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Nőnek a parkolási illetékek

Zöld- és környezetbarát beruházásokat ígérnek

Kortárs drámák
a Nemzeti
Színházban

A drámák jellegzetességeire reflektálva az előadások rendezői mindkét
produkciót a román és a magyar társulat színészeivel közösen hozták
létre, így az előadások többnyelvűsége és a többnyelvűséggel való
játék, a kultúrák közti áthallások kiemelt hangsúlyt kapnak.

____________2.
Garabonciások
Temesváron

Marosvásárhely idei költségvetésének
elfogadása még hátravan, a város képviselő-testülete azonban már tavaly
számos olyan beruházásról döntött,
amelyeket a 2019-es büdzséből fedeznek. Hogy változnak-e a helyi adók, illetve milyen fontosabb terveket tud
finanszírozni az önkormányzat idén,
melyek a főbb kihívások, erről Peti
András RMDSZ-es közgyűlési képviselővel, a tanács költségvetési bizottságának tagjával beszélgettünk.

Antalfi Imola

– A lakosságot nyilván nagyon érdekli, hogy
idén változnak-e a helyi adók és illetékek.
– A 2019-es évre vonatkozó adókat és illetékeket az elmúlt év folyamán jóváhagytuk. Ami
a legfontosabb és a legtöbb embert érinti, az az
ingatlanok (épület, terület, lakás) adója. Annak
ellenére, hogy az adótörvénykönyv elég nagy
intervallumot biztosít a városi tanácsoknak a
helyi adók mértékének megállapítására, illetve
lehetőséget ad arra, hogy az országos statisztikai hivatal által közzétett hivatalos inflációs rátának megfelelően növelje az adókat, a városi

Fotó: Nagy Tibor

tanácsnak és elsősorban a többséget alkotó
RMDSZ-tanácsosoknak köszönhetően 2019ben az adók egyáltalán nem növekednek, sőt mi
több, minden olyan kedvezményt, amelyre lehetőséget nyújt az adótörvénykönyv, megtartottunk. Példaként említem a műemlék épületeket,
amelyek esetében teljes az adómentesség, gépkocsiknál a hibrid járművek és természetesen az
elektromos meghajtású járművek, ami azt jelenti, hogy ezek után a tulajdonosnak nem kell
adót fizetnie.
(Folytatás a 4. oldalon)

A mitizáló vagy bagatellizálni akaró,
önigazoló publikációkkal szemben egy
továbbgondolásra és további kutatásra késztető kötetet szerkesztett Sarány István a Garabonciás együttes
története kapcsán.

____________7.
Jogosítvány
a jövőhöz!

Kifizetik a sofőriskola költségeit olyan
hátrányos helyzetű fiataloknak, akiknek a munkavállalásnál előny vagy feltétel a hajtási jogosítvány, illetve
hasznos eszköz a munkaköri teendők
ellátásában vagy kiterjesztésében.

____________8.

Reszkető multik

Benedek István
Megkésett szilveszteri kabarénak sem volt gyenge alakítás a
pénzügyek regáti felelősének vasárnap esti tévészereplése. A miniszter bejelentésétől elvileg el kellett volna kezdjen reszketni a
nadrág azokon a fránya nagyvállalkozókon, ehelyett viszont a nevetőizmaik kaptak rángógörcsöt.
Az illető azt mondta, az idei évben az adóhatóság, melynek az
élére a napokban neveztetett ki új elnök hölgyet, a nagy adófizetőkre fog összpontosítani, mert ezek mindent elkövetnek, csak hogy
kevesebb adót fizessenek. Két ilyen rosszcsont multit is felhoztak
példaként a nézőknek, persze nevek nélkül. Ebből már annyit biztosra vehetünk, hogy az idén a kormány minden bajáért – közvetlen
vagy közvetett módon – a nemzetközi tőke lesz a felelős.
Szó se róla, a sok országban üzletelő nagymenőket a világ minden táján igyekeznek megsarcolni a politikusok, mert abból lehet
fizetni a választási ígéreteket. A multik meg a világon mindenütt
keresik az adórendszereken a kiskapukat, mert aki üzletel, az hasznot akar. A tisztesség és a törvényesség nagyon képlékeny fogalom
ebben a játszmában.
Annyi biztos: ha bármely kormány ki akarja apasztani a nagymenők zsebét, értenie kell a dolgát. Hozzáértéssel pedig a regáti
kormányt aligha lehet jellemezni, erre az egyik legjobb példa a
kapzsisági adójuk. Nem látják át a bankrendszerben zajló folyamatokat, így nem is értik, hogy lehetne úgy megcsapolni azt a lehetséges pénzforrást, hogy az máshol ne okozzon bajt, ezért
kapzsiság címszava alatt, hogy jól hangozzék a tévében, adót
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 5 perckor,
lenyugszik
16 óra 53 perckor.
Az év 9. napja,
hátravan 356 nap.

Kortárs drámák a Nemzeti Színházban

Ma MARCELL,
holnap MELÁNIA napja.
MELÁNIA: görög eredetű,
jelentése: fekete, sötét.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 8.

1 EUR
1 USD

max. 20C
min. -40C

100 HUF

1 g ARANY

4,6670
4,0772
1,4516

168,2768

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Gyertyagyújtás
a doni áldozatok emlékére

A Don-kanyari offenzíva 76. évfordulójára emlékezve a Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport
és az EMKE Maros megyei szervezete szervezésében január 13-án, vasárnap 18 órakor megemlékezésre kerül sor
a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, a Don-kanyari áldozatok emlékművénél.

Égjen a láng!

Január 12-én és 13-án tizedszer tartják meg az Égjen a
láng! ifjúsági keresztyén zenei fesztivált. A rendezvénynek
ez alkalommal is a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont. Szombaton az Ében zenekar, a Worship Team, a Reménység és az After 5, vasárnap a Sófár, az Élő Kövek, a
Graal zenekar és a paniti gyermekkórus lép színpadra. A
Parázsfészekben (Kisterem) alternatív programmal várják
az érdeklődőket: szombaton bizonyságtételnek és slam
poetrynek lehetnek részesei, valamint az Anima zenekar
és a Chameleon Jazz Band várja a fiatalokat. Vasárnap
Nyikó Anetta és Német Ádám szolgál. A legkisebbeket a
Szikrazugba várják. A rendezvény mindkét nap délután 5
órától kezdődik.

Fotósok téli tárlata

Hagyománnyá vált, hogy az év első fotókiállításán a marosvásárhelyi Bernády Ház emeleti galériájában a Marx József Fotóklub tagjai mutatják be az előző esztendőben
készült legérdekesebb felvételeiket. Idei bemutatkozásuk
minden eddiginél népesebb részvétellel lepi meg a közönséget. Harminc fotós, a klub jól ismert képviselői mellett
számos fiatal állítja ki képeit. A kiállítás megnyitójára január
10-én, csütörtökön 18 órakor kerül sor. A kiállítókat és fotóikat Nagy Miklós Kund publicista ajánlja az érdeklődők
figyelmébe.

Helyi termékek vására

A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán január 18-án, pénteken 8–19 óra között újra megtartják a Local Farmers Market vásárt, ahol helyi termelők
kínálják eladásra árujukat. A kínálatban egyebek mellett
kézműves sajtok, szörpök, lekvárok, hentesáru, ékszerek,
kozmetikumok, fűszerek, teák szerepelnek.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Tündérország

Múlt év december 15-én, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós és Liviu Rebreanu társulatainak közös szervezésében került sor a
Színház a százéves évfordulón elnevezésű eseménysorozatra, a Román vs.
magyar. Román–magyar kulturális interferenciák a színházban 1918 után
című projekt keretében. Az esemény
több tevékenységet is magában foglalt
– egy nemzetközi tudományos konferenciát, egy retrospektív kiállítás megnyitóját, egy adatszerű honlap
indítását, a romániai színházak igazgatóinak találkozóját, valamint két
kortárs dráma színpadi adaptációját. A
kortárs drámák bemutatója mindig
örömre ad okot, érdekes tapasztalat
látni, hallani azt, hogy a színház nyelvén miként gondolkodnak a ma hétköznapjairól a ma alkotói. A szóban
forgó két produkciót továbbra is műsoron tartja a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház: 2019 januárjában is
szerepel a repertoárban a decemberben bemutatott két előadás – George
Ştefan Tündérország és Dálnoky
Réka Tévedések tárháza című kortárs
drámái.
A Tompa Miklós Társulat George
Ştefan Tündérország című drámáját
tűzte műsorra Keresztes & Blaga rendezésében. Az előadás legközelebb január 10-én, csütörtökön 17.00 órától
lesz megtekinthető a nagytermi stúdiótérben.
A Tévedések tárháza című szatírát

a Liviu Rebreanu Társulat mutatta be
Nicu Mihoc rendezésében. A darab a
Communitas Alapítvány Száz év a
lépcsőházban című drámapályázatának nyertese. Az előadás január 10-én,
csütörtökön 20.00 órától tekinthető
meg a színház kistermében.
E két kortárs mű színpadi bemutatójának célja ösztönözni és támogatni
a fiatal kortárs magyar és román szerzők munkásságát. A drámák jellegzetességeire reflektálva az előadások
rendezői mindkét produkciót a román
és a magyar társulat színészeivel közösen hozták létre, így az előadások

többnyelvűsége és a többnyelvűséggel
való játék, a kultúrák közti áthallások
kiemelt hangsúlyt kapnak. Mindkét
produkció a Színház a százéves évfordulón eseménysorozat részeként jött
létre a Kulturális és Nemzeti Identitás
Minisztériuma támogatásával – olvasható a színház közleményében.
Jegyek válthatók a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kultúrpalotában
működő jegyirodájában (telefon:
0372-951-251), a színházban működő
jegypénztárnál (telefon: 0365-806865) és online a www.biletmaster.ro
honlapon. (Knb.)

Tévedések tárháza

EU-elnökségről és belpolitikáról ma az Erdély TV-ben

A Sajtóprés műsorban 20 órától az Európai Unió Tanácsának román elnökségéről, a belpolitikai konfliktusokról, illetve a közelgő RMDSZ-kongresszusról beszélgetnek a meghívottak: Frunda György ügyvéd, Novák Csaba Zoltán szenátor, valamint Pataky István, a Krónika főmunkatársa.

RENDEZVÉNYEK

Szórakoztató zenei fesztivál –
rendkívüli újévi hangverseny

A szórakoztató zenei fesztivál harmadjára megrendezésre kerülő koncertsorozat január 10-én, csütörtökön 19
órakor rendkívüli újévi hangversennyel kezdődik a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Pablo Boggiano argentin
karmester, műsoron J. Strauss-művek. A koncertre a 11es számú bérletek érvényesek. Az újévi hangversenyt 11én, pénteken 19 órakor megismétlik.

Rendkívüli utószilveszteri
hangverseny

Január 16-án, szerdán és 17-én, csütörtökön 19 órakor
rendkívüli utószilveszteri hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki, énekel
Larisa Ştefan szoprán, fellép a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: Strauss-, Csajkovszkij-, Mozart-, Offenbach-, Verdi-,
Rossini-művek. A csütörtöki hangversenyre a 12-es
számú bérletek érvényesek.
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Március végére a parlament elé kerülhet
az új tanügyi törvény tervezete

Március 30-áig a parlament elé kerül az új tanügyi készülniük. Az újabb országos szintű felmérés esetleges bevetörvény tervezete – nyilatkozta hétfő este Ecaterina zetéséről még közvitát tartanak – nyomatékosította.
Az osztálypénz kapcsán a tárcavezető hangsúlyozta: annak
Andronescu oktatási miniszter.

A tárcavezető azt mondta a Digi 24 televízió műsorában,
hogy a jelenleginél kevésbé bonyolult, célkitűzések szempontjából sokkal világosabb jogszabályt szeretnének, amelyet – a
tervek szerint – március 30-áig a parlament elé terjesztenek.
Beszélt a miniszter a tizedik osztály végére tervezett országos
szintű felmérésről is, amely szerinte a tanulók javát szolgálná.
Ennek bevezetését egyrészt az indokolná, hogy a kötelező iskolai oktatás a tizedik osztállyal zárul – mondta Andronescu,
hozzátéve, az intézkedés nagy előnye az lenne a tanulók szempontjából, hogy így az érettségire csak két két év – a tizenegyedik és a tizenkettedik osztály – tananyagából kellene

gyűjtése nem legális, és „azzal, hogy pénzt gyűjtenek, a szülők
csak rontják az iskola megítélését”. „Bár a szülők úgy gondolják, hogy ezzel a gyermeküket támogatják, egyikük sem örül,
amikor a zsebébe kell nyúlnia, hogy fizesse be az osztálypénzt.
Inkább tanuljunk meg projekteket írni, találjunk más, esetleg
európai forrásokat” – fogalmazott a miniszter. Mint mondta,
évek óta létezik egy miniszteri rendelet, amely tiltja az osztálypénz gyűjtését. „Lehet, hogy törvénnyel kellene ezt megerősíteni” – tette hozzá Andronescu, hangsúlyozva, a
pedagógusoknak tilos beavatkozniuk az osztálypénz gyűjtésébe. (Agerpres)

Újabb négyéves szövetségi elnöki mandátumra pályázik Kelemen Hunor, a meghatározott határidőig,
január 8-ig más nem iktatta jelöltségét. Az RMDSZ
soron következő tisztújító kongresszusát közel ezer
küldöttel, több száz hazai és külföldi meghívottal
február 22-23-án a kolozsvári BTarenában szervezi.

Emlékeztetett: vezetésével az elmúlt nyolc évben a legfontosabb kérdésekben egységes álláspontot sikerült kialakítani
az RMDSZ-en belül, a döntések végrehajtásához pedig megszerezte a szükséges támogatást. „Erdélyben a szövetségkeresés és a kompromisszumkötés sosem megkerülhető. Ez a
kisebbségi politizálás, a közösségépítés elkerülhetetlen velejárója marad továbbra is. Eltelt száz év Romániában, a feladat
történelmi léptékben az, hogy az elkövetkező száz évben is
egy erős, sikeres, versenyképes közösség éljen ebben az országban, amely megőrzi identitását, megmarad magyarnak
szülőföldjén. Jövőképet formálni a mi felelősségünk. Ez a februári kongresszus legfontosabb feladata” – nyomatékosított
Kelemen Hunor. (közlemény)

Kelemen Hunor iktatta jelöltségét
egy újabb RMDSZ-elnöki mandátumra

Kelemen Hunor elmondta: az elmúlt nyolc esztendő, amit
az RMDSZ-ben dolgozó kollégákkal közösen végigvitt, tapasztalatban és tudásban lehetővé teszi, hogy emelt fővel álljon egy újabb megmérettetés elé. „Most sem pozícióra
jelentkezem: nekem a megfontolt, erős és bátor RMDSZ építése a feladatom” – tette hozzá.

Románia is hajlandó lenne befogadni
néhány menekültet

Intenzív diplomáciai tárgyalások zajlanak az Európai Unión belül két, a Földközi-tengeren lévő alapítványi hajó menekült utasairól, akiknek egy részét
többek közt Románia is átvenné – írta kedden az
AFP hírügynökség európai diplomáciai forrásokra
hivatkozva.

A Sea-Watch nevű civil szervezet hajóján 32 menekült tartózkodik, a Sea-Eye szervezet hajóján pedig 17. Jelenleg
mindkét hajó Málta felségvizein várakozik.
Margaritis Schinas, az Európai Bizottság szóvivője ezzel
kapcsolatban kijelentette, hogy az unió tagállamainak „konkrét szolidaritásról” kell tanúbizonyságot tenniük, mert a két
alapítványi hajón lévő menekülteknek biztonságban és késedelem nélkül partra kell szállniuk.

Az AFP által nem nevesített európai diplomáciai források
szerint Németország, Franciaország, Hollandia, Luxemburg,
Írország, Románia, Málta, Portugália és Olaszország jelezte,
hogy hajlandó lenne átvenni a menekültek egy részét.
A helyzetet bonyolítja, hogy Málta azt kéri, a migránsok
elosztására vonatkozó egyezménybe foglalják bele annak a
249 menekültnek az elhelyezését is, akik mintegy tíz nappal
ezelőtt szálltak partra a dél-európai szigetországban. A felsorolt államok viszont 49-nél több személy befogadására tettek
ajánlatot, de az említett migránsok teljes létszámánál kevesebbre.
A tárgyalás során Spanyolország is nyitottnak mutatkozott,
ugyanakkor emlékeztetett, hogy nemrég fogadott be több mint
300 menekültet egy spanyol alapítványi hajóról. (Agerpres)

A főügyészhelyettes veszi át a DNA vezetését

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vezetését a továbbiakban az intézmény helyettes főügyésze, Călin Nistor fogja ellátni, miután Anca
Jurma bejelentette, hogy nem kíván újabb ügyvivő
DNA-főügyészi mandátumot vállalni.

Augustin Lazăr legfőbb ügyész részt vett a DNA vezetőségének keddi ülésén, amelyen úgy döntött, hogy nem nevez ki
újabb ügyvivő főügyészt az intézmény élére.
A DNA belső szabályzata értelmében sorrendben Călin Nistor és Marius Iacob helyettes főügyészek kerülnek az intéz-

mény élére – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget Augustin Lazăr. Tudorel Toader igazságügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy Anca Jurma nem kíván a továbbiakban a
Korrupcióellenes Ügyészség ügyvivő vezetője lenni.
A DNA vezetői tisztsége azt követően üresedett meg, hogy
július 9-én, egy alkotmánybírósági döntésnek engedelmeskedve Klaus Iohannis államfő menesztette tisztségéből a korábbi főügyészt, Laura Codruţa Kövesit. Ezután az
igazságügyi tárca vezetője Adina Floreát nevesítette az intézmény élére, de Iohannis elnök nem fogadta el ezt a javaslatot.
(Agerpres)

Ukrajna még nem áll készen
az EU- és NATO-csatlakozásra

Ukrajna most még nem áll készen arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, ez az
ország számára középtávú perspektíva – jelentette
ki az ukrán külügyminiszter kedden az 1+1 ukrán
televízióban.

Pavlo Klimkin kifejtette: az elkövetkező egy-két évben bizonyosan nem lesz Ukrajna az EU, illetve NATO tagja. „Ha
valaki ezt mondja önöknek, ne higgyék el! Ez színtiszta hazugság, az emberek félrevezetése. Ha viszont valaki azt
mondja, hogy ehhez még legalább 30 évnek kell eltelnie, azt
se higgyék el, mert a tapasztalat teljesen mást mutat” – emelte
ki.
Megjegyezte, hogy szerinte a NATO-csatlakozást illetően
„egyszerűbb a kérdés”, mint az Európai Unióval kapcsolatosan. „Konszenzusra van szükség a NATO-n belül, és bizonyos
dolgokat végre kell hajtani Ukrajnában is, mivel mi sem állunk még készen. Ezt őszintén ki kell mondanunk” – fűzte
hozzá. A külügyminiszter egy másik témára térve úgy vélte,
hogy helyes döntés volt a hadiállapot feloldása után is fenn-

tartani a 16 és 60 éves kor közötti orosz állampolgárságú férfiak szigorú ellenőrzését az országba való beutazásukkor az
ukrán határon.
A hadiállapotot mint a rendkívüli állapot egy formáját Ukrajna tíz megyéjében vezették be tavaly 30 napra december
26-ig az után, hogy november 25-én a Kercsi-szorosnál az
orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra,
24 fős legénységét fogságba ejtette, és tiltott határátlépés
címén vádat emelt ellenük. A haditengerészeket jelenleg
Moszkvában tartják bebörtönözve. Az incidenst Kijev fegyveres agressziónak minősítette, és követeli a tengerészek szabadon bocsátását, továbbá a hajók visszaszolgáltatását. A
hadiállapot ideje alatt Ukrajna szigorúan korlátozta a 16 és 60
év közötti orosz állampolgárok beutazását. A hatóságok összesen 1650 orosz állampolgártól tagadták meg a belépést az országba – emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség. A
hadiállapot december 26-i megszüntetésekor Oleh Szlobogyan, az ukrán határőrszolgálat szóvivője azt mondta, hogy
az orosz állampolgárok beutazási tilalmát feloldották, de továbbra is szigorúan ellenőrzik őket a határon. (MTI)

Ország – világ

3

Hideg, csapadékban szegény
marad az idő

Hideg, csapadékban szegény időre számíthatunk a
következő két héten – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 7–20-ra vonatkozó
előrejelzéséből. Január 9-én enyhül az idő, napközben fagypont körüli csúcsértékek várhatók, 11-étől
ismét mínusz 4, 13-ától 17-éig pedig mínusz 2 fok
körül lesz a maximális hőmérséklet, majd a periódus
végéig ismét enyhébb idő várható, a kora délutáni
órákban 1-2 Celsius-fokot mérhetünk. Az éjszakai
hőmérsékletek végig a negatív tartományban maradnak, általában mínusz 8 és mínusz 5 Celsius-fok
között alakulnak, 9-én fagy lehet, mínusz 14, mínusz
10 fokos legalacsonyabb hőmérséklettel. Gyenge
csapadék leginkább 9-én és 10-én fordulhat elő, 15ig helyenként, azt követően csak elszigetelten várható kevés csapadék. (Agerpres)

Ellenőrzik a szülészeteket

Az ország összes szülészetének ellenőrzését rendelte el kedden Sorina Pintea egészségügyi miniszter. Sorina Pintea sajtótájékoztatón közölte, hogy
aláírta azt a miniszteri rendeletet, amelynek értelmében az ország minden szülészetén ellenőrzésekbe
kezdenek a kórházi fertőzési gócok azonosítása érdekében. Az akció várhatóan január 15-én kezdődik.
(Agerpres)

Fairtás a havazás miatt

Több száz fát kivágnak a Székelyudvarhelyt Parajddal összekötő 13A jelzésű országút mentén (DN
13A), mert a rájuk rakódott jég és hó súlya alatt bármikor kitörhetnek, emberéleteket veszélyeztetve. Az
útkarbantartó vállalat székelyudvarhelyi részlegének
vezetője, Laurenţiu Oniche szerint a Kolonda-tetőn,
a Farkaslaka és Korond közötti szakaszon mintegy
600 fáról ítélték úgy, hogy az úttestre dőlhet. Oniche
úgy nyilatkozott az Agerpres hírügynökségnek, hogy
munkatársai megkezdték a jéggel és hóval borított
fák kivágását az említett mintegy 10 kilométeres
szakaszon, a tervek szerint kedden már 200 fát kivágtak, és a munka a következő napokban folytatódik, emiatt tegnap akadozott a forgalom a
Kalonda-tetőn. A helyszínre a rendőrség is kiszállt.
(Agerpres)

Változatlan maradt a jegybanki
alapkamat

Változatlan szinten, 2,5 százalékon tartja az alapkamat mértékét a Román Nemzeti Bank (BNR). A jegybank igazgatótanácsának keddi döntése szerint a
betéti konstrukciók kamata évi 1,5 százalékon, a hitelkonstrukciók kamatlába pedig évi 3,5 százalékos
szinten marad. A kereskedelmi pénzintézetek kötelező tartalékrátája szintén változatlan marad mind a
lej, mind a valuta esetében – közölte a BNR.
(Agerpres)

Reszkető multik

(Folytatás az 1. oldalról)
vetnek ki az aktívumaikra, arra az értékre, amit amúgy
is minden évben le kell jelenteni. Ezt bármelyik gazdasági szektor szereplőivel el lehetne tetszőlegesen játszani, de a hozzáértésnek legalább a nyomát akkor
árulná el magáról egy kormány, ha legalább egy fikarcnyit törődne az intézkedéseinek a várható következményeivel, és párbeszédet folytatna azokkal, akikre adót
vet ki. Márpedig ennek az adónak az esetében ilyenekről
szó nem volt, az érintettek a tévéből tudták meg, hogy
adóköteles kapzsik lettek. Az adónem várható hatásairól
a kormány nem mutatott be tanulmányt – arról nem is
beszélve, hogy a saját országának törvényei szerint is a
tervezetet az elfogadás előtt fél évvel be kellett volna
mutatni és közvitára bocsátani. Ilyen „szakértelemmel”
a multik megadóztatásának kihívásáról is úgy fognak
visszapattanni, mint kezdő szöcske a harangvirágról.
Inkább arról lett volna értelme beszélni az adóhivatal
kapcsán a miniszternek, hogy az adóbehajtás hatékonysága miért is nálunk az egyik legalacsonyabb az egész
unióban? Ha legalább azt be tudnák hajtani, amire
eddig is volt kész szabály, nem kellenének új adók. De
ehhez nem a tévéstúdiókban kéne tevékenykedni.
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A posta mától kézbesíti a nyugdíjakat

Január 17-ig mindenki megkapja a járandóságát

sére. Felelőtlenségnek tartom ilyen
híreket terjeszteni, s rémítgetni a
nyugdíjasokat, hogy a sok esetben
amúgy is kicsi nyugdíjakat nem lesz
amiből kifizetni. Idős, beteg emberekről van szó, akiket fölöslegesen
tesznek ki aggodalmaskodásnak.
Annyi történt, hogy az ünnepek
miatt két nappal csúszik a kézbesítés.
A nyugdíjakat januárban nem a
megszokott időpontig, 15-éig kézbesítik, hanem két nappal később, január 17-ig, január elseje és másodika
munkaszüneti nap volt, nem dolgozott a kincstár. Mi, a nyugdíjpénztár
alkalmazottai, éppen a zökkenőmentes nyugdíjfolyósítás érdekében, január 2-án is dolgoztunk, hogy 3-án
már elkezdhessék az átutalást. Azok,
akiknek bankkártyára utalják a
Mezey Sarolta
nyugdíjukat, január 14-én felvehetik
a járandóságukat – tájékoztatott EuVan pénz a nyugdíjakra
– Elsősorban leszögezem: ele- genia Neagoe, aki elmondta, hogy a
gendő a pénz a nyugdíjak kifizeté- pénztár mindig előző hónap 28-ig

Egy kétségbeesett olvasónk
jelezte, hogy késnek a nyugdíjak, ami nagyon kellemetlenül
érinti a kisnyugdíjasokat,
lévén, hogy a karácsonyi és
szilveszteri kiadások után
sokan pénz nélkül maradtak.
Egyáltalán érkeznek-e a nyugdíjak? – tette fel a kérdést,
mert rémisztő híreket terjesztenek, mondván, hogy nincs
pénz, hiány van az államkaszszában, azért nem kézbesítik
az idősek járandóságát, mert
nincs miből. A nyugdíjak januári kézbesítéséről Neagoe Eugeniát,
a
Maros
Megyei
Nyugdíjpénztár igazgatóját és
Erős Csabát, a Román Posta felügyelőjét kérdeztük.

kell elkészüljön a kifizetési dokumentációval, hogy következő hónap
elsejétől elkezdhessék a nyugdíjak
kézbesítését, ami a hó 15-éig tart.
Múlt év júniusáig a nyugdíjak kézbesítése nem a folyó hó első két hetében történt, hanem egész
hónapban.
Január 12-én, szombaton is kézbesítik a nyugdíjakat
Erős Csaba, a Román Posta felügyelője elmondta: – Január különleges hónap, szabadnapokkal
kezdődött az év. A késés is emiatt
következett be, tekintettel arra, hogy
az állami pénzügyi intézmények alkalmazottai az új év első napjaiban
nem dolgoztak. De január 9-én, azaz
ma, a postások elkezdik a nyugdíjak
kézbesítését. Jó hír, hogy a késésre
való tekintettel a postások január 12én, szombaton is dolgoznak, és terv
szerint kézbesítik a nyugdíjakat,
hogy január 17-ig mindenki megkapja a járandóságát.

Nőnek a parkolási illetékek

(Folytatás az 1. oldalról)
– Kevés ilyen jármű gurul Marosvásárhely utcáin…
– Valóban nincsen túl sok, 1%
alatti az arányuk, viszont ebben a
tekintetben sokkal fontosabb maga
az üzenet, hogy az önkormányzat
támogatja az ilyen autók vásárlását.
– Mi a helyzet tehát az ingatlanadóval, a járműadóval, a garázsilletékkel?
– A magán- és a jogi személyek
lakás, illetve nem lakás rendeltetésű
ingatlanjainak adója nem változik,
ugyanaz maradt, mint 2018-ban. A
járműadó sem nőtt. Ami a garázsokat illeti, az ezek után fizetendő illeték mindig vita tárgyát képezte.
2018-ban az engedélyezett/elfogadott garázsokra, amelyek közterületen találhatók, az illeték évi 350 lej
volt (a második garázs esetében évi
760 lej, harmadiknál évi 1130 lej,
negyediknél évi 1500 lej, ötödik garázs esetében évi 1800 lej). Az engedélyezett/elfogadott
fedett
parkolóhelyért, amely közterületen
található, évi 200 lejt kellett fizetni,
a polgármesteri hivatal által épített
fedett parkolók esetében évi 250 lej
volt az illeték. Idén az engedélyezett/elfogadott, közterületen található garázsok esetében évi 405 lej
az illeték (második garázs évi 770
lej, harmadik 1145 lej, negyedik
1520 lej, ötödik garázs után évi
1823 lej), ugyanakkor az engedélyezett/elfogadott, közterületen található fedett parkolók esetében évi
304 lejt, a polgármesteri hivatal
által épített, közterületen található
fedett parkolók esetében évi 304 lejt
kell fizetni egy helyért.
A10%-os kedvezmény továbbra
is megmarad, ha az illető adófizető
(magán- és jogi személy) március
31-ig az egész évre kifizeti az adót.
Amit még szabályoz a városi tanács, az a rosszul fizető személyek
névjegyzékének a közzététele.
Ezzel kapcsolatban is sok vita volt,
hogy aki egy lejjel elmaradt, az
miért kell megjelenjen ezen a feketelistán. Ezt úgy szabályoztuk, hogy
magánszemélyek csak akkor kerülnek fel a „szégyenlistára”, ha tízezer lejnél nagyobb adóelmaradásuk
van, jogi személyek esetében
50.000 lej. A lista a polgármesteri
hivatal honlapján, az intézmény hirdetőtábláján jelenik meg. Az is fontos lehet, hogy a polgármesteri
hivatal büntetni szándékozik azokat
az ingatlantulajdonosokat, akik elhanyagolják az ingatlanjaikat, esetükben
500%-os
többletadó
kivetését fontolgatja. Maga a döntés

már megszületett, viszont az alkalmazásához még jóvá kell hagyni a
végrehajtási rendeleteket. Decemberben a hivatal elkészített egy erre
vonatkozó javaslattervezetet, viszont a tanácsosok úgy vélték, hogy
nem egyértelmű, objektív kritériumok alapján kerül meghatározásra,
hogy mi alapján büntetnek, így a
tervezetet elhalasztotta a testület.
Ezzel összhangban van egy olyan
program, amely szerint ott, ahol a
város arculatát befolyásolja az illető
ingatlannak az elhanyagolt állapota
– elsősorban a védett övezetben –,
ha a lakástulajdonos befektet, 5, illetve 7 éven át teljes mértékű ingatlanadó-kedvezményben részesül.
Egyrészt tehát büntetni szeretné a
város azokat, akik elhanyagolják az
ingatlanukat, másrészt támogatja
azokat, akik nagyobb beruházásokat terveznek. Gondot jelent, hogy
az új általános városrendezési terv
továbbra sincs elfogadva, ebben
lenne meghatározva a védett történelmi övezet.
– Mit tart prioritásnak 2019ben a tanács?
– Rezsicsökkentést a lakosság
életszínvonal-növelése céljából, a
közlekedési infrastruktúra korszerűsítését, a környezetvédelem és az
egészséges életmód népszerűsítését.
Az első kategóriába tartozik a
tömbházak hőszigetelési programja: egyrészt a klasszikus értelemben vett hőszigetelést, amely
által a fűtésköltség jelentős mértékben csökken, másrészt pedig a manzárdosítást,
amellyel
új
lakófelületek jönnek létre. Az elsőre
lehet európai uniós pályázatot be-

nyújtani, a város idén 12 millió lej
értékben összesen 27 tömbház hőszigetelésére pályázik.
Ami a közlekedési infrastruktúra
korszerűsítését illeti, itt sok beruházás van folyamatban, pályázatok
vannak benyújtva vagy különböző
kivitelezési szakaszban. Elsősorban
a Kossuth utcai Maros-híd felújítását említeném, amely az országos
fejlesztési program keretében valósul meg kormányzati pénzből. A
korszerűsítés elkezdődött, a nyáron
várhatóan befejeződik a munkálat.
Pályázatot nyújtott be a polgármesteri hivatal a Dózsa György utca
korszerűsítésére 30 millió lej értékben, ami azt jelenti, hogy a Győzelem tértől majdnem a kombinátig
úgy alakítják ki a tömegközlekedést, hogy gördülékeny legyen.
Lesz autóbuszsáv, kerékpársávok,
új járdák, korszerű közvilágítás,
zöldövezetek, szén-dioxid-feldolgozó speciális növényzet és közlekedésbiztonsági
eszközök,
elsősorban a gyalogátjárók jó megvilágítása. Most már csak a pályázat
elbírálását várjuk, ezután hirdethető
meg a közbeszerzési pályázat. Ez is
uniós, vissza nem térítendő forrásokból valósulna meg. Ugyanilyen
nagy beruházást tervezünk a Kornisa negyedben, az új kórház, a
Hősök parkja és az orvosi bentlakások közötti részen, ahol újjáépülnek
a járdák, biciklisávok épülnek körgyűrű formájában, korszerűsítik a
közvilágítást, felújítják a zöldövezetet, térfigyelő kamerarendszert
szerelnek fel, lehetőség lesz kerékpárt kölcsönözni. Ennek az érdekessége az lesz, hogy elektromos

Nagy bírságot kapott
az egyik legnagyobb
mobilszolgáltató

Domináns piaci helyzetével való visszaélés miatt 14 millió
eurónak megfelelő lejre büntette a versenytanács az
Orange telekommunikációs vállalatot, amely Románia
legnagyobb mobilszolgáltatójának számít az ügyfelek
száma szerint.

A francia vállalatot a versenytanács azért bírságolta meg, mert
2011 és 2015 között megakadályozta az emelt díjas sms-szolgáltatásokat biztosító Simplus Invest SRL-t, hogy hozzáférjen az Orange
mobilhálózatához. A Simplus 2002 óta van jelen a román piacon és
biztosít sms-en keresztüli fizetési szolgáltatásokat, valamint reklámszolgáltatást közvetít cégek és ügyfelek között. A versenytanács szerint a Simplusnak elengedhetetlenül szüksége van arra, hogy
hozzáférjen az Orange hálózatához és ügyfeleihez, különben nem
tudja biztosítani szolgáltatásait. Megállapították: a piacon domináns
vállalatoknak nem szabad hátrányos megkülönböztetésben részesíteniük partnereiket, akiknek méltányos és átlátható üzleti feltételeket
kell biztosítaniuk.
A versenytanács szerint a francia vállalat magatartása miatt a Simplusnak jelentősen romlott a piaci helyzete, 2012 és 2015 között
mintegy ötször csökkent az árbevétele. Az Orange mobiltelefon-szolgáltatását tavaly év közepén 10,53 millió ügyfél vette igénybe, a francia vállalat árbevétele a tavalyi első fél évben elérte az 546 millió
eurót. (MTI)

bicikliket is bérbe lehet majd venni.
Minden nagyon zöld és nagyon környezetbarát lesz. Ez egy 13 millió
lej értékű beruházás, ugyancsak európai uniós alapokból. Felújításra
kerülne a Kárpátok sétány, itt is járdát, biciklisávot alakítanak ki, korszerűsödik a közvilágítás, a
beruházás értéke 15 millió lej, amit
saját erőforrásból finanszírozna a
város. A Szabadság utcát hasonlóképpen korszerűsíteni fogjuk a
Cuza Vodă és az Újgát utca közötti
szakaszon, itt is új járda, kerékpársáv lesz, 17 millió lej értékű a beruházás, saját vagy uniós forrásokból.
Az új Maros-híd megvalósítására
egyelőre nincsen pályázati lehetőség. Amit még fontosnak tartok, az
a Bethlen Gábor-szobor, a szerződés létrejött a polgármesteri hivatal
és a szobrászművész között az elkészítésére; fontos a főtéri templomok
díszmegvilágítása, amire a tanács
3,2 millió lejt fogadott el a költségvetésben, és folytatni szeretnénk
azokat a programokat, amelyekről
úgy gondoljuk, hogy sikeresek. Az
érdem- és tanulmányi ösztöndíjak
évente körülbelül félmillió lej kifizetését jelentik, ez a pénz közvetlenül a vásárhelyi adófizető polgárok
gyerekeihez kerül, a mediko-szociális ösztöndíj és a kisnyugdíjasoknak biztosított heti kétszeri meleg
ebéd szintén jól működő programok. Ami a legnagyobb kihívás: a
főtéri föld alatti parkoló. A felszín
kialakítása, a látványterv elfogadásra került, a városi tanács jóváhagyta egy 33,5 millió lej értékű
bankkölcsön felvételét. A teljes tervezetről januárban dönt a tanács.
– Ezt a határozattervezetet a
múlt év végén elhalasztotta a
testület. Miért?

Fotó: Nagy Tibor

– Nagyon megoszlanak a vélemények a tanácsban a parkoló helyszínével és a munkálatok során
kialakuló közlekedési fennakadásokkal kapcsolatban. Az a baj, hogy
nincsenek meg az alternatív közlekedési folyosók, és arra sincsen garancia, hogy a munkálatok a
meghatározott időben befejeződnek. Persze ugyanannyian támogatják, mint ahányan ellenzik, és az
RMDSZ-frakción belül sincs egységes álláspont. Mintegy nyolc
évvel ezelőtt már született erről egy
határozat, és azóta bármikor meg
lehetett volna építeni a föld alatti
parkolót. Nyolc év alatt azonban
minden változott: az alapanyagok,
építkezési anyagok ára, lejárt a
megvalósíthatósági tanulmánynak
az érvényessége. A megváltozott
műszaki-gazdasági mutatók elfogadásáról kell szavazni januárban. A
33 millió lejes kölcsön elméletileg
elég lesz a beruházásra, sőt megtakarításban kell gondolkodni a közbeszerzés során.
A környezetvédelemhez tartozik
az állatkert bővítése, illetve a Rend
László alapítóról elnevezett multifunkcionális központ kialakítása, az
akvárium felújítása, az infrastrukturális beruházásoknál említett zöldövezeteknek a kialakítása is egy
kicsit ide tartozik, illetve az elektromos biciklik beszerzése. Az autóbuszvásárlást
is
szeretném
megemlíteni: 38 hibrid autóbusz vásárlását tervezzük 103,5 millió lej
értékben, ugyancsak európai uniós,
vissza nem térítendő forrásokból.
– A környezetvédelemhez kapcsolódik a zöldregiszter is.
Ennek elkészülése évek óta húzódik, amit a környezetvédők
nehezményeznek. Mikorra várható, hogy meglesz?
– A zöldregiszter megvalósítása
folyamatban van, részben készült
el, és prioritásnak számítottak azok
a zöldövezetek, amelyekre pályázati pénzt szeretne lehívni a város.
Decemberben egy részleges zöldregisztert fogadtunk el, amely be is
került pályázati kérelmekbe.
– Idén több vagy kevesebb pénzből gazdálkodik a város, mint
tavaly?
– Nagyjából idén is akkora lesz a
költségvetés, mint a tavaly, a különbség európai uniós pályázatokból származhat. Hogyha jól tudunk
pályázni, a saját költségvetési forrásaink meg is duplázódhatnak. Az
idei kihívások között muszáj megemlítenem azt a hármat, amelyekről
valószínűleg az idén dönteni kell: a
főtéri parkoló kérdése, a lakótelepi
fizetéses parkoló kérdése és a parkolás kiszervezése.
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Eszmények nélkül egyetlen nép sem maradhat fenn

A madéfalvi veszedelemre emlékeztek

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
január 7-én 19 órai kezdettel
szervezett ünnepi estet a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében a madéfalvi veszedelem
emlékére. Délelőtt Madéfalván, a
vértanúk emlékművénél tartottak megemlékezést és koszorúzást a 255 évvel ezelőtt
meggyilkolt székelyek emlékére.

Mózes Edith

Emeljük magasra a zászlót!
A Kultúrpalota zsúfolásig telt nagytermében Izsák Balázs, az SZNT elnöke
szerint a sikeres kollektív célok elérésének alapvető feltétele, hogy eszmények
irányítsák, mert eszmények nélkül
egyetlen nép sem maradhat fenn. Minden ünnepi alkalom arra is szolgál, hogy
ezeket az eszményeket és a közösségi
célokért való összefogást megerősítsék
– hangsúlyozta. 1762-63-ban a székelység alkotmányos jogaiért küzdött, ezeket védte, hiszen Erdély alkotmánya e
jogokat elismerte. „Mi sem teszünk
mást. Románia által egy korábban elismert jog visszaállítását kérjük, hiszen
ennek eltörlése 1968-ban jogsértő volt,
de sértette a nemzetközi jog általánosan
elfogadott normáit is. Az 1952-ben el-

M

fogadott alkotmány kimondta: Romániában biztosított a területi-közigazgatási
autonómia a magyar nép számára a székely rajonokban ott, ahol ez egy tömbben él.”
Veszélyesnek nevezte a magyar közösségen belüli közömbösséget, vagy az
egyesek, akár értelmiségiek részéről a
lekicsinylést.
„Emeljük magasra a székely zászlót,
gyújtsunk őrtüzeket, vonuljunk fel március 10-én, a székely szabadság napján!” – biztatott mindenkit Izsák Balázs.
Az igazságért a legnehezebb körülmények között is ki kell állni
Farkas Balázs csíkszeredai vezető
konzul beszédében kiemelte: a jogok
nem a papírok, hanem a gyakorlat által
élnek. Üzenetként fogalmazta meg,
hogy az igazságért a legnehezebb körülmények között is ki kell állni. Azt kívánta, hogy a Székely Nemzeti Tanács
továbbra is az eddig tapasztalt elszántsággal, következetességgel harcoljon az
erdélyi magyarság jogaiért.
Meg kell tartanunk Székelyföldet!
Mezei János, a Magyar Polgári Párt
elnöke felidézte a magyarok történelmének fájdalmas eseményeit a mohácsi
vésztől a madéfalvi veszedelmen és Trianonon át a Don-kanyarig. Véleménye
szerint ma, a történelem tanulságait

átéfi-Takács Zita egyszerre anyásan
gondoskodó és fiatalosan üde. Első
találkozásunkkor az az érzésem támadt, hogy
valami távoli nagyvárosból érkezett, egy
olyan helyről, ahol bátrak, nyitottak, nemcsak önmagukra, hanem egymásra is kíváncsiak
az
emberek.
Különleges
kezdeményezése, az erdélyi harmincas–
negyvenes társkeresőket összehozó szingliklub is ezt sugallja.
– Tanítónőként kezdtem a pályát. Öt év
alatt sok Maros megyei iskolában dolgoztam, de rájöttem, hogy nem ez az én utam.
Jelenleg termékforgalmazással foglalkozom,
szabadidőmben pedig szívesen vállalok idegenvezetést, a rendezvényszervezés is hobbim – mesélte beszélgetésünk elején.
– Hogy jött a szingliklub ötlete? – kérdeztem.
– Sok ismerősöm külföldön él, és arra
gondoltam, hogy azokat, akik még itthon
vannak vagy hazajöttek, jó lenne valamilyen
módon megszólítani, összefogni. Az én nemzedékem, a hetvenes évek végén, nyolcvanas
évek elején született korosztály tagjai közül
sokan nem alapítottak családot, mások túl
vannak egy váláson. Egyik esetben sem
könnyű az újrakezdés, sokszor idő, energia
sem jut rá, pláne azoknál, akik még önmagukat sem találták meg igazán. A társkereső
összejövetelekkel, bulikkal ezekből a lelki
zsákutcákból szerettem volna kiutat mutatni.

megszívlelve, célszerű a jövő hogyanján
és mikéntjén gondolkozni vagy cselekedni. „Nekünk meg kell tartanunk Székelyföldet, mi több, Erdélyt. (…) A
történelmi múlt jogosít fel erre. (…)
Ebben a hitben emlékezem meg őseink
áldozatairól, ebben az elkötelezettségben kívánom szolgálni nemzetemet, és
ebben a meggyőződésben fogom építeni
a magam és a fiaim jövőjét szülőföldemen” – mondta egyebek mellett az MPP
elnöke.
Az álmainknak nem lehet határt szabni
– jelentette ki Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, amikor
arról beszélt, hogy a madéfalvi mártírok
emléke máig a székely szabadság gondolatát hordozza. Figyelmeztetett: nem
hagyhatjuk szó nélkül, hogy a csángóknak Isten nevében akarják elvenni az
anyanyelvét, vagy azt, hogy a magyar
nyelv nem kapja meg Erdélyben azt a
státust, amelyet évszázadokon keresztül
viselt, és nem lehetünk közömbösek
akkor, ha azt látjuk, hogy kultúránkat,
anyanyelvünket, közösségünket veszély
fenyegeti mind a mai napig. Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy politikai foglyaink vannak 2019-ben, az Európai
Unióban – utalt a Beke–Szőcs-ügyre.
„Mi nem akarunk senkivel háborúzni,
vitatkozni, mi azt akarjuk, amit mi is
megadunk másnak. Tiszteljük más nép
szabadságát, kultúráját, nyelvét, azt kérjük, hogy Erdélyben is tiszteljék a magyar
nyelvet, a magyar kultúrát és
a magyar szabadságot.”
Ember az embertelenségben
A megemlékezés a Bekecs
Néptáncszínház és a meghívott művészek előadásával,
illetve himnuszainkkal zárult. A Bekecs Néptáncszínház
az
Ember
az
embertelenségben című előadással azok előtt kívánt tisztelegni, „akik az életüket
adták hazájukért, családjukért, embertársaikért, és nem
utolsósorban azért, hogy
gyermekeik egy jobb világban éljenek, példát mutatva
emberségből, bátorságból,
hazaszeretetből, kitartásból,
hitből”, a tánc, a zene és a
beszéd színpadi nyelvén
idézve meg a hadba vonulók
és az itthon maradók életérzéseit.
Műsorvezető
Kilyén
László színművész volt.

Terülj, terülj, szingliasztal!

– Milyen volt az első találkozó?
– December 29-én múlt egy éve, hogy
megszerveztem. A Facebookon nyilvános
rendezvényként hirdettem meg, és nagy meglepetésemre nemcsak a környékről, hanem
Gyergyóremetéről, sőt, a Partiumból is érkeztek érdeklődők. Úgy
alakult, hogy pontosan
öt nő és öt férfi találkozott a helyszínként megjelölt
szovátai
étteremben. Nagyon kellemes órákat töltöttünk együtt, beszélgettünk,
ismerkedtünk, telefonszámot, e-mail-címet
cseréltünk. Ezt követően minden hónapban
más-más településen – többek között Csíkszeredában, Gyergyóremetén, Jedden – szerveztem
szinglitalálkozót.
Nemcsak
vendéglős, élő zenés összejöveteleink, hanem
kirándulásaink is voltak, áprilisban például
a Kolibica-tónál töltöttünk egy emlékezetes
napot, nyáron pedig laza strandos együttléteket szerveztem.
– Mindig ugyanazok az arcok a rendezvényeiden?
– Kialakult egy alapközösség, de új emberek is csatlakoznak. A létszám így változó,
volt, amikor csak hárman-négyen voltunk,
máskor nyolcan, de ennél sokkal népesebb

Erről jut eszembe

5

Kína átment a sötét oldalra. Fogadni mernék, hogy ezt
olvasva több olyan ember akad, aki a kijelentést képletesen értelmezi, mint olyan, aki a mondat elsődleges értelmére, konkrét valóságtartalmára gondol. Arra, hogy a
minap felröppent hírek szerint a kínaiak a Hold általunk
nem látható, túlsó oldalára juttattak fel tudományos kutatási céllal bonyolult műszereket, ultramodern csúcstechnológiát. De ilyen ez a mai világ, megszoktuk, hogy
mindenben a mögöttes dolgokat keressük, a csalafinta
szándékot próbáljuk észrevenni. Nem csodálkoznék, ha
előbb-utóbb kiderülne, ebben is benne van valamiképpen
a Soros keze. Netán pénze. Bár ha a Távol-Keletről van
szó, nem szükségesek különleges összeesküvés-elméletek,
onnan mindig titokzatos dolgok gyűrűznek be Európába,
és egy ideje azt is tudjuk, az anyagiakkal se állnak rosszul.
Persze amikor távol-keleti jelenségekről beszélünk, nem
csak Kínára hivatkozhatunk, most azonban szűkítsük rájuk
a kört, elvégre alig van olyasmi a környezetünkben, ami
valamiképpen ne lenne hozzájuk köthető. Ami szinte természetes, hiszen a földgolyó népességének közel egynegyede kínai. Írtam is róluk nemegyszer év eleji jegyzetet.
Ez is magától értetődő, mert mire ők hagyományos új esztendejük köszöntésére készülnek, nálunk már múlóban a
szilveszteri hepaj, teljében a farsang, csúcsra jár az alakoskodás. Ezt túlzás a farsang nyakába varrnom, az alakváltás, a szerepjátszás állandó jelleggel a legmagasabb
szinten teljesít tájainkon. Általános szokás, hogy az emberek, főként a politikusok valamilyen állat képét, bőrét,
viselkedési tünetegyüttesét öltik magukra. Megtévesztő
szándékkal nyilván, ami siralmas ugyan, de olykor mégis
szórakoztató. A kínai horoszkóp is, amelyben mifelénk
sokan bíznak, állatjegyek alapján vetít előre, jósol meg
dolgokat. Ebből kiindulva 2019 a Disznó éve lesz. Ne háborogjon, kedves olvasó, ez nem disznóság! Sőt, azt ígérik,
hogy szerencsét, boldogságot hoz a világnak. Ránk férne,
nem kétséges. Csak innen, Romániából nézve nehezen elképzelhető. És még kevésbé érzékelhető. Pláne ha visszagondolunk arra, milyen kutya egy év volt a tavalyi. Ezt se
véletlenül említem, a Föld Disznó év a Föld Kutya esztendőt váltja február első napjaiban. Az átmenet energiája
már érzékelhető. Kínában. Itt aligha állítható. Nálunk még
a zebrán is életveszélyes az átmenet. Pedig úgy tűnik, hogy
folytonos átmenetben vagyunk. És most még ez a kéretlenül ránk sózott soros EU-elnökség is a nyakunkba szakadt!
(Szinte nagy S-sel írtam! Hiába na, a szokás hatalma.)
Nyerünk mi ebből valamit? A nagy baj az, hogy a jelek szerint az ország jelenlegi vezetői is ezt kérdezgetik. Ők pedig
mindig mindent mindenkinél jobban tudnak. Legalább
annyit kellene elérni, hogy a nevetséges ellentmondást,
ami aközött van, hogy fél évig mi vezetjük Európát, de még
mindig kívül vagyunk Schengenen, végre feloldják. A Főnéni (ahogy Ken Kesey sérült veterán hősei mondanák)
optimista, a napokban jelentette ki, hogy a közeljövőben
újabb 350 kilométer autópályára számíthatunk. Szép jövő.
Csak ne árnyékolná be annyi borzongató világvégejóslat.
Azokkal is elárasztanak ilyenkor, évkezdetek idején. Nostradamus földi poklot, 27 évig tartó világháború kezdetét
jósolta 2019-re. Az ősi maja naptár másképp rajzolja ki a
tragikus véget. És még sorolhatnék néhány cifra idei változatot. A legközelebbi világvége január 21-re virradólag
lesz. Azon az éjszakán, jaj, ne is nézzünk az égre! Egyszerre lesz vérhold, farkas hold, teljes holdfogyatkozás.
Szuper. Mondom, hogy csupa farsang a világ. De itt be is
fejezem. Belekezdtem egy vaskos kötetbe, január 21-ig jó
lenne elolvasnom. (N.M.K.)

találkozókat is sikerült összehozni. Azt tapasztaltam, hogy a Székelyföldön nyitottabbak a kezdeményezésemre az emberek, a
legsikeresebb, hatvanfős szingliparti is ott
volt. A Maros megyeiekben van egyféle tartózkodás, mintha egy kicsit begubózottabbak, bizalmatlanabbak
lennénk, mint a Hargita és a Kovászna megyeiek. De itt is van
remény a változásra.
– Anyagilag hogy
oldod meg az együttléteket?
– Lefoglalom a szingliasztalt, a vendéglői
menüt előre fizetjük, vagy a helyszínen. Érdekes, hogy az előrefizetős alkalmakra több
a jelentkező.
– Születtek párkapcsolatok ezekből a
találkákból?
– Igen, és a szerelmi kapcsolatok mellett
azonos neműek közötti barátságok is kialakultak. De egy másik hozadéka is van ezeknek az együttléteknek: a kölcsönös
segítségnyújtás. Az ismerkedés során rendszerint kiderül, ki mivel foglalkozik, és volt
rá példa, hogy valakinek éppen egy jó varrónőre, fodrászra, manikűrösre volt szüksége, a jelenlevők között pedig került
megfelelő szakember. Ugyanakkor üzleti

együttműködés is létrejött. A lényeg, hogy a
hasonló a hasonlót bevonzza, és kölcsönösen
segíti, így a kapcsolat a későbbiekben is élő
marad.
– Eszedbe jut-e valamilyen viccesebb történet a szinglitalálkozók kapcsán?
– A legelső találkozón, mint említettem,
tízen vettünk részt, de tulajdonképpen eggyel
többen is lehettünk volna. Az összejövetel
egy kétszintes vendéglő emeleti helyiségében
zajlott, az egyik úr – a hatodik – azonban a
földszinti teremben várakozott, aztán, mondván, hogy lejárt a parkolódíja, lelépett. Az
nem derült ki, hogy valóban ez volt-e távozásának az oka, vagy megijedt a helyzettől.
– Te szervezőként sohasem izgultál?
– De igen. Viszont mindig kellemes tapasztalatokkal tértem haza a találkozókról,
és ez erőt adott a folytatáshoz.
– Jövőre tervezel-e valamilyen újítást
szinglitéren?
– Valamikor, a tavasszal szeretném kipróbálni a villámchatet, aminek az a lényege,
hogy azonos számú nő és férfi néhány percig
ismerkedik, aztán beszélgetőpartnert cserélnek. Ezt a rapidrandiként is ismert párkereső
technikát Budapesten tanultam, ott nagy hagyománya van. Emellett fontolgatom, hogy
dzsesszklubos retró partikkal, illetve táncházas délutánokkal, estékkel is színesíthetném
az egyedüllétből kivezető utakat.
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Megtakarítási számlákat kapnak
a kiskorúak az államtól

Szerkesztette: Benedek István

Kisvállalkozókra vonatkozó határidő

Még egy hétig módosíthatók
a CAEN-kódok

Az egyéni vállalkozók (persoană
fizică autorizată – PFA, intreprindere individuală – II) legkésőbb január 16-áig kérhetik, hogy
bejegyezzék az Országos Cégjegyzékbe (ONRC) a tevékenységi területeiket, hogy illeszkedjenek az új
törvényi keretbe – tájékoztat az üzleti környezetért felelős minisztérium hétfői közleménye. A
2016/182-es törvény értelmében
egy PFA-nak legtöbb öt, egy II-nek
legtöbb tíz tevékenységi (CAEN)
kódja lehet. Ugyanakkor a PFA legtöbb három, az II legtöbb nyolc
munkavállalót alkalmazhat. A
PFA-k, az II-k és a családi vállalkozások (IF) működését szabályozó

2016/182-es törvény 2017. január
17-én lépett életbe, és kétéves határidőt szabott meg a tevékenységi
területre vonatkozó módosítások elvégzéséhez. A határidő lejárta után
60 nappal, azaz 2019. március 19étől azokat a cégeket, amelyeknek
bejegyzett tevékenységi területe
meghaladja a törvény által engedélyezett maximális számot, a cégbíróság
hivatalból
törli
a
cégjegyzékből. A módosítások bejelentése és az új bejegyzési bizonyítványok
kiállítása
nem
díjköteles. Az ONRC közzétette
honlapján azon PFA-k és II-k lajstromát, amelyek nem illeszkednek a
törvényes keretbe. (Agerpres)

Tavaly decemberig 5,6 százalékkal nőtt
a román kiskereskedelmi forgalom

Tavaly az első tizenegy hónapban 5,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához mérten – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet.
A szezonális és naptári hatással kiigazítva a növekedés 6 százalékos
volt. A nyers adatok szerint a nem élelmiszerek értékesítése 6,4 százalékkal bővült, az élelmiszerekből, italokból és dohánytermékekből 6,3 százalékkal többet adtak el, az üzemanyagok értékesítése 3,3 százalékkal
emelkedett. Novemberben a kiskereskedelmi forgalom 7,2 százalékkal
nőtt éves összevetésben, októberhez képest 2,5 százalék volt az emelkedés. 2017-ben egész évben még 10 százalékkal, 2016-ban 13 százalékkal
nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene.
A belföldi fogyasztást legjobban tükröző mutató októberben az elmúlt
öt év minimumára csökkent. Gazdasági elemzők a fogyasztás növekedési
ütemének további lassulására számítanak az idén, mivel a gazdasági növekedés is várhatóan lassulni fog, és becslésük szerint a lakosság is óvatosabban költekezik. (MTI)

Újabb csökkenést mértek a három
hónapos bankközi hitelkamatlábnál

2,94%-ra mérséklődött hétfőn a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – közölte a
Román Nemzeti Bank (BNR). A BNR adatai szerint legutóbb 2018. június
20-án volt ennél kisebb, évi 2,93%-os a három hónapos ROBOR, tavaly
január 8-án pedig évi 2%-os szinten állt. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb megmaradt a pénteki
3,28%-os szinten, a kereskedelmi bankok egymás közötti hitelezésekor
használt kilenc hónapos ROBOR pedig változatlanul 3,39%-os. A 12 hónapos ROBOR a pénteki 3,48%-ról hétfőn évi 3,46%-ra esett vissza.
(Agerpres)

Közel félmilliárd euró vár a gazdákra

Az első negyedévben 445,8 millió euró áll a gazdák rendelkezésére a
2014–2020-as országos vidékfejlesztési program keretében – közölte hétfőn az Agerpres hírügynökséggel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium. A minisztérium az Országos Vidékfejlesztési Programot
Kezelő Hatóság közvetítésével 2019 első negyedévében 445,8 millió öszszértékben hirdet pályázatokat. Ebből a gyümölcstermesztők támogatására 51.013.105 eurót, mezőgazdasági vagy erdészeti infrastruktúrák
fejlesztésére, öntözőrendszerekre 200.000.000 eurót, természeti katasztrófák következményei enyhítésére szolgáló befektetésekre 14.775.003
eurót, mezőgazdasági területek természeti katasztrófák és környezeti ártalmak utáni használhatóvá tételére 13.677.431 eurót különítenek el.
A Duna-delta infrastrukturális korszerűsítésére 16.777.774 eurót, a vidéki lakosságot szolgáló alapvető helyi szolgáltatások minőségének javítására (beleértve a szórakozást és kulturális szolgáltatásokat is)
13.761.860 eurót, a Duna-delta kulturális öröksége védelmét szolgáló befektetésekre 4.990.902 eurót szánnak.
A helyi tevékenységű csoportok (GAL) újfajta finanszírozásban részesülhetnek, amely az együttműködésüket szolgáló programokat teszi lehetővé, ennek összértéke 9.270.000 euró.
Erdővédelmi szolgáltatásokra, állat- és növényvédelemre 110.151.918
eurót különítenek el. (Agerpres)

Automatikusan megtakarítási számlát nyit az állam a
kiskorúak számára egy decemberben életbe lépett kormányrendelet értelmében. A
Junior Centenar nevet viselő
megtakarítási számlák az államkincstár fiókjaiban nyílnak, és évi minimum 1200
lejes letét esetén 600 lejes
prémiummal járnak az állam
részéről.

A Junior Centenar számlákat a
gyermek nevére nyitják az államkincstárban, anélkül, hogy a kiskorú valamelyik szülőjének vagy
gyámjának kérvényeznie kellene
ezt. A 2018/104-es sürgősségi kor-

mányrendelet december 4-én jelent
meg a Hivatalos Közlönyben.
Ennek értelmében a Junior Centenar megtakarítási számlára bármikor elhelyezhet összeget lejben a
tulajdonos törvényes képviselője
vagy bárki más, átutalással, postai
utalvánnyal vagy készpénzben valamely kincstári pénztárnál. A Junior Centenar számlán lévő összeg
nem lehet tranzakció tárgya, nem
ruházható át és nem használható
garanciaként. A jogszabály értelmében a kontó tulajdonosai 18 éves
korukig évente 600 lejt kapnak az
államtól, amennyiben abban az
évben legalább 1200 lejt helyeztek
el a számlán. Ha a letétbe helyezett

összeg nem éri el az 1200 lejt, az
állami prémium elmarad, de a
számlán lévő összeg kamatozik. Az
évi kamat ezen kontók esetében
3%. Az erre a számlára elhelyezett
összeg nem haladhatja meg a
100.000 eurónak megfelelő lejt. Az
állami gondozásban lévő gyerekek
számára a munkaügyi és társadalmi
igazságosságért felelős minisztérium költségvetéséből biztosítják
az évi 1200 lejes letétet.
A Junior Centenar megtakarítási
számláról a tulajdonos nagykorúságának elérése előtt csak abban az esetben vehető ki összeg, amennyiben ezt
a kiskorú súlyos betegségének kezelésére kell fordítani. (Agerpres)

forrásainkat, hogy pontosan lássuk,
mi történik a gazdaságban” –
mondta a pénzügyi tárca vezetője.
Egy valós, ám meg nem nevezett cég példáját hozta fel, amely,
elmondása szerint, egy nem romániai alapítású vállalat itteni kirendeltsége, és amely javakat,
szolgáltatásokat vásárolt társult cégektől felülértékelt áron, vagyis
105 millió eurót fizetett 83 millió
euró helyett. A plusz 22 millió euró
3,5 millió euró extra bevételt jelenthetett volna az államkasszának.
Egy bank példáját is említette,
amely felülértékelt összegű, össze-

sen 7 millió eurós kamatot fizetett
az anyabanknak, és ezzel egymillió
eurós kárt okozott.
Teodorovici ugyanakkor anyavállalatokról is beszélt, amelyek
arra kényszerítik helyi kirendeltségeiket, hogy bizonyos bankoknál
vezessék számláikat, vagy éppen
egy adott márkájú autót vásároljanak meg.
„Ellenőröket fogunk küldeni, és
ha hasonló tetteket állapítanak
meg, adózási döntést hozunk, és fizetni fognak” – szögezte le a pénzügyminiszter. (Mediafax)

Egyesült Államokon kívül keletkezett bevételei egy részét a Google
Ireland Holdingsnak, amelyet a
Nagy-Britanniához tartozó, adóparadicsomként számon tartott Bermuda szigetcsoporton jegyeztek
be, ahol nincsen nyereségadó.
A Google anyavállalatának, az
Alphabetnek ezen módszer segítségével az utóbbi több mint egy
évtizedben sikerült egyszámjegyűre csökkentenie az Egyesült
Államokon kívüli bevételei után fizetendő adója mértékét, ez nagyjából a negyede az egyébként
Európában érvényes adókulcsoknak – írta több brüsszeli napilap.
A „dupla ír–holland szendvics-

nek” nevezett módszer legális,
azonban Írország az Európai Unió
és az Egyesült Államok nyomására
2014-ben beleegyezett, hogy 2020ig fokozatosan véget vet ennek a
gyakorlatnak.
„Minden adót megfizetünk a
helyi jogszabályoknak megfelelően világszerte” – szögezte le az
amerikai internetes óriáscég.
„A Google más multinacionális
vállalatokhoz hasonlóan a székhelyének számító országban fizeti
társasági jövedelemadója legnagyobb részét. Az elmúlt tíz évben
a tényleges globális adókulcsunk
26 százalék volt” – emelték ki a
közleményben. (MTI)

millió uncia kelt el tavaly az egy
évvel korábbihoz képest. Az új
ezüstérmék iránti igényt 2018 első
felében nyomás alatt tartotta, hogy
a befektetők inkább a régebben kibocsátott, olcsóbb érméket vásárolták – hangsúlyozta a Conclude
vezérigazgatója.
Az ezüst ékszerek és evőeszközök iránti kereslet 0,6 százalékkal,
252,9 millió unciára csökkent az
elmúlt évben az előző évhez viszonyítva, ez alapvetően azzal magyarázható, hogy az indiaiak és a
kínaiak kevesebb ezüst ékszert vettek.
Az ezüst ipari felhasználása
585,4 millió unciát tett ki tavaly,
amely a szürke nemesfém iránti
kereslet csaknem 60 százalékát
adta 2018-ban, viszont 1,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
A napkollektoros berendezéseket gyártók ezüst iránti keresletét a

világ két legnagyobb gazdasága, az
Egyesült Államok és Kína szigorításai vetették vissza. Donald
Trump behozatali korlátozásokat
rendelt el, míg Peking a napelemes
kiegészítők előállítására vezetett
be szigorításokat. Az előző, 2017es évhez képest a fényképészek is
3,4 százalékkal kevesebb, 39,5
millió uncia ezüstöt vásároltak
2018-ban. Ezzel szemben az elektronikai és az elektromos alkalmazásokhoz 2,8 százalékkal több,
249,6 millió unciányi szürke nemesfémet vettek.
Juhász Gergely az ezüstárfolyam idei emelkedését prognosztizálja, úgy véli, hogy a befektetők
kereslete a jelenlegi alacsony szintről mindenképpen élénkülhet. A
napkollektoripar is több szürke nemesfémre tarthat igényt, amennyiben nem mérgesedik el Kína és az
USA közötti kereskedelmi háború.
(MTI)

Teodorovici: az ANAF idén
a nagy adófizetőkre fog összpontosítani

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal
(ANAF) az idén a nagy adófizetőkre, a multinacionális
vállalatokra fog összpontosítani, mivel foglalkoznia kell
azokkal a vállalatokkal, amelyek adóügyi optimalizálást
hajtanak végre azért, hogy
kevesebb adót kelljen az államnak fizetniük – jelentette
be Eugen Teodorovici.

A pénzügyminiszter minderről
az Antena 3 hírcsatorna vasárnap
esti műsorában beszélt.
„Nem a kis cégek jelentik a gondot. Arra kell fordítanunk az erő-

A Google közel 20 milliárd eurót utalt át 2017-ben
bermudai leányvállalatának adóoptimalizálási céllal

Mintegy 19,9 milliárd eurót
utalt át bermudai bejegyzésű
leányvállalatának 2017-ben
a Google egy holland fedőcégén keresztül, így csökkentve
az
Egyesült
Államokban és Európában fizetendő nyereség-, illetve
forrásadóját – jelentette
pénteken a nemzetközi sajtó.

A holland kereskedelmi kamarához decemberben benyújtott papírok tanúsága szerint a Google
Netherlands Holdings BV-n keresztül átutalt összeg négymilliárd
euróval magasabb volt, mint 2016ban. A cikkek szerint a Google a
holland cégen keresztül juttatta az

Idén drágulhat az ezüst

Az ezüst mintegy ezermillió
unciás világméretű kínálatától tavaly 35 millió unciával
maradt el a kereslet, emiatt a
szürke nemesfém átlagára
unciánként 15,73 dollárt ért
el, ami 8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál – mondta Juhász
Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója az
MTI-nek a szektort elemző
Silver Institute előzetes adatai
alapján.
(1
uncia=31,1035 gramm)

A globális ezüstkínálat a 2017es másfél százalékos csökkenés
után tavaly enyhén, 0,3 százalékkal
nőtt. Juhász Gergely szerint az
emelkedés a javuló bányászati teljesítménynek köszönhető, amely
kétéves csökkenés után tavaly 1,6
százalékkal bővült.
Ezüstrudakból és ezüstérmékből
12,2 százalékkal kevesebb, 124,8

2019. január 9., szerda _______________________________________________MÚLTIDÉZŐ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Garabonciások Temesváron

A diktatúra repedései

Az utóbbi közel három évtizedben nagyon sok írás jelent meg
a „forradalmi szikrát csiholó” temesvári szellemiségről. A mitizáló vagy bagatellizálni akaró, önigazoló publikációkkal
szemben egy továbbgondolásra és további kutatásra késztető
kötetet szerkesztett Sarány István a Garabonciás együttes
története kapcsán. A kötetet és a zenekar legújabb, Wandering Magicians című lemezét a könyvvásár alkalmával a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában mutatták be. A Gáspár
Sándor moderálta beszélgetésen részt vett Csutak István, H.
Szabó Gyula, Boros Zoltán és Sarány István. Az ott elhangzott
véleményekre, valamint a kötetből vett idézetekre épül az
alábbi írás.

Karácsonyi Zsigmond

Sarány István: – Az anyag rendezése közben derült ki, hogy nemcsak az együttesről van szó, hanem
egy korról is, ami nélkül nem érthető, hogy az együttes karrierje
miért alakult így. Nyilván ezért kezdődik 1968-cal. Itt is visszaköszön
Temesvár. A kötetbe Méliusz József
Napnyugati kávéház című regényéből válogattunk részleteket, a párizsi élményeit.

lényeg az, hogy ha ’71-ben sikerül
visszagyömöszölni a szellemet,
akkor nem beszélnénk ma itt a magyar adásnak a könnyűzene-intézményesítő hatásáról. Szerintem a
bukaresti központ szerepe meghatározó volt, például a Kriterion esetében. A mi sokat vitatkozó és jól
vitatkozó igazgatónk, Domokos
Géza közvetlenül a párt vezérkarával tudott egyezkedni. Az akkor
még viszonylag, az adott ideológiai
keretek közt nyitottabb emberekkel.
Viszont a vidéki kollégáknak a megyei elvtársak ostobaságát is ki kellett bírni valahogy, ami nem volt
könnyű. Meg se merem kockáztatni, hogy mi lett volna a televízió
magyar adásából, hogyha Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen van.
Ez egy furcsa paradox helyzet volt.
A túlcentralizált államban a magyar
intézményeknek erőt, lehetőséget
jelentett, hogy Bukarestben voltak.

Vidéki kiskirályok

Sarány István

„‘68 májusának párizsi szürrealista felkelésében is erről volt
szó: lemezteleníteni, m e g gyalázni, megingatni, leteperni,
térdre kényszeríteni az antidemokratizmust; vele
szemben az egyetlen alternatíva: a
demokrácia, a szabadság.”
(Méliusz József)

A kulturális liberalizmus
lehetősége

H. Szabó Gyula: – Az 1968-as
párizsi diáklázadás megidézésével
Sarány megragadta azt a pontot,
amely meghatározta az egész nemzedék szerepvállalását. A mi lázadásunk a zenében csúcsosodott ki.
Boros Zoltán: – Nagyon érdekes
korszak volt a hetvenes évek. Tudniillik 1965 után volt egy nyitás,
amikor azt hittük, vége a proletkultnak és annak a szörnyű diktatúrának. Már 1971-ben vissza akarták
kényszeríteni a palackba a kiszabadult szellemet. Ennek ellenére azok
a magyar intézmények, amelyek
1969-ben létrejöttek (a Kriterion
könyvkiadó, A Hét szerkesztősége,
a televízió magyar adása), éppen
felívelőben voltak.
„Politikai mozgalomként a diáklázadásnak (1968 Párizs) nem
volt jövője, de megteremtette
a kulturális liberalizmus hatalmas lehetőségét.” (Gilles Lipovetsky szociológus)
H. Szabó Gyula: – A kérdés lényege az, hogy elég hosszú volt-e
„a szellemet a palackba visszadugdosni” időszak. Valószínűleg ez a
balkáni tehetetlenségnek is betudható, és annak, hogy az akkor frissen beiktatott Ceauşescu-garnitúra
sem erre szerződött. Főleg a második, reformkommunistákkal feltöltött garnitúraváltás fényében. A

Csutak István: – Amikor már lemezünk, tévéfelvételünk volt Boros
Zoltánnak köszönhetően, volt országos rendezőirodai engedélyünk
is, turnénk a brassói dalszínházzal,
megyek Csíkszeredába a fő fő kultúrnyik elvtárshoz. Dosszién bélyegző, aláírás rajta, engedély...
minden, de a helyi kiskirály rám
néz: Csutak elvtárs, hát itt ezt mi
döntjük el, hogy József Atilla,
Radnóti Miklós, Weöres Sándor,
Áprily… és különben is ki ez a
Kinde? Ettől elborult az agyam.
Eközben a temesvári magyar aktivista kikacsint rám, és az én érdekemet védi a hatalommal szemben,
és a cenzúra abból állt, hogy visszaadta a mappát, és azt mondta: akkor
most mondja meg, hogy miből lesz
a botrány, hogy tudjuk megvédeni.
És megvédtek, amikor a baj volt.
„A rockzenének alapvetően a
társadalombíráló, a kommunista rezsimet kritizáló szerepét
tartottuk fontosnak (…),
rezsimellenes magyar produkciók voltak.” (Csutak István)
Boros Zoltán: – Tovább szeretném árnyalni Bukarest és a vidék
szerepét. Nagyon sok nagy rendezvényünk volt vidéken, olyanok is,

Boros Zoltán

amelyek vidéki kezdeményezésként
indultak, például a régizene-fesztivál, a Siculus könnyűzene-fesztivál,
a táncházmozgalmak. Milyen érdekes az, hogy egy-egy ilyen nagymérvű rendezvény létrejöhetett, sőt
évekig működhetett. Ennek az
egyik garanciája az volt, hogy vidéken úgy vélekedtek, hogy amit a hatalom szócsövének tartott bukaresti
televízió művel, megfelel a bukaresti elvtársaknak, akkor ugye nekünk vidéken is megfelel.

Fejvadászat

H. Szabó Gyula: – A szerkesztők
tudták, hogy mit csinálnak, és tudták, hogyan kell csinálni. Egyfajta
kegyelmi állapot volt. Ki kell mondani Bodor Pál nevét, aki egy óriási
kulturális tudást ötvözött a nagyon
erős politikai háttérrel. Talán nem
mellékes, hogy ő is temesvári volt.
„Tudatosan keresték (a bukaresti magyar politikai elit) a
mozgékony, jól képzett fiatal
magyar értelmiségieket, akiket a
különböző, Bukarestben székelő
országos
intézményekhez
(rádió, könyvkiadók, lapszerkesztőségek) juttattak be. 1989
után eddig soha nem remélt
számban kerültek magyar politikusok Bukarestbe. Ez a gárda
már nem tartotta fontosnak a
bukaresti magyar értelmiségiek
körét megerősíteni, »friss vérrel« vitalizálni.” (Csutak
István)

Csutak István

megélni a rendszerváltást, és utána
kibontakozni.
Boros Zoltán: – És a „bukaresti
hatalom szócsöve” a könnyűzenefesztivált is szponzorálta. Fizette a
honoráriumokat, szállodát, meg
mindent. Ugyanezt csinálta a régizene-fesztivál alkalmával, ahol például a kosztümöket mi vittük. A
Marosvásárhelyi Rádiónak is óriási
szerepe volt, hiszen minden ilyen
rendezvényen ott volt Borbély Zoltán zenei szerkesztő, és felvette az
egész fesztivál anyagát. Nekünk az
volt a szerencsénk, hogy az együttesek gombamód szaporodtak.
Nekik pedig azzal volt szerencséjük, hogy egészen fiatalon, ismeretlen kezdő muzsikusként bejutottak
a profi stúdiókba, ahol megtapasztalták, milyen a profi minőség, és
fantasztikusan érzékenyek voltak
erre. Évről évre akkorát nőtt a
szintje ezeknek a felvételeknek,
hogy egymás után küldhettem az
Electrecordhoz, hogy megjelenjenek a lemezek.

Magyarock Temesváron

H. Szabó Gyula

Sarány István: – Bármiről van
szó a könyvben, nemcsak a Garabonciás együttesről, hanem annak a
kornak a zenéjéről, megjelenik a televízió magyar nyelvű adása és személyesen Boros Zoltán mint
katalizátor. Minden, amit a televízió
fölvállalt, olyan lendületet adott a
hazai magyar kulturális életnek,
hogy az ebből a lendületből tudta
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különleges helye volt, miután a váradi Majomszigeten találkozott egy
fiatal brassói diáklánnyal (Kinde
Annamária), aki elkezdett dalszövegeket írni nekik.
Csutak István: – A fővárosi
Északi pályaudvar közelében, a hasonló nevű szálloda kisvendéglőjében vonatra várva a következő eset
történt. A „szezon” vége volt. Éhezés, fázás, nyomor. Egy fiatal pincér
kifogástalan
öltözetben
asztalunkhoz jött, és kérdezte, mit
parancsolunk. Arra a kérdésünkre,
hogy lehetne-e kapni valamilyen
„folyadékot”, kezdi sorolni, hogy
vörös, fehér, édes, félszáraz, száraz... A vendég óvatosan megkérdi:
ez itt önöknél mind van? Á, dehogy
– felelte a pincér –, csak gyakorolnom kell, mert másképp elfelejtem
a szakmát. Ezt a fajta finom humort
csak Bukarestben lehetett tapasztalni. Mi gyakorlatilag Temesvár és
Bukarest között ingázva alakultunk.
Elmeséltük a történetet Kinde Annamáriának. Egy hét múlva jött a
boríték, benne a füzetlapra nyomtatott betűkkel írt szöveg. Amikor
Boros Zoltánnak megmutattam, azt
mondta: te, ettől a felsorolástól, ami
itt van, már ettől ki fognak dobni
minket, de megpróbáljuk.
„Alkalomadtán a kommunista
cenzúrát meg lehetett etetni
azzal, hogy ez a szöveg antikapitalista szatíra. Paradox
módon a magyar nyelv védőruha volt az ilyen jellegű szövegek számára… Mi több, a
magyar nyelvű pártlap, a Szabad Szó bizonyult olyan szövegek fórumának, amelyek nem
jelenhettek meg a román nyelvű
pártlap hasábjain.”
(Brînduşa Armanca)
Csutak István: – A temesvári
magyar értelmiség (Bárányi doktorral az élen) nem azért ült ott az első
sorban, mert olyan jók voltunk, és
szombat este nekik nem volt jobb
tennivalójuk Temesváron – ahol a
szerb és a magyar tévét nézhették –, mint minket hallgatni. Azzal,
hogy ők oda beültek, nekünk védelmet biztosítottak. Plusz ott volt a
bukaresti magyar elit, amelyik kupált, fényezett, tanított.

Sarány István: – Az együttes létrejöttének a körülményei tűntek
számomra érdekesnek. Az a Temesvár, amely ezt a légkört tudta biztosítani,
hogy
az
együttes
megalakulhatott, tudott működni.
„Minduntalan felmerül bennem
az a kérdés, miszerint a különféle nációk és vallások békés
együttélése – amelyre oly büszkék a temesváriak – nem több
mint jól nevelt
közömbösség.” (Brînduşa Armanca)
Csutak István: – Temesváron valóságos kulturális sokk ért bennünket. Ott egyszerűen nem lehetett
másként létezni. Volt 1600 magyar
diák, és ha 1400-nál kevesebb színházbérletet adtak el az önkéntesek,
akkor az kínos volt. Tehát ott
pezsgő élet volt. Azonnal mindenkit
valahova beszippantottak. A legtöbben a Tháliában, az ország legjobb
diákszínjátszó csoportjában kezdték. Az én szereplési vágyamnak az
kevés volt. Amit máshol valószínűleg nem lehetett volna megtenni,
berúgtam a diákszövetség elnökének, Petru Andeának az ajtaját, és
mondtam, hogy én egy magyar
együttest szeretnék alakítani, és
nem akarunk románul énekelni. Át- Retorzió
küldött a szolgálatos magyarhoz,
Ezek az együttesek tehetségükkel,
Kilyénihez, és volt együttes a Diák- nonkonformista megjelenésükkel,
házban.
felforgató szövegeikkel és a fiatalok
által szomjazott szabad szellemmel
Irodalomszerető fiatalok
Boros Zoltán: – A fiatalok nagy aláásták a rendszert – írja a kötet
része, akik zenélni kezdtek, verse- bevezetőjében a temesvári Brînduşa
ket zenésítettek meg. Gyönyörű Armanca újságíró. Amint a Garaverseket, elsősorban erdélyi költők- bonciás együttes is tapasztalta, a hatől, de klasszikusokat is választot- talom nem nézte el a renitenskedést.
tak. Ennek volt egy olyan oka is, Az 1980-ban megrendezett másohogy az a műfaj és hivatás, hogy dik Temesvári Ifjúsági Zenei Hétdalszövegíró, nemigen létezett. De vége már zárt ajtók mögött zajlott.
azt is jelezte, hogy annak a korszak- A tévéfelvétel is úgy készült, hogy
nak a fiataljai irodalomszeretők vol- a magyar rockfesztivált az államtak. Azt énekelték, ami nekik biztonságiak három páncélossal és
tetszett. És ezek között a versek kö- fegyveres járőrökkel őrizték. A tezött nagyon sokatmondó szövegek remben civil ruhás szekusok ültek,
is voltak. A Garabonciásnak egész a közönséget nem engedték be.
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Amint azt az előző részben
írtuk, bizonyos esetekben, annak
ellenére, hogy formailag bűntettet
követnek el, léteznek bizonyos
helyzetek, amikor az elkövetett
tett, habár teljesíti a törvényi
tényállást, az elkövetési körülmények miatt nem minősül bűncselekménynek. Ugyanakkor, egy
másik esetben, annak ellenére,
hogy egy tett bűncselekménynek
minősül, bizonyos külső körülmények hatására a büntetőjogi felelősség nem állapítható meg, vagy
a büntetés nem hajtható végre,
vagy a büntetés-végrehajtás módosul. Ugyancsak itt kell beszélni
a büntetőjogi bírói ítéletek következményeinek megszűnését lehetővé tevő intézményről, a
rehabilitációról.
Az első és talán legismertebb
büntetőjogi felelősséget megszüntető jogi intézmény az amnesztia,
a parlament „kegyelmi” törvénye,
amelynek értelmében büntetőpolitikai meggondolásból bizonyos, az
amnesztiatörvény életbe lépése
előtti bűncselekmények elkövetőit
általános vagy feltételekhez kötött
kegyelemben részesíti (habár a kegyelem jogilag nem megfelelő kifejezés, ez egy másik intézmény,
amiről később fogunk beszélni).
Az amnesztiatörvény megszünteti
a büntetőjogi felelősséget a folyamatban lévő ügyek esetén, ha
pedig ítélethozatal után történik,
megszünteti a kiszabott büntetés
végrehajtását. Megszűnnek az ítélet következményei is. Fontos
megjegyezni, hogy a bűncselekménynek nyilvánított tett nem
dezinkriminálódik, az továbbra is
bűncselekmény marad, és a törvény életbe lépése utáni ismételt
elkövetése büntetendő. Az amnesztiatörvénynek alapesetben objektív, bűncselekményi és nem
személyi köre van, tehát tettekre

Büntetőjog (IV.)
vonatkozik, és nem személyekre
(latinul: in rem hat, és nem in personam), ha személyi feltételeket is
meghatároz, akkor már vegyes jelleget kap. Természetesen törvénnyel (általában sarkalatos törvénnyel – lege organică) bűncselekményeket lehet dezinkriminálni, és ezáltal azok már nem minősülnek bűncselekménynek (például az azonos neműek szexuális
kapcsolatát büntető törvényt így
helyezték hatályon kívül), de ez
már nem egy büntetőjogi intézmény, hanem a parlament rendes
napi aktivitása keretében hozott
jogszabály. Az amnesztia a büntetés-végrehajtás megszüntetésén
kívül az ítélet minden következményét megszünteti az elítélt személyre nézve, és hatásai
kiterjednek a bűncselekmény minden résztvevőjére. Ugyanakkor a
bűncselekményért kifizetett pénzbüntetést az amnesztia okán nem
lehet visszakérni. Fontos megjegyezni, hogy az amnesztia csak
büntetőjogi síkon hat, tehát a sértett személy más természetű jogait
nem érinti, tehát ez polgári úton
érvényesíthet másfajta polgári
igényt, például kártérítési perrel
élhet az amnesztiában részesített
személlyel szemben. Az amnesztia
nincs hatással a büntetőjogi biztonsági intézkedésekre (például
kényszergyógykezelésre) sem, ez
ugyanis elviekben az annak alávetett személy érdekeit szolgálja.
Az amnesztia lehet általános
amnesztia, amely vonatkozik minden általa nevesített bűncselekményre, vagy feltételekhez lehet
kötve, például a kiszabott büntetés
mértéke, természete, az elkövetők
körének szűkítése (például kiskorú, terhes nők, idős személyek
stb.). Az amnesztia lehet feltétlenül alkalmazandó vagy feltételekhez
kötött
(például
a
bűncselekmény elkövetése ne járjon anyagi kárral vagy az kerüljön
megtérítésre, vagy mértéke egy bi-

Jogosítvány a jövőhöz!

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
zonyos szint alatt legyen, a feltételek vonatkozhatnak az elkövetőre is, például az elkövető legyen
bizonyos korú vagy ne legyen
visszaeső bűnöző). Az amnesztia
lehet ítélet előtti vagy ítélet utáni.
Az amnesztiatörvény meghozatalának napján elkövetett bűncselekmények
természetesen
nem
részesülnek amnesztiában. Az amnesztia intézménye nem egy jelentőség nélküli intézmény. 2014
novemberében utasított vissza a parlament egy nagyon kérdéses amnesztiatörvényt,
amelyet
a
Szociáldemokrata Párt képviselői
kezdeményeztek, és amely hatalmas
közfelháborodást eredményezett,
aktív témája lévén az államelnökválasztási kampánynak is.
Az amnesztiatörvény hatásait
nem lehet visszautasítani, ez mindenkinek „kedvez”, viszont a gyanúsított személy kérésére a
nyomozást folytatni lehet, hogy a
nyomozást a bűncselekmény elkövetésének hiányában szüntessék
meg, vagy a bíróság állapítsa meg
ártatlanságát, és ne az amnesztia
alapján tegyék ugyanezt. Abban az
esetben
viszont,
ha
a
gyanúsított/terhelt kérésére folytatott eljárásban is megállapításra
kerül annak bűnössége, az illető
személyt nem ítélik el, hanem ellene megszüntetik a nyomozást
vagy a bírósági eljárást. Az amnesztia hatásaként az ítélet által
minden kiszabott fő-, mellék- és
pénzbüntetés törlődik (ha ez még
nem volt befizetve), valamint a jogokkal kapcsolatos korlátozások is
megszűnnek.
Ugyanakkor az amnesztiában
részesített bűncselekmények elkövetője nem minősül visszaesőnek
újabb bűncselekmények elkövetése esetén, egy újabb bűncselekményért
a
felfüggesztett
börtönbüntetés kiszabását nem
érinti az előzőleg elkövetett és amnesztiában részesített tett.
(Folytatjuk)

Még három hétig lehet pályázni

Kifizetik a sofőriskola költségeit olyan hátrányos helyzetű
fiataloknak, akiknek a munkavállalásnál előny vagy feltétel a hajtási jogosítvány,
illetve hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában
vagy kiterjesztésében. Pályázási határidő 2019. január 25.

Pályázhatnak nehéz anyagi körülmények között élő 18-25 éves fiatalok, akik: szakmai pályafutásuk
kezdetén vannak, és/vagy munkát
vállalnának, és a munkavállalásnál
feltétel lenne/előnyt jelentene a
gépjárművezetői jogosítvány. Munkaviszonyban vannak, és munkaköri teendőik ellátásában feltétel
lenne vagy előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány. Rendelkeznek
B
kategóriás
gépjárművezetői jogosítvánnyal, de
munkavállalásukhoz, illetve munkaköri teendőik ellátásához feltétel
nagyobb gépjárművek: traktor, villamos, trolibusz vezetésére, kezelésére feljogosító C, D kategóriás
engedély. Valamilyen más célból
szeretnének gépjárművezetői jogosítványt szerezni, de az ezzel járó
költségek meghaladják anyagi lehetőségeiket.
A programot A Közösségért Alapítvány szervezi a MOL Románia
anyagi támogatásával. A támogatás

összértéke: 75.000 lej, egy pályázó
legtöbb 3.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet. A program eddigi
három kiírásában 51 fiatalnak sikerült megszereznie a jogosítványt,
további 38 pedig tanul vagy vizsga
előtt áll.
1994. január 1. – 2001. szeptember 1. között született, hátrányos
anyagi helyzetben levő, általános,
közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező fiatalok pályázati
iratcsomóját várják. A C/CE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez
a korhatár minimum 21 év, a D/DE
kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár minimum 24 év. A
támogatás területe: Képzési költségek – Gépjárművek és erőgépek (B,
C, D, traktor, trolibusz, villamos)
vezetésére, kezelésére jogosító képzési és járulékos költségek részleges vagy teljes mértékű fedezése,
illetve a szakmai illetékességet igazoló bizonyítvány („atestat”) megszerzésével járó költségek részleges
vagy teljes mértékű fedezése a C,
CE, D vagy DE kategóriák esetében. A program részletes bemutatása
(tájékoztató,
pályázati
iratcsomó, formanyomtatványok) a
www.pentrucomunitate.ro és a
www.molromania.ro honlapon.
A támogatás összegét az alapítvány a támogatási szerződésben

rögzített feltételek szerint, a szerződésben feltüntetett bankszámlá(k)ra
utalja. Valamennyi nyertes pályázó
köteles elszámolni a támogatási
összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés
rögzíti.
A
pályázat
eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro
honlapon teszik közzé 2019. február 28-ig, a nyerteseknek 2019.
március 15-ig küldik el a támogatási szerződést. A sofőriskolába a
szerződés aláírásától számított egy
hónapon belül be kell iratkozni. A
sofőriskolában való elméleti és gyakorlati képzés befejezése: 2019. október 31. Bővebb felvilágosítás A
Közösségért Alapítvány 0755-045699-es telefonszámán, illetve a
0752-018-760-as telefonszámon
munkanapokon 10–17 óra között,
írásbeli kérdéseket az office@pentrucomunitate.ro e-mail-címen várnak. Beküldési határidő (a feladási
postabélyegző dátuma): 2019. január 25. A késve elküldött vagy hiányos pályázatokat nem bírálják el.
A pályázati dossziét a következő
címre kell elküldeni egy példányban:
A
Közösségért
Alapítvány/Fundaţia Pentru Comunitate, 400750 Kolozsvár, O.P. 1,
C.P. 390. A borítékra írják rá: Jogosítvány a jövőhöz! (szer)

Útlevéldíj-csökkentés
és kedvezmény időskorúaknak

1-jétől
változtak
Január
egyes útlevéldíjak – tájékoztatott Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A 65 év
felettiek továbbra is 20 euró
ellenében kérelmezhetik a 10
éves érvényességű útlevél kiállítását.

A 18–65 év közötti kérelmező 10
éves érvényességű útlevelének díja
egy euróval csökkent, 64 euróba
kerül. Amennyiben a 18–65 év közötti nagykorú kérelmező az elveszett,
megrongálódott
útlevele helyett új magánútlevelet igényel, ennek
díja 107 euró, ugyanakkor
a megrongálódott, elveszett
5 éves érvényességű útlevél pótlását 67 euró ellenében lehet kérelmezni.
Egyebekben az útlevél kérelmezésének díjai változatlanok maradtak: a
nagykorú ügyfelek 5 éves
érvényességű útlevele 44
EUR, a 18 év alatti ügyfelek útlevele 28 EUR. Két
kiskorú gyermek esetén 24
EUR/fő, három vagy több

kiskorú gyermek esetén 22 EUR/fő
a fizetendő útlevéldíj. A 65 év feletti
ügyfelek idén is 20 EUR ellenében
kérelmezhetik a 10 éves érvényességű útlevél kiállítását. Az elektronikus személyazonosító igazolvány
kiállítása 2019-ben is ingyenes. Az
útlevél, illetve az e-személyi igazolvány ügyintézéséhez előzetes, az
alábbi telefonszámon történő időpontfoglalás szükséges: 0366-087001. (pálosy)

Huszonháromezer érvénytelen személyi

A Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal tájékoztatása
szerint Maros megyében
22.978 állampolgár nem rendelkezik érvényes személyazonossági igazolvánnyal.

3.696 személynek tavaly járt le a
személyazonosító
igazolványa,
13.753-an az előző évekből származó nyilvántartásokban szerepelnek.
A 22.978 személy közül 5.529
olyan 14. életévét betöltött fiatal,
aki nem igényelte az első személyazonossági igazolványát.
Codruţa Sava, a Lakosság-nyilvántartó Hivatal ügyvezető igazgatója emlékeztet, hogy a törvényes
előírásoknak megfelelően a 14.
életévét betöltött fiatalnak a születésnapját követő 15 napon belül kötelessége egyik szülővel vagy

törvényes képviselőjével megjelenni a hivatalban az első személyazonossági igazolvány kibocsátása
érdekében.
A 2005. évi 97-es számú sürgősségi kormányrendelet 19. cikkelye
értelmében a személyazonossági érvényességének lejártakor a tulajdonosa köteles újra cseréltetni az
okmányt. Ezt a lejárat előtt legtöbb
180 nappal, legkevesebb 15 nappal
előtte lehet megtenni. Az okmány
cseréjének elmulasztása kihágásnak
minősül, és 40 lejtől 80 lejig terjedő
bírsággal sújtható. A hivatal vezetője felkéri mindazokat, akiknél
időszerű az okmánycsere, hogy mielőbb jelentkezzenek a lakhelyük
szerinti legközelebbi hivatalban
annak érdekében, hogy érvényes
személyazonosságit
kapjanak.
(Pálosy P.)
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Egy lépéssel közelebb a célkitűzéshez

A Sárga csoportban a második, összesítésben a kilencedik hely megszerzése volt a
tétje a Bukaresti Rapid és a
Marosvásárhelyi CSM közötti
női kosárlabda-mérkőzésnek.
Márpedig, tekintve, hogy új
csapatként nincs joga az 1-8.
helyek rájátszásában való
részvételre, a marosvásárhelyi alakulatnak az idei bajnokságban ez a maximum. Ez
adta a mérkőzés fontosságát,
a győzelemmel pedig a CSM
közelebb került a maximális
célkitűzése teljesítéséhez.

Bálint Zsombor

Az alapszakaszban megoszlottak a győzelmek a két gárda között,
érdekes módon mindkét fél az ellenfél otthonában nyert. A találkozó előtt mindkét együttes 8
győzelmet és 6 vereséget számlált,
így a végeredménytől függött a
Sárga csoport második helye. A találkozót a Rapid kezdte jobban, az
első negyed végén azonban egy
12-0-s marosvásárhelyi sorozat,
benne Maxim két triplájával, olyan
előnyhöz juttatta a vendégeket,
amit a folytatásban a Rapid már
nem tudott ledolgozni. A győzelem
mégsem volt éppen annyira sima,
mert a házigazdák, lassan köze-

lítve, a negyedik negyed elejére
mindössze kétpontosra szűkítették
a hátrányukat. Elég volt azonban
két-három marosvásárhelyi kosár,
hogy riválisuk lélektanilag szétessen, és az utolsó negyedben 19-3as sorozattal zárják a mérkőzést.
A győzelemben jelentős szerepet
játszottak a triplák, amelyeket a
CSM 30%-kal dobott (Maxim
5/12), valamint a lepattanózás is
(41-51). Érdekes módon éppen a
beállós Mészáros szerezte a legkevesebbet a társaihoz képest, de ki-

zárásai megkönnyítették a többiek
dolgát.
Hogy a mérkőzést mennyire
fontosnak tekintették a felek, jelzi,
hogy mindkét csapat nagyon rövid,
alig hétfős rotációval játszott, csakis az alapembereknek biztosítva
játéklehetőséget.
A bajnokság középszakasza a 3.
forduló mérkőzéseivel folytatódik,
ennek keretében a CSM Alexandriát fogadja, a találkozó pontos időpontját még nem tűzték ki.

A kézilabdázó Nagy László
bejelentette nyári visszavonulását

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Sárga csoport, 2. forduló:
Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CSM 50:68 (12-20, 16-17, 14-10, 8-21)
Bukarest, Rapid-csarnok. Vezette: Sabina Popa (Bukarest), Vlad Dumitrescu
(Bukarest), Alexandra Irimia (Bukarest). Ellenőr: Alexandru Anica (Târgovişte).
Rapid: Stanici 20 pont (1), Matei 15, Burlakova 8, Vlad 5 (1), Lupusavei 2,
Cuatu, Anghel.
CSM: Maxim 21 (5), Mészáros 15, Robinson 11 (1), Nagy-Voica 8 (2), Bobar
7, Radu 6, Ignat-Kleemann.

Eredményjelző

A női kosárlabda Nemzeti Ligában:
* Piros csoport, 2. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Konstancai
Phoenix 82:60, CSM Târgovişte – Szatmárnémeti CSM 78:74, Aradi ICIM –
Brassói Barcaság 72:82. A Kolozsvári U állt. A 3. fordulóban: Kolozsvári U –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 54:96, Konstancai Phoenix – CSM Târgovişte
43:58, Szatmárnémeti CSM – Brassói Barcaság 90:79. Az Aradi ICIM állt.
* Sárga csoport, 2. forduló: Nagyváradi CSU – CSM Alexandria 65:54,
Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CSM 50:68.

Gulácsi: Pályafutásom eddigi
legjobb őszi idényén vagyok túl

Értékelése szerint pályafutása eddigi legjobb őszi idényén van túl Gulácsi Péter, a
német labdarúgó-bajnokságban negyedik Lipcsei RB magyar válogatott kapusa.

A 28 éves futballista az M1 aktuális csatornának hétfőn azt nyilatkozta, hogy a klubja vezetői által
kitűzött első számú cél a mostani
idényre az volt, hogy az együttes a
Bundesligában szerepeljen a lehető
legjobban, ez pedig valamelyest az
Európa-ligában nyújtott teljesítmény rovására ment. „A bajnokságban nagyon kiegyenlített a
mezőny, ezt a negyedik helyet,
ahol most állunk, a szezon végén is
aláírnánk” – mondta Gulácsi. Hozzátette, hogy a Német Kupában jó
esélyük van a negyeddöntőbe jutásra, mivel a legjobb 16 között
hazai közönség előtt játszanak
majd a Wolfsburggal.
„Úgy érzem, hogy az előző szezonhoz képest nagyon sokat léptünk előre védekezésben, az
ellenfeleink jóval kevesebb gólszerzési lehetőséget tudnak kidolgozni, ez pedig kapusként nekem
is sokat segít” – jelentette ki Gulácsi, aki szerint azért is nagyon fontos az első négy hely valamelyikén
zárni, mert az Bajnokok Ligájaszereplést jelent a következő
idényre, ez pedig sem presztízs-,
sem anyagi szempontból nem öszszehasonlítható az Európa-ligával.
„Az első két helyen minden bizonnyal a Dortmund és a Bayern
München végez majd, de mi még
zárhatunk a dobogón, igaz, ez sem
ígérkezik könnyű feladatnak” –
nyilatkozta a 2009-ben U20-as vbbronzérmes kapus. „Számunkra
előny lesz, hogy innentől csak heti
egy mérkőzést kell játszanunk, hiszen az európai kupaporondtól búcsúztunk, így frissebb lehet a
csapat minden találkozón. Bízom
abban, hogy legalább 30 pontot
összegyűjtünk az idény tavaszi részében is.”
Gulácsi arról is beszélt, hogy az
elmúlt években a most is címvédő
Bayern München a téli szünet idején már hét-nyolc pontos előnnyel
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Nagy László, a Telekom
Veszprém válogatott kézilabdázója bejelentette visszavonulását. A 37 éves jobbátlövő
a TV2 I/I című műsorában beszélt arról, hogy várhatóan ez
lesz
játékos-pályafutása
utolsó időszaka.

„Papíron ez a szezon, és azt gondolom, hogy nem csak papíron.
2019 nyarán lejár a szerződésem, és
azzal szerintem be is fejezem az
aktív kézilabdázást” – fogalmazott.
Hozzátette, elképzelhető a folytatás,
és nem zárja ki, hogy segíthet még
a válogatottnak is az olimpiai kvalifikáció során, ám a jelenlegi terve
az, hogy nyáron abbahagyja a játékot.
Nagy László 1999-ben a Pick
Szeged játékosaként mutatkozott be
a magyar válogatottban, majd a Barcelonához igazolt, amellyel Bajnokok Ligáját kétszer, spanyol
bajnokságot négyszer nyert. Három
évig (2009 és 2012 között) nem lépett pályára nemzeti színekben, de a
londoni olimpia előtt Veszprémbe

Röviden

vezette a Bundesliga tabelláját, és
az, hogy most az első Borussia
Dortmund hat ponttal megelőzi a
bajor sztárcsapatot, jót tett a német
bajnokságnak. „A feleségemmel
együtt jól érzem magam Lipcsében, a klubnál hosszú időre szóló
szerződésem van, egyelőre nem
gondolkodom a váltáson. Persze
később bármi megtörténhet, a Liverpoolnál töltött évekre például
nagyon szívesen emlékszem viszsza, talán az angol bajnokság lenne
az egyetlen olyan liga, amely valamikor érdekes lehetne még a számomra” – mondta Gulácsi.
A kapus a magyar válogatottat
irányító olasz Marco Rossiról úgy
vélekedett, a szakember a kinevezése után azonnal megtalálta a
közös hangot a csapattal, ráadásul
a játékosok szemében is hitelesnek
számított, így gördülékenyen kezdődhetett el a közös munka. „A
szövetségi kapitány egyenes ember,
aki mindig világosan elmondja,
hogy mit vár el a csapat tagjaitól, és
ha valamivel nem elégedett, akkor
azt is azonnal közli. Mindig van
konkrét elképzelése a válogatott játékáról, és minden részletet igyekszik
méterről
méterre
begyakoroltatni az edzéseken” –
nyilatkozta Gulácsi. A mérkőzéseket mindig a labdarúgók aktuális
teljesítménye dönti el, de maximális szakmai segítséget kapnak Rossitól és stábjától – tette hozzá.

Fotó: Anadolu

A 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatáról a válogatott
kapus azt mondta, nagyon lényeges
az első két mérkőzésen elért eredmény, mivel március 21-én Szlovákiában lép pályára a magyar
csapat, három nappal később pedig
a világbajnoki ezüstérmes horvátok utaznak Budapestre. „Nagyon
fontos, hogy az idegenbeli mérlegünkön javítsunk, ez lehet a kulcsa
annak, hogy harcban legyünk a
csoport második helyéért” – jelentette ki Gulácsi. A horvátok kiemelkednek az E csoportból,
amelyben még Wales és Azerbajdzsán szerepel, de hazai közönség
előtt a vb-ezüstérmes ellen is lehet
esélyük a magyaroknak a pontszerzésre – mondta.
„Szlovákiában a győzelem lenne
számunkra a legjobb eredmény, de
ha egy pontot szerzünk, akkor sem
lehetünk csalódottak. Érett és jó
csapatjátékkal mind a szlovákok,
mind a horvátok ellen van esélyünk pontot, pontokat szerezni, ez
pedig nagy lökést adhat a folytatásra” – mondta Gulácsi.
Minden válogatott játékosnak
pluszmotivációt jelent, hogy a
2020-as Eb-n Budapesten, az új
Puskás Ferenc Stadionban is rendeznek majd mérkőzéseket, így ha
kijutnak a kontinenstornára, akkor
két találkozót biztosan hazai pályán vívnak meg – emelte ki.

Fotó: NSO

szerződött, és azóta ismét ő volt a
csapatkapitány. Pályafutása során
eddig 201 válogatott mérkőzésen
732 gólt szerzett. Az athéni (2004) és
a londoni olimpián (2012) negyedik,
valamint a 2003-as és a 2009-es világbajnokságon hatodik helyezett
csapatnak is kulcsembere volt, és a
jövő héten kezdődő, német–dán
közös rendezésű világbajnokságra
készülő keretnek is tagja.
A háromszoros világválogatott,
ötszörös magyar bajnok játékost
négyszer választották az év legjobbjának Magyarországon.
Arra a kérdésre, mit tervez a pályafutása után, azt válaszolta, hogy
kézilabdával kapcsolatos tevékenységet szeretne végezni, akár jelenlegi
klubjánál,
a Telekom
Veszprémnél is. „Szakmai igazgatóként vagy szakmai felügyelőként
tartanának továbbra is állományban. Emellett ott van a Magyar Kézilabda-szövetség, ahol nem is
olyan régen beválasztottak az elnökségbe, ami óriási megtiszteltetés
számomra” – hangsúlyozta.

* Elérte a Déli-sarkot
Rakonczay Gábor, aki első
magyarként jutott el az Antarktisz partjától a Föld
legdélibb pontjára. Az extrém sportolónak 44 napra
és négy órára volt szüksége ahhoz, hogy negyedmagával megtegye a 917
kilométeres távot. A síléceken 950 kilométer körüli
valós megtett táv során
végig egy 94 kilós szánt Rakonczay Gábor az első magyar, aki eljutott a Délikellett maga után húznia. sarkra.
Fotó: Sportmarketing Ügynökség
Rakonczay sokszor mély
hóban, máskor whitoutban (vagyis tejszerű fehérségben, amelyben csak
a síléce előtti egy métert látta), a végén pedig folyamatos, jeges szembeszélben teljesítette a távot.
* Nasszer al-Attijah volt a leggyorsabb a 41. Dakar-rali Lima és Pisco
közötti első szakaszán (össztáv: 331 km, ebből szelektív szakasz: 84 km),
Szalay Balázs a 42. helyen ért célba. A motorosoknál versenyző szatmárnémeti Gyenes Emánuel 67. lett, a kétkerekesek futamát a spanyol Joan
Bareda nyerte. A kamionosoknál az orosz Eduard Nyikolajev, Jevgenyij
Jakovlev és Vlagyimir Ribakov alkotta hármas teljesítette a távot a legrövidebb idő alatt.
* A Ferrari bejelentette, hogy megválik Maurizio Arrivabenétől, aki
helyett mostantól Mattia Binotto lesz a Forma–1-es istálló csapatfőnöke.
Arrivabene négy éven át vezette az alakulatot.
* Két-három hétig nem számíthat Toni Kroosra a Real Madrid vezetőedzője, Santiago Solari, mert a német középpályás ágyéksérülést szenvedett. A Real Madrid közleménye szerint a vizsgálatok „másodfokú
szakadást mutattak ki a játékos bal combközelítő izmában”.
* A Wolverhampton Wanderers 2-1-re legyőzte, így kiejtette a Liverpoolt az FA-kupa 3. fordulójában. A Premier League listavezetője így a
32 közé sem tudott bejutni.
* Harmadszor lett az év edzője a France Footballnál a világbajnok
francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps, a
korábbi nyertesek és a lap főszerkesztője szavazása alapján. Deschamps
2003-ban a Monaco edzőjeként, 2010-ben az Olympique Marseille trénereként nyerte el a díjat.
* A labdarúgó 1. ligában szereplő Concordia Chiajna megvált edzőjétől,
Dorinel Munteanutól. A klubvezetés szerint azért menesztették a szakembert, mert nem látják biztosítottnak vele a csapat bentmaradását az élvonalbeli bajnokságban. Munteanu szeptember 18-a óta irányítja a
Concordiát, amely 17 ponttal a tabella utolsó előtti (13.) helyén áll.
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Londoni elemzők: a jelzőszámok
nem vallanak idei globális recesszióra

Londoni pénzügyi elemzők
szerint a globális növekedési
jelzőszámok a növekvő kockázatok és az utóbbi hónapok tőzsdei veszteségei
ellenére sem vallanak arra,
hogy a világgazdaság az idén
recesszióba kerülne.

Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics
hétfőn ismertetett évnyitó előrejelzésében közölte: jelenlegi alapeseti
forgatókönyvei kétségtelenül a világgazdasági növekedés lassulását
vetítik előre 2019-re, és még
ezekre a forgatókönyvekre is lefelé
mutató kockázatok hatnak.
A ház alapesetben a globális
szintű hazai össztermék (GDP) 2,8
százalékos idei növekedésével számol a 2018-ra becsült 3 százalékos
bővülés után. Hétfői prognózisában hangsúlyozta ugyanakkor:
látja a kockázatát annak is, hogy a
világgazdasági növekedés egészen
a 2016-ban mért 2,4 százalékos
„középszerű” ütemig visszalassul.
Az Oxford Economics londoni
elemzői szerint azonban a cég által
használt legutóbbi növekedési jelzőszámok nem vallanak arra, hogy
a világgazdaság recesszió felé tartana.
A ház várakozása szerint mindazonáltal nem maradnak negatív
növekedési hatások nélkül a világ
vezetői tőzsdéin a tavalyi harmadik negyedév óta végbement árfolyamveszteségek, mivel ezek a

befektetői vagyonvesztés tovagyűrűző hatásai révén nyomást gyakorolnak a fogyasztói bizalomra és
így a kiadásokra is.
Az elemzőház saját számítási
modellje – Oxford Global Model –
szerint a szeptember óta mért 16
százalékos átlagos globális tőzsdei
árfolyamveszteség miatt a világgazdasági szintű GDP-érték várhatóan
0,5 százalékkal lesz alacsonyabb
2020-ban annál a szintnél, amelyet
a piaci felfordulás nélkül addigra el
lehetett volna érni.
Az Oxford Economics közgazdászai szerint ugyanakkor a nyersolaj világpiaci árának ugyanezen
időszakban lezajlott 40 százalékos
zuhanása felhajtóerőt adhat a fogyasztási kiadásoknak és a globális
GDP-növekedésnek, különösen
abban az esetben, ha az áresést
nem a növekedési kockázatokhoz
fűződő piaci félelmek, hanem kínálati oldali fejlemények okozzák.
A ház szerint vannak bizonyítékok arra, hogy az utóbbi esetről
van szó, mivel az energiahordozószektoron kívüli egyéb árupiaci
termékek árfolyama meglehetősen
stabil, és ez nem vall a globális
nyersanyagkereslet általános öszszeomlására.
Az Oxford Economics hétfői
helyzetértékelése szerint, ha az
olajárak csökkenésének valóban
kínálati oldali okai vannak, akkor
a folyamat jórészt ellentételezheti
a részvényárfolyam-zuhanásból
eredő negatív fogyasztói hatásokat.

Más nagy londoni elemzőműhelyek is hangsúlyozzák 2019-re
szóló előrejelzéseikben, hogy a
nagy tőzsdei visszaesések önmagukban nem feltétlenül a recesszió
előjelei.
A piaci folyamatok vizsgálatára
szakosodott Pantheon Macroeconomics idei első helyzetértékelése
kiemeli, hogy a Londoni Értéktőzsde (LSE) irányadó FTSE 100as árfolyamindexe tavaly május
óta 15 százalékkal zuhant.
A ház szerint a brit gazdaság
minden recesszióját a részvényárfolyamok meredek visszaesése
előzte meg, de nem minden részvényeladási hullám vezetett recesszióhoz.
A Pantheon Macroeconomics
visszatekintő adatai szerint a FTSE
100-as 1988-ban, 1995-ben, valamint 2001 és 2003 között is 15 százalékkal vagy ennél nagyobb
mértékben zuhant, a brit gazdaság
azonban az e veszteséges periódusokat követő tizenkét hónapban
egyszer sem került recesszióba.
A cég a tavalyi utolsó és az idei
első negyedévre egyaránt meglehetősen vérszegény, 0,2, illetve 0,3
százalékos negyedéves összevetésű növekedést vár a brit gazdaságban. Hangsúlyozza azonban,
hogy e gyenge teljesítményeket
nem elsősorban az utóbbi időszak
piaci zuhanásai, hanem a brit EUtagság megszűnésének (Brexit) folyamatát terhelő bizonytalanságok
okozzák. (MTI)

Váratlanul lemondott a Világbank elnöke

Kicsi az euróövezet növekedése

Decemberben több mint négy
éve a leglassúbb növekedést
mutatta az euróövezeti gazdaság teljesítménye a londoni
IHS Markit gazdaságkutató
intézet pénteken megjelentetett felmérése szerint.

Decemberben az előzetes 51,3
pontnál kisebbnek, 51,1 pontnak bizonyult a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat egyaránt
magában foglaló euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-index
(BMI) végleges értéke. A mutató
novemberben magasabban, 52,7
ponton állt.
A kompozit BMI decemberi értéke az euróövezeti gazdaság teljesítményének több mint négy éve
leglassúbb növekedését tükrözi.
Az euróövezeti szolgáltatóipari
beszerzésimenedzser-index pénteken közzétett végleges értéke az
előzetes 51,4 pontnál kisebbre, 51,2
pontra csökkent a novemberi 53,4
pontról. A héten közzétett feldolgozóipari BMI az előzetes értékkel
megegyező, 51,4 pontra csökkent a
novemberi 51,8 pontról.
A BMI 50 pont feletti értéke a
vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50
pont alatti értéke pedig zsugorodását jelzi. A mutató decemberi csökkenését részben a franciaországi
zavargásokra és az autóipari termelés visszaesésére vezeti vissza a
Markit elemzése, de rámutat, hogy
ezektől a tényezőktől függetlenül is
beleillik a régióra jellemző csökkenő tendenciába.
Decemberben ugyanakkor a feldolgozóipari termelés vett némi lendületet Európában, ez azonban a

megrendelés-állomány és az alapanyag-készletek rovására és nem új
megrendeléseknek köszönhetően
következett be. A feldolgozóipar új
megrendelései ugyanis több mint
négy éve a legnagyobb mértékben
csökkentek decemberben, a meglévő megrendelések állománya
pedig 2015 januárja óta első alkalommal csökkent.
A kompozit BMI a legmagasabb
értéket Írországban érte el decemberben, 55,5 pontot, ami kilenchavi
mélypontnak számít. A második
legjobb teljesítményt Spanyolország nyújtotta 53,4 pontos kompozit BMI-vel. A legnagyobb
euróövezeti gazdaság, a német
kompozit teljesítménymutatója decemberben 51,6 pontot ért el, ez 66
havi mélypont. Az olasz gazdaság
teljesítménye az 50,0 pontos stagnálási küszöbön billegett decemberben, a francia pedig 49 havi
mélypontra, 48,7 pontra csökkent.
A termelés és az új megrendelések csökkenése ellenére is tovább
javult decemberben az euróövezetben a foglalkoztatás, a legnagyobb
mértékben Németországban és Írországban. „Az év végére alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolt
az euróövezeti gazdaság a még az
év elején tapasztalt viszonylag
magas lendületből” – kommentálta
a felmérés megállapításait Chris
Williamson, az IHS Markit vezető
közgazdásza. Elmondta: a decemberi teljesítményadatok 0,15 százalékos
negyedéves
GDPnövekedéssel vannak összhangban,
a negyedik negyedévben így 0,3
százaléknál alacsonyabb negyedéves növekedésre lehet számítani.
(MTI)

A 18 tagállamot számláló VilágVáratlanul benyújtotta le- újuló energiaforrások alkalmazását
mondását Jim Yong Kim, a célzó projektek finanszírozásának bankot 1944-ben alapították, azzal
előmozdításáért, miközben jelentő- a céllal, hogy hozzájáruljon a szeVilágbank elnöke hétfőn.

Az 59 éves Jim Yong Kim, aki
ellenezte Donald Trump amerikai
elnök klímapolitikáját, február 1jén távozik posztjáról, több mint
három évvel második mandátumának lejárta előtt.
Jim Yong Kimet 2012 tavaszán,
majd 2016 őszén is az akkori amerikai elnök, Barack Obama jelölte
a Világbank elnökének. A dél-koreai születésű és orvosi diplomával
rendelkező Kim sokat tett meg-

sen visszafogta a szénerőmű-beruházások támogatását.
A nézeteltérések ellenére Jim
Yong Kim kerülte a Trump-kormányzattal
való
nyilvános
konfrontációt.
A Reuters bennfentes forrásokból úgy értesült, hogy a Világbank
elnöke saját akaratából távozik az
intézmény éléről, nem az amerikai
kormány „szorította ki” a nemzetközi pénzintézet vezetéséből.

génység leküzdéséhez és előmozdítsa a fejlődést világszerte.
Vezetői csakis amerikai állampolgárok voltak, többségükben diplomaták vagy üzletemberek.
Jim Yong Kim február elsején
távozik posztjáról, egy fejlődő országokban infrastrukturális beruházásokkal
foglalkozó
cég
munkatársa lesz. Munkáját megbízott elnökként Kristalina Georgieva vezérigazgató veszi át. (MTI)

Európai terjeszkedésre készül a legnagyobb kínai online kereskedelmi portál, az
Alibaba – írta csütörtökön a
Handelsblatt című német üzleti lap.

felépítése egy nagyszabású terv
része, amelynek célja a nemzetközi
kereskedelem gyökeres átalakítása.
Jack Ma, az Alibaba vezetője electronic World Trade Platform – röviden eWTP – néven vezette be az új
elképzelést. Lényege, hogy a kínai
cég az online felületén, a semleges
platformként működő Alibabán
hozza össze a gyártókat és a felhasználókat globális szinten, a
Cainiao Kínán belül 24 óra alatt, a
világ más országaiban pedig 72 óra
alatt leszállítja az árut. A pénz az
Alibaba fizetési rendszerén, az Alipay nevű szolgáltatáson keresztül
áramlik, amelynek már most több
mint félmilliárd felhasználója van.
A belgiumi logisztikai központ
után újabb bázisok létesülhetnek
Európában, a Handelsblatt szerint
a következő helyszín Bulgária
lehet, és a kínai cég európai versenytársak átvételével is terjeszkedhet a kontinensen. Így
felvásárlási célpont lehet a németországi online kiskereskedelem
egyik vezető szereplője, a ruházati
termékekre, lábbelikre és kiegészítőkre szakosodott Zalando.
A lap hangsúlyozta, hogy az Ali-

baba más üzleti modellt alkalmaz,
mint a nagy nyugati versenytársak;
az amerikai Amazon például kiskereskedelemmel foglalkozik, és online áruházát csupán megnyitja
más kereskedőknek, akik így egy
újabb értékesítési csatornán forgalmazhatják termékeiket, ezzel
szemben az Alibaba platformot fejleszt, amelyen egymásra találhatnak eladók és vásárlók. Jack Ma
így egy „látszólag semleges közvetítőként prezentálhatja az eWTP-t”
– írta a Handlesblatt.
Viszont a platform „természetesen a kínai árucikkek számára is
nagyon érdekes exportcsatorna
lehet” – mondta a lapnak Olaf
Rotax. Ez pedig aggodalommal
tölti el a német kereskedőket.
„Megengedhetetlen lenne, ha nem
EU-tagországokból származó kereskedők a fogyasztóvédelmi és
termékbiztonsági előírások betartása nélkül kínálhatnák termékeiket
az EU-s vásárlóknak platformokon
keresztül” – mondta a Handelsblattnak Stephan Tromp, a német
kereskedelmi szövetség (HDE) helyettes ügyvezetője. (MTI)

Európai terjeszkedésre készül az Alibaba

A beszámoló szerint az Alibaba
első lépésként felépít egy 220 ezer
négyzetméter alapterületű bázist
Belgiumban, a liège-i repülőtér
mellett. A beruházásra legkevesebb
75 millió eurót fordítanak. A bázis
az Alibaba szállítmányozási leányvállalata, a Cainiao által üzemeltetett globális hálózat első európai
csomópontja lesz, ahonnan európai
cégek Kínába szállíthatják majd
termékeiket. A Handelsblatt szerint
az Alibabánál azzal számolnak,
hogy a központ Kínába irányuló
forgalma az első öt évben meghaladja majd a 200 milliárd eurót.
Azonban a forgalom ellenkező
irányú is lehet, Liège a kínai vállalkozások európai értékesítésre szánt
árucikkeit is fogadhatja – emelte ki
Olaf Rotax, egy vállalati digitalizációs ügyekre szakosodott tanácsadó cég, a dgroup szakértője.
A Handelsblatt kiemelte, hogy
az első európai logisztikai centrum

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről
hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből
köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. PÉKEKET is keresünk. (63065-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZERZŐT. Tel. 0734-123-877. (20826-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐSEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem,
étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A
román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (63170-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES (Franciaország) –
zarándoklat 2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt!
*

MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között. 145 euró.
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)
Kegyelettel emlékezünk a
szeretett
tatára,
FORRÓ
JÁNOSRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7/659)

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ: házi bor, bicikli, négyégős
aragázkályha,
Dacia-gumi
és
alkatrészek, autogájzer-alkatrészek. Tel.
0365/448-371. (9/622)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20672)
VÁLLALUNK: csatornatakarítást, tetőjavítást. Tel. 0751-471-965, Székely
János. (14/587)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5/647)

MEGEMLÉKEZÉS

Hiába igyekszem felejteni
téged,
Nem tudok, nem bírok búcsút
venni tőled,
Amíg csak élek.
S talán a sírban elfelejtelek!
Mély fájdalommal emlékezünk
január 9-én id. KELEMEN
LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján. Áldott
emlékét
örökké
megőrzi
felesége, két fia családjukkal
együtt. Nyugodjál békében!
(1/643-I)

„Mint egy gyertyaláng, úgy
lobban el az élet, mint egy
gyors folyó, rohannak az
évek.”
Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk a szeretett édesanyára, HANKÓ JULIANNA
volt ravai lakosra január 9-én,
amikor 18 éve a kegyetlen
halál elragadta közülünk.
Emlékét
őrzik
szerettei.
(13/665)

Megemlékezés
BÁLINT ALBERTRŐL
Elmúlt három éve már, hogy
fájdalmas és kitölthetetlen űrt
hagytál magad után, a csend
és
homály
birodalmába
költöztél szeretteid köréből.
Családod emlékezetébe zárva
őrzi a tőled kapott örökséget.
Bölcsességed,
helytállásod,
odaadásod,
tudásvágyad
emlékét féltve ápoljuk. Nyugodj
békében! Szeretteid. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély megrendüléssel értesültünk
dr. KISS VERA
fogorvos
hosszan tartó betegsége után
bekövetkezett haláláról. Élt 76
évet. Temetése január 11-én 13
órakor lesz a református temetőben, római katolikus szertartás
szerint.
A rokonság nevében:
Gáspár Márta. (8/660-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
VERÁNKTÓL,
a nagynénitől.
Dalma, Ari és Christophe.
(64/661-I)

Mennyei atyánk akaratát elfogadva tudatjuk, hogy szerettünk,
FOGOLYÁN JÁNOSNÉ
szül. Kovács Mária
2019. január 7-én, életének 85.
esztendejében csendesen megpihent. A gyászszertartásra 2019.
január 9-én, szerdán 11 órakor a
marosvásárhelyi református temetőben kerül sor.
A gyászoló szerettei. (3/654-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédi, nagynéni,
rokon és jó szomszéd,
özv. SZOTYORI EMMA
szül. Papp
hosszú szenvedés után 87 éves
korában csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 10-én 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
gernyeszegi ravatalozóból, a református temetőbe. Pihenése legyen csendes!
A gyászoló család. (6/658-I)

Mély megrendüléssel szereztünk
tudomást
SIKLÓDI ATTILA
(Vér)
hirtelen haláláról.
Temetése január 9-én, szerdán
15 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
Nyugodj békében, drága barátunk! (01/671-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és együttérzünk kolléganőnkkel, Zolyomi MelindaImolával ezekben a nehéz
percekben,
szeretett
ÉDESANYJA elvesztésekor.
Isten nyugtassa békében!
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Gedeon
Richter România Rt. munkaközössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
OSVÁTH MARGIT temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(1/53-I)

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
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(székhely: Győzelem tér 3. szám, adószám: 4322823,
telefon 0265-268.330, 274-es mellék)

KIKIÁLTÁSOS NYILVÁNOS ÁRVERÉST

hirdet a Marosvásárhelyen, a Közlegelő utca 2. szám alatt található ingatlan (telek és építmény) eladására, amely egy 30,77 négyzetméter
hasznos felületű apartmanból és a 442 négyzetméter összfelületű telek
95/442 részéből áll, és amely a 135749-C2-U1 szám alatt szerepel a
marosvásárhelyi kataszteri nyilvántartásban.
Az ingatlan kikiáltási ára 9.475 euró (héa nélkül).
Az 50 lej értékű feladatfüzetet 2019.01.09-től kezdődően lehet megvásárolni az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 87es számú irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra között.
Az árverésen való részvételhez szükséges dokumentációt az intézmény iktatóhivatalában, a 13-as irodában kell benyújtani 2019.02.06án 12 óráig.
Az árverésre 2019.02.07-én 10 órakor kerül sor a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal székhelyén, a 45-ös teremben.
További információk a 0265-268.330-as telefonszám 274-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester
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A diákok, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

Felhívjuk a diákok, egyetemisták és 55 év fölötti
nyugdíjasok figyelmét, hogy a 2018. december 31-ig érvényes bérletek felhasználási idejét meghosszabbítottuk
2019. január 31-ig. Eddig a dátumig lehet velük utazni!
A Siletina – Helyi Közszállítási Vállalat
igazgatótanácsa

