsát és emléklapot nyújtott át minden leendő végzősnek.
Az est fénypontja a Dézsi László által betanított és a 11.
osztályos diákok által előadott társasági tánc volt, majd a
végzős osztályok köszönetet mondtak osztályfőnökeiknek
többévi odaadó, áldozatos munkájukért. Az esemény közös
koccintással zárult.
Megyénk másik két magyar középiskolájában is lesz
szalagavató: a nyárádszeredai Bocskai István elméleti középiskolában február 23-án, a Bocskai Napok keretében, az
erdőszentgyörgyi Szent György szakközépiskolában március 6-án ünneplik a nagykorúvá vált diákokat tizenegyedikes társaik, szüleik, tanáraik. (grl)

Hogyan vonja be a közösséget a marosvásárhelyi Teleki
Téka kultúramegőrző, -teremtő munkájába? A többi között
erről kérdezi Lázok Klára főkönyvtárost az Erdély TV
Ügy-félóra című műsorában Hamar Mátyás Ruben műsorvezető szerdán 17.50-kor. Ezt követően a 20 órakor kezdődő

Sajtóprés asztalára a bizalmatlansági indítvány, a ditrói pékség körül kialakult vita, valamint a koronavírus témája kerül.
Farkas István műsorvezető meghívottjai: Csutak István
régiópolitikai szakértő, illetve Kelemen Atilla egykori parlamenti képviselő.

A marosvásárhelyi Teleki Tékáról
és a ditrói pékségről az Erdély TV-ben

RENDEZVÉNYEK

Szerethető bestsellerek

A fenti tematikával szervez irodalmi délutánt február 7-én,
pénteken az Olvasóklub Marosvásárhely. Amint írják, sokszor találkozunk azzal, hogy ha egy könyv bestsellerré lép
elő, már kevésbé válik vonzóvá egy bizonyos olvasói kör
számára. Továbbá vannak azok a könyvek, amelyek nem
feltétlenül nevezhetők szépirodalmi alkotásnak, viszont
ugyanúgy élvezhetők és értékesek. Az olvasóklub következő kiadásán ezek a könyvek kapják a főszerepet. Kérik
az érdeklődőket, vigyenek magukkal egy olyan, számukra
kedves alkotást, amelyikre illik a fenti leírás. Az eseményre 19 órától kerül sor a Bolyai utcai Piaf Caféban.

Dichterliebe – A költő szerelme

E címmel szervez Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és Maros Megye Tanácsa rendkívüli kamaraestet a
Kultúrpalota nagytermében február 9-én, vasárnap 19
órai kezdettel. Előadók: Szerekován János (tenor, Budapest) és Székely Attila (zongora, Berlin). Műsoron: Robert Schumann: A költő szerelme, Liszt Ferenc:
Zarándokévek (szemelvények), Franz Schubert: A szép
molnárlány (szemelvények). Jegyek kaphatók a Kultúrpalota jegypénztárában.

Láncok az időben

Február 11-én, kedden 18 órától a marosvásárhelyi vár
kupolatermében mutatják be Csata Éva pszichológus
Láncok az időben című regényét. A szerzővel Szőcs
Blanka beszélget, meghívott dr. Lukács Márton Réka
pszichológus. A könyv a Bookman Kiadó gondozásában
jelent meg.

Dr. Zacher Gábor
Marosvásárhelyen

Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, Marosvásárhelyen is előadást tart februárban dr. Zacher
Gábor népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhelyen
február 28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes termében hallgathatja meg a közönség legújabb előadását,
amelyben a popkultúra bálványainak életén és addikcióin
át mutatja be a tudatmódosítók veszélyes világát.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül
sor 17 órától 5–7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak.
Muzsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az Öves
együttes. Helyszín: Marosvásárhely, Studium Prospero
Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges.
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Harmadik rektori mandátumára készül
Leonard Azamfirei

Harmadik rektori mandátumára készül a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
(MOGYE) Leonard Azamfirei, akinek kulcsszerepe
volt az intézményen belüli román–magyar viszony
elmérgesedésében.

Amint a Zi-de-zi.ro helyi portál közölte: a tavaly George
Emil Palade Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemmé átnevezett tanintézet
szenátusa múlt szerdán hagyta jóvá a rektor jelöltségét, és fogadta el a rektort kiválasztó vizsgabizottság összetételét. A
marosvásárhelyi egyetem tavaly májusban belső népszavazáson kétharmados szavazattöbbséggel döntött arról, hogy nem
közvetlen választáson, hanem versenyvizsgával választja ki a
következő rektort.
Szilágyi Tibor, az egyetem szenátusának tagja az MTInek elmondta: Leonard Azamfirei egyedül pályázta meg a
tisztséget. Pályázatát a szenátus érdemi vita nélkül fogadta
el. A korábbi magyar rektorhelyettes hozzátette: a magyar
tagozat véget vetett annak a tiltakozásának, hogy választott
képviselői nem vesznek részt az egyetem vezetőtestületeiben. Így a 19 magyar szenátor ott volt a 81 tagú szenátus
múlt heti ülésén, de úgy érezték, hogy Leonard Azamfirei
harmadik mandátuma eldöntött tény, ami ellen esélytelen
fellépniük.
A tanügyi törvény értelmében egy személy két egymás
utáni teljes rektori mandátumot tölthet be. Leonard Azamfirei
arra hivatkozva pályázta meg a harmadik mandátumát is,
hogy a második mandátuma nem volt teljes. 2018. április 27.
és június 2. között hat hétre felfüggesztette a rektori tisztség
betöltését, hogy egy külföldi körúton vegyen részt.
A Libertatea napilap tavaly októberben közölt tényfeltáró
riportot arról, hogy hét román egyetem rektora miként talált
kiskaput a törvényen ahhoz, hogy a harmadik mandátumát is
megpályázhassa. A riport szerint 2018 februárjában Sorin
Cîmpeanu, a Rektorok Országos Tanácsának (CNR) az elnöke
megállapodást írt alá Teodor Meleşcanu külügyminiszterrel
arról, hogy a két intézmény együttműködik „a romániai oktatási és kutatási lehetőségek népszerűsítésében és Románia

imázsának javításában”. Így több romániai egyetem rektora
többhetes kiszállásra utazott el olyan egzotikus országokba,
mint Thaiföld, Mianmar, Bhután, Nepál, Brunei, Szingapúr
és a Maldív-szigetek. Az utazás idejére felfüggesztették a rektori tisztségüket, és ezzel azt érték el, hogy immár nem lehet
teljesnek tekinteni a második mandátumukat. A Libertatea egy
fényképet is közölt a romániai rektori delegáció Maldív-szigeteki találkozójáról, melyen Marilen Pirtea, a Temesvári
Nyugati Tudományegyetem, Sorin Cîmpeanu, a Bukaresti Agronómiai és Állatorvosi Egyetem, Leonard Azamfirei, a
MOGYTTE és Ioan Vasile Abrudan, a Brassói Transilvania
Egyetem rektora látható.
Leonard Azamfirei akkori útitársai valamennyien tagjai
annak a versenyvizsga-bizottságnak, mely március 3. és 5. között kiválasztja a MOGYTTE következő rektorát.
A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy
az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva
nem léptette életbe az oktatási törvény magyar szempontból
fontos előírásait. Ugyanabban az időszakban a magyar tagozat
viszonylagos autonómiáját biztosító előírások életbe léptetése
nem ütközött akadályba a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) és a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen.
Az egyetem szenátusa a magyar tagozat tiltakozó távolmaradása mellett döntött 2018-ban a Petru Maior Egyetemmel
való egyesülésről és 2019-ben a román származású George
Emil Palade Nobel-díjas orvos nevének a felvételéről. Az
egyetem vezetősége elutasította az önálló magyar kar létrehozására vonatkozó kéréseket, de jóváhagyta 2019-ben egy önálló angol tannyelvű kar létrehozását.
A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult meg 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű
oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Ma az egyetem vezetőtestületei a román oktatók
háromnegyedes többségével működnek, és a magyar tagozat
elsorvasztására törekednek. (MTI)

Brexit: az EU feltétele, hogy az ő előírásaik szerint
alakítsák ki a vámok és kvóták nélküli
kereskedelmet

Az Európai Unió kész Londonnak egy ambiciózus,
vámok és kvóták nélküli kereskedelmet biztosító
megállapodást ajánlani, amely az unió és a szigetország partnerségének központi pillérét képezheti –
közölte Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója Brüsszelben hétfőn.

Nagy-Britannia január 31-én éjfélkor kilépett az Európai
Unióból. Ezt követően az unió és a szigetország együttműködése átmeneti időszakba lépett.
Barnier a Nagy-Britanniával kialakítandó jövőbeni viszonyról folytatandó EU-tanácsi tárgyalásokra készített európai bizottsági javaslatok bemutatásakor kijelentette: az unió a
kereskedelmet érintő ajánlatát a tisztességtelen versenyelőny
elkerülése érdekében azzal a feltétellel tudja fenntartani, ha
Nagy-Britannia most és a jövőben is elfogadja az EU előírásait, továbbra is alkalmazva az uniós jogot.
Úgy vélte, hogy az átmeneti időszakot követően nem mehet
minden a korábban megszokott módon, ezért a rendelkezésre
álló tizenegy hónap alatt gondoskodni kell arról, hogy a verseny nyitott és tisztességes maradjon. Konkrét és hatékony garanciákat kell találni az egyenlő versenyfeltételek hosszú távú
biztosítása érdekében – szögezte le.
Tájékoztatása szerint a tárgyalási irányelvek a partnerség
feltételeit rögzítik. Valamennyi közös érdekű területre kiterjednek, köztük a kereskedelmi és gazdasági együttműködésre,
a bűnüldözési együttműködésre és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre, a külpolitikára, a biztonságra és védelemre, az uniós programokban való részvételre,
valamint az egyéb területeken folytatott együttműködésre.
Michel Barnier közölte: a brüsszeli bizottság folytatni fogja
a felkészülést arra az esetre is, ha a megállapodást nem sikerül
megkötni az év végéig, ahogyan azt remélik. Szavai szerint
ugyanis vannak olyan területek – mindenekelőtt a halászat kérdése –, ahol akadozhatnak a megoldásra irányuló tárgyalások.
Kiemelte, hogy a halászattal összefüggő kérdések okozzák
az első és a legsúlyosabb nézeteltéréseket Nagy-Britanniával.
A bizottság álláspontja szerint a kereskedelemre vonatkozó
megállapodásnak tartalmaznia kell egy erre vonatkozó fejezetet is, amelynek részleteit június második feléig szerencsés
lenne rögzíteni – tette hozzá.
Barnier hangsúlyozta: a bizottsági tárgyalócsoport jóhiszeműen fog tárgyalni Londonnal, szorosan együttműködve az
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.
„Feladatunk az lesz, hogy megvédjük polgáraink jogait és
az európai vállalkozások érdekeit, miközben olyan megoldásokat próbálunk találni, amelyek tiszteletben tartják az Egyesült Királyság kívánságait is” – tette hozzá az uniós
főtárgyaló.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyilatkozatában azt emelte ki, hogy az unió és az Egyesült Királyság
a korábbi dokumentumokban már felvázolta a jövőbeli kapcsolatok „paramétereit”. A tárgyalások folyamán a bizottság
ragaszkodni fog ahhoz, amiről a két fél a kilépési megállapodásban már megegyezett.
Arra vonatkozóan, ha London nem tartaná magát teljes mértékben a kilépési megállapodásban foglaltakhoz, illetve nem
alkalmazná maradéktalanul az uniós jogot, Von der Leyen azt
mondta: ez esetben Nagy-Britannia nem számíthat korlátlan
hozzáférésre az EU piacához.
„Minél szorosabb viszonyra törekszik London az unióval,
annál könnyebb lesz számára az egységes piacra jutás” – fogalmazott a bizottság elnöke.
A tárgyalási irányelvek tervezetét az uniós tagállamok kormányait képviselő tanácsnak is el kell fogadnia, amely ezt követően hivatalosan felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy
kezdje meg a tárgyalásokat Nagy-Britanniával. A tervek szerint december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt a legfontosabb
ügyekben megállapodásra kell jutni a két fél között.

Johnson: a kereskedelmi megállapodáshoz
nem kell elfogadni az EU-s szabályokat
Az Európai Unióval kötendő szabadkereskedelmi megállapodásnak nem feltétele, hogy London közösségi szabályozásokat is kötelezően elfogadjon – mondta hétfőn Boris Johnson
brit miniszterelnök.
A konzervatív párti kormányfő üzleti vezetők előtt tartott
londoni beszédében vázolta, hogy a kabinet milyen alapállásból készül a jövőbeni kapcsolatrendszer feltételrendszeréről
tartandó, március elején kezdődő tárgyalássorozatra az EUval.
A brit kormány elsődleges céljai között szerepel egy átfogó,
a szolgáltatásokra is kiterjedő kétoldalú szabadkereskedelmi
megállapodás megkötése az EU-val. Johnson kijelentette
ugyanakkor: e megállapodás eléréséhez nincs szükség arra,
hogy Nagy-Britannia elfogadja az Európai Unió szabályrendszerét például a versenypolitikában, az állami támogatások
szabályozásában, a környezetvédelemben vagy bármely más
hasonló területen.
Johnson szerint ez ugyanúgy érvényes, mint az, hogy a
megállapodás fejében az EU-nak sem kell kötelező módon brit
szabályozásokat átvennie.
A miniszterelnöki hivatal közleményben jelezte: ha nem
lesz megegyezés, az Egyesült Királyság akkor is felhagy az
egységes uniós belső piac és a vámunió szabályainak alkalmazásával az idei év végén, amikor az átmeneti időszak lejár.
(MTI)

Ország – világ
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Szerdán szavaznak
a bizalmatlansági indítványról

Szerdán, ma 12 órakor kezdődik a parlamenti vita,
majd a szavazás a Szociáldemokrata Párt által benyújtott bizalmatlansági indítványról – döntöttek kedden a képviselőház és a szenátus házbizottságának
együttes ülésén. Az Orban/PNL-kormány – a román
demokrácia privatizálása című bizalmatlansági indítványt a PSD és az RMDSZ 208 törvényhozója írta
alá, és hétfőn olvasták fel a parlamentben. Az indítvány benyújtásának oka az volt, hogy a liberális párti
kormány egy héttel korábban felelősséget vállalt a
kétfordulós polgármester-választást lehetővé tevő
törvényért. A bizalmatlansági indítványt 233 törvényhozónak kellene megszavaznia ahhoz, hogy a kormány buktását eredményezze. A PSD-nek 202, az
RMDSZ-nek 30 képviselője és szenátora van.
(Agerpres)

Népszámlálásra és mezőgazdasági
összeírásra készülnek

Sürgősségi kormányrendeleteket készül hozni a kabinet a 2020–2021-es népszámlálás, illetve mezőgazdasági összeírás megszervezése végett. A
feladat az Országos Statisztikai Intézet hatáskörébe
tartozik. Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária
vezetője a kormányülés elején kérte, hogy soron
kívül vegyék napirendre az említett két rendelet tervezetét, ugyanis a lakossági és mezőgazdasági öszszeírást már 2018-ban kezdeményeznie kellett volna
az akkori kormánynak. A mezőgazdasági összeírást
idén ősszel, a népszámlálást jövőben kell elvégeznie
az Országos Statisztikai Intézetnek, figyelmeztetett
Dancă. (Agerpres)

Magyar diplomaták segítik
Moldova uniós integrációját

Megállapodás született arról, hogy a magyar külügyminisztérium két diplomatát delegál Chişinăuba,
hogy segítsék a moldovai kormány munkáját az európai integrációs folyamatokban – jelentette be a
moldovai fővárosban Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, miután tárgyalt Aureliu Ciocoi moldovai külügy- és európai integrációs miniszterrel.
Sajtótájékoztatóján a magyar diplomácia vezetője leszögezte, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként az EU legfontosabb politikái között tartja
számon a bővítést és a keleti partnerséget, és nemcsak a kétoldalú kapcsolatait szeretné továbbfejleszteni, hanem azt szeretné, ha az EU és Moldova
között is minél szorosabb lenne az együttműködés.
(MTI)

Szűkül az EU külpolitikai
mozgástere

Szűkülni fog az Európai Unió mozgástere a külpolitikában a Brexit után – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő kedd reggel az M1 aktuális
csatornán. A szakértő elmondta, Nagy-Britannia kilépésével az egész unió veszít a súlyából, amire fel
kell készülni. A Brexit után a skandináv és a balti államokkal, valamint Lengyelországgal lehet különleges kapcsolata Nagy-Britanniának az uniós
országok közül, ezért minden megváltozhat Európában – mondta. A szakértő szerint a Brexit után újra
elkezdődhet a francia–német „élet-halál harc”, aminek már most is vannak jelei. (MTI)

Egyik kutya, másik eb

(Folytatás az 1. oldalról)
akik a bő évtizeddel ezelőtti válság kezelésekor ezt már
a bőrükön tapasztalhatták. A nagyfiúknak csak a népszerűsége megy majd erre rá, mint legutóbb az egykori
tengerész házi demokrata pártjának példáján láthattuk.
Szóval, aki megnyeri ezt a mostani politikai pengeváltást, könnyen kerülhet a fentebb említett néhai görög
vezér helyzetébe, akinek a győztes csatára ráment a tulajdon serege.
No, nem mintha nagy kár volna értük. Mert amit a
mostani vezetők elkövetnek a választási szabályoknak a
saját szájuk íze szerinti átírásával, az is van legalább
ugyanolyan, ha nem rosszabb, mint amikor az előző
csapat a ragadós kezű vagányainak a megmentésére elkezdte átszabni a büntetőjogi szabályokat. Ha volna
ebben az országban polgári öntudatra – és nem politikai parancsra – mozgó civil szféra, most ugyanúgy az
utcán kellene lennie, mint három éve is történt. Mert a
demokráciát pártszínektől függetlenül mindenféle és
-fajta támadás ellen illene megvédeni. Amíg erre nem
ébredünk rá, csak játékszerek leszünk a hatalomhajhászó politikusok kezében.
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Gyergyóditrónak is megoldást
nyújt a nemzeti régiókról szóló
polgári kezdeményezés

Az elmúlt héten a magyar és
román közvélemény Gyergyóditróra figyelt. Közéleti emberek, politikai
elemzők,
újságírók
fogalmaztak meg különböző álláspontokat, gyakran elmarasztalva
a helyi közösséget. A megszólalók, a kritikusok nemegyszer politikai
üzenetek
megfogalmazására, továbbítására használták az eseményeket, hibáztatva a
helyi közösségen túl a magyar
közmédiát vagy éppenséggel a
magyar kormányt.

Mindezekkel szemben nem jutott
kellő figyelem az események valós hátterének a megvilágítására. A Székely
Nemzeti Tanács 2013-ban az Európai Bizottság elé terjesztett polgári kezdeményezésében egy világos, tiszta igényt
fogalmaz meg: az Európai Unió kezelje
kiemelt figyelemmel azokat a régiókat,
amelyeket nemzeti, nyelvi, kulturális,
vallási sajátosságok különböztetnek meg
az őket körülvevő régióktól. A beterjesztett dokumentum konkrét elvárásokat fogalmaz meg az Európai Unióval
szemben, emlékeztetve: „Európa kulturális sokszínűségét ezekben a régiókban
fenyegeti a legtöbb veszély. Egyrészt a
régióknak a tagállamokénál lényegesen
kevesebb erőforrás áll a rendelkezésére,
amit sajátos, regionális kultúráik megőrzésére fordíthatnak, de őket veszélyeztetik leginkább azok a gazdasági
változásokat kísérő spontán folyamatok
is, mint amilyen a munkaerő-vándorlás
és az ezzel járó asszimilációs folyamatok. Ezeken túlmenően ki vannak szolgáltatva egyes tagállamokban a
gazdasági diszkrimináció nyílt vagy burkolt formáinak, ami az ott élő őshonos

lakosság elvándorlását és a sajátos regionális identitás felszámolását célozza.”
A fenti idézetben megfogalmazott elvárást épp Székelyföld mesterséges elszegényítése, a román asszimilációs
politika és az Európai Unió nagyfokú érzéketlensége diktálta. A százesztendős
kiszolgáltatottság a román asszimilációs
politikának természetes módon fokozta
az életképes székelyföldi közösségek érzékenységét minden olyan történéssel
szemben, amely a közösség kohézióját
kívánja megbontani. Ebből a szempontból kell megközelíteni a gyergyóditrói
faluközösség válaszreakcióját a több
ezer kilométer távolságból érkező idegen
kultúrájú emberek betelepedésére, és
meggyőződésünk, hogy ezt a természetes önvédelmi reakciót kárhoztatni ártalmas. Hangsúlyozzuk, hogy a kiváltó
okok között a helyi történelmi tapasztalat
volt a meghatározó, semmiképpen nem
a magyar közmédia, ahogy egyes közéleti szereplők állították.
A nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés hosszú távú megoldást kínál
az ilyen helyzetekre, nyilván a helyi közösség védelmében. Az eme „régiók társadalmi, területi kohéziójában rejlő
addicionális gazdasági potenciál megfelelő kohéziós politika mellett felszabadítható, és gazdasági erőforrássá
változtatható az adott régiók hasznán túl
a tagállamok és az unió egészének javára.”
Tegyük sikeressé a Székely Nemzeti
Tanács polgári kezdeményezését egymillió támogató aláírás összegyűjtésével.
Három hónap áll a rendelkezésünkre.
Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Nagy-Britannia kilépését követően

Erről jut eszembe

Lassan-lassan mindenki megszólalt a ditrói
ügyben. És még közelről se jutottunk a végére.
Sok a mellébeszélés, a sumákolás. Ahogy lenni
szokott, mindenki mondja a magáét, a zavarosban halásznak. Bizonyos politikusok, gátlástalan lekvárkavarók ezt a szerencsétlen helyzetet
is a maguk hasznára szeretnék fordítani, vagy
csak egyszerűen ezzel is kavarni, zavarni akarják a közvéleményt. Mindenki megszólalt, mindenkit megszólaltattak? Eléggé széleskörűen
olvastam a sajtót, figyeltem a médiát napokon
keresztül, de nem vettem észre, hogy a két közvetlenül érintett, a két Srí Lanka-i pék szót kapott volna. Lehet persze, hogy beszéltek velük
az újságírók, csak elkerülte a figyelmemet. De
azon sem csodálkoznék, ha nem akarnának nyilatkozni. Inkább az lepne meg, ha továbbra is
a községben maradnának. Több ajánlatot is
kaptak már az országból, vannak helyek, ahol
tárt karokkal fogadnák őket. Már ha… Akik így
nyilatkoztak, aligha végeztek ilyen értelmű előzetes közvélemény-kutatást. Tény, hogy az érintett ázsiai vendégmunkások nagyon rosszul
érezhetik magukat a kialakult szituációban. De
mégse ők a fő vesztesek, hanem megint mi, romániai magyarok. A román média tele van
olyan anyagokkal, amelyek diadalmasan kürtölik szét országnak, világnak a kisebbségi magyarság intoleranciáját, idegenellenességét és
még sok más hasonló rossz tulajdonságát. Így
megy ez, divatos az általánosítás, dübörög a
közösségi ítélkezés úthengere. Nehéz az ilyesmit megállítani. Ez esetben igazából nincs is
mivel takaróznunk. Akik józanul, a lehető legobjektívebben próbálták elemezni a Ditróban
kialakult konfliktusállapotot, az indulatok keltette közhangulat abszurditását, eléggé alaposan körülírták, hogy mi történt és miért.
Bennem még fokozódott az az érzés, hogy
mennyire abszurd ez az egész, amikor megláttam, hogy a ditrói művelődési ház, ahol a pró
és kontra érvek, vélemények esetenként összecsaptak, Kőrösi Csoma Sándor nevét viseli.
Azét a nagy tudósunkét, aki az őseinket indult
megkeresni Ázsiában, és aztán gyanút kelthető,

európai fehér idegenként a nagyvilág számára
alkotott és hagyott ott egy máig értékes szellemi hagyatékot. És példát is arra, hogy egy elmélyült hivatástudattal, erős akarattal,
szellemmel és lélekkel felvértezett ember a legnehezebb körülmények közt is képes jelentős
életművet létrehozni. Akár a messzi Ázsiában,
a Himalája hegyei között, ha úgy hozza a sors,
és elnyerni ezáltal a másfajta életmódot folytató, más szokásokat, más hitvilágot maguknak
tudó helybeliek tiszteletét. Közben magyarságát, székelységét, nagyenyediségét sem felejtette el. Mit írt Kőrösi Csoma, amikor kétszáz
évvel ezelőtt nagy útjára elindult? „Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s Keletre jövök,
s ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak
szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek
az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban
lévő adatokra nemzetem történetében.”
Szándékos az idézetválasztásom, a szövegben a „mindennapi kenyér” is benne van,
simán visszakanyarodhatom Ditróhoz. Az ottaniak egy része nem akarja, hogy a mindennapi
kenyerükhöz két szingaléznek is köze legyen.
Azt meg pláne nem, hogy újabb távoli jövevények, a sokat bírált pékséghez nemzetközi munkaközvetítővel már leszerződöttek is a községbe
érkezzenek. Köztük négy nepáli, akik talán nem
is születtek túl messze attól a helytől, Zanglától, ahol másfél évet élt és dolgozott a tibeti–
angol szótáron a nagyrabecsült erdélyi magyar
tudós. Nem tudom, kik és miért döntöttek úgy,
hogy róla nevezzék el a kultúra ditrói hajlékát.
Arról sincs tudomásom, hogy a kutatónak különösebb kapcsolata lett volna a községgel, bár
ebben tévedhetek. Lehet, hogy véletlenszerű
volt a névválasztás, a névadók netán több névjavaslat közül döntöttek mellette. De már tapasztalhattuk nemegyszer, hogy a véletlenek is
hordozhatnak üzeneteket. Úgy érzem, hogy ez
esetben is üzenethordozó véletlennel találkozunk. És az üzenet nem csak a ditróiaknak szól.
(N.M.K.)

Február elsejétől csökkent a parlamenti helyek száma

Az Európai Parlamentben a
brit kilépést megelőző (az
uniós szerződésekben megengedett maximum) 751 képviselő helyett ezentúl 705
lesz. A 73 brit helyből 27-et
szétosztanak a többi tagállam
között, míg a maradék 46-ot
esetleges további bővítések
esetére tartják fenn.

Mózes Edith

A 2020. február 1-jén hivatalba
lépett képviselőket a 2019. májusi
európai választásokon választották
meg. Az egyes tagállamokban érvényes választási törvény előírásaitól
függően több képviselő nevét már
megerősítették a tagállamok, míg
mások esetében a Parlament erre
vár.
A helyek elosztása
– csökkenő arányosság elve
A helyek újraelosztása során
egyetlen ország sem veszít képviselői helyet, több országot viszont a
lakosságszám növekedése miatt
egytől öt képviselővel több képvisel
ezentúl a Parlamentben.
Az új eloszlás a tagállami lakosságszám és a legkisebb országoknak járó minimális képviselőszám
figyelembevételével alakult ki.
Az elosztásban alkalmazott
„csökkenő arányosság” elve azt jelenti, hogy a kisebb tagállamoknak
egyfelől kevesebb képviselőjük
van, mint a nagyobbaknak, ugyanakkor a nagyobb tagállamok egyegy képviselője több embert
képvisel, mint a kisebb tagállamokból érkező képviselők.

A Parlament továbbra is részt
vesz az unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolat alakításában. A brit kilépés eközben az
EP bizottságainak és parlamentközi
küldöttségeinek összetételére is hatással van.
Az Európai Parlament a Brexit után
Az Egyesült Királyság kilépése
az Európai Unióból a Parlament
számára is több fontos változással
jár 2020. február elsejétől.
Egyetlen tagállam sem veszít
képviselői helyeiből. Néhány országnak ezentúl több képviselője
lesz, lépést tartva a növekvő lakosságszámmal. Ugyanakkor az új eloszlás azt is biztosítja, hogy a
legkisebb tagállamok is rendelkezzenek a minimálisan szükséges
képviselettel. A képviselői helyekkel gazdagodó tagállamoknak viszsza kell igazolniuk a Parlamentnek
az újonnan küldött képviselőik

Illusztráció

nevét. Az új képviselők mandátuma
2020. február elsején kezdődött.
Victor Negrescu
az új román képviselő
A 27 mandátumból, amelyeket
kiosztottak a tagállamok között,
Románia is kapott egy helyet. Az új
európai parlamenti képviselő Victor
Negrescu lett, aki a 2019. május 26i EP-választáson a Szociáldemokrata Párt (PSD) listjának kilencedik
helyén volt.
Változott a bizottságok
és albizottságok létszáma is
A parlamenti bizottságok és albizottságok létszáma is változott. Az
új létszám az Egyesült Királyság távozásával azonnal életbe lépett.
AFET – külügy – 71, AGRI –
mezőgazdaság és vidékfejlesztés –
48, BUDG – költségvetés – 41,
CULT – kultúra és oktatás – 31,
DEVE – fejlesztés – 26, ECON –

gazdasági és monetáris ügyek – 60,
EMPL – foglalkoztatás és szociális
ügyek – 55, ENVI – környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszer-biztonság – 81 (+5), IMCO –
belső piac és fogyasztóvédelem –
45, INTA – nemzetközi kereskedelem – 43 (+2), ITRE – ipar, kutatás
és energia – 78 (+6), JURI – jogi
ügyek – 25, LIBE – állampolgári
jogok, bel- és igazságügy – 68,
REGI – regionális fejlesztés – 43,
TRAN – közlekedés és idegenforgalom – 49, AFCO – alkotmányos
ügyek – 28, PECH – halászat – 28,
PETI – petíciók – 35, FEMM –
nők jogai és esélyegyenlőség – 35,
CONT – költségvetés-ellenőrzés –
30, DROI – emberi jogok (albizottság) – 30, SEDE – biztonság- és
védelempolitika
(albizottság)
– 30.
A bizottságok és albizottságok
tagságáról a Parlament képviselőcsoportjai döntenek, azt követően,
hogy az új képviselők megkezdik
mandátumukat. A Parlament eljárási szabályzata értelmében (209.
cikk) a bizottságok és albizottságok
összetételének a lehető legmesszemenőbb mértékben tükröznie kell a
Parlament összetételét.
Néhány bizottságban és albizottságban új elnököt, alelnököt és koordinátort is kell választani, mivel
ezeket a pozíciókat távozó brit képviselők töltötték be.
Az egyesült királysági bizottsági
elnökök és alelnökök helyére is új
képviselőt kell választani: halászat,
jogi ügyek, környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszer-biztonság, kultúra és oktatás, biztonságés védelempolitika.

A Brexit nyomán változik a parlamentközi delegációk összetétele,
ugyanakkor a parlamentközi küldöttségeké is.
A jövőbeli kapcsolatról
Az Egyesült Királyság kilépésével a tárgyalások új szakasza kezdődik, hiszen mostantól az unió és
az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról kell megállapodásra
jutni. Nagy-Britannia ezentúl ugyan
unión kívüli állam, de az előtte és
az unió előtt álló kihívások közösek, az együttműködéssel mindkét
fél nyer.
A két fél között a közeljövőben
tisztázandó kérdések közt az éghajlatváltozás és a terrorizmus elleni
fellépéstől kezdve a kutatási együttműködésen keresztül a közös védelmi rendszereken át számos nagy
téma szerepel. A tárgyalásokon különösen fontos témakör lesz a kereskedelem kérdése.
A 2020. február elsején kezdődött átmeneti időszak december 31én ér véget. Az Egyesült Királyság
és az unió közötti bármely megállapodást addigra le kell zárni ahhoz,
hogy az 2021. január elsején életbe
léphessen.
Az átmeneti időszak egyszer
meghosszabbítható egytől két évig
terjedő időszakkal, de az erre vonatkozó döntést július elsejéig kell
meghoznia az EU és az Egyesült
Királyság közös bizottságának.
Az unió és az Egyesült Királyság
közötti jövőbeli kapcsolatról szóló
minden megállapodáshoz szükség
van a Parlament jóváhagyására. Ha
a megállapodás tagállami kompetenciákat is érint, akkor a nemzeti
parlamentek ratifikációja is szükséges.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi
Kapcsolattartó
Irodája)
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Dizájnerbolt Marosvásárhelyen

(Folytatás az 1. oldalról)
és illusztrációkat. Úgy érzi, a színes illusztrációk a mindannyiunkban élő gyermeket
szólítják meg, és emlékeztetnek őszinte,
nyílt és álmodozó mivoltunkra. A felnőttek
legnagyobb hiányossága, hogy elfelejtenek
álmodni, játszani és rácsodálkozni a dolgokra. Ezt a játékosságot szeretné becsempészni az alkotásaiba.
– Amióta befejeztem az egyetemet, ez a
bolt az álmom. Mivel divattervező szakot
végeztem, a nyári gyakorlatot az Erasmus
program révén Budapesten egy dizájnernél
tölthettem. Neki volt egy dizájnerboltja, ott
láttam a mintát, és akkor született meg az
ötlet, hogy ezt itthon is meg lehetne valósítani. Utánanéztem, és Romániában talán
négy ilyen, kimondottan dizájnerbolt van:
Brassóban, Temesváron és Bukarestben.
Sok az olyan bolt, ahol kézművesdolgokat
is árulnak, de az nem nevezhető dizájnerboltnak – jegyezte meg Orsolya. Mint
mondta, a céljuk az, hogy erdélyi dizájnerek számára biztosítsanak teret és lehetőséget a termékeik bemutatására, így a boltban
kizárólag erdélyi alkotók minőségi és kreatív munkái várják a vásárlókat. Bemutatkozási lehetőséget kínálnak frissen végzett
diákoknak, de már elismert alkotóknak is,
azoknak, akik a rétegízlést szeretnék kiszolgálni.
– Szerintünk a kevesebb több. A tömeggyártást minőséggel, kreativitással és tartóssággal
szeretnénk
felváltani.
Ugyanakkor fel akarjuk hívni az emberek
figyelmét, hogy van választási lehetőség,
egyedibb, fenntarthatóbb, tartósabb termékeket vásárolhatnak. És ezáltal erdélyi fiatalokat, művészeket segítenek, hogy még
több csodás munkát tudjanak létrehozni a
közeljövőben – fogalmazta meg a küldetésüket a fiatal dizájner, akinek a saját munkái, az általa megtervezett és megvarrt
ruhák is fellelhetők a bolt hangulatosan és
áttekinthetően elrendezett kínálatban.
Nagy az érdeklődés a dizájnerek részéről
Kurjatkó Orsolya rámutatott, a néhány
napja megnyílt boltban különleges, minőségi, kézzel készített alkotások kaphatók.
Mindenik darab más-más dizájnertől származik, így több vásárlói ízlésnek is eleget
tudnak tenni. A táskák, ruhák, ékszerek és
kerámiák mellett a régi mesterségek végtermékei is felbukkannak, például egyedi
kalapok és személyre szabott cipők. Jelenleg 12 dizájnerrel dolgoznak együtt Erdély
különböző pontjairól, Gyergyótól Kolozs-
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várig: három táskakészítővel (Chignon
Mignon, Tulipart és Miklós Kata), három
ékszerkészítővel (RebekArts, Ékességek,
Kiss Katalin), két keramikussal (Gáspár
Zsuzsanna – Zuzi és Lukács Andrea), valamint divattervezőkkel (Szakács Ágnes,
Ördögh Angéla, Beango, Spielmann
László, KUO Design, Libelle), jelenleg az
ő termékeik lelhetők fel a Forradalom utcai
bolt kínálatában. Ugyanakkor folyamatosan bővül a felhozatal, jövő héttől Ruzsa
Lehel kézműves cipőkészítő lábbelii is
kaphatók lesznek majd a boltban, tehát aki
szeretne egyedi, személyre szabott cipőt
készíttetni, annak lemérik a lábát, kiválasztja a bőrt, a modellt, és három héten
belül elkészül a saját, egyénre szabott lábbelije.
A hölgyeket igen gazdag ékszerkínálat
fogadja, a fa alapanyagú és hideg gyantával
kezelt daraboktól a nemez kiegészítőkig
mindenki megtalálhatja a kedvére valót.
Érdeklődésünkre, hogy miként került
kapcsolatba a művészekkel, Orsolya elárulta, az egyetem elvégzése után számos
divatbemutatón, valamint különféle rendezvényeken, például a Kolozsvári Magyar
Napokon, kastélynapokon is megfordult,
ahol lehetősége adódott sok szakmabelivel
megismerkedni. Őket hívta meg először,
hogy vonultassák fel alkotásaikat az újonnan megnyílt dizájnerboltban. Annak ellenére, hogy csupán néhány napja nyílt meg

a rendező lennék, és a tavaszról
forgatnék filmet, Ágnesnek adnám
a főszerepet. A harmincas éveiben
járó, barna hajú, fekete szemű nő csupa ragaszkodás, bizakodó szeretet. Talán úgy is
mondhatnám: a létezés szerelmese. Történetét a „nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” apropóján kezdte
kibontani, mint szép, színes kendőt, amelyen
egymásba olvadnak, egymást erősítik a titkos árnyalatok.
– Az első szerelmem a szülőfalum volt. A
szüleim válásakor költöztünk onnan Marosvásárhelyre, kilencéves koromban. A szeretett vidék velem jött, bennem élt tovább.
Akkoriban kezdtem el verseket írni, hogy ezt
az érzést kifejezhessem – villantott fel egy
színfoltnyit legtávolabbi múltjából a meghitt
kávézóban, ahol egy péntek délután találkoztunk. – Aztán jöttek a gyermek- és tinédzserkori rajongások. Legelőször az egyik
tanárom dobogtatta meg a szívemet, persze
ő erről mit sem sejtett. Egy kollégája óráján
írtam hozzá egy verset, amit pechemre a
másik tanár észrevett. Titkos vonzalmam tárgya kék szemű volt, és ezt bele is foglaltam
az alkotásba. A leleplezőmnek ugyanilyen
színű volt a szeme, így azt hitte, róla szól a
költemény. Miután elolvasta, szó nélkül, szelíden visszaadta a papírlapot. Attól kezdve
gyakran megállt a padom mellett, és megsimogatta a kezem. Jólesett a kedvessége,
annak meg különösen örültem, hogy nem került nyilvánosságra a titkom.
– Mikor jött el számodra az első igazi párkapcsolat ideje? – szóltam közbe.
– A középiskolában, egy sulibulin figyelt
fel rám először egy fiú. Éppen kitartóan
,,árultam a petrezselymet”, amikor odajött
hozzám, és felkért táncolni. Akkor örültem

Problémamegoldó
verseny
középiskolásoknak

Fotó: Nagy Tibor

a bolt, nagyon sokan tudomást szereztek
róla, és folyamatosan keresik meg művészek, hogy van-e még hely, mivel szeretnének hozni termékeket. Az érdeklődők
között van, aki női csokornyakkendőket készít, mások kerámiafestők, táskakészítők,
ruhatervezők, ékszerkészítők. Orsolya hozzátette, örömmel fogadják a megkereséseket, ugyanis ez biztosítéka annak, hogy
folyamatosan fog frissülni az árukészlet.
Ugyanakkor az utóbbi pár nap tapasztalata
az, hogy meglepően sokan tértek be és vittek haza egyedi darabokat.
– Szeretnénk bemutatni az embereknek,
hogy igenis vannak tehetséges tervezők itt,
Erdélyben is, és érdemes tőlük vásárolni –
tette hozzá Orsolya.
Több mint bolt
A fiatal dizájner elárulta, egyedi ötleteik
vannak, ezért szeretnék, ha a vásárlóik szemében a Blaze több lenne mint egy bolt.
Tervezik, hogy rendszeresen, akár havonta szerveznek majd éjszakai vásárlásokat, amikor egy pohár bor és kellemes
zene mellett éjszakába nyúlóan várnák
majd a vásárlókat. Emellett a Művészeti
Líceum diákjainak a bevonásával fellépéseknek is szeretnének teret biztosítani,
ugyanakkor workshopokat is terveznek,
amikor a vásárlók bepillantást nyerhetnek abba, hogy hogyan készül például
egy nemez ékszer, vagy hogyan történik
a pólófestés.

A szabadság titkai

neki, de amikor pár nap múlva megkeresett
az iskolában – nem volt nehéz dolga, hiszen
egy tanintézetbe jártunk –, megijedtem a
helyzettől. Napokig bujkáltam előle, többnyire a lánymosdóban húztam meg magam,
amíg fel nem adta a harcot. Akkoriban kezdtem úgy érezni, a Jóistennek szeretném szentelni az életem, hiszen
azt a szabadságot,
amire mindig is vágytam, egyedül az Ő közelségében tapasztalhatom
meg. Beszélni akartam
valakivel, aki ezt az életmódot választotta,
így felkerestem egy apácarendet. Ott meggyőztek arról, hogy mégsem ez az én utam.
Az apáca, aki szóba állt velem, azt mondta,
úgy látja, hogy én menekülni akarok ebbe a
létformába, márpedig a Jóistennek nem menekülőkre van szüksége. Talán nem a megfelelő személyhez fordultam, mindenesetre ez
az út is lezárult előttem. Ezután éltem meg
az első valódi párkapcsolatot egy nálam idősebb fiúval, aki kezdetben igazi lelki társnak
tűnt, de miután kiismert, változtatott a stílusán, és egyértelművé tette, hogy csak a négy
fal között kellek neki, a nyilvánosság előtt
nem vállal fel. Nem erre volt szükségem, így
nemsokára szakítottunk. Utána volt még pár
futó kapcsolatom, aztán újra rám talált a
plátói szerelem. A CSIT-ről, azaz a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóról jöttünk haza a barátnőmmel, és amikor leszálltunk a vonatról,
eszembe jutott, hogy még elérnénk misére. El
is mentünk. Egy új pap tartotta a szertartást,
amikor megláttam, olyan érzésem támadt,
mintha mindig is ismertem volna. A mise
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Negyedik alkalommal tartják meg a kolozsvári Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a
budapesti Case Solvers (CS) közös szervezésű,
romániai középiskolás diákoknak kiírt problémamegoldó versenyét. A Problema Solvenda Romania versenynek kettős célja van: egyrészt a
fiatalokkal már középiskolás korban megismertetni a problémamegoldás módszertani hátterét,
másrészt bővíteni a diákok történelmi ismereteit.
A verseny kívánt hozadéka ezenfelül, hogy a
résztvevők a későbbiekben jól használható
elemzői és előadói kompetenciákat sajátítsanak
el.
A verseny három részből áll: a Problema Solvenda Romania honlapján elérhető online tréning
segítségével a diákok rövid videókból és prezentációs anyagokból sajátíthatják el a problémamegoldás alapjait. Ezután következik a selejtező,
amelyen a tréninganyagok alapján a részt vevő
csapatok online tesztet töltenek ki. A kilenc legjobb eredményt elérő csapat jut a következő fordulóba magyar, illetve román oldalról is. Az
online fordulóból az elődöntőbe bejutott legjobb
csapatok a módszertani alapokat felhasználva történelmi esettanulmányt oldanak meg. Az elődöntőt sorsolás előzi meg, az itt kialakult sorrendben
három helyszínen párhuzamosan kerül sor a csapatok által kidolgozott esettanulmány-megoldások bemutatására. Minden helyszínen 3-3 csapat
ad elő. Az egyik helyszínen három román anyanyelvű csapat, a második és harmadik helyszínen
pedig 3-3 magyar anyanyelvű csapat ad elő. Az
elődöntő végén kiderül, hogy melyik az a három
csapat, amely a döntőben is prezentálhatja megoldását. Az elődöntő során tolmács fordítja majd
magyar nyelvről román nyelvre, illetve román
nyelvről magyarra az elhangzottakat (a csapatok
által prezentáltakat, illetve azt követően a zsűri
által feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat, a zsűri hozzászólásait). A döntőben szintén
tolmács fordítja majd magyarról román nyelvre,
illetve románról magyar nyelvre az elhangzottakat. Itt a legjobb három csapat mutatja be újra az
adott esettanulmány megoldására kidolgozott terveit. A verseny elődöntőjét, illetve ezt követően
az országos döntőt 2020. március 28-án Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tartják. A versenyről további részletek
olvashatók a Problema Solvenda Romania hivatalos honlapján: problemasolvenda.com/ro/hu/, illetve
hivatalos
Facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/Problema-SolvendaRomânia-925731327521090/
(közlemény)

végén a plébánosunk bemutatta, így megtudtam, hogy ő az új káplán. Három évig kínlódtam az iránta táplált érzelmeimmel.
Egyszer be is vallottam neki, ő meg csak
annyit válaszolt: ,,Nem baj, kicsike, majd elmúlik”. Már egyetemre jártam, amikor elkerült a plébániánkról. Nagyon megviselt a
hiánya, de egy tanárom segített feldolgozni – ő mondta, hogy
ez is egyféle gyászfolyamat –, és idővel csitult a fájdalom. A
napokban azonban találtam vele egy videófelvételt a Youtube-on, és amíg néztem,
ugyanúgy dobogott a szívem, mint az első találkozásunkkor.
– Ezután ismerkedtél meg a férjeddel?
– Tulajdonképpen őt már régóta ismertem, ő volt ugyanis az a fiú, aki az iskolabulin megzavart a „petrezselyemárulásban”.
Amikor újra keresztezték egymást az útjaink,
úgy éreztem, talán ez lesz az utolsó esélyem
a boldogságra. Már a kapcsolat elején elmondta, hogy családot szeretne, tehát csak
akkor fogadjam el a közeledését, ha én is komolyan gondolom. Úgy gondoltam. Két gyermekünk született, szépen élünk, és tudatában
vagyok annak, hogy nála hűségesebb, szeretetre méltóbb társat nem is kívánhattam
volna magamnak. Ezért is rázott meg annyira
az életemben bekövetkezett újabb változás. A
kedvenc könyvesboltomban nézelődtem, amikor odalépett hozzám egy idegen, és azt kérdezte, meg tudnám-e mondani, hol találhat
könyveket Oshótól (sz.m.: spirituális-misztikus gondolkodó). Meglepődtem, mert én is

éppen tőle kerestem olvasnivalót. Ezután
együtt böngésztük végig a polcokat, közben
beszélgettünk. Már jó ideje a kezünkben volt
a kiválasztott kötet, de még mindig nem sikerült elköszönnünk. Együtt léptünk ki a boltból,
és megegyeztünk, hogy pár nap múlva újra találkozunk. Azóta minden héten átbeszélgetünk
egy délutánt. Ennél többről nem lehet szó, hiszen mindketten családosok vagyunk, de én
tisztán érzem, hogy ő az, aki újra felébresztette a lelkem. Persze, egyfolytában gyötör a
lelkiismeret, mégsem tudok – talán nem is
akarok – szabadulni ettől az érzéstől. Sokszor
elgondolkoztam már azon, mi rejtőzhet mögötte, és arra a következtetésre jutottam, hogy
valószínűleg a csillapíthatatlan szabadságvágy, az, hogy kötöttségek nélkül, teljesen szabadon adhassam át magam valakinek. A
páromnak, persze, erről nem beszélek, nem
érdemli meg, hogy fájdalmat okozzak neki.
Az elmúlt hónapokban írt verseimet sem olvastattam el vele.
Ágnes szavait sokáig ízlelgettem még beszélgetésünk után. Tanakodtam magamban,
hogyan lehetne nyilvánosság elé tárni azt a
titkot, amit éppen a társának nem szabad
megtudnia. De hamarosan internetes üzenetben érkezett a feloldozás.
– Elmondtam neki. A páromnak. A szerelmemet. Mert úgy éreztem, ha már megosztottam veled, és általad másokkal is, áruló
vagyok, ha pont előtte titkolom. Nem haragudott. Azt mondta, örül, hogy találtam egy
barátot, akivel egy hullámhosszon vagyok.
Úgyhogy rendben van minden, és hálás vagyok. Épp csak egy kicsit fáj, hogy ilyen higgadtan fogadta. Ennyire szeret, és bízik
bennem, vagy ennyire szerethetetlennek tart,
olyannak, akit nem kell félteni senkitől, mert
senkinek sem kell? Ezt csak a Jóisten tudja.
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Nem létező állományra fizetnek uniós támogatást

Vita a referenciadátumról

Szerkesztette: Vajda György

Amerikai know-how

Hétfőn Nechita-Adrian Oros
miniszter Adrian Zuckerman,
az
Amerikai
Egyesült
Államok bukaresti nagykövete által vezetett amerikai
delegációval találkozott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumban, ahol
többek között a kölcsönös
együttműködési lehetőségekről tárgyaltak.

A miniszter kifejtette, azt szeretné, ha élénkülne a két ország közötti mezőgazdasági kapcsolat,
elsősorban az élelmiszeripari termékek cserekereskedelme terén. A
szaktárcavezető román–amerikai
partnerkapcsolatok létrehozását
kezdeményezte, amelyek révén elősegítenék a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozását.
Kifejtette, mandátumának célkitűzéseként a feldolgozással és a termékek raktározásával foglalkozó
egységek létesítése, a családi farmok fejlesztése szerepel. Továbbá a
miniszter az amerikai vetőmagter-

mesztésről és az ott alkalmazott öntözési technológia iránt érdeklődött.
Emil Florian Dumitru államtitkár
az amerikaiak segítségét kérte az
országos mezőgazdasági stratégia kidolgozásában. Elismerte,
Romániának szüksége van fejlettebb feldolgozóiparra, ugyanakkor
korszerű hazai gyártású mezőgazdasági gépekre és felszerelésekre –
ezen a téren várnak segítséget az
amerikaiaktól.
Adrian Zuckerman elmondta,
nyitottak az együttműködésre, a tárgyalásokat követően a két fél összeállított egy sürgősségi listát, majd a
felvetett témaköröknek megfelelően közös munkacsoportokat hoznak létre, amelyek kidolgozzák az
együttműködés konkrét lépéseit.
A találkozón részt vett még John
Slette mezőgazdasági és vidékfejlesztési attasé, Monica Dobrescu
mezőgazdasági szakértő, Emil Florian Dumitru, George Scarlat államtitkárok, a minisztérium több
igazgatója és szakértője is jelen volt.

Elfogadták
a gázolaj-támogatást

A január 28-i kormányülésen elfogadták a 1174/2014-es kormányhatározat által megszabott – mezőgazdasági munkálatokra fordítandó – gázolaj-támogatás idei összegét. A kormány 411 millió lejt különített el,
amiből fedezik a 2019. április és december között elvégzett mezőgépészeti
munkálatokat.

Gazdabál

A Maros Megyei Mezőgazdászok Egyesülete február 21-én 17 órakor
tartja a hagyományos, idénykezdés előtti találkozóját és bálját a Băneasa
utca 8. szám alatt levő Európa teremben. Érdeklődni, jelentkezni a 0736623-700-as telefonszámon lehet Borşan Viorel mérnöknél.

Méhésztanfolyam

A Maros Megyei Méhészek Egyesülete január 30-án indította el öt találkozóból álló tanfolyamsorozatát. A kurzusok általános témával kezdődtek. A legközelebbi találkozó február 6-án, csütörtökön lesz, amikor
dr. Ábrán Péter mérnök a méhcsaládok pusztulását befolyásoló tényezőkről beszél. Február 13-án, szintén csütörtökön dr. Pogăcean Marian mérnök a növényvédő szerek hatásáról tart előadást. Február 20-án dr. Nagy
Félix, a megyei állategészségügyi igazgatóság szakértője a méhcsaládok
betegségeit ismerteti, míg az utolsó előadáson, február 27-én Tuşinean
Constantin a méhkirálynő gondozását vázolja fel. Az előadások minden
alkalommal 17 órától kezdődnek a méhészegyesület 1918. December 1.
utcában levő székházának előadótermében.

Méhészeti szakelőadás

Február 15-én 10 órától a Sapientia EMTE marosvásárhelyi campusában dr. Kozmus Péter, az APIMONDIA (a méhészeti világegyesület) alalnöket tart előadást. A következő témák kerülnek terítékre: új méhészeti
technológiák, az apiturizmus, az anyanevelés, marketing a méhészetben;
ugyanakkor az alelnök ismerteti a szlovániai méhészeti szervezeteket. Az
előadást Bakos László az RMGE Maros égisze alatt szervezi.

Mobilvágóhidak létesülhetnek

Az EU 2014–2020-as vidékfejlesztési alapjából, a 4.2-es hitelvonal
alapján mobilvágóhidak vásárlására lehet pályázni. Az unió a beruházás
70 százalékát fedezi. A speciális kamionokhoz csatolt vágóhidakon naponta három szarvasmarhát, 20 juhot/kecskét, illetve sertést lehet feldolgozni. A beruházás a közművesítés függvényében hozzávetőleg
55.000-100.000 euró közötti összegbe kerülne. A megyei mezőgazdasági
igazgatóság a pályázathoz szükséges dokumentációt elküldte hét potenciális cégnek. Egyelőre egyik vállalkozó sem jelzett vissza. Az érdektelenség oka a bonyolult pályázati rendszer.

Január 30-án Adrian Oros mezőgazdasági
miniszter Nagyszebenben a Romániai Juhászok Egyesületének meghívására több száz
juhásszal találkozott. Elsősorban az állattenyésztési támogatáshoz kötődő referenciadátum megállapítása volt a téma.

Az állattenyésztők elégedetlenségüknek adtak hangot, ugyanis az állatlétszám után járó támogatás referenciadátumát – az unió szakhatóságaival közösen –
a 2014–2020-as időszakra 2013. január 31-ére szögezték le. Ez azt jelenti, hogy többek között a szarvasmarha-tenyésztők ezen a dátumon lejelentett
állatlétszámnak megfelelően kérték és kapták az egy
főre járó uniós támogatást. Azok a tenyésztők, akik
időközben eladták a borjakat, a lejelentett létszámnak
megfelelően számolták el a finanszírozást, míg azok,
akik vásároltak állatot, nem vehettek fel támogatást a
gazdaságot gyarapító új állatért. A miniszter megígérte, hogy a 2021–2027-es új vidékfejlesztési stratégiában minden év január elseje lesz a
referenciadátum, így évente tudják lejelenteni a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnek
(APIA) az állatállomány mozgását, s ekkor a reális
állatlétszámnak megfelelően számíthatják ki a támo-

Illusztráció

gatást az APIA szakértői. Ez elsősorban a szarvasmarha-tenyésztőkre vonatkozik, de ugyanúgy érinti a
juhtenyésztőket, hiszen ezen a téren gyakoribb a létszámváltozás, és több állatról van szó.
Az ügy nem új keletű. Petre Daea korábbi miniszter
módosította a 2015-ben kibocsátott 3-as számú sürgősségi kormányrendeletet a 2018/146-os törvénnyel,
aminek alapján a referenciadátumot január elsejére
helyezték át, az APIA-nak ennek megfelelően kellett
volna átutalnia a támogatást, azonban az Európai Bizottság szakértői megóvták a döntést, mivel úgy ítélték meg, hogy Románia ezáltal megszegte az uniós
jogszabályokat, így visszakozni kellett, és az APIA
továbbra is fizette a támogatást azoknak is, akik már
nem tenyésztettek állatot.
Az egyetlen remény az, hogy az új, elkövetkezendő
hét évre szóló finanszírozási időszakban sikerül elérni
azt, hogy minden év január elseje legyen a referencia-időpont.
A miniszter arra kérte Nagyszebenben a juhászokat, hogy gyakrabban tájékoztassák a szakterületen
előállt gondokról, leginkább a kis és közepes farmokon gazdálkodók jelezzenek a minisztériumnak, mert
„általában őket senki sem hallgatja meg”.

RMGE-tanfolyamok

Ma délelőtt 11 órától az RMGE Maros gazdatalálkozót tart a backamadarasi kultúrotthonban a tápanyag-utánpótlási és permetezési napló (APIA-s
követelmény) követéséről, zöldségtermesztésről, és
ismertetik a mezőgazdasági jövedelemforrás lejelentésének jogi eljárását. Az előadást Kiss Miklós, Fazakas Miklós és Szakács Géza falugazdászok tartják.
Január 31-én több mint 50 érdeklődő jelenlétében a
Sapientia EMTE kis előadótermében az édesburgonya-termesztésről tartott előadást Csókási Sándor, az

ásotthalmi Bivalyos Tanya Kft. munkavezetője, aki
az előadás végén batátakóstolóval is meglepte a jelenlévőket. Az érdeklődők a témával kapcsolatos további információkat a https://www.bivalyos.hu/
elérhetőségen is találhatnak. Január végén megkezdődött az akkreditált kertészeti tanfolyam. A legutóbbi találkozón dr. Bandi Attila, a Sapientia EMTE
Kertészmérnöki Tanszékének adjunktusa a gyümölcstermesztésről tartott elméleti és gyakorlati előadást.

A zöldségtermesztésben látja a jövőt

A jobbágytelki Bakó Alpár
egyike azon Székelyhodos
községbeli gazdáknak, akik
jövőt látnak a mezőgazdaságban, és nem a túlélésre rendezkedtek
be.
A
Pro
Economica Alapítvány támogatásával szeretnének továbblépni a gazdálkodásban.

Gligor Róbert László

A 31 éves Bakó Alpár közel öt
éve gyárban dolgozik, idéntől zöldségtermesztéssel is foglalkozna.
– Eljött az idő, hogy a magam
ura legyek, nem szeretnék éveken
át három műszakban dolgozni, túlórát vállalva, több tíz kilométert ingázva a munkahelyemre. Több időt
tölthetnék a családommal – mondta
a gazda.
Nem idegen tőle a gazdálkodás,
hiszen kisgyerekként a szülei mellett részt vett a mezei munkákban,
tíz éve segíti édesanyját a fóliasátras zöldségtermesztésben. Innen
már csak egy lépés volt, hogy saját
maga gazdálkodjon az örökölt
földterületen; traktort vásárolt, az
otthoni állattartásba is besegített

mindaddig, amíg a gyárat választotta.
Tisztában van azzal, hogy még
nincs kellő tapasztalata, és ahhoz,
hogy sikeres legyen saját vállalkozása, továbbra is szüksége van
édesanyjának a tanácsaira, és a nyárádmenti gazdáktól is sokat tanulhat.
A napokban hozzáfogtak a 10
áras terület talaj-előkészítő munkáihoz, trágyáztak, és hamarosan felhúzzák a két, egyenként ötszáz
négyzetméteres fóliasátrat. Az alapot ők készítik el, a sátort szakemberek építik fel áprilisban. A két
sátor 95.700 lejbe kerül. Saját hozzájárulása 40.000 lej, a többit a Pro

Economica Alapítványtól nyert támogatásból fedezi. 30.000 lejbe került az előkészítő munkálat és a
terület telekelése. Az építkezési
munkálatok értéke 6400 euró.
Mintegy százezer lejt kellett belefektetnie. A pénztartalékok elapadtak, így valószínűleg kénytelen lesz
kölcsönt felvenni az elindulásig.
Úgy gondolja, hogy két éven belül
visszafizeti a kölcsönt, ha a számításai bejönnek.
Egyelőre kizárólag fóliasátras
zöldségtermesztéssel foglalkozna.
Ez biztonságosabb, kiszámíthatóbb; a paradicsomtermesztésre
adott támogatást is megpályázná.
Az első félévben salátát, zöldhagymát és retket, júniustól novemberig
paradicsomot
és
paprikát, uborkát termesztene,
amelyeket a marosvásárhelyi napipiacokon – és ha nagyobb
mennyiség terem, akkor a nagybaniban is – értékesítene majd. A létbiztonság érdekében egyelőre
nem adja fel a gyári állását, legalábbis amíg nem termeszt annyit,
hogy fedezze kiadásait, és jövedelemre is szert tegyen, no meg
akkor, ha egész napos jelenlétet
kíván a gazdálkodás.
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Újabb román futballista Kisvárdán

Harmadik román légiósát igazolta le a
magyar labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda csapata: Gheorghe Grozav és Claudiu Bumba után Iasmin Latovlevici
érkezett.
A temesvári nevelésű futballista karrierje az egyik leghíresebb román csapatban, a Bukarestnél bontakozott ki, 2010
és 2015 között 110 bajnoki mérkőzésen
hét gólt szerzett a klub színeiben, onnan
került be a válogatottba. 2015-ban Törökországba igazolt, játszott a Genclerbirligi
(2015–2016), a Karabükspor (2016–
2017), a Galatasaray (2017–2018) és a
Bursaspor (2018–2019) csapatában, emlékeztet jelentésében az NSO. Legutóbbi
együttesében 39 fellépésen négy gólt
jegyzett. Latovlevici a Steauával háromszor, a Galatasarayjal egyszer nyert bajnoki címet, ezenkívül Romániában
kétszeres kupa- valamint egyszeres Szuper- és Ligakupa-győztesnek vallhatja
magát.

A 34. életévében járó védő az őszi szezonban 14 bajnoki és egy kupamérkőzésen lépett pályára, egy gólt szerzett a
török másodosztályú bajnokságban.
„Iasmin Latovlevici erre a szezonra
szerződött hozzánk, nagy segítségünkre
lehet abban, hogy stabilizálódjon a bal oldali védekezésünk, és a támadásokat is
képes lesz segíteni” – jellemezte röviden
az új szerzeményt Révész Attila sportigazgató a kisvardafc.hu-nak.
Latovlevici a 2013–2014-es idényben
a Steaua játékosaként pályára lépett a Bajnokok Ligája-csoportkörben is, ahol mind
a hat mérkőzést végigjátszotta a Chelsea,
a Schalke 04 és a Basel ellen, és 26 alkalommal az Európa-liga-főtáblán is megmutatta magát – írja a játékosról a várdai
klubhonlap.
A felnőtt nemzeti csapatban 2011 és
2017 között 12-szer, az U21-esben nyolcszor pályára lépő védő szerződése a hír
alapján 2020 nyaráig szól Kisvárdán.

Hosszú Katinka átvette Az év
európai női sportolója díjat

Hosszú Katinka a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség
(AIPS) 83., budapesti kongresszusának keretében megtartott hétfő esti díjátadó
ünnepségen átvette Az év európai női sportolója elismerést. A díjat az AIPS európai
elnöke, Charles Camenzuli
adta át a háromszoros olimpiai bajnok úszónak, aki tavaly a 200 és 400 méter
vegyesen aratott világbajnoki
győzelmével érdemelte ki az
elismerést.
A brit olimpiai bajnok atléta, Jonathan Edwards és
Csisztu Zsuzsa műsorvezetésével zajló ceremónián díjazták a globális sportmédiaversenybe bekerült legjobb
magyar szakembereket is.
Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár rövid beszédében
hangsúlyozta, hogy a sportúj-

ságírók rendkívül fontos szereplői a nemzetközi sportéletnek, mert minőségi tudósításaik segítségével előtérbe
kerülnek a példaképek, és
meg lehet mutatni a sport közösségteremtő erejét.
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A hétfő esti gálán ezután
osztották ki az AIPS médiadíjait. Tizenegy kategóriában
hirdettek győzteseket és dobogósokat, akiket szintén meghívtak Budapestre. A végső
sorrendről tíztagú szakmai
zsűri döntött, amelynek tagjai
a világ vezető sportújságírói,
fotósai Japántól és Ausztráliától Németországon át az
Egyesült Államokig.

Charles Camenzuli, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) főtitkára (j)
átadta Az év európai női sportolója díjat Hosszú Katinka háromszoros olimpiai
bajnok úszónak az AIPS budapesti kongresszusa díjátadó gáláján a Corinthia
hotelben 2020. február 3-án. Balra Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára
Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Köszönjük, Dzsudzsák!”

Az al-Ittihad Kalba az Instagram-oldalára
kitett bejegyzésben hálálkodik Dzsudzsák Balázsnak, aki 2018 óta az egyesült arab emírségekbeli klub játékosa. Konkrétumot nem ír a
klub a bejegyzésben, de sejthető, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya elhagyja a
klubot, amelyhez nyárig szerződés köti, jelentette az NSO.
Dzsudzsák távozását erősíti meg az albayan.ae nevű emírségekbeli portál híre,
amely szerint a holland Vitesse-től érkező
szélső, Navarone Foor a magyar játékos helyét
veszi át a keretben.
Az arab élvonalban korlátozott számú légióst foglalkoztathatnak csak a klubok, Foor regisztrálásához pedig el kellett engednie valakit
az al-Ittihad Kalbának. A klub a cikk szerint
Dzsudzsák szerződését bontotta fel, hogy helyet teremtsen a 27 éves korábbi holland utánpótlás-válogatottnak.

Fülöp István átmentené az év végi formát az idénre
Fotó: a Kisvárda honlapja

Czimbalmos Ferenc Attila

A Sepsi OSK élvonalbeli labdarúgó-együttesének 27 éves, sáromberki származású középpályása,
Fülöp István a minap itthon járt,
miután csapata hazatért a törökországi edzőtáborból. Hogy megőrizze erőnlétét, kijárt szaladni a
Somostetőre, és egy alkalommal
időt szakított arra, hogy meséljen a
Népújságnak az őszi idényről,
ugyanakkor a tavaszi folytatásról,
és nem utolsósorban családjáról.
– Hogy vagy? Hogyan teltek az
ünnepek?
– Köszönöm, jól! Örvendek,
hogy egészséges vagyok, a lábaim
bírják a terhelést, a fokozott iramot.
Az ünnepeket a családban töltöttem, és próbáltam többet figyelni
fiainkra, Márkra és Milánra, akik
szépen cseperednek.
– Nehéz hónapok vannak mögötted. Hogyan értékeled az őszi bajnokságot?
– Valóban, nem volt könnyű az
ősz semmilyen szempontból! Az
idény elején két mérkőzésen kaptam epizódszerepet, és úgy gondo1. CFR
2. Craiova
3. Astra
4. FCSB
5. Viitorul
6. Botoşani
7. Medgyes
8. Dinamo
9. Sepsi OSK
10. Nagyszeben
11. Jászvásár
12. Târgoviște
13. Clinceni
14. Voluntari
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23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22

14
12
13
12
11
9
10
9
6
5
5
5
4
2

lom, többet érdemeltem volna, bár
igaz, hogy sem a csapat, sem én
nem voltunk valami jó formában.
De én végeztem a dolgom, és továbbra is komolyan edztem.
– Aztán eljött a te időd is, ahogy
mondják.
– Igen, ugyanis játékommal tudtam segíteni a csapaton, hiszen jól
zártuk az őszi szezont. Jó passzban
voltunk az idény végén, nem is igen
jó időpontban kezdődött el a téli
szünet, hiszen sorozatban három
meccset sikerült megnyernünk,
amire már nagyon régen volt példa.
Reméljük, hogy a hasznos téli felkészítővel át tudjuk menteni a formánkat a tavaszi idényre.
– Mit gondolsz, miért nem kaptál
több lehetőséget a csapat korábbi
edzőjétől, László Csabától?
– Amikor a Sepsihez jött edzőnek, László Csaba azt mondta, mutassuk meg, hogy mit tudunk, így
bekerülhetünk a kezdőcsapatba. Én
azt válaszoltam neki, hogy valamit
már eddig is bizonyítottam Sepsiszentgyörgyön, hiszen néhány társammal odaérkezése előtt kezdőként játszottunk. Csak a vélemé-

Ranglista
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28-44
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40
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39
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A Somostetőn szaladt, hogy szinten tartsa az erőnlétét

nyem mondtam meg – sőt, soha
nem vesztem össze egyetlen volt
edzőmmel sem – , de lehet, hogy ez
rosszulesett neki. Utána kikerültem
a kezdők közül, aztán amikor becserélt egyszer-kétszer, én meg újra
bizonyítottam, akkor már ismét
kezdőként használt.
– Idővel Grozavu váltotta László
Csabát a Sepsi OSK élén, aki jól ismert téged még a Botoșani-ban eltöltött
időszakból.
Valahol
szerencsés is volt számodra ez a
váltás?
– Igen, ugyanis valóban jól ismert engem is, ugyanakkor követte
a csapat szereplését is, így sikerült
kihoznia a maximumot a játékosokból, ami nem sikerült László Csabának. Sőt, az eredmények sem a
László javára szóltak edzősködése
idején, a csapat mindenképpen
többre lett volna képes abban az
időszakban. Grozavu jól felkészült
szakember, akit nagyra becsülök.
– Hogyan látod a Sepsi OSK esé-

Fotó: Czimbalmos Ferenc-Attila

lyeit, feljuthat a felsőházba az alapszakasz végén?
– Matematikailag van még esélyünk bejutni a felsőházba, habár
erre nem gondolunk, hiszen mind a
négy meccsünket meg kellene nyernünk (közben újraindult a bajnokság, és a csapat botlott, hiszen csak
2-2-es döntetlent ért el Nagyszebenben – a szerk.), sőt a riválisok eredményeitől is függünk. Mindig a
soron következő mérkőzésre koncentrálunk, és maximális pontszámot szeretnénk elérni minden
összecsapáson.
– Jól ment a játék számodra az

Fotó: az al-Ittihad Kalba Instagram-oldala

Eredményjelző
Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság
23. fordulójának eredményei:
CSU Craiova – Medgyesi Gaz
Metan 3-1, Academica Clinceni
– FC Voluntari 1-2, Nagyszebeni
Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-2, Bukaresti Dinamo – Gyurgyevói Astra 2-0,
Chindia Târgoviște – FC
Botoșani 0-1, Kolozsvári CFR –
Bukaresti FCSB 1-0, Jászvásári
CSM Politehnica – Konstancai
Viitorul 1-2.

őszi idény végén, miután játéklehetőséget kaptál, fontos gólokat is lőttél, így a román szaksajtó is
megdicsért. Feltételezem, hogy jó
játékodnak köszönhetően megnőtt
az önbizalmad is.
– Igen, ennek nagyon örvendek.
Fontosnak tartom, hogy a Sepsi
OSK-nak ily módon segíthettem.
– Hogyan látod a további pályafutásodat, hiszen van még benned
néhány év, ameddig felső szinten
még futballozhatsz?
– Egyelőre erre az idényre összpontosítok, aztán meglátjuk, hogy
alakul a jövőm. Ha egészséges leszek, akkor remélem, hogy még 5–
6 évig bizonyíthatok az élvonalban,
akár itthon, akár külföldön is. Erőnlétileg jól érzem magam, és arra törekszem, hogy minél hosszabb és
sikeres legyen a labdarúgó-pályafutásom!

Elhunyt a BEK-győztes Ilie Bărbulescu
Elhunyt Ilie Bărbulescu, adta hírül honlapján a román Hivatásos Labdarúgóliga (LPF). A futballista tagja volt a Steaua Bukarest játékoskeretének, amikor 1986-ban megnyerték a Bajnokcsapatok Európa
Kupáját. Az LPF honlapja a román és az európai foci egyik legjobb
hátvédjének nevezi jelentésében Ilie Bărbulescut, aki fővárosi szereplését megelőzően az FC Argeș gárdájával is román bajnoki címet nyert.
62 éves korában hunyt el, szombaton.
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Törvénymódosítások – közrend és közbiztonság

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Rendőri intézkedések és eljárások

Tavaly októberben jelent meg
a Hivatalos Közlönyben a
2019. évi 192-es számú törvény a közrendről és közbiztonságról, amely módosította
a rendőrség szervezését és
működését szabályozó törvényt, valamint a határrendészet működését szabályozó
sürgősségi kormányrendeletet. Az új szabályokat január
26-tól alkalmazzák.

Szer Pálosy Piroska

Kit és mikor kísérhetnek
a rendőrőrsre?
Az új jogszabály arról is rendelkezik, hogy milyen esetekben lehet
valakit bekísérni a rendőrőrsre, illetve hogy meddig lehet benntartani
igazoltatás végett, ezt 24 órában állapították meg.
– Mindenekelőtt ha nem sikerült
megállapítani egy igazoltatott személyazonosságát, vagy fennáll
annak a gyanúja, hogy hamis adatokat adott meg, a felmutatott okiratok pedig nem hitelesek.
– Amennyiben az igazoltatott viselkedése, a helyszín, időpont, a körülmények vagy a nála talált javak
arra utalnak, hogy törvénytelen cselekedetre készül vagy már elkövette
azt.
– Cselekedeteivel veszélybe sodorja saját vagy mások életét, illetve a közrendet.
– Az igazoltatás helyszínén való
intézkedés veszélyt jelentene az illető személyre vagy a közrendre.
A gyanús személyt a legközelebbi rendőrőrsre kell bekísérni,
ahol lehetséges az azonosítása, a
helyzet tisztázása, valamint további
biztonsági intézkedések foganatosítása. A rendőrségre kísért személy
helyzetének a kivizsgálását és a törvényes intézkedéseket azonnali hatállyal el kell végezni, annak
befejeztével pedig az intézkedő
rendőr köteles engedélyezni az illető távozását.
Az előállítottak jogai
A törvény a rendőrségre bekísért
személy jogait is részletesen taglalja.
– Eszerint tájékoztatni kell a bekísérés okairól, az őt megillető jogokról, az érintett személy pedig
panasszal élhet az intézkedés ellen
a rendőr feletteseinél. Az intézkedés
megóvását írásban kell letenni az
intézkedő rendőrnél vagy annak felettesénél.
– Ügyvédi segítséget kérhet a
rendőrőrsre bekísért személy, a vé-

dővel közvetlenül és a titoktartást
lehetővé tevő módon beszélhet,
annak hiányában megtagadhat bármiféle vallomást. Ez alól kivételt
képeznek a személyazonosító adatok vagy olyan információk megadása, amelyekkel emberéleteket
vagy emberek testi épségét lehetne
megmenteni. Természetesen csak
abban az esetben, ha az igazoltatás,
bekísérés során felmerül a gyanú,
hogy az érintett birtokában van
ilyen információknak, és ezek révén
meg lehet előzni egy bűncselekményt.
– A bekísért személy értesítheti a
családtagjait vagy más megjelölt
személyt az ellene hozott intézkedésről, illetve orvosi vizsgálatban is
részesülhet, de amennyiben az orvost maga választja meg, azt a saját
költségén teszi.
– A fogyatékkal élők, kommunikációs nehézséggel küzdők vagy a
román nyelvet nem ismerő külföldiek jeltolmács vagy fordító segítségét
kérhetik.
Külföldi
állampolgárok pedig kérhetik az országuk külképviseletének a tájékoztatását.
Az igazoltatás, bekísérés, valamint az őrizetbe vétel kapcsán a
jogszabály azt is pontosítja, milyen
eszközöket használhat a rendőr
ilyen esetekben, illetve meddig alkalmazhatóak ezek, továbbá kik
ellen nem. Utóbbi csoportba tartoznak a terhes nők vagy a fogyatékkal
élők, őket például tilos megbilincselni vagy fizikai kényszert alkalmazni, akárcsak a kiskorúaknál.
Kivételt képez azonban az olyan
eset, amikor fegyveres vagy csoportos támadás veszélyével szembesülnek a rendőrök. Köztéren való
megbilincselés esetén a rendőröknek biztosítaniuk kell, hogy az előállított arcát és megbilincselt
végtagjait eltakarják.

Február 10-ig lehet jelentkezni

Kiskorú vagy magatehetetlen
személy előállítása
– Kiskorú vagy magatehetetlen
személy előállítása során a rendőr
köteles tájékoztatni a szülőket vagy
a gyámot, a törvényes képviselőt, illetve amennyiben egyikkel sem sikerül kapcsolatba lépni, vagy nem
jelenik meg a beidézésre, a törvény
előírta hatóságot.
– Törvényes képviselő hiányában
az előállított kiskorúakkal nem
lehet nyilatkozatot íratni, ugyanakkor nem írhatnak alá semmilyen okiratot, csupán a személyazonosító
adataikat adhatják meg.
A kiskorúak azonosítása és a
helyzet megvizsgálása érdekében a
kiskorúakat is a legközelebbi rendőrőrsre kell kísérni. Az előállítás
során a rendőr fizikai erőt alkalmazhat, ha a kiskorú ellenállást tanúsít
vagy nem engedelmeskedik a rendőri utasításnak.
A körülmények és lehetőségek
függvényében a rendőrségre való
bekísérés gyalog történik, ha a távolság nem túl nagy, nem áll rendelkezésre jármű, ha a rendőrségig
vezető útszakaszon váratlanul nem
történhet kellemetlen esemény,
esetleg támadás. Ha nagy a távolság, vagy több személyt kell egyszerre bekísérni, esetleg még
agresszívek is, akkor elkerülhetetlen, hogy járművel szállítsák
mindannyiukat a rendőrség székhelyére.
Az új jogszabály lehetővé teszi,
hogy a rendőr akár erőszak alkalmazásával is behatoljon egy lakásba
vagy helyiségbe a tulajdonos beleegyezése nélkül, annak érdekében,
hogy életet mentsen, ha fennáll
annak a gyanúja, hogy egy
magán- vagy jogi személy tulajdonában lévő épületben valakinek
az élete vagy testi épsége veszélybe került.

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány idei első – tizenkét
napos – rövid terápiás programját február
17–28. között tartják Magyarózdon, a Drogterápiás Otthonban, jelentkezni február 10éig lehet.

A Bonus Pastor Alapítvány 15 éve szervez rövid
távú terápiás programokat szenvedélybeteg férfiak és
nők számára. A programokon való részvételt azoknak
is ajánlják, akik hozzátartozóként keresnek segítséget
szenvedélybeteg társuk számára. Az évente négy alkalommal megrendezett programok jó alkalmat nyújtanak
a
szenvedélybetegség
mibenlétének

Fotó: Nagy Tibor (archív)

megismerésére, a hozzá kapcsolódó problémák és tévhitek felismerésére, ill. a változtatásra való készség és
a motiváltság növelésére. Jelentkezni, további részletek
felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Marosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056-691; Székelyudvarhely: Geréb Tünde – 0751-226-906; Geréb Géza –
0746-353-637; Sepsiszentgyörgy és környéke: Kozma
Ferenc – 0757-489-778; Kézdivásárhely: Gergely Dóra
– 0745-202-042; Kolozsvár: Horváth Mária – 0744237-945, Szakács Előd – 0752-243-649; Nagyvárad:
Kocsis Tünde – 0747-064-624; Szatmár: Puskás Csaba
– 0744-539-213. (sz.)

Spanyolországi
munkalehetőség

Kilencszáz betöltetlen állásra
keresnek munkásokat Spanyolországba az EURES hálózaton keresztül. Jelentkezni
március elsejéig lehet. Mezőgazdasági munkára hatszáz
személyt és 150 házaspárt –
18–50 év közöttieket – keres
a spanyolországi Huelva
régió Almonte településére a
Surexport Compania Agraria
S.L.

Mezőgazdasági munkára alkalmas, tavaszi és nyári hőségben melegházakban málna-, szeder-,
áfonya- és eperszedésben tapasztalattal rendelkező személyek jelentkezését várják. A munkavállalókkal
3, 6 vagy 9 hónapos munkaszerződést kötnek, 15 napos próbaidővel.
A szerződések 2020. március elsejétől lesznek érvényesek. A kollektív munkaszerződés értelmében
naponta 6.30 órát kell dolgozni,
félóra ebédszünet, a spanyol nyelv
ismerete nem feltétel.
A napi bruttó bér 42,90 euró,
ebből a nettó 39,33 euró, a jövedelmet bankkártyára utalják. Az idény
végén bónuszként a cég 0,70 eurócentet fizet napjára az újonnan érkezett munkásoknak, a visszatérő
alkalmazottaknak pedig napjára
0,80 eurócentet, a pluszórák értéke
bruttó 6,67 euró/óra. A munkáltató

VII. és VIII. osztályosok

ingyenes szállást biztosít, az áram,
víz és gáz használatáért, a szemételszállításért naponta 1,73 eurót
számítanak fel.
Az odautazás árát a cég kifizeti,
de ha a szerződésben rögzített két
hónapos időtartamot a munkavállaló nem tartja tiszteletben, az
utolsó fizetéséből az összeget levonják. A Romániába való visszautat a munkavállaló maga fizeti
majd.
Azok a Maros megyei jelentkezők, akik eleget tesznek az elvárásoknak,
és
nyilvántartásba
szeretnének kerülni a külföldi
munkára, a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
(AJOFM) Marosvásárhely, Iuliu
Maniu utca 2. szám alatti székhelyén, az EURES-tanácsadónál jelentkezhetnek,
vagy
a
0265-266-553, 0265-269-247-es
telefonszámok 109-es mellékszámán. Az adatbázisba kerüléshez a
helyszínen kitöltött beleegyezéssel, személyazonossági igazolvánnyal, munkaképességet igazoló
orvosi papírral és önéletrajzzal kell
jelentkezni. A kiválasztott személyekkel a munkáltató felveszi a
kapcsolatot – tájékoztatta szerkesztőségünket a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség.
(szer)

Kárpát-medencei
biológiaversenye

Illusztráció

A XXX. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny a biológia
iránt érdeklődő, magyarul tanuló VII. és VIII. osztályos általános iskolásoknak szól Felvidéktől Erdélyig, Vajdaságtól Kárpátaljáig. Az idei
tanévben negyedszer nyílik lehetőség egy külön erdélyi forduló megszervezésére a Magyar Természettudományi Társulat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége együttműködése révén. Az erdélyi fordulóban
a legmagasabb pontszámot elért tanulók továbbjutnak a XXX. Herman
Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny döntőjére, amelyre 2020. június
5–7. között Kisújszálláson (Magyarország) kerül sor. Kérik az iskolákat,
hogy a verseny erdélyi fordulóján való részvételi szándékukat szíveskedjenek előzetesen jelezni a http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/hermanotto-karpat-medencei-biologia-verseny/regisztracio
regisztrációs
felületen. (sz)
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A palesztinok továbbra is Jeruzsálemet akarják országuk fővárosának

A Donald Trump amerikai
elnök palesztin-izraeli béketervében jövendő palesztin
fővárosként szereplő kelet-jeruzsálemi lakónegyedek lakói
elutasítják az amerikai elképzelést, és továbbra is Jeruzsálemet
akarják
országuk
fővárosának.

Donald Trump amerikai elnök
180 oldalas, új béketerve szerint az
osztatlan, vagyis egységes Jeruzsálem marad Izrael fővárosa. A terv a
leendő palesztin állam fővárosának
Kelet-Jeruzsálemnek a biztonsági
fal- és kerítésrendszertől keletre és
északra eső arab lakónegyedeit
szánja, „beleértve Kafr-Akabot, Suafátot és Abu-Disz keleti részét,
melyeket a palesztinok nevezhetnek
Al-Kudsznak vagy másnak”. AlKudsz, vagyis „A szent” a jelenlegi
Jeruzsálem arab neve.
Az egykor önálló faluként, de
mindig Jeruzsálem agglomerációjába tartozó Abu-Disz, amely az
utóbbi évtizedekben Kelet-Jeruzsálem egyik palesztin lakónegyedévé
vált, ezen főváros része lenne. AbuDisz jelenleg az oslói megállapodás
értelmében több mint 85 százalékban izraeli biztonsági és civil fennhatóság alá tartozó, úgynevezett
„C” terület, s a maradék közel 15
százalék is „B” zóna, vagyis palesztin civil, de izraeli biztonsági fennhatóság alatt áll.
Abu-Disz egyik legmagasabb
pontján egy hatalmas, félkész épület, a soha be nem fejezett palesztin
parlament betontorzója árulkodik
az egykor szépreményű oslói békefolyamatról. Elkészült benne a Jaszszer Arafat néhai palesztin elnök
irodáihoz szánt, díszes kovácsoltvas
különkapu, s ma is mutogatják a
szellemépületen azokat az ablakokat, ahová Arafat irodáit tervezték.
A monstrum szomszédságában a
Jeruzsálemet átszelő, nyolc méter
magas betonfal figyelmeztet a megváltozott helyzetre. A soha nem volt
parlament épülete a fal palesztin oldalára került, mellette egy draszti-

kusan lerombolt, pompázatosnak
induló, négyemeletes palesztin ház
árválkodik. Engedély nélkül húzták
fel a felső szinteket, abban bízva,
hogy mivel a fal palesztin oldalán
építették fel, meghagyják, ám az izraeli hatóságok lerombolták. A kiteregetett ruha tanúsága szerint
földszintjét mégis lakják.
Néhány méter távolságra, a fal
túloldalán – izraeli területen – egy
különös ház magasodik: régen a
Kliff hotel volt, ma katonai őrhely,
tetején őrbódéval. Ahmad Abu
Hilal, Abu-Disz polgármestere körbemutat egy fal melletti ház tetején,
ahonnan szinte karnyújtásnyira
egész Jeruzsálem látható az aranykupolás Sziklamecsettel és közvetlenül a fal túloldalán a Kadimat
Cion nevű új telepesfalu házainak
tetejével.
Hilal az MTI tudósítójának elmondta, hogy a fal megépítése előtt
kocsival öt perc alatt beértek több
jeruzsálemi kórházba, de mióta a
fal kívül rekesztette őket a városon,
azóta a harminc kilométerre lévő
jerikói egészségügyi intézményeket kell látogatniuk, illetve külön
engedéllyel mehetnek Jeruzsálembe is, de az is legalább negyven
percig tart, mert csak hatalmas kerülővel, Maale-Adumim felől
utazhatnak.
Abu-Disz önkormányzatának 54
éves vezetője korábban üzletember
volt, és főként a gazdasági bajokat
taglalja: hogy a fal megépítésekor
elvették földjeik jelentős részét, s
hogy régen Jeruzsálem agglomerációjaként oda járhattak dolgozni,
szórakozni, vásárolni, gyógyulni,
de elszakították őket a várostól. Ma
csak kevesen kapnak izraeli munkavállalási és tartózkodási engedélyt,
s magas a munkanélküliség.
Ahmad Abu Hilal azt is kifejtette,
hogy nem akarnak Palesztina fővárosává lenni. A fal megépítése előtt
Kelet-Jeruzsálemhez tartozott ez a
rész, és akkor elfogadható volt számukra, hogy itt épüljön meg a palesztin parlament, de kirekesztésük
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teljesen új helyzetet teremtett, és
már nincsenek földjeik kormányzati
intézmények felépítéséhez.
Jeruzsálemből jön a levegő is, fáj
a szívem, ha arra nézek – mondja a
polgármester. „Trump nem tud
semmit a térségről, csak újabb négy
évig hivatalban akar maradni, és
Netanjahu is csak a székében akar
maradni” – vélekedik a béketerv
megszületésének indokairól. Elmondja, hogy a washingtoni bejelentés idején otthon ült a
családjával, s az elmúlt év során,
mióta ő vezeti a várost, soha nem
tárgyaltak vele a készülő tervekről.
„Senki nem értesített, hogy itt egy
főváros lesz” – próbál viccelődni.
Szerinte a Trump-tervet már le is
állították Kairóban, ahol az arab államok kimondták szembenállásukat. Nem számít az amerikai
pénzekre, megélnek továbbra is
anélkül, hiszen az USAid segélyprogramból sem kapnak már pénzt.
„Abu-Disz helyzetét segíti, hogy itt
található az Al-Kudsz Egyetem, 14
ezer diák él itt, vagy utazik naponta
ide, és mióta Izrael engedélyezte
számunkra az orvosi kar megnyitását, azóta Izraelből is van ezer arab
diákunk” – magyarázza.
„Remélem, eljön a béke, a gyerekeink majd abban nőnek fel”- zárja
szavait a mindezek ellenére optimista polgármester.
Sirin Abu Hilan, Abu-Disz egyik
negyvenes éveiben járó palesztin lakója kevésbé bizakodó. A Palesztin
Nemzeti Kezdeményezés nevű
szervezet aktivistájaként dolgozik,
és a város meglehetősen szegényes
könyvtárának is otthont adó kulturális központjában vehemensen elutasítja a szerinte veszélyes
amerikai béketervet.
Úgy véli, hogy ez a terv gyakorlatilag el akarja törölni a palesztinok ügyét, és Izraelt erősíti velük
szemben. Noha ő maga Abu-Diszben született, számára elfogadhatatlan, hogy itt legyen a palesztinok
fővárosa, és egységes szembenállást ígér.

Kína szerint a nemzetközi óvintézke- az új koronavírus-járványt – szögezte le –,
déseknek észszerű határokon belül hogy szükség esetén a fejletlenebb egészségügyi rendszerrel bíró, emiatt a járvány kezekellene maradniuk.

A nemzetközi járványellenes óvintézkedéseknek észszerű határokon belül kellene maradniuk az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) ajánlásainak megfelelően, és nem
lenne szabad beárnyékolniuk a különböző területeken zajló együttműködést – fogalmazott
Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő keddi
sajtótájékoztatóján.
A szóvivő, aki az új koronavírus-járvány
miatti elővigyázatosság érdekében rendhagyóan a WeChat kínai közösségi alkalmazáson keresztül fogadta az újságírók kérdéseit,
a járvány megfékezésére irányuló erőfeszítésekről elmondta: a járvány kitörése óta Kína
soha nem látott mértékű, szigorú óvintézkedéseket léptetett életbe, amelyek közül számos messze túlhaladja a WHO ajánlásait,
illetve a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokban (IHR) foglaltakat. A WHO február
3-án kiadott jelentése szerint Kínán kívül
eddig 153 fertőzöttet diagnosztizáltak, számuk kevesebb mint egy százaléka a Kínán
belül eddig azonosított fertőzötteknek – tette
hozzá, rámutatva: 2009-ben az Egyesült Államokból kiindult H1N1 vírus okozta járvány
a világ 214 országába és régiójába terjedt szét,
Kína erőfeszítéseinek köszönhetően az új koronavírus határokon túlra terjedését azonban
sikerült hatékonyan megfékezni.
Sajtójelentésekre hivatkozva a szóvivő elmondta: a 2009-es H1N1, a 2012-es MERS
(közel-keleti légúti szindróma), és a 2014-es
ebolajárvány halálozási aránya mind messze
meghaladta az új koronavírus-járvány 2,1 százalékos halálozási arányát, február elseje óta
pedig a betegségből felgyógyultak száma folyamatosan felülmúlja a betegség halálos áldozataiét.
A WHO annak érdekében nyilvánította
nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek

lésére fel nem készült országok is megfelelő
nemzetközi segítséget kaphassanak. A WHO
azonban nem támogatja a Kínára vonatkozó
utazási és kereskedelmi korlátozásokat – emlékeztetett a szóvivő –, és többször is megerősítette azt az álláspontját, hogy Kína képes
legyőzni a járványt. Hua Csun-jing rámutatott: ennek ellenére éppen a megbízható
egészségügyi ellátási rendszerrel bíró fejlett
országok némelyike vezetett be szélsőséges
korlátozásokat Kínával szemben, figyelmen
kívül hagyva a WHO ajánlásait.
A szóvivő hétfőn azzal vádolta meg az
Egyesült Államokat, hogy „túlreagálta” a
helyzetet a Kínából utazókra bevezetett –
minden nem amerikai állampolgárra érvényes
– ideiglenes beutazási tilalommal. „Az amerikai kormányzat semmiféle számottevő segítséget nem nyújtott, viszont elsőként
evakuálta konzulátusának dolgozóit Vuhanból, elsőként tett javaslatot nagykövetségi
dolgozóinak részleges visszahívására, valamint elsőként vezetett be beutazási tilalmat a
kínai utazókra” – fogalmazott a szóvivő, aki
szerint a felsorolt intézkedések csupán félelemkeltésre jók, ezáltal rossz példát mutatnak
a többi országnak.
A Fehér Ház azzal reagált, hogy Kína már
jóváhagyta, hogy amerikai egészségügyi
szakértők utazzanak az országba segítséget
nyújtani, erre azonban a kínai külügyi szóvivő, aki elismerte, hogy az amerikai fél több
alkalommal jelezte a segítségnyújtásra való
szándékát, csupán szűkszavúan reagált: „reméljük, hogy a segítség mielőbb megérkezik”.
A külügyi szóvivő ugyanakkor számos országnak, egyebek mellett Japánnak is köszönetet
mondott
a
járvány
elleni
erőfeszítésekhez nyújtott segítségért. (MTI)

„Nekünk Jeruzsálem az örök s a
jövendő fővárosunk, miféle államról beszélnek?” – kérdezi. „Soha
nem mondunk le Jeruzsálemről!” –
teszi hozzá, és helyesli Mahmúd
Abbász lépéseit. Palesztin egységet
s Abbász közeli gázai látogatását
ígéri. „Már egységbe is tömörültek
a frakciók, mobilizálják az utcát, és
stratégiát dolgoznak ki az ellenállásra” – állítja.
Sirin Abu Hilan a kétállami megoldás híve, annak, hogy Izrael oldalán békés palesztin állam szülessen,
de a Trump-tervet erre alkalmatlannak tartja. „Trump nem dönthet a
mi jövőnkről, fővárosunkról” –
zárja le a kérdést.
Abu-Disszel ma már összeépült
a szomszédos Azarija (Bethania),
ahol a keresztény hagyomány szerint Jézus feltámasztotta Lázárt. Ez
a település is része lenne az új palesztin fővárosnak. Iszam Farún, a
városka polgármestere is Jeruzsálem közelségéről és kirekesztésük
fájdalmáról mesél, miután a település a Ciszjordánia határán épített
betonfal, a biztonsági kerítés keleti
oldalán fekszik.
Közel negyvenezren élnek itt,
közülük tizenötezren izraeli személyi igazolvánnyal is rendelkeznek,
ezért jeruzsálemi polgárjoggal bírnak, dolgozhatnak ott, használhatják az ottani egészségügyi és
oktatási intézményeket, és szavazhatnak a város helyhatósági választásán. Azarijának egykor 12 ezer
hold földje volt, de ma már csak 3
ezer van, mert jelentős részeket zárt
katonai övezetté nyilvánított az izraeli hadsereg 1967-es elfoglalásuk
után. „Emiatt nincsenek parkok, játszóterek a gyerekeknek, s nem tudunk növekedni, falakkal és utakkal
vették körül a települést, jövőnk bizonytalan” – panaszolja a hivatalát
2005 óta ellátó polgármester.
Évente félmillió keresztény zarándokot látnak örömmel, akik
Lázár sírhelyéhez jönnek, s emiatt
is bíznak a nemzetközi közösség
védelmében. Igazságot remélnek az

európai országoktól az európai kultúra alapján, mivel Jeruzsálemben
számos európai országnak is van tulajdona.
Iszam Farún szerint Trump elfogadott minden izraeli kérést, viszont teljesen figyelmen kívül
hagyta a palesztinok jogait. „Itt egy
agglomerációs települést elválasztottak a neki életet adó várostól,
pedig odakötötte az infrastruktúra,
és semmit sem ér Jeruzsálem nélkül” – mondja.
A fal megépítése előtt sorra felrobbantott izraeli buszokra, terrorakciókra rákérdezve gondolkodás
nélkül állítja, hogy készek lennének
garantálni az izraeliek biztonságát a
fal nélkül is. Szerinte a Trump-terv
a huszadik században a Palesztinát
a zsidóknak ígérő Balfour-nyilatkozattal megkezdődött folyamat betetőzése, ezért különösen veszélyes,
és el kell utasítaniuk. Magát a
Trump-tervet nem olvasta végig,
abbahagyta a palesztin fővárosról
rendelkező résznél.
A Fatah párt azarijai irodájában
Dzsamál Bassa helyi vezető és helyettese, Hálid ad-Daher is eleve elveti Jeruzsálem ügye miatt a teljes
békejavaslatot. „Követjük Mahmúd
Abbászt, azt tesszük, amit kér. Jeruzsálem az örök fővárosunk, amiből
egy centimétert sem adunk fel” –
közlik.
„Amerika nem igazságos közvetítő, Jeruzsálem ügyében teljesen
egységes minden frakció, és soha
nem születik olyan palesztin vezető,
aki aláírna egy ilyen megállapodást” – állítják magabiztosan. Bassa
személyes véleménye szerint hibáztak, amikor 1948-ban nem fogadták
el az ajánlatot a terület megosztásáról, mert akkor ma nem lennének
izraeli telepek Ciszjordániában.
„De az egyállami megoldás sem jó,
mert az izraeliek nem akarnak minket, még ha mi akarnánk is” – teszi
hozzá lemondóan, és legyint egyet.
„Ez a palesztinok számára minden
idők legszomorúbb terve” – állapítja meg. (MTI)

Végleg megtiltanák Kínában
a vadkereskedelmet az állatvédők

A koronavírus okozta világjárványra hivatkozva állatvédő szervezetek azt sürgetik,
hogy végleg tiltsák be a vadon élő állatok
kereskedelmét Kínában – számolt be róla a
BBC News kedden.
A piacon árult élő állatok az ember számára veszélyes betegségek forrásai lehetnek
– érvelnek az állatvédők.
A Kínában kitört új koronavírus okozta
tüdőgyulladás-járvány is egy ilyen piacról
indulhatott el Vuhanban a feltételezések szerint. Kína a koronavírus terjedését megakadályozó lépések között átmenetileg
megtiltotta a vadkereskedelmet, de az állatvédők szerint ez nem elegendő. Mint hangsúlyozzák: végleg be kellene tiltani a
vadkereskedelmet, mivel az nemcsak az
emberi egészséget veszélyezteti. A hagyományos kínai gyógymódok alapanyagai
iránti kereslet miatt már számos vadon élő
állat sodródott a kihalás szélére – emlékeztettek.
Az embereket megfertőző betegségek
több mint 70 százaléka ered állatoktól, különösképpen vadon élő állatoktól. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei szerint nagy a valószínűsége, hogy
az új koronavírus forrásai denevérek voltak.
A denevérekről indult fertőzés feltehetően
egy most még ismeretlen állatcsoportról terjedt át az emberre.
A SARS- és a MERS-vírus korábban hasonlóképpen eredetileg denevérektől származott. Ezek a vírusok azonban előbb a
cibetmacskákra és tevékre terjedtek át, mielőtt embert fertőztek volna meg.
Kína a legnagyobb piaca a legális és illegális vadkereskedelemnek. A vadon élő állatokból készült termékek ipara a kínai
gazdaság nagyon jelentős ágazata. Egy friss
elemzés szerint az ismert 32 ezer szárazföldi
gerinces faj 20 százalékát árulják a globális
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vadkereskedelemben legálisan és illegálisan.
A Természetvédelmi Világszervezet (WWF)
tanulmánya szerint az illegális vadkereskedelem értéke globálisan évi 20 milliárd dollárra rúg. Ezzel a negyedik legnagyobb
illegális kereskedelmi tétel a drogok, az embercsempészet és a hamisítás után.
A WWF közleménye szerint az új koronavírus okozta válsághelyzet megszólaltatta
a vészcsengőt: itt az ideje véget vetni a veszélyeztetett állatok, köztük az egzotikus
háziállatok kereskedelmének.
A SARS-vírus a kínai piacokon árult cibetmacskákról terjedt át emberekre. „El
akarjuk kerülni, hogy a jövőben ilyen típusú
esemény történjen új vírusokkal, amelyek
ismét állatról emberre terjednek. Ez indokolja, hogy állatvédelmi és közegészségügyi
okokból hosszú távon szabályozzuk a vadkereskedelmet, hiszen tudjuk, hogy folyamatosan fennáll a veszélye hasonló drámai
események bekövetkeztének” – mutatott rá
Ben Embarek, a WHO szakértője.
A kínai kormány azonban világosan leszögezte, hogy csak átmenetileg tiltja be a
vadkereskedelmet. A tilalom a koronavírus
okozta országos válsághelyzet végéig tart.
Peking hasonló intézkedést vezetett be
2002-ben a SARS-vírus által okozott járvány miatt. Az állatvédők emlékeztettek rá,
hogy a bejelentés után pár hónappal a hatóságok enyhítettek a szabályozáson, és a
kereskedelem visszatért a régi kerékvágásba.
Idén szeptemberben azonban Peking lesz
a házigazdája a biológiai sokféleségről
szóló egyezményt aláíró országok konferenciájának. A konvenciót, amelynek célja a
globális biodiverzitás megőrzése, 1992-ben
írták alá. Egy tavaly közzétett jelentés szerint viszont egymillió fajt veszélyeztet a kihalás a bolygón. (MTI)
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Negyed évszázad

2020 jelentős mérföldkő a
Magyar Ifjúsági Tanács életében, hiszen idén ünnepeljük
a szervezet megalakulásának
25. évfordulóját.

Újabb kolbászrekordot döntöttek meg

Tavaly
felállított
saját rekordját döntötte meg Sajóvámos a hétvégi Vámos
toros
disznótoros
fesztiválon.

A Miskolc melletti
községben hatodik alkalommal rendeztek gasztronómiai fesztivált. Az
első rendezvényre egyszerű vidéki disznóvágásként került sor, de az
utóbbi három évben
igencsak kinőtte magát,
amióta a szervezők arra
vállalkoztak, hogy megdöntik az addigi kolbászrekordot. A Gyulán
jegyzett 620 méteres országos rekordot sikerült
is egy 853 méteres szálAz idén 2732 méteres kolbászszállal állítottak fel új világrekordot Fotó: facebook.com
lal túlszárnyalni, a sikeren felbuzdulva tavaly 2019 métert szerettek volna rabolt állatokat a részt vevő csapatoknak osztották ki.
tölteni. Az új rekordra annyira felkészültek, hogy A fesztiválra harmadik éve a jobbágytelkiek is járnak,
végül nemcsak túllépték ezt, hanem a vajdasági Tur- ugyanis a két település között szoros a kapcsolat. Idén
ján jegyzett 2035 méteres világrekordot is megdön- 41 fős nyárádmenti küldöttség utazott az anyaortötték.
Idén
a
Guinness
világrekordok szágba. A szombati programban a jobbágytelki hagyogyűjteményébe illő, tavaly elért 2431 méteres ered- mányőrző néptánccsoport kisebb korosztálya a
ményt is túl szerették volna szárnyalni, így múlt színpadról szórakoztatta a közönséget, míg a felnőttek
héten alapos munkához láttak: három napon át dol- egy csoportja a disznófeldolgozáson szorgalmatoskogozott egy húszfős csapat, hogy szombat délutánra dott: egy 230 kilogrammos állat húsát kellett saját haelérjék az újabb rekordot: saját magukra 301 méter- gyományaik szerint elkészíteniük, így kolbász, véres
rel „vertek rá”, az új világcsúcsot 2732 méterrel ál- hurka, májas kerekedett ki a töltőből, illetve tepertőt
lították fel. A nem mindennapi bravúrhoz közel két olvasztottak. Az ételt eladták a helyszínen, a bevételt
tonna tölteléket használtak fel: ennek 70 százaléka pedig a Jobbágytelki Kulturális Egyesület kapta meg,
hús, a fennmaradó rész szalonna, az őrleményhez saját céljaira használja fel – tudtuk meg Sebesi Tündé100 kg fűszert kevertek: sót, borsot, fokhagymát, től. Györffi Tibor azt a közvetlenséget és szeretetet
piros- és erős paprikát. A három éve rögzített recept emelte ki, amivel évente fogadják a nyárádmentieket
részleteit csupán a szervezők ismerik, az nem nyil- az anyaországiak, illetve azt, hogy bevételt biztosítavános. A rekord lejegyzése után a kolbászt a helyszí- nak a jobbágytelkieknek, akik az idén a tavalyinál is
nagyobb összeggel térhettek haza. Ezt egyrészt a
nen eladták a szervezők.
A hagyományőrzés céljával indított gasztronómiai finom falatoknak köszönhették, másrészt a Borsodrendezvényen pálinka-, pogácsasütő és disznótoros Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnökének,
ételek versenye is zajlik. Az idén öt saját nevelésű dr. Cserba Lajosnak, aki most találkozott először a jobdisznót szánt erre az önkormányzat: a leölt és felda- bágytelki táncosokkal, és máris pénzt adományozott
nekik, kapcsolatfelvételt
kezdeményezett és további
támogatást is ígért.
Nemcsak táncait és ízvilágát mutatta meg a fesztiválon Jobbágytelke, hanem
tárgyi értékeit is, ugyanis a
faluban készülő szalmatárgyak mellett festett bútordarabokat is magukkal vittek.
A rendezvényre kilátogató
tömegnek azonban nemcsak ez nyerte el a tetszését,
hanem a nyárádmenti pálinka is. A jobbágytelki
Bakó Csongor itala tavaly
első díjat nyert a pálinkaversenyen, idén pedig
aranyérmet hozott, igencsak
szívesen kóstolták és vásárolták a fesztiválozók.
A jobbágytelki asszonyok megmutatták, mennyi finomság készül mifelénk a disznóból
(gligor)

A jubileumi évre fókuszálva, a
MIT csapata számos rendezvénnyel
készül, melyeknek programját a
tagszervezeti vezetőkből összeálló
elnökség átfogó, háromnapos elnökségi ülésen véglegesíti február
10–12. között. A tervezett programok közt szerepel a már hagyományosnak
számító
Dinamit!
sikerkonferencia, a 2019-ben debütáló Mesterségem címere állásbörze
harmadik kiadása, visszatér a megújult Civilsuli képzés, de idén is
lesz Tusványos, valamint Adj, király, katonát! csoportos ifjúsági vetélkedő.
4. Dinamit! Teret nyitunk!
A március 7-én megrendezendő
sikerkonferenciának az eddigi évektől eltérően a kolozsvári Győzelem
(Victoria) mozi ad otthont. A szervezők remélik, hogy idén sikerül
bevonzani a Kolozsváron tanuló
magyar fiatalok zömét, akik pályaválasztás előtt állva ihletet meríthetnek a náluk csupán néhány évvel
idősebbektől.
Az előadók között lesz orvos,
cukrász, színész, rendező, kertész és
több vállalkozó, akikkel a résztvevőknek számtalan lehetőségük lesz
személyesen is beszélgetni. A tavaly kiadott Dinamit! sikerkiadvány
is bemutatkozik a nagyközönség
előtt, röviden összefoglalja az eddigi előadók történeteit.
Civilsuli
A korábbi évekből ismert Civilsuli idén teljesen megújul. Március
13-14. között a MIT tagszervezeteinek központi munkatársai egy, a digitális kompetenciákat fejlesztő
képzésen vehetnek részt. A képzés
lejártával a résztvevők egyszerűbb
arculati elemeket, közösségimédiatartalmat tudnak majd gyártani szervezeteiknek, megkönnyítve és
leegyszerűsítve az irodai munkát.
Mesterségem címere – állásbörze
Ez a magyar nyelvű állásbörze
kiváló lehetőség arra, hogy a Kolozsváron élő magyar ajkú álláskeresők és munkaadók találkozhassanak. A rendezvény helyszíne a
kolozsvári Kaszinó, ahol március
18-án legalább 10 különböző profilú cég munkatársai várják a munkát kereső fiatalokat.
31. Tusványos
A Magyar Ifjúsági Tanács legnagyobb programja 2008 óta a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor, ismertebb nevén Tusványos. Ahogy azt már megszokhatta
a közönség, idén július 21–26. között is lesz MIT-sátor és kisszínpad,
ahol napközben számos ifjúsági témájú beszélgetést és előadást hallgathatnak meg az érdeklődők, míg
esténként az erdélyi zenekaroké és
DJ-ké a főszerep.
14. Adj, király, katonát!
2019-ben megújult vetélkedővel
készültek a szervezők, mely a diákok és kísérőik visszajelzései alapján egyértelmű sikert aratott. Az
online felületen zajló elődöntők izgalmai után természetesen idén is

sor kerül majd a nagyszabású, november 21-én zajló MindentEldöntőre, ahol a résztvevők és szervezők
a rengeteg e-mail-váltás és telefonbeszélgetés után személyesen is találkozhatnak.
A tény, hogy a rendezvény immáron tizennegyedik alkalommal kerül
megszervezésre, egyértelműen bizonyítja, hogy a diákok igénylik az
iskolapadon túlmutató fejlődési lehetőségeket, és örömmel kihasználják azokat.
MIT-gála
Az év végén, november 28-án
lesz a Magyar Ifjúsági Tanács tisztújító önkéntesgálája, ahol bemutatásra kerül a szervezet és
tagszervezetei tevékenységét összefoglaló rövidfilm. A gála egy olyan
ünnepi alkalom, ahol a szervezet
vezetősége köszönetet mond az elmúlt 25 évben a szervezetet támogató és segítő intézményeknek,
önkénteseknek, és méltó módon
zárja a 25. évet.
Az ünnepi évben ünnepi, huszonötös MIT-logót használ a szervezet,
illetve az elmúlt 25 évről egy összefoglaló, dokumentarista jellegű film
készül, amelyet az év végi gálán vetítenek le, ezután pedig az interneten is elérhető lesz.
Év közben számos más programot kínálnak a MIT tagszervezetei
is, melyek közül az Erdélyi Ifjúsági
Keresztyén Egyesület (IKE) idén 5.
alkalommal szervezi meg a Válts
irányt! IKE-fesztivált, az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
(ODFIE) megalakulásának 120.
évét, míg az Udvarhelyi Fiatal
Fórum (UFF) fennállásának 30.
évét ünnepli.
Az ODFIE kiemelt rendezvényei
a június 12–14. között Tusnádfürdőn zajló OMNIUM – IV. ODFIE
sportolimpia, a 44. Unitárius Ifjúsági Konferencia, melyre július 10–
12. között kerül sor Jobbágyfalván,
a Tündér Ilona völgyében, az ARTZ
– 4. összművészeti találkozó, mely
augusztus 13–16. között lesz egy
erdélyi településen, a hagyományos, XXIII. Dávid Ferenc-emlékzarándoklat Déván, november 7-én,
valamint a decemberi ODFIE-gála.
Az UFF fontosabb programjai
ebben az évben a XXVIII. székelyudvarhelyi diáknapok május 4–10.
között, az augusztus 27–30. között
Varságon megrendezésre kerülő angoltábor, a tavaly debütáló környezettudatos családi nap szeptember
19-én, a hagyományos városi gólyabál november 13-án, a tizenegyedik alkalommal megszervezendő Székelyföldi Peron Music tehetségkutató november 21-én, a
december 18–20. között zajló XIX.
erdélyi labdarúgó-diákkupa, valamint az UFF-közgyűlés és karácsonyi buli december 26-án.
Az IKE február 29-én tartja az
önkéntesgáláját, valamint munkatársképző hétvégéket szervez március 19–22., április 16–19., május
14–17. között. Július 27. és augusztus 2. között kerül sor a gitártáborra, az 5. Válts irányt!
IKE-fesztiválnak pedig Nagyenyed
ad otthont augusztus 11–15. között.
(közlemény)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756-128310, Rozália. (64487-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz POSTAI KÉZBESÍTŐT
Nyárádkarácsonba 6 órás munkaidővel. Bővebb információ a
0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE

MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(21901-I)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált parkett
lerakását, lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746-552-473. (6394-I)
BÁDOGOSMUNKÁT vállalok házaknál
és intézményeknél. Javítok szemétlefolyót és konténert. Tel. 0771-705-441.
(6345)

ELVESZETT

ELVESZETT egy fülhallgató. Becsületes megtalálója hívjon a 0759-111375-ös telefonszámon. (6417-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk BUCS
SÁNDORNÉRA szül. KELEMEN
ETELKA halálának első évfordulóján. Szerető családja. (6439-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
5-én, NÉMETI MÁRTON halálának
27. évfordulóján. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Szerettei. (-I)
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, könnyes
szemünk többé nem talál.
Fájó szívvel emlékezünk vissza,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér, após és nagytata,
KELEMEN ALBERT (Berci) 18
éve hagyta itt családját. Emlékét
őrzi felesége, három gyermeke,
menyei, veje, hét unokája és dédunokája, valamint testvére családjával együtt a messzi távolból.
Nyugodj békében, drága édesapánk! (6294-I)
„Vannak csillagok, melyeknek
fénye világít a földön,
mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
amikor ők maguk már nincsenek
köztünk.
Ezek a fények csillognak, és különösen,
ha sötét az éjjel: mutatják az utat
az embernek.”
(Szenes Hanna)
Szeretettel
emlékezünk
ADORJÁNI ZOLTÁN mezőpaniti
tanárra halálának 17. évfordulóján. Családja. (6400-I)
Fájó szívvel emlékezünk február
5-én DOBOS ERZSÉBETRE halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos gyermekei és azok családja. (6388-I)
Szeretettel emlékezünk február 5én a szabédi SZOMBATH
ANNÁRA szül. Hatházy halálának
15. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (6395-I)

ELHALÁLOZÁS
Életének huszonegyedik évében,
tragikus körülmények között elhunyt szeretett unokánk,
ADÉL.
Végső búcsúztatására az Óbudai
sírkertben 2020. február 12-én 13
órakor, unitárius szertartás szerint kerül sor.
Gyászoló nagyszülei, Béres Éva
és András. (6440-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
testvér,
nagymama,
nagynéni, rokon, jó szomszéd,
NAGY ERZSÉBET
(Zsóka)
életének 63. évében, január 30án, hosszas betegség, rövid
szenvedés után megpihent.
Temetése február 7-én, pénteken
13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben, református szertartás szerint. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (6416-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
90 éves korában elhunyt a szeretett édesanya, nagymama és
dédnagymama,
GYŐRFI ÉVA
született Katona.
Temetése február 7-én, pénteken
13 órakor lesz a szászrégeni református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (6418-I)
Fájdalomtól összetört szívvel, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
LOHR JÁNOS (Dodo)
77 éves korában, február 1-jén
tragikus hirtelenséggel örökre távozott. Temetése február 6-án,
csütörtökön 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben (az
új kórház mögött).
Koszorú helyett, kérjük, hogy egy
szál rózsával emlékezzenek rá.
A gyászoló család. (6421-I)
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett
LOHR JÁNOS
(Dodo) bátyámtól,
aki rövid, súlyos szenvedés után
február 1-jén elhunyt. Nyugodj
békében, drága testvér!
Ria. (6420-I)
Megrendülve, szomorú szívvel
búcsúzom szeretett sógoromtól.
Nyugodj békében,
DODOKA!
Švejk. (6420-I)
Fájó szívvel búcsúzik a szeretett
DODO kereszttatától
Zsuzsi Németországból. (6420-I)
Szomorúan, fájó szívvel búcsúzunk
DODO nagybácsitól.
Andris és Ildikó Budapestről.
(6420-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagymama, rokon, jó szomszéd,
TÓTH ILONA
életének 88. évében elhunyt. Temetése február 6-án, csütörtökön 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben, Jehova tanúi szertartása szerint.
A gyászoló család. (6428-I)
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SZŐKE JÁNOS
Három éve nyugszik a szíved,
mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De te számunkra sosem leszel halott.
Remélem, lelked békére talált,
Te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem felejtünk, rád örökké emlékezünk.
Leborulok némán sírod felett,
áldva őrzöm emlékedet.
Felesége, Ági, három gyermeke, három unokája és dédunokája. (6324-I)
„Kit szívünkben érzünk,
nem hal meg soha,
Kit lelkünkkel látunk,
nem hagy el soha.
Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek.
Amíg élünk, őrizzük őket.”
El nem múló fájdalommal emlékezünk
a ma 9 éve elhunyt KACSÓ KÁROLYRA
(Karcsi).
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Felesége, két leánya családjukkal.
*
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Mély fájdalommal emlékezünk drága ÉDESAPÁMRA, aki 9
éve hagyott itt minket.
Kacsó Blanka és családja. (6407-I)
Szomorúan értesültünk kedves, nagyra becsült volt munkatársunk, KLÓSZ BÁLINT nyugalmazott tanár elhunytáról. Újságunkban közölt nívós írásai és kiadott könyvei
által is örökké fennmarad emléke. Részvétünk a gyászoló
családnak. Nyugodjon békében! Az Impress Kiadó
– Népújság munkaközössége. (sz.-I)

Élete elszállt, mint a virágillat, de
emléke ragyog, mint a fényes
csillag.
Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk bánata örökre megmarad.
Hirtelen, de elment egy perc
alatt, számunkra csak a döbbenet és a nagy fájdalom maradt.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, testvér, anyós, rokon, jó
szomszéd,
NAGY ROZÁLIA
(Kibédi)
életének 82. évében február 3-án
elhunyt.
Drága halottunk temetése 2020.
február 7-én, pénteken 14 órakor
lesz a katolikus temetőben, református szertartás szerint.
Emlékét őrzik bánatos leányai,
Tünde és Emese családjukkal
együtt. Nyugodjon békében!
(6423-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk,
HORVÁTH GYULA-LÁSZLÓ
68 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. Drága halottunk temetése február 6-án,
csütörtökön 13 órakor lesz a szovátai ravatalozóból, evangélikus
szertartás szerint. Nyugodj békében, drága öcsénk!
Nővéreid: Gabi, Nusi és családjuk. (6425-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Nehéz szívvel búcsúzunk a
kedves diáktárstól, jó baráttól,
KLÓSZ BÁLINT tanártól.
Te voltál a fő kapocs, aki az
évfolyam szétszóródott végzőseit számontartottad, követted életük folyását, és
szíveden viselted az érettségi
találkozók létrejöttét.
Az idei 60 éves összejövetelen már nem lehetsz velünk,
de lélekben ott ülsz majd a katedránál, és figyelni fogsz
ránk.
Kísérjen
fény
utadon!
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki gyászoló családjának.
A Bolyai Farkas Középiskola
1960-as végzős évfolyama.
(6426-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak szeretett
és tisztelt igazgatónk, KLÓSZ
BÁLINT elhunyta alkalmával.
A volt 3-as iskola tantestülete.
(6436)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Klósz Bálintnak és családjának az ÉDESAPJA elvesztése miatt.
Barátai a nyomdából. (6440-I)
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A Marosvásárhelyi
Helyi Közszállítási
Vállalat Rt.
alkalmaz
AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmény:
– autó-villanyszerelői szakképesítés
– előnyt jelent az autó-villanyszerelői szakismeret és tapasztalat a szakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
SOFŐRÖKET

Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai tanúsítvány
(attesztát)
A kérvény önéletrajzzal, a végzettség/szakképzés, hajtási jogosítvány és a szakmai tanúsítvány
(attesztát) másolatával, esetleges
ajánlásokkal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 9–15
óra között. Tel. 0265/269-077
vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat
vezetősége

Buszos
körutazások

2020. április 22–29.
Belgium és Hollandia, 550
euró/fő
2020. április
27. – május 1.
Horvátország,
280 euró/fő

2020. szeptember
2–10.
La Bella Italia,
480 euró/fő

Indulás
Marosvásárhelyről
+ 25 euró/fő.

