
Az elmúlt csütörtökön Marosvásárhelyen járt Ioan Deneş víz-
ügyi és erdőgazdálkodási miniszter, hogy a helyszínen tájé-
kozódjon a marosvásárhelyi erdő ügyében. Tulajdonképpen
a Somostető övezetében található 850 hektárnyi erdőről van
szó, ami a városé ugyan, de a marosvásárhelyi erdőkerület
kezelésében van. A minisztert a Romsilva Országos Erdőgaz-
dálkodási Hivatal vezérigazgatója, George Mihăilescu és a bras-
sói erdővédelmi őrség képviselői is elkísérték. 

A műholdas felvételek nem egyeznek az erdészeti hivatal adataival
A miniszter összehívta a Marosvásárhelyi Erdészeti Hivatal azon szak-

embereit, akik részt vettek az erdőterület felmérésében és a hivatalos ira-
tok összeállításában, melyeket a somostetői erdő- és területrendezés
céljából jóváhagyásra terjesztettek fel a minisztériumba. 

Az erdészeti hivatalnál tartott munkagyűlésen a miniszter közölte,
hogy a 2010-es és a 2018-as műholdas felvételek, valamint az erdészeti
hivatal írásban közölt adatai nem egyeznek meg a helyszínen mért valós
erdőterülettel. 

Kegyetlen számok
Még mindig megnyernék a szociáldemokraták a választásokat,

ha most vasárnap kellene voksolni az európai parlamenti listákra.
Ezt állapította meg egy tegnap nyilvánosságra hozott felmérés,
amelynek adatai láttán azért nem lesz pezsgőbontás a kormányko-
alíció pártszékházaiban. Mert az első látásra még mindig szép tá-
mogatottságot mutató adataik ellenére alig több mint kétévi
kormányzás alatt eltűnt mögülük a választói többség.

A jelenlegi választói opciókat mérő adatok szerint is hibahatáron
belüli, alig több mint egyszázalékos a szociáldemokraták előnye a
legerősebb ellenzéki pártnak számító liberálisok előtt. A legutóbbi,
2016-os parlamenti választásokon még 45%-ot szerző párt, amely-
nek támogatottsága még a következő év nyarán sem változott, ma
a szavazatok egyharmadát sem szerezné meg. Sőt, jelenlegi koalí-
ciós partnerével együtt sem érné el az 50% feletti többséget, ami
azt jelenti, hogy ha nem európai parlamenti, hanem itthoni tör-
vényhozási választások lennének vasárnap, a jelenlegi koalíció már
nem tudna kormányt alakítani. Viszont az ellenzéki oldalon számba
jöhető pártok mögött már mutatkozik akkora támogatottság, ami
egy széles koalícióban számolva már elegendő lenne a kormány-
alakításhoz.

Ha ezek az erőviszonyok visszaköszönnek a májusban esedékes
európai parlamenti választásokon is, könnyen meglehet, hogy az
év második fele már nem csak az elnökválasztási kampány miatt
lesz hangos. Egyrészt az ellenzék vérszemet kaphat, a kormányosok
viszont – ugyanúgy, mint az ezelőtti törvényhozási ciklusban – 
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Benedek István

Mezey Sarolta 

„Mi van 
édesanyánkkal?”
Lapzártakor értesültünk, hogy bíró-
sági felügyelet alá helyezték azt a 20
éves fiatalembert, akinek üldözése
során a Maros megyei Magyarón egy
helybéli nőt lőtt meg egy marosvécsi
rendőr február 8-án, pénteken este. Az
59 éves áldozatot életveszélyes álla-
potban szállították kórházba, azóta
mesterséges kómában tartják. 
____________4.
Bővítette romániai
gyártókapacitását 
a Daimler
Bővítette romániai gyártókapacitását a
német Daimler járműgyártó, amely
kettős tengelykapcsolós, nyolcfoko-
zatú automata sebességváltókat kez-
dett gyártani  szászsebesi üzemé-
ben.
____________6.
Bortermelés 
1318-tól 
Szászbogácson dokumentáltan 1318
óta foglalkoznak szőlőtermesztéssel
és bortermeléssel a szászok. Ezt a
foglalkozást még az őshazából – a
mai Luxemburg környékéről – hozták
magukkal a 12. században II. Géza
által betelepítettek. 
____________7.

Fotó: Nagy Tibor

Miniszteri látogatás és ellenőrzés Marosvásárhelyen 

„Eltűnt” 3,7 hektár erdő 



Rendhagyó kiállítás nyílik február 14-én, csütörtökön 17 órakor a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban. Ezúttal saját műgyűjteményéből mutat be
válogatást a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány. A kulturális
központ közel negyedszázada szervezi rendszeresen a kiállításait, a kiál-
lítók azóta gazdagítják a kollekciót egy-egy alkotással. Időnként műgyűj-
tők adományaival is gyarapodott az állomány. A 171 alkotóból, akiknek
munkái a galéria gyűjteményében szerepelnek, többen már meghaltak. A
Visszatekintő címmel nyíló tárlat az elhunyt festők, grafikusok, szobrá-
szok, textilművészek közel félszáz művét viszi közönség elé. Albert Lász-
lótól Zsigmond Attiláig hosszú a névsor, több nemzedék törekvéseibe,
képzőművészetünk mintegy fél évszázadába nyújt bepillantást a rendez-
vény. 

Előadás Ady Endre szerelméről
Február 14-én, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi
Vártemplom Diakóniai Otthonának Bocskai-termében
(Eminescu utca 28. szám) a Házasság hete és a Házas
bibliórák találkozók keretében Nagy Olga magyar sza-
kos tanárnő Ady Endre szerelmi költészetéről tart elő-
adást.

Alapozó fotótanfolyam
Alapozó fotótanfolyamot hirdet a Pixel Bridge Marosvá-
sárhelyen. Céljuk a fotográfia alapjainak megismertetése
és gyakorlatba ültetése, a legfontosabb technikai beállítá-
sok tudatos használata és a kreatív látásmód elsajátítása.
A képzés időpontjai: február 21., 28. valamint március 7.
délután, a gyakorlati részre pedig tömbösítve, március 9-
én és 10-én kerül sor. Bővebb információk a 0743-084-
648-as vagy a 0745-865-134-es telefonszámokon.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nézőivel össze-
fogva és a Merkúr üzletlánc segítségével szervezte meg az
Osszuk meg az ünnep örömét! című kampányt, melynek
keretében december–január folyamán adományokat gyűj-
töttek a rászorulóknak. 

Az idei kampány révén a színház a Krisztusért és Egy-
házért CE Szövetséget segítette, egész pontosan a szövet-
ség marosvásárhelyi fiókszervezetének két
tevékenységéhez járult hozzá adományokkal: idős, segít-
ségre szoruló személyeknek és a Dorcas család típusú
gyermekotthonban élő árva, szétesett családból származó

vagy szociálisan nehéz helyzetben levő családok gyereke-
inek nyújtottak támogatást a segélycsomagokkal.

A támogatásnak része volt egy ajándék színházlátogatás
is. A megajándékozottak a február 9-i A láthatatlan hóhér
„és már senki sem” című krimit tekintették meg nagy él-
vezettel, ezt követően közös fotót készítettek az előadás
alkotóival.

Agatha Christie  A láthatatlan hóhér „és már senki sem”
című darabja február 17-én, vasárnap este 7 órától is meg-
tekinthető a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagyter-
mében. (pr-titkárság)

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos február 14-én, csü-
törtökön délelőtt 10 órától tart fogadóórát a ratosnyai pol-
gármesteri hivatalban szociális és környezetvédelmi
kérdésekben.

Jégkorongkupa
Február 16-án, szombaton tartják a marosvásárhelyi Liget-
ben működő jégpályán a Székelyföldi Jégkorong Akadémia
által szervezett, Jégkorongkupáért kiírt tornát, amelyen hét
csapat vesz részt: Gyergyóból, Sepsiszentgyörgyről, Csík-
szeredából, Alcsíkból, Felcsíkból, Székelyudvarhelyről és
Marosvásárhelyről. A mérkőzések 9.30–14.30 óra között
zajlanak.

A bűvös motiváció
A Kulcs a neveléshez közösség szervezésében ma 16 órai
kezdettel A bűvös motiváció (szülők, tanárok, vezetők
álma: a motivált ember) címmel tartanak előadást Maros-
vásárhelyen, a Rózsák tere 61. szám alatt.

Hangszermesék 
a Spectrum Színházban

A Spectrum Színház és a Világló Egyesület szervezésében
kerül sor február 14-én, csütörtökön 17 órától a Hangszer-
mesék című előadásra a marosvásárhelyi Spectrum Szín-
házban. 

Szotyori Anna újból kiállít
Február 15-én, pénteken 18 órakor Szotyori Anna festő-
művésznő egész pályáját áttekintő tárlata nyílik meg a Kul-
túrpalota Art Nouveau Galériájában. A marosvásárhelyi
művésznő több mint hat évtizede van jelen festményeivel,
grafikáival a város életében. Számos egyéni és csoportos
kiállításon bizonyította tehetségét, legutóbb a tavalyi Vá-
sárhelyi Forgatagon láthattunk válogatást marosvásárhelyi
városképeiből. A pénteken nyíló tárlaton rézkarcok, famet-
szetek, tusrajzok, olajfestmények, temperák idézik fel al-
kotói univerzumát, amelyből markánsan kirajzolódik az
egykori és a mai Vásárhely fekete-fehér és színes arculata,
lakóinak korhangulata, érzésvilága. A megnyitón Nagy 
Miklós Kund művészeti író méltatja az alkotó munkásságát
és műveit.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ELLA és LINDA, 
holnap BÁLINT
és VALENTIN napja.
BÁLINT: a latin Valentinus
családnévből származik. A Va-
lentinus alapszava, a valens je-
lentése erős, egészséges.

13., szerda
A Nap kel 

7 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 43 perckor. 
Az év 44. napja, 

hátravan 321 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 12.

1 EUR 4,7440
1 USD 4,1547

100 HUF 1,4939
1 g ARANY 175,5320

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 60C
min. 10C

Megyei hírek

Ajándék színházlátogatás 
a színház támogatottjainak

Belpolitika újságírói szemmel az Erdély TV-ben
A ma 20 órai Sajtóprésben belpolitikai kérdéseket boncolgatnak Farkas István meghívottjai: Rostás Péter rádiós új-

ságíró, Cseke Péter, a Maszol.ro főszerkesztője és Rostás Szabolcs, a Krónika főszerkesztője.

Terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány február 18. – március

1. között kéthetes rövid terápiás programot szervez
szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak.
Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretné-

nek alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel
terhelt életmódjukon. Helyszín a magyarózdi terápiás
otthon. Jelentkezni a 0740-056-691 telefonszámon
lehet.

Visszatekintő – elhunyt 
művészek munkái a Bernády
Alapítvány gyűjteményében

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

RENDEZVÉNYEK



A Szociáldemokrata Párt (PSD) nyerne, ha most
lennének az Európai Parlamenti választások – ál-
lapítja meg az felmérés, amelyet a Konrad 
Adenauer Alapítvány megrendelésére január 21-e
és február 5-e között készített az INSCOP piacku-
tató intézet.

A felmérés szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) a leadott
voksok 27,8%-át szerezné meg, a Nemzeti Liberális Pártnak
(PNL) 26,7%, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek
(USR) 10%, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének
(ALDE) 9,2% jutna, míg a Szabadság és Szolidaritás Pártja
(PLUS) 7%-ot szerezne meg.

Megjegyezendő, hogy a felmérés azelőtt készült, hogy vég-
legesítették volna az USR–PLUS választási koalíciót (Szövet-
ség 2020), ezért a két politikai alakulatot külön-külön mérték.

A Pro Románia Párt és az RMDSZ szintén átlépné a válasz-

tási küszöböt, a leadott szavazatok 6,6, illetve 5,1%-át szerez-
nék meg. A Népi Mozgalom Pártra (PMP) a szavazók 
4,4%-a, a Kereszténydemokrata Parasztpártra (PNŢCD) 1,5%-
a, a Demokrácia és Szolidaritás Pártjára (DEMOS) pedig
0,8%-a voksolna.

2018 novemberéhez képest a PSD szavazóbázisa gyakorla-
tilag nem változott (27,4%), a PNL-é 2,6%-kal nőtt, a többi
pártoké nagyjából változatlan maradt.

A polgárok választási kedvét egy 1-től 10-ig tartó skálán
mérték, ahol az 1-es azt jelenti, hogy „biztosan nem megyek
el”, az 10-es pedig azt, hogy „biztosan elmegyek”.

Íme, a válaszadók eloszlása: 11,7% – 1; 3,7% – 2; 4,4% –
3; 3,7% – 4; 7,9% – 5; 5,4% – 6; 7,5% – 7; 11,2% – 8, 
10,3% – 9, és 26,1% – 10.

A felmérés egy 1.080 személyből álló mintán készült, a hi-
bahatár 3%. (Agerpres)

Előzetes megállapodásra jutottak a közösségi gáz-
irányelv tervezett módosításáról pénteki tárgyalá-
sukon az Európai Unió tagállamainak képviselői; a
kompromisszumos megoldás bonyolultabbá teszi,
de nem lehetetleníti el az Északi Áramlat-2 földgáz-
vezeték megépítését.

Névtelenséget kérő diplomáciai források arról számoltak be,
hogy a tagállamok uniós nagykövetei „szinte teljesen egyhan-
gúlag” szavazták meg a brüsszeli találkozó előtt tető alá hozott
német–francia egyezséget. Bennfentes információk szerint
egyedül Bulgária képviselője szavazott nemmel.

Az eredeti javaslat célja az volt, hogy a harmadik országok-
ból érkező, tenger alatti vezetékekre is kiterjesszék az uniós
szabályozás hatályát, így lehetővé téve az Európai Bizottság
számára például az Oroszországból Németországba vezető
Északi Áramlat-2 jelentősen szigorúbb ellenőrzését.

Szakértők szerint az elfogadott megoldás értelmében való-
ban szigorodik az uniós kontroll az EU-n kívülről induló gáz-
vezetékek felett, azonban a projekt nem kerül veszélybe, csak
bonyolultabb és drágább lesz befejezni.

Miután új előírásokról van szó, lehetőség lesz mentességet
biztosítani a már meglévő földgázvezetékek esetében – írták
a hivatalos tájékoztatásban.

A kompromisszum a tagországok szerint „konzisztensebbé
teszi a vonatkozó uniós jogi kereteket, fokozza az átláthatósá-
got, valamint csökkenti a bizonytalanságot a beruházók és a
felhasználók körében egyaránt”.

Németország blokkoló kisebbséget kívánt létrehozni, de az
Euractiv brüsszeli hírportál értesülései szerint ebben mindösz-
sze Ausztria, Belgium, Bulgária, Hollandia és Magyarország
támogatta, ami nem lett volna elegendő, különösen azután,
hogy Franciaország csütörtökön váratlanul bejelentette, támo-
gatni fogja az EU gázirányelvének módosítását. Az ülés előtt
Berlin és Párizs végül megállapodásra jutott a szöveg bizonyos
pontjainak módosításáról, és ezt meg is szavazták a huszon-
nyolcak.

A végleges jóváhagyás érdekében a tagországok kormányait
tömörítő tanács ezen mandátum alapján megkezdheti az intéz-
ményközi egyeztetést az EU másik társjogalkotó szervének
számító Európai Parlamenttel.

Az Európai Bizottság által 2017 novemberében kezdemé-
nyezett módosítást illetően az Európai Parlament tavaly ápri-
lisban fogadta el az álláspontját.

Sokan élesen bírálják a projektet, amelynek keretében év
végéig két új, összesen évi 55 milliárd köbméter szállítási ka-
pacitású vezetékkel bővítik a Balti-tenger fenekén húzódó,
Oroszországból Németországba vezető Északi Áramlatot.

Oroszország így elméletileg kiiktathatná Ukrajnát mint tran-
zitállamot, egyetlen útvonalra terelhetné át európai gázszállít-
mányai 80 százalékát, ráadásul domináns helyzetbe kerülne a
német piacon, mert részesedését 40 százalékról több mint 60
százalékra emelné.

Angela Merkel német kancellár pénteken Berlinben egy
más ügyben tartott tájékoztatón kérdésre válaszolva hangsú-
lyozta, hogy a megállapodást Németország és Franciaország
„szoros együttműködése” tette lehetővé.

Arról is szólt, hogy Németország nemcsak az orosz föld-
gázra támaszkodik, hanem diverzifikációra törekszik, vagyis
igyekszik bővíteni földgázbeszerzési forrásainak számát. Ezért
„a jövőben cseppfolyósított földgázt is fogadunk majd” –
mondta a kancellár.

Nyilatkozatával kapcsolatban német hírportálok kiemelik,
hogy súlyos diplomáciai vereség lett volna a német kormány-
nak, ha kudarcba fullad az Északi Áramlat-2 projekt, és éppen
ezzel a veszéllyel fenyegetett, hogy Franciaország beállt az
irányelv reformjának támogatói közé.

A német sajtó szerint az ügy feszültséget okozott a berlini
és a párizsi vezetés között. A feszültség jeleként értelmezte
több lap azt is, hogy Emmanuel Macron francia államfő le-
mondta a német kancellárral közösen tervezett részvételét a
február közepén rendezendő müncheni nemzetközi biztonság-
politikai konferencián. Angela Merkel szerint nincs szó konf-
liktusról. „Minden fontos európai ügyben napi szinten együtt
dolgozunk”, és „sok találkozó lesz még, amelyen mindenki
meggyőződhet arról, hogy Aachen szellemisége továbbra is
él” – utalt a kancellár a francia határ térségében fekvő német
városban januárban aláírt kétoldalú együttműködési és integ-
rációs szerződésre, amely a többi között rendelkezik arról,
hogy a nagyobb uniós találkozók előtt rendszeresen konzul-
tálnak a közös álláspont kialakítása érdekében. (MTI)

Megállapodtak az uniós gázirányelv módosításáról
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Női holttest a patakban
Egy nő holttestére bukkantak Báldon a patakban. A
rendőrség nyomozásba kezdett. A Maros megyei
rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Nagysár-
más rendőrségét a 112-es sürgősségi számon érte-
sítette kedden egy férfi, hogy egy arccal lefelé fordult
nő teste lebeg a báldi patakban. A helyszínre kiér-
kező mentősök megállapították a nő halálát. A holt-
testet a katasztrófavédelem (ISU) egy csapata
emelte ki a vízből. A rendőrség közölte, hogy egy 45
éves báldi asszonyról van szó. A Maros megyei
rendőr-főkapitányság gondatlanságból elkövetett
emberölés gyanúja miatt indított kivizsgálást.
(Agerpres)

A diákszervezetek az oktatás 
finanszírozását keveslik

Az oktatás továbbra is alulfinanszírozott – nyolcadik
éve, hogy nem kapja meg a nemzeti össztermék
(GDP) 6 százalékát úgy, ahogyan arról az oktatási
törvény rendelkezik – írja a Diákszervezetek Orszá-
gos Szövetsége (ANOSR) keddi közleményében.
„Az oktatás ebben az évben sem tartozik a kormány-
zat prioritásai közé, hisz jóllehet az oktatási törvény
kimondja, hogy a GDP legalább 6%-át kell az okta-
tásra fordítani, az idei költségvetés 3,02%-ot irányoz
elő erre a területre” – állapítja meg az ANOSR. A di-
ákszervezet „jelentéktelennek” nevezi a diákkollégi-
umokra és étkeztetésre fordított pénzalap nyolc-
százalékos bővítését, hiszen 2016 decemberében
arra kaptak ígéretet, hogy az erre fordított összeget
2017 végéig megduplázzák, ehhez képest összesen
27 százalékkal nőtt. A dokumentum szerint nem nőt-
tek a beruházásra előirányzott pénzalapok sem; ide
ugyanannyi jut, mint tavaly, úgy, hogy 2018-ban 70
százalékkal fordítottak erre kisebb összeget, mint
egy évvel korábban. Petrişor-Laurenţiu Ţucă, az
ANOSR elnöke szerint az oktatásra fordított összeg
47 százalékos emelése semmit sem javít az egye-
temisták életén. (Agerpres)

Megújítanák a pénzügyi 
felügyeleti rendszert

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének
(SEFS) megújítása Románia prioritásai között sze-
repel, közölte kedden Brüsszelben Eugen Teodoro-
vici pénzügyminiszter – tájékoztat az Európa Unió
Tanácsának közleménye. „Az európai felügyeleti
rendszerek fontos szerepet játszanak egy egészsé-
ges európai pénzügyi piac kialakításában. Ezek biz-
tosítják a közös jogszabályi keret alkalmazását, és
a nemzeti felügyeleti rendszerek közötti jó együttmű-
ködést. Ez egy olyan tétel, ami a román soros elnök-
ség prioritásai közé tartozik” – jelentette ki
Teodorovici. A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rend-
szerét 2011-ben hozták létre mint a három európai
felügyeleti hatóság: az Európai Bankhatóság (ABE),
az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-ha-
tóság (EIOPA), az Európai Értékpapírpiaci Hatóság
(ESMA), valamint az Európai Rendszerkockázati
Testület (CERS) és az országos felügyeletek köré
szerveződött hálózatot. Fő feladata gondoskodni az
Európai Unió pénzügyi rendszerének következetes
és megfelelő felügyeletéről. (Agerpres)

Tiltakozni készülnek a szállítók
A Román Szállítók Szövetsége (FORT) országos
sztrájkot hirdet február 22-ére, hogy tiltakozzon a tör-
vénytelen fuvarozók tevékenysége ellen. Az érdek-
védelmi szervezet mintegy ötezer résztvevőre számít
– tájékoztat a szövetség keddi közleménye. A FORT
közli: tájékoztatta a román kormányt, az Európai Bi-
zottságot és az Európai Parlamentet a személy- és
árufuvarozásban uralkodó „káoszról”, és leszögezi:
a február 22-ei tiltakozás célja, hogy a törvényi kere-
tet „visszaterelje a helyes útra”. Számításaik szerint
az illegális fuvarozók évente tízmillió eurós nagyság-
rendű kárt okoznak az államnak, habár a jogszabály
egyetlen apró módosításával megoldható lenne a
probléma. (Agerpres) 

indokoltnak láthatják, hogy egy évre műellenzékbe vo-
nuljanak, és egy látszattechnokratára bízzák a kor-
mányzás hálátlan terhét, pátyolgatandó megtépázott
nimbuszukat. Pechükre, a varázsnyuszi, akit akkor si-
került előkapni a cilinderből, ma pártvezér az ellenzéki
oldalon, hasonló presztízsű szaki pedig, aki eljátszhatná
egy szűk esztendőre a technokrata homokzsák áldatlan
szerepét, nem nagyon látszik a gáton.

Az legyen a politikusok baja, hogy milyen megoldást
találnak erre a helyzetre, amely kétségkívül azt is szem-
lélteti, hogy a választókat nem lehet sokáig ugyanazzal
a maszlaggal etetni. Nekünk, adófizetőknek az is éppen
elég lesz, ha ennek az utóbbi három évtizedben párat-
lanul ígérő és arra most ráfázni látszó kormányzatnak
a kétéves gazdasági ámokfutását megússzuk egy kemény
krízis nélkül. A főnyeremény a várható cirkuszból egy
olyan kormányzat kikeveredése lenne, amelyik keveseb-
bet beszél és többet dolgozik hozzáértően.

Kegyetlen számok
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világMegnyerné a választásokat a PSD

Megkezdődött az augusztus közepén leomlott geno-
vai Morandi híd lebontása pénteken, elsőként a
roncs középső elemét távolítják el. A szerkezet 
helyére a tervek szerint a jövő év tavaszára emelnek
új hidat.

Lassúnak és látványosnak ígérkezik a Morandi híd „szétda-
rabolása”. A bontás a hídtest talpon maradt részének közepén
kezdődött el: a mérnökök nyilatkozatai szerint szétvágják a
híd középső elemét rögzítő fogakat, az így szabaddá vált ha-
talmas híddarabot a földre eresztik, majd elszállítják.

A bontási munka előkészítése december óta tart. Acélszer-
kezetekkel megerősítették a hídroncsot tartó, több ponton 90
méter magas lábakat, és rögzítették a híd egyben maradt ré-
szeit is, hogy a bontás során ne veszítsék el egyensúlyukat.

Az első hídelem kivágása és földre eresztése szombat estére
fejeződhet be. A számítások szerint csak a hatalmas betontömb
fokozatos leemelése több mint 7 órát vesz majd igénybe.

A hídroncs bontását a szerkezet egyben maradt, nyugati ré-
szén kezdték el, amely távolabb esik a híd alatt sorakozó – már
az omlás után kiürített – lakóházaktól, amelyeket szintén le
fognak bontani. A híd keleti, az omlás miatt csonkban maradt
részét nem bontják szét, hanem felrobbantják.

A bontás ütemezését az időjárás határozza meg, de az elő-
zetes tervek szerint a Morandi hidat legfeljebb fél éven belül
teljesen lebontják, és ezzel egy időben megkezdődnek a helyén
emelendő új híd építési munkái is. A bontást és az újraépítést
kivétel nélkül olaszországi vállalatok végzik. Az új genovai
híd Renzo Piano olasz sztárépítész tervei alapján készül.

Marco Bucci, Genova polgármestere, a hídépítésért felelős
kormánybiztos bejelentette, hogy a város új hídja év végére
elkészül, de a hivatalos avatást 2020. április 15-én tervezik.
Megjegyezte, hogy az új híd új nevet is kap majd, amelyet
egyelőre nem közöltek.

Az első hídelem lebontását a helyszínről követte Giuseppe
Conte olasz miniszterelnök, aki Genova és Olaszország talpra-
állásának nevezte a roncs helyett épülő hidat. A kormányfőt
kísérő Danilo Toninelli infrastrukturális miniszter hangsú-
lyozta, hogy a bontás és újjáépítés több mint 200 millió eurós
költségét nem az olasz állam fizeti, hanem részben a leomlott
hidat üzemeltető autósztráda-társaság. Hozzátette, hogy a 
hídomlás miatt otthonát veszítő 600 család eddig már 200
millió euró támogatást kapott.

Az 1967-ben emelt – a tervezőjéről, Riccardo Morandiról
elnevezett – híd (vagy más nevén Polcevera-viadukt) keleti
része tavaly augusztus 14-én napközben omlott le, miközben
35 gépjármű haladt át rajta. A több mint egy kilométer hosszú
hídból egy 200 méteres darab lezuhant. A katasztrófának
negyvenhárom halálos áldozata volt. Az eddigi hatósági vizs-
gálatok szerint a híd elsősorban a hiányos karbantartás miatt
omlott le.

A genovai bíróságon csütörtökön kezdődött el az előzetes
bizonyítékfelvételi eljárás. Az ügyészség 20 személy ellen
emelt vádat, köztük vannak az érintett autósztráda-társaság
mérnökei és ennek a híd karbantartásáért felelős szakemberei
is. (MTI)

Megkezdődött a leomlott genovai híd lebontása



A helyszíni mérések után megállapították, hogy a
Somostetőn, beleértve az állatkertet is, az évek során a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által végzett
munkálatok károsan érintették az erdőt, és nem tartot-
ták be rendeltetés megváltoztatására vonatkozó törvé-
nyes előírásokat. 

A Somostető rendezése során a polgármesteri hivatal
körülbelül 22 hektár erdőt „érintett”, és 3,7 hektárral
csökkent az erdőterület. 

Ioan Deneş miniszter elrendelte, hogy készítsenek a
valós helyzetnek megfelelő erdőgazdálkodási kimuta-
tást, melynek alapján a minisztérium ellenőrző testülete
újra felméri az erdőterületet. 
A Somostetőn tilos a parkolás, bódékat bontanak le

A Somostetőn a marosvásárhelyiek láthatták, hogy
a pár évvel ezelőtt kialakított parkolóba tilos behajtani,
a parkolót jelző táblákat zacskókkal takarták le. Ezért
sokan értetlenül állnak, mi lesz ezután, felszámolják a
parkolót? Hol lehet parkolni ezután? A városlakók azt
is láthatták, hogy az állatkert felé vezető sétányon
egyes bódékat lebontottak, másokra kiírták, hogy fel-
számolják őket. 

A kialakult helyzetről dr. Magyary Elődöt, a maros-
vásárhelyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetőjét kér-
deztük, aki személyesen találkozott a miniszterrel. 

– 1962-ben egy kormányhatározattal az erdőterület
egy részét a város állatkertnek, játszótérnek és szabad-
időközpontnak sajátította ki. A szóban forgó erdőterület
a város tulajdonát képezi, a létesítmények a város fi-
nanszírozásával jöttek létre. Kiépítették az utcákat, a
kisvasutat, felszerelték a játszóteret. A Somostető év-

tizedeken át a városlakók kedvelt szabadidőközpontja
volt, és ma is az. Most műholdas felvételeket készítet-
tek az országos erdőterületekről, s a felvételekből ki-
derült, hogy bizonyos részeken nincsenek meg a fák.
A miniszter személyesen tájékozódott, mi is történt va-
lójában. Kiderült, hogy az 1962-es kormányhatározat
hatályba lépését követően az erdőgazdálkodás kezelé-
sében levő erdőből nem törölték a szóban forgó erdő-
részt. Ez egy jogi procedúra révén korrigálható.

A Somostetőn közben leaszfaltozták az utakat, bő-
vítették a szabadidős parkot, a játszóteret, a fák közé
házikókat húztak fel. Ezek közül azok maradhatnak
meg, amelyek alapfelülete nem haladja meg a 15 négy-
zetmétert. A hét folyamán kiszáll a minisztériumi el-
lenőrző testület, s addig mindent „helyre tesznek”. A
város nem követett el illegalitást! – nyilatkozta dr. Ma-
gyary Előd frakcióvezető. Elmondta, hogy a miniszter
számonkérte az erdészeti hivatal szakembereitől: mit
oldottak meg azzal, hogy nejlonzacskókat húztak a for-
galmi táblákra és szeget vertek a fába, amivel arra fi-
gyelmeztetnek, hogy behajtani tilos?
Egy másik kijáratra is szükség van

A miniszter azt javasolta, hogy az új vészhelyzeti
normák értelmében létesítsenek még egy kijáratot,
hogy veszély esetén máshol is lehessen elhagyni az ál-
latkertet. Ezt kérte az ISU is, de az erdészeti hivatallal
nagyon nehézkes volt a procedúra. Most a miniszter
kijelentette, hogy meg kell építeni az utat, a „hátsó ki-
járatot”, amit jó lenne összekötni az egyetem és a kór-
ház közötti úttal, s így könnyebben megközelíthető lesz
az állatkert – tájékoztatott dr. Magyary Előd frakció-
vezető.

Őrizetbe vették azt a 20 éves
fiatalembert, akinek üldözése
során a Maros megyei Magya-
rón egy helybéli nőt lőtt meg
egy marosvécsi rendőr feb-
ruár 8-án, pénteken este. Az
59 éves áldozatot életveszé-
lyes állapotban szállították
kórházba, azóta mesterséges
kómában tartják. 

A kórház elzárkózik 
a tájékoztatástól

Az áldozat férjét és fiát – id. és
ifj. Lovász Józsefet – arról kérdez-
tük, hogy kaptak-e kellő tájékozta-
tást az idegsebészet szak-
embereitől, illetve a rendőrség
képviselői közül megkeresték-e,
legalább együttérzésükről biztosí-
tani, amint hasonló esetben volt rá
példa. A kétségek közt őrlődő csa-
lád sajnos semmilyen információ-
val nem rendelkezik, az influenza
miatti karanténra hivatkozva a ko-
lozsvári idegsebészet elzárkózik a
kommunikációtól és a látogatás le-
hetőségétől. A férj kapott egy bizo-

nyos kódszámot, amely révén állí-
tólag a műtétet végző orvossal tart-
hatta volna telefonon a
kapcsolatot, de próbálkozásai
szerre sikertelennek bizonyultak.
Pedig ilyen esetben a családnak
bármilyen információ léleksimo-
gató lehetne, hiszen, mint mond-
ják, csak azért imádkoznak, hogy
az életét megmentsék, és továbbra
is maguk közt láthassák. Az áldo-
zat fia, Lovász József elmondta,

hogy édesanyja mesterséges kómá-
ban van, és az intézkedések nyo-
mán csak az édesapjának nyújthat
felvilágosítást a szakorvos, mivel
bűncselekmény gyanújával keze-
lik az ügyet. Amint mesélte: „a
tegnap is felmentünk Kolozsvárra,
de nem engedtek be hozzá, csak
édesapám mehetett be, ő is csupán
ötpercnyire. Pedig mi, a gyerme-
kei két-két perccel is megeléged-
tünk volna, hiszen a tragédia óta

nem láthattuk, de nem engedtek a
közelébe sem. Érthetetlen ez a hoz-
záállás, hiszen egy gyermeknek is
épp annyira fáj az édesanyja, mint
a férjnek, mégsem láthatjuk, és
nem ő követett el bűncselekményt,
hiszen ő az ártatlan áldozat…” –
mondta kétségbeesve az áldozat
egyik fia.

Azon a szerencsétlen pénteki
estén a négygyermekes, nyolc uno-
kát nevelő édesanya és nagymama
a szomszédban járt egy idős asz-
szonynak segíteni, családi házuktól
harmincméternyire lehetett, amikor
a lövés eldördült. A golyó az áldozat
jobb füle tövénél oldalt hatolt be, a
fülcimpáját és fülbevalóját is lesza-
kította, majd a nyakcsigolyába fú-
ródott, ezért kellett a kolozsvári
idegsebészetre szállítani, ahol meg-
műtötték. 
Őrizetbe vették a menekülő sofőrt

A magyarói autós üldözéskor
életveszélyes sérüléseket szenve-
dett vétlen áldozatról szóló ese-
mény kapcsán a rendőrség
sajtóosztálya február 11-én, hétfőn
17.39 órakor az alábbi tájékoztatást
tette közzé:

„A folyó év február 8-i eseményt
követően, amikor a marosvécsi 6-os
számú rendőrőrs munkatársa tüzet
nyitott egy személygépkocsira,
amelynek nyomán a golyó célt té-

vesztve egy 59 éves magyarói ille-
tőségű nőt fejtájékon talált, a követ-
kező fejleményekről számolhatunk
be: február 11-én a Szászrégeni Bí-
róság Melletti Ügyészség elrendelte
egy 20 éves ratosnyai fiatalember
24 órás őrizetbevételét, kettős bűn-
cselekmény elkövetésének vádjá-
val. Az esetet az ügyészség
vizsgálja.”

A hétfői lapszámunkban beszá-
moltunk a szerencsétlenül járt ma-
gyarói 59 éves nőről, akit rendőri
intézkedés nyomán ért golyó. Feb-
ruár 8-án, pénteken este egy sze-
mélygépkocsi nem állt meg sem a
szászrégeni rendőrök rutinellenőr-
zésére, sem a marosvécsi rendőrőrs
munkatársainak jelzésére. A mene-
külés miatt lövöldözésre került sor,
az autóra hat lövést adott le az in-
tézkedő rendőr, de értesüléseink
szerint egyetlen lövedék sem ta-
lálta el a járművet, egy gyanútlan
járókelőnek azonban életveszélyes
sérüléseket okozott. Az eszmélet-
len áldozatot a kolozsvári idegse-
bészetre szállították, állapota
válságos. A Maros megyeiek emlé-
kezetében elevenen él a 2017 októ-
berében történt tragédia, amikor a
beresztelki erdőben egy szászré-
geni fatolvajt lőtt fejbe egy rendőr.
A belügyisek háza táján gond lehet
a gyakorlati oktatással. 
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Szer Pálosy Piroska

Folytatódik a nagy átverés.
Nincs nap, hogy ne hallanánk
újabb csalásról, szélhámosságról,
megtévesztésről. Egyéneket is
sűrűn átvernek, kisebb-nagyobb
közösségekről nem is beszélve.
Társadalmi szintű az imposztor-
ság, szinte senki és semmi nem az,
akinek és aminek mondják, vagy
mondja magát. Vannak persze
szenzációs csalások is, amelyeket
hirtelen szárnyára kap a média, és
rövid ideig fecsegés tárgyává vál-
nak, mint például a nyolcosztályos
olasz álorvos esete, aki esztétikai
sebészként dolgozhatott romániai
kórházakban, vagy a falusi kőmű-
vesé, aki fogorvosként ténykedett
egy darabig, állítólag a páciensek
elégedettségére, ami részben ért-
hető, elvégre a cementkeveréshez
legalább értett, de említhetném a
megmentésére beszervezett ál-
ügyvéd sztoriját is. Azonban nem
a bulvárlapok oldalaira kívánkozó
szenzációknál, egyedi megtévesz-
téseknél akarok leragadni. Azok az
országos jellegű átverések, szélhá-
mosságok jutnak róluk eszembe,
amelyeknek hosszú távon, már az
úgynevezett 89-es forradalom óta
mindannyian szenvedő részesei
vagyunk. Nap mint nap becsap-
nak, és hagyjuk magunkat megté-
veszteni. Mit tehetnénk, hogy ne
így legyen, merül fel azonnal a
kérdés. Jogosan. De ezt pár sor-
ban nem tudom megválaszolni, sőt
valószínűbb, hogy ha belevágnék
sem lennék képes a pontos diagnó-
zisra, sem arra, hogy a gyógyírt
megnevezzem, megszerezzem.
Olyannak tűnhetnék, mint a szó-
ban forgó álsebész. Annyit viszont
tehetek, hogy időnként megpróbá-
lom a magam eszközeivel bizonyos
körökben tudatosítani az ilyen-
szerű negatívumokat, amelyeknek
a melegágya kétségtelenül a jelen-
legi politika, a szociális viszony-
rendszer, az általános ködösítés.
Mondhatnám úgy is, hogy a kor-
rupció, amely fentről le, és for-

dítva, minden társadalmi réteget,
kategóriát átitat. 

Románia a 4. legkorruptabb
állam az Európai Unióban, jelzi a
friss statisztika. Csak? Én listave-
zetőnek gondoltam. A rangsorolást
nyilván nem azok készítették, akik
ebben az országban laknak. Il-
letve, ha itteni felmérőkön múlt
volna a dolog, előfordulhatott
volna, hogy egész előkelő helyre
kerülünk. Ha máshoz nem is, a
lakkozáshoz ért a honi felső veze-
tés. Az alsó is. Eltanulta tőlük.
Hogy mennyire határtalanul szár-
nyal a fantáziájuk, azt a régóta
nyúzott állami költségvetés is be-
szédesen bizonyítja. Meglátjuk,
mennyit fogadnak el belőle a mára
tervezett parlamenti vitán a hona-
tyák. Több olyan dolog szerepel
benne, ami eleve megvalósíthatat-
lannak tűnik. A kormány viszont
készpénzként beszél róla. És eleve
beindul a nagy színjáték, maximá-
lis paraméterein dolgozik az átve-
rőgépezet. Az autópályák
gépállománya például nincs külö-
nösebb mozgásban, pedig a minap
megint közel kétszáz kilométeres új
szakaszt ígértek idénre. És ugyan-
így említhetnék bőven más ha-
sonló megtévesztő manővereket is.
Mondjuk egyetemi, tanügyi körök-
ből. Elterjedt a hír, hogy holnap
Vásárhelyre érkezik a régi-új ok-
tatási miniszter, aki évekkel ezelőtt
megoldott valamit. Tájékozódni
akar az orvosi, gyógyszerészeti
meg ki tudja miféle egyetemen ki-
alakult jelenlegi helyzetről.
Mintha a fővárosban erről nem tá-
jékoztathatták volna! De a terepen
mégiscsak más. Talán újra meg-
oldja. Reszkessetek, imposztorok!
Remegj, szélhámia! Hogy hangzik
ez angolul? Hátha ezen a nyelven
a tárgyaló felek jobban értenek.
Ha mégsem, talán majd elintéz-
hető az ügy valakikkel, valamikép-
pen Hamburgban. Jól járhat, jót
mókázhat az is, aki ott dekkol, ott
dokkol. (N.M.K.) 

Illusztráció

Erről jut eszembe„Eltűnt” 3,7 hektár erdő 

A meglőtt magyarói nő állapota válságos 
„Mi van édesanyánkkal?”

(Folytatás az 1. oldalról)



Rózsika hosszú, vékony ujjai táncra
termettek. Két kötőtű a párjuk,
azokkal keringőznek órákon át va-

lami önfeledt, belső ritmusra, szinte csak a
mozgás öröméért, bár a produkció végered-
ménye sem elhanyagolható. Különféle mére-
tekben, színekben születnek a barna hajú,
mosolygós nő kötött zoknii, amelyeket civil
szervezetek rendezvényein, jótékonysági vá-
sárokon kínál eladásra. De Rózsikával nem-
csak ezeken az ünnepi alkalmakon lehet
találkozni. Több marosvásárhelyi egyesület,
klub alapemberének számít, rendszeres prog-
ramjaik előkészítésében, lebonyolításában
segít. Legutóbb a Philothea Klub vakációs
gyermekfoglalkozásán láttam. Kérésemre
készséggel mesélt a mögötte lévő négy évti-
zedről, és arról, hogy mi teszi boldoggá min-
dennapjait. 

– 1976-ban koraszülöttként, nyolc hó-
napra jöttem a világra – kezdte történetét a
legelejéről. – Rövid időn belül kiderült, hogy
mozgássérült vagyok. A szüleim mindent
megtettek, hogy ne érezzem magam másnak,
mint a többi gyerek. Így, bár sok műtéten
estem át, és a gyógytorna, illetve a szanató-
riumi kezelések is megnehezítették az első
éveimet, szép gyermekkorom volt. Édesanyá-
mék óvodába adtak, majd normál programú
tanintézetben kezdtem az iskolát. A tanító-
nőm azonban, aki pionírinstruktor volt, úgy
gondolta, hogy rontom az osztályképet. Azt
hangoztatta, hogy neki magas jegyátlagú di-
ákok kellenek, és mivel lassabban írtam a
társaimnál, és a matek is nehezebben ment,

második osztály után el kellett vigyenek tőle.
Egy speciális iskolában folytattam a tanu-
lást.

– Hogy élted meg a váltást?
– Abban az iskolában én voltam az egye-

düli marosvásárhelyi, az osztálytársaim
mind távolabbról, többen például Sepsi-
szentgyörgyről érkeztek. Nemigen volt kivel
barátkozni. Nehéz idő-
szak volt, de így utólag
jólesik visszagondolni
rá.

– Az általános iskola
után merre vezetett az utad?

– A csíksomlyói Szent Anna Speciális Szak-
iskolába, textil szakra. Korábban soha nem
voltam távol a szüleimtől, így eleinte nehezen
viseltem a hiányukat, sokat sírtam. Édesanyám
gyakran meglátogatott, vonattal vitt haza va-
kációzni. Az iskola elvégzése után aztán végleg
hazakerültem. Azután kezdtem bekapcsolódni
különféle alapítványok életébe.

– Hogy kezdődött az életednek ez a feje-
zete?

– Az önkéntességről a volt kézimunka-ta-
nárnőm, Kiss Anna mesélt először. Ő
mondta, hogy szerinte ez jó lenne nekem.
1995-ben fejeztem be a szakiskolát, és egy
évre rá bekopogtam egy ma már nem létező
civil szervezethez, a Caritate Alapítványhoz.
A következő állomás az Alpha Transilvana
Alapítvány volt, a sérült fiatalokat felzárkóz-

tató programjukban vettem részt. Több évig
dolgoztam az alapítvány által működtetett
varrodában, gyermek- és öregotthonoknak
készítettünk ágyneműt. Azt a munkát is na-
gyon szerettem. Szó volt arról is, hogy a vé-
dett környezetből kikerülhetek a
munkaerőpiacra, ha találnak megfelelő ál-
lást, de végül elmaradt. Viszont menet közben

bekapcsolódtam a
Mozgássérültek Egye-
sülete és a HIFA Romá-
nia Egyesület
mindennapjaiba. Így

jutottam el a Hargita megyében, gyönyörű
környezetben zajló életmódtáborokba is,
amelyeket azzal a céllal szerveztek, hogy se-
gítsenek nekünk jobban megnyílni, befogadni
a külvilágot. Az Ügyes Kezek Alapítvány
révén a magyarországi, berekfürdői táborok-
ban is részt szoktam venni. Számomra ez is
kihagyhatatlan élmény.

– A külvilággal való kapcsolatra vissza-
térve, tapasztalataid szerint a társadalom ré-
széről mennyire érzékelhető egyféle nyitás a
különleges szükségletű személyek felé? 

– Úgy gondolom, vannak előrelépések,
például nagyon hasznos, hogy a HIFA-sokat
iskolai osztályok látják vendégül vagy láto-
gatják meg, így ugyanis az egészséges és a
sérült fiatalok megtanulnak nem félni egy-
mástól.

– Beszéljünk kicsit a kötésről.

– Nagy élmény volt, amikor megtanultam
két tűvel zoknit kötni. Kezdetben, persze,
nem ment könnyen, annyiszor kellett kibon-
tani a zokni sarkát, hogy végül dobhattam el
a fonalat. De a munka végén nagyon boldog
voltam. A mai napig ez a kedvenc időtölté-
sem, megnyugtat, ellazít. Otthon sokszor
hallgatok szinkronizált filmeket, és közben
jár a kezem. Nem szeretek csak úgy ülni, és
belebámulni a világba. Keményebb teleken,
amilyen az idei is, még több zoknit kötök. A
nyári vásárokon, persze, nem igazán van
ilyesmire kereslet, de olyankor sem hagyom
abba a munkát, előre gyártom őket. 

– A kötésen, tévézésen kívül még milyen
hobbid van?

– Olvasni is szeretek, főleg Nyírő József
és Wass Albert műveit.

Beszélgetésünk végén Rózsikától azt is
megtudtam, hogy sokat gyalogol, ezzel pó-
tolja a gyógytornát, amelyet, úgy érzi, elha-
nyagol. Templomot is úgy választott, hogy
minél távolabb legyen az otthonától, hogy
ne csak lelkét, testét is edzésben tudja tar-
tani. Mielőtt elköszöntem, még elmesélte,
hogy a Mozgássérültek Egyesületével far-
sangra készülnek. Most ez tartja izgalom-
ban a csapatot, beöltözni azonban inkább
csak az egyesületi tagok gyermekei szoktak,
ő legalábbis nem szívesen visel jelmezt.
Erről egyébként Rózsika gyakran előtűnő
mosolya is meggyőzött. Őszinte melegség
áradt belőle, pontosan olyan, mint amit
hosszú órákon át készülő fuszekliibe is be-
lekötött.

Rangos előadók részvételével
zajlott a múlt hét végén Mak-
falván a Népfőiskolai Napok
rendezvény. Itt vannak a
gyökerek, a jövőben megho-
nosítanák a népfőiskolai te-
vékenységet – hangzott el a
helyszínen.

A háromnapos népfőiskolai elő-
adás-sorozaton Makfalván pénte-
ken, szombaton és vasárnap számos
érdekességet hallhattak-láthattak az
érdeklődők. Az esemény Gábor
Áron Árpád helyi református lel-
kész, Kiss Károly nyugalmazott
helyi lelkész és nt. dr. Kis Boáz
nyugalmazott esperes áhítataival
kezdődött, a jelenlevőket Vass Imre
polgármester köszöntötte, a buda-
pesti Pécsi L. Dániel képzőművész
a címertani munkáit mutatta be,
Dinnyés József zeneszerző egyházi
énekeket adott elő, Meleg Vilmos,
a nagyváradi színház nyugalmazott
igazgatója Juhász Gyula Trianon,
Sajó Sándor Magyarnak lenni és Jó-
zsef Attila Nem, nem, soha című
költeményét szavalta el. A szovátai
Engi Albert egy svájci völgyben élő
hunokról, a kibédi Ráduly János a
makfalvi múzeum két rovásírásos
emlékéről értekezett, a helyi Péterfi
Levente Dósa Dániel életét és mun-
kásságát ismertette, Izsák Balázs a
székelyföldi autonómiamozgalom-
ról tartott előadást.

A rendezvényre a makfalvi refor-
mátus egyházközség és a polgár-
mesteri hivatal szervezésében került
sor, partnerük a Magyar Népfőisko-
lai Collegium (MNC) volt. Mak-
falva több mint tíz éve részt vesz az
MNC magyarországi konferenciáin
– tudtuk meg Vass Imre polgármes-
tertől. Fontosnak tartották a Népfő-
iskolai Napok megszervezését,
hiszen ennek Makfalván hagyomá-
nya van, és a 19. században a helyi
Wesselényi kollégium az első ma-
gyar népiskolák közé tartozott. Már
többször voltak népfőiskolai elő-
adások a településen, de ez volt az

első háromnapos rendezvény –
mondta el lapunknak az elöljáró.
„Magyarságmentést végzünk”

Az MNC a személyiségformálás
révén igyekszik segítséget nyújtani
az elszakított területeken élő ma-
gyarok identitásának megőrzésé-

hez, a magyar–magyar kapcsolatok
ápolásához, tulajdonképpen ma-
gyarságmentést folytat. A népfőis-
kolák gyökerei az 1835-ben
alapított makfalvi kollégiumig
nyúlnak vissza, ezért is jöttek most
ide a rendezvénysorozattal – részle-
tezte kérdésünkre dr. Kis Boáz, az
MNC ügyvezető elnöke. Idén a hor-
vátországi magyarokhoz is elláto-
gattak, Nagyvárad környékére is, a
közeljövőben Kárpátalját keresik
fel, áprilisban pedig Felvidékre 
utaznak. A körükben van zene-
szerző, címerkészítő és előadómű-
vész is, hiszen a magyar kultúrát és
hagyományokat viszik magukkal és
adják át a külhoni magyaroknak, de
helyi előadókat is bevonnak, akik
ismerik a sajátosságokat és azokat a
dolgokat, amelyekről nem beszél a
történelem. Egyik volt magyar mi-
niszterelnök azt mondta, merjünk
kicsik lenni, de ahelyett, hogy fel-

adnánk magunkat, erősíteni kell a
magyarságtudatot. Sütő András írta
a Sikaszói fenyőforgácsok című
munkájában, hogy a fű elhajlik a
szélben, de a lényeg, hogy a gyökér
megmarad. Nekünk is egy stabil ál-
lapotot kell létrehoznunk, és meg
kell maradnunk, hiszen van még
feladata a magyarságnak. 

Tavaly novemberben volt száz
éve, hogy befejeződött az első vi-
lágháború. Jövőben lesz százéves a
tragikus trianoni békediktátum, de
„ezek a szálak nincsenek elvarrva”,
ezért az MNC egy lelki egyesítést
szeretne végezni az erdélyi, felvi-
déki, délvidéki, kárpátaljai magyar-
ság körében – mutatta be a
Népújságnak a Budapesten bejegy-
zett szervezet szerepét dr. Kis Boáz.
Állandóvá tennék

Érdekes előadásokat hallhattak
az érdeklődők a makfalvi közösségi
házban és a református templom-
ban. A hármasfalusi Sándor János
fafaragó művész mindhárom nap
jelen volt. Főleg a címertan terén
hallott újdonságokat az előadótól,
aki a címerekben kívánja egyesíteni

az elszakított magyar területeket, te-
lepüléseknek, területeknek, intéz-
ményeknek, egyházaknak készítve
címereket. Nagyon tetszettek neki a
versek is, amelyek lelkileg felemel-
ték. Minden előadás a kedvére volt,
viszont örült volna, ha több fiatal és
pedagógus érdeklődött volna irán-
tuk. 

A székelyabodi Marton Antalt
mindig érdekelték a hasonló ren-
dezvények, és mivel a községben
rendezték, szívesen vett részt az
előadásokon, leginkább Pécsi L.
Dániel címerei ragadták meg. Úgy
véli, az ilyen rendezvényekre nagy
szükség van a magyar öntudat meg-
őrzése érdekében.

A polgármester szerint a részvé-
tel jó volt, érdekes előadásokról ma-
radtak le azok, akik nem
kapcsolódtak be. Állandóvá szeret-
nék tenni ezeket az előadásokat,
más előadókra is számítanak, az
MNC-vel pedig folytatják az
együttműködést, Pécsi L. Dániel el-
készíti Makfalva község címerét, de
a székely majálison is részt venné-
nek a magyarországi ismerősök.

Első alkalommal volt háromnapos a rendezvény
Visszahoznák a népfőiskolát Erdélybe
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Forrás:  Star Assembly

A legújabb felmérés szerint a
globális üzleti és intézményi
befektetői közösség továbbra
is a kereskedelmi háborúkat
tartja a legnagyobb világgaz-
dasági kockázatnak, és egyre
többen számolnak a világgaz-
dasági növekedés esetleges
meredek ívű lassulásával is.

Az egyik legtekintélyesebb lon-
doni pénzügyi-gazdasági elemző-
ház, az Oxford Economics 182
nagyvállalat és befektetési társaság
várakozásait mérte fel pénteken is-
mertetett idei első negyedévi globá-
lis vizsgálatában.

A felmérésbe bevont cégek
együttesen 5 millió alkalmazottat
foglalkoztatnak, összesített éves
forgalmuk 2500 milliárd dollár.

A ház beszámolója szerint a vá-
laszadók 73 százaléka tartja úgy,
hogy a globális növekedési kilátá-
sokat a következő két évben vala-
melyest vagy erőteljesen lefelé ható
kockázatok terhelik. A vállalatok 71
százaléka – a hasonló vizsgálatok

kezdete óta a legmagasabb arány –
szerint az elmúlt három hónapban
nőtt a globális növekedés két éven
belüli meredek, legalább 1 száza-
lékpontos lassulásának kockázata.
Az eggyel korábbi felmérésben a
befektetési intézmények 66 száza-
léka érzékelte e kockázat erősödé-
sét.

A mostani felmérésben a legna-
gyobb egyedi csoport, 29 százalék
20-30 százalékosra taksálta annak
valószínűségét, hogy a világgazda-
sági növekedés üteme a következő
két évben éles ívben lassul, további
25 százalék ugyanakkor ennek 30-
40 százalékos esélyt adott.

Az Oxford Economics londoni
elemzői kiemelik, hogy a meredek
lassulásra 30-40 százalékos kocká-
zatot valószínűsítő intézményi be-
fektetők aránya az előző
felmérésben még csak 14 százalék
volt.

A legnagyobb globális kockázati
tényezőnek a vizsgálat résztvevői
közül továbbra is a kereskedelmi

háborúk növekedéslassító hatását
nevezték a legtöbben, azzal együtt
is, hogy arányuk valamelyest csök-
kent, 47 százalékról 43 százalékra.

Csaknem a kétszeresére, 21 szá-
zalékról 38 százalékra emelkedett
viszont az előző felmérés óta azok-
nak az üzleti és befektetési társasá-
goknak az aránya, amelyek a kínai
gazdaság kemény landolását nevez-
ték a legnagyobb középtávú világ-
gazdasági kockázatnak.

A brit EU-tagság rendezetlen
megszűnését magas globális kocká-
zati tényezőnek tartó válaszadók
aránya az elmúlt negyedévben há-
romszorosára, 3 százalékról 9 szá-
zalékra nőtt.

A hosszabb, öt évig terjedő idő-
távlat jelentős globális kockázataira
vonatkozó kérdésre a felmérésbe
bevont gazdasági szereplők több
mint 40 százaléka a protekcioniz-
mus növekedésgátló hatását tette az
első helyre, de 17 százalék szerint
az Európai Unió felbomlásának le-
hetősége is a jelentős hosszabb távú

globális kockázati tényezők között
van.

Az Oxford Economics saját véle-
ménye szerint elsősorban a kínai
gazdasági növekedés „összezuha-
nása” okozna igen jelentős lassulást
a globális növekedésben.

A cég közölte: a világgazdasági
növekedés előrejelzésére kidolgo-
zott saját szimulációs mérési mo-
dellje (Oxford Global Economic
Model) szerint a kínai hazai összter-
mék (GDP) növekedését érő min-
den egy százalékpontos negatív
sokk 0,2 százalékponttal lassítaná a
világgazdaság egészének növeke-
dési ütemét a 2019-2020-as idő-
szakban.

A ház szerint ennél jelentősebb,
2 százalékpontnyi negatív kínai nö-
vekedési sokk esetén a globális
GDP-növekedés 0,5 százalék körüli
mértékben lassulna a cég alapeseti
előrejelzéséhez képest, és e forgató-
könyv megvalósulása azt jelentené,
hogy a világgazdaság teljesítménye
az idén csak 2,3 százalékkal, 2009

óta a leglassabb ütemben növe-
kedne.

Az Oxford Economics mérési
modellje szerint a kínai és az ame-
rikai gazdaságban egyidejűleg be-
következő hasonló mértékű, vagyis
egyaránt 2 százalékpontos negatív
növekedési sokk esetén a globális
GDP-növekedés idei üteme nem
haladná meg az 1,7 százalékot.

A kínai gazdaság növekedésének
lassulása konszenzusos előrejelzés
a londoni elemzői közösségben, de
az alapeseti prognózisok rendsze-
rint nem számolnak drasztikus meg-
torpanással.

A Fitch Ratings nemzetközi hi-
telminősítő, amely nemrégiben
megerősítette Kína hosszú lejáratú
szuverén devizakötelezettségeinek
elsőrendű, stabil kilátású „A plusz”
osztályzatát, ehhez fűzött elemzésé-
ben közölte: a 2018-ra általa becsült
6,6 százalék után az idén és 2020-
ban egyaránt 6,1 százalékos növe-
kedéssel számol a kínai
gazdaságban. (MTI) 

Bővítette romániai gyártókapacitását a
német Daimler járműgyártó, amely kettős
tengelykapcsolós, nyolcfokozatú automata
sebességváltókat kezdett gyártani a dél-er-
délyi szászsebesi üzemében – adta hírül pén-
teken a Ziarul Financiar című gazdasági
napilap.

Az újságnak Frank Deiss, a Powertrain Mercedes-
Benz Cars termelési igazgatója elmondta, hogy Ro-
mánia továbbra is szerepel a német járműgyártó
beruházási térképén, de egyelőre újabb fejlesztésekről
nem született döntés. Hozzátette: ehhez Romániának
javítania kell a közúti és a vasúti infrastruktúráját. A
lap megállapította, hogy a német vállalat Romániában

csak alkatrészeket gyárt, miközben Magyarországon
járműveket is. Az újabb szászsebesi beruházás értékét
a vállalat nem hozta nyilvánosságra, de a lap jármű-
piaci forrásokra hivatkozva tudni véli, hogy 250 mil-
lió euróba került. A Daimler szászsebesi romániai
leányvállalata, a Star Assembly 54 ezer négyzetméter
felületen két új gyártócsarnokot hozott lére, ahol 500
új munkahely létesül a fejlesztésnek köszönhetően. A
Romániában most gyártani kezdett sebességváltók
amerikai, mexikói és kínai Mercedes-üzemeket szol-
gálnak majd ki. A német gyártónak Szászsebesen
kívül a szintén Fehér megyében levő Kudzsiron is van
üzeme, a két romániai telephelyen jelenleg több mint
3 ezer dolgozót foglalkoztatnak. (MTI)

Az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank (EBRD) és a Vi-
lágbankhoz tartozó Nem-
zetközi Pénzügyi Társaság
(IFC) hivatalos panaszt tett a
román kormánynál a bank-
szektort sújtó új adók miatt –
írja a Reuters hírügynökség
forrásokra hivatkozva.

A két pénzintézet által február el-
sején elküldött levél amúgy nem
egy szokványos eljárás. Ebben a ki-
szivárgott információk szerint a
felek aggodalmuknak adnak hangot
a bukaresti kabinet új intézkedései
miatt. A levél meglétét igazolta a
Reutersnek az EBRD egy képvise-
lője.

„Nem tárgyalunk a nyilvánosság
előtt a hatóságoknak írt levelezé-
sünkről, és a mostani szakaszban
nem fűzünk hozzá más kommen-
tárt” – mondta az illetékes.

Az EBRD-nek részvényei van-
nak romániai bankokban, köztük az
ország legnagyobb pénzintézeté-
ben, a Transilvania Bankban.
Mugur Isărescu, a Román Nemzeti
Bank (BNR) elnöke pedig hétfőn
idézett az EBRD panaszából, ami-
kor már másodjára indított durva
támadást a kormány tervei ellen,
kevesebb mint egy héttel az előzőt

követően. „Az EBRD-seknek van
egy nagy gondjuk, mivel például a
Transilvania Bank esetében né-
hány tucat, ha nem több tízezer ki-
sebb részvényes az ő
hitelességüknek köszönhetően vá-
sárolt. Amikor látták, hogy mi tör-
ténik a tőzsdén, elkezdték őket
kérdőre vonni… Azokat, akik azt
népszerűsítették, hogy Romániá-
ban stabil, felelős, kiszámítható és
méltányos a jogszabályi környe-
zet” – fogalmazott a román jegy-
bankelnök.

A múlt év végén elfogadott 114-
es sürgősségi kormányrendelet
előre be nem jelentett megjelenése
után lejtmenetbe állt a román tőke-
piac, gyengült a lej.

Az elemzők azt mondják, hogy
az új adók miatt jövedelem nélkül
maradhatnak a bankok, továbbá bí-
rálatot fogalmaznak meg amiatt,
hogy összekapcsolták az új banka-
dót az irányadó bankközi kamatláb
(ROBOR) szintjével.

Az EBRD 2001-ben lett a Tran-
silvania Bank részvényese, tavaly
pedig megvásárolt egy 19 százalé-
kos részvénycsomagot az akkor
még Piraeus Bank néven futó, azóta
First Bankká átnevezett pénzinté-
zetből. (Mediafax)
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Mugur Isărescu, a Román Nem-
zeti Bank (BNR) elnöke hétfőn úgy
nyilatkozott, bizarrnak tűnik a múlt
év végi támadás a jegybank ellen
olyan körülmények között, hogy a
központi pénzintézet teljesítette cél-
kitűzését.

„Az árfolyam az év végén relatív
stabil volt, 0,1-04%. (…) Ellenben
sikerült stabilizálni az inflációs elő-
rejelzést. A közönség – a maga ösz-
szetettségében – bízott ebben az
intézményben. (…) Ezért is bizarr-
nak hat, hogy az év végén szánal-
mas támadást intéztek a Román
Nemzeti Bank ellen. (…) Az év végi
reakció aránytalan volt, nyilvános
vádaskodások gerjesztették. (…)
Azt mondom azoknak, akik nem lo-
jális és teljesen felelőtlen módon a

BNR-nek ugrottak, hogy még a
rendszer idején is volt +/- 1 százalé-
kos mozgás az árfolyamban. (…)
Tehát ha nevetséges posztokkal kér-
ték is oldalaikon, hogy legyen fix az
árfolyam, teljesen nem lehet fix az
árfolyam. (…) De láthatják, meny-
nyire be voltak indulva, hogy mond-
janak valamit a jegybankról” –
fejtette ki Isărescu, a központi 
pénzintézet elnöke a februári prog-
nózist ismertető hétfői bukaresti saj-
tótájékoztatón. Hangsúlyozta: az
általa vezetett intézmény nem fog-
lalkozik a gazdasági növekedéssel,
hanem kizárólag a makrogazdasági
egyensúlyokkal. „A mi kötelessé-
günk megmondani, mennyit bír el a
gazdaság egyensúlyi állapotban. (…)
Minden közgazdásznak ezt kell ten-

nie. (…) nehéz nem ígérni fizetése-
ket, és azt mondani, hogy »ezt nem
lehet megcsinálni«” – emelte ki. Rá-
mutatott: a BNR tavaly tartotta cél-
kitűzéseit, az inflációs ráta az év
végén 3,27 százalék volt. A BNR
inflációs célja minden év végére 2,5
százalék +/- 1 százalék.

Ami pedig az árfolyamot illeti, a
jegybankelnök azt mondta, Magyar-
országon és Lengyelországban na-
gyobb volt a kilengés.

Mugur Isărescu beszélt ugyanak-
kor arról is, hogy a 2018/114-es
számú sürgősségi kormányrendelet
elfogadása és a BNR ellen indított
támadások negatívan hatottak ki Ro-
mánia kockázati mutatójára, mivel
csökkentették a külföldi beruházók
bizalmát. (Mediafax)

Isărescu: szánalmas támadás a BNR ellen

Egyre többen tartanak a világgazdasági növekedés meredek lassulásától

Panaszt tett az EBRD 
és az IFC a román kormánynál

a bankadó miatt

Szerkesztette: Benedek István



Szászbogácson dokumentál-
tan 1318 óta foglalkoznak
szőlőtermesztéssel és borter-
meléssel a szászok. Ezt a fog-
lalkozást még az őshazából –
a mai Luxemburg környékéről
– hozták magukkal a 12. szá-
zadban II. Géza által betele-
pítettek. Évszázadokon át ez
jelentette az egyik legfonto-
sabb közösségi gazdasági for-
rást. Ezt a hagyományt
folytatja a Valea Verde Kft. és
a Makoni Proiecte Kft., ame-
lyeknek működésébe Harald
Ion Sălcianu farmvezető
nyújtott betekintést.

A farmvezető édesanyja szászbo-
gácsi szász, így anyai ágon kötődik
e közösség múltjához. Korábban
farmvezetőként dolgozott Mezőce-
keden, majd a Makoni Proiecte Kft.
létrehozása után költözött haza,
hogy az ugyancsak Szászbogácsról
az 1970-es években Németországba
telepedett Helmuth Gaber beruhá-
zót segítse a több évszázados ha-

gyományos gazdasági ágazat fellen-
dítésében. 

Helmuth Gaber 2006-ban tért
haza úgy, hogy eldöntötte: földterü-
leteket vásárol, és elsősorban szőlő-
termesztéssel és bortermesztéssel
foglalkozik. Akkor nagyon olcsón
jó minőségű földeket lehetett meg-
venni, hiszen nagyrészt parlagon
hevertek, és nem is igazán volt, aki
ezeket megdolgozza. 

A beruházó úgy érezte, az évszá-
zados hagyomány kötelezi a borter-
melésre. Amikor II. Géza magyar
király betelepítette a szászokat a
mai Luxemburg környékéről, onnan
magukkal hozták a szőlőtermesztés
és borkészítés tudományát. A Kü-
küllő menti dombok mikroklímája,
a délnyugati fekvésű, legfeljebb
500 méteres, napsütötte dombok ki-
váló feltételeket teremtettek a sző-
lőműveléshez. 

A letelepedést követően a szász
falvakban különböző gazdálkodási
formákba tömörülve foglalkoztak
ezzel, hiszen saját szükségletre az
élelmiszert kigazdálkodták, mivel
elsősorban földművesek és állattar-
tók voltak. 

A bor értékesítése a közösség
egyik jelentős gazdasági forrása
volt. Az innen származó bevételek-
ből építették meg erődtemplomai-
kat. A bogácsi templom köveit is a
XIV. században a Szebeni-havasok-
ból szállították ide, ami igen költsé-
ges volt. (Sz. m: ezért is a templom
külső és belső falainak kiemelt dí-
szítőeleme a szőlőinda.) 

Erdély Romániához való csato-
lása volt az első csapás, amikor ösz-
szeomlott számukra a nyugattal
kialakított évszázados piac, ráadá-
sul megjelentek az egykori Óromá-
niából származó kiváló minőségű
borok, amelyek komoly konkuren-
ciát jelentettek. A második világhá-
ború, majd az azt követő
kommunista rendszer, a kollektivi-
zálás teljesen tönkretette a hagyo-
mányos gazdálkoást – mondta
Harald Ion Sălcianu, majd hozzá-
tette, Helmuth Gaber nem titkolt
szándéka volt az, hogy visszatérjen
a gyökerekhez. 

Fokozatosan vásárolta meg ma-
gánszemélyektől a parlagon maradt
földeket, majd 2011-ben 4,5 hektá-
ron hozzáfogtak a szőlőtermesztés-

hez. A szőlőtőkéket (szürkebarát,
rajnai rizling, chardonnay) Né-
metországból telepítették. A haza-
inak számító – de szintén egy
medgyesi szász által kifejlesztett
– királyleánykát Murfatlarról hoz-
ták. 2012-ben újabb négy (char-
donnay), majd 2013-ban 8,5
hektár (rizling) területet telepítet-
tek be. Jelenleg 17 hektáron ter-
mesztenek szőlőt. 

A beruházó fontosnak tartotta,
hogy megfelelő szakmai tanáccsal
lássák el a szászbogácsi termesztő-
ket. Felkérte az Erdélyből Németor-
szágba költözött dr. Karl Müllert,
aki többek között az igen nagy hír-
névnek örvendő geisenheimi egye-
tem is oktatott, hogy többször
látogasson el Bogácsra és tanácsok-
kal segítse a farmfejlesztést. A tőke-
telepítéssel egyidejűleg vásárolták
meg a szükséges gépeket. 2011-ben
egy másodkézből vásárolt traktorral
indultak, majd ezt sikerült kicse-
rélni, öntözőberendezést vettek,
majd egy szőlőtőke-nyírócsapos
fejet is beszereztek. 

Amikor Helmuth Gaber a beru-
házást eltervezte, úgy döntött, hogy
jó minőségű, ún. prémium borokat
állítanak majd elő, mivel a környé-
ken szinte minden házban asztali
borokat készítenek, azokat viszont
nem lehet a piacon értékesíteni.
Ezért a kézzel szüretelt szőlőt hűtő-
kocsival azonnal Németországba
szállítják, ahol két pincészetben
dolgozzák fel, és ott értékesítik.
Mivel fiatal a szőlős, az évi hektá-
ronkénti átlagtermés 3,5 tonna. A
feldolgozásra szánt szőlő mellett
még mintegy 10 tonnát helyben el-
adnak. 

Ami a gazdasági mérleget illeti,
a farmvezető elmondta, egyelőre
alig tudják egyensúlyban tartani a
mutatókat. A beruházás első lépése
volt az egykori szőlősök helyreállí-
tása, betelepítése, második lépés-
ként egy borpincét, vendéglátóipari
egységet szeretnének építeni.
Ehhez már megvásárolták és előké-
szítették a terepet Szászbogács köz-
pontjában a jelenlegi telephelyük
mellett, de még ki kell gazdálkodni
a beruházáshoz szükséges pénzösz-
szeget. 

A szakértő szerint a hazai borpiac
legnagyobb akadálya, hogy hiány-
zik a fogyasztói kultúra. Németor-

szágban – mondta – különböző ün-
nepekkor (farsang, Maifest vagy
akár szüret idején) a turisták való-
sággal ellepik a pincészeteket, és
így a kisebb területet művelő sző-
lősgazdák is szép jövedelemre tesz-
nek szert. Ehhez képest nálunk
évek óta csupán elképzelés maradt
A bor útja tematikus turistaút kiépí-
tése (ez elsősorban programkínála-
tot jelentene), a közvetlen
értékesítés támogatása, és emiatt is
sokat veszítenek a hazai táj jellegű
bort termelők. 

Hogy némiképpen kiegészítsék a
jövedelmet, a vállalkozó másik
cége, a Makoni Proiecte Kft. a bio-
gazdálkodást szeretné meghonosí-
tani. 2016 óta 90 hektár
biominősítésű földterületen – a kö-
telező vetésforgót betartva – ter-
mesztenek búzát, kukoricát,
tritikálét, szóját, talajjavítás céljából
lucernát és lóherét, és legújabban ló-
babot, amelyet Németországban és
Ausztriában értékesítenek. Ehhez a
cég megfelelő munkagépeket vásá-
rolt, és a tervek között az is szerepel,
hogy – a berendezéseknek és a me-
zőgazdasági gépeknek otthont adó –
két csarnokot, egy silót és gabona-
szárítót is építsenek. Nagy jövője
van Romániában a biogazdálkodás-
nak, amely más uniós országokhoz
képest még gyerekcipőben jár, ezért
követendő példaként szeretnék ezt a
mezőgazdasági ágat is fejleszteni –
mondta a szakértő.

(Sz. m.: Az Eurostat legújabb fel-
mérése szerint az EU-ban ezen a
téren Ausztria áll az élen, ahol a me-
zőgazdasági összterületek 23,4%-
án biogazdálkodást folytatnak. Őket
követik az észtek 19,6%-kal, a své-
dek 19,2%-kal, az olaszok 14,9%-
kal, a csehek 14,1%-kal, a lettek
13,9%-kal és a finnek 11,4%-kal.
Romániában a mezőgazdasági terü-
letek mindössze 1,9%-án van kör-
nyezetkímélő gazdálkodás, ezzel
ugyan nem vagyunk utolsók, hi-
szen 1,7%-kal következik Írország
és 0,4%-kal Málta, azonban a po-
tenciális összterületet – mintegy 13
millió hektár – véve ez nem vigasz-
taló. A kimutatás szerint 2017-ben
az Európai Unióban 12,6 millió
hektárt használtak biogazdálko-
dásra, ez a 2012-es adatokhoz vi-
szonyítva 25%-os növekedést
jelent.)
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Bortermelés 1318-tól 
Folytatják a hagyományt 

Kiváló teljesítményt nyújtva csoportmásodikok
lettek a kolozsvári közgazdászhallgatók az
amerikai Georgetown University által szerve-
zett, stratégiai menedzsment témájú nemzet-
közi esettanulmány-versenyen Washington
DC-ben, megszerezve ezáltal a verseny „run-
ner-up” díját – számol be az eredményről a
BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Magyar Intézete.

A kolozsvári hallgatók csoportjában a Fordham Uni-
versity (New York) csapata végzett első helyen, a máso-
dik helyet a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karát képvi-
selő csapat szerezte meg, megelőzve ezáltal olyan neves
amerikai egyetemek csapatait, mint a Pennsylvania State
University, a Stetson University (Florida) és az Emory
University (Atlanta).

A Georgetown University gazdasági kara, a McDono-
ugh School of Business által szervezett nemzetközi eset-
tanulmány-versenyre, a McDonough Business Strategy
Challenge-re február 5–10. között került sor az egyesült
államokbeli Washington DC-ben, amelyen összesen 19
amerikai és európai egyetem vett részt. A részt vevő di-
ákok egy nonprofit szervezet, az American Cancer So-
ciety számára kellett egy olyan átfogó stratégiát
kidolgozzanak, amely biztosítja a fiatal önkéntesgenerá-
ciók hosszú távon fenntartható bevonását a szervezet
munkájába.

A kiváló eredményt elérő kolozsvári csapat felkészítő
tanárai dr. Szász Levente, dr. Györfy Lehel-Zoltán és dr.
Rácz Béla-Gergely voltak. A BBTE Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi Magyar Intézetét képviselő
négyfős csapat tagjai: Barabási Tamás (gazdasági infor-
matika, 2. év), Boga Balázs (menedzsment, I. év), Kele-
men Kincső (gazdasági informatika, 3. év), Pádár
Zsuzsánna (pénzügy és bank, 3. év). (közlemény)

Ezüstérmesek lettek a BBTE közgazdászhallgatói Washingtonban

Forrás:  BBTE



A Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány május 25-én 9. alka-
lommal szervezi meg a
SWIMATHON.ms elnevezésű
adománygyűjtő sportese-
ményt, melynek célja pénz-
alap gyűjtése közösségi
projektek számára. A projek-
tekkel március 25-ig lehet be-
nevezni.

A SWIMATHON.ms a legna-
gyobb adománygyűjtő sportver-
seny Marosvásárhelyen, amelyet a
Marosszéki Közösségi Alapítvány
szervez. Az esemény során a
vállalatok, civil szervezetek,
kezdeményező csoportosulások
vagy magánszemélyek adomány-
gyűjtő kampányokat szervezhetnek
különböző közösségi kezdeménye-
zések/projektek felkarolására.

A Swimathon közösségi célok
megvalósításához szükséges pénz-
alap összegyűjtését célzó adomány-
gyűjtő esemény, amely úszóverseny
formájában zajlik. Figyelemfel-
keltő, kreatív és hatékony módszer,
tökéletes lehetőség, amit arra lehet
használni, hogy jobbá váljék a
város, erősödjön a közösség. Az
esemény három szakaszból áll: öt-
letek benevezése, úszócsapatok be-
nevezése és adományozók
mozgósítása. Az adománygyűjtő
sportesemény célja megteremteni
annak lehetőségét, hogy a közös-
ségi kezdeményezések támogatókra
találjanak, vagyis összehozzák a tá-
mogatásra váró projekteket a támo-
gatókkal, ahol az aktív, úszást

szerető marosvásárhelyi civil szer-
vezetek, vállalkozások és magán-
személyek találkoznak. „Tudsz egy
jó kezdeményezésről, amelynek tá-
mogatásra lenne szüksége? Jelezd a
Marosszéki Közösségi Alapítvány-
nak, iratkozz be a projekteddel, ke-
ress úszókat és együtt gyűjtsétek
össze azt az alapot, ami szükséges.
Légy te is a hullámzás része!” – áll
a felhívásban. 

A SWIMATHON.ms esemény-
naptára: a projektek benevezése
2019. február 4. – március 25. kö-
zött. A csapatok/versenyzők je-
lentkezése: 2019. április 1. –
április 26. között. Támogatókat to-
borzó kampány: 2019. április 1. –
június 28.

A SWIMATHON.ms úszóver-
seny időpontja: 2019. május 25. 

A nyolc alkalommal megrende-
zett SWIMATHON.ms keretében
több mint 350 ezer lej gyűlt össze
125 közösségi projekt számára va-
lamivel több mint 2000 támogató se-
gítségével. „Ez az az esemény,
amelybe minden személy, intéz-
mény, szervezet és vállalkozás be-
kapcsolódhat, hogy ötletekkel,
egészséges mozgással és pénzzel se-
gítsük a marosvásárhelyi közösséget,
városunkat” – tájékoztatott Gál 
Sándor. Bővebben a SWIMAT-
HON.ms adománygyűjtő úszóverseny
részleteiről a www.swimathon.ms ol-
dalon lehet olvasni. Érdeklődni a
+40/747-865-096-os mobilszámon
vagy a swimathon@fcmures.org e-
mail-címen. (pálosy)

Téli időszakban megnő a tűzesetek
száma a magángazdaságokban. A
Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Fel-
ügyelőség figyelmeztetése szerint fo-
kozott hangsúlyt kell fektetni a
megelőzésre. Ezért a hideg évszakban
gyakoribbá váló tűzesetek elkerülése
érdekében elővigyázatossági intézke-
déseket javasolnak. 

Az ingatlanokban, nyaralókban, mellék-
épületekben keletkezett tűzesetek vizsgálatai
azt mutatják, hogy azok túlnyomó részében
döntő szerepet játszik az emberi mulasztás.
Tipikus keletkezési ok a tűzhelyen felejtett
zsiradék túlhevülése és meggyulladása, a fel-
ügyelet nélkül égve hagyott gyertya, mécses,
az ágyban való dohányzás, valamint a lakásfel-
újítások során gondatlanságból bekövetkezett
események. Az ilyen jellegű tüzek megelőzhe-
tők az alapvető óvintézkedések betartásával. A
konyhában nem ajánlott tűzhelyen felügyelet
nélkül hagyni fövő ételt, különösen bő zsírban,
olajban készülőt. A kifutó zsiradék azonnal
lángra kap, a tűz továbbterjedésének pedig
nagy az esélye. A meggyújtott gyertyát, mé-
csest még rövid időre sem szabad égve ma-
gára hagyni. A lakásfelújítások során a
hegesztés, a fémek vágása, csiszolása során

megbúvó szikrák még órák múlva is okozhat-
nak tüzet. Ez ellen takarással, nedves ron-
gyokkal lehet védekezni.
A fűtőtestek túlhevülése

A melegítőkályhák használata előtt ajánlott
alaposan ellenőrizni a kályhatestet, a füst- és

égettgáz-elvezetést és a kémények állapotát,
azokat meg kell tisztítani, és amennyiben
szükséges, megjavítani. A csempekályha aj-
taja elé, a gyúlékony padlóra 70x50 cm-es
fémlapot kell helyezni, amely fával fűtés ese-
tén az esetleges kihulló szikrát felfogja. Gyú-

lékony anyagokat tilos a fémkályháktól ke-
vesebb mint egy méterre és a csempekályhák-
tól fél méterre tárolni. A fémkályhák és a nem
szigetelt kályhacsövek, valamint a gyúlékony
felületek közötti távolság pedig legkevesebb
egy méter kell legyen. A fémkályhák alatti fe-
lületet hőszigetelő anyaggal ajánlott védeni,
amelynek átmérője 25 cm-rel nagyobb a fűtő-
testénél, az ajtaja előtti felületen pedig 50 cm-
es védőburkolatot képez.

A gázfűtéses kályhatesteket, a gázvezeté-
ket, -csapokat, -égőket rendszeresen kell el-
lenőrizni és kizárni a gázszivárgás
lehetőségét. Az egyéni hőközpontok felsze-
relését és működésbe helyezését csak enge-
délyezett szakemberek végezhetik. 
Gyermeki csínytevések

A gyermekek által okozott tűzesetek meg-
akadályozása érdekében nem ajánlott fel-
ügyelet nélkül hagyni olyan helyiségben a
gyerekeket, ahol melegítőkályhával fűtenek,
vagy nyílt lángú aragázkályhán főznek, pet-
róleumlámpa, mécses vagy gyertya ég, illetve
azokkal játszanának. Felügyelet nélkül a szé-
napadlásra, raktárakba, istállókba elvonuló
gyerekeknek meg kell tiltani, hogy tüzet
okozó eszközökkel szórakozzanak, akárcsak
olyan elektronikus háztartási berendezések-
kel foglalatoskodjanak, amelyek veszélyt
hordozókká válhatnak. 

Az előző részben a bírósági
büntetőjogi ítéletek következmé-
nyeit megszüntető intézményről, a
rehabilitációról beszéltünk. Ennek
a büntetőjogi intézménynek az al-
kalmazására értelemszerűen csak
a büntetés végrehajtása/letöltése
után kerül sor, jelen cikkünkben
viszont visszaugrunk egy köztes
időszakra, a büntetés jogerőre
emelkedése, illetve annak letöltése
közötti periódusra, ugyanis erre
vonatkozóan a törvény két olyan
intézményt szabályoz, amely mó-
dosíthatja a büntetés végrehajtását.
A büntetés-végrehajtás elhalasztá-
sáról, valamint annak félbeszakí-
tásáról van szó (amânarea/
întreruperea executării pedepsei).

A büntetés végrehajtását a kö-
vetkező esetekben lehet elhalasz-
tani: amikor orvosszakértői
vélemény által megállapításra
kerül az, hogy az elítélt olyan be-
tegségben szenved, amelyet nem
lehet a börtönkórházi rendszerben
kezelni, illetve a betegség termé-
szete miatt a gyógykezelés alatti
állandó őrizet lehetetlenné teszi az
Egészségügyi Minisztérium által
működtetett rendszerben való ke-
zelést, és a bíróság úgy ítéli meg,
hogy az elítélt szabadon engedése
nem jelent veszélyt a közrendre.
Ebben az esetben a halasztást
meghatározott időre rendelheti el
a bíróság. Ebből az okból nem
lehet elrendelni a halasztást,
amennyiben az elítélt saját maga
okozta a betegséget a kezelés, a
sebészi beavatkozás visszautasí-
tásával, saját maga ellen elköve-
tett agresszióval vagy más káros
tevékenységgel (például öncson-
kítás), illetve abban az esetben,
amikor nem hajlandó alávetni
magát az orvosszakértői vizsgálat-
nak. 

Elhalasztható a büntetés végre-
hajtása akkor is, amikor az elítélt
nő terhes vagy egyévesnél fiata-

labb gyereke van. Ebben az eset-
ben a halasztást az állapot meg-
szűnéséig mondhatja ki a
bíróság.

A büntetés végrehajtásának el-
halasztását célzó kérést az ügyész
vagy maga az elítélt terjesztheti
elő, és ezek a személyek ugyanak-
kor vissza is vonhatják azt.
Amennyiben a bíróság a kérést jó-
váhagyja, ezt a kimondás pillana-
tától alkalmazni kell. Ebben az
esetben, ha az elítélt nevére egy új
büntetés-végrehajtási parancsot
adnak ki egy másik ügyben (pl.
időközben egy másik ügyben is
jogerősen elítélték), azt nem lehet
végrehajtani egészen addig, amed-
dig a büntetésvégrehajtás elhalasz-
tása le nem jár vagy meg nem
szűnik. A büntetés-végrehajtási
kérésben hozott bírói döntést
annak kiközlésétől számított
három napon belül lehet megtá-
madni a fellebbezési, felsőbb bírói
szervnél. 

Amennyiben a kérést a bíróság
jóváhagyta, az elítélt köteles a kö-
vetkező kötelezettségek betartá-
sára: a bíróság által megadott
területi határok átlépésének ti-
lalma, a bíróság által kijelölt rend-
őrségi megfigyelési szervvel való
kapcsolatfelvétel a megfigyelési
mód meghatározása érdekében,
valamint megjelenés a bíróság
előtt, amennyiben ebből a célból a
bíróság beidézi. Ugyanakkor az el-
ítéltnek szigorúan tilos minden-
fajta fegyver viselése és
használata. Amennyiben gyógyke-
zelés céljából történt a büntetés-
végrehajtás elhalasztása, az elítélt
köteles azonnal megjelenni annál
az orvosi intézménynél, amelynél
gyógykezelését fogja megkezdeni,
illetve amennyiben gyermekneve-
lés céljából történt a büntetés elha-
lasztása, köteles megkezdeni az
egy évnél fiatalabb kiskorú neve-
lését és ellátását. Ugyanakkor ezek
mellett a kötelezettségek mellett a
bíróság a következő kötelezettsé-
gek betartását is elrendelheti: bi-

zonyos helységekben, megmoz-
dulásokon, nyilvános gyűléseken
való megjelenéstől való eltiltása, a
sértett féllel, annak családtagjai-
val, a tettestársakkal vagy más, a
bíróság által megjelölt személyek-
kel való kapcsolattartás- vagy
azok megközelítésének tilalma. A
harmadik, esetlegesen elrendel-
hető tiltás a gépjárművek vagy
meghatározott gépjárművek veze-
tésének tilalma. 

A gyógykezelés esetére benyúj-
tott kérvényhez csatolni kell a hi-
vatkozott orvosi iratokat, amelyek
alapján a bíróság elrendeli a bíró-
sági orvosszakértői vélemény el-
készítését. A büntetés-végrehajtási
kérést a bíróság az ítélethozatal
napján elküldi az illetékes bel-
ügyminisztériumi szerveknek az
ítéletben előírt kötelezettségek be-
tartatása céljából, így például az
országos lakcímnyilvántartó hiva-
tal dolgozói vissza kell utasítsák
az elítélt személy útlevél-kibocsá-
tási kérelmét, illetve időlegesen
bevonják azt.

A megfigyeléssel megbízott
szerv havonta jelentést kell készít-
sen arról, hogy az elítélt milyen
módon teljesíti a számára előírt
kötelezettségeket, amennyiben
pedig azt észleli, hogy az elítélt
nem teljesíti ezeket, azonnal érte-
síti a bíróságot. Abban az esetben,
amikor az elítélt rosszhiszeműen
nem teljesíti a számára előírt köte-
lezettségeket, a bíróság vissza-
vonja a büntetés-végrehajtás
elhalasztását, és elrendeli a bünte-
tés azonnal végrehajtását/letölté-
sét. 

A halasztás megszűnésekor
vagy határidejének lejártakor is
köteles elrendelni a bíróság a bün-
tetés végrehajtását, illetve ameny-
nyiben a halasztás nem
meghatározott időre szól, köteles
periodikusan ellenőrizni, hogy a
halasztást kiváltó okok fennáll-
nak-e még.

(Folytatjuk)
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A Telekom Veszprém 29-26-ra
legyőzte a spanyol Barcelona csa-
patát a férfikézilabda Bajnokok Li-
gája csoportkörének 11.
fordulójában, szombaton. Nagy
küzdelem és óriási iram jellemezte
már az első perceket is, majd az
első félidő kétharmadánál a veszp-
rémiek – hatékonyabb védekezé-
süknek köszönhetően – magukhoz
ragadták a vezetést (12-10). Három
perccel a szünet előtt még három
góllal vezettek a házigazdák, de a
hajrát elrontották, így a második
felvonás döntetlenről indult. Petar
Nenadic irányításával remekül
kezdte a második harminc percet a
Veszprém, ezért Xavier Pascual, a
katalánok vezetőedzője a 38. perc-
ben időt kért (19-16), csapata pedig
átállt a hét a hat elleni játékra, 
vagyis támadásban létszámegyen-
lőségnél is levitte a kapust. A meccs
háromnegyedénél egyenlített a Bar-
celona, ám a házigazdák ismét meg
tudtak lépni három találattal, mert
Mikler Roland és Sterbik Árpád is
kiválóan védett, csapattársaik pedig
nagyszerűen védekeztek. A hajrá-
ban már nem tudta csökkenteni a
különbséget a vendégcsapat, így a
Veszprém továbbra is versenyben
van az A csoport második helyéért.

A magyar bajnok MOL-Pick
Szeged vasárnap a szlovén Celje
vendége volt, és 29-28-ra győzött.
A szlovén Dean Bombac irányítá-
sával jól kezdett a Szeged (5-8). A
hazaiak a Telekom Veszprémtől
kölcsönvett francia jobbátlövő, az
olimpiai és háromszoros világbaj-
nok William Accambray révén tar-
tották a lépést ellenfelükkel, és
amikor egyenlíteniük is sikerült,
Juan Carlos Pastor vezetőedző időt
kért (11-11). A magyar csapatnak
az első félidőben ötször kellett em-
berhátrányban játszania, ráadásul a
védekezése sem működött tökéle-
tesen, de mivel Mirko Alilovic
egyre jobban védett, a csapat a
szünetben két találattal vezetett. A
második felvonás elején a Celje
egyenlített, erre azonban egy 4-0-

s sorozattal válaszolt a Szeged,
amelynek a folytatásban másfél
percig kettős emberhátrányban kel-
lett játszania, és mivel ismét elfo-
gyott az előnye, a spanyol
vezetőedző megint időt kért. A ven-
dégek számos lövőhelyzetet ki-
hagytak, és 11 perc alatt csupán

egyszer voltak eredményesek, mert
Klemen Ferlin kapus bravúrosan
védett. A szlovénok három és fél
perccel a vége előtt visszavették a
vezetést, ám a szegedieknek a spa-
nyol Jorge Maqueda jóvoltából si-
került fordítaniuk, így nagy
küzdelemben egy góllal győztek.

A harmadik bajnoki kör befeje-
zése után is hibátlan mérleggel ve-
zeti a Marosvásárhelyi CSM női
kézilabdacsapata az A osztály D
csoportját. A tizenöt mérkőzésen
aratott tizenöt győzelem azt jelenti,
hogy csoportban minden ellenfelét
háromszor legyőzte Mihaela Evi
csapata, és a negyedik kört már
csak a rend kedvéért kell lejátsza-
nia, senki nem érheti utol a rang-
sorban.

A 15. fordulóban Resicabányára
látogatott a marosvásárhelyi csa-
pat, és magabiztos 11 gólos sikert
aratott. A házigazdák csupán egy-
szer, 2-1-re vezettek a mérkőzésen,
aztán azonban Ugran kifogott né-
hány labdát, a támadásban pedig
Târşoagă lerázta az őt egy az egy-
ben fogó védőt, ezzel a CSM több-
gólos előnyre tett szert. A
folytatásban sokat cserélt a maros-
vásárhelyi együttes, megpróbálta
pihentetni a húzóembereket, a cse-
rék pedig meghálálták a bizalmat,
így a CSM részéről nem kevesebb,
mint tíz játékos iratkozott fel a gól-
lövők listájára, olyan körülmények
között, hogy ezen a meccsen a
kezdő irányító, Bărăbaş egy gólt
sem szerzett. 

A női A osztályos bajnokságban
három hét szünet következik, a 16.
fordulót (egyben a negyedik körből
az elsőt) március 3-ára vették
tervbe, ennek keretében a CSM
ismét idegenben, a Temesvári Uni-
versitatea otthonában játszik.
Addig azonban nincs pihenés, hi-
szen a hétvégén a Románia-kupa

tizenhatoddöntőjét rendezik,
amelynek keretében a marosvásár-
helyi csapat az Activ Plopeni-t fo-
gadja, az A osztály C csoportjának

2. helyén álló csapatot, amellyel
várhatóan a feljutásért zajló osztá-
lyozón is találkozik majd. A to-
vábbjutás egyetlen mérkőzésen dől
el, ezt vasárnap 17 órától a ligeti
sportcsarnokban rendezik.
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Bajnokok Ligája: 

A szerdai program
A keddi két mérkőzés után ma újabb két összecsapással folytatódik a

labdarúgó Bajnokok Ligája: a nyolcaddöntős szakasz második játéknapján
a címvédő Real Madrid Amszterdamban, a Dortmund pedig a Tottenham
vendégeként Londonban lép pályára.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések (kezdés: 22 óra):
* Tottenham Hotspur (angol) – Borussia Dortmund (német) (DigiSport

2, Telekom Sport 2)
* Ajax Amsterdam (holland) – Real Madrid (spanyol) (M4 Sport, Di-

giSport 1, Telekom Sport 1)

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 15. fordulójában a

következő eredmények születtek: Köröskisjenői Crişul – Nagy-
bányai Minaur 38-24, Resicabányai CSU – Marosvásárhelyi
CSM 22-33, Nagyváradi CSU – Temesvári Universitatea 29-24.

A férfikézilabda A osztály D csoportjának 11. fordulójában:
Nagyváradi CSM – Székelyudvarhelyi Szejke 28-27, Nagybányai
Minaur – Segesvári HCM 18-28, Tordai Potaissa – Nagyszebeni
HC 29-28; a 12. fordulóban: Székelyudvarhelyi Szejke – Tordai
Potaissa 42-32, Nagybányai Minaur – Nagyváradi CSM 29-28,
Segesvári HCM – Nagyszebeni HC 30-26.

Segesvár a második helyen
Második idei győzelmét aratta szombaton a Segesvári CSM a

Nagyszebeni HC ellen az A osztályos férfikézilabda-bajnokság
D csoportjában, ennek köszönhetően immár második a tabellán,
egy ponttal az éllovas Székelyudvarhely mögött. Az elmúlt hét-
végi, segesvári siker nem volt egyértelmű, szünetben csak egy-
gólos volt a házigazdák előnye (15-14), és a mérkőzés folyamán
a szebeniek többször vezettek. Végül mégsem bírták tartani a lé-
pést vendéglátójukkal, amely a hajrában négy találattal elhúzott,
és ezzel bebiztosította a 30-26-os győzelmet.

A segesvári gólszerzők: Ganea 8, Nuţu 6, Santeiu, Căpăţână
4-4, Sîncelean 3, Pop, Barb 2-2, Irimia 1. Játszottak még: Cris-
tea, Solcanu, Răduş, Nica, Seieşan és Costin.

A Segesvári CSM a következő fordulóban (szombaton) Nagy-
váradon vendégszerepel.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 15. forduló: Resicabányai

CSU – Marosvásárhelyi CSM 22-33 (10-15)
Resicabánya, sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Cătălin Tătaru

(Lugos), Andrei Văcariu (Lugos).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Popovici) – Fl. Munteanu 2,

Bărăbaş, Târşoagă 8, Stîngu 4, Bucin 3, Darie 4 (Cozma 4, Ola
2, Sângeorzan, Popeanu 2, Radu, Lăcătuş 3, Ghemeş 1).

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportjának 14. fordulójában

a következő eredmények születtek: Dévai Cetate – Marosvásárhelyi
CSM 0:3, Lugosi CSM II – Nagyszebeni Volei CSM 3:0, Temesvári
Politehnica – Temesvári CSM 3:2, Nagyváradi CSU – SCM U Cra-
iova 3:1, Máramarosszigeti CSM – FC Argeş Piteşti 0:3.

A 15. fordulóban: Máramarosszigeti CSM – Dévai Cetate 3:1,
FC Argeş Piteşti – Nagyváradi CSU 3:0, SCM U Craiova – Temes-
vári Politehnica 3:2, Temesvári CSM – Lugosi CSM II 0:3, Nagy-
szebeni CSM – Marosvásárhelyi CSM 1:3.

A 16. forduló eredményei: Dévai Cetate – Nagyszebeni CSM 0:3,
Marosvásárhelyi CSM – Temesvári CSM 3:0, Lugosi CSM II –
SCM U Craiova 3:0, Temesvári Politehnica – FC Argeş Piteşti 0:3,
Nagyváradi CSM – Máramarosszigeti CSM 3:0.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 16. forduló: Maros-

vásárhelyi CSM – Temesvári CSM 3:0 (25:8, 25:19, 25:12)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 30 néző. Vezette:

Zsoldos András (Brassó), Alexandru Căşvean (Brassó).
Marosvásárhelyi CSM: Dumitrescu, Niţă, Ioan, Ionescu, Arni-

ceru, Boga. Liberó: Mărginean (K. Murariu).
Temesvári CSM: Bobei, Dragomir, Buhăescu, David, Bolea, 

Ciornei. Liberó (Pop).

BL: A Veszprém a Barcelonát, 
a Szeged a Celjét győzte le

Két fordulóval az alapszakasz
befejezése előtt már biztos, hogy
megnyerik a Nyugati csoportot az
A2 osztályban a Marosvásárhelyi
CSM női röplabdázói. Noha egy
hete Nagyszebenben elveszítették
az első játszmát ebben a bajnok-
ságban, továbbra is százszázalékos
a teljesítményük, legutóbb az
utolsó helyezett Temesvári CSM
együttesét fogadták és győzték le
egy mindössze 55 perces mérkőzé-
sen.

A temesvári vendégcsapat cse-
rék nélkül érkezett, a pályára kül-
dött játékosok átlagmagassága 170
cm alatti volt. Ha pedig ez nem lett
volna elég, alapvető labdakezelési
hiányosságokról tettek bizonysá-
got, így a házigazdáknak szinte
semmi erőfeszítést nem kellett ten-
niük a győzelem megszerzésére.
Predrag Zucović ezért kihasználta
az alkalmat, hogy a „második sort”
használja, a kezdő hatosból négyen
egyáltalán nem játszottak ezen a
meccsen, nem is végzett egyetlen
cserét sem az egész mérkőzés
során. Az első szettben így is csu-
pán 8 pontig jutottak a vendégek,
majd a házigazdák összpontosítá-

sának lankadásával valamivel töb-
bet összegyűjtöttek a következő
kettőben, de a háromjátszmás siker
akkor sem forgott veszélyben, ami-
kor például Temesvár a harmadik
játszmában 5-2-es vezetéssel kez-
dett.

A győzelem után a CSM-nek hat
pont előnye van a 2. helyen álló FC
Argeş Piteşti-tel szemben, utóbbi
pedig már nem érheti utol két győ-
zelemmel sem, mert a játszmaará-
nyon nem javíthat a szükséges
mértékben.

A marosvásárhelyi csapat a kö-
vetkező fordulóban Craiovára láto-
gat, majd éppen a legfőbb rivális
Piteşti érkezik a Pongrácz Antal-
csarnokba az alapszakasz utolsó já-
téknapján.

A rájátszás első körében a 8. he-
lyezettel – vélhetően Máramaross-
szigettel – két győzelemig játszik a
marosvásárhelyi csapat, majd egy
háromnapos négyes tornán döntik
el az első körből továbbjutó csapa-
tok a csoport végső sorrendjét. Ere-
detileg az első két helyezettnek a
Keleti csoport első két helyezettjé-
vel kellett volna még játszania egy
osztályozót is, ám mivel csak nyolc
csapat maradt az A1 osztályban,
négyen jutnak fel, így ezt az osztá-
lyozó tornát törölték.

Matematikailag is csoport-
győztesek a női röplabdázók

Tizenötből tizenöt

Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Eredményjelző
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 11. forduló:
* A csoport: Telekom Veszprém – Barcelona (spanyol) 29-26

(15-15)
A Veszprém gólszerzői: Mahé, Nenadic, Tönnesen, Manasz-

kov 4-4, Mackovsek, Lékai 3-3, Ilic, Nagy L. 2-2, Nilsson, Mar-
guc, Strlek 1-1

Az állás: 1. Barcelona 18 pont, 2. Vardar Szkopje (macedón)
15, 3. Telekom Veszprém 14 (317-300), 4. Vive Kielce (lengyel)
14 (348-336), 5. Rhein-Neckar Löwen (német) 12, 6. Montpellier
HB (francia) 5 (294-318), 7. Meskov Breszt (fehérorosz) 5 (300-
344), 8. IFK Kristianstad (svéd) 5 (317-368).

* B csoport: RK Celje PL (szlovén) – MOL-Pick Szeged 28-
29 (16-18)

A Szeged gólszerzői: Maqueda 7, Bombac 5, Bánhidi, Sigur-
mannsson 4-4, Källman, Canellas, Sostaric 2-2, Bodó, Balogh
Zs., Zsitnyikov 1-1

Az állás: 1. Paris Saint-Germain (francia) 20 pont, 2. MOL-
Pick Szeged 17, 3. Flensburg-Handewitt (német) 10 (300-294),
4. PPD Zagreb (horvát) 10 (284-307), 5. HBC Nantes (francia) 9
(329-321), 6. Motor Zaporizzsja (ukrán) 9 (326-328), 7. RK Celje
PL 7, 8. Skjern HB 6.

A veszprémi Nagy Lászlót (fent) igyekszik dobás közben akadályozni Thiagus dos Santos,
a Barcelona játékosa. MTI Fotó: Bodnár Boglárka



A hét végén sikeres farsangi
bál volt Pókában, ahol több
mint 100 személy táncolt,
szórakozott. A 2016-ban fel-
újított kultúrotthonban ne-
gyedik alkalommal szer-
veztek táncmulatságot a helyi
közösségnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a
vendégek ezúttal is étellel, itallal
megrakott kosarakkal érkeztek, a
szervezők pedig díjazták a legfino-
mabb, legmutatósabb tortákat, sü-
teményeket. Négy személy kapott
díjat, akik közül idén sem hiányzott
Kristóf Piroska nyugalmazott taní-
tónő. Ezt követően tiszteletüket tet-
ték a maskarások, akiket nagy
tapssal jutalmazott a közönség. Volt
közöttük boszorkány, matróz, mus-
kétás, vadász és indián, de a régi
farsangok legnépszerűbb maskarái,
a vénasszonyoknak és vénemberek-
nek öltözött fiatalok is felvonultak.
A pókai fiatalok néhány humoros
jelenetet tanultak be erre az alka-
lomra, ami fokozta az addig is ki-
váló hangulatot. Vacsora után
kezdetét vette a tánc, amelyet időn-
ként közös nótázás szakított félbe. 

A rendezvény főszervezője Sár-
kány Endre és felesége, Gizella vol-
tak, akik a Mambó zenekart kérték
fel zenélni. 

Sárkány Endre, Marossárpatak
község alpolgármestere érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy harmadik
alkalommal volt farsangi bál a tele-
pülésen, s szeretnék, ha a követ-
kező években hagyománya lenne a
faluban. „Pókában a mindennapi
munka mellett szórakozni is szeret-
nek az emberek, nagyon jó a közös-
ségi szellem. Szilveszterkor is
együtt mulattunk, hosszú ideje szer-
vezünk falunapokat, hogy az elszár-

mazottakkal is találkozhassunk.
Úgy érzem, a kisebb közösségek
összetartóbbak, nálunk több figyel-
met tudnak az emberek egymásra
fordítani” – fejtette ki véleményét
az alpolgármester, aki elmondta,
hogy báli rendezvényeikre sohasem
keresnek szponzorokat, támogató-
kat, de a falunapot nem lehetne
megszervezni külső segítség nélkül.

Sárkány Gizellát a régi idők
pókai farsangjáról kérdeztük. 
Elmondta, hogy régen a farsangi
maskarázás a fonóban zajlott, s
nem maradt el a farsangbúcsúztató
sem. 

„Az idősebb nem-
zedék gyakran emle-
geti a fonókban töltött
kellemes estéket. A
fonó a hosszú téli
esték idejére a közös
munka mellett szóra-
kozást is jelentett a fi-
atalok számára.
Farsang idején a far-
sangolók betértek a
fonóba, s vidám játé-
kokkal szórakoztatták
a jelenlévőket. A kö-
zönség próbálta kita-
lálni, kit takar a
farsangolók maska-
rája. Ezt a népszokást
napjainkban lehetetlen
újjáéleszteni, de örü-
lünk annak, hogy egy
kis farsangi mulatsá-
got idén is szervezhet-
tünk” – nyilatkozta
Sárkány Gizella.

Berekméri Edmond
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MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA SZAKOSODOTT
KFT. MUNKAERŐT alkalmaz.  Bővebb információk a következő te-
lefonszámon: 0731-709-613. (63295-I)

KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely-
Neuzer Kft.) jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁR-
SAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806
vagy e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)

KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG (Marosvásárhely-Neuzer Kft.)
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐT keres. Követelmények: jó kom-
munikációs készség, B kategóriás jogosítvány, magyar és román nyelv
ismerete. Tel. 0265/261-806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-
VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői
képesítési igazolvány szükséges). Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra vár-
ják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63299-I)

KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdés-
sel. Kezdő havi bér 1900 euró, szállás biztosítva Münchenben. Érdek-
lődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20934)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR ver-
senyvizsgát szervez az alábbi állás betöltésére: REPÜLŐTÉRI BIZ-
TONSÁGI ŐR – COR-kód 315509 –, két állás, meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: február 22., 10 óra. Részletek a
www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as telefon-
számon. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR ver-
senyvizsgát szervez az alábbi állás betöltésére: REPÜLŐTÉRI
ÜGYKEZELŐ (OPERATOR HANDLING) – COR-kód 315507 –, egy
állás, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: február 27.,
10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR ver-
senyvizsgát szervez az alábbi állás betöltésére: FÖLDI IRÁNYÍTÓ –
COR-kód 315404 –, egy állás, meghatározatlan időre. A versenyvizsga
időpontja: február 26., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro
honlapon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz KARBANTARTÓT és SEGÉD-
MUNKÁST lisztraktárba. Tel. 0727-092-727. (20947)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számító-
gép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Farsangi kosaras bált tartottak Pókában

Trump rendeletet írt alá 
a mesterséges intelligencia kutatásáról

Donald Trump rendeletet adott ki hétfőn a
mesterséges intelligencia kutatásáról és fej-
lesztéséről.

Az amerikai elnök ebben arra utasította a szövetségi
kormányzati hivatalokat és ügynökségeket, hogy – ki-
emelt fontosságúnak tekintve a mesterséges intelligen-
cia (angol betűszóval: AI) fejlesztését – bocsássanak
rendelkezésre nagyobb erőforrásokat és biztosítsanak
több beruházást a kutatásfejlesztéshez, tegyék lehetővé
szélesebb körben a hozzáférést a szövetségi adatbázis-
hoz és számítógép-kapacitásokhoz, kínálják a megfe-
lelő képzési programokat, ösztöndíjakat, továbbá
készítsék fel az embereket a mesterséges intelligencia
új korszakára.

Az Amerikai AI-kezdeményezés néven aláírt elnöki
rendelet egyúttal szorgalmazza, hogy a szövetségi hi-
vatalok és ügynökségek, miközben nagyobb hozzáfé-
rést biztosítanak a kormányzati adatbázisokhoz és a
számítógépes rendszerekhez, őrizzék meg ezek bizton-
ságát, bizalmas jellegét.

Arra is felhívja az érintetteket, hogy „védjék meg a
polgári szabadságjogokat, a jogot a magánélethez és
az amerikai értékrendet”.

A dokumentum nem tartalmaz a finanszírozásra vo-
natkozó részleteket. A kormányzat álláspontja, hogy a
kongresszusnak kell előteremtenie a szükséges össze-
get.

A Fehér Ház szerint a mesterséges intelligencia fej-
lesztése „kulcsfontosságú a jövő iparágainak megte-
remtéséhez”, például önjáró autók és ipari robotok
gyártásához, betegségek diagnosztizálására alkalmas
algoritmusok megalkotásához.

Az elnöki rendelet célja, hogy megőrizze az Egye-
sült Államok jelenleg meglévő előnyét a mesterséges
intelligencia kutatásában és fejlesztésében. Elemzők
és a tudományos élet szereplői ugyanis arra hívják fel
a figyelmet, hogy Amerika még mindig világelső az
AI terén, de más országok is erőteljesen beruháznak,
és felzárkózóban vannak. Elsősorban Kínát említik.

Michael Kratsios, a Fehér Ház tudományos tanácsa-
dója egy hétfőn publikált tanulmányában úgy fogalma-
zott: „Megfelelő vezetés mellett a mesterséges
intelligencia megsokszorozza az emberek képességeit,
mert megszabadítja őket az apró-cseprő munkáktól.”

Az amerikai csúcstechnológiai iparágak irányítói és
a tudományos élet szereplői régóta sürgették Donald
Trumpot, hogy alakítson ki országos AI-stratégiát.
Ennek érdekében a Fehér Ház decemberben tartott is
egy tanácskozást, amelyre meghívta olyan nagy cégek
vezetőit, mint a Google, az Oracle, az IBM, a Microsoft
vagy a Qualcomm. Az eseményen az amerikai elnök is
részt vett. Februárban tartott évértékelő beszédében Do-
nald Trump röviden erre is kitért: megemlítette „a be-
ruházást a jövő élvonalbeli iparágaiba”. (MTI)

Sárkány Endre és Gizella



ADÁSVÉTEL

ELADÓ téglaépítésű, 3 szobás tömb-
házlakás a Tudor negyedben. Érdek-
lődni a 0770-271-404-es telefon-
számon. (11/1215-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6/1152)

TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, fes-
tés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0745-229-472. (4/1165-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

MEGEMLÉKEZÉS

Az emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, azt nem feledjük
el.
Fájó szívvel emlékezünk február
13-án a nyárádszentbenedeki
BUKUR PÉTERRE halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (1/1228)

Fájó szívvel emlékezünk február
13-án INCZE MIHÁLYRA halálá-
nak első évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük, míg élünk.
Nyugalmad legyen csendes, em-
léked áldott! Felesége, Ica, fia,
László és családja. (8/1212-I)

Kegyetlen volt a sors, hamar el-
vett tőlünk, de a te szíved örökké
itt marad köztünk. Ha egy könny-
csepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk, és
hiányzol nagyon. Bennünk él egy
arc és egy végtelen szeretet, amit
tőlünk senki el nem vehet.
Megtört szívvel emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, feb-
ruár 13-ára, a legdrágább testvér,
a szentgericei születésű RÁDULY
SÁNDOR halálának első évfordu-
lóján. Emlékét szeretettel és fájó
szívvel őrzi két testvére és csa-
ládjuk. (9/1213)

Fátyolos szemmel révedek a
semmibe, emlékek, képek sora
játszadozik fejemben. Egy moz-
dulat, egy mosoly, egy szó, egy
tekintet, amely a múlté már, de
míg szívünknek lesz dobbanása,
míg virágot tud vinni a kezünk,
míg a szeretet szebb az önző
vágynál, rátok emlékezünk.
Örök fájdalommal emlékezünk
férjemre, GYÖRFI JÁNOSRA feb-
ruár 13-án, halálának 4. évfordu-
lóján, valamint húgomra,
KOVÁCS GYÖNGYIKÉRE (sz.
Nagy) február 14-én, halálának 9.
évfordulóján. 
Örök álmotok őrizze béke és nyu-
galom, szívünkben ott éltek, mert
szeretünk, és hiányoztok nagyon.
Éva és családtagjai. (10/1214)

Fájó szívvel emlékezünk február
13-ára, amikor már 5 éve eltávo-
zott szerettei köréből a drága
apa, nagytata, após, id. BIRÓ
ZOLTÁN. Emlékét szívünkben
őrizzük. Szerettei. (17/1252)

Fájó szívvel emlékezem február
13-án drága jó testvérbátyám, id.
BÍRÓ ZOLTÁN halálának 5. évfor-
dulójára. Bánatos öccse, Laci.
(1/1021-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett sógorom, 

JÁNOSSY JÓZSEF 

tekerőpataki születésű, volt ma-

rosvásárhelyi, Podeni utca 26.

szám alatti lakos, Magyarorszá-

gon elhunyt.

Búcsúztatása Zsámbékon lesz

2019. február 15-én 13 órakor. 

Búcsúzik sógora és családja Ma-

rosszentannáról, a Mátyás csa-

lád és a vásárhelyi Vajda család.

Nyugodj békében! (5/1239-I)

„Ne fájjon nektek, hogy már nem

vagyok, hiszen Napként az égen

nektek ragyogok! Ha szép idő

van, s kék az ég, jusson esze-

tekbe sok szép emlék. Ha rám

gondoltok, soha ne sírjatok, in-

kább a szép dolgokon kacagja-

tok! Ha telihold van, az értetek

ragyog, s azt jelenti, hogy boldog

vagyok. Ha hullócsillag száll az

éjféli égen, akkor mondjatok egy

imát értem! Én is imát mondok

majd értetek, hogy boldog lehes-

sen szívetek. Ha rám gondoltok,

soha ne sírjatok, hiszen szívetek-

ben jó helyen vagyok.”

Megrendült szívvel tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték, sze-

rették, hogy a drága jó édesapa,

nagytata, após, apatárs, testvér,

nagybácsi, rokon, jó barát, szom-

széd, volt kolléga, a kerelőszent-

páli születésű 

ILYÉS SÁNDOR 

drága, szerető szíve életének 77.,

szomorú özvegységének 2. évé-

ben megszűnt dobogni. Drága

halottunkat 2019. február 14-én

14 órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a marosvásárhelyi refor-

mátus sírkertbe, római katolikus

szertartás szerint. 

Búcsúzik tőle szerető lánya, Iza-

bella, drága unokája, Krisztina,

veje, Zsolt. 

„Az igazak emléke örök.”

(14/1249-I)

Elment tőlünk, mint a lenyugvó

nap, de szívünkben él, és örökre

itt marad.

Családja és szerettei Isten akara-

tában  megnyugodva tudatjuk,

hogy életének 73. évében méltó-

sággal viselt szenvedés után

2019. február 1-jén megpihent 

HERMAN LENKE

volt kereskedő. 

Utolsó útjára február 15-én 14

órakor kerül sor Szeged-Kiskun-

dorozsmán. 

A gyászoló család. (16/1251-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk ba-

rátunk, kiváló kollégánk, 

dr. MOLDOVAN DUMITRU

(ITU) előadótanár, allergoló-

gus főorvos túl korai elhuny-

táról. Mélyen együttérzünk

gyászoló szeretteivel, és fáj-

dalmukban osztozva kívá-

nunk vigasztalódást. Szakmai

és emberi tartása példaértékű

marad az elkövetkező nemze-

dékek számára. Dr. Borsa 

István és családja. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk

kiváló barátunktól, 

dr. MOLDOVAN DUMITRUTÓL.

Őszinte részvétünket fejezzük

ki gyászoló szeretteinek. ITU,

emléked megőrizzük. A 

Kincses és Wehrmann család.

(11/1246-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak kollé-
gánk, dr. MOLDOVAN 
DUMITRU (ITU) elvesztése
miatt. A Maros Megyei Klinikai
Kardiológiai Osztály munka-
közössége. (12/1247)

Szeretettel emlékezünk ked-
ves kollégánkra, dr. FRÎNCU
JÁNOSRA földi pályafutásá-
nak befejezésekor. Részvé-
tünket fejezzük ki
családjának. Az 1961-ben vég-
zett vásárhelyi évfolyamtár-
sai. (7/1242-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak bará-
tunk, ITU MOLDOVAN el-
hunyta alkalmából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Barátai: Kis Miki András
(Bandi) és Horaţiu Nicolau.
(63308-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Ducunak és fiainak a szeretett
feleség és édesanya, 
SÁNDOR MATILD elhunyta
miatt érzett mély fájdalmuk-
ban. Gyászoló szeretteinek vi-
gasztalódást kívánunk.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Babuci és 
Attila. (13/1248)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk,
SÁNDOR ISTVÁN temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, és fájdalmunkban
osztoztak. Gyászoló szerettei. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Az OUTWARD BOUND ROMANIA szervezet felnőttek számára
ALPINISTAKÉPZÉST tart. A képzés magas szintű alpintechnikai
ismereteket nyújt a biztonságos és alapos munkavégzés érdekében.
Sikeresen letett vizsga esetén a résztvevő az állam által kibocsátott
szakmai képesítést nyer. 
Képzés ideje: 2019. március 3-10. 
Jelentkezési határidő: 2019. február 20.
A program nyelve: román-magyar.
További információkért látogasson el www.outwardbound.ro
honlapunkra.

Jelentkezzen a 0769-224-290-es telefonszámon vagy 
a training@outwardbound.ro e-mail-címen. (sz.-I)

DR. MOLDOVAN DUMITRU
1953 – 2019

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem mélységes sajnálatát fejezi ki dr. Moldovan
Dumitru egyetemi előadótanár halála miatt.
1978-ban diplomázott a Marosvásárhelyi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Intézet Orvostudományi Karán.
Tanulmányai végeztével orvosi tevékenységet folytatott a
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Hivatalban, valamint Vîlcea
Megye Egészségügyi Osztályán – Dispensar Medical Stroieşti.
1992-ben és 1996-ban szerezte meg a főorvosi címet a
belgyógyászat és az allergológia szakterületén, majd 1999-ben az
orvostudományok doktora fokozatot szerzett.
Oktatói pályafutását 1981 februárjában a belgyógyászat tanszéken
kezdte mint orvos-segédtanár, 2001 februárjában adjunktussá
lépett elő, majd 2009. 10. 01-től kezdve egyetemi előadótanárként
folytatta tevékenységét.
Dr. Moldovan Dumitrut különösen nagyra értékelték a diákok és
orvosok azon generációi, amelyeknek első lépéseit vezette az
orvosi hivatás ösvényén.
Tudományos és kutatási tevékenységét szakkönyvek, elismert
folyóiratokban közölt cikkek, valamint számos tudományos
esemény megszervezése fémjelzi. 
Dr. Moldovan Dumitru egyetemi előadótanár eltávoztával a
marosvásárhelyi egyetemi közösség nagy és súlyos veszteséget
szenvedett.
A legmélyebb részvétünket közvetítjük a gyászoló családnak.

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- 
és Technológiai Egyetem vezetősége. (-I)
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2019 EGYIPTOM / HURGHADA
Repülővel Marosvásárhelyről, 

minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Hurghadában
2019. június 5. – szeptember 18., minden szerdán

521 euró/fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 4*-os szálloda, 
all inclusive ellátással

Műgyepes pálya 
– a Román Labdarúgó-szö-

vetség jóváhagyásával –
Marosvásárhelyen!

A marosvásárhelyi Liviu Rebreanu általános iskolánál egy szin-
tetikus borítású pályát építenek. 

– Többször elmondtam már, hogy a városvezetés támogatja a
tömegsportot, de a teljesítménysportot is. A marosvásárhelyi Liviu
Rebreanu általános iskolánál jelenleg az előkészítési munkálatok
zajlanak műgyepes pálya létesítésére, amelyet majd az iskola di-
ákjai tornaórákon, továbbá iskolák közötti bajnokságokra, vagy
a délutáni órákban a focit kedvelők is használhatnak majd. A
munka végeztével a Román Labdarúgó-szövetség engedélyezteti
a pályát, így városunkban több sportrendezvényt szervezhetnek.
Gratulálunk a közbenjárásért az iskola vezetőségének! – mondta
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

A bel- és külkapcsolati osztály


