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Az országban magas a veszettségi mutató

Bírságolják a védőoltás mellőzését

Könyvadomány a
Nyárádmentének

Múlt héten a budapesti Pongrác Kiadó
felajánlásával a Nyárádszeredáért
Egyesület és az Erdélyi Magyar Ifjak
(EMI) nyárádszeredai szervezete
ezernél több könyvet adományozott
nyárádmenti iskoláknak és könyvtáraknak.

____________2.
Kezdődnek
a Marosvásárhelyi
Magyar Filmnapok

A szép és tartalmas hagyományt folytatandó, ez évben is lesz Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok: a Balassi
Intézet – Bukaresti Magyar Intézet és
a marosvásárhelyi K’ARTE Egyesület
február 28. – március 4. között immár
nyolcadik alkalommal szervezi meg a
Magyar Filmnapokat Marosvásárhelyen.

____________5.
Fólia- és üvegházas
paradicsomtermesztés

Dr. Bartha Dorka, a Noé Bárkája kisállatklinika munkatársa

Nem győzelemnek, hanem óriási visszalépésnek lehet minősíteni az Alkotmánybíróság
döntését,
amellyel
megszűnhet a veszettség elleni védőoltás beadásának mikrocsiphez és az állatok azonosításának feltételéhez való
kötése – ez az állatorvosok és állatvédő
szervezetek képviselőinek végkövetkeztetése a napokban nyilvánosságra
hozott hír kapcsán.

Szer Pálosy Piroska

Egy tordai egyesület – mely megnevezése
(READC) szerint az állatok nyilvántartását
végzi –, sikerként tette közzé a román Alkotmánybíróság januári döntését, amelynek nyomán ezután a veszettség elleni védőoltási
kampányokban a mikrocsip nélküli, nyilvántartásban nem szereplő állatok is részt vehetnek.
Az egyesület szerint ez jó hír, ami számunkra
azért furcsa, mert megnevezésükben épp az
egységes azonosítással kellene foglalkozzanak.
Ezzel az alkotmánybírósági döntéssel – amenynyiben a jelenlegi formájában lép életbe – újra

Fotó: Nagy Tibor

elszaporodhatnak a mikrocsip nélküli, azonosítatlan kóbor állatok. A társ- és háziállatok Egységes
Nyilvántartási
és
Azonosítási
Rendszerének (READC) tordai egyesülete közösségi oldalán is közzétette az Alkotmánybíróság január 23-i döntését, amellyel a testület
elvetette és alkotmányellenesnek nyilvánította
a kormány 2001. évi 155-ös sürgősségi rendeletének 134. cikkelyében foglalt kitételét, amely
a veszettség elleni védőoltást az állatok azonosításának feltételéhez kötötte. A tordai egyesület
(Folytatás a 4. oldalon)

A teljes román politikai
osztályt bírálta
Kelemen Hunor

Románia ma nem képes nagy, átfogó
projekteket véghezvinni. Utolsó nagy
megvalósítása a NATO-ba és az Európai
Unióba való belépés volt – hangsúlyozta
hétfőn, a Digi24 televízió Jurnalul de
seară műsorának meghívottjaként Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök kifejtette: az oktatás, az
egészségügy, az úthálózat és a vasúti infrastruktúra, valamint a regionális fejlesztés és a decentralizáció területén – amely területeket a magyar
közösség specifikus problémáinak megoldása
mellett prioritásként kezel az RMDSZ – olyan
projekteket kellene meghatározni, amelyekben a
parlamenti pártok is közös nevezőre juthatnak.
Ezeket a hétköznapi csatározásokból is ki kellene
emelni, nem szabad politikai haszonszerzésre felhasználni: konszenzusra van szükség, mert anélkül
2020-ban, 2024-ben is arra eszmélhet a társadalom, hogy az évek elteltek, előrelépni mégsem sikerült. „Ezért mondom azt, hogy üljünk le egy
asztalhoz, kezdjük el a párbeszédet, vállaljunk be
közösen egy-egy projektet. Akik a parlamentben
vagyunk, mind a társadalmat képviseljük” – nyomatékosított.
(Folytatás a 4. oldalon)

A kormányrendelet megjelenését követően Maros megyében 61 gazda kapott erre támogatást, ezek – egy
kivételével, aki üvegházban – fóliasátorban termesztik a zöldséget. Ioan
Rus, a Maros Megyei Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője szerint nehéz volt meggyőzni a
gazdákat.

____________6.
A Liu fivérek
negyeddöntőben
500 méteren

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang
negyeddöntőbe jutott a keddi selejtezőből a rövid pályás gyorskorcsolyázók 500 méteres távján a pjongcsangi
téli olimpián, míg Knoch Viktor kiesett.

____________9.

Amikor a számok
hazudnak

Benedek István

Az utóbbi időszak felívelő fogyasztási trendjei az autópiacokon és
az utakon is megmutatkoznak, százezerszámra hozzák be az országba
a használt járműveket. Az még hagyján, ha emiatt az új járművek forgalmazásában érintett gyártók és kereskedők szörnyülködnek, és mindenféle úton-módon, főleg fizetett felmérésekkel igyekeznek
bizonyítani, hogy ez mennyire rossz – elsősorban az ő zsebüknek persze –, de más, vétlen szakértők is tudnak félrelátni.
A napokban egy kutatócsoport tett közzé egy tanulmányt, amely szerint van összefüggés a balesetek gyakorisága és a használt autók számának növekedése között. Ezzel sok újat nem mondanak, elvégre
amiből több van, abból nagyobb eséllyel lehet gond is. A baj ott van,
ha bárki is azt a következtetést vonja le egy ilyen tanulmányból, hogy
azért hal meg évente egy kisvárosnyi ember szép hazánk útjain, mert
használt autót vett. Hát nem, ez ennél sokkal összetettebb jelenség.
Kezdve attól, hogy a járművezetők többsége nem élvezetből, hanem
létszükségletből autózik, mert az egy-két kivételtől eltekintve csapnivaló városi és távolsági tömegszállítás és a vasút bányabéka ülepe alá
való „fejlesztése” jóvoltából nincs kulturált, az év minden szakában
használható alternatív közlekedési lehetőség. És ha ehhez hozzáteszszük, hogy laza három évtizednyi piacgazdaságra való átmenet után
is ebben a remek adottságokkal rendelkező országban európai mércével
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 16 perckor,
lenyugszik
17 óra 55 perckor.
Az év 52. napja,
hátravan 313 nap.

Ma ELEONÓRA,
holnap GERZSON napja.
GERZSON: héber eredetű,
jelentése: idegen, száműzött.

IDŐJÁRÁS

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 70C
min. -20C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 20.

1 EUR

4,6623

100 HUF

1,4946

1 USD

1 g ARANY

3,7780
162,4854

Nemzetközi fotóbiennálé
Marosvásárhelyen

Február 22-én, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi
vár Szűcsök bástyájában a marosvásárhelyi Marx József
Fotóklub vendégül látja a Székelyföldi fotóbiennálé alkotásait. A Maros, Hargita, Kovászna megyék által felkarolt
nemzetközi kiállítást harmadik alkalommal szervezték
meg. Tavaly volt a megnyitója Sepsiszentgyörgyön, majd
kiállították Csíkszeredában is. A marosvásárhelyi tárlatot
megnyitja Vargyasi Levente, a kiállítás kurátora, köszöntőt
mond Both Gyula, a Marx József Fotóklub elnöke. A szerzők között marosvásárhelyiek is vannak, az egyik díjazott
Haragos Zoltán fotóművész. A kiállítás három hétig látogatható.

Könyvadomány a Nyárádmentének

Múlt héten a budapesti Pongrác Kiadó felajánlásával a Nyárádszeredáért Egyesület és az Erdélyi
Magyar Ifjak (EMI) nyárádszeredai szervezete
ezernél több könyvet adományozott nyárádmenti
iskoláknak és könyvtáraknak.

A kiadó tulajdonosa, Palotás Attila azzal a felajánlással
kereste meg a szervezeteket, hogy kortárs, ifjúsági és gyerekkönyveket adományozna székelyföldi iskoláknak és
könyvtáraknak.
A két szervezet a napokban Nyárádszeredában a Bocskai
István Elméleti Líceumot és a Deák Farkas Általános Iskolát támogatta kötetekkel, ugyanakkor a márkodi és a nyárádmagyarósi általános iskolákba és könyvtárakba,
valamint a magyarósi Bekecs Egyesülethez is kiszállította
az adományt. Szűcs Pétertől, az EMI országos alelnökétől
megtudtuk: összesen 1080 könyv kerül kiosztásra. Hogy ki
juthat hozzá, azt a szervezetek döntötték el, a szempont az
volt, hogy az illető települések iskoláinak volt-e már valamilyen közös programja, vetélkedője a nyárádszeredai fiatalokkal. Az adományt az iskolák szabadon
felhasználhatják kiváló tanulmányi eredményt elért diákok
vagy versenyek győzteseinek jutalmazására, díjazására,
míg a könyvtárakba került köteteket bárki kikölcsönözheti.
A könyvcsomagból a szeredai városi könyvtár is részesül,
oda a napokban jutnak el a dobozok. (gligor)

A napokban mindenhová eljut a könyvadomány

Aláírták a víz- és csatornahálózat-bővítési
szerződést

Peron music tehetségkutató
verseny

Március 3-án, szombaton 13 és 19 óra között a marosvásárhelyi Jazz & Blues klubban a magyarországi Peron
music alapítvány tehetségkutató fesztivált szervez,
amelyre előzetes jelentkezést követően rock- és alternatív
zenekarok neveznek be. A három számot tartalmazó produkciókat magyarországi és helyi tagokból álló szakmai
zsűri értékeli. Első alkalommal a Rocksuli diákjaiból álló
zsűri is véleményt mond a produkciókról. A számos értékes nyeremény mellett a legjobb csapatot a zsűri delegálja
a 2018. évi Öröm a zene tehetségkutató verseny budapesti döntőjére.

Jogi tanácsadás

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

Média- és irodalmi alkotócsoport
indul

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület média és irodalmi
alkotócsoportot indít középiskolásoknak. Érdeklődni, jelentkezni a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen lehet. A
rendszeres foglalkozásokat irodalmi és médiaszakemberek vezetik majd.

Jótékonysági könyvbemutató
és kiállítás

Február 24-én, szombaton 11 órától a marosvásárhelyi
Egyesülés kiállítóteremben (Köztársaság tér 9. szám) előadással egybekötött könyvbemutató lesz. Bemutatják Adrian Cristescu több kötetét, ugyanakkor megnyitják a Jung
Ildikó festményeiből összeállított kiállítást. A könyvek és a
festmények eladásából származó bevételt az „Együtt a
rákos gyermekekért” egyesületnek adományozzák.

Hit és Fény-találkozó

Február 24-én, szombaton 15 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében találkozót tart a
Hit és Fény marosvásárhelyi, marosszentgyörgyi és nagyernyei közössége.
Hírszerkesztő: Vajda György

Fotó: Fülöp László

Fotó: Nagy Tibor

Rendőrségi hírek

Fatolvajokat fogtak
Február 16–19. között a rendőrök ellenőrizték a faanyagot szállító gépkocsikat, aminek nyomán több mint 8000
lej értékben 30 köbméter illegálisan kivágott, szállított fát
koboztak el. Február 19-én Sárdon egy koronkai 27 éves
fiatalembertől koboztak el tűzifát, ugyanis kiderült, hogy a
szállítási iratokban kevesebb volt feltüntetve, mint a rakomány súlya, ezért lefoglaltak 6,15 folyóméter különböző
fafajtát. Másnap a brassói erdészeti felügyelőség képviselői
Dédán egy 25 éves ratosnyai gépkocsivezetőt állítottak
meg, aki egy fafeldolgozó cégnek szállított anyagot. A szállítási okiratban más származási hely szerepelt, mint ahonnan a fát hozták, emiatt 17,40 köbméter gömbfát foglaltak
le, ami a ratosnyai erdőkerülethez került. Alsóbölkényben
a védetté nyilvánított Mocsár-erdőből szállított szekerén
okiratok nélkül fát egy 27 éves férfi. Az illegálisan kivágott
nyolc fa a görgényszentimrei erdészethez került.

RENDEZVÉNYEK

Sütő András születésének
90. évfordulója Szovátán

Marosszentkirály polgármesteri
hivatala aláírta a vidékfejlesztési
minisztériummal a finanszírozási
szerződést a víz- és csatornahálózatbővítésre. A minisztérium a költség
mintegy 90%-át állja, a többi az önrész. A beruházás az országos településfejlesztési program (PNDL)
keretében valósul meg, erre 5,59
millió lej támogatást kapott a település. A munkálatok során szivatytyúállomásokat létesítenek, két
víztartályt állítanak fel Szentkirályon és Náznánfalván, és egyes utcákban bővítik a csatornahálózatot,
mivel a lakosok mintegy 80%-a
csatlakozott eddig a vezetékes ivóvíz- és a csatornahálózatra. A szolgáltatást a községben a szovátai
STC (Servicii Tehnice Comunale)
közüzemi szolgáltató végzi. (v.gy.)

Balesetek
Február 19-én délben Ákosfalván, az E60-as európai
úton egy 39 éves buzăui gépkocsivezető nem tartotta be
a követési távolságot, és hátulról belement egy 49 éves
Maros megyei férfi által vezetett gépkocsiba, a járművet
nekilökte az átjáró előtt megállt autónak. A balesetben
a gépkocsivezetők könnyebb sérülést szenvedtek.
Ugyanaznap reggel 8-kor Bátoson egy haszonjármű 25
éves sorfőre nem adta meg az elsőbbséget egy szabályosan közlekedő 68 éves helybéli kerékpárosnak, és elgázolta.
Lejárt rendszámmal közlekedett
Ugyancsak hétfőn este 9-kor Segesden, a kultúrotthon
előtt a rendőrök ellenőriztek egy ideiglenes rendszámú járművet. Az iratokból kiderült, hogy lejárt, más járműre kiváltott ideiglenes számok voltak, ezért az autótulajdonos
ellen bűnvádi eljárást kezdeményeztek.

Kopogtat az élet

Ezzel a címmel zajlik február 23-a és március 3-a között
orvosi és bibliai előadás-sorozat Udvarfalván, az adventista imaházban, naponta 19 órától. Minden este a program első részében dr. Nagy Norbert és orvos munkatársai
A Bernády Közművelődési Egylet és a szovátai önkormányzat szervezésében február 27-én, kedden 18 órától a egészségügyi ismertetőt tartanak. A bibliai előadásokat
Domokos Kázmér művelődési házban Kilyén Ilka és Ritziu Szász Ernő lelkipásztor tartja. A programot ének és zene
Ilka Krisztina bemutatják A gyertya könnye című előadást, gazdagítja. Naponta, valamint a rendezvény végén az érdeklődőknek díjmentes egészségügyi méréseket végezamely tisztelgés Sütő András emléke előtt. Rendező: Kincsés Elemér, jelmez: Bandi Kati. A belépés díjtalan.
nek.
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Megkezdődött az 1990-es „bányászjárás”
előzetes tárgyalása

A katonai táblabíróságon megkezdődött kedden az
előzetes tárgyalás a Ion Iliescu volt államfőt és
másik 13 vádlottat érintő büntetőperben, akiket a
„bányászjárásként” elhíresült, 1990. júniusi erőszakos cselekmények ügyében emberiesség elleni
bűncselekmények gyanújával állítottak bíróság
elé.

Az első tárgyalási napon kisebb dulakodás alakult ki a bíróság előtt, amikor az 1990 júniusában megvert vagy bebörtönzött áldozatok közül több százan próbáltak bejutni érintett
félként az alig negyven férőhelyes tárgyalóterembe. A csendőröknek az egyik vádlott, Virgil Măgureanu, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) volt igazgatója érkezésekor is közbe
kellett lépniük, hogy megvédjék őt a bányászjárás indulatosan
hadonászó és kiabáló sértettjeitől. A volt államfő nem volt
jelen az első tárgyalási napon.
Ion Iliescu mellett Petre Roman volt miniszterelnöknek,
Măgureanunak, Miron Cozma bányászvezérnek is bíróság
előtt kell felelnie azért, hogy 1990 júniusában állami karhatalmi szervek erőszakosan léptek fel az akkori hatalom ellen

tüntető polgárokkal szemben, majd Bukarestbe szállították a
Zsil-völgyi bányászokat, akik ellenzéki pártok székházait dúlták fel, az utcán pedig brutálisan bántalmaztak polgári lakosokat.
Iliescut – aki 1990 júniusában a Nemzeti Egység Ideiglenes
Tanácsának elnökeként és megválasztott államfőként vezette
Romániát – négy, tűzfegyverrel lelőtt ember haláláért, 1388
ember megsebesítéséért és 1250 (bebörtönzött) ember politikai
okokból történt meghurcolásáért vonják felelősségre.
A 88. életévében lévő Ion Iliescu ellen az 1989-es forradalom ügyében is büntetőeljárás indult, szintén emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával, de abban az ügyben még
nem történt vádemelés. A politikus 1990 és 1996, illetve 2000
és 2004 között Románia államfője volt.
Az előzetes szakaszban a bíróság zárt ülésen dönt a vádlottak elleni esetleges kényszerintézkedésekről, a vádirat törvényességét ellenőrzi formai szempontból, és megvizsgálja,
hogy szabályos volt-e a bűnvádi eljárás. Ez mintegy két hónapig tarthat, utána kezdődik a tárgyalás érdemi szakasza,
amely nyilvános lesz. (MTI)

Rekordnyereség a román bankszférában

Minden idők legnagyobb nyereségét könyvelte el tavaly a romániai bankszektor, amely elérte az 1,15
milliárd eurót, meghaladva a tíz éve feljegyzett 1,1
milliárd eurós korábbi csúcsot – közölte hétfőn a
Digi 24 hírtelevízió, a Profit.ro gazdasági szakportál
számításaira alapozva.

A romániai bankok nyeresége 31 százalékkal nőtt tavaly
2016-hoz képest, az itteni bankszektor profitrátája továbbra is
a legmagasabbak közé tartozik Európában, tavaly elérte a
12,68 százalékot. Ez azonban nem számít történelmi csúcsnak,
mert elmarad a 2008-ban feljegyzett 17,04 százalékos éves átlagos reálhozamtól.
A nettó aktívák az előző évihez képest tavaly 8,6 százalékkal, 91,6 milliárd euróra emelkedtek.
A Digi 24 szerint ez már a harmadik egymást követő év,
amelyet a román bakszektor nyereséggel zár a korábbi évek
komoly, 1,78 milliárd euróra rúgó veszteségei után. A rosszul
teljesítő hitelek korábbi, 22 százalékot megközelítő arányát
sikerült leszorítani, tavaly ezek aránya 6,4 százalék volt. Jegybanki adatok szerint 2017 decemberében 658 ezer a törlesz-

téssel jelentősen késő hiteles volt, adósságuk összértéke pedig
1,58 milliárd eurót tett ki.
Az új hitelek 60 százalékát – mintegy négymilliárd eurót –
tavaly fogyasztási célokra vették fel, ami 5,6 százalékos növekedés 2016-hoz képest. Az ingatlanhitelek még gyorsabban,
9 százalékkal emelkedtek és 2,7 milliárd eurót tettek ki.
A hitelek és betétek aránya tavaly 74,7 százalékra csökkent
az előző évi 79 százalékról, mivel a megtakarítások gyorsabban emelkedtek a hitelállománynál.
Az országban tavaly 35 hitelintézet működött, közülük 7
külföldi bankok leányintézményeként. A kormányzó PSD vezetői tavaly több ízben bírálták azokat a bankokat, amelyek
szerintük külföldre menekítik nyereségüket és nem ott adóznak utána, ahol azt megtermelik.
Mihai Tudose volt kormányfő tavaly nyáron azt mondta: az
országban működő kereskedelmi bankok fele már csaknem
egy évtizede nem nyereséges, holott nehezen tudja elhinni
róluk, hogy jótékonykodni jöttek Romániába. Arra figyelmeztette őket: „vége a romantikának”, két meg nem nevezett bank
ellen pedig adóhatósági vizsgálatot rendelt el. (MTI)

Csökkentené a város és vidék közti életszínvonalbeli
különbségeket a kormány

A kormány egyik fontos célkitűzése a város és a sével, a lakosság jövedelmének növelésével, a közigazgatás
vidék közti életszínvonalbeli különbségek legalább reformjával és a bürokrácia csökkentésével – tette hozzá a
15%-kal való csökkentése 2020-ig – jelentette ki kormányfő.
Viorica Dăncilă szerint az országos településfejlesztési
hétfőn Viorica Dăncilă miniszterelnök.

A romániai községek egyesületének közgyűlésén felszólaló Dăncilă azt mondta: a kormányprogram értelmében
2020-ig 15 százalékkal csökkentik a városi és a vidéki települések közti életszínvonalbeli különbséget, és Romániát az Európai Unió legerősebb gazdaságai közé
szeretnék emelni, hogy véget vessenek a fiatalok elvándorlásának.
Az említett célt a következő eszközökkel igyekeznek elérni: az infrastruktúra-fejlesztésre fordított összegek növelé-

program második szakasza (PNDL 2) keretében 2017-ben
6 800 tervet támogattak, összesen mintegy 30 milliárd lej értékben. Ebből 5 431 terv a községekben valósult meg, és a
rájuk fordított támogatás összértéke körülbelül 20,6 milliárd
lej volt.
Dăncilă ugyanakkor azzal a kéréssel fordult a polgármesterekhez, hogy „felelősségteljesen” kezeljék a költségvetési
összegeket, az egységes bértörvény előírásainak figyelembevételével. (Agerpres)

Hetek óta teljes erővel készül az Európai Bizottság
arra, hogy megtorló intézkedéseket tegyen az
Egyesült Államokkal szemben, ha európai uniós
(EU-) cégeket is sújtanak Washington vámemelései
– írta kedden a Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ) című német lap.

lamban is készítik, amelynek szenátora Mitch McConnell,
a szenátus republikánus vezetője. Számos további mezőgazdasági termék vámját is emelnék, például a Kaliforniából származó narancslét is drágábban lehetne behozni az
EU-ba.
A listát még a legutóbbi nagy európai-amerikai kereskedelmi konfliktus idején, George W. Bush elnöksége alatt készítették, és azóta frissítették – írta a FAZ, kiemelve, hogy a
tervezett európai intézkedések megfelelnek a Kereskedelmi
Világszervezet (WTO) szabályainak.
Donald Trump januárban írt alá rendeletet a napelemek és
a nagy teljesítményű mosógépek vámjának emeléséről, és jelezte, hogy további importkorlátozó lépésekre készül. Arra hivatkozott, hogy az importot kiváltó hazai áruk előállítása
amerikai munkahelyeket teremt. Amerikai lapok szerint az
acélra és az alumíniumra szintén magas vámot kíván kivetni.
(MTI)

Brüsszel kereskedelmi háborúra készül
Washington ellen

A lap értesülése szerint Brüsszel napokon belül egy sor tengerentúli termék vámjának emelésével válaszol, ha az „Amerika az első” politika jegyében bevezetett védővámok EU-s
cégeket érintenek.
A válaszcsapásokat úgy tervezték meg, hogy sújtsák Donald Trump elnök támogatóinak választási körzeteit. Így
például emelnék a Harley Davidson motorkerékpárok vámját, mert a gyártó székhelye Wisconsin államban van, ahonnan a képviselőház republikánus elnöke, Paul Ryan
bekerült a törvényhozásba. Brüsszel listáján a bourbon
whisky is szerepel, mert Tennessee mellett Kentucky ál-
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A parlamentben egyeztetett
Dragnea Hans Klemm-mel

Az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetével, Hans Klemm-mel folytatott megbeszélést kedden Liviu Dragnea képviselőházi elnök. Dragnea
parlamenti irodájában fogadta a nagykövetet, a hozzávetőlegesen egyórás találkozón jelen volt Ana Birchall
stratégiai
partnerségekért
felelős
miniszterelnök-helyettes is. Az egyeztetésről való távozásakor Klemm nem nyilatkozott a sajtónak. Dragnea és Klemm legutóbb 2017 novemberében
folytatott megbeszélést, akkor egy romániai holokausztmúzeum létesítéséről tárgyaltak.(Agerpres)

Elhalasztották Viorica Dăncilă
meghallgatását

Február 27-ére halasztotta Viorica Dăncilă miniszterelnök meghallgatását az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az autistákat érintő
kijelentésével kapcsolatban – nyilatkozta a testület
elnöke, Asztalos Csaba. A meghallgatás keddre volt
beütemezve, azonban miután a műsorvezető, Mihai
Gâdea sem tudott részt venni, jövő hétre ütemezték
át azt. Kedden és szerdán Viorica Dăncilă hivatalos
látogatáson vesz részt Brüsszelben, ahol több
magas beosztású európai vezetővel is találkozik. A
diszkriminációellenes tanács múlt héten hivatalból
vizsgálatot indított a kormányfő kijelentése miatt,
amelyben „autistáknak” nevezte azokat, akik „félretájékoztatják az Európai Uniót”. (Agerpres)

Három tengeralattjárót venne
a védelmi minisztérium

2020 után kezdődhet el a tengeralattjárók beszerzése, mondta keddi sajtótájékoztatóján Mihai Fifor
védelmi miniszter. A védelmi minisztérium székházában tartott sajtókonferencián a szaktárca vezetője
kifejtette: jelenleg a román tengeri haderők a beszerzendő tengeralattjárók típusát, technikai ismérveit
veszik fontolóra, ezt követően a Legfelsőbb Védelmi
Tanácsnak, majd a parlamentnek kell elfogadnia a
javaslatot. Fifor azt is elmondta, hogy véleménye
szerint három tengeralattjáró beszerzése indokolt,
és a megvásárlás folyamata 2020 után kezdődhet
el. (Agerpres)

Változhatnak
a sebességmérés szabályai

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmékizárólag
a
közlekedésrendészet
ben
megkülönböztető jelzéseivel ellátott gépjárművekbe
lehetne majd sebességmérő készülékeket elhelyezni. A Nemzeti Liberális Párt 16 törvényhozója
által benyújtott tervezet előírja, hogy mind mobil,
mind fix traffipaxokkal kizárólag a rendőrség megkülönböztető jelzéseivel ellátott járművekből lehet sebességet mérni, a mobil (pisztoly típusú) radarokat
pedig a rendőrségi járművektől legfeljebb 10 méteres távolságra kell elhelyezni. A tervezettel a közúti
közlekedést szabályozó, 2002/195-ös sürgősségi
rendeletet módosítanák a kezdeményezők, akik szerint a jogszabály jelenlegi formájában nem a balesetek megelőzését és a felelős gépjárművezetői
magatartás kialakítását szolgálja, hanem a bírságok
kiszabására összpontosít. A tervezet a szenátus plénuma elé kerül, de a képviselőház szavaz róla döntő
kamaraként. (Agerpres)

Amikor a számok
hazudnak

(Folytatás az 1. oldalról)
nézve éhbérért dolgozik az emberek többsége, akkor
azért az is elég világos kéne legyen bárkinek, minden
különösebb kutatás nélkül is, hogy miért is van ennyi
használt jármű az utakon. Mert a többségnek erre futja.
Meg van egy kisebbség, aki ha tehetné sem venne új
autót, és erre szekérderéknyi érvet fel tudna sorolni, de
ez a réteg a járművezetők táborának csak egy vékony
szelete.
Ilyen iramban gyarapodó autópark mellett akkor is
sok lenne a baleset, ha a gyártók ingyen tolnák a legújabb járgányokat a vezetők alá. Mert az úthálózat kőkorszaki, a vezetőképzés meg annál talán egy fokkal
fejlettebb, de azért annyival nem, hogy a mai – akár
használt – autók teljesítményszintjéhez felnőtt, megbízható gyakorlatú vezetőket neveljen. Vélhetően a kenyerével játszana az az állami pénzen fizetett kutató, aki
készítene például egy pontos felmérést az utóbbi huszonnyolc évben beígért sztrádák és útkorszerűsítések
megvalósulási arányáról, hogy melyik párt mennyit
ígért, és abból mit tartott be ilyen téren. De azt talán
még elnéznék neki, ha megpróbálná az elkeserítő baleseti statisztikák mögött a teljes összképet nézni. Az akadémiai szféra talán elindíthatna egy társadalmi vitát,
hogy annak nyomán a kérdéskörben érintett összes illetékes közös erővel elérje távlatilag, hogy évente legalább ne ezres, hanem százas nagyságrendű áldozatot
szedjenek a balesetek, ami még mindig sok, de a mostani helyzethez képest óriási fejlődés lenne.
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A teljes román politikai osztályt bírálta
Kelemen Hunor

(Folytatás az 1. oldalról)
Az RMDSZ felkészült, és képes az ország fejlődéséhez hozzájárulni. Eddig is ez a cél vezérelte, kormányban és ellenzékben egyaránt –
mutatott rá Kelemen Hunor. Sajnálatosnak tartja,
hogy 2018-ban a politikai osztály képtelen a tervezésre, a megvalósítható tervek kivitelezésére
és a megalapozott érvek meghallgatására.
A szövetségi elnök úgy véli, olyan mély előítéletek uralkodnak a társadalomban, amelyekről

senki sem mer nyíltan beszélni: ott, ahol előítélet
van, ott elutasítás is van, de hiányzik a siker és a
bizalom. „Márpedig bizalom nélkül egy barátság, egy családi vállalkozás sem működhet” –
tette hozzá. Úgy fogalmazott: az elmúlt században csakis azok a társadalmak lehettek sikeresek,
amelyeket az erős bizalom jellemzett: „ennek hiányát érezzük ma Romániában. Az idő telik, mi
viszont értelmetlen vitákban veszünk el” – öszszegzett. (közlemény)

Bírócsere miatt újrakezdődik a bizonyítási eljárás abban a perben, amelyben a
Hargita megyei törvényszék vizsgálja a
korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) a
Borboly Csaba Hargita megyei önkormányzati elnök és társai elleni vádjait –
közölte hétfőn az Agerpres hírügynökség.

Az ügyben eljáró bíró ugyanis az áthelyezését
kérte egy brassói bíróságra, ezért új bírót kellett
megbízni az ítélkezéssel. Amint Sergiu Bogdan,
Borboly Csaba ügyvédje a hírügynökségnek elmondta, Romániát korábban egyszer már elmarasztalta az Emberi Jogok Európai Bírósága
amiatt, hogy egy ügyben nem az a bíró ítélkezett,
aki tárgyalta az ügyet. A strasbourgi ítélet szerint
annak a bírónak kell ítélkeznie egy ügyben, aki meghallgatta a tanúkat, maga vizsgálta meg az ügyben

bemutatott bizonyítékokat. Borboly Csaba Hargita
megyei önkormányzati elnök, Sófalvi László volt
alelnök, Pálffy Domokos volt önkormányzati képviselő és tíz társuk ellen 2013. szeptember 16-án
emelt vádat a DNA. A vád szerint az önkormányzati vezetők 2010–2011-ben sorozatosan követtek
el közérdeket sértő hivatali visszaéléseket Hargita
megyei útépítési ügyekben, és 4,88 millió lej kárt
okoztak a megye költségvetésének.
Borboly Csabát és három társát 2013 májusában őrizetbe is vették, de a bíróság elutasította az
előzetes letartóztatásukra tett indítványt. A Hargita megyei önkormányzat vezetője az ellene
folyó vizsgálat miatt három hónapig nem tölthette be a tisztségét. Azóta, a 2016 nyarán tartott
önkormányzati választásokon újabb mandátumot
szerzett. (MTI)

Egy év letöltendő börtönbüntetést kért a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Ludovic Orban
PNL-elnöknek, akit egy 2016-os korrupciós
ügyben befolyással való visszaéléssel gyanúsítanak. Az ügyben a politikust első fokon felmentették, hétfőn került sor a másodfokú ítélethozatalt
megelőző utolsó tárgyalásra. Orbant azzal gyanúsítják, hogy 50 ezer eurós összeget kért Tiberiu Urdăreanu üzletembertől 2016 májusában azzal a
céllal, hogy azt később saját maga népszerűsítésére
használja fel. Orban a vádirat szerint az üzletem-

bertől készpénzben kérte az említett összeget, hogy
abból főként tévécsatornáknak fizessen. A vádiratból az is kiderül, hogy Orban a 2016-os fővárosi
polgármesterjelölti kampányának idején a korlátolt
pénzügyi lehetőségeire hivatkozva fordult Urdăreanuhoz, akivel többször is találkozott. A Nemzeti
Liberális Párt 2016-ban Orbant jelölte Bukarest főpolgármesteri tisztségére, miután azonban bűnvádi eljárás indult ellene, visszalépett a jelöléstől.
A főpolgármesteri széket végül Gabriela Firea, a
PSD jelöltje szerezte meg. (Agerpres)

Újrakezdődik a bizonyítási eljárás Borboly perében

Letöltendő börtönt kér a DNA Orbannak

Bírságolják a védőoltás mellőzését

(Folytatás az 1. oldalról)
közleménye szerint évek óta harcoltak annak érdekében, hogy a veszettség elleni védőoltást ne tegyék
a mikrocsipezéstől függővé, mint
hangsúlyozzák, a lakosság egészséghez való jogai csorbultak a kormányrendelet miatt, mivel azok az
ebtartók, akik nem tudták (vagy
nem voltak hajlandók) a mikrocsip,
az egészségügyi könyv és az országos nyilvántartóba (RECS) való bevezetést kifizetni, nem élhettek az
ingyenes és kötelező veszettség elleni védőoltás lehetőségével sem. A
kötelező védőoltási kampány októbertől februárig zajlik, így ennek
nyomán a mikrocsip nélküli állatokat is be kell majd oltsák – áll a
közleményükben. Az egyesület szerint az állatorvosok a veszettség elleni ingyenes védőoltás értékét
visszaigényelhetik, ez az összeg az
utóbbi négy év alatt 84 millió eurós
veszteséget jelentett az állatorvosoknak országos szinten.
Az Alkotmánybíróság döntése
visszalépés
Az állatorvosok és állatvédő
szervezetek képviselői szerint ez a
döntés újra visszaránthatja a lassan
alakuló rendszert. Amint dr. Pálosi
Csaba megkeresésünkre hangsúlyozta, a civilizált országokban azonosítják az ebeket, Svájcban
kötelező jellegű tanfolyamot kell elvégezzenek a társállatot tartók, és
vizsgán kell bizonyítani, hogy felelős állattartó az illető. A mikrocsipezés
kötelező
jellegének
eltörlésével újra megszaporodnak a
gazdátlanul kóborló ebek, az elveszett állataikat elektronikai azonosító hiányában nem tudják
visszaszerezni a tulajdonosok.
Amint az állatorvos elmondta, inkább azon kellett volna ügyködjön

az egyesület, hogy az önkormányzatokat ösztönözzék a mikrocsipek
beszerzésére, ugyanis nagyobb
mennyiségnél jóval olcsóbban beszerezhetők az elektronikai azonosítók.
„A gazdátlan ebek ügye évek óta
megoldatlan, ezután még több
kóbor állat csatangolhat majd az utcákon anélkül, hogy be lennének
oltva. És akkor hogy is állunk a
közegészségügyi kérdéssel?” – tette
fel a kérdést okfejtésében Bartha
Annamária székelyudvarhelyi állatorvos.
Paula Radu szerint vidéken a kutyák és macskák beoltása 2011-ig
oltási lista szerint zajlott, annak ellenére, hogy a 2008. évi 29-es
ANSVSA-rendelet előírta az egészségügyi könyvek szükségességét.
Abban az időszakban az állam megtérítette az oltás árát és a munkadíjat. 2011–2014. között vidéken a
kutyák és macskák védőoltása
egészségügyi könyv és lista alapján
zajlott, de az állam a 2011. évi
17-es állategészségügyi rendelet
nyomán a macskák oltásának munkadíját már nem térítette meg. 2014.
március 15-étől a kutyák csak akkor
kapták meg a védőoltást, ha azonosítva voltak, rendelkeztek egészségügyi könyvvel, és a listák
alapján az állam megtérítette a
munkadíjat és az oltás értékét. A
macskák esetében továbbra is
csak az oltás értékét térítették
meg, az azonosításuk és bejegyzésük nem volt kötelező. Városon
és a város közeli településeken az
állatorvosi rendelők szolgáltatásait igénybe vevőknek fizetniük
kellett.
A szászvárosi születésű, Spanyolországban élő dr. Delia Saleno
állatorvos szerint Európa-szerte kötelező az állat azonosítása a védőol-

Erről jut eszembe

Mindent és mindenkit fel lehet dühíteni valamivel. A bika a vörös posztótól,
a pulyka a füttytől, a gyógyszerész a magyar felirattól jön ki a sodrából. A kijelentés harmadik fele persze csúsztatás,
csak egyes patikusokra értendő. A
gyógyszerészek általában békés, jóindulatú, segítőkész emberek, tanáccsal is segítenek a betegeknek, ha szükséges. De
vannak köztük olyanok is, akik előtt a
magyar nyelvtől elsötétül a világ, és
olyankor nem számít, mit várt követőitől
a gyógyítás és a gyógyhatású szerek istene, Aesculapius vagy régebbi, görög
nevén Aszklépiosz. Olvasom, hogy egy
jeles gyógyszerésznő tiszteletére Nyárádszeredában a hét végén azért nem lehetett emléktáblát állítani, mert az épület
tulajdonosává vált gyógyszerészeti cég
vezetőjét bántotta, hogy a falra helyezendő tábla szövege magyar. Úgy ám!
Kísért a múlt? Nem, a jelen! Egyesek
még ma is ugyanúgy gondolkodnak, mint
évtizedekkel ezelőtt, azonos intoleranciával keltenek etnikai feszültséget, mint
1990-ben, amikor a marosvásárhelyi
Tudor negyedben gyógyszertári magyar
felirat tüzelte fel tettlegességig a többségieket. Szomorú. S még szomorúbb az,
hogy nem egyedi jelenségről van szó.
Pár napja Temesvárról érkezett a hír,
miszerint tinédzser kézdivásárhelyi diáksportolót aláztak meg az egyik ottani
egészségügyi intézményben amiatt, hogy
nem tudott értekezni, folyékonyan beszélgetni a doktornővel románul. Hippokratész (Hippocrates) is csődöt
mondott az európaiságára büszke bánsági központban. Ahogy Kolozsváron is
történt mintegy két éve. Igaz, talán elvárható egy 12-13-14 éves székely kislánytól, hogy flottul társalogjon az ország
hivatalos nyelvén, ha szükség van rá, de
ha nem megy számos objektív, szubjektív
ok miatt, akkor lehetőséget kell teremteni, hogy segítséggel, tolmáccsal zökke-

tás beadása előtt. Ha nem azonosítják, miként lehet bebizonyítani,
hogy a szóban forgó állat megkapta
a veszettség elleni védőoltást? Valaki beadja egy személyi számmal
nem rendelkező gyereknek a védőoltást? A civilizált világban senki
sem végez egészségügyi beavatkozást sem embernél, sem állatnál
anélkül, hogy tudná, kinek adta be.
Ez egy óriási lépés visszafele az
egészségügyi ellenőrzés terén, nem
pedig győzelem, amit ünnepelni
kellene – fejtette ki.
Az állatok azonosítása kötelező
A Maros Megyei Állategészségügyi Igazgatóság vezetője, dr.
Kincses Sándor szerint a központi
hatóságtól egyelőre nem érkezett átirat arról, hogy bármi is változna az
Alkotmánybíróság januári döntése
nyomán. „Jelenleg is a 2014. január
7-i 1-es számú elnöki rendelet előírásait betartva dolgozunk, amelynek egyik kitétele, hogy a kutya
megszületése után kilencven napon
belül be kell ültetni az azonosító
csipet, be kell vezetni az országos
nyilvántartásba és a szükséges védőoltásokat be kell adni”. Amint
hangsúlyozta, abban reménykednek, hogy a Hivatalos Közlönyben
való megjelenést megelőző időszakban minisztériumi szinten kidolgoznak egy olyan rendeletet,
amellyel korrigálható az alkotmánybírósági döntés és megakadályozható az azonosítatlan állatok
elszaporodása. A Kolozs megyei
egyesület kilétéről és valós terveiről
kérdezve kétes létjogosultságúnak
véli egy olyan egyesületnek az azonosítást mellőző harcát, amely a nevében épp az állatok elektronikai
azonosítását viseli, tehát annak népszerűsítése kellene egyik céljuk legyen. A veszettség elleni védőoltás
nem lehet vita tárgya, annak elha-

nőmentessé tegyék az orvos és a hozzá
fordulók közti kapcsolatot. Pláne egy
olyan városban, amely állítólag multikulturális jellegű, és rövidesen európai
kulturális fővárossá válik. Mindez azért
is eszembe juthatott, mivel 1999-től az
UNESCO kezdeményezésére február 21.
az anyanyelv nemzetközi napja. A tekintélyes testület döntését Románia is elfogadta. Pártolnia kellene tehát, hogy más
nemzetiségű polgárai is megkötések,
akadályok nélkül, szabadon használhassák, ápolják anyanyelvüket. Igaz, még
számtalan egyébre is rábólintott ez az
ország, és annyi. Bólogatni jól tudnak
a politikusok. Aztán kinek-kinek a saját
baja, hogy mi az anyanyelve. És meddig
az övé. Illetve, hogy az övé meddig
képes még fennmaradni. A statisztikai
adatok szerint jelenleg hatezer beszélt
nyelv van a földön. Ezek fele veszélyeztetett. A szakemberek azt állítják, egy
nyelv akkor válik veszélyeztetetté, ha
százezernél kevesebben beszélik. Egyelőre tehát még nem vagyunk túlzottan
nagy bajban. De nincs olyan erdélyi település, ahol mi, magyarok akár csak
megközelítenénk a százezret. És folyamatosan fogyunk. Ezért sem szabad
szó nélkül elmennünk bármely megnyilatkozás mellett, amely az anyanyelvhasználatot korlátozná. Az író Márai
Sándor, aki 1989-ben ezen a napon
hunyt el, jól tudta, ezért is hangsúlyozta
ezt, ahányszor csak alkalma adódott
rá. „Nincs más haza, csak az anyanyelv” – hangzik a szentenciája.
Egyetérthetünk vele, de vitatható is a
vélemény. A haza nem csak a nyelv, a fogalomnak több más ismérve is van.
Ebbe azonban most ne menjünk bele.
Arra viszont mindenképpen ügyelnünk
kell, nehogy másik sajátossága révén legyen fontos számunkra ez a dátum: február 21. az idegenvezetők nemzetközi
napja. (N.M.K.)

nyagolása bírságot vonhat maga
után, azonosítatlan állatoknál pedig
nem lehet nyilvántartani az oltások
beadását sem. Teljes felelőtlenség
kutyát vagy macskát tartani és nem
beoltatni, ugyanis bármikor bármelyik egyed megtámadhat és megharaphat valakit. Felvetésünkre, hogy
egy azonosítatlan állatról miként
deríthető ki, hogy megkapta-e a védőoltást vagy sem, elmondta, hogy
a kóbor állatokat a helyi tanácsok
kellene nyilvántartsák, megoldják a
csipezésüket. Azonban – főként falvakon – anyagiakra hivatkozva
többnyire kivonják magukat a felelősség alól, pedig számtalan megoldást lehetne találni arra, hogy
méltányos áron minden ebet azonosítsanak. Az állatok védőoltása, csipezése, a közterületen elhullt vagy
oda szállított azonosítatlan állatok
elszállítása közegészségügyi felelősség, amely nem csak az állategészségügyi
igazgatóságokat
kellene terhelje. Amint a szakember
hangsúlyozta, ez is legalább annyira
fontos, mint a falunapok megszervezése, amelyre lassan a legkisebb
településeken is van anyagi fedezet.
A magánrendelők nem ingyenesek
Az állatorvosi magánrendelők és
az állammal szerződéses viszonyban lévő állatorvosi praxis közötti
különbségről kérdezve az igazgató
újra hangsúlyozta azt, amit legtöbben ismernek. A magánrendelőknek
semmi közük az ingyenes veszettség elleni védőoltási kampányhoz,
mivel nem kapnak támogatást az államtól. Marosvásárhelyen egyetlen
állatorvos kötött szerződést az állammal, az általa ellátott körzet kiterjed
Marosszentkirályra,
Maroskeresztúrra és Marosszentannára is. Arra a kérdésre, hogy miért
nem éri meg a magánpraxist folytató állatorvosoknak is szerződést
kötni az állammal, a feltételeket,
valamint a szükséges magas állatlétszámot (főként haszonállatokat)

említette. Ennek kapcsán leszögezhető, hogy a veszettség elleni ingyenes
védőoltás
beadása
a
magánrendelőkre nem kötelező érvényű, annak ellenére, hogy az
említett tordai egyesület közleményében erről próbálta meggyőzni az
állattartókat, és a kutyatartók által
feltett kérdésekre azt válaszolták a
közösségi oldalon, hogy minden
rendelőben elvégzik majd a veszettség elleni ingyenes, kötelező
védőoltást – ami egyelőre teljességében valótlan és félretájékoztató
állítás.
Állami finanszírozással
megoldható
Carmen Arsene, az Országos Állatvédő Szövetség elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy ismeri az
Alkotmánybíróság döntését. Amint
kifejtette, szerinte is a veszettség elleni védőoltás beadását a mikrocsip
meglétének feltételéhez kötni alkotmányellenes. Egyértelmű, hogy az
Alkotmánybíróság azért döntött így,
mert Romániában magas a veszettségi mutató. A gond azonban az,
hogy ezzel a döntéssel a gazdátlan
ebek számának ugrásszerű emelkedésével lehet majd számolni. A
megoldást a problémákra a mikrocsipezés és sterilizálás állami költségvetésből való finanszírozása
jelentené. A legnagyobb gondot a
vidéki településeken élő kutyatartók
jelentik, akik sem a modern állattartás ismereteivel, sem anyagiakkal
nem rendelkeznek, ezért az azonosításra és sterilizálásra nem hajlandók költeni. Mindaddig, amíg az
állam nem vállalja fel az ingyenes
mikrocsipezés költségeinek megtérítését és a sterilizálást, a gazdátlan
ebek által okozott gondok súlyosbodhatnak, akár robbanásszerű növekedéstől is tartani lehet, mert a
bírságok elkerülése végett a gazdák
sorsukra hagyhatják állataikat –
nyilatkozta az állatvédő szövetség
országos elnöke.
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Kezdődnek a Marosvásárhelyi
Magyar Filmnapok

A szép és tartalmas hagyományt folytatandó,
ez évben is lesz Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok: a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet és a marosvásárhelyi K’ARTE Egyesület
február 28. – március 4. között immár nyolcadik alkalommal szervezi meg a Magyar Filmnapokat Marosvásárhelyen.
Amint azt az eseménnyel kapcsolatos sajtóközleményben olvashatjuk, a filmnapok két kísérő eseménnyel indul: a G. Caféban levetítik
a #Sohavégetnemérős című hangulati generációs filmet, a K’ARTE Galériában pedig Simon
Emőke Egy saját szoba című kiállítását nyitják
meg.
A programot gazdag, nemzetközi fesztiválokon szerepelt és díjazott filmekből állították
össze: a 2017-ben a cannes-i fesztiválon a
nagydíjra jelölt Jupiter holdja, a 2017-ben a
Berlinalén nagydíjat nyert és 2018-ban Oscardíjra jelölt Testről és lélekről, a 2017-ben
Oscar-díjjal kitüntetett Mindenki, valamint a
több mint húsz nemzetközi díjjal kitüntetett
1945.
A programot az alábbiakban
olvashatják:
Szerda – G. Café, 19 óra: #Sohavégetnemérős (R: Tiszeker Dániel, 2016, 100 perc).
Csütörtök – K’ARTE Szoba (kiállítás), 19
óra: Simon Emőke – Egy saját szoba.
Péntek – Művész mozi, 18.30 óra: Jupiter

L

Jupiter holdja

aura soha nem indult szépségversenyen, pedig könnyen a fejére kerülhetett volna a korona. Feltűnő
szépségét természetes egyszerűséggel viseli,
mint aki tudja, az ingyen kapott ajándékokkal nem illik kérkedni. Csak kicsi „tükrére”
büszke. Tizenegy éve lepték meg vele az
égiek.
– Amikor anyu elárulta, hogy testvérem
születik, arra kért, a várandósság első hónapjában ne kürtöljem világgá. De én kinyitottam az ablakot, és nagy boldogságomban
mindenkinek elkiabáltam a hírt. Amikor
Wendyt hazahozták a szülészetről, rögtön az
ölembe vettem, másnap már pelenkáztam.
Pedig akkor még én is csak 11 éves voltam,
éppen mint ő most – kezdte történetét beszélgetőtársam eddigi 22 éve legfontosabb eseményével. Aztán hátrább táncolt az időben,
olyan könnyedséggel, mint sportiskolásként
a ritmikustorna-edzéseken.
– Kisebb koromban nagyon beszédes voltam. Mamám pár percre lakott tőlünk, de
nekem fél órába is beletelt, amíg odaértem,
mert minden utamba akadó idős emberrel,
asszonnyal megálltam pár szóra. Mindenkinek elújságoltam az életünket, még azt is,
hogy mi volt ebédre, és mennyi pénz van a
házban. Akkoriban még Marosszentgyörgyön laktunk, apumék tömbházában. Szerettem ott lenni. Nem volt telefon, számítógép,
mi, gyermekek délutánonként „lekiáltottuk”
egymást, aztán szürkületig kommandós
fogót vagy hunyót játszottunk. Emlékszem,
egyszer meghallottam az Oana nevet, megtetszett, és elkezdtem én is kiabálni. Erre egy
emeleti ablakból kinézett egy lány. Akkor
még nem tudtam románul, az ujjammal jeleztem, hogy jöjjön le. Összebarátkoztunk,
románul tőle tanultam meg.

holdja (R: Mundruczó Kornél, 2017, 123 perc)
12+. 20.45 óra: Kút (R: Gigor Attila, 2016, 97
perc) 16+.
Szombat – Művész mozi, 16 óra: Brazilok
(R: Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba, 2017, 95
perc) 12+. 18 óra: Tehenesek (R: Vargyasi Levente, Dok, Ro-Hu, 2017, 50 perc). Közönségtalálkozó, beszélgetés: Fám Erika (dramaturg)
és Vargyasi Levente. 20.30 óra: Kojot (R: Kostyál Márk, 2017, 126 perc) 16+.
Vasárnap – Művész mozi, 16 óra: 1945 (R:
Ferenc Török, 2017, 91 perc) 12+. 18 óra: kisjátékfilmek – BuSho: Welcome (BuSho nagydíj,
2017. R: Dudás Balázs, 30 perc), BuSho best of
(82 perc), a válogatás tartalmazza a Mindenki
(R. Deák Kristóf, 2016) című filmet is. 20.30
óra: Testről és lélekről (R: Enyedi Ildikó, 2017,
117 perc) 16+.
A vetítésekre ingyenes a belépés, ez alól kivétel a Jupiter holdja című film premier előtti
vetítése, erre a belépő 18 lejbe kerül.
Az esemény szervezője a Balassi Intézet –
Bukaresti Magyar Intézet és a K’ARTE Egyesület, partnere a Bioeel, szponzora a Központ
hetilap és a B&B Gyógyszertár, támogatója
a Europa Cinemas, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Művész mozi, a Voodoo Films, a Bad Unicorn, a G. Café, az East
of Eden Filmklub és a Filmtett Egyesület.
(Knb.)

Szombaton kiderül, kié lesz
Magyarország legjobb dala!

A Dal döntőjében nyolc induló száll
versenybe a győzelemért.
AWS, Dánielfy Gergely, Heincz Gábor
BIGA, Horváth Tamás, Király Viktor, Leander Kills, Süle
Zsolt, valamint a
yesyes:
közülük
kerül ki A Dal 2018
legjobbja. A döntőben idén is nyolcan
szállnak versenybe,
közülük kerül majd
ki a zsűri és a nézők
döntése nyomán
Magyarország legjobb dala, amely az
országot képviseli a
májusi Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban. A Dal döntőjében kiderül továbbá, hogy ki nyerte A Dal 2018
Akusztik online szavazását. A nyertes előadó a Petőfi Akusztik jóvoltából 52 perces
önálló koncertlehetőséget kap, amit rögzít
és műsorára tűz a Petőfi Rádió és az M2
Petőfi TV. Az akusztikus feldolgozásokra
még február 21-én éjfélig lehet szavazni
A Dal 2018 hivatalos oldalának (adal.hu)
„Akusztik” menüpontjában.
A Dal 2018 folyamatosan frissülő weboldalán sok-sok érdekes tartalom, videó

Tükörképek

– Volt kedvenc helyetek Szentgyörgyön?
– Rendszerint a csorgónál gyűltünk össze.
Aztán megnyílt a felújított strand. Emlékszem, kezdetben csak 5 lej volt a belépő.
Reggel 7 órakor a bejáratnál mi voltunk az
elsők a barátnőimmel, és mindig zárásig
maradtunk. A fürdés, napozás mellett a
másik szenvedélyünk a fényképezés volt.
Apum Magyarországról hozott egy modern
gépet, amivel naponta ezernyi fotót készítettünk. Amikor a baráti társasággal valamerre
mentünk, vittem magammal Wendyt is. A lányok közül elsőként
nekem született kistesóm, erre nagyon
büszke voltam. Amikor megtanult beszélni,
sokáig úgy szólított, hogy Laja. Gyönyörű
kislány volt már akkoriban, szívesen mutogattam.
– Szentgyörgyön kezdted az iskolát?
– Marosvásárhelyen, a sportiskolában.
Első osztálytól negyedikig jártam oda. Egyedül ingáztam, anyum feltett a buszra, elmagyarázta, hol kell leszállnom, én meg
követtem az utasítást. Ritmikus torna szakon
voltam, edzőtáborokba, versenyekre vittek.
Három évig osztálytársam volt Szőcs Berni,
az asztalitenisz-bajnok. A mai napig tartjuk
a kapcsolatot.
– Miért jöttél el a sportiskolából?
– Egy osztálytársam ötödiktől a 4-esbe, a
mai Európa iskolába ment át, és meggyőzött, hogy tartsak vele. A szüleim megengedték. Nem tudom, jó döntés volt-e, a
sportiskola sokáig hiányzott. De legjobban
a középiskolai évek alatt, a Református Kollégium éreztem magam. Csodálatos osztály-

közösségünk, nagyszerű osztályfőnökünk
volt.
– Mikor költöztetek el Marosszentgyörgyről?
– 15 éves voltam, amikor elváltak a szüleim. Anyummal és a húgommal Szentgyörgyön béreltünk albérletet, pár év múlva
költöztünk Vásárhelyre. De én mindig viszszakívánkoztam a gyermekkorom helyszínére. A párom is szentgyörgyi, augusztus
8-án lesz nyolc éve, hogy megismerkedtünk.
– Mi következett az
érettségi után?
– Akkoriban anyum
egy nagyáruház ruhásboltjában dolgozott, és
mivel éppen üresedés volt, oda kerültem
melléje. Nagyon nyugodt időszaka volt az az
életemnek. Megismerkedtem a többi üzlet alkalmazottjaival, a szünetekben jókat beszélgettünk a lányokkal. Aztán egy másik
áruházba kerültem, ahol már szigorúbb volt
a program, de panaszra ott sem volt okom.
Közben a párom Ausztriában talált munkát,
és tavaly augusztusban, nem sokkal a születésnapom után, utánamentem. Egy takarítócég alkalmazott. Eredetileg úgy tudtam,
hogy egyetlen helyen fogok dolgozni, de
aztán kiderült, hogy másként áll a helyzet.
Rendszerint egy nagyáruházban kezdtem a
napot, délután és este más-más helyekre
vártak sepregetni, földet felmosni. Két hétig
egy hatalmas iskolában is takarítottam, ahol
minden emeleten rengeteg tanterem
volt, minden osztály, tantárgy szerint, másmás helyiségben tartotta az órákat. Párszor el is tévedtem az épületben. Nem volt
könnyű munka, de hamar megszoktam. Ba-
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és cikk érhető el. A műsor után közvetlenül A Dal Kulissza következik, ahol az
előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál a produkciókról.
A közmédia hetedik dalválasztó
show-jának zsűrijében Frenreisz Károly, az LGT és a
Skorpió zenekar
alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós
és
FonogramBudai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Schell Judit
Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude
énekes-gitárosa szerepel.
A döntőben a zsűri csak az összes dal
elhangzása után pontozza a produkciókat.
A zsűritagok 10, 8, 6 és 4 pontot oszthatnak ki. A pontozás során a négy legtöbb
pontot szerzett dal közül a nézők szavazással választják ki a műsor nyertesét.
A Dal döntője szombaton este 21.30-tól
a Duna és a Duna World műsorán
Rátonyi Krisztával és Fehérvári Gábor
Alfréddel.

ráti társaságunk is került. A párom összebarátkozott egy szerb férfival, akinek a felesége román, és van egy kislányuk. Akkor
hároméves volt a kicsi. Engem nagyon megszeretett, a hazautazásom után is sokat emlegetett.
– Mikor jöttél haza?
– Egy héttel karácsony előtt. Amíg kint
voltam, a húgommal mindennap írogattunk
egymásnak telefonos üzeneteket, de azt nem
árultam el neki, hogy együtt töltjük az ünnepet. Anyuval megegyeztünk, hogy amikor kopogok, Wendyt küldje ajtót nyitni. Nem lehet
leírni azt a boldogságot, amivel a nyakamba
ugrott, és percekig csüngött rajtam, szorított.
– Nem készülsz visszamenni?
– Az orvosom javaslatára döntöttem úgy,
hogy itthon maradok. Érte – simított végig
a tengerzöld tekintet a meleg pulóveren, ami
alatt – mint azt már találkozásunk előtt elárulta – négy hónapos ajándék rejtőzik.
– Apum nekünk adta a marosszentgyörgyi
lakást, ott kezdjük majd el a párommal és a
kicsivel a közös életet – fénylett fel újra a
szabályos, szép arc.
– Hogy fogadta a testvéred a baba érkezésének hírét?
– Mivel neki én vagyok a „kicsi anyukája”, és az egyik legnagyobb bizalmasa, elsősorban annak örült, hogy a közelében
maradok. De izgatottan várja azt is, hogy
nagynéni legyen.
Beszélgetésünk végén megtudtam, éppen
ma megy Laura ultrahangos vizsgálatra, és
akkor valószínűleg a magzat neme is kiderül. Wendy leginkább fiút szeretne a nővérének, de a legfontosabb számára is az, hogy
Laja egészséges, boldog gyermek édesanyja
legyen.
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Előnyben a déli megyékbeli gazdák

Fólia- és üvegházas paradicsomtermesztés

3000 euró farmfejlesztésre
Szerkeszti: Vajda György

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium február 23ig várja a módosító javaslatokat az országos vidékfejlesztési
program (PNDR) keretében a 2020-ig meghirdetett farmfejlesztési (3.1-es intézkedési csomag) programmal kapcsolatosan.

A program tanulmányozható a vidékfejlesztési ügynökségen (AFIR),
ahol a www.afir.info elérhetőségre lehet beküldeni a módosító, kiegészítő
javaslatokat. Az említett intézkedési csomag alapján a farmerek évente
legtöbb 3000 euró vissza nem térítendő hitelre pályázhatnak farmonként
öt esztendeig, amennyiben az uniós jogszabálynak megfelelően terményeik minőségi mutatóján javítanak: védett eredet, védett földrajzi eredet,
garantált hagyományos termék, ellenőrzött eredet, minőségi (táj)bor,
hegyvidéki termék, ökotermék, földrajzi tájolású szeszes ital. A támogatás
segíti az őstermelők beilleszkedését, versenyhelyzetét a mezőgazdasági
élelmiszerláncban. Hozzájárul a termékek minőségének a javításához, az
áru népszerűsítéséhez a hazai piacon és a rövid ellátási láncban, ugyanakkor támogatja a szakmai szerveződések létrehozását és működtetését.
Ennek köszönhetően olyan minőségű termékeket lehet majd piacra vinni,
amelyek megfelelnek az uniós követelményekhez, és ezáltal garantált a
piacképességük. Ezért is fontos, hogy minél szélesebb körben konzultáljanak az érintettekkel, hiszen ez a kiírás mindenekelőtt azon gazdák érdekét kell szolgálja, akik tartósan meg akarnak maradni a hazai és a
külföldi (uniós) élelmiszertermékek piacán.

A 2017. december 20-án megjelent 943-as
kormányrendelet alapján azok a gazdák,
akik a téli hónapokban 1000 négyzetméter
fedett felületen (fóliasátorban vagy üvegházban) négyzetméterenként 2 kg (összesen
2 tonna) paradicsomot termesztenek, igazolni tudják a mennyiséget, és értékesítik,
3000 euró évi támogatásban részesülnek.
Bár a program egyértelműen a déli megyékben levő gazdákat segíti, ahol hagyománya
van a nagy területen zajló zöldségtermesztésnek, megyénkben is sikeresen vettek
részt benne.

A kormányrendelet megjelenését követően Maros
megyében 61 gazda kapott erre támogatást, ezek –
egy kivételével, aki üvegházban – fóliasátorban termesztik a zöldséget. Ioan Rus, a Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője
szerint nehéz volt meggyőzni a gazdákat. Legtöbben
attól tartanak, hogy nem kapják meg a pénzt, annak
ellenére, hogy ezúttal a jelentkezést és a dossziék ellenőrzését követően mintegy két héten belül hozzá is
jutottak a támogatáshoz. A gazdáknak szerződésben
igazolniuk kellett, hogy a termett mennyiséget eladták. A tapasztalat szerint legtöbben a piacokon értékesítették a paradicsomot, a piacigazgatóságoknak
ugyanis a piaci asztalok 40%-át erre a célra a gazdák
rendelkezésére kellett bocsátaniuk. Az igazgató tapasztalata szerint kevesen kötöttek szerződést nagyobb áruházakkal, ugyanis a direkt értékesítés
előnyösebb számukra. A legtöbb gazda a Mezőségről
(Mezőceked), Segesvár környékéről és a Nyárádmentéről iratkozott fel. 2018-ban eddig 84-en jelentkez-

Akadozik a honos sertésfajták tenyésztési programja

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium előterjesztésére január
18-án (16-ától lépett érvénybe) bocsátották ki a 9-es számú kormányrendeletet,
amelynek
alapján
támogatják a honosnak számító báznai és mangalica sertésfajták tenyésztését. A program alapján az
állam támogatja azokat a gazdákat,
akik ilyen fajta disznókat tartanának,
azzal a feltétellel, hogy a támogatott
állomány felét engedélyezett vágóhidakon keresztül értékesítsék. A meghirdetett program iránt nagy az
érdeklődés, de kiderült, hogy van még
javítanivaló a gyakorlatba ültetésén.

Vajda György

A programnak három összetevője van: fel
kell keresni azokat a tenyésztőket, akik a báznai és mangalica fajta malacokat szolgáltatnák, ugyanakkor azonosítani kell azokat,
akiknek átadják ezeket tartásra, az utolsó lépésben pedig biztosítani kell az ún. köztes
feldolgozót, azt az engedélyezett vágóhidat
vagy húsfeldolgozó egységet, ahova beadják
a legalább 130 kg-os vágósúlyú disznókat.
Mindhárom esetben a gazdáknak, illetve az
értékesítőknek kötelezően szerződést kell
kötniük.
A program célja az, hogy fellendítse a két
sertésfajta tenyésztését, ugyanakkor segítsék
a háztáji gazdaságokat a fejlődésben. A gazdák kevés (2, 4, 6, 8 és 10) malacot vehetnek át tenyészteni. Még nem adtak át
egyetlen malacot sem, de a kormányrendelet alkalmazásával máris felmerült néhány
gond.
A jogszabály arra kötelezte a programba
lépő kis és közepes farmokon gazdálkodókat,
hogy az állategészségügyi igazgatóságok
által engedélyezett helyeken, ólakban neveljék az állatokat. A gazdák jelezték, hogy
olyan szigorú feltételeket szabtak, amelyeket
nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak teljesíteni. Ezért nem sokkal a kormányrendelet
közzététele után máris módosult az erre vonatkozó előírás.
Florin Ciobanu, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára elmondta a sajtónak,
hogy miután a szaktárca és az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség
munkatársai megtárgyalták a felmerült gondokat, a minisztérium újabb rendeletet bocsátott ki, amiben „enyhítették” a feltételeket.
Eszerint a magánszemélyek kötelesek ugyan
bejelenteni az állatot az állatorvosnál, de biztosítaniuk kell a minimális egészségügyi feltételeket, vagyis a helyiségnek rendelkeznie
kell szűrő- (fertőtlenítő-) berendezéssel, legyen egy különálló rész, ahol a köpenyt és a

gumicsizmát tárolják, amivel az ólban járnak.
Megszűnt az a kitétel, miszerint a gazdák legalább egy hektár gabonát termő földdel és kereskedelmi engedéllyel (engedélyezett
magánszemély – persoană fizică autorizată)
kell rendelkezzenek. Az államtitkár azt is elmondta, országos szinten igen nagy az érdeklődés a program iránt. Olt megyében például
több mint 3000 mangalica és báznai malacot
igényeltek, amit a tenyésztők még nem tudnak biztosítani, hiszen alig 100 lesz az elkövetkezendő időszakban. Ennek ellenére a
szaktárca szerint már áprilisban leszállíthatják a malacokat. Azokban a megyékben, ahol
nagyobb az igény, megpróbálják más megyékből fedezni a szükségletet. Egy gazda
legtöbb 10 malacot kaphat. Ezt a számot nem
módosítja a minisztérium. A tenyésztőknek
ingyen adják a malacokat, és 250 lej támogatást kapnak állatonként. Az államtitkár is elismerte, hogy az összeg nem nagy, a program
az elejénél tart, lesz még változás, de mindenképpen be kell indítani. A program 2020-ig
tart, az idén erre 4,6 millió lejt különített el a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium a saját (állami) költségvetéséből.
Maros megyében eddig 13 tenyésztőt azonosítottak, akik 341 malacot (213 mangalica
és 128 báznai) tudnának leszállítani. 82 farmer, potenciális tenyésztő iratkozott fel, akik
viszont 748 malacot igényelnek. Ioan Rus
közgazdász, a Maros Megyei Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője elmondta, úgy oldják meg a helyzetet, hogy elsőbbségi sorrendet állítanak fel. Azokat
részesítik előnyben, akiknek a megélhetésük-

Ilyen ólakat kellene korszerűsíteni

tek, ami azt jelenti, hogy a 2017-ben támogatásban
részesült 61 gazda újra benyújtotta a dossziét, hozzájuk társultak még 23-an. Az említett feltételek mellett
a gazdáknak január–május és november–december
20. között kell értékesíteniük a paradicsomot (sz.m.:
azért 20-a, mert az év végéig a pénzügyi számvitelt
le kell zárni). Az igazgató szerint még nem érződik
megyénkben ennek a programnak a hatása, ugyanis a
mezőségiek Tordán és Kolozsváron, míg a segesváriak Brassó megyében értékesítették nagyobb tételben
a termést. A Maros megyei piacokon tapasztaltak szerint a paradicsom ára nem igazán csökkent, de reméli,
hogy amennyiben többen belépnek, a piac ezt a helyzetet megoldja, és olcsóbb, jó minőségű termény
kerül majd a fogyasztók asztalára.

höz leginkább szükségük van az állatokra.
Megyénkben az első nyolc malacot márciusban juttatják el az igénylőkhöz. Májusban
14-et, júniusban 96-ot adnak át, majd júliust
átugorva szeptemberben és augusztusban
összesen 341 malac kerülhet a tenyésztőkhöz. Gond, hogy (eddig) megyénkben egyetlen felvásárló sem venné át a felhizlalt
sertéseket.
A gazda megtarthatja az állomány felét
saját fogyasztásra, vagy akár el is adhatja a
programon kívül, ezért is kell páros számú állatot tartson. Feltétel az is, hogy a programban szereplő sertéseket be kell jegyeztetni az
állatorvosnál, ahol követik majd az útját. Ez
azt jelenti, hogy csak az állatorvos láttamozása után lehet eladni vagy betegség miatt
kényszervágást kezdeményezni.
Az igazgató szerint a húsfeldolgozók azért
ódzkodnak a programtól, mert a kormányrendelet alapján a leszerződtetett sertés kilóját
kötelezően 11 lejért kell átvenni. A nagy fehér
sertésfajta élősúlyban jóval olcsóbb, jelenleg
5 és 6 lej között veszik át a feldolgozóegységek, a barompiacon 8-9 lej között értékesítik.
A másik probléma, hogy kizárólag állategészségügyi engedéllyel rendelkező, engedélyezett magánszemélyektől vehetik át a cégek az
árut. Amennyiben a cégnek exportálási engedélye is van, nem vásárolhat magánszemélyektől állatot. Az igazgatóság szakemberei
által felkeresett húsfeldolgozó vállalatok képviselői elmondták, azért, hogy el tudják adni
a mangalica és báznai sertéshúst, külön hűtőpultot kell berendezzenek, vagy legalábbis jelezzék, hogy más termék, mint a jelenleg

Fotó: Nagy Tibor (archív)

forgalmazott nagy fehér húsa, ezért is drágább. Mindemellett külön népszerűsítő reklámot is kell folytatni a fogyasztók körében,
akár a húshasznú marha esetében, mivel
egyelőre kevesen vannak, akik meg tudják fizetni a jó (más) minőséget. S a reklámra is
fordítaniuk kell majd a hentesüzleteknek, ami
többletkiadáshoz vezet. Egyelőre a mezőgazdasági igazgatóság illetékesei arra számítanak,
hogy
más
megyékbeli
feldolgozóegységek veszik át a nálunk tenyésztett mangalica és báznai sertéshúst.
Amint említettük, a (módosított) állategészségügyi szabály szerint a hat állatot
tartó gazdának meg kell oldania a fertőtlenítést és a köpenynek, gumicsizmának szánt
különálló helyiséget. Ioan Rus szerint ezt a
feltételt az az egyszerű gazda, aki eddig
csak saját szükségletre tenyésztett sertést,
nem fogja teljesíteni, így csak részben segíti
a program a háztáji gazdaságok fejlődését.
Ezért úgy kellene módosítani a szabályt,
hogy csak a tíz állatnál többet tartó gazdákra vonatkozzanak az említett egészségügyi előírások. Erről még folyamatban
vannak a tárgyalások a minisztérium szakértőivel.
Ioan Rus elmondta, hogy a program kapcsán a másik gond a mangalica és báznai fajták származási, illetve mozgási útvonalának
követése. Eddig Romániában csak a tordai
mezőgazdasági kutatóállomáson jegyezték be
ezeket sertéseket a fajtaregiszterbe. Ez azt jelenti, hogy az a gazda, aki hivatalosan szeretné tenyészteni az állatokat (ez mind a
malacot szolgáltatóra, mind a tenyésztőre vonatkozik), az új egyedeket be kell jegyeztesse
a kísérleti állomáson. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, valamelyik sertéstenyésztő egyesület
tagjai kell legyenek. A belépés 200 lejbe
kerül, az évi tagság 200, a bejegyzés pedig 50
lej. A kisgazdáknak nem igazán éri meg, hogy
450 lejt fizessenek ezért. Az igazgató felvetette a problémát a szaktárca államtitkárának,
aki azt mondta, hogy „a folyamat ingyenes
kell legyen”. Ezzel szemben a sertéstenyésztő
egyesületek képviselői azt mondják, hogy
nem tehetnek kivételt. Az alapszabályzat előírja, hogy beiratkozási és évi tagdíjat kell bevételezzenek, hiszen nagyrészt ebből fizetik
a működési költségeket. Meg kell találni a
megoldást, hogy valamiképpen fedezze az
állam ezt a költséget – mondta a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, aki hozzátette, ahhoz, hogy a két fajta húsának a
minőségét megőrizzék, az állatot tápszerek
nélkül, a hagyományos étkeztetéssel kell felhizlalni. Mert amennyiben a sertés átvételét
és feldolgozását követően a laborvizsgálatok
kiderítik, hogy nem megfelelő a hús minősége, akkor joggal utasíthatják el a vásárlást,
így a tenyésztési folyamatot is követendővé
kell tenni. Erről sem rendelkezik a jogszabály. Van még javítanivaló a programon –
mondta az igazgató.

2018. február 21., szerda ________________________________________________ SPORT _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Liu fivérek negyeddöntőben 500 méteren

Liu Shaolin Sándor
és Liu Shaoang negyeddöntőbe jutott a
keddi selejtezőből a
rövid pályás gyorskorcsolyázók 500 méteres
távján a pjongcsangi
téli olimpián, míg
Knoch Viktor kiesett.
A magyarok közül
elsőként a negyedik
olimpiáján szereplő
Knoch Viktor lépett
jégre, aki a legjobb,
egyes pozícióból rajtolt, ezt a helyet meg
is tartotta. Ugyan féltávnál az 1000 métebronzérmes
ren
dél-koreai Szeo Ji Ra
megelőzte, de még így is továbbjutást érő helyen volt, mígnem az
utolsó előtti kanyar előtt megbotlott, majd elesett és a mobilpalánknak csapódott. A 28 éves pécsi
sportoló a futamot követően úgy
nyilatkozott, hogy csak magára haragudhat, mert ezt ő szúrta el.
Ezt követően Liu Shaoangnak
nem okozott gondot a továbbjutás.
Igazán kiemelkedő képességű ellenfele nem volt. Az MTK minden

távon junior világbajnok versenyzője a japán Szakazume Rioszukét
lerajtolva élre állt, vezető pozícióját
pedig a célig nem engedte át senkinek.
A táv két évvel ezelőtti világbajnokának, Liu Shaolinnak viszont
akadtak erős riválisai. Ennek ellenére, ha lehet, még magabiztosabb
volt, mint öccse. Az MTK 1500 méteren ötödik versenyzője az első kanyart végig külső íven tette meg a
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A Magyar Síszövetség állásfoglalása
versenyzője értékelhetetlen
produkciójával kapcsolatosan

Swaney Elizabeth szabadstílusú
síző, aki a pjongcsangi téli olimpián
magyar színekben félcsőben szerepelt, felkészülését és versenyzését
is saját forrásból fedezte a Magyar
Síszövetség szerint.
Magyarország történetének első,
olimpián szereplő szabadstílusú sízője hétfőn egyetlen trükk bemutatása nélkül csúszott végig a
félcsőben, 31,40 pontjával pedig
utolsó lett a kvalifikációban.
Mint a Magyar Síszövetség állásfoglalásából kiderül, a sportág kvalifikációs szabályzata és pontozásos
rendszere tette lehetővé, hogy az
amerikai születésű sportoló kvótát
szerezzen az eseményre.
A dél-koreai játékokon 24-en
szerepelhettek, miközben egyelőre
kevés a magas színvonalat képvi-

selő versenyző. A 33 éves Swaney,
akinek édesanyja magyar, úgy juthatott indulási joghoz, hogy az, aki
egyetlen trükk bemutatása nélkül
lejön a pályán, több pontot kap,
mint aki különféle elemeket mutat
be, de elesik a gyakorlat során.
Erre volt példa az ötkarikás selejtező is, amelynek első futamában
még két riválisát megelőzte Swaney, mivel azok estek, és a világkupaversenyeken is így szerzett
pontokat.
A Magyar Síszövetség azt elismerte, hogy tavaly nem látták versenyezni, a helyszínen pedig az
edzéseken észlelték, hogy mire
képes, de mivel senkinek a helyét
nem vette el, így nem érezték úgy,
hogy nem szabad elindulnia az
olimpián.

négyszeres világbajnok kínai Han
Tien-jü mellett, majd az egyenesben
faképnél hagyta. Vezető helyét egy
pillanatra sem veszélyeztette senki,
pedig ott volt még a futamban az
1000 méteren ezüstérmes amerikai
John-Henry Krueger – a már magyar színekben szereplő Cole William Krueger testvére –, továbbá az
A pjongcsangi téli olimpia tizedik hivatalos versenynapja – 64 szám –
1500-on bronzérmes orosz Szemjon
után
Norvégia áll az éremtáblázat élén: 1. Norvégia (11 arany, 9 ezüst, 8
Jelisztratov is. A második továbbbronz), 2. Németország (10, 6, 4), 3. Kanada (6, 5, 6), 4. Hollandia (6, 5,
jutó helyet Han megtartotta.
2), 5. Egyesült Államok (5, 3, 2), 6. Svédország (4, 3, 0), 7. Ausztria (4,
2, 4), 8. Franciaország (4, 2, 4), 9. Koreai Köztársaság (3, 2, 2), 10. Japán
(2, 5, 3), 11. Svájc (2, 4, 1), 12. Olaszország (2, 1, 3), 13. Csehország (1,
2, 3), 14. Szlovákia (1, 2, 0), 15. Fehéroroszország (1, 1, 0), 16. NagyBritannia (1, 0, 3), 17. Lengyelország (1, 0, 1), 18. Ukrajna (1, 0, 0), 19.
Kína (0, 5, 2), 20. OAR (0, 3, 8), 21. Ausztrália (0, 2, 1), 22. Szlovénia
(0, 1, 0), 23. Finnország (0, 0, 3), 24. Spanyolország (0, 0, 2), 25. Kaösszesítésben 1:39.41 perccel a 16. helyről várta a két zahsztán (0, 0, 1), 26. Lettország (0, 0, 1), 27. Liechtenstein (0, 0, 1).
hétfői zárófutamot.
Oroszországból olimpiai sportoló Oroszországból (OAR) megnevezésA dél-koreai játékok első bobos viadala végig na- sel vehetnek részt a játékokon a sportolók, miután a Nemzetközi Olimpiai
gyon kiélezett volt, az utolsó, negyedik futam előtt még Bizottság államilag támogatott, rendszerszintű doppingolás miatt decemöt egységnek volt reális esélye a győzelemre, s mivel ber elején felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot.
ekkor már fordított sorrendben csúsztak le a pályán, a
A női sífutók 10 kilométeres szabadstílusú versenyében két bronzérmes,
győztes kiléte egészen a legutolsó indulóig kérdéses
míg a férfi kettes bobosoknál két aranyérmes volt.
volt.
A végjátékban a három kör után ötödik lett egység,
Oskars Melbardis és Jens Strenga remek pályát produkált, s élre állt, majd az utána következő két német
bobot meg is tudta előzni.
A pjongcsangi ötkarikás játékok hétfői versenynapjának díjazottjai:
Ezek után következtek Friedrichék,
* gyorskorcsolya, férfi 500 m: Havard Lorentzen (Norvégia)
akiknek mindössze hatszázados elő* bob, férfi kettes: Kanada (Justin Kripps, Alexander Kopacz) és Nényük volt a lettekkel szemben. A pálya
első felén lényegesen gyorsabbak vol- metország (Francesco Friedrich, Thorsten Margis)
* síugrás, férfinagysánc, csapatverseny: Norvégia (Johann Andre Fortak legnagyobb riválisuknál, a második felében viszont lassultak, végül fang, Robert Johansson, Andreas Stjernen, Daniel Andre Tande)
azonban öt századot meg tudtak tartani
A keddi győztesek:
előnyükből, s átvették a vezetést.
* műkorcsolya, jégtánc: Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada)
Utolsónak csúszott a Kripps – Ko* síakrobatika, női félcső: Cassie Sharpe (Kanada)
pacz kettős, amely lassabban rajtolt a
* rövid pályás gyorskorcsolya, női 3000 m váltó: Koreai Köztársaság
német duónál, így hamar hátrányba (Csoj Min Dzsong, Kim Alang, Sim Szuk Hi, Kim Je Dzsin)
került, a jégcsatorna középső részén
* északi összetett, egyéni nagysánc: Johannes Rydzek (Németország)
viszont visszavette a vezetést, de a 23:52.5 perc (síugrás: 131,2 pont/sífutás: 23:52.5 perc)
célig ismét némileg elmaradt Friedri* sílövészet, 4x6/7,5 km-es vegyes váltó: Franciaország (Marie Dorin
chék tempójától, a célba ugyanakkor Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux, Martin Fourcade)
azonos idővel ért be, ami után a német
és a kanadai tábor is örömtáncba kezdett.
A román páros 3:18.89 perces ideje
végül a 18. helyre volt elég.

Éremtáblázat

Románia a 18. helyen végzett
férfi kettes bobban

A Mihai Cristian Tentea és Nicolae Ciprian Daroczi
páros a 18. helyen végzett hétfőn a férfi kettes bobban
a pjongcsangi téli olimpián. A versenyszámban két
aranyérmet osztottak, ugyanis a kanadai Justin Kripps
– Alexander Kopacz és a német Francesco Friedrich –
Thorsten Margis kettős századra azonos időt ért el a
négy futam alapján.
A vasárnapi első két futam összesítése után a rangsort a német Nico Walther és Christian Poser vezette
1:38.39 perccel, a román csapat 14. lett az első futamban (49,69 másodperc) és 17. a másodikban (49,42),

A téli olimpia aranyérmesei

Pontszerző a magyar női
rövid pályás gyorskorcsolyaváltó

Biztosan pontszerző a magyar női rövid pályás
gyorskorcsolyaváltó a pjongcsangi téli olimpián. A
magyarok második helyen zártak a B döntőben a 3000
méteres váltóversenyben, s úgy lettek negyedikek,
hogy az A fináléban két együttest is kizárt a zsűri.
A szakvezetés ezúttal Heidum Bernadettet hagyta
ki a csapatból, azaz Keszler Andrea, Jászapáti Petra,
Bácskai Sára Luca és Kónya Zsófia alkotta a magyar
négyest.
Az 500 méteren tizedik, az 1000 méter selejtezőjéből alig a futam előtt egy órával továbbjutott Keszler
a rajtnál megtartotta a második helyet a hollandok möEredményjelző
Rövid pályás gyorskorcsolya, női 3000 méteres
váltó, olimpiai bajnok: Koreai Köztársaság (Csoj
Min Dzsong, Kim Alang, Sim Szuk Hi, Kim Je
Dzsin) 4:07.361 perc
2. Olaszország (Lucia Peretti, Cecilia Maffei,
Martina Valcepina, Arianna Fontana) 4:15.901
3. Hollandia (Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Suzanne Schulting, Jorien ter Mors)
4. Magyarország (Jászapáti Petra, Bácskai Sára
Luca, Kónya Zsófia, Keszler Andrea)

gött, akik azonnal óriási tempót diktáltak. Alig telt el
néhány kör, amikor már a japánok és az oroszok is
leszakadtak a magyar és a holland kvartettől. A németalföldi váltó egy pillanatra sem lassított, végig maximális sebességgel ment minden tagja, így a legutóbb
olimpiai hatodik, egyúttal világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes magyar négyesnek nem volt esélye az előzésre.
Hollandia végül 4:03.471 perces új világrekorddal
győzött, a magyarok „csak” tapadni tudtak az éllovasra, de így is a régi világcsúcson belül, 4:03.603
perccel értek célba. A régi rekordot a dél-koreaiak tartották 4:04.222 perccel.
A fináléban, a papírformát igazolva, a hazai közönség legnagyobb örömére a Koreai Köztársaság kvartettje nyert Kína csapata előtt úgy, hogy célfotó
döntött. A zsűri viszont szabálytalanság miatt kizárta
a kínai és a kanadai négyest is, ezáltal a magyarok két
pozíciót előreléptek, a hollandok pedig bronzérmesek
lettek.
Ez a harmadik magyar pontszerző helyezés Pjongcsangban, előzőleg Liu Shaolin Sándor ötödik, Jászapáti Petra pedig hatodik lett 1500 méteren rövid pályás
gyorskorcsolyában.

A Román Labdarúgószövetség elnöke is itt volt

A Marosvásárhelyi MSE nyerte a szombaton, hat csapat (három 4.
ligás: a Marosvásárhelyi Gaz Metan, a Nyárádszereda és a már említett
MSE, valamint három nagyifjúsági: a Marosvásárhelyi Sportlíceum, a
Besztercei Sportlíceum és a Marosvásárhelyi Kiválósági Központ) részvételével a Szász Albert Sportlíceum által szervezett tornát. A kép a díjazáson készült, a felvételen Răzvan Burleanu az álló sorban jobbról az
ötödik. Mellette Csíki Zsolt, a sportlíceum igazgatója és Mihai Stoichiţă,
a szövetség szakmai bizottságának elnöke. Ugyancsak az álló sorban, balról az első Gheorghe Geolgău, a szövetség tehetségkutató osztályának a
vezetője.

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________________KÖZÉLET _______________________________________ 2018. február 21., szerda
Növelni kell a logopédusok és iskolapszichológusok számát

Egy szakemberre több mint félezer gyermek

Egy logopédusra 500 gyerek
jut, egy pszichológusnak
pedig 800 iskolást vagy 400
óvodáskorú gyereket kell kiszolgálnia. Mindez olyan körülmények között, hogy a
szakemberek szerint egyre
több a problémás gyerek, az
előző évekhez viszonyítva
megháromszorozódott a logopédusra szorulók száma. Vidéken még rosszabb a
helyzet, az ott élő gyerekek
nem férnek hozzá a beszédhibákat kijavító szolgáltatáshoz. Mindezek fényében Csép
Éva Andrea, az RMDSZ Maros
megyei parlamenti képviselője a szaktárcához fordult a arra, hogy a törvényes előírásokat beszédhibával küszködnek, leghelyzet mielőbbi orvoslása mielőbb gyakorlatba ültesse, és több esetben még esélyt sem kapnövelje a szakszemélyzet számát. nak arra, hogy szakember lássa
végett.

Menyhárt Borbála

Az RMDSZ Maros megyei szakpolitikusa arról kért tájékoztatást a
szaktárcától, hogy miért nem hagytak jóvá több logopédusi, iskolapszichológusi és iskolai mediátori
állást, valamint milyen intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy
ezekben a szolgáltatásokban minden gyerek ingyenesen részesüljön,
és ez a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhető legyen, ahogyan azt
az 1/2011-es tanügyi törvény 83.
cikkelye előírja.
– Az oktatásügyért felelős szaktárcának megoldást kell találnia

Jelen pillanatban azzal szembesülünk, hogy kevés logopédus, iskolapszichológus
és
iskolai
mediátor dolgozik a tanintézményekben, így a gyerekek száma
nem arányos a szakszemélyzet
számával, holott minden gyereknek joga van ingyenesen hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz.
Továbbá elengedhetetlen, hogy
ezek a szolgáltatások elérhetőek
legyenek az adott kisebbség nyelvén is. Maros megyében egy pszichológusra körülbelül nyolcszáz
iskolás jut, vagy négyszáz óvodás,
egy logopédus pedig közel ötszáz
óvodást kell ellásson. Azok a kisiskolások, akik vidéken laknak és
ott járnak iskolába, és valamilyen

őket – mutatott rá Csép Éva Andrea parlamenti képviselő azt követően, hogy számos szülő és Maros
megyei szakember jelezte ezt a
problémát.
Mielőbb megoldást kell rá találni, hiszen évek óta több szülő, illetve a Maros megyei Nevelési
Tanácsadó Erőforrás Központ munkatársai jelzik a helyzet súlyosságát.
Csép Éva Andrea nemrégiben a
megyebeli szakemberekkel kerekasztal-beszélgetést kezdeményezett, amelynek keretében összegezték a problémákat. Mint kiderült, a Maros megyei Nevelési
Tanácsadó Erőforrás Központ 63
pszichológust, 21 logopédust és
nyolc mediátort foglalkoztat, a

Mennyire biztonságosak
a külföldről vásárolt használt autók?*

Van-e összefüggés a romániai közúti balesetek száma, gyakorisága és a külföldről behozott használt autók növekvő
népszerűsége között? – veti fel a kérdést
az a tanulmány, melyet Benedek József és
Silviu Marian Ciobanu, a BBTE Földrajz Karának munkatársai, valamint az egyetem
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának PhD-hallgatója,
Anatolie Coşciug jegyez.

Romániában kirívóan magas a közúti gépjármű-szerencsétlenségek száma, a halálos kimenetelű közúti balesetek arányát tekintve a
listavezető EU-tagállamok közé tartozunk. A
Román Rendőr-főfelügyelőség forgalmi osztályának kimutatása szerint 2008 és 2015 között
összesen 205.127 gépjármű volt érintett 133.351
közúti balesetben, 202.396 emberi sérülést eredményezve, melyek közül 146.109 könnyű,
39.599 komoly, 11.072 pedig halálos kimenetelű
volt. A számok és a tanulmány megállapításai kizárólag a gépjármű–gépjármű között történő, személyi sérüléssel járó, rendőri közbeavatkozást
igénylő szerencsétlenségekre vonatkoznak.
Mutatnak-e összefüggést a fenti adatok azzal,
hogy az említett időszakban milyen típusú autók
közlekedtek a hazai utakon? A Vezetőijogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Hivatal adatbázisára támaszkodva a szerzők három kategóriába
sorolják a gépjárműveket: (1) újraregisztrált
autók, melyek korábban is az országban voltak
bejegyezve, (2) új autók, melyek az országban
voltak először forgalomba írva, (3) korábban külföldön forgalomba írt, használt gépjárművek.
2008 és 2015 között 853.249 új gépjárművet
jegyeztek be Romániában, 1.690.353 külföldről
származó, használt gépjárművet írattak forgalomba az országban, 2.487.190 korábban is Romániában bejegyzett gépjármű cserélt gazdát az
országon belül. Az erdélyi régióban jelentősen
nagyobb a használtautó-behozatal, mint az ország
többi megyéjében, a jelenséget elsősorban az Erdély és a nyugat-európai államok között zajló
nemzetközi vándorlás magyarázhatja. A nyugati
határmegyékben – érthető okokból – ugyancsak
intenzívebb a használtautó-import, mint az ország keleti vagy déli régióiban. A használt járművek java Németországból, Ausztriából,
Franciaországból, Belgiumból, Hollandiából és
Luxemburgból érkezik. A külföldről származó
használt gépjárművek növekvő népszerűségét
leginkább hozzáférhető áruk indokolja, továbbá

közrejátszik bizonyos gépjárműbrandek társadalmi imázsa, a használtautó-kereskedők érdekeltsége, a felhalmozódás a forrásállamokban, a
piac liberalizálása, az új autók iránti kereslet
gyengülése (például a 2008-as gazdasági válság
nyomán). A használtautó-árak alacsonyan tartása
azonban súlyosan amortizált, technikailag kifogásolható vagy elöregedett gépjárművek behozatalához is vezet. A 15 éves vagy annál öregebb
gépjárművek két és félszer nagyobb valószínűséggel válnak érintetté közúti balesetekben,
mint a fiatalabb autók. A behozott használt gépjárművek egy részét ráadásul egészen más használati célokra és útviszonyokra tervezték, mint
a hazaiak, a jobb menetirányú közlekedésben
használt jobbkormányos autók esetében akár 40
százalékkal is növekedhet a közúti baleset esélye.
A közutak biztonságának javítását célzó nemzetközi EU-s rendelkezéseknek, valamint a sürgősségi orvoslás hatékonyabbá válásának
köszönhetően az utóbbi évtizedben nemzetközi
és hazai viszonylatban egyaránt csökkent a halálos forgalmi balesetek aránya. 2015-re azonban
ismét megugrott a végzetes szerencsétlenségek
száma – míg 2014-ben 15.065 gépjármű–gépjármű között történő balesetből 23.296-an, addig
2015-ben 17.389 szerencsétlenségből 26.525-en
haltak meg. A halálos balesetek, valamint az erősen urbanizált megyékre (ld. Ilfov, Konstanca)
jellemző, kisebb szerencsétlenségek számértéke
nem mutat közvetlen összefüggést a külföldről
behozott használt gépjárművek népszerűsödésével, a súlyos közúti balesetek gyakoriasodása, valamint a balesetek teljes számának emelkedése
azonban igen. Jóllehet 2008-tól 2011-ig egyetlen
jobbkormányos használt gépjármű sem volt érintett hazai közúti balesetben, 2011-től – valószínűsíthetően az Egyesült Királyságba történő
gazdasági vándorlás felélénkülése miatt – látványosan megugrott ezeknek a járműveknek a
száma. Ez közvetlen összefüggésben áll azzal,
hogy ország közép-keleti régiójában számos
olyan balesetet regisztráltak 2011 és 2015 között,
amelyekben jobbkormányos gépkocsik is érintettek voltak. (közlemény)
* Anatolie COŞCIUG, Silviu Marian CIOBANU, BENEDEK József (2017): The Safety of
Transnational Imported Second-Hand. Cars: A
Case Study on Vehicle-to-Vehicle Crashes in Romania. Sustainability, 9/12.

szakemberek száma messze nem
elég, főleg a nemzeti kisebbségek
nyelvén, miközben ezekre a szolgáltatásokra egyre nagyobb az
igény.
– Ezt a problémát csak minisztériumi támogatással lehet megoldani.
Ameddig a minisztérium nem fog
forrásokat rendelni erre a célra,
addig nem tudják növelni a szakemberek számát. Rendkívül fontos
a pszichológusok, logopédusok, iskolai mediátorok munkája a gyerekek
egészséges
fejlődése
szempontjából, és nagyon sok
szülő nem engedheti meg magának,
hogy magánúton logopédushoz,
pszichológushoz vigye a gyerekét,
ugyanakkor az oktatási törvényben
külön cikkely rendelkezik arról,
hogy ezek a szolgáltatások ingyenesek, és minden gyermek, család
számára elérhetőek. Aggasztó,
hogy a gyakorlatban ez nagyon
kevés esetben teljesül – hangsúlyozta a képviselő, majd hozzátette,
hogy a Maros megyei központ
számtalanszor fordult már a szaktárcához azzal a kéréssel, hogy növelhessék az alkalmazottak számát,
viszont minden esetben elutasították.
– Szorgalmazni fogom, hogy mihamarabb kimozduljon a holtpontról ez a többéves probléma, az
RMDSZ számára ugyanis prioritás
a minőségi magyar nyelvű oktatás
biztosítása, a magyar családoknak
és gyerekeiknek a megfelelő körülmények megteremtése, a gyerekek
egészséges fejlődése, ezért figyelmet kell fordítani arra, hogy magyar pszichológus és logopédus
foglalkozzon velük, hiszen joguk

van hozzá – tette hozzá a képviselő.
Az oktatási minisztériumnak a
dokumentum iktatásától számítva
harminc nap áll rendelkezésére,
hogy a helyzet tisztázására átfogó
választ adjon.
A felmért gyerekek 25-30 százaléka
beszédhibás
A Csép Éva Andrea által Marosvásárhelyen szervezett kerekasztalbeszélgetésen elhangzott, hogy a
megyében a 21 logopédusból csupán nyolc magyar anyanyelvű.
Kacsó Erika logopédus rávilágított,
a logopédiai ellátás még rosszabb
helyzetben van, mint a pszichológusi, vidéken pedig hiányzik ez a
szolgáltatás, egyszerűen nincs idejük a szakembereknek, hogy kimenjenek vidékre, hiszen egy
logopédushoz 500 gyerek tartozik.
És egyre több a problémás gyerek,
a felmért gyermekek 25-30 százaléka beszédhibás, az előző évekhez
képest megháromszorozódott a logopédusra szorulók száma. A tanév
elején egy hónap alatt a logopédusok felmérik a városban lévő óvodákban és 1-4. osztályokban tanuló
gyerekeket, de vidékre már nem jutnak el.
Mivel a vidéki gyerekek óriási
hátrányban vannak ezen a téren, a
logopédusoknak volt egy kezdeményezésük, kimentek a vidéki településekre, beszélgettek az
óvónőkkel, tanítónőkkel, felhívták
a figyelmüket az egyes beszédhibák jeleire, valamint módszereket
mutattak be nekik, amelyekkel ezeken segíteni lehet, viszont ez nem
helyettesíti a szakszerű logopédiai
ellátást.

Báloztak és köszönetet
mondtak a tűzoltók

Első alkalommal, de a hagyományteremtés szándékával rendezett bált a Nyárádszeredai
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete az
elmúlt hét végén.

Gligor Róbert László

összegből egyrészt restauráltatni szeretnék a 142 éves régi zászlót, és egy újat is
készíttetnének, hiszen az a közösség erejének a jelképe – nyilatkozta Kacsó István. A megmaradt összegből a
felszerelésüket gyarapítanák.
A bálozók megtekinthették azt a kis
tárlatot is, ahol a zászlót, régi emlékképeket, egykor szerzett serlegeket, elismeréseket, okleveleket és egy szépen
gyarapodó sisakgyűjteményt állítottak ki,
ezzel is tisztelegve az előző nemzedékek
előtt, ugyanakkor az elmúlt másfél év tevékenységébe is betekintést nyújtottak.
A parancsnok megtiszteltetésnek tartja,
hogy a Bocskai Napok keretében kerülhetett sor a tűzoltóbálra, ugyanakkor biztosította a jelenlevőket és a lakosságot,
ezután is azon lesznek, hogy a bajba jutottak ne ismerhessék meg a reménytelenség fogalmát, továbbá szakmai
tudásukat és felszereltségüket gyarapítják, hogy a társadalmi megbecsüléssel
járó elvárásoknak eleget tehessenek a jövőben is.

Szirénaszó mellett, védőöltözetben, a
142 éves zászló alatt vonultak a tűzoltók
a rendezvény helyszínére. Kacsó István
parancsnok emlékeztetett: az egykori alapítók is tanultak, gyakoroltak és hittek,
bátor szívvel, erős akarattal, önzetlen segíteni akarással tették a kötelességüket,
szolgálták bajba jutott embertársaikat:
igazi tűzoltók voltak. Ez ma is emberpróbáló és mégis a legszebb hivatás, minden
tűzoltó magában hordozza a védőszentjük, Szent Flórián által képviselt erkölcsi
értékeket: bátorság, önfeláldozás, segíteni akarás. A mostani, mintegy másfél
éve alakult szeredai csapatot is az egység, csapatszellem, bajtársiasság, elhivatottság jellemzi, viszont szükségük van
képzettségre és műszaki felszereltségre is. Céljaik elérésében segítséget nyújtottak nekik a szomszédos
települések önkéntes tűzoltói és
anyaországi szakmai egyesületek
is. Ugyanakkor köszönetet mondtak családjuknak, amiért támogatják őket hivatásuk gyakorlásában,
az önkormányzatnak az eddigi támogatásért, a lakosságnak az értékelésért
és
adományokért.
Köszönet illeti az utánpótláscsapatot is, hiszen a gyerekek is kivették
a részüket a különböző rendezvények lebonyolításában, megértették
a társadalmi szerepvállalás fontosságát, átérezték az önként vállalt
munka jelentőségét.
A bálon 140 személy vett részt,
köztük 30 anyaországi vendég. A
rendezvény nagyon jó hangulatban
zajlott, de vasárnap már munkába
is álltak a tűzoltók, hiszen biztosítaniuk kellett egyes rendezvények
helyszíneit. Az éjszaka folyamán a
jelenlevők sorsjegyvásárlással és
adományozással nyújtottak segítséget az alakulatnak. A szépen gyűlt Adományból restauráltatnák a 142 éves régi zászlót is
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Szabálysértések (II.)

Az előző részben általában írtunk a szabálysértésekről, ezúttal a
leggyakoribb kérdésekre próbálunk választ adni.
A szabálysértések megállapítását és szankcionálását az általános
jogszabályok tekintetében a 2001.
évi 2. sz. kormányrendelet szabályozza, ez minden szabálysértésre
érvényes. A jogszabály kiegészül
az adott jogterület speciális és alkalmazandó szabályaival (pl. építkezés esetén a szabálytalanságot a
fenti kormányrendelet, valamint a
speciális, építkezésekre vonatkozó
1990. évi 50. sz., az építkezések
engedélyeztetéséről szóló törvény
együttes rendelkezései szerint kell
megállapítani és büntetni).
Szabálysértést megállapítani a
tett elkövetésétől számított maximum 6 hónapon belül lehet, ezután
a tett elévül, vagyis ennek a határidőnek a letelte után már nem lehet
megállapítani a szabálysértést.
Ez az oka annak, hogy a kamerával rögzített közlekedésügyi szabálysértések – pl. gyorshajtás,
útadó befizetésének elmulasztása –
esetén a jegyzőkönyvek későn,
akár több hónap elteltével érkeznek meg, hiszen ilyen szabálysértést naponta akár több százat is
elkövetnek, és a rögzítő kamerafelvételeket emberek kell feldolgozzák, ez nem mehet automatikusan.
Viszont a hatóságok ügyelnek arra,
hogy ne lépjék túl a 6 hónapos törvényes határidőt.
Újdonság: az útadóval kapcsolatos szabálysértésekre vonatkozó
rendelkezéseket módosította a parlament 2018. február 5-én. Ezek a
módosítások viszont csak a Hivatalos Közlönyben történő kihirdetéstől számított 6 hónap után
lépnek érvénybe, addig a régi szabályozás alkalmazandó.
Az új szabályozás szerint az útadóval kapcsolatos szabálysértési
jegyzőkönyvet annak kiállításától
számított legtöbb 2 hónapon belül
kell kiközölni. Az útadóval kapcsolatos szabálysértési jegyzőkönyvet
a szabálysértéstől számított 4 hónapon belül kell kiállítani, másképpen a tett szankcionálása elévül.
Ugyanakkor a tett elkövetése és a
kiállított jegyzőkönyv kiközlése
közötti időszakban nem lehet
ugyanarra a gépjárműre új büntetést kiszabni az útadó be nem fizetéséért.
Visszatérve a szabálysértések általános szabályozásához, a jegyző-

könyv felvételétől számított egy
hónapon belül azt ki kell közölni a
szankcionált személlyel, ellenkező
esetben a büntetések végrehajtása
elévül, vagyis azokat már nem
lehet végrehajtani.
Lehetőség van a pénzbüntetés
felének a jegyzőkönyv közlésétől
vagy átvételétől számított 48 órán
belüli kifizetésére, de csak akkor, ha
ezt az illető szabálysértést szankcionáló jogszabály lehetővé teszi.
A befizetéssel kapcsolatosan
annak módja (készpénzzel vagy átutalással) és helye lényegtelen, a
lényeg, hogy az összeg a megfelelő
állami kincstári (trezorerie) számlára kerüljön, függetlenül attól,
hogy hol van a pénzbüntetés beszedésére jogosult személy, hol követték el a szabálysértést, milyen
állampolgárságú volt a szabálysértő, hol van a lakhelye vagy
székhelye.
A befizetési bizonylatot a törvény értelmében kötelező postán,
faxon vagy e-mailben elküldeni a
bírságot kirovó intézménynek, a
büntetés későbbi végrehajtásának
elkerülése miatt.
Közlekedési szabálysértés esetén, amennyiben a pénzbüntetés
nem haladja meg a 20 büntetőpont
értékét, a büntetést helyben ki lehet
fizetni a közlekedésügyi rendőrnek, aki erről köteles nyugtát kiállítani.
A jegyzőkönyv aláírása a közhiedelemmel ellentétben nem jelenti
annak elismerését, csak tudomásulvételét, tehát ha aláírtuk a jegyzőkönyvet, utólag azt a bíróságon
meg lehet támadni. Ugyanez a helyzet a büntetés kifizetése esetén, a
bírság befizetése nem jelenti a tett
elismerését. Fontos tudni, hogy a
jegyzőkönyvet felvevő hatósági
dolgozónak kötelessége megkérdezni, hogy vannak-e észrevételeink a szabálysértéssel kapcsolatosan, és azokat jegyzőkönyvbe
kell vennie a megjegyzés (menţiuni) rovatban.
Ugyanakkor jogunk van visszautasítani a jegyzőkönyv aláírását és
átvételét, ebben az esetben a jegyzőkönyvet postai úton kell kiközöljék a törvényes lakcímre, amit
viszont kötelező módon közölni
kell. A jegyzőkönyv aláírásának
visszautasítását, vagy ha a jegyzőkönyvet más okból nem sikerült
aláírni, egy segédtanúval kell bizonyítani, aki nem lehet szabálysértést
megállapító
jogkörrel
felruházott állami dolgozó. Az már
vita tárgyát képezi a bíróságokon,
hogy ez a személy csak a jegyzőkönyvet felvevő személynek nem

lehet munkatársa, vagy minden
ilyen jogosítvánnyal rendelkező állami dolgozóra vonatkozik…
Ugyanitt meg kell említeni,
hogy a „rendőr rendőrnek tanúja
nem lehet” közhasználatú elv ilyen
értelemben árnyalásra szorul, a
gyakorlatban a bíróságok ugyanis
szemtanúként el szokták fogadni a
szabálysértést megállapító dolgozó
munkatársát, azzal indokolva ezt,
hogy a törvény csak a segédtanú
(„martor asistent”) esetében fogalmaz meg tiltást, a szemtanú („martor ocular”) esetében nem. Nem
értünk egyet ezzel az állásponttal,
hiszen a szemtanú sokkal fontosabb és súlyosabb dolgokat tud bizonyítani, mint egy segédtanú, aki
csak az aláírással kapcsolatos körülményeket igazolja – habár a szabálysértő
hiányában
felvett
jegyzőkönyv esetén ez is nagyon
fontos elem –, ezért szemtanú esetében annál inkább kellene működjön a segédtanúra vonatkozó tiltás.
Abban az esetben, ha a jegyzőkönyvet nem írták alá, és ezt nem
igazolja segédtanú, vagy a tanúnak
nem lehetett segédtanúi minősége
(például ugyanannak a szankcionáló szervnek az alkalmazottja), a
jegyzőkönyv bíróságon megsemmisíthető.
Fontos megjegyezni, hogy nem
minden tartalmi/formai hiba vezet
abszolút semmisséghez. Abszolút
semmisséghez vezet a hivatkozott
kormányrendelet 17. paragrafusa
által előírt kötelező elemek fel nem
tüntetése: a szankcionált személy
és a szankciót megállapító személy
teljes nevének hiánya, ez utóbbi
esetében annak hivatali minősége
is (pl. rendőr), a tett leírása és elkövetésének időpontja, valamint a
jegyzőkönyvet felvevő személy
aláírása. A gyakorlatban a bíróságok a tett nem teljes és konkrét leírását vagy csak a jogszabály
mechanikus bemásolását egyenértékűnek fogják fel a tett leírásának
elmulasztásával, ezért megsemmisítik a jegyzőkönyvet.
Abban az esetben, ha más hibát
észlel a bíróság a jegyzőkönyv felvétele esetén, az úgynevezett relatív semmisség feltételeit vizsgálja
meg, amely csak akkor vezet a
jegyzőkönyv megsemmisítéséhez,
ha ebben igazolják a megsértett
jogszabályt, a sértett fél érdekét és
kárát, valamint az irat megsemmisítésének szükségességét, vagyis
azt, hogy az elkövetett hibát miért
nem lehet másképpen orvosolni.
Ez a gyakorlatban sokszor nem
egyszerű feladat.
(Folytatjuk)

Pontosítás a vidéki rendőrőrsök munkaprogramjáról

Állandó készenlétben vannak

A Belügyminisztérium február 19-i közleményében pontosítást juttatott el szerkesztőségünkhöz a vidéki rendőrőrsök tevékenységéről a médiában megjelent hírek
kapcsán.

Az országos rendőr-főkapitányság alkalmazottainak létszámától függetlenül a vidéki rendőrőrsökön
sosem volt állandó ügyelet, azokban az időkben is hasonlóképpen működtek, amikor nem volt ekkora személyzethiány, illetve nem kérték a 40%-os pótlékot –
áll a tájékoztatóban. Az intézmény vezetősége az eddigi közleményekben is hangsúlyozta, hogy a rendőrségi szolgálat nem ér véget a nyolcórás

munkaprogrammal, mivel a rendőrség nem csupán 16
óráig dolgozik, amint azt a közvéleménnyel hamisan
el szerették volna hitetni. Az a tény, hogy egy községi
rendőrőrs a munkaidő lejártával bezár, nem jelenti azt,
hogy a rendőrségi szolgálat másnapig fel van függesztve. Vidéken minden településen a munkaidő lejártával a beavatkozásokat továbbra is biztosítják,
mégpedig azon elv alapján, hogy az eseményhez legközelebb lévő rendőrnek kell intézkednie. A munkaprogramon kívüli intézkedéseket a területi egységek
főnökei szervezik meg járőrcsapatok alakításával,
amelyben rendőrőrsök, vidéki rendőrségek stb. munkatársai vesznek részt. (szer)
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Tanfolyamok
és szakmai képzések

A Maros Megyei Munkaerőnyilvántartó és Elhelyezési
Ügynökség szakmai képzési
programokat szervez márciusban az alábbi mesterségek
és foglalkozások elsajátítására:

Pizzakészítő –Nyárádszeredában
és Marosvásárhelyen, humánerőforrás-felügyelő Marosvásárhelyen,
illetve manikűrös-pedikűrös.
A munkanélküliekre és a foglalkoztatottság ösztönzését szabályozó
2002. évi 76-os számú törvény előírásai szerint ingyenes képzéseken,
tanfolyamokon, továbbképzőkön
vehetnek részt azok a munkanélküliek, akik az elhelyezési ügynökség
nyilvántartásában álláskeresőként
szerepelnek – áll a Gheorghe Ştef
ügyvezető igazgató kézjegyével ellátott közleményben. Ugyancsak
jogosultak az ingyenes szakmai tanfolyamokon való részvételre azok a

vidéken élő és tevékenykedő személyek, akiknek nincs rendszeres
havi jövedelmük, vagy az érvényben lévő társadalmi referenciamutatónál, azaz 500 lejnél alacsonyabb
a havi jövedelmük, és szerepelnek
a munkaerő-elhelyezési ügynökség
nyilvántartásában.
Az ügynökség közleménye szerint tíz személy számára írtak ki
szakmai felmérést, éspedig kereskedelmi alkalmazott – két személy,
víz- és szennyvízhálózat-szerelő –
hat személy, kőműves-vakoló-kőfaragó – két személy számára.
A Maros megyei AJOFM által
szervezett tanfolyamokról bővebb felvilágosítás az ügynökség
székhelyén, Marosvásárhelyen, a
Iuliu Maniu utca 2. szám alatt,
vagy a 0265/263-760-as telefonszámon (115-ös mellék) kérhető,
kapcsolattartó: Boar Adela.
(pálosy)

Kétnyelvű rendőrségi tájékoztatás

A szabálytalanul várakozóknak
Február 19-e és 25-e között
Együtt egy európai, civilizált városért
címmel
felvilágosító
kampányt szervez Marosvásárhely helyi rendőrsége, a
megállni és várakozni tilos
jelzőtáblákat figyelmen kívül
hagyó sofőröket célozva.

Pálosy Piroska

Az akcióval mind a helyi, mind a
megyeszékhelyen áthaladó forgalomban részt vevőket célozzák
annak érdekében, hogy tudatosítsák
a közúti szabályok, ezúttal a jelzőtáblák betartásának fontosságát. Az
elmúlt időszakban megnőtt az ilyen
jellegű szabálysértések száma a
város területén – ezért bizonyos
napszakokban zajlik a figyelmeztetés – mondta Damaschin Ioan, a
helyi rendőrség vezetője.
Az akció keretében kétnyelvű –
román és magyar – figyelmeztető
színes szórólapok elhelyezésével
hívják fel az autósok figyelmét a
megállási és várakozási tilalmat
jelző táblákra annak érdekében,
hogy minél nagyobb célközönséghez eljusson az információ. A szórólapokon
mindkét
nyelven
figyelmeztetnek az elkövetett kihágásra, jelzik a törvényes előírásokat
és a szabálysértés miatt kiróható
bírságokat. A helyi rendőrség képviselője szerint hetente kétszáz körüli az ilyen típusú kihágás, ezért is
tartották szükségesnek a figyelemfelkeltő akció megszervezését.
– Bírságolnak is, vagy egyelőre a
figyelmeztetés a cél?
– Igen, bizonyos esetekben bírságolnak is a helyi rendőrök. Az akció

a marosvásárhelyi és a városunkba
érkező sofőröknek is szól, hogy
tartsák be a közlekedési szabályokat, mert a hazai gépjárművezetők
nyugat felé tartva a közutakon sokkal elővigyázatosabbnak és szabálytisztelőbbnek bizonyulnak,
mint saját országukban vagy városukban, ahol szándékosan állnak
meg tiltott zónákban csak azért,
mert ügyes-bajos dolgaikat ott intézik.
– Milyen bírságokra számíthatnak a szabálytalankodók?
– A bírságok két és három büntetőpontot érnek, egy büntetőpont értéke 145 lej. Pénzbírsággal és két
büntetőponttal a megállást, három
büntetőponttal a várakozást bírságolják. A város infrastruktúráját figyelembe véve mindenkinek, aki a
forgalomban részt vesz, tiszteletben
kell tartania a jelzőtáblákat, illetve
be kell tartania a közúti szabályokat.
– Sokan megkérdőjelezik a helyi
rendőrség hatáskörét, miszerint
közúti vétségekért bírságokat róhatnak ki – vetettük fel a helyi rendőrség vezetőjének.
– A 155-ös számú törvény 7-es
cikkelye értelmében szabálytalan
parkolás, megállás vagy várakozás
esetén intézkedhet a helyi rendőrség, amely a 2000. évi 195-ös
számú sürgősségi kormányrendelet
alapján fejti ki hatáskörét. A sürgősségi kormányrendelet szerint a
fent említett szabálysértésekért bírságolhat a helyi rendőrség, szükség esetén pedig az országos
rendőrséggel együtt intézkedik –
hangsúlyozta a helyi rendőrség vezetője.
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Röviden

lyezés): 1. (1.) Németország 1602 pont, 2. (2.) Brazília
1484, 3. (3.) Portugália 1358, 4. (4.) Argentína 1348,
5. (5.) Belgium 1325, 6. (6.) Spanyolország 1231, 7.
(7.) Lengyelország 1213, 8. (8.) Svájc 1190, 9. (9.)
Franciaország 1183, 10. (10.) Chile 1153, 11. (11.)
Peru 1128, 12. (12.) Dánia 1099, 13. (13.) Kolumbia
1095, 14. (14.) Olaszország 1052, 15. (15.) Horvátország 1048, ...36. (40.) Románia 737, ...49. (54.) Magyarország 630.
* Bemutatta első autóját az Alfa Romeo Sauber. A
külső mellett a csapat egésze is megújult. A cél, hogy
visszazárkózzanak a Forma–1 középmezőnyébe.

* Két mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó Bajnokok
Ligája nyolcaddöntőjének első felvonása: a Manchester United a Sevillához látogat (élő közvetítés a Telekom Sport 1-en, az M4 Sporton és Szlovák 1 TV-n), míg
az AS Roma a Sahtar Donyeck vendége lesz (Telekom
Sport 2). Mindkét találkozó 21.45 órakor kezdődik.
* Két és fél hónap szünet után a héten folytatódnak
a magyar klubfutball küzdelmei. Elsőként a Magyar
Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit rendezik, a
legjobb 16 között hét élvonalbeli együttes érdekelt.
* A Ferencváros többször is
folytatott puhatolódzó tárgyalásokat Dzsudzsák Balázzsal –
értesült a Bors című napilap.
Az, hogy a magyar válogatott
csapatkapitánya visszatér-e az
NB I-be, azon múlhat, hogy a
budapesti klub tud-e az igényeinek megfelelő fizetést biztosítani, írták.
* Magyarország öt helyet
javítva a 49. a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA)
világranglistáján. Románia
négy helyet javított, jelenleg a
36. A top 15-ben nem történt
változás, az élen továbbra is
Németország áll, Brazília és
Portugália követi. A rangsor
(zárójelben az előző havi he- Bemutatta autóját a Forma–1-ben szereplő Alfa Romeo Sauber

Az ASA nélkül folytatódik a 2. liga

Elutasította hétfőn a marosvásárhelyi táblabíróság a
Marosvásárhelyi ASA csődvédelmi biztosának a fellebbezését, így érvényben maradt a Maros megyei különleges törvényszék ítélete, amelyben kimondták a
sportszervezet csődjét. Eredetileg február 5-én kellett

volna döntést hirdetni, de az igazságszolgáltatási intézmény akkor kéthetes halasztást jelentett be.
Az ítélet értelmében az ASA klub visszalép a 2. ligás
labdarúgó-bajnokságból, amelyben a hét végén lesz a
tavaszi kapunyitás.

A Bolyai Diákszövetség és a Bolyai Collegium Alapítvány szervezésében február 23-án, pénteken 13 órától először kerül megrendezésre a BOLYAIATHLON,
azaz a Bolyai téli olimpia. A verseny lényege: a jelentkező bolyais diákcsapatok négy próbában kell összemérjék ügyességüket. A próbánként összegyűjtött
pontszámok összessége adja majd a végső sorrendet,
tehát a legtöbb pontot összegyűjtő csapat (osztály) lesz
a verseny győztese. Osztályonként maximum tíztagú
csapatok jelentkezhetnek, amelyben legalább 3 lánynak is kell szerepelnie. Ennél több lehet, de kevesebb
nem.
Szükség esetén jelentkezhetnek „kevert” (két osztályból álló) csapatok is.
Próbák:
• Biatlon szárazon – váltóverseny: 4 személyes csapatok, amelyből legalább két lány részvétele kötelező.
Futás + teniszlabdával célba dobás, elhibázás esetén
„büntető kör” futása.
• Hobbihoki – csapatverseny: 4 személyes csapatok, amelyből legalább egy lány részvétele
kötelező. Kiskapukra, floorballütőkkel és floorballlabdával játsszák, az a csapat győz, amelyik a legtöbb gólt üti.
• Kötélhúzás – csapatverseny: 6 személyes csapatok,
amelyből legalább egy lány részvétele kötelező. Aki
bírja, húzza!
• Csoportos „sífutás” – csapatverseny: 3 személyes
csapatok, amelyből (legalább) egy lány részvétele kö-

telező. A 3 személyből álló csapat egy közös sípárral
kell végigmenjen egy kirajzolt pályán.
Pontozás:
Minden próba lejártával, a kialakult rangsornak
megfelelően, a csapatok pontokat kapnak. A legtöbbet
az első, a legkevesebbet az utolsó. Az első három helyezett minden próbában „többletpontot” is kap jutalomként, így annak a csapatnak is van esélye előbbre
lépni, amelyik egy próbában kimagaslóan teljesít, viszont a többiben valamivel gyengébb.
A verseny legvégén a csapatok minden próbában
szerzett pontszáma összeadódik, a legtöbb ponttal rendelkező osztály kapja a főnyereményt.
Minden osztálynak itt a helye!
Fődíj: a nyertes csapat egy egyhetes VIBE FESZTIVÁL-bérletet nyer.
Az eseményre szívesen látnak közönséget, drukkolókat is (felnőttek, más diákok). A mókából ők is ki kell
vegyék a részüket:
– Nordic Walking – egy kört a Bolyaiért. A Bolyaisportpálya felújítása folytatódik. A pálya világítási
rendszerének felújítása a következő cél.
– Gulyásparti – a Bolyaiért. Szeretettel várnak minden
diákot, szülőt, barátot, „öregdiákot”, vásárhelyit a résztvevőkkel együtt szórakozni, és hogy a szokásos péntek
délutáni gulyását, forró teáját a pályán fogyassza el.
16 órától kész a gulyás!
További információk: tel. 0722-667-7883, Szathmáry Zsolt, Bolyai Collegium Alapítvány

Bolyaiathlon

Korona néven jön az új kriptovaluta

A hét végén nemzetközi sajtóértekezleten mutatták be
Budapesten az új kriptovalutát, a koronát. A fejlesztők azt
ígérik, hogy az új fizetőeszközzel lehet majd globálisan a
legolcsóbban vásárolni.

A Korona Development Team,
Jean-Marc Stiegemeier, a Wall
Street egykori pénzügyi tanácsadójának vezetésével mutatta be a
blockchain alapú kriptovalutát, a
koronát. Az új fizetőeszközt március 26-án Svájcban indítják útjára.
A bemutatón elhangzott, hogy a
korona üzleti modelljének része
lesz egy erre a célra létrehozott
bank és fizetési platform, amely a

svájci pénzügyi hatóságok felügyelete alatt működik majd. A korona
megalkotói szerint a jelenlegi kriptovaluták 90 százaléka semmiféle
reális tranzakcióra nem alkalmas,
szinte csak „teoretikus” pénzügyi
eszköz, árfolyama ezért néhány nap
leforgása alatt több ezer dollárral
változhat.
A tervek szerint a rendszer globális webáruházként is működik majd,
ahova nemcsak áruikat, de szolgáltatásaikat is feltölthetik az eladók.
A sajtótájékoztatón bemutatott üzleti modell értelmében a koronával
vásárlók világszerte a legkedvezőbb
ajánlatot találhatják meg. Például
jelenleg egy csúcskategóriás mobil-

telefon Európában annyival drágább, mint Amerikában, hogy érdemes átrepülni az óceán másik
oldalára, megszállni két éjszakára,
visszautazni, és a vevő még így is
jól jár.
A vásárlók költségeit az is csökkenteni fogja, hogy a hagyományos
gyakorlattal szemben alig kell
tranzakciós költséget fizetni – míg
a bitcoin használata során utalásonként 20 dollár a kiadás –, a jóváírás
pedig az eladó számláján szinte
azonnal megtörténik. A fejlesztők
ezért úgy gondolják, hogy a korona
új távlatokat nyithat a globális vásárlási szokások és pénzügyi tranzakciók területén. (közlemény)

Összehívó

Marosvásárhely polgármesterének 2018. február
20-i 1841-es számú rendelete értelmében február 27én, kedden 14 órára rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot a polgármesteri hivatal
Győzelem téri 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő napirenddel:
1. Határozattervezet a Locativ Rt. 2018. évi költségvetésének elfogadására.
2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Piacadminisztráció
2018. évi költségvetésének elfogadására.
3. Határozattervezet az Administraţie şi Turism Kft. 2018. évi
költségvetésének elfogadására.
4. Határozattervezet a Helyi Közszállítási Rt. 2018. évi költségvetésének elfogadására.
5. Határozattervezet: a marosvásárhelyi idősek otthonában a létszámkeret megváltoztatása 8730CR-V-I szociális szolgáltatás kódra
6. Határozattervezet a részletes városrendezési terv dokumentációjának elfogadására egy lakóház építésére a C-tin Hagi Stoian utcában, haszonélvezők: Podari Valeriu-Daniel és Podari
Lucia-Alina.
7. Határozattervezet a polgármesteri hivatal bővítési, manzárdosítási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról
8. Határozattervezet a municípium tulajdonában lévő nem lakás
rendeltetésű helyiségek odaítélésének sürgősségi listája elfogadásáról.
9. Határozattervezet a Friedrich Schiller iskola sporttermének
megvalósíthatósági tanulmányához szükséges műszaki-gazdasági
mutatók elfogadásáról.
10. Határozattervezet a Măgura utca felújításához szükséges műszaki-gazdasági mutatók elfogadásáról.
11. Határozattervezet a Legelő utca korszerűsítéséhez szükséges
műszaki-gazdasági mutatók elfogadásáról.
12. Határozattervezet a Rampei – Dózsa György utcák kereszteződésénél körforgalom kialakításához szükséges beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
13. Határozattervezet a Dózsa György – Béga – Rozmaring utcák
kereszteződésénél körforgalom kialakításához szükséges beruházás
műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
14. Határozattervezet a Béga utca korszerűsítését célzó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
15. Határozattervezet a Bucegi utca korszerűsítését – műszaki
felmérés, DALI, járda és aszfaltburkolat felújítása – célzó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
16. Határozattervezet a Bodoni utca Dózsa György és Béga utca
közötti szakaszának korszerűsítését célzó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
17. Határozattervezet egy marosvásárhelyi 108 négyzetméteres
területnek az Actamedica Kft. tulajdonából Marosvásárhely municípium tulajdonába kerüléséről.
18. Határozattervezet egy 350 négyzetméteres területnek Filimon
Béla tulajdonából Marosvásárhely municípium tulajdonába kerüléséről.
19. Határozattervezet egy Marosvásárhely belterületén (Nagy
Szabó Ferenc utca) lévő 115 négyzetméteres telek felének Papuc
Ovidiu Laurenţiu és Papuc Teodora tulajdonából a város tulajdonába való kerüléséről.
20. Határozattervezet egy Marosvásárhely belterületén (Nagy
Szabó Ferenc utca) lévő 49 négyzetméteres teleknek Papuc Ovidiu
Laurenţiu és felesége, Papuc Teodora tulajdonából a város tulajdonába való kerüléséről.
21. Határozattervezet Niţu Ioan Marcel és a municípium közötti
telekcseréről és a 2011. 06.30/268-as számú határozat 4. cikkelyének
visszavonása.
22. Határozattervezet a municípiumi közhasznú szolgáltatás
szervezési és működési szabályzatának aktualizálásáról.
23. Határozattervezet a Somostetőt ügykezelő osztály szervezési
és működési szabályzatának időszerűsítéséről.
24. Határozattervezet a Kishegyszőlő utca felújítási munkálatai,
műszaki felmérése műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
25. Határozattervezet a Constantin Dobrogeanu Gherea utca felújítási munkálatai, műszaki felmérése műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
26. Határozattervezet a marosvásárhelyi Sportoló utca nevének
megváltoztatásáról dr. Czakó József utcára.
27. Határozattervezet a December 30. utca nevének megváltoztatásáról I. Mihály király utcára.
28. Határozattervezet Marosvásárhely részvételi költségvetéséről.
29. Határozattervezet a 2017. május 4-i 156-os számú tanácsi határozat visszavonásáról, amely a fizetéses parkolókat karbantartó
és üzemeltető közszolgáltatás odaítélésének módjára vonatkozik,
és a 2017. évi 68-as számú helyi tanácsi határozat 2. cikkelyének
visszavonásáról.
Dr. Dorin Florea polgármester
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket,
átkokat old fel, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres
a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

2018. február 21., szerda ______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ
Marosszentgyörgyön
egy
rendezett
családi
ház
manzárdlehetőséggel alkudható áron.
Tel. 0365/731-259. (6973)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen közelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltözhető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőközponttal rendelkezik. Tel. 0744-394333. (sz.-I)
ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)
TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán. Tel.
0758-548-501. (sz.-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Kerekes András névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (6975)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)
BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatornajavítás. Nyugdíjasoknak 30% kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (6855)
BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatornajavítás. Nyugdíjasoknak 30% kedvezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)
VÁLLALUNK:
tetőjavítást,
festést,
szigetelést, gipszkartonozást, padló- és
falicsempelerakást. Komolyságot várunk
el és ajánlunk. Tel. 0751-471-965. (6940)

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető szívünkben az örök fájdalom. Az élet
csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át. Nem foghatjuk már két dolgos kezed, nem
simogathatjuk már őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
marad a csend, mindent köszönünk neked. Szívünk összeszorul, ha rád gondolunk, csak a
szép emléked maradt, amit gondosan ápolunk. Lelked, mint
fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk,
könnyes szemünk már többé nem talál, de tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, utat mutatsz, mert a szívünkben örökre itt maradsz. Arcunkat könny mossa, mert nem
vagy már többé, de szívünkben élni fogsz örökké. Visszahoz
egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg a földön élünk, sosem
lesz ez másképp. Tíz éve, hogy rászállt szívünkre a bánat,
nincs semmi, ami ennél jobban fájhat.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk február 21-én a
marosszentkirályi id. GYÉRESI GYULÁRA halálának 10. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, Annuska, három gyermeke családjukkal
együtt. Nyugodjál békében! (6945-I)
„A bánat, a fájdalom örökre megmarad,

Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Soha el nem múló fájdalommal emlé-

kezünk február 21-én BERECZKI
ERZSÉBETRE szül. Nagy halálának

harmadik évfordulóján. Isten adjon
neki csendes, békés nyugodalmat!

Férje, lánya, unokája és testvérei.
(6927)

MEGEMLÉKEZÉS
Elmentek azok, akiket a legjob-

ban szerettünk, akiknek az éle-

tünket köszönhetjük.

Fájó szívvel emlékezünk a leg-

Fájdalommal
emlékeztetem
mindazokat, akik ismerték drága
édesanyámat, NEMES ÁGNEST,
hogy ma van halálának 3. évfordulója. Nyugodjon békében!
Lánya, Gizi és családja. (6917-I)

jobb szülőkre, a magyarsárosi

ZSOLD ANNÁRA szül. Orbán, aki

1978. február 21-én, 40 éve, hogy

elhagyott minket, őt követte

édesapánk, ZSOLD SÁNDOR,
kinek szíve 2004. augusztus 1-

jén, 14 éve utolsót dobbant. Em-

lékezünk testvérünkre, ZSOLD

JÓZSEFRE (Bátya), kinek szíve

három és fél éve utolsót dobbant,
és pihen a szülők mellett. Emlé-

kük legyen áldott és pihenésük

csendes! Szeretettel emlékezünk
rájuk. Bánatos szeretteik. (6947)

Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott, s pihen az áldott
kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te nem leszel halott,
örökké élsz, mint a csillagok.
Fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára és nagytatára, VÉGH ATTILÁRA halálának
második évfordulóján. Emléked
szívünkben őrizzük. Lányaid:
Aliz, Emőke és családja, unokád,
Attila. (6964)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK autogén és plazmavágáshoz értő MUNKÁST, valamint általános ESZTERGÁLYOST.
Kedvező fizetés. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090. (19846-I)

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

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCAKEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk.
Tel. 0724-989-092, 0720-071-432. (19851)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG munkatársakat
keres: RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT és RAKTÁROST. Tel. 0725-578-030. (sz.-I)

ÉLELMISZERRAKTÁRBA alkalmazunk RAKTÁROST. Érdeklődni a 0742-134-440-es telefonszámon
lehet. (19869-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19871-I)
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Áldott maradjon a hely, a perc, amelyet
megosztottunk e rendíthetetlen, önzetlen szeretettel és segítőkészséggel
felvértezett személyiséggel.
Megtört szívvel, bánatos lélekkel
tudatjuk, hogy a szeretett és tisztelt
DĂNĂILĂ ERZSÉBET
született Lakatos (Bözsi)
volt szovátai lakos, az IIB volt titkárnője,
csendesen megpihent 2018. február 17én, 89 éves korában. Drága halottunk
földi maradványait 2018. február 21-én,
szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi
katolikus temető alsó kápolnájából, református szertartás szerint.
Reméljük, megtalálja kiérdemelt szerepét a fény útján, és őrködik
fölöttünk.
Gyászoló szerettei. (6965-I)
Szomorú szívvel emlékezünk id.
SZENTGYÖRGYI SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Akik
szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (6944-I)

Lehunytad szemedet, csendesen

Szomorú szívvel emlékezünk és
emlékeztetünk a nyárádszeredai
id. ASZALÓS FERENCZRE halálának évfordulóján. Kegyelettel,
szerettei. (sz.-I)

legdrágább férjtől, édesapától,

Február hónapban elhunyt szüleimre és testvéremre emlékezünk:
a nyomáti születésű ifj. NAGY
KÁROLYRA halálának 28. évfordulóján, id. NAGY KÁROLYRA
halálának 14. évfordulóján, valamint NAGY JULIANNÁRA szül.
Csiszér halálának 7. évfordulóján. Fiuk, Sándor, felesége és az
unokák. (6973)
Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, búcsúzás nélkül csendesen elmentél. Elmentél tőlünk,
de nem mentél messze, tovább
élsz bennünk szívünkbe rejtve.
Szomorú szívvel emlékezünk február 21-én id. SIDÓ LAJOSRA halálának 7. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A Sidó, Szakács és Kovács családok. (6987)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya,
nagymama,
dédmama, testvér,
VITUS KATALIN
született Nyíri
2018. február 19-én, életének 80.
esztendejében átadta lelkét Teremtőjének.
2018. február 21-én 13 órakor a
marosvásárhelyi református temetőben kísérjük utolsó földi útjára.
Emlékét szeretettel őrizzük: gyermekei és családjuk, unokái és
dédunokája. (6931-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, testvér,
rokon és szomszéd, a kebelei
özv. MOLDOVÁN IRMA
szül. Czegő
életének 80. évében hosszú
szenvedés után megpihent. Temetése február 22-én du. 2 órakor lesz a kebelei ravatalozóból,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (6990-I)

elmentél, szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél. Maradt a

bánat és egy csendes sírhalom,
szívünkben gyász és örök fájda-

lom.

Megrendült szívvel búcsúzunk a

apóstól, nagytatától,

LÁSZLÓ JÁNOSTÓL

aki életének 69. évében csendesen megpihent. Szeretett halot-

tunkat

2018.

február

21-én,

szerdán 13 órakor helyezzük

örök

nyugalomra

a

maros-

keresztúri temetőbe, református

szertartás szerint. Emlékét szívünkben őrizzük.

A gyászoló család. (6969-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-

hagyva, amit reménykedve hordoztál

magadban.

Lehunytad

szemed, csendesen elmentél,

szívedben csak az volt, hogy

minket szerettél. Munka és küzdelem volt az életed, örökre meg-

pihent dolgos két kezed. Maradt

a bánat és egy csendes sírhalom,

szívünkben gyász és örök fájda-

lom.

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától,

MÁRTON ÁRON CSABÁTÓL

aki életének 36. évében csende-

sen megpihent. Temetése 2018.
február 22-én 13 órakor lesz a

megyei kórház mögötti temető-

ben, református szertartás sze-

rint.

Bánatos felesége és két gyereke:

Andrea és Norbert. (6982-I)

Mély megrendüléssel búcsúzom

drága vejünktől,

MÁRTON ÁRON CSABÁTÓL

aki hirtelen, 36 évesen eltávozott
szeretteitől. Emléke legyen áldott!

Bánatos anyósa. (6982-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket és őszinte

részvétünket

fejezzük

ki

Bárdosi Ili tanító néninek sze-

retett ÖCCSE elvesztése miatt

érzett mély fájdalmában. Vi-

gasztalódást, Ili néni! Nyu-

godjon békében! A torna-

csoport tagjai. (6979-I)
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