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Március 22-e a víz világnapja

Képzőművészeti kiállítás a Maros Vízügyi Hatóság előcsarnokában Környezeti projekt
indul az iskolában

Milyen jövőt szeretnénk? címmel indít
környezetvédelmi
nevelési projektet Csíkfalva községben is a marosvásárhelyi Fókusz Öko
Központ az Európai Klímaszövetség
támogatásával.

____________2.
Öten jutottak
a döntőbe

Ebben az évben Arany János születésének 200. és halálának 135. évfordulója, Ady Endre születésének 140.
évfordulója, valamint Kassák Lajos
születésének 130. és halálának 50.
évfordulója tiszteletére vers- és prózamondás, énekelt vers vagy versmegzenésítés és képző- és/vagy
filmművészeti alkotás kategóriákban
hirdették meg a fesztivált.

____________5.
Közel félmillió
munkahely
veszett el
az iparban

Az ipari szektorban a bruttó hozzáadott érték 65%-át a külföldi tőkéjű vállalkozások termelik. Romániában
600.000 vállalkozás létezik.

1993-ban nyilvánította az ENSZ közgyűlése március 22-ét a víz világnapjává,
azóta minden évben valamilyen nagyobb témakör köré csoportosítva hívják fel a figyelmet az észszerű
vízgazdálkodás fontosságára. Az idén a
vízkészlet és a víztisztítás közötti kapcsolatot helyezték előtérbe.

Vajda György

A nemzetközi kimutatások szerint a világon
768 millió embernek nincs ivóvízforrása, míg
2,5 milliárdnyian nem részesülnek csatornaszolgáltatásban. Ez azt jelenti, hogy míg a Föld több
országának lakója a mindennapokban küzd
azért, hogy hozzáférjen az élet legfontosabb eleméhez, a vízhez, addig egy fél kontinensnyi embertől származó szennyvíz kezelés nélkül jut
vissza a természetbe. Ha globálisan mérlegeljük
a helyzetet, akkor vannak olyan országok, ahol
az ökológiai egyensúly felborult, és komoly tár-

Fotó: Vajda György

sadalmi-gazdasági gondokat okoz a vízhez való
hozzáférés, a folyóvíz- vagy talajszennyezés.
Romániában még mindig igen sok településen nincs csatornázás és vezetékes ivóvíz, bár
az utóbbi időben az uniós támogatásoknak köszönhetően sikerült elindítani, illetve helyenként
be is fejezni a csatornázási és az ivóvízhálózatkiépítési munkálatokat. Sajnos – főleg vidéken
– a patak-, folyó- és tópartokat még mindig szeméttelepként használják. Ezért a Maros Vízügyi
(Folytatás a 4. oldalon)

Országos erdővédelmi nap

Újabb
pótcselekvés?

Klaus Johannis államelnök kihirdette a
képviselőház által februárban elfogadott törvényt, amely március 25-ét országos erdővédelmi nappá nyilvánítja,
azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet
az erdővédelem fontosságára.

A jogszabály szerint az „erdőgazdálkodásért
felelős központi hatóság”, az állami és magánerdészetek a helyhatóságokkal, nemkormányzati
szervezetekkel
olyan
nyilvános
rendezvényeket szervezhetnek, amely a fenntartható erdőgazdálkodást szorgalmazzák, népszerűsítik. Dicséretre méltó kezdeményezés.
Azonban 2013-tól már létezik az erdők nemzetközi napja, ugyanis az ENSZ-közgyűlés
67/200. számú határozatával az erdők nemzetközi napjává nyilvánította március 21-ét abból
a célból, hogy minden évben világszerte megemlékezzünk az erdők és fák jelentőségéről.
Az ötlet már 1971-ben megszületett, amikor
az Európai Mezőgazdasági Bizottság (ECA) javasolta az erdészeti világnap megtartását. Sajnos, ezt követően, megállapodás hiányában
nem született konkrét intézkedés az ENSZ
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________6.
Nem minden nap
vasárnap

A Marosvásárhelyi City’us egyértelműen a legkisebb eséllyel utazott a
Temesváron rendezett négyes döntőre, ám azzal a titkos reménnyel,
hogy megtréfálja a házigazdákat.

____________9.

Az intő

Beolvasott a nemzetközi valutaalap romániai küldöttségvezetője a kormánynak. Nem mondott újat az eddigi
józan elemzésekhez viszonyítva. Ez a kritika annyival jelent
többet, hogy most már világos, a nemzetközi pénzvilág is
rajta tartja a szemét a regáti gazdaságpolitikai fejleményeken. Adott esetben, ha a kormány költségvetési kártyavára össze talál omlani, ugyanezzel a küldöttségvezetővel
kell hitelegyezményt tárgyalni, ami a most elhangzottak
alapján sem könnyű, sem olcsó nem lesz.
A hitelezők legutóbb 2009-15 között három egyezményt
kötöttek a regáti kormányzattal, amely csak drasztikus kiadáscsökkentések árán tudta elkerülni az államcsődöt. A
gazdasági világválság mellett az akkori bajokban komoly
szerepe volt a 2008-as választásokat megelőző kampánynak, amikor szintén lapáttal öntötték a pénzt a köz- és szociális szférákba, aztán a választások után
szocdem-demokrata nagykoalíció alakult. És amikor beütött a baj, a szociáldemokraták kifaroltak a népszerűtlen
intézkedéscsomag elől, a kalóz tengerészgyalogsága pedig
végrehajtotta a politikai öngyilkosságot magukban hordozó reformokat. A túlélők ma már liberális színekben várják a szebb napokat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 22 perckor,
lenyugszik
18 óra 36 perckor.
Az év 81. napja,
hátravan 284 nap.

Ma BEÁTA, IZOLDA,
holnap EMŐKE napja.
EMŐKE: régi magyar személynév, jelentése: anyatejjel
táplált újszülött.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 60C

BNR – 2017. március 21.

1 EUR

4,5634

100 HUF

1,4798

1 USD

1 g ARANY

4,2254
167,4235

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

Macarie Ioan az új tanfelügyelő

Hétfőn kinevezték az új Maros megyei főtanfelügyelőt Macarie Ioan személyében, aki eddig ugyancsak a tanfelügyelőség keretében az alternatív oktatásért, valamint a
technológiai oktatásért felelős tanfelügyelőként dolgozott.

Folytatódik a tavaszi nagytakarítás

Marosvásárhelyen március 20-ától április 24-ig folyik a tavaszi nagytakarítás. Március 23-án a Vár sétányon, a
Mihai Viteazul, a Kollégium, Nicolae Iorga, Ana Ipătescu,
Mogyorós, Csibin, Bazsarózsa, V. Babeş, A. Şaguna,
Azuga, Cosmin, Nagy Pál utcákból, március 24-én a Hévíz,
Avram Iancu, Régi Kórház utcában, a Palás közben, a
Visó, Forradalom, Köztársaság, Aranyos, Motru, Vlahuţa,
December 30., Küküllő, Mărăşti utcákban és a Mărăşti
téren, március 25-én az Eminescu, Brăila utca, Rózsa és
Csillag köz, a Beszterce, Kossuth, Kinizsi Pál és Sinaia utcából hordják el az összegyűjtött szemetet. A magánházak
és a tömbházak lakói a szemetet (az építkezési, bontási hulladék kivételével) egy nappal a beütemezett időpont előtt helyezzék ki a járdára. A száraz faágakat külön kell gyűjteni.

Forgalomkorlátozás

Mától április 14-ig forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhelyen, a Călăraşilor (Kossuth), Tisza, Hídvég (Podeni) utcák
kereszteződésénél a készülő körforgalom munkálatai
miatt. Az említett időszakban a Maros-hídon 7 órától 9
óráig, illetve 17 órától 19 óráig lehet majd két sávon közlekedni, a nap többi részében egy sávon zajlik a közlekedés. A gépkocsivezetők tájékoztatására útmutató
pannókat helyeznek el a környéken. A sofőriskolák oktatóit
arra kérik, hogy a munkálat ideje alatt ne vigyék tanítványaikat az említett útszakaszra.

Jogi tanácsadás

Ma, március 22-én délután 4 órától szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Tisztújítás az RMDSZ szászrégeni
szervezeténél

Az RMDSZ szászrégeni szervezete tisztújítást hirdet, a
tisztújító küldöttgyűlésre április 8-án, szombaton 10 órától
kerül sor az Ifjúsági Házban. Mindazok a személyek, akik
tisztségre szeretnének jelentkezni, kérelmezési dossziéjukat leadhatják a helyi RMDSZ irodájába 2017. március
31-ig. Azok az RMDSZ-tagok, akik részt szeretnének
venni a tisztújító küldöttgyűlésen, részvételi szándékukat
közöljék a körzeti elnöküknél.

Az utcán tépték ki a fülbevalót egy
nő füléből

Március 19-én a marosvásárhelyi 1918. December 1. utcában egy 21 éves fiatalember egy 66 éves nőre támadt,
és kitépte a fülbevalóit, majd elszaladt. A nő jelentette a
rablást, a rendőrök még aznap azonosították az elkövetőt.
Bűnügyi eljárást indítottak ellene, és 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Környezeti projekt indul az iskolában

A víz élet – Csíkfalva is csatlakozik

Milyen jövőt szeretnénk? címmel indít környezetvédelmi
nevelési projektet Csíkfalva
községben is a marosvásárhelyi
Fókusz Öko Központ az Európai
Klímaszövetség támogatásával.

Gligor Róbert László

A 2015-ben indított európai projektben tíz ország vesz részt, országunkat a vásárhelyi szervezet képviseli,
amely kezdeményezését Csíkfalván is
bemutatta. Hajdu Zoltán elnök szerint
egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni
a fenntarthatóságra, és ezek között
egyre fontosabb kérdés a víz. Projektjében a szervezet öt iskolai versenyt
támogat, egyike lenne Csíkfalva község. Az idei verseny témája a víz, és
három témakör köré építhető: a víz
mint természeti elem, a víz mint emberi szükséglet, és az ember és a természet
kölcsönhatása,
emberi
beavatkozások a természetes és vizes
élőhelyek terén.
A versenybe több csoport kapcsolódhat be, a lényege pedig az, hogy a
diákokat jövőkép megfogalmazására
késztesse: milyen jövőt szeretnének,
mit lehet tenni a jelenlegi problémák
megoldása érdekében. A csoportok
vizes élőhelyek bemutatásával, kutak,
források feltérképezésével, a víz körforgásával, minőségével foglalkozhatnak, vagy terepasztalt készíthetnek a
természetes és a szabályozott folyó
modellezésére. A verseny végén egy
napot a projekt és az eredmények bemutatására fordítanak az iskolában, a
legjobb munkákat díjazzák. A projektet
egy kisebb pénzösszeggel is támogatja
a vásárhelyi szervezet. A verseny
másik célja, hogy ezek az információk
a közösségbe, a felnőttekhez is eljussanak. Balogh Tünde igazgató azért látta
fontosnak, hogy bevigyék a gyerekek
körébe ezt a projektet, mert látványos,
emellett csoportos tevékenységekre
épül, így a gyerekek kapcsolatrendszere is épül, de a konkrét csoportmunka révén is nagyon jól nevelhetők
a diákok. Végső céljuk környeztettudatos ifjak, felnőttek nevelése. A Fókuszszal már voltak közös tevékenységeik,

RENDEZVÉNYEK

Csíkfalván is bemutatta projektjét a civil szervezet

így elfogadták a felkérést, hogy bekapcsolódjanak ebbe a projektbe, hiszen
tudják, hogy komoly kezdeményezés.
A gálfalviak már túl vannak rajta
A már támogatott iskolák között van
a nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály
Általános Iskola is. Mindig szívesen
vesznek részt különböző tematikájú
projektekben, mert így olyan ismeretekhez jutnak a tanulók, amelyek bővítik látókörüket. Az elmúlt évben a
Fókusz kezdeményezésére több projektbe is bekapcsolódtak. A környezetvédelem nem ismeretlen a tanulók
előtt, hiszen az elemi iskolás tantervben is benne van, több tantárgy keretén
belül találkoznak vele. A vizes projektben kitűzött célok megvalósítása során
azonban olyan gyakorlati tudásra tehettek szert, amelyre a tanóra nem ad
lehetőséget és keretet – tudtuk meg
Gáspár Ildikó igazgatótól. Így a tanulók a vízzel kapcsolatos kérdéseket
járták körül, ellátogattak a Nyárád forrásához, megfigyelték a folyóparti élővilágot. Épp ebben az időben folyt a
Nyárád medrének szélesítése, ami a
part menti természetes élőhelyek elpusztításával járt, így fel tudták mérni,
hogy milyen következményei vannak
az emberi beavatkozásnak. A diákok
elkészítették makettben a folyó medrét
természetes formájában és lecsupaszítva is, így ki is próbálhatták, melyiken fut le hamarabb a víz és milyen
következményekkel. Megbeszélést is

Operettest
a Maros Művészegyüttesnél

A kolozsvári Operettissimo társulat március 24-én,
pénteken 19 órakor a Maros Művészegyüttes marosvásárhelyi, kövesdombi termében vendégszerepel. A
nagyérdemű a legszebb magyar operettekből – a Bajadérból, a Marica grófnőből, a Csárdáskirálynőből, a
Mágnás Miskából – hallhat részleteket. Kálmán Imre,
Huszka Jenő, Lehár Ferenc, Szirmai Albert, Ábrahám
Pál művei mellett ritkábban játszott szerzők – Márkus
Alfréd, Lajtai Lajos, Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs
– operettjeiből is elhangzanak részletek. Egy jegy ára
25 lej. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes
jegyirodájában kaphatók hétköznap 13-14 és 17-18 óra
között, jegyfoglalás a 0746-540-292 telefonszámon.

Operettest Segesváron

Április 5-én 18 órára a Segesvári Polgármesteri Hivatal dísztermébe operettestre hívják a műfaj kedvelőit.
Trozner Kincső szoprán és Buta Árpád bariton Ávéd
Éva zongorakíséretével Kálmán Imre-, Lehár Ferenc-,
Jacobi Viktor-duetteket és Puccini-áriákat ad elő.

Richard Strauss vokálszimfonikus
hangverseny

Richard Strauss vokálszimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit március 23-án, csütörtökön este 7 órára a Kultúrpalota nagytermébe.
Vezényel Gheorghe Costin, fellép Irina Iordăchescu
szoprán. Műsoron: R. Strauss-művek. A hangversenyre a 23-as számú bérletek érvényesek.

Hacsek és Sajó

Március 25-én, szombaton este 7 órai kezdettel a közönség kérésére megismétlik a Hacsek és Sajó című
humoreszket a marosvásárhelyi Forradalom utca 4.

Fotó: Gligor Róbert László

kezdeményeztek a Natura 2000 gondnokság és a községi tanács között,
amelyen részt vettek diákok is. „Általában a projekt feladatainak előkészítésekor, kivitelezéskor a tanulók
keresnek, kutatnak, kísérleteznek, így
jobban rögzülnek az új ismeretek” –
mondta el az igazgató.
Átalakul a nevelési központ
Amint megtudtuk, projektjeibe más
iskolákat is bevont már a civil szervezet, így a marosvásárhelyi tanítóképzőt
és a nyárádszeredai középiskolát, továbbá az ákosfalvi általános iskolát is,
amelynek diákjai például az élelmiszerek témakörében dolgoznak. A környezetvédelmi
szervezet
nagyon
fontosnak tartja a nevelési programokat, ezért a közeljövőben átalakítaná
kisadorjáni telepét is. Ebben a faluban
2000-ben indították be a környezetvédelmi tájékoztató és nevelőközpontjukat, amelynek kistérségi szinten
katalizátor szerepe volt, itt indultak az
első nyárádmenti térségi együttműködések, itt szereltek fel először napelemeket vízmelegítés céljából, vizes
élőhelyet rehabilitáltak. A közeljövőben
Természet Háza néven működtetnék az
épületet, amelyet olyan szemléltető eszközökkel is felszerelnének, amelyeket
a diákok többek között a vizes projekt
keretében készítenek. A központ a szervezet környezeti programjait is bemutatja majd iskolák, de akár turisták
számára is – mondta el Hajdu Zoltán.

szám alatti Bach Borozóban. Az előadás után humoros borkóstoló következik, majd „esti mesével” zárul a
rendezvény. Fellépnek Kinda Szilárd és Kozsik József
színművészek. Helyfoglalás a 0742-970-129-es telefonszámon.

A Cover és a Fading Circle
a Jazz Clubban

A marosvásárhelyi Cover zenekar március 24-én,
pénteken este 9 órakor a Jazz Clubban koncertezik.
Az est során a csíkszeredai Fading Circle is
fellép.

A bölöni unitárius templomvár

A Borsos Tamás Egyesület márciusi meghívottja a sepsiszentgyörgyi Fehér János történész, akinek A bölöni
unitárius templomvár című kötetét Orbán János művészettörténész ismerteti. Az eseményre csütörtökön,
március 23-án 18 órától kerül sor a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében.

Nap, hold, csillagok – Szovátán

A celldömölki Soltis Lajos Színház március 27-én, hétfőn 9.30 és 11 órai kezdettel bemutatja a Nap, hold,
csillagok című, székely népmesék alapján készült előadását. A produkció autentikus székely népdalokra és
szöveghasználatra épít, mozgásvilága moderntáncelemekkel ötvözött hagyományos erdélyi néptánc.

Zarándoklat a Mária-úton

Az Erdélyi-Kárpát Egyesület marosvásárhelyi osztálya
szervezésében, szombaton március 25-én kerül sor a
Mária-út újabb Maros megyei szakaszának a bemutatására. A túrázók reggel 8.30-kor a marosszentgyörgyi
katolikus templom előtt találkoznak. Innen gyalog teszik meg a 18 km-es utat Mezőmadarasig. A túra
végén sütögetésre kerül sor. Mezőmadarasról busszal
térnek haza. Feliratkozni a szervezőnél lehet: Szilágyi
Eszter, tel. 0749-071-453.
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Ha lehet még hinni az ígéreteknek

A 2016/17-es beiskolázási terv marad érvényben,
amelyben szerepel a katolikus iskola

Több mint ötórás tanácskozást
követően tegnap nem született
egyértelműen megnyugtató döntés a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében.
Ígéretek elhangzottak, és csütörtökig elválik, hogy be fogják-e
tartani azokat vagy sem. A tanácskozáson úgy tűnt, hogy az iskola
törvényes
létezésének
legnagyobb ellenzői a tanfelügyelőség jogi képviselői.

Bár azt vártuk volna, hogy az újonnan
kinevezett főtanfelügyelő is „leteszi a
garast”, szinte észrevétlenül távozott,
mint egyébként mások is, akiktől a sajtó
nyilatkozatot remélt. Dorin Florea polgármester sem vett részt a megbeszélésen.
Csíki Csengele, a Civilek a Katolikus
Iskoláért szülői csoport képviselője azt
nyilatkozta, hogy megegyeztek abban,
hogy a 2016-17-es iskolai évre jóváhagyott iskolahálózat-terv marad érvényben, amelyben a katolikus iskola jogi
személyiségként szerepel, mivel az új
terv elfogadásának minden határidejét
túllépték már.
– Fájdalmas volt végignézni, hogy az
iskolánk csak nekünk kell, az intézmények egymásnak feszülnek, mindenki
mondja a magáét, a közalkalmazottak
pedig félnek. Felkészültünk arra, hogy
naponta többször is meglátogassuk a
polgármesteri hivatalt, hogy az iskolaügyi szakosztály teljesítse ígéretét.
Amit elértünk, az csak a pillanatnyi
helyzetet oldja meg, lehetővé téve a cik-

luskezdő osztályokba való beiratkozást.
A prefektus ígéretet tett, hogy megtámadja a lemondott főtanfelügyelő aszszony
törvénytelen
határozatát,
amelyben megtiltotta a katolikus iskola
előkészítő osztályának indítását, ezáltal
a következő időszakban a gyermekek beíratása lehetővé válik. Biztosítva van az
ötödik osztályba való beiratkozás és a kilencedik osztályok indítása is, csak az iskola „lóg a levegőben” – tette hozzá.
A tanácskozáson jelen levő polgármesteri hivatal, prefektúra, tanfelügyelőség és tanács képviselői egyértelműen
kimondták, hogy az iskolát jogilag létre
kell hozni. Úgy fogalmaztak, hogy megszületett egy gyermek, de nincs keresztlevele, amit valakinek ki kell állítani, de
addig is arra kell törekedni, hogy a folytonosság ne szűnjön meg – értett egyet a
tanácskozáson jelen levő intézmények
által megfogalmazott véleménnyel Csíki
Csengele, aki szerint fel kell készülni
arra az eshetőségre is, ha a bíróság kimondja, hogy nincsen rendben az iskola
alapítása.
Horaţiu Lobonţ, a polgármesteri hivatal iskolaügyekért felelős aligazgatója
szerint a hivatal mindig is elismerte és
támogatta a Római Katolikus Teológiai
Líceum működését. A tanácskozáson eldöntötték, hogy az iskolahálózatra vonatkozó 2015. évi 33-as tanácsi
határozatot tekintik érvényesnek, amelyben szerepel a katolikus iskola is.
– Hasznos volt ez a megbeszélés, még
akkor is, ha nem sikerült nagyot lépni
előre – nyilatkozta Lucian Goga prefek-

tus. – Tisztáztuk az iskola helyzetét, és
megállapodtunk abban, hogy a polgármesteri hivatal csütörtökig eljuttat a tanfelügyelőségnek
egy
olyan
dokumentumot, amelyben az áll, hogy a
Római Katolikus Teológiai Líceum a
2015. évi 33-as tanácsi határozat alapján
működik. Ha megteszik ezt a lépést, az
iskolahálózat szerkezete a jelenlegi
marad, ahogy ezt a törvény előírja.
Mindezek alapján a résztvevők egyetértettek abban, hogy a katolikus iskola léte
nincsen veszélyben. Személy szerint az én
véleményem is az, hogy a törvényességet
tiszteletben tartva működhet az iskola.
Kincses Előd, a Római Katolikus Teológiai Líceum jogi képviselője szerint
hosszú tárgyalás után sikerült kikényszeríteni egy fél szájjal tett ígéretet a polgármesteri hivatal képviselőjétől, miszerint
hajlandók lesznek átiratot küldeni a tanfelügyelőségnek, amely arról szól, hogy
a 2015/33-as tanácsi határozatot érvényben tartják. Ezt azzal a feltétellel vállalták, hogy egyeztetnek a hivatal
jogászaival, ami azt jelenti, hogy nincs
egy igazán biztos ígéret.
– Számomra teljesen érthetetlen volt,
hogy ennek a kimondására miért volt
szükség háromórai tárgyalásra – jegyezte
meg. Majd hozzátette: – A tanfelügyelőség
képviselői vállalták, hogy amennyiben a
polgármesteri hivatal a szerintük vitatható
33-as határozatot egy átirattal érvényben
tartottnak tekinti, akkor ők is megteszik a
szükséges lépéseket, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum zavartalanul működhessen tovább. (bodolai)

ményezésére a szervezet tavaly nyári
varsói csúcstalálkozóján döntött a szövetség keleti és déli szárnyának megerősítéséről.
Ennek
érdekében
az
észak-atlanti szövetség áprilisban Lengyelországba és a három balti államba telepít rotációs rendszerben négy,
egyenként ezer-ezer fős nemzetközi
zászlóaljat.
A korábbi tervek szerint idén tavasszal
kellene megalakulnia a NATO romániai
nemzetközi dandárjának is, amelynek
létrehozásáról szintén a varsói NATOcsúcson született döntés, erről azonban
nem árult el részleteket az államfő a védelmi tanács keddi ülése után.
Beszámolt viszont arról, hogy Románia a közös biztonságért tett erőfeszítései
elismerését és a Fekete-tenger stratégiai
jelentőségének megerősítését reméli a ta-

vaszi brüsszeli NATO-csúcstól, amely
azért lesz kiemelt jelentőségű, mert itt
derülhet ki, melyek a Donald Trumpvezette új amerikai adminisztráció tervei a
NATO-val.
Rövid sajtónyilatkozatában Johannis
kihangsúlyozta: Románia idén már a
hazai termék két százalékát fordítja védelmi kiadásokra. A hadsereg megnövelt
költségvetésű korszerűsítési programjától nemcsak a védelmi képességek javítását, hanem a hazai hadiipar
újjáélesztését is remélik. A beszerzendő
nyolckerék-meghajtású csapatszállító
páncélosokat, a négykerék-meghajtású
terepjárókat, a többfeladatú repülőgépek
alegységeit és a haditengerészet új korvettjeit is román cégek bevonásával fogják gyártani – mutatott rá az államfő.
(MTI)

Románia 120 katonát küld a NATO
lengyelországi nemzetközi zászlóaljába

Románia egy 120 katonából álló
századdal és a hozzá tartozó felszereléssel vesz részt 2017-től
kezdődően a NATO előretolt, megerősített lengyelországi haderejében – jelentette be Klaus Johannis
államfő kedden a legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) ülése után,
hozzátéve, hogy múlt héten meghozott döntéséről már a parlamentet is tájékoztatta.

Johannis szerint Románia ezzel a tavaly júliusi NATO-csúcson vállalt kötelezettségét teljesíti, a román századnak
pedig az lesz a feladata, hogy „válsághelyzetben vagy konfliktus esetén a
nemzeti erőket kiegészítve hozzájáruljon
a biztonság megteremtéséhez”.
A NATO döntéshozatali szerve az
Oroszországtól tartó tagállamok kezde-

Terrorellenes tanácskozást tart Washingtonban
68 ország külügyminisztere

Külügyminiszteri szintű nemzetközi konferenciát lönböző platformjain is aktív) propagandájával és a már megtartanak Washingtonban ma az Iszlám Állam terror- szabadított területeket először katonailag, majd gazdaságilag
szervezet elleni küzdelemre szerveződött nemzet- és politikailag is stabilizálniuk kell.
A koalíció tagjai kisebb csoportokban rendszeresen találközi koalíció országai.

Az amerikai kormányzat rendezte tanácskozáson Rex Tillerson külügyminiszter elnököl, s ezúttal – 2014 óta először –
várhatóan a koalíció mind a 68 tagja külügyminiszterével képviselteti magát.
A koalíciót 2014 szeptemberében hívták életre, s a maga nemében egyedülálló, laza szervezet. Eddig 68 ország csatlakozott hozzá azzal az elhatározással, hogy minden módon és
eszközzel csökkentse az Iszlám Állam befolyását, majd teljesen szét is zúzza a szervezetet. Ez a feladat jóval több és összetettebb, mint a terroristákra Irakban és Szíriában mért katonai
csapások sorozata. A koalíció tagállamai ugyanis elkötelezettek amellett, hogy felszámolják a terrorszervezet egész hálózatát és globális ambícióit. Ehhez fel kell számolniuk az IÁ
pénzügyi forrásait és utánpótlását, meg kell állítaniuk a külföldről érkező és az Iszlám Államhoz csatlakozni szándékozó
terroristák beáramlását Irakba és Szíriába, hatékonyan szembe
kell szállniuk az Iszlám Állam sokrétű (a közösségi média kü-

koztak egymással: a külügyminiszterek egy része legutóbb
2016 júliusában, szintén Washingtonban, majd a külügyi politikai igazgatók 2016 novemberében Berlinben tárgyaltak.
Az idén januárban beiktatott új amerikai elnök, Donald
Trump és republikánus kormányzata minden korábbinál erőteljesebb harcot hirdetett az iszlám nevében fellépő terroristák
ellen. Trump a szélsőségesek teljes hálózatának megsemmisítését ígérte. Elemzők szerint e küzdelem jegyében szándékozik
megerősíteni az amerikai kormányzat a nemzetközi koalíció
fontosságát is.
A szövetség tagjai nem „csak” katonai partnerek ebben
a küzdelemben, hanem a diplomáciai és humanitárius erőfeszítésekből is kiveszik részüket. A szerdai tanácskozáson – az amerikai külügyminisztérium előzetes
tájékoztatása szerint – ezúttal szó lesz az Irakban és Szíriában pusztító, s az egész térségre kiható humanitárius
válságról is. (MTI)

Ország – világ
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Mentesülhetnek a közös költség
alól a kisgyerekek

Mentesülhetnek a háromévesnél kisebb gyermekek
a közös költség fizetése alól – erről szóló törvénytervezetet fogadott el kedden a képviselőház, döntő
házként. A lakótársulások működését szabályozó,
2007/230-as törvényt módosító tervezet értelmében
a tulajdonosi társulásoknak jogukban áll eldönteni,
hogy a három éven aluli gyermekek után kell-e
közös költséget fizetni vagy sem. A tervezetet a szenátus már jóváhagyta, a képviselőház volt a döntő
ház ebben a kérdésben. (Agerpres)

A kilépéssel nem szűnnek meg
a brit pénzügyi kötelezettségek

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból kilépve is teljesítenie kell majd a közösséggel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeit – ismételte
meg korábbi kijelentését Wolfgang Schauble német
pénzügyminiszter kedden Brüsszelben. A tárcavezető az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsülését követően a görög mentőcsomagról is
beszélt, leszögezve, hogy a Nemzetközi Valutaalap
részvétele nélkül nem kerülhet sor a következő hitelrészlet átutalására. (MTI)

Sindzó az EU és Japán közötti
szabadkereskedelmi
megállapodást szorgalmaz

Mielőbb meg kell kötni az Európai Unió és Japán közötti szabadkereskedelmi megállapodást, az
ugyanis kiállást jelent a terjedőben lévő protekcionizmus ellen – jelentette ki Abe Sindzó japán korkedden
Brüsszelben.
A
közös
mányfő
sajtótájékoztatón Jean-Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke elmondta, a japán féllel folytatott
tárgyalások döntő és remélhetőleg végső szakaszba
érkeztek, ezért biztos benne, hogy még az év vége
előtt tető alá tudják hozni a szerződést. Donald Tusk,
az Európai Tanács elnöke a közös értékek fontosságáról beszélt, leszögezve, hogy az Európai Uniót és
Japánt szorosan összeköti a „nyitott, szabad és tisztességes kereskedelem fenntartása melletti elkötelezettség”. (MTI)

Drasztikusan romlott
a német–török viszony

Drasztikusan tovább romlott a német–török viszony
az elmúlt napokban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint. Nógrádi György az M1 aktuális
csatorna kedd reggeli műsorában úgy értékelte,
hogy a két ország nem látja át a másik stratégiai céljait. „Törökország úgy érzi, hogy elege van Európából, az Európai Unió pedig úgy érzi, hogy
nagyon-nagyon elege van a törökökből” – fogalmazott Nógrádi György, hozzátéve, a helyzet az egyik
fél számára sem előnyös, és reményei szerint a kapcsolatok a törökországi népszavazás után javulnak
majd. (MTI)

Az intő

(Folytatás az 1. oldalról)

A honi gazdaságpolitikai forgatókönyvet most is hasonlóképpen írják, csak erre éppen nem erősít rá mostanában egy világméretű gazdasági válság. Még. De
vannak már jelei, hogy a szocdem pártházban is kezdik
belátni, hogy túlvállalták magukat az ígérgetéssel, a
sokat látott főpénzügyér már megszellőztette a kiadáscsökkentés lehetőségét, ha az Európai Unióról szóló
maastrichti szerződés kritériumai közé tartozó költségvetési hiánycélt nem tudnák betartani. Bajszos vezére
szinte azonnal rendreutasította, ám ha majd szorul a
hurok, azt aligha lehet nyilatkozgatással megoldani. De
amúgy főhetnek a józanabb fejek rendesen a szocdem
pártházban, mert ha bedőlnek a tervek, akkor a decemberi választásokat fölényesen megnyert pártnak most
nincs hova elfutnia, hiányzik egy akkora támogatottságú koalíciós partner, akinek a nyakába lehetne akasztani ezt a koloncot. Még a parlamenti többséget
biztosító liberális-demokrata szövetség is repedezik,
mert az ebben magukat demokratának álcázó egykori
konzervatívoknak mintha kezdene kínos lenni a kormányzás, ha az alakulat szellemi atyja előtt nem sikerült
megnyitni a cellaajtót. Nem édes a valójában 18 százalékos valós lakossági támogatással hatalmat hozó győzelem íze. De nekünk, akik majd a számlát álljuk, sem
lesz könnyű.

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS

Március 22-e a víz világnapja

(Folytatás az 1. oldalról)
Hatóság a víz világnapján, illetve a 22-ét
megelőző és az ezt követő napokon,
főleg iskolákkal, parttakarítást, ugyanakkor figyelemfelkeltő rendezvényeket
szervez minden évben.
Március 13–16. között a Maros Megyei Múzeum természettudományi osztályával közösen óvodásoknak szervezett
ismeretterjesztő foglalkozásokat, amelyek témája a vízgazdálkodás volt. Március 24-én a Maros Vízgazdálkodási
Igazgatóság munkatársai a marosvásárhelyi büntetés-végrehajtó intézet 12 elítéltjével megtakarítják a Poklos-patak
partját. A szászrégeni vízgazdálkodási
igazgatóságon március 20–24. között
szászrégeni, ratosnyai és tekeújfalusi iskolásoknak szerveznek szimpóziumot,
ugyanakkor ebben az időszakban megtakarítják a Maros és a Görgény-patak
partját. A segesvári vízgazdálkodási körzetben a zetelaki vízgyűjtő tó, illetve a
héjjasfalvi időszakos víztározó körül szedik össze a szemetet szentsimoni, farkaslaki és segesvári diákokkal közösen.

Tegnap a Maros Vízügyi Hatóság Köteles Sámuel utcai székhelyének előcsarnokában nyitották meg azt a
képzőművészeti kiállítást, amelyet a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceummal
közösen szerveztek. Korábban fotókon
vizualizálták a víz és az ember tevékenysége közötti kapcsolatot, három éve viszont – a két intézmény közötti jó
együttműködésnek köszönhetően – a diákok alkotásait látják vendégül. Nem
csak időszakosan, hanem, amint a helyszínen megtudtuk, az alkotások ezentúl
az igazgatóság falait díszítik majd.
Az idei tárlat témája, amint a megnyitón Kolumbán Kántor Zita képzőművészet szakos tanárnő, katedravezető
elmondta, igen érdekes összefüggésbe
hozta a vizet, ugyanis a diákok feladata
az volt, hogy a vizet helyezzék ellentétbe
más alapelemekkel, mint a földdel vagy
a levegővel, ugyanakkor be kellett hozniuk a portrét is mint kifejezésmódot. Az
olajfestményeken kívül számítógépes
technikával alkotott plakátokon is megjelenítették az említett témát. A felhívásra
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IX., X. és XI.-es diákok nevezhettek be.
A sokszínű alkotásokból jól tükröződött,
hogy a diákok milyen érdekes és különleges szemszögből közelítették meg és
ábrázolták a témát. Kiemelve a színvonalas alkotásokat, a kiállításon jelen levő
Dávid Csaba műszaki igazgató máris javasolta, hogy a Kultúrpalota előcsarnokába, nagyobb számú nézőközönség elé
is kerüljenek ki a képek.
A tárlatmegnyitón Călin Fokt szóvivő
a víz világnapja jelentőségéről beszélt,
közelebb hozva hozzánk a témát a Maros
Vízügyi Hatóság tevékenységéről is beszámolt, és kiemelte a Maros folyó fontosságát a történelmi időktől napjainkig.
A kiállítási anyagot, illetve a diákokat
Ilarie Gheorghe Opriş, a Képzőművészek
Maros Megyei Egyesületének elnöke,
valamint tanáruk, Kolumbán Kántor Zita
méltatta, Eugen Baraian marosszentgyörgyi ortodox pap pedig a víz és a vallás
közötti összefüggésekről beszélt. Jelen
voltak a hatóság vezetői, munkatársai.
Az idén először Bálint Tímea Beatrix,
Simon Janka és Gábor Ágnes, a Művészeti Szaklíceum X. osztályos zene szakos diákjainak hegedűjátéka is
színesítette az eseményt.

Fotó: Vajda György

Újabb pótcselekvés?

(Folytatás az 1. oldalról)
rendszerén belül, és a javaslat hamarosan lekerült a napirendről. 2012-ben, az erdők nemzetközi éve kapcsán került újra
előtérbe a nemzetközi nap elfogadása, hiszen a FAO Erdészeti
Bizottságának a véleménye az volt, hogy a hatóságok és a civil
szervezetek rendszeresen az erdők és fák védelmének fontosságára, a természetben és az emberi társadalom fejlődésében
betöltött szerepére kellene irányítsák a figyelmet. Így az
ENSZ-közgyűlés 61. ülésszakán 2012. december 21-én mind
a 193 tagállam támogatta a nemzetközi nap elfogadását.
Az említett, újonnan bevezetett román „nemzeti” nap célkitűzéseihez hasonlóan az ENSZ határozata alapján március 21ét a hatóságok és a nemkormányzati szervezetek az erdők és
fák megünneplésére kell szánják olyan akciók szervezésével,
melyek „az adott nemzet természeti és társadalmi viszonyai
közepette ezt a leghatékonyabban szolgálják”. Ez a dátum némiképpen kötődik a tavaszi napéjegyenlőséghez is.
Az országos ünneppel kapcsolatosan Pîrlea Adrian mérnök,

a Maros Megyei Erdőgazdálkodási Igazgatóság szóvivője megjegyezte: az igazgatóságokat még nem értesítették arról, hogy
ezen a napon kiemelten valamilyen rendezvényt kell szervezzenek. Amúgy is, több éve március 15. és április 15. között szervezik az erdőgazdálkodás hónapját. Bevett szokás, hogy ebben
az időszakban mind a megyei igazgatóság, mind az erdőkerületek saját kezdeményezésükre – közintézményekkel és iskolákkal
közösen – oktatási, nevelési céllal faültetési akciókat bonyolítanak. Igaz, sok helyen az így elültetett fákat utólag az erdészeti
szakemberek „helyreigazítják”, de mindenképpen dicséretes,
hogy évek óta igen sokan vesznek részt a kezdeményezésben.
A március 25-i országos ünnepnappal „semmi újat nem lehet
elmondani”. De tenni azonban van még mit. Nemcsak fát ültetni, hanem a felelősségtudatot erősíteni, hogy megakadályozzák a mértéktelen, törvénytelen fakivágást, a lopásokat és főleg
azt, hogy az erdőket ne használják illegális szemétlerakónak.
Az erdő valóban közkincs, ha mindenki annak tekinti – tehetjük hozzá. (vajda)

Erről jut eszembe

Ez a film nem az a könyv. A fehér király angol filmadaptációja más, mint Dragomán György azonos című
regénye. Az Alex Helfrecht és Jörg Tittel alkotta produkció, amelyet nemrég kezdtek vetíteni Magyarországon,
a könyvnek olyan filmesített olvasata, amely nem a
nyolcvanas évek erdélyi valóságát jeleníti meg, általánosabban próbálja bemutatni a diktatúrát, a személyi
kultuszt fenntartó hatalom kegyetlenkedéseit. A forgatókönyvíró rendezőpáros a nem túl távoli jövőbe helyezi a
történéseket, amelyekről Dzsátá, a regény tizenkét esztendős narrátor főszereplője mesél, illetve amelyeket a
filmvásznon az ő szemével láthatunk. A helyszínek semlegesek, olykor mégis ismerősnek tűnhet a táj, akár erdélyi is lehetne, de nem az, a Dunakanyarban és Etyeken
forgatott a nemzetközi stáb. A rendezőknek valószínűleg
nincsenek tapasztalatai az akkori romániai valóságról,
vagy ha mégis, univerzálisabb képet kívántak nyújtani
az önkényuralom s az ebből fakadó léleknyomorítás és
fizikai bántalmazások természetéről. Aligha meggyőzőbb ez a megközelítés a bárhol élő filmnézők számára,
mint ha a brit független produkció megvalósítói ragaszkodtak volna a regény reális magjához. Dragomán
művét már több mint harminc nyelvre fordították le, a
maga sajátos világával vált annyira népszerűvé, hogy
érdemesnek tartsák megfilmesíteni. Az író tizenöt éves
korában települt át családjával Marosvásárhelyről Magyarországra, tisztában volt mindazzal – hisz a szülők
is felvilágosíthatták, meg saját bőrén is tapasztalta –,
milyen kiszolgáltatott léthelyzetbe hozta az országot a
Ceauşescu-féle diktatúra. Lényegében ezért is hagyták
el a szülőföldet, és kezdtek új életet az anyaországban.
Igaz, ő sem a korszak konkrétumaira koncentrált könyvében, de a gyermeki látásmód és történetmesélés a diktatórikus rendszer jellegzetességeit s egyben a sztori
vásárhelyiségét is kirajzolta. Erdélyiként, marosvásárhelyiként, olyan nézőként, aki – akárcsak számtalan más
akkori sorstársunk – ugyancsak átéltem a kort és súlyos
visszásságait, sőt a szerző családját is jól ismertem,
éppen ezt a „vásárhelyietlenséget” vettem rossz néven
a film alkotóitól. Egyébként érdekes, a közönséget megérintő, nyomasztó atmoszférájú, egyetemes mondandójú
alkotás született A fehér királyból, noha, mint a szerző
nyilatkozta egy interjúban, a regényből egy sor sincs a
filmben elhangzó szövegekben. S hogy e nagyon szabadon értelmezett adaptációban a fiktív diktatúra mégis
élővé válhatott, az nagymértékben köszönhető a kitűnő
színészeknek. Dzsátá alakítója, Lorenzo Allchurch éppenséggel telitalálat. Erős a kisugárzása, meggyőző,
életteli a novellafüzért alkotó mozzanatok, jelenetek filmes megelevenítésében. A produkció a címre nem ad
magyarázatot, a fehér királyról csak az tudhat, aki olvasta a regényt. Ellenben azt talán mi is remélhetjük,
akár az egyik, akár mindkét változatot ismerjük, hogy az
az éra, amit a könyv és a film is eszünkbe juttat, már csak
a feledés ködébe vesző történelem. Vélhetőleg számunkra is. Vagy mégsem? Mint az igazán jó alkotások,
A fehér király – a film is, de még inkább a könyv – nem
a megoldásokra kínál recepteket, olyan kérdések felvetésére vállalkozik, amelyek a jelenlegi zűrzavaros, átmenetinek érzett társadalomban egyelőre még
megválaszolatlanok. Kérdésekből viszont a világunk kifogyhatatlan. (N.M.K.)

Tisztújításra készül az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete

A Kultúrpalota kistermében
tisztújító küldöttgyűlést tart
az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete április 6-án 19
órakor. A helyszínről és az
időpontról a szervezet választmánya döntött, összhangban a Területi Állandó
Tanács (TÁT) döntésével, a
megyei, illetve a városi
RMDSZ elnökének, valamint a
városi választmány elnökének
egyeztetett javaslatait figyelembe véve – olvasható Vass
Levente, a városi választmány
elnöke által aláírt közleményben.

Mózes Edith

A küldöttgyűlésről, a jelölés
módszertanáról és egyéb részletekről Vass Levente képviselővel,
a választmány elnökével beszélgettünk.
– A 2016. december 2-án elfogadott működési szabályzatunk értelmében a küldöttgyűlést minden év
elején a városi szervezet elnöke,
annak akadályoztatása esetén a vá-

rosi választmány elnöke szervezheti
meg. Tekintettel arra, hogy tisztújító
küldöttgyűlésről van szó, a Maros
megyei RMDSZ elnökének, Péter
Ferencnek is joga és lehetősége lett
volna megszervezni. Közös megegyezéssel azonban Peti András városi elnök, Péter Ferenc megyei
elnök és jómagam választmányi elnökként úgy döntöttünk, hogy a
szervezési munkálatok rám fognak
hárulni. Az április 6-án este 7 órától
a Kultúrpalotában tartandó küldöttgyűlésen Péter Ferenc megyei
elnök fog elnökölni.
– Hány küldött vesz részt a gyűlésen?
– A március 16-i választmányi
ülésen elfogadott ütemterv alapján
megtörtént a küldöttek visszaigazolása, a megyei elnök, a városi elnök,
a választmány elnökének, alelnökeinek és titkárának a jelenlétében.
154 küldött vesz részt a küldöttgyűlésen, és természetesen nyitott lesz
a sajtó meg minden érdeklődő számára.
– Tisztújító küldöttgyűlésről van
szó. Teljes vezetőséget választanak

ezen a gyűlésen, vagy csak az elnök
személyéről szavaz a testület?
– A tisztújító küldöttgyűlés – a
működési szabályzat értelmében –
az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének az elnökét választja meg.
Ezt követően az elnök állítja össze
a csapatát, amit az ő javaslatára a
marosvásárhelyi szervezet választmánya megerősít.
– A közlemény szerint az elnöki
tisztségre bárki pályázhat, aki teljesíti a feltételeket. Melyek ezek a kritériumok?
– Bárki leadhatja a pályázatát, sőt
arra kérünk mindenkit, minél többen jelentkezzenek. Versenyhelyzetet szeretnénk, a pályázási lehetőség
mindenki számára nyitott. A pályázatot március 23-ig lehet benyújtani
Domokos Zoltánhoz, a választmány
titkárához. De be lehet vinni a városi RMDSZ-hez vagy a megyei
szervezet székházába is. Március
24-én a választmány alelnökei, illetve a titkára ellenőrzi a leadott pályázatokat.
– Mit kell tartalmaznia a pályázati dossziénak?

– Az elnöki tisztségre pályázók
iratcsomóinak tartalmaznia kell:
önéletrajzot és szándéknyilatkozatot, politikai, közéleti tevékenységi
beszámolót, támogató ajánlást legkevesebb két körzeti elnök és egy
platform vagy a nőszervezet, avagy
három körzeti elnök részéről. Ezenkívül természetesen tartalmaznia
kell a jelölt politikai programját.
– A pályázati iratcsomó része
tehát a politikai program is…
– Nagyon fontos a politikai program és az, hogy a pályázó milyen
módosításokat, milyen változtatásokat szeretne, hogyan képzeli el az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének a megerősítését és a marosvásárhelyi magyarok bizalmának a
visszaszerzését, megerősítését az
elkövetkezendő négy évben.
– Ez valóban nagyon lényeges,
hiszen a következő elnöknek és elnökségnek az lesz a legfontosabb
feladata, hogy újraépítse ezt a szervezetet, amely szinte nem is létezett
az utóbbi években.
– 2015 szeptemberétől, amikor
újraalakítottuk az azelőtt három

évvel szétvert körzeteket, igazából
vannak sikereink is: 2015. szeptember és december között elfogadtuk a működési szabályzatot,
tehát hat-hét év után újra volt egy
olyan szabályzat, amelyre lehetett
alapozni, és amely alapján az elmúlt másfél évben működni tudtunk. Ezalatt megalakítottunk
nyolc körzetet. Ebből négyet jólrosszul működtetünk, háromnak a
munkája megerősítésre szorul,
egy körzetünkben 350 bejegyzett
tagdíjfizető tagunk van, ami azt
jelenti, hogy a tagnyilvántartásuk
értelmében a küldöttgyűlésre
például 17 küldöttet tudtak delegálni.
Természetesen az elkövetkezendőkben ezt a demokratikus döntéshozatali formát kell erősíteni,
valamint a körzeteket és a választmányt is. Hiszen ez az a testület,
amely eldöntheti, hogy az elkövetkezendőkben Marosvásárhelyen
kivel lépünk esetleg koalícióra, állítunk-e vagy nem alpolgármestert,
és akár arról is, hogy ki legyen az
illető.
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Mi is az az új média?

Versünnep Fesztivál 2017

Öten jutottak a döntőbe

2017. március 17–18. között került
megrendezésre a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán a 10. Új média konferencia, melynek keretében egy
sajátságosnak tekinthető rajzkiállítás
nyílt New Media is… címmel.

Vajda András

Sajátságost írtam, ugyanis a 24+1 rajzot tartalmazó kiállítás egyes darabjai már a kiállítás
megnyitója előtt is megtekinthetők voltak a
konferencia Facebook, illetve Instagram oldalán, ahol nemcsak ízlelgetni lehetett őket, de
kedvelni, kommentálni és megosztani is. Egyszóval a kiállítás először egy olyan új környezetben – médiában – került bemutatásra, amely
aktív részvételt/fogyasztást tesz lehetővé a befogadó számára.
Az egyes rajzok az új média újabb és újabb
definícióit adják. Ezek szerint az új média (1)
kapcsolat (relationship), amely egyfelől személyeket, másrészt pedig eszközöket kapcsol
össze, ugyanakkor újfajta függőségi viszonyokat eredményez. A töltő (az áramforrás) az
okostelefon számára ugyanúgy nélkülözhetetlen, mint az írószer az írás vagy a hang a beszéd
számára. Az új média (2) összekapcsolás (connection), mely által kapcsolatok jönnek létre,
működnek és válnak láthatóvá. Az új média (3)
közösségépítés (team building).
Másrészt az új média (4) a fagylaltom
(my ice cream), (5) sütemények (cookies) és (6)
pezsgő (champagne), vagyis mindaz, amivel kényeztetni szoktuk magunkat. Egyszerre (7) egy
csésze kávé (a cup coffee) és (8) cukor a kávéhoz (sugar in your coffee). Másként fogalmazva: maga az élet és az, ami az életet
élhetővé teszi.
Az új média (9) divat (fashion), (10) a sálam
(my scarf), mely hozzánk simul, (11) egy autó
(a car), mely, ha minket nem is, de adatainkat és
képzeletünket messze röpíti, olyan eszköz, mely
lehetővé teszi, hogy körbeutazzuk a világot. Vagyis az új média (12) utazás a világ körül (travel
around the world). Általa lehetővé válik, hogy
ott legyünk, ahol soha nem lehetnénk. És miközben nem vagyunk ott, itt sem vagyunk igazán.
Az új média (13) egy fénykép (a photo), a
kedvenc (14) lejátszási listád (your playlist),
(15) a telefonom (my phone), mely mindig kéznél van (mint egykor a kézírás), vagy (16) a
képernyőm (my desktop) , melyre nap mint nap
hosszú órákon át rátapad a tekintetem. Az új
média (17) identitás (identity).
Az új média a (18) reggel (morning). Még
öntudatra sem ébredtünk, mikor kezünk önkéntelenül is okostelefonunk után nyúl, hogy
számba vegye, mi mindent kínál a mai nap. Az
új média tehát (19) kihívás (challenge) és (20)
határidő (deadline).
(21) Egy csésze (a cup), melybe minden belefér, (22) színes virág (flower power), illetve

V

an valami titokzatosan meghitt a
házsorok közt lélegző utcák esti fényében. Betonóriások sűrűjében ez
sohasem tapasztalható meg. Tímea mégis
arra készült, hogy a város talán egyik legcsendesebb részében lévő, pár lépésnyi udvarral körbevett otthonából tömbházlakásba
költözzön.
– Dávidnak lesz a legnehezebb – jegyezte
meg a vékony, szemüveges nő beszélgetésünk elején. – A fiam tavaly is, a születésnapi gyertyafújásnál csak azt kérte, hogy
maradjunk itt minél tovább. Hatévesen, persze, még nem tudja felmérni a helyzetet. Az
a lakás, ahova most költözünk, a miénk lesz,
nem kell többet a havi albérletet számolgatni.
Kávéval kínált a kartondobozoktól, félig
teli zsákoktól fuldokló szobában, aztán mesélni kezdett.
– Három évvel ezelőtt megszűnt az üzlet,
ahol kereskedőként dolgoztam, és mivel a
férjemnek sem volt biztos keresete, sürgősen
munka után kellett néznem. Találtam is egy
állást egy élelmiszerboltban, igaz, a fizetés
kevesebb volt, mint a korábbi munkahelyemen. Közben egy újsághirdetésben rátaláltam Márta nénire, aki gondozót keresett, és
a lakását ajánlotta fel fizetségként. Az első
találkozásunk alkalmával leszögezte, hogy
nincs örököse, így nem kell attól tartani,
hogy majd pereskednünk kell valakivel.
Mégis napokig fontolgattuk a dolgot a férjemmel. Tudtam, hogy a néni önellátó, nem
is annyira gondozóra, mint társaságra vá-
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egy (23) nagy pizza (a big pizza), mely úgy
kerek egész, hogy közben több kisebb szeletből
tevődik össze, s melyet leginkább nem egyedül,
hanem a barátainkkal közösen fogyasztunk.
Végső soron: az új média (24) „minden egyben” (all in one).
Másrészt a rajzok egymásutánja olyan felsorolásként, listaként értelmezhető, mely – Umberto Eco szavait idézve – az „itt van minden”
és az „és így tovább” közötti ingadozást teszi
láthatóvá. Olyan eszköz, melyhez akkor folyamodunk, „amikor az ábrázolni kívánt dolognak
sem határait, sem számát nem ismerjük, s ha
nem is végtelen nagynak, de legalábbis csillagászati műnek képzeljük”. Vagyis, amikor egy
dolognak nem tudjuk (mert nem lehet) a lényegi
meghatározását megadni, amikor valami gigantikussal, ésszel felfoghatatlannal találkozunk,
ahhoz, hogy egyáltalán beszélni tudjunk róla,
hogy felfoghatóvá tegyük, a tulajdonságait soroljuk fel. A dolgoknak ez a fajta meghatározása
a halmozásra épít. Miközben egyes tulajdonságokat bemutat, leír, addig másokat az
olvasó/szemlélő képzeletére bíz. Ezt az ábrázolásmódot nevezi Eco listának, illetve egy másik
helyen az elmondhatatlanság toposzának.
A rajzok együttese tehát egy másik új médiameghatározást is közvetít: ezek szerint az új
média nemcsak helyek, eszközök, lehetőségek,
eljárások, rutinok sokasága, nemcsak maga az
a keret, a hely, mely mindezt magában foglalja,
fenntartja és működteti, hanem maga a kimondhatatlan, az elképzelhetetlen.
Az egyes rajzok fekete filctollal, fehér jegyzetlapra készültek. A rajz (mint technika), illetve
a papír együttes használata tökéletesen visszaadja az új média tartalmainak és színtereinek
efemer voltát.
A huszonötödik rajzon egy torta áll, és mellette a felirat: az új média… az új média 10. születésnapja. Ha ezt olvassuk, önkéntelenül is az
jut eszünkbe, hogy ezek szerint az új média már
nem is annyira új, múltja és történelme van. S
ennek a múltnak, ennek a történelemnek a termeléséhez az elmúlt tíz év új média konferenciái mellett ez a kiállítás is hozzájárul.
A kiállítást és a rajzokat Fülöp Otília irányítása alatt Portik Tímea és Tuzson Kamilla másodéves kommunikáció szakos hallgatók
készítették.

Hazaút

gyik, de azzal is tisztában voltam, hogy az
idő múlásával leromolhat az állapota.
Végül mégis úgy döntöttem, hogy bevállalom.
– A munkahelyed is megmaradt?
– Körülbelül másfél évig ment ez a kettős
játék. Munka után vagy előtt mindennap felmentem Márta nénihez, bevásároltam
neki, mostam, főztem,
takarítottam rá, és
mivel már akkor
gyengén látott, felolvastam neki az újságot. Néha szépirodalmi
műveket adott a kezembe, Tolsztojtól a Háború és békét, Jókaitól Az arany embert,
mindig a csipkés könyvjelzővel megjelölt oldaltól kellett kezdenem az olvasást. Sokat
beszélgettünk is Márta nénivel, máskor régi
fényképalbumot vett elő, és az első fotótól az
utolsóig valamennyiről hosszú percekig mesélt. Eleinte a fiamat is felvittem hozzá, de
aztán észrevettem, hogy fárasztja a gyerek
kérdezősködése, így inkább egyedül mentem.
Nem volt ez egy rossz időszak az életemben,
csak az bántott, hogy a családomat elhanyagolom. Ha a férjem munkában volt, egy
szomszéd néni vigyázott Dávidra, és egyre
inkább azt éreztem, hogy a gyerek kezd eltávolodni tőlem. Néha már az is előfordult,
hogy a nevemen szólított, nem pedig anyának.

Mint arról korábban is írtunk, hamarosan megszervezik a legrangosabb magyar
összművészeti és szavalóverseny, a Versünnep Fesztivál döntőjét. Az ünnepi eseményt több elődöntő előzte meg, az
erdélyinek nemrég a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház adott otthont. Amint azt
az intézmény közleményében olvashatjuk, az idei erdélyi elődöntőn jeles költők
emlékét idézték a résztvevők. Ebben az
évben Arany János születésének 200. és
halálának 135. évfordulója, Ady Endre
születésének 140. évfordulója, valamint
Kassák Lajos születésének 130. és halálának 50. évfordulója tiszteletére vers- és
prózamondás, énekelt vers vagy versmegzenésítés és képző- és/vagy filmművészeti alkotás kategóriákban hirdették meg
a fesztivált.
A megmérettetés idei erdélyi résztvevői: Illés Alexa, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem II. éves magiszteri
színész szakos hallgatója; dr. Incze G.
Katalin zeneszerző, a dalok szerzője;
Laczkó Vass Róbert színművész, előadó;
Kocsis Tünde rendező; Zorkóczy Zenóbia
színésznő, előadóművész; Bajkó Edina, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem I.
éves magiszteri színész szakos hallgatója;
Laczkó Vass Róbert színművész, a dalok
társszerzője; Szép András zongorista, a
dalok társszerzője; Buchmann Wilhem, a
kolozsvári BBTE I. éves mesteri színész
szakos hallgatója.
A fellépők teljesítményét – az előző
évhez hasonlóan – Kilyén Ilka, Tompa
Klára és Bokor Barna, a Tompa Miklós
Társulat művészei értékelték. A műsorvezető Gecse Ramóna színművésznő volt.
A Marosvásárhelyen lezajlott elődöntő
továbbjutói a következők: mondott vers
kategóriában Illés Alexa és Bajkó Edina.
Megzenésített vers
kategóriában: dr.
Incze G. Katalin és
Laczkó Vass Róbert, Laczkó Vass
Róbert és Szép
András. Megfilmesített vers kategóriában Kocsis Tünde.
Ők fogják képviselni Erdélyt a
Versünnep Fesztivál idei döntőjén,
április 9-én, Budapesten, a Nemzeti
Színházban.
Lengyel vendégek
Marosvásárhelyen
További, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházzal

– Mi történt másfél év múlva?
– Egy este Márta néni leesett a lakásban,
és eltört a combnyakcsontja. Megműtötték.
A kórházban naponta látogattam, de az igazi
nehézség akkor kezdődött, amikor hazakerült. Azelőtt sosem pelenkáztam felnőtt embert, most ezt is meg kellett tanulnom. A
gondozottam nagyon pedáns, erős
akaratú
asszony
volt, a kiszolgáltatottság érzése lelkileg
borzasztóan
megviselte. Bizonyára ennek tulajdonítható
a gyors szellemi leépülése is. Kezdetben
csak mindegyre ismételte magát, nem emlékezett dolgokra, de aztán azt kezdte el magyarázni, hogy valaki be akar törni hozzá,
hallja is éjszakánként az ajtónál a motozást.
Hiába mondogattam neki, hogy valószínűleg
csak álmodta az egészet, egyre hevesebben
tiltakozott az érveim ellen. Egy idő múlva
szellőztetni sem engedett a harmadik emeleti
lakásban, azt mondta, még úgy felejtjük az
ablakot, és bemászik rajta az üldözője. Ezek
után már egyáltalán nem lehetett magára
hagyni. Az utolsó hónapokban a férjemmel
felváltva őriztük, de legtöbbet mégiscsak én
ültem nála. Lassan úgy éreztem, az egész
világ abba az egy levegőtlen szobába zsugorodott össze… Azon az estén is én voltam
mellette, amikor elaludt. Nem szenvedett,

kapcsolatos hír, hogy az elmúlt hét végén,
március 17-e és 19-e között a vásárhelyi
intézmény a bukaresti és budapesti Lengyel Intézettel, továbbá a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel együttműködve lengyelországi színházi személyiségeket látott vendégül.
Ez alkalommal Justyna Michalik krakkói színikritikus, Tomasz Kireńczuk drámaíró, a wrocławi Dialog Országos
Fesztivál és a krakkói Nowy Színház
igazgatója, Piotr Ratajczak rendező, a
szczecini Kontrapunkt Fesztivál igazgatója, az opolei J. Kochanowski Színház
programkurátora, Norbert Rakowski színész, rendező, az opolei J. Kochanowski
Színház igazgatója és Kriston Wojtek, a
budapesti Lengyel Intézet képviselője látogatott Marosvásárhelyre.
Szombaton és vasárnap Justyna Michalik és Tomasz Kireńczuk a kortárs lengyel
színházról tartott értekezletet a Művészeti
Egyetem tanárainak, hallgatóinak és más
érdeklődőknek. Vasárnap délután a színház előcsarnokában a lengyel színházi
szakemberek a romániai színházi szaksajtó és a helyi média képviselőivel találkoztak.
Kulturális együttműködés szándékával
a vendégek megtekintették a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ebben a periódusban műsorra tűzött következő előadásait:
Double Bind (írta és rendezte Kincses
Réka és Alina Nelega), Alexandra
Pâzgu: Supernove/Szupernóvák (rendező: Radu Nica), A. P. Csehov: Sirály
(rendező Keresztes Attila), Székely
Csaba: :p – Patru piesuţe politice despre
duşmani/:p – Négy politikai gyerekdarab
(rendező: Sebestyén Aba) és Bartis Attila: A nyugalom (rendező: Radu Afrim).
(Knb.)

csendesen, méltóságteljesen lépte át földi
határait.
– Milyen volt azután? Megkönnyebbültél?
– Furcsán éreztem magam. Valahogy a
részemmé vált a Márta néninél töltött idő,
az, ahogy csontos ujjaival elveszi a kezemből a vizespoharat, és az is, ahogy együtt
kergetjük világgá a láthatatlan üldözőket.
Nemcsak fizikailag, lelkileg is helyre kellett
jönnöm, mielőtt a költözésbe belevágtunk.
Egy hónap is eltelt Márta néni távozása óta,
és bár a dolog jogi oldalát időben elrendeztük, csak most kezdtünk el csomagolni... Ez
a tavasz nagyon ember- és gyerekpróbáló
lesz a családunkban. A lakás a város másik
végén van, így az egész életterünk átrendeződik. A fiam előkészítő osztályos, most,
tanév közben nem váltunk iskolát, de ősztől
muszáj lesz. A tömbházban mások a hangok,
zajok, azt sem lesz könnyű megszoknia. Ott
is lesz saját szobája, de kisebb a mostaninál.
– Hogy fogadta Dávid a változás hírét?
– Egyelőre elég vidám, magát a költözést
ugyanis nagyon élvezi. Tudod, ilyenkor mi is
engedékenyebbek vagyunk a férjemmel,
nemcsak a székek, asztalok, hanem a szabályok is könnyebben felborulnak, kitolódik a
lefekvési idő, esti mese után még várat lehet
építeni a kartondobozokból… Engem viszont kifejezetten feszültté tesz ez a „sem itt,
sem ott” állapot. Most áthurcolkodunk, de
szerintem még sokáig idegen lesz az új helyünkön minden. Nem tudom, mennyi időnek
kell eltelnie, de remélem, egyszer igazán hazaérünk.
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Bírálta a kormány gazdaságpolitikai
intézkedéseit az IMF küldöttsége

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) szerint Romániában az
elmúlt években végrehajtott
adócsökkentések és béremelések veszélyeztetik a 2010
óta elért gazdasági eredményeket – jelentette ki pénteken Bukarestben Reza Baqir,
az IMF romániai küldöttségvezetője.

Szerkesztette: Benedek István

Közel félmillió munkahely
veszett el az iparban

Megrekedt a tíz évvel ezelőtti
szinten a romániai munkaerőpiac, a vállalkozói kedv alacsony, az ipari szektorban
450.000 munkahely veszett el –
nyilatkozta egy keddi konferencián Vasile Iuga, a PricewaterhouseCoopers (PwC) könyvvizsgáló és gazdasági tanácsadó
vállalat képviselője.

„A romániai vállalkozások 8 százaléka idegen tőkéjű, a munkavállalók egynegyedét foglalkoztatják,
az export 80%-át ők adják, és háromszor annyit termelnek, mint a
román ipar. Az ipari szektorban a
bruttó hozzáadott érték 65%-át a
külföldi tőkéjű vállalkozások ter-

melik. Romániában 600.000 vállalkozás létezik. Ezer főre 22 vállalkozás jut, míg az EU-ban átlagosan 43
vállalkozás jut ezer emberre, Romániában tehát gyenge a vállalkozói
kedv” – mondta Iuga.
A szakember szerint a munkaerőpiac helyzet nem sokat változott az
elmúlt tíz évben, 4,6-4,7 millióra tehető a foglalkoztatottak száma.
„Az iparban 450.000 munkahely
veszett el. A kereskedelemben
250.000-rel nőtt az alkalmazottak
száma, elérve a 750.000-et, a kommunikációs területen 80.000-rel
nőtt, a közigazgatásban pedig
200.000-rel”– hangsúlyozta a PwC
képviselője. (Agerpres)

Bevételnövelő
tervek az ANAF-nál
A párbeszéd javítása az adófizető polgárokkal, valamint ezek rábírása,

hogy ütemeztessék át a hátralékaikat, a fiktív számlákat a könyvelésükben
feltüntető személyek azonosítása, illetve a veszélyes övezetekben való ellenőrzés fokozása – többek között ezekkel növelné az ANAF a begyűjtött
összegeket.
Bogdan-Nicolae Stan, az Országos Adóhatóság (ANAF) elnöke hétfőn
a Területi Közpénzügyi Igazgatóságok és a Nagy Adófizetőkkel Foglalkozó Főigazgatóság vezérigazgatóival és ügyvezetőivel találkozott azzal
a céllal, hogy mérleget vonjanak, milyen mértékben sikerült gyakorlatba
ültetni a begyűjtött összegek növelésére és az adófizetők önkéntes alkalmazkodására vonatkozó intézkedéseket, amelyeket a Sorin Grindeanu miniszterelnök által bemutatott akcióterv tartalmaz. Az ANAF elnöke
emlékeztetett: az intézkedéseket április 15-ig kell gyakorlatba ültetni, és arra
kérte a területi vezetőket, azonnal jelezzék, ha nehézségbe ütköznek. Az adóhatóság a határidő lejártáig időszakosan nyilvánosságra hozza, milyen mértékben sikerült gyakorlatba ültetni az intézkedéseket. (Mediafax)

Az elmúlt napokban Romániában tartózkodott az IMF küldöttsége, amely az állam- és a
kormányfővel, valamint parlamenti pártok vezetőivel is folytatott megbeszélést. A látogatás
zárásaként tartott sajtótájékoztatón
Baqir elmondta: jelenleg nincs
Románia és az IMF között hitelmegállapodás, és erről nem is
volt szó 2015 óta, amikor lejárt
az utolsó egyezmény. Hangsúlyozta: Románia nem igényelt
újabb megállapodást, az IMF
mindössze tanácsokkal segít a
kormánynak.
Kiemelte, Románia jelentősen
megerősítette gazdaságát, amit a
2008-as nemzetközi válság erőteljesen sújtott. Ugyanakkor – magyarázta – az elmúlt években

végrehajtott sorozatos adócsökkentések, a munka termelékenységét meghaladó béremelések,
valamint a közberuházások gyenge
minősége veszélyezteti az elmúlt
hét évben elért eredményeket, és
csökkenti a román gazdaság növekedési képességét.
Baqir szerint a kormány a fogyasztásösztönző politikák helyett
a közberuházások serkentésére
kellene áttérjen, mert csak így
lehet fenntartható gazdasági növekedést biztosítani.
Bírálta az idei költségvetést,
ugyanis az IMF becslése szerint az
államháztartási hiány elérheti a
bruttó hazai termék (GDP) 3,7 százalékát. Az Európai Bizottság is
3,6 százalékos deficitet vetített
előre, miközben a kormány 3 százalékos államháztartási hiányt vállalt.
Korábban a pénzügyminisztérium közölte, hogy az eltérő számítási mód adja a különbséget, amit
most Baqir is megerősített. Mint
mondta, az egyik lényeges különbség abból adódik, hogy az IMF az
idén 4,2 százalékos gazdasági növekedéssel számolt Romániában,

míg a kormány 5,2 százalékkal.
Rámutatott: a kormány által eddig
elfogadott béremelések a 2017 és
2020 közötti időszakban GDP-arányosan 2,1 százalékkal növelik a
kiadásokat.
Az államháztartási hiány csökkentése érdekében azt javasolta,
hogy Románia növelje az Európai
Uniótól lehívható pénzek arányát,
ugyanis az előző uniós költségvetési ciklusban a rendelkezésére bocsátott pénzeknek mintegy 80
százalékát használta fel. Emellett
az adóbehajtás hatékonyságának
növelését javasolta, mert – mint
mondta – Bukarest kevés héát hajt
be ahhoz képest, amennyit begyűjthetne. Emellett az állami vállalatoknál tervezett szerkezeti
reformok végrehajtását a korrupcióellenes harc folytatását, és a júliusban
tervezett
újabb
nyugdíjemelés elhalasztását javasolta a deficit mérséklése érdekében.
Klaus Johannis államfő pénteken kijelentette: reméli, hogy a
kormány figyelembe veszi az IMF
által megfogalmazott „jól megalapozott” aggodalmakat. (MTI)

Közel 6 milliárd lejt költöttek el tavaly
a külföldi turisták

A statisztikák szerint a külföldi turisták 57,6%-a üzleti célból érkezett az országba (kongresszusokon,
konferenciákon, tanfolyamokon, vásárokon, kiállításokon vett részt), 42,4%-a pedig magáncélból jött
Romániába (itt töltötte szabadságát, kulturális vagy

sportrendezvényeken vett részt, meglátogatta barátait,
rokonait, orvosi kezelésre jött, átutazóban volt stb.).
Az INS kimutatásai szerint továbbá a külföldi látogatók 51,7%-a turisztikai ügynökségen keresztül jött,
30,5%-uk pedig maga szervezte meg az utazását.
A legtöbben, azaz a turisták:
74,9%-a repülővel érkezett Romániába,
14,3%-uk saját gépkocsival,
9,1%-uk autóbusszal,
1,7%-uk pedig más szállítóeszközzel (vonattal, valamilyen vízi járművel, bérelt autóval, motorbiciklivel) jött az országba. (Agerpres)

Erősödött az inflációs nyomás februárban az euróövezetben és az Európai Unióban a közösség statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett
kimutatása szerint. Februárban 2,0 százalékra nőtt az
infláció az euróövezetben a januári 1,8 százalékról,
az Európai Unióban pedig 1,9 százalékra 1,7 százalékról.
Egy évvel korábban, 2016 februárjában az euróövezetben mínusz 0,2 százalék, az Európai Unióban
mínusz 0,1 százalék volt az infláció.
Februárban az éves fogyasztói árindex a legkisebb
mértékben, 0,3 százalékkal Írországban emelkedett,

illetve Romániában 0,5 százalékkal, valamint Bulgáriában és Dániában 0,9 százalékkal. A legnagyobb
éves áremelkedést Észtországban regisztrálták februárban, 3,4 százalékosat, Belgiumban 3,3 százalékosat,
Lettországban és Litvániában pedig 3,2 százalékosat.
Az éves áremelkedéshez az euróövezetben az
üzemanyagok járultak hozzá, 0,60 százalékponttal,
valamint a zöldségek 0,25 százalékponttal, a fűtőolaj
pedig 0,16 százalékponttal. Az áremelkedésből 0,10
százalékpontot vett el a távközlési díjak csökkenése,
0,07 százalékpontot a ruházati cikkeké és 0,06 százalékpontot a földgázé. (MTI)

Személyenként átlagban 2 397 lejt hagytak
az országban a külföldi turisták a tavalyi év
során – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) közleményéből. 2 millió 469 ezer
külföldi turista látogatott Romániába 2016ban, és összesen közel 6 milliárd lejt költöttek el az országban.

Tovább nőtt az európai infláció

Kartellező légitársaságokat bírságolt
az Európai Bizottság

Kartellezés miatt közel 800
millió eurós pénzbírsággal
sújtott az Európai Bizottság
(EB) pénteken tizenegy légitársaságot.
Ugyanezen
ügyben a testület már 2010ben büntetést szabott ki az
érintett vállalatokra, az uniós
bíróság azonban az akkori
döntést később érvénytelenítette.

Brüsszel 776 millió euró megfizetésére kötelezte az Air Canada,
az Air France-KLM, a British Airways, a Cargolux, a Cathay Pacific
Airways, a Japan Airlines, a LAN
Chile, a Martinair, a Qantas, a SAS
és a Singapore Airlines társaságot,
amiért a teherszállítási üzletágban
kartellt működtettek, mesterségesen magasan tartották az árakat a
fuvaroztatni szándékozók számára.

A szabálytalan szövetkezés
1999-től 2006-ig tartott, de szakértők szerint tovább is folytatták
volna, ha a bizottság egy vizsgálattal be nem avatkozik.
Korábban összesen 800 millió
euró pénzbírsággal sújtották a szóban forgó cégeket, az Európai
Unió Bírósága azonban 2015
végén eljárási okok miatt hatályon
kívül helyezte a büntetést.
A legnagyobb bírságot, 310 millió eurót az Air France-KLM
kapta. A British Airways-nek 104
millió eurós büntetést kell fizetnie, a többi cég 8,2-79,9 milliót
tartozik leróni. A német Lufthansa mentesült a bírság alól,
mert adatokkal szolgált az eljárásban.
Több további társaság ellen is
vizsgálat folyt, de a bizottság végül

úgy döntött, nem szab ki rájuk bírságot.
„A mai döntés bizonyítja: a bizottság nem hagyja büntetlenül a
kartelleket, nem tűri a tisztességtelen versenyt.
A kartellezés törvénytelen, árt a
fogyasztóknak és a cégeknek egyaránt” – írták a brüsszeli közleményben.
„Vállalkozások milliói függnek
a légi szállítmányozási szolgáltatásoktól, amelyek az EU teljes importjának több mint 20 százalékát,
az exportjának pedig közel a 30
százalékát szállítják” – közölte
Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos, hozzátéve, hogy büntetést von maga után, ha a szektor
vállalatai tisztességes verseny helyett kartelltevékenységet folytatnak. (MTI)
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500 éves a reformáció

Az erdélyi református egyház szervezete

Ötvös József

Egyetemes egyház
A keresztyén egyház, mint a
Krisztus nevében megkeresztelt
emberek lelki, hitbeli közössége, a
világban él. Jézus főpapi imádságaként ismert testamentumában így
hagyatkozik: „nem azt kérem, hogy
kivedd őket a világból, hanem,
hogy őrizd meg őket a gonosztól”
(Jn 17,15). Így, azóta az egyház a
világban él, naponta szembesülve a
világi kihívásokkal és örömökkel,
érintkezve a világi élet számára fontos intézményekkel és változó politikai hatalmakkal. A keresztyén
egyház önmagában egyetemes lelki
közösség, amelynek nincs földrajzi
határa, hiszen a Krisztus nevébe belekeresztelt dél-afrikai színes bőrű
presbiteriánus ugyanúgy hozzátartozik, mint a Vlagyivosztok mellett
élő szőke orosz ortodox. Természetesen az idők során – mind belső,
mind külső hatások és határok következtében – szerkezetében sokféle átalakulás és változás érte.

a francia Vald Péter, az angol John
Wycliffe, a cseh Husz János és az
olasz Girolamo Savonarola. Négyük
alakja ma is ott látható a wormsi Luther-szoborkompozíción. S ha a négy
előreformátor mellé odasoroljuk a
három „nagy reformátort”, a német
Luther Mártont, a francia Kálvin Jánost és a svájci Zwingli Ulrichot,
akkor látjuk az egyház egyetemességének tovább élő igazolását.
A wittenbergi reformátor, Luther
Márton tanításának elterjedése, a
nemzeti nyelveken való igehirdetés
bevezetése, a nyilvános hitviták,
majd a fejedelmek aktív részvétele
megingatta az addig másfél évezredes egyház intézményes keretét. A
reformátort a pápa kiátkozta, így a
kiközösítés magával hozta az egyház szervezeti elszakadását is Rómától, és egy újnak a kialakulását.
Azért nem beszélünk új egyházi
szervezet felépítéséről, mert a reformátorok nem egy új egyházat akartak létrehozni, hanem a másfél
évezredes keresztyén egyház belső,
lelki életét szerették volna megtisztítani, megújítani. Ezért az „új egy-

Faragott padok a nagyercsei református templomból – Görgényi Egyházmegye
Fotó: Bálint Zsigmond

Az első ilyen nagy és meghatározó esemény az első ezredforduló
utáni hitbeli, nyelvi, politikai és hatalmi szétválás volt, amikor 1054ben két részre szakadt a keresztyén
egyház: a latin nyelvű, Róma központú nyugati egyházra, mit ma általánosan
római
katolikus
egyházként emlegetünk, és a bizánci, görög nyelvű keleti részre,
amelyet később ortodox vagy görögkeleti egyháznak neveznek. Sem
az egyház belső élete, küzdelme,
sem a politikai, hatalmi változások
nem teremtettek lehetőséget e nagy
egyházszakadás megoldásához, és
fél évezreden át így tudatosult az
emberekben: a keresztyén egyháznak két nagy része van – nyugati
egyház és keleti egyház.
Nyugati egyház
Egy belső megújulással elindult
egyházi mozgalom, lelki, vallásos
küzdelem változtatta meg a nyugati
egyház szervezetét és szerkezetét.
Ennek az egyházi életnek a megújítását kereső mozgalomban jelennek
meg először az ún. előreformátorok:

ház” – a Luther tanítását követő
lutheránus, a Kálvin tanítását elfogadó református és a Dávid Ferenc
irányítása alatt megalakult unitárius –
a régi, sok évszázad alatt kialakult
egyházi keretre épült rá vagy élt tovább, akár Nyugat-Európában, akár
Erdélyben.
A keleti egyházban – különálló
történelmi helyzetéből is adódóan –
lassan nemzeti egyházak alakultak
ki, amit autokephal (önálló nemzeti)
szakszóval jelölnek. Ezért létezik
ma orosz ortodox, bolgár vagy
román ortodox egyház.
Magyar református egyház
Az erdélyi protestáns egyházak
szervezeti kiépülését meghatározta
Erdély sajátos történelmi útja, és
mindmáig befolyásolja az itt fennálló politikai helyzet. Ezért beszélünk ma Romániai EvangélikusLutheránus Egyházról, amelyhez
hozzátartozik a Bukarestben élő és
működő vegyes – román-magyar –
gyülekezet, a Bánságban lévő pár
szlovák nyelvű közösség és az erdélyi magyar egyházközségek. Az

unitárius egyház így határozza meg
magát: Magyar Unitárius Egyház,
és ez területileg az egész Kárpátmedencét jelenti, míg mi, reformátusok az Erdélyi Református
Egyházkerülethez tartozunk.
A történelem során Magyarország
területén öt református egyházkerület
(püspökség) alakult ki, és azt az elosztást az 1881–1882-es debreceni
zsinat szentesítette, de az első világháború következménye, majd Trianon döntése elszakította egymástól a
magyar reformátusokat. Ma, a 21.
század elején tíz magyar református
egyházkerület létezik a Kárpát-medencében: dunántúli, Duna-melléki,
Tiszán inneni, Tiszán túli, felvidéki
(szlovákiai), kárpátaljai, királyhágómelléki, erdélyi, szerbiai és horvátországi (nem elnevezésük, hanem
elhelyezkedésük szerint soroltam
fel). E hat országba szétszakított tíz
egyházkerület és a Kárpát-medencén
kívül, szórványban élő magyar reformátusok tartották ünnepélyes találkozójukat, és mondták ki újbóli
egyesülésüket Debrecenben, 2009.
május 22-én.
Erdély
Az erdélyi református egyház az
erdélyi fejedelemség korában alakult ki, és a hitvalló református fejedelmek idejében megerősödött.
Területi határát meghatározta az a
földrajzi egység, amit mi történelmi
Erdélyként ismerünk, és amely
majdnem négyszáz éven át egységes
volt. Déli és keleti határa az ezeréves
magyar határ, a Kárpátok, nyugati
határa a Király-hágóig tartott. Ezt a
sok évszázados történelmi, földrajzi
egységet bontotta meg a 20. század
ránk kényszerített helyzete.
A trianoni határhúzás következtében a Partium, a Bánság reformátusságát elszakították Debrecentől,
ennek következtében megalakult a
Királyhágómelléki
Református
Egyházkerület, Nagyvárad központtal. 1950-ben, szovjet mintára,
Romániában új közigazgatási rendszert vezettek be: az országot 28
tartományra osztották, a tartományokat pedig rajonokra. A berendezkedő román hatalom érdeke
szerint az esperességek székhelyeit
a rajoni központokba képzelték el.
Ez az új állami közigazgatás indította el azt a folyamatot, amely egy
év múlva, 1951-ben odavezetett,
hogy a teljes erdélyi tradícióban élő
szilágysági magyar reformátusokat
átcsatolták a királyhágómelléki
egyházkerületbe. Ezek az új közigazgatási határok nemcsak közös
hagyománnyal hosszú idők óta
együtt élő kisrégiókat bontottak
meg, hanem egy egyházi szokásvilágot, vallásos gyakorlatot is megváltoztattak; addig az Erdélyhez
tartozó szilágysági reformátusok az
erdélyi énekeskönyvet használták,
és az erdélyi szertartás szerint tartották az istentiszteletet. Így érthető,
hogy mindezt csak felső hatalmi
nyomásra fogadta el és emelte jogerőre 1951. április 4-én az állandó
zsinati tanács. Ez volt az első olyan
református egyházi döntés, amely
sok évszázados erdélyi egységet

1. A Küküllői Egyházmegyéhez tartozó Egrestő református temploma

bontott meg. Ezek után már nemegyszer következtek akár külső politikai nyomásra, akár belső hatalmi
vagy logikus érvek szerinti közigazgatási változtatások. Természetesen,
a demográfiai változások, a magyarság apadása, majd a kettős népvándorlás – külföldre való távozás
és a téeszesítés utáni nagy arányú
városra költözés – megbontotta az
addig fönnállt egységet.
Maros megye
Az előbbi megállapítást konkrét
tények és adatok igazolják, s mindezek távoli vagy éppen közeli történelmünk személyes átélése. A két
világháború között az erdélyi egyházkerületben 20 református egyházmegye (esperesség) működött.
Az erdélyi reformátusság földrajzi
elhelyezkedésének ismertetéséhez
sorolom föl ezeket: Bekecsalja,
Dés, Erdővidék, Görgény, Gyulafehérvár, Hunyad, Kalotaszeg, Kézdi,
Kolozsvár, Küküllő, Marosi, Nagyenyed, Nagysajó, Nagyszeben,
Orbai, Sepsi, Szék, Szilágyszolnok,
Udvarhely és Órománia.
Az erdélyi református egyházkerület területi elrendezésében legnagyobb érvágás a Szilágyság
elvesztése után az 1968-as állami
megyésítés következtében történt
átszervezés volt. Ekkor össze kellett
vonni egyházmegyéket, mert úgy,
központosítva sokkal könnyebb volt
államilag ellenőrizni. Akkor alakult
meg az a nyolc egyházmegye, amely
1989-ig úgy is maradt: Brassó, Dés,
Gyulafehérvár, Kolozsvár, Küküllő,
Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy
és Székelyudvarhely.
Az 1989-es változás utáni napokban, már 1990 elején az állam által
létrehozott egyházmegyék jó része
felbomlott, a régi történelmi egyházmegyék egy része újjáalakult,
másrészt teljesen újak jöttek létre.

Erdély egyik legszebb haranglábja Mezőcsáváson – Maros-Mezőségi egyházmegye
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Már az 1990-es év elején visszaalakult az egykori, 300 éves múlttal
rendelkező Görgényi Református
Egyházmegye, Szászrégen központtal. Ide tartoznak a Felső-Maros
mente református falvai Sáromberkétől Borszékig, valamint a Mezőség egy részén lévő, egykor nagy
történelmi hagyományokkal rendelkező, de mára nagyon összeszorult,
román-magyar vegyes lakosságú
falvak, mint Nagyercse, Mezőörményes, Oroszfája, Kolozsnagyida.
Maros megyében ma négy református egyházmegye, esperesség
van: görgényi, küküllői, marosi és
maros-mezőségi.
Marosvásárhely
A Görgényi Református Egyházmegye visszaalakulása után, 1990.
március 6-án, 13 egyházközség kiválásával – teljesen újonnan – létrejött a Maros-Mezőségi Református
Egyházmegye, méghozzá azzal az
új önszerveződéssel, hogy a tíz marosvásárhelyi református egyházközségből négy odakapcsolódott.
Ez pedig egy olyan új egyházszervezeti helyzetet teremtett meg,
amelyben egy városban lévő tíz
gyülekezet templomával, egyháztagjaival együtt két külön egyházmegyei szervezethez tartozik.
A 2011-ben Brassóban tartott
egyházkerületi közgyűlés döntése
alapján még egy marosvásárhelyi
református gyülekezet átkerült a
maros-mezőségibe, s jelenleg egyházszervezetileg így néz ki a marosvásárhelyi református egyház:
Marosi Református Egyházmegye része:
1. Marosvásárhely I. – Vártemplomi Egyházközség,
2. Marosvásárhely II. – Kistemplom vagy Gecse utca,
3. Marosvásárhely VIII. – Cserealja (Tudor negyed)
4. Marosvásárhely IX. – Tulipán
utca (Tudor negyed)
5. Marosvásárhely X. – Kövesdomb
Maros-Mezőségi Református
Egyházmegye:
1. Marosvásárhely III. – Alsóváros (Ludas utcában),
2. Marosvásárhely IV. – Szabadi
út – a Maros jobb oldalán
3. Marosvásárhely V. – Felsőváros (November 7. negyed)
4. Marosvásárhely VI. – Megygyesfalva
5. Marosvásárhely VII. – Szabadság út (Ady negyed)
Így, ez a tíz egyházközség együtt
alkotja ma, a reformáció 500. évében – Magyarország határán kívül
–, egy településen a legnagyobb
magyar református közösséget.
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Szülők – munkahely – szabadságok
– kiskorú nevelése (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Sorozatunk ezelőtti részében írtunk az úgynevezett apasági szabadságról (concediu paternal), a
gyermeknevelési
szabadságról
(concediu de creştere al copilului),
a gyermeknevelési illetményről
(indemnizatie de creştere a copilului), valamint a változó értékű
munkavégzési-visszatérési illetményről (stimulent de inserţie),
ami attól függ, hogy mennyi idő
után tér vissza az illető szülő dolgozni.
Ez utóbbiról elmondtuk, hogy
azok a szülők, akik a gyermeknevelési szabadság maximális idejét
nem használják fel, és hamarabb
visszatérnek dolgozni, a gyermeknevelési illetmény minimumának
50%-ával egyenlő értékű havi úgynevezett visszatérési illetményre
(stimulent de inserţie) jogosultak.
Ennek értéke februártól 616,25
lej/hó, de áprilistól havi 650 lej
lesz.
A jelenlegi részben néhány kevésbé ismert, de egyesek számára
annál inkább fontos szabadságfajtákról fogunk írni.
A következő szabadságfajta,
amelyről érdekes módon kevesen
hallottak, az a beteg kiskorú után
járó gondozási szabadság, amit a
2005. évi 158. sz. sürgősségi kormányrendelet szabályoz. Ennek értelmében a hetedik életévét be nem
töltött kiskorú gondozása érdekében a szülőnek joga van gyermekgondozási szabadságot igénybe
venni. Ha a kiskorúnak valamilyen
természetű fogyatékossága is van,
akkor a gyermekgondozási szabadság a fogyatékossággal kapcsolatos
nem szokványos betegségek kezelésére a kiskorú nagykorúsodásáig
terjed, vagyis egészen addig,
ameddig betölti a 18. életévét.
Mindkét esetben a szabadságot a
két szülő közül bármelyik igénybe

veheti, ezenkívül jár nekik a szabadsággal járó beteggondozási illetmény is. A szabadság és a vele
járó illetmény igénybevételének
feltétele a legalább egy hónapos
társadalombiztosítási státusz (régiség) megléte.
A beteggondozási illetmény
mértéke az utolsó 6 hónap fizetési
átlagának 85%-a, amelyet az utolsó
12 hónapban kellett megvalósítson
az illető szülő. Az illetmény mértékének felső határa is van, eszerint
az illetmény nem haladhatja meg
12 országos bruttó minimálbér
mértékét.
Az illetmény folyósításának feltétele a családorvos által kiállított
orvosi igazolás, fogyatékos kiskorú
esetén pedig a törvényes rendelkezéseknek megfelelően kiállított
igazolás, amelyet egy komplexebb
szakorvosi konzílium után állítanak ki.
A 2014. évi 91-es törvény szabályozza azt a szabadnaptípust,
amely a kiskorú éves orvosi rutinvizsgálatainak elvégzéséhez szükséges. Ennek értelmében azok a
szülők, akiknek egy vagy maximum két kiskorú gyerekük van,
évente egy szabadnapot vehetnek
igénybe ebből a célból, azon szülők, akiknek kettőnél több gyerekük van, évente két szabadnapra
jogosultak, amelyet folyamatosan
vagy külön-külön is kérhetnek. Az
alkalmazott ezeket a szabadnapokat legkevesebb 15 nappal a szabadnap előtt kell kérvényezze,
utólag pedig orvosi igazolást kell
bemutasson a rutinvizsgálat elvégzéséről. Ezeken az iratokon kívül a
szülőnek saját felelősségre nyilatkozatot kell tenni, amelyből kitűnik, hogy az adott évben a másik
szülő nem kért és nem is fog kérni
ilyen típusú szabadnapot. Amenynyiben utólag kiderül, hogy mindkét
szülő
igénybe
vett
szabadnapokat ugyanebből a célból, ugyanabban az évben, a jövőben mindkét szülő véglegesen

17.907 lejárt személyazonossági

elveszti azt a jogát, hogy ilyen típusú szabadnapokat vegyen
igénybe.
Az örökbefogadási adaptációs
szabadságot a 2004. évi 273-as törvény szabályozza, amelynek értelmében az a személy, aki örökbe
fogad egy kiskorút, kérvényezheti
ennek a szabadságtípusnak az
igénybevételét. Ezt az adoptáló
család bámelyik házas tagja kérvényezheti, amennyiben adózandó
jövedelemmel rendelkezik. Ez a
szabadság legtöbb 1 év lehet.
Az örökbefogadók attól a naptól
kezdve vehetik igénybe ezt a típusú
szabadságot, amikortól az örökbefogadást jóváhagyó bírósági rendeletet gyakorlatba ültették és
végrehajtották. Ebben az esetben
az örökbefogadási akkomodációs
illetmény értéke 1700 lej/hónap és
a szociális referenciaindex (ISR –
indice social de referinţă) alapján
kerül kiszámításra, amelynek 3,4szeresével egyenlő (jelenleg az ISR
értéke 500 lej).
Az akkomodációs szabadságot
kérvényezni kell az illető örökbe
fogadó szülőnek, csatolva a következő iratokat: a bírósági határozat
rendelkező részére vonatkozó igazolást (certificat de grefă), amellyel
az örökbefogadást végrehajtják, azt
az iratot, amely igazolja a kiskorú
áthelyezését az örökbefogadókhoz,
annak bizonyítékát, hogy a szabadságot ténylegesen igénybe vették,
illetve, hogy a tevékenységet felfüggesztették.
Az akkomodációs szabadság
ideje a szolgálati idő (régiség)
megállapításánál beszámításba
kerül, ugyanakkor szakmai időként
is fel kell fogni (vechime în muncă,
serviciu în specialitate).
Ugyancsak figyelembe veszik az
akkomodációs időt a betegszabadságok
igénybevételénél,
a
nyugdíjkorhatáros nyugdíj megállapításánál, a munkanélküli-segély
folyósítása esetén, valamint a gyermeknevelési segély esetén.

Bírság az érvénytelen okmányért

17.907 Maros megyei lakosnak érvénytelen
a személyazonossági igazolványa. 1.350
személynek az idei évből eltelt hónapok
során, 16.557 személynek az elmúlt években
járt le a személyi okmánya.

A 2005. évi 97-es számú sürgősségi rendelet 19.
cikkelye értelmében a román állampolgárok az érvényességi határidő leteltével személyazonosító okmányukat meg kell újítsák. Az okmány tulajdonosa
vagy annak törvényes képviselője legtöbb 180 nap-

Mezőgazdasági támogatás

pal, de nem kevesebb, mint 15 nappal az érvényességi
határidő letelte előtt kötelező módon kell igényelje az új
személyazonosságit. Ennek elmulasztása kihágásnak
minősül és 40–80 lej közötti pénzbírságot von maga
után.
A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal
közleményében figyelmeztet, hogy amennyiben lejárt
a személyazonossági érvényessége, jelentkezni kell a
megyei kirendeltségeknél az új személyazonossági
megszerzése végett. (Szer P.)

Az új gazdaság értelmezése

A mezőgazdasági támogatások igénylése
során olvasóink számára kérdésessé vált az
új gazdaság fogalma, ezt próbáltuk tisztázni
Bordi Kacsó Zsolttal, a Mezőgazdasági és Intervenciós Ügynökség aligazgatójával.

Olyan gazdák kerestek meg kérdésükkel, akik,
mint mondták, annak ellenére, hogy 2012 óta szarvasmarhát tenyésztenek, valahogy mindig elestek a
támogatásigénylés lehetőségétől. Például egyik gazdának 2013 előtt két szarvasmarhája volt, de nem
kaphatott támogatást, mert abban a referenciaévben
nem teljesítette a feltételeket, ugyanis a három helyett
csak két állata volt. Az állománya mostanra felszaporodott, így 2017-ben a gazdaságában már hat darab
16 hónaposnál idősebb szarvasmarhája van. Így
annak reményében érdeklődött, hogy új gazdaságként

jegyezheti-e a felszaporodott állományát és benyújthatja-e támogatási kérelmét.
– Igényelhet-e támogatást az állataira az említett
gazda, amennyiben eddig még egyszer sem kaphatott? Miként értelmezhető pontosan az új gazdaság
fogalma? – kérdeztük az APIA aligazgatóját.
– Nem számít új gazdaságnak és nem kérhet támogatást az illető gazda akkor sem, ha megnőtt az állatállománya. Új gazdaságnak számít az, ami 2013.
január 31-e után létesült, és az illető gazdaságban
olyan állatok vannak, amelyekre még nem kértek támogatást. Az említett gazdának az állománya már
létezett 2013. január 31-én két állattal. Ez a gazdaság nem jogosult támogatásra a következő referenciadátumig – mondta el kérdésünkre a szakember.
(pálosy)

Hatvanöt év fölöttieknek

Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa közleményben
tájékoztatja az érdekelteket,
hogy illetékmentessé vált a
65. életévüket betöltött személyek magánútlevelének kiállítása.

A közigazgatási ügyintézéshez
kapcsolódó egyes illetékek és díjak
megszüntetéséről szóló 2017. évi II.
törvény március 16-ai hatályba lépésével módosította az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvényt.
A törvény értelmében az állandó
magánútlevél kiállítása illetékmentessé vált a 65. életévüket betöltött
személyek esetében, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Magyarországon beadott kérelmek
esetében az útlevelek díjmentesen
kerülnek kiállításra, míg a konzulátuson történő igényléskor az eddigi
28 euró helyett mostantól 20 eurót
kell majd fizetniük a 65. életévüket
betöltött személyeknek. Az illetékmentesség nem érinti a díjban megjelenő 20 euró értékű konzuli
közreműködési díjat, melynek megfizetésére vonatkozó kötelezettség
továbbra is fennáll. Az útlevelek érvényességi ideje továbbra is 10 év.

Telefonos megkeresésünkre Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán arról tájékoztattak, hogy
amennyiben Magyarországon adják
be útlevélkérelmüket, de valamelyik külképviseleten szeretnék átvenni az útlevelüket, a konzuli díj
megfizetésére vonatkozó kötelezettség fennáll.
Nincs változás a 18–65 éves kategória által igényelt útlevelek tekintetében, a 10 éves érvényességi
idejű útlevél ára 65 euró, míg az
ötéves érvényességi idejű útlevél 44
euróba kerül.
A 18 év alatti ügyfelek esetében
sincs változás, az útlevél ára továbbra is 28 euró. Felhívják a figyelmet, hogy útlevéligényléskor
a 12 éves kor alatti gyermekek
megjelenése nem kötelező, de 1
db, a gyermeket ábrázoló (3 hónapnál nem régebbi) igazolványképre (3,5x4,5 cm) ez esetben is
szükség van. 6 év alatti gyermekek esetében egy friss igazolványképet kell vinni, akár jelen
van a gyermek személyesen,
akár nincs – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatóban. (sz.p.p.)

Március 31-i határidő

Adó- és illetékfizetés

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti
az adófizető magán- és jogi
személyeket, hogy az épület-,
terület- és járműadók kifizetésének első félévi határideje
március 31.

Azok, akik eddig az időpontig
teljes egészében törlesztik kötelezettségüket, 10%-os kedvezményben részesülnek. A helyi adókat és
illetékeket a megyeszékhely polgár-

mesteri hivatalában a pénztárablakoknál lehet készpénzben kifizetni, magánszemélyek a Tudor
negyedi kirendeltségnél is törleszthetik, illetve a ghiseul.ro elektronikus pénzátutalási lehetőséggel is
élhetnek.
Az önkormányzat illetékes szakosztálya ugyanakkor jelzi az épületfelmérési jelentések leadásának
határidejét, amely ugyancsak március 31. (sz.p.)

Adóbevallás
és épületfelmérés

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szakosztálya
szerint azoknak a magánszemélyeknek, akiknek olyan épületek vannak a tulajdonában,
amelyekre a 2016-os évben
haszonbérleti szerződést vagy
bérleti szerződést kötöttek jogi
személyekkel, március 31-éig
kötelező módon be kell nyújtaniuk az adóbevallásukat (2016
ITL–001) az épületadó megállapítása végett.

Az adóbevalláshoz mellékelni
kell a szerződést, a ténymegállapító
bizonylatot, a bérlő vagy a haszonbérlő bejegyzési bizonylatát és az

ingatlantulajdonos személyazonossági igazolványának a másolatát.
Amennyiben a bérbe adott épületben gazdasági tevékenységet
folytatnak, az építkezési engedélyben, a telekkönyvben vagy a használatba adási szerződésben a
helyiségek megnevezésében nem
lakás rendeltetésű ingatlanként szerepel, le kell tenni egy épületfelmérési jelentést, amit ANEVARtagsággal rendelkező ingatlanfelmérő (EPI) állíthat ki. Azoknak a
tulajdonosoknak, akik az ingatlant
az utóbbi öt évben szerezték, a felmérést nem kell elvégeztetni és benyújtani. (szer)

2017. március 22., szerda _______________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Bálint Zsombor

Nem minden nap vasárnap

Nincs minden nap vasárnap,
tartja a mondás, és nem csupán
azért, mert a teremlabdarúgó Románia-kupa elődöntős mérkőzéseit
hétfőn játszották. A Marosvásárhelyi City’us egyértelműen a legkisebb eséllyel utazott a Temesváron
rendezett négyes döntőre, ám azzal
a titkos reménnyel, hogy megtréfálja a házigazdákat. Megpróbálta,
de nem volt sok esélye, ezúttal
ugyanis a csapat nem játszott
ugyanazzal az elképesztő eltökéltséggel, mint Déva ellen tette legutóbb, hogy a túl sok hibáról
(amely egyébként csupán a keret
jelenlegi képességeinek pontos
tükre) ne is beszéljünk. Ráadásul
Cătinean, aki a tavaszi idényben
végig szenzációsan védett, ezúttal
több gólnál is hibázott.
A City’us már a kezdőrúgásnál
vészkapussal kezdett, ezzel magyarázható, hogy a kezdő kapus az
alábbi jegyzőkönyvben Duque, aki
amúgy nyilván mezőnyjátékos, de
a találkozó során sokszor öltötte
magára a kapusok megkülönböztető mezét. A szándék nyilván a
játék altatása és a temesváriak türelmének próbára tétele volt, csakhogy nagyon hamar megjelentek a
hibák. Csala már az első percben
összegyűjtött egy sárgát, amikor
megakadályozta a házigazdákat,
hogy az üres kaput támadják, és a
házigazdák egy szöglet után, a védelem nagy hibájából vezetéshez
jutottak. Nem állt össze a marosvásárhelyi csapat játéka, és néhány
nagy temesvári lehetőség után
Savio 2-0-ra növelte a különbséget.
Ezt követte a City’us legjobb periódusa. Előbb Togan gyötörte be

közelről az emberfölényes támadás
végén, egy perccel később pedig
Covaci egy mintaszerű ellentámadás során egyenlített. Sőt, a vezetést is megszerezhette volna a
City’us, a 16. percben Covaci szabadrúgását Koivumäki elég nyilvánvalónak tűnően a gólvonal
mögül tornászta ki, Gabriel Gherman játékvezető azonban nem ítélt
gólt. Mi több, az ebből induló temesvári akciót Küsmödi szabálytalanul állította meg, kapott egy
sárgát, ráadásul ez volt a hatodik
csapathiba. A mérkőzés lélektani
pillanata volt, mert noha Simić kihagyta a tízméterest, látszott, hogy
megrendült a marosvásárhelyiek
hite, akik a következő vészkapusos
támadásnál labdát vesztettek, azt
pedig Savio a kapus nélkül maradt
hálóba küldte.
A második félidő néhány erőtlen
marosvásárhelyi öt a négy elleni
támadást hozott, és több temes-

vári gólt, legalább kettőben Cătinean is benne volt. 6-2-nél Felipe
megkapta a második sárgáját,
azonban az Informatica emberhátrányban is gólt szerzett, szintén
egy védelem által „benézett”
szöglet után. Némi vigasz, hogy
Duque végül kihasználta az emberelőnyt, beállítva a 7-3-as végeredményt.
Az utolsó percekben a teljes marosvásárhelyi cserepad pályára lépett, s Temesvár sem erőltette már,
noha jellemző, hogy a cseréket
ekkor sem merte pályára küldeni
Robert Lupu vezetőedző.
A City’us nem a legjobb játéka
után egy sokkal jobb csapattól kapott ki, és nem jutott a kupadöntőbe. A marosvásárhelyi csapat
következő mérkőzése hétfőn 18.30
órától lesz, amikor az 1. liga alapszakaszának utolsó fordulójában a
listavezető Galaci Unitedet fogadja.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó Románia-kupa, elődöntő: Marosvásárhelyi
City’us – Temesvári Informatica 3-7 (2-3)
Temesvár, Constantin Jude csarnok, 1000 néző. Vezette: Gabriel Gherman (Bukarest), Vlad Ciobanu (Jászvásár). Tartalék:
Daniel Decă (Brăila). Ellenőr: Valeriu Ioniţă (Bukarest), Radu
Petre (Bukarest).
Gól: Simić (3., 34.), Savio (12., 18., 24.), Rakić (21.), Ilaş (33.),
illetve Togan (14.), Covaci (15.), Duque (35.)
Sárga lap: Csala (1.), Togan (12.), Küsmödi (17.), Covaci
(30.), Duque (31.), illetve Felipe (16.).
Kiállítva: Felipe (33.).
City’us: Duque (Cătinean, Moldovan) – Küsmödi, Csala, Covaci, Togan (Boroş, Tamás, Kiss, Dobai, Pop, Iszlai, Luduşan).
Informatica: Koivumäki – Savio, Felipe, Simić, Rakić (Lupu,
Deco, Ilaş).
A másik elődöntőben: Székelyudvarhelyi FK – Dévai Autobergamo 2-6.

Storck szerint nincs vesztenivalója a magyar csapatnak

Bernd Storck szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgóválogatottnak nincs vesztenivalója
az Európa-bajnok portugálok otthonában szombaton sorra kerülő
világbajnoki selejtezőn. A német
szakember hétfő délelőtt a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatóján
kiemelte,
győzni
szeretnének Lisszabonban, hiszen
erre van szükség ahhoz, hogy a
csapat versenyben maradjon a pótselejtezőt érő második helyért.
„Tudjuk, mit kell játszani a portugálok ellen, az Európa-bajnokságon már megmutattuk. Kilencven
percünk van rá, hogy bizonyítsunk
magunknak s a magyar szurkolóknak, akik mögöttünk állnak. Ahogy
korábban is, magabiztosan akarunk
futballozni, gólt akarunk rúgni” –
nyilatkozta a kapitány.
Storck újságírói kérdésre, miszerint elégedetlen lenne-e az egy
ponttal, nevetve azt mondta:
„adják ide az egy pontot, és elégedett leszek”. Ugyanakkor soha
nem lehet tudni előre, mi történik
egy mérkőzésen – tette hozzá.
A válogatott már hétfőn kora
délután útra kelt, ezzel kapcsolatban a szövetségi kapitány hangsúlyozta, ez a mérkőzés talán a
szokásosnál is fontosabb, ezért érkeznek meg már öt nappal a találkozó előtt. A Hoffenheim légiósa,
Szalai Ádám jó hangulatban érkezett az edzőtáborba, hiszen klubjában egyre többször kap újra
bizalmat: „Nagyon jól érzem
magam most, hogy újra megkapom
a lehetőséget, természetesen ez fontos egy játékosnak” – mondta a csatár. Jelezte, biztos abban, hogy
hasonlóan nagy tempójú mérkőzést
játszanak majd a portugálokkal,
mint a kontinensviadalon elért 3-3as döntetlen alkalmával.
„Nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen nekik is nagy szükségük van

a három pontra. Azt gondolom,
hogy a portugálok megpróbálják
majd a mérkőzés jelentős részét
kézben tartani, de biztos vagyok
benne, hogy egy-egy labdaszerzés
után nekünk is sok lehetőségünk
akad majd. Ezeket a szituációkat
kell majd okosan végigjátszanunk”
– fogalmazott Szalai.
A magyarok négy forduló után
hét ponttal a harmadik helyen állnak a százszázalékos svájciak és a
kilenc ponttal második portugálok
mögött. Ha Storck csapata győz
az Európa-bajnok otthonában,
akkor előlép a pótselejtezőt érő
második helyre, vereség esetén viszont már ötpontos hátrányba
kerül.

Bernd Storck szövetségi kapitány nyilatkozik
a sajtónak a Portugália elleni világbajnoki selejtezőre készülő magyar labdarúgó-válogatott
edzésén a Magyar Labdarúgó-szövetség telki
edzőközpontjában 2017. március 20-án. MTIfotó: Illyés Tibor

A magyar válogatott Portugália elleni 23 fős kerete
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB
Leipzig), Megyeri Balázs (Greuther Fürth)
* védők: Bese Barnabás (Le Havre), Fiola Attila (Videoton
FC), Hangya Szilveszter (Vasas FC), Kádár Tamás (Dinamo
Kijev), Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva), Lang Ádám
(Dijon), Pintér Ádám (Greuther Fürth), Vinícius Paulo (Videoton FC)
* középpályások: Gera Zoltán (Ferencváros), Holman Dávid
(DVSC), Kalmár Zsolt (Bröndby IF), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Nagy Ádám (Bologna)
* támadók: Adorján Krisztián (Novara Calcio), Dzsudzsák
Balázs (al-Vahda), Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin), Eppel
Márton (Budapest Honvéd), Priskin Tamás (Slovan Pozsony),
Sallai Roland (Palermo), Szalai Ádám (Hoffenheim)
Daum szerint nem csak Eriksenre kell figyelni
Christian Eriksen a dán csapat nagyon fontos játékosa, de
hiba lenne csak őrá figyelni – jelentette ki hétfői sajtóértekezletén a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Cristoph Daum. „Eriksen nagyon fontos játékos a Tottenhamban
és a válogatottban egyaránt, gólpasszokat osztogat, maga is gólokat lő. Ezzel együtt nagy hibát követnénk el, ha csak őrá figyelnénk” – mondta a szakvezető.
A román válogatott március 26-án 21.45 órai kezdettel játszik Dánia ellen a Kolozsvár Arénában, az E jelű világbajnoki
selejtezőcsoportban.

Megdöbbentő oka lehet
Ilie Stan távozásának
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Felőrölték az idegeit, nem vállalta tovább a munkát az ASA edzője, aki mindazonáltal fájó szívvel távozott. Fotó: Nagy Tibor

Farczádi Attila

Megelégelte Ilie Stan azt a bánásmódot, amelyben Marosvásárhelyen része volt, ezért döntött úgy,
hogy távozik az ASA-tól, mondta el
a szakvezető hétfőn este a DigiSport TV Fotbal Club című élő
műsorában, mi vezetett a kenyértöréshez az 1. ligában szereplő klubbal.
„Nem menesztettek. Azért távoztam, mert elegem lett abból a nyomásból, amelyet folyamatosan
gyakorolt rám valaki a klubnál. Ez
elfogadhatatlan. Amikor játszott a
fia, minden rendben volt. De ha
nem került be a csapatba, nekem is
rögtön gondjaim támadtak. Tiberiu
egy olyan játékos, akiből lehet valami a jövőben, de most… nekem
semmi bajom vele. Tiberiu Petrişről
beszélek. Amióta a csapatnál vagyok, folyamatosan dolgoznom
kellett a játékosok morálján, biztatnom kellett őket, mert hol azt olvasták a sajtóban, hogy menesztenek,
hol azt, hogy távozom. A Voluntari
elleni mérkőzés után megfenyegettek, és ez az egyén azt mondta,
hogy tönkretesz. Igen, igen, az
apja! ‘Hallod, három-négy edzőt
már elintéztem itt. Téged is elintézlek!’ Hát mi van, rabszolgák vagyunk?” – fogalmazott indignáltan
a szakember.
Hozzátette, soha senkivel nem
veszekedett a marosvásárhelyi klub
vezetőségi tagjai közül, „de ez az

ember felőrölte az idegeimet. Maior
úr (Claudiu Maior – a szerk.) azt
mondta: távoznod kell, ha nem teszel Tiberiu kedvére! Az én fiaim is
játszottak, az enyémek is tehetségesek. De ha őket nem tettem be,
hogy ne űzzek csúfot a csapatból,
akkor miért tettem volna be Tiberiut?” – mondta Ilie Stan a DigiSport TV hétfő esti műsorában.
Ilie Stan szomorúságának is hangot adva kijelentette, meggyőződése, hogy ha hagyják nyugodtan
dolgozni, el tudta volna kerülni a
kiesést a csapattal. „Sikerült aktiválni Velayost, aki a spanyol 3. ligából tért vissza, a csapat hasznos
tagjai lettek a 2. ligából szerződtetett játékosok, akikben én láttam
fantáziát, bevált Ferfelea és Bănel
Nicoliţă is, sikerült előrelépnünk, és
a jobb csapatokat is meg tudtuk
szorongatni. A két pillérre, Mureşanra és Marius Constantinra alapozva ütőképes gárdát raktam
össze, és most sír a lelkem, mert
távoznom kell” – mondta
Ilie Stan.
Utódja kilétét illetően tegnap
délutánig még semmi biztosat nem
lehetett tudni. A DigiSport szerint
Adrian Falubnak voltak a legnagyobb esélyei, hogy átvegye a csapatot, aki már tárgyalt is a
marosvásárhelyi klub vezetőivel,
és az 1. ligás bajnokságot közvetítő televízió szerint órák kérdése
volt, hogy bejelentsék szerződtetését.

Négy pontra az osztályozós helyezéstől
Nem tudott nyerni hazai pályán a Zsilvásárhelyi Pandurii az
alsóházi rájátszás 2. fordulójában, ez pedig azt jelenti, hogy mindössze 4 pont a különbség az ASA és a bennmaradás esélyét jelenthető pótselejtezős helyezés (a Concordia Chiajna a 6.,
összesítésben a 12.) között. Az 1. liga hétfő esti eredményei: Temesvári Poli ACS – Voluntari FC 1-0, Zsilvásárhelyi Pandurii –
Jászvásári CSM Politehnica 0-0.
Az állás: 1. Medgyes 24 pont, 2. Jászvásár 19, 3. Botoşani 17,
4. Voluntari 16, 5. Poli ACS 13, 6. Chiajna 13, 7. Pandurii 12, 8.
ASA 9.
A Vasas kikapott a Haladástól
A Vasas 3-2-re kikapott a vendég Haladástól a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójából elhalasztott és csütörtökön
pótolt mérkőzésen. A harmadik helyen álló fővárosiak sikerükkel
pontszámban utolérhették volna a második kispestieket, így azonban maradt a hárompontos hátrányuk a Honvéddal és hatpontos
az éllovas Videotonnal szemben. A találkozót eredetileg február
18-án rendezték volna, de a Szusza Ferenc Stadion talaja akkor
játékra alkalmatlan volt.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

CSEREFA eladó – 140 lej. Tel. 0740383-071. (59786)
ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59818)
ELADÓ női székely ruha. Tel. 0265/219300. (59871)
SÜRGŐSEN albérletet keresek
magánházban. Tel. 0741-976-741.
(59889-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (58941)
ALKALMAZOK munkást redőny- és
termopánszerelési
munkálatokra.
Hajtási előnyt jelent. Tel. 0744-504-536.
(59568)

Jelentkezni lehet a Zabhegyező fesztiválra

A Creactivity Kids Club gyermekcsoportot visz a XXVI. Zabhegyező
nemzetközi gyermekfesztiválra, Magyarország legszínesebb és
legtanulságosabb gyermekrendezvényére.
Időpont: 2017. április 12–16. Helyszín: Pápa, Magyarország.
Korosztály: 6-13 év. Ár: 540 lej. Részletes infók a 0749-154-849-es
telefonszámon.

MEGEMLÉKEZÉS

Két éve, hogy itt hagytál minket,
de szívünkben őrzünk, mint egy
drága kincset. Nem vársz már
minket ragyogó szemekkel, nem
örülsz nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy
jó helyre mentél, hisz te a jónál is
jobbat érdemeltél. A jóságodat
két marékkal szórtad, önzetlenül
adtál jónak és rossznak. Mindig
egy célod volt, a családodért
élni, ezt csak a halál tudta széttépni. Olyan üres nélküled az
élet, szeretni fogunk mindörökké
téged.
Fájó szívvel emlékezünk a nyárádselyei id. FORAI JÓZSEFRE
március 22-én, halálának második évfordulóján. Szép emlékét
szívében örökké őrzi felesége,
lánya, fia, menye, három unokája, két testvére és családjuk.
(59737)

Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel
készülnek a Római Szerződés
évfordulójának megünneplésére

Az olasz hatóságok rendkívüli
biztonsági intézkedésekkel
készülnek a mai Európai Unió
elődjét megalapító Római
Szerződés 60. évfordulójának
megünneplésére. A március
25-i emlékülésre negyven
állam- és kormányfőt várnak
Rómába, a hatóságok ugyanakkor Európa melletti és Európa-ellenes
tüntetésekre,
továbbá sztrájkokra számítanak.

Titkosszolgálati egyeztetések
előzték meg a római uniós találkozót elindító hetet, amelyen egymást
követik a kiemelt biztonsági készültséget igénylő események.
Rómában csütörtöktől vasárnapig majdnem teljesen lezárják az
ünnepi ülés helyszínét, vagyis a városközpontban levő Capitoliumdombot és környékét, ahol a
gyalogosforgalmat is korlátozzák, a
körzet feletti légteret pedig lezárják.
Róma szélesebb történelmi központjába is csak biztonsági kapukon
lehet majd belépni, de ezt nem zárják le a járművek elől. A biztonsági
zónákba nem engedik be a tüntetőket.
Az olasz hatóságok a csúcs napjaiban maximálisra emelik a határellenőrzés szintjét is.
A március 25-i emléküléssel egy
időben az Európai Föderalisták
Uniója (UEF) fiataljai Menet Európáért! jelszóval vonulnak fel Rómában, valamint Európa-ellenes
tüntetéseket is tartanak, amelyre
olasz titkosszolgálati információk
szerint egész Európából érkezhetnek anarchista, szélsőséges csoportok. Március 25-én Rómában
mutatja be alternatív európai politi-

kai programját a Yanis Varoufakis
volt görög pénzügyminiszter
DiEM25 nevű páneurópai szervezete A bátorság ideje címmel. A tüntetéseken az olasz hatóságok
betiltották az arcok elfedését.
A Római Szerződés 60. évfordulóját az eredeti helyszínen, a Capitoliumi
Múzeumok
egyik
palotájában, a Horatiusok és Curiatiusok termében tartják, amelyet az
alkalomra restauráltak. Hatvan
évvel ezelőtt azonban hat, most 27
európai állam delegációját kell
ugyanitt elhelyezni. 1957. március
25-én esős idő volt Rómában, és az
előrejelzések most is hasonlót jósolnak.
Az EU-találkozón részt vevő
állam- és kormányfőket Virginia
Raggi római főpolgármester fogadja, és pártja, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) bejelentése szerint
„Európa belső reformját sürgető”
beszéddel készül.
Egyedül Ferenc pápa nem lesz
Rómában, az ünnepi ülés idején az
egyházfő Milánóba látogat, ahol
mindenekelőtt egy külvárosi kerületben hátrányos helyzetű olasz családokkal, romákkal, bevándorlókkal
találkozik, és a San Vittore börtönben a rabokkal ebédel.
Rendkívüli kulturális eseményekkel is ünneplik a Római Szerződés évfordulóját: a római
szenátus épületében már mostantól
ingyen látható az Kr.e. 1. századi
Belvedere Apolló-torzó, amelyet az
alkalomra a Vatikáni Múzeum adott
kölcsön. Március 22-én a Diocletianus-termák kiállítótermében multimediális tárlat nyílik az EU
hatvan évének eseményeiből.
(MTI)

Fájdalommal emlékezünk március 22-én szeretett édesanyánkra, id. URR ETELKÁRA
szül. Tamási, aki tíz éve nincs
már közöttünk.
Elment örökre, lelkét a megváltó
magához ölelte.
„…De aki ennyit élt,
Sír el nem temeti,
Sírját a hála szent
kezekkel öleli…”
(Vörösmarty Mihály)
Örök nyugalom legyen pihenésed, drága Anyuka! Szeretett
leányai: Etelka és Ella. (59718-I)

Fájó szívvel, kegyelettel emlékezünk a radnóti születésű SZÁSZ
GYULÁNÉRA szül. KOVÁCS
MÁRIA halálának 28. évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét szívünkben őrizzük: fia,
menye, unokái. (59777)

Édesanyám,
hadd
szőjek
virágos mezőt köréd,
hímezzem
bele
a
lepkék
legszínesebbjét,
odaöltök néhány aranybarkájú
fűzfát…
Egyed Emese soraival mondom:
immár öt éve nem csodálhatjuk
Veled a tavaszi zsongást.
Odaköltöztél szeretett szüleid
mellé.
Hiányzol kiskerted virágainak,
madárkáidnak
és
nekünk.
Emléked még a szomorkás napjainkat is mosolygóssá teszi. Így
élsz bennünk ma is. Béke veled, Édesanyám – Tatóka – tanító
néni, PORTIK IBOLYKA.
Szeretteid: Öcsi, Baba és Péter. (59881-I)

Fájdalommal emlékezünk március 22-én a nagyteremi SZŐCS
ANDRÁSNÉRA szül. TAKÁCS
ROZÁLIA halálának második évfordulóján. Nyugodjon csendesen! Szerettei. (59839)

ELHALÁLOZÁS
Mérhetetlen fájdalommal a szívemben értesítem mindazokat,

akik ismerték és tisztelték,

hogy szeretett férjem, a nyárád-

Szomorú szívvel emlékezünk
március
22-én
SZÖVÉRFI
IMRÉRE halálának első évfordulóján. Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Drága emléke örökre élni fog szívünkben. Szerettei. (59799-I)

gálfalvi születésű

DOMO JÓZSEF

marosvásárhelyi lakos,

a volt ICRM alkalmazottja

életének 66., házasságának 42.

évében rövid szenvedés után

eltávozott közülünk. Temetése

március 22-én du. 2 órakor lesz

a református temető ravatalozójából, unitárius szertartás

„Tudom, hogy búcsú nélkül
messzire mentem, hogy gyakran
megsirattok engem. Nyugodjatok
bele, most már nincs mit tenni,
ahol én vagyok, nem lehet onnan
visszatérni. Nem búcsúztam tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek. Szerettem volna még
köztetek lenni, de a halál legyőzött,
el
kellett
menni.”
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk március 22-én a mezőmadarasi NAGY ANNÁRA szül.
Katona halálának 6. évfordulóján. Áldott, szép emlékét egy
életen át szívünkben őrizzük.
Férje és hozzátartozói. Nyugodj
békében! (59827)

szerint.

Összetört
(59861-I)

szívű

felesége.

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a nagyon szeretett férj, édesapa, após, nagy-

apa,

dédnagyapa,

testvér,

közeli és távoli rokon, jó szomszéd, barát, ismerős,

NAGY IMRE

életének 85. évében, házassá-

gának 61. évében 2017. már-

cius 20-án hosszú, türelemmel
viselt betegség után csendesen

megpihent. Temetése március

23-án, csütörtökön 13 órakor

lesz a marosvásárhelyi refor-

mátus temetőben. Nyugodjál

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy
lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen
szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és
vezet,
Hogy egyszer még találkozunk
veled!
Szomorú, fájó szívvel és könynyes szemmel emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették KOVÁCS
CSABÁT, hogy ma van halálának
első évfordulója.
Sohasem halványul szívünkben
emléked, sohasem szűnik meg
lelkünk gyásza érted. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos szerettei. (v.-I)

békében, drága emléked szí-

vünkben örökké megőrizzük!

A gyászoló család. (59863-I)

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett nagymama,
dédnagymama, anyós, nagynéni, rokon és ismerős,

özv. VÁLICS IMRÉNÉ

szül. KOCSIS ERZSÉBET
(Buba)

91 éves korában 2017. március

17-én elhunyt. Temetése március 22-én 13 órakor lesz a

római katolikus temető felső

kápolnájából, katolikus szertar-

tás szerint. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (59877-I)

Fájó szívvel, de Isten akaratát
elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagyanya,
dédnagyanya, anyós, anyatárs,
rokon, jó szomszéd és ismerős,
özv. FARCZÁDI SÁNDORNÉ
szül. SALAT REGINA
2017. március 20-án, 92 éves
korában örökre megpihent. Temetése március 23-án, csütörtökön délután 2 órakor lesz a
református temetőben, római
katolikus szertartás szerint. Köszönjük a Jóistennek, hogy Őt
ajándékozta nekünk! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy elhunyt szeretett édesanyánk,
KACSÓ ANNA
életének 75. évében, súlyos
szenvedés után. Temetése március 23-án, csütörtökön 15 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle: leánya, Jutka,
fia, Kálmán, veje, Lajos és unokája, Beáta. (59894-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
kedves barátunknak, Lacinak
ÉDESAPJA elhunyta okozta
mély fájdalmában. Krisztina,
Iza, Zsolt. (59867-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett
szomszédunktól,
NAGY IMRÉTŐL, és őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. A Parângului u. 3.
szám lakói. (59875-I)
Együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek,
Grancea
Katalinnak szeretett ÉDESANYJA
elhunyta miatt érzett fájdalmában.
A
poliklinikai
Fizioterápia munkaközössége.
(59879)
A Maros Megyei Egészségügyi
Pénztár
munkaközössége
őszinte részvétét fejezi ki
Negulici Judit kolléganőnek
ÉDESANYJA
elhunyta
alkalmából. (59888)
Együttérzésünket fejezzük ki
hajdani
munkatársunk,
id.
CSIKI
ZOLTÁN
családja
részére.
Pihenése
legyen
csendes, emléke áldott! Az I-es
Számú Infektológiai Klinika
munkaközössége. (59890-I)
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Álláshirdetés

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez

egy ideiglenesen megüresedett közalkalmazotti – I. besorolású segédfelügyelői – állás betöltésére a Gazdasági Igazgatóság magánszemélyek adóját és illetékét megállapító, bevételező osztályára.
Az írásbeli versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. április
5-én 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 8 napon belül lehet benyújtani a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmazniuk
kell azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1-es bekezdése és a 2013. évi 192-es cikkely
2-es bekezdése ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok listája
és a könyvészet a polgármesteri hivatalban, illetve a
www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

Álláshirdetés
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Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát hirdet

egy 1. besorolású főfelügyelői állás betöltésére az Iskolák Igazgatósága keretében működő, iskolai rendelőket irányító osztályra.
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér. 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. április
20-án 10 órától – írásbeli vizsga.
A jelentkezési dossziét a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében történő megjelenését követő
20 napon belül lehet benyújtani az intézmény székhelyére, a 87-es irodában, és tartalmaznia kell a
közigazgatásban alkalmazásra kerülő személyekre vonatkozó 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. (1) cikkelyében és a 2013. évi 192-es számú rendelet 2. cikkelyében előírt okiratokat.
A versenyvizsgán való részvétel feltételeit, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet jegyzékét az intézmény székhelyén, illetve a www.tirgumures.ro honlapon is közzéteszik.
Bővebb tájékoztatással a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán szolgálnak, naponta
8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

A Népújsághirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, TARGONCÁST, VILLANYSZERELŐT, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST minimális németnyelv-tudással. Más lehetőségek is vannak. Tel.
0741-388-605, info@realjobs.eu (59519-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59483)
CÉG HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, javításokat stb. vállal. Tel. 0764-463517, 0747-634-747. (59791)

ENGEDÉLYEZETT FELÉRTÉKELŐ, SZEMÉLYI BIZTONSÁGI
és KOCKÁZATI FELMÉRÉSEKET, FELÜLVIZSGÁLATOKAT végzek. onacioan2016@gmail.com (18732-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv
nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59537-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102290 telefonszámon. (59537-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)

KLARA gyógyító és javasasszonynak
márciusban van a legerősebb
kötésfeloldó és gyógyító ereje.
Bármilyen egészségi, szerelmi és
egyéb problémát megold.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália
Dicsőből
hálás
Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalván az
alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, a gazdasági válság
ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT keresünk, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18706-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18706-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 83. szám alatt lehet benyújtani. Fizetés 1400-1800
lej között + étkezési jegyek. (18736-I)
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Marosszentgyörgyi irodánkba
alkalmazunk
MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással.
Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás, előkönyvelés,
közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.
Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi végzettség, társalgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány és számítógép-kezelési ismeretek. Önéletrajz küldhető az office@katalin-nohse.ro címre.

Az egyetemisták
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt.
Társulás értesíti az egyetemistákat, hogy az április 1 – június 30. között érvényes, a StudentCard
alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket
– SZEMÉLYESEN – március 15-étől lehet kiváltani, az alábbi iratok alapján:
– StudentCard
– a 2016–2017-es tanévre láttamozott/lepecsételt egyetemistakönyvecske
– a régi bérlet
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori
(Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség

A diákok is átvehetik
a buszbérletet

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási
Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű vagy tartózkodási helyű diákokat,
hogy a következő három hónapra érvényes
ingyenes, minden vonalra érvényes autóbuszbérleteket március 15-étől lehet kiváltani, személyesen, vagy a szülő, gyám által,
a következő iratok alapján:
• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi
Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan
üzletkomplexumál levő buszjegyirodáinál
adják ki.
A vezetőség
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