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Egyéni döntés

Munkavállalás itthon vagy külföldön?

Oktatófilmmel
kiváltható
büntetőpontok

Két büntetőpont eltörlését kérhetik a
járművezetők, amennyiben a vezetés
közben figyelmetlenségről vagy a nem
megfelelő autóvezetői magatartásról
szóló oktató-nevelő jellegű filmeket
néznek meg – a vonatkozó törvénytervezetet hétfőn elfogadta a szenátus.

____________3.
Premier a Nemzeti
Színházban

Március 8-án, pénteken újabb bemutatóra kerül sor Marosvásárhelyen. A
helyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata ezúttal Gerhart Hauptmann
A patkányok című drámáját viszi
színre.

____________5.
Háromcsillagossá
lesz a Bükk
szálloda

Decemberben kezdődött el a szovátai
Bükk (Făget) szálloda korszerűsítése, hogy a „lelakott”, eddig kétcsillagos épületet háromcsillagossá
minősítsék át.

Felvételünk illusztráció

Hányan dolgoznak külföldön? Erre a kérdésre a Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal nem tudott választ adni,
mert a külföldi munkavállalókról nincs nyilvántartás. Azt viszont nyilvántartják, hogy tavaly a munkaközvetítő program
révén 7977 személynek adtak lehetőséget az elhelyezkedésre. Maros megyében a hivatalos munkanélküliségi ráta
2,98%, jelenleg 6988 munkanélkülit tartanak számon, közölte Ştef Gheorghe igazgató. Miközben a hazai munkaadók,
cégek, vállalatok vezetői arra panaszkodnak, hogy nem találnak megfelelő szakképzettségű munkást, a munkaerő jobb
fizetés reményében külföldre vándorol.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Szaktudás nélkül nehéz elhelyezkedni
A munkaerő-közvetítő hivatal adatai szerint a nyilvántartott 6988 munkanélküli közül 1156-an részesülnek munkanélküli-segélyben, és 5832
személynek semmilyen jövedelme nincs. A munkanélküliek zöme falun
él, míg 1150-en városi környezetben. A legtöbb munkanélküli 40-49 év
közötti, de számottevő a 30-39 év közöttiek aránya is. A munkanélküliek
több mint fele elemi iskolát végzett, 24 százalékuk általános iskolát, 10
százalékuk szakiskolát, 9 százalékuk középiskolát. A felsőfokú végzettségű munkanélküliek 2,52 százalékának nem sikerült itthon elhelyezkedni. A hivatal adatai szerint 3742 személynek nincs esélye az
elhelyezkedésre, s közel 3000 ember nagyon nehezen juthat munkához,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Jászvásár és
Marosvásárhely
között épít „elektromos autópályát”
az E.ON a MOL
Romániával közösen

Az E.ON Energie Románia elektromos
járművek gyors töltésére alkalmas töltőállomást telepített a jászvásári Păcurari negyedi MOL töltőállomáson,
amely az ötödik a 19 romániai egységből, amelyet a NEXT-E projekt keretében tervez üzembe helyezni, az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
(CEF) program támogatásával.

____________7.

Vergődő vidéki világ

Bodolai Gyöngyi
„Demográfiai szakadék szélén áll az ország, és benne a magyarság is. Az utolsó 15 év alatt 4,8 millióval fogyott a lakosság”, a 4,8
millió iskolás diákhoz képest ma 2,3 millióan maradtak – hangzott
el az RMDSZ kolozsvári kongresszusán.
A koholt vádak alapján tisztségéből eltávolított volt kolozsvári
alpolgármester felvetésére a válasz sem késett, miszerint a milliós
lakosságfogyás ellenére megőriztük több mint hatszázalékos arányunkat az összlakossághoz képest. Csakhogy ez korántsem lehet
megnyugtató, ha a nagyvárosoktól távol eső kiürülő falvainkra
gondolunk, amelyek évszázadokon át a hagyományok őrzői voltak.
Ma azonban rövid idő kérdése, hogy meddig marad fenn az iskola
foghíjas osztályaival, amelyeket sok helyen a roma gyermekek éltetnek. És közben nő a nyugdíjaskorú lakosság száma, amelyről már
nem gyermekeik, hanem a házi gondozást vállaló alapítványok,
szervezetek megbízottjai gondoskodnak. Joggal tevődik fel a kérdés,
hogy milyen jövőben gondolkozhat egy fiatal, aki nem vállalkozásra termett, és olyan településen él, ahol fél kézen meg lehet számolni a munkahelyeket. Kortársai pedig, ha még voltak, külföldre
szivárogtak a mindennapi megélhetést lehetővé tevő bér reményében. Vagy csak divatból, hiszen a helyi munkáltatók elkeseredetten
szakembereket keresnek. Mérnököket, munkásokat, s előbb-utóbb
keleti országokból származó importmunkaerővel kell hogy beérjék,
ahogy sok helyen az országban, ha fenn akarják tartani a vállalkozást. A vidéki családorvoshiányról már nem is beszélve.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 6 perckor,
lenyugszik
18 óra 4 perckor.
Az év 58. napja,
hátravan 307 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ÁKOS, BÁTOR,
holnap ELEMÉR napja.
ELEMÉR: régi magyar személynév, amelyet Vörösmarty
Mihály, azután pedig Jókai
Mór adott egy-egy hősének, és
így vált népszerűvé. Jelentése
ismeretlen.

Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 60C
min. -10C

Megyei hírek

Újabb világháborús lövedékek Nyárádremetén

Kilenc lövedékre bukkantak véletlenül a Nyárádremete és Nyárádköszvényes közötti 153-as számú megyei út mentén kedden, a reggeli órákban a környéken
végzett csatornahálózati munkálatok közben. A Maros

Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tűzszerészeit riasztották; az akció ideje alatt a forgalom szünetelt, majd délelőtt 10 óra körül indult el újra.
(pálosy),

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 26.

1 EUR

4,7617

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,1885
1,5020

178,5812

Összegzett
a gépkocsi-nyilvántartási hivatal

Tavaly a gépkocsi-nyilvántartási hivatal (RAR) 67.807 gépkocsit ellenőrzött a közutakon, ezeknek fele valamilyen
okból nem felelt meg a műszaki követelményeknek, 3500
jármű balesetveszélyes volt. Legtöbbjüknél a fényszórók,
a fék- és kormányrendszer, a gumiabroncsok és karosszéria nem felelt meg az elvárásoknak, a kipufogógáz is meghaladta a megengedett szennyezési értéket. Maros
megyében tavaly 2431 gépkocsit vizsgáltak, ezek 51,88%ánál különböző hibákat találtak, 20 autó volt balesetveszélyes, a vizsgált autók 1,93%-ának nem volt meg a műszaki
ellenőrzése. Tavaly 302 bírságot róttak ki, 286 forgalmit és
egy jogosítványt függesztettek fel. A helyzet nem tükrözi a
valóságot, mivel a rendőrség segítségével csak a gyanúsnak vélt autókat állították meg, ennél sokkal szomorúbb a
hazai gépkocsipark állapota.

Összesítették az autóbusz és tehergépkocsi-ellenőrzés eredményét

A Maros megyei rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervezet programjával összehangolt ellenőrzést tartott február 18–24. között, amelynek célja a mikrobuszok
(kilenc ülőhelyig) és a tehergépkocsik ellenőrzése volt. Az
említett időszakban 568 járművet állítottak meg, amiből
441 tehergépkocsi és 127 mikrobusz volt. Az autóbuszsofőrök közül ötöt a sebesség túllépése miatt bírságoltak
meg, nyolc gépkocsivezető nem használt biztonsági övet,
két járműnek komoly műszaki hibája volt, 12 alkalommal
pedig különböző rendellenességek miatt büntettek. A tehergépkocsisok esetében 40-en lépték túl a megengedett
sebességet, 72-en nem tették fel a biztonsági övet, négy
jármű volt hibás, négyen menetlevél nélkül szállítottak, egy
alkalommal a jármű okiratai sem voltak a sofőrnél. Ezenkívül különböző kihágásokért 25-ször büntettek.

Vízivilág

Ma 17 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Levél
utcai Stúdió 2 termében a legkisebbeknek lesz bábelőadás. A Vízivilág című nonverbális animációs előadás a 0-5
év közötti gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket tenger
alatti sétára hívja, amelyben animáció segítségével a szivacsból készített, mértani formákból megteremtett alakzatokkal a nézők előtt víz alatti varázslatos birodalmat tár fel.
A képzeletbeli utazás élményét zene fokozza. Előadják:
Benczi Tekla, Czéh Dániel, Darvas Emőke, Gidófalvi Imola,
Kis Veronika Anna, Mag Eszter, Mészáros Ágoston, Sánta
Yvett, Szabó Zsolt – a III. éves alapfokú bábszínész szak
hallgatói. Rendező, osztályvezető tanár: Kozsik Novák Ildikó. Az előadás időtartama 30 perc. A gyermekeket az előadásra kísérő szülők, nagyszülők, nevelők számára a
belépés díjtalan.

Nemzetközi elfogatási parancs

Február 25-én a segesvári bűnüldöző rendőrség munkatársai Dánoson letartóztattak egy 41 éves férfit és egy 38 éves
nőt, akik ellen a német rendőrség nemzetközi elfogatási parancsot adott ki bizalommal való visszaélés és informatikai
bűncselekmény elkövetésének vádjával, ezeket 2018. november 28-án követték el. Az akciót a Román Rendőrség
és a nemzetközi együttműködési központ közreműködésével hajtották végre. A gyanúsítottakat a marosvásárhelyi
ügyészség 24 órára vizsgálati fogságba helyezte.
Hírszerkesztő: Vajda György

Megújult a Marosvásárhelyi
Transylvania Repülőtér weboldala

A Marosvásárhelyi Transylvania Repülőtér 2019. február
26-ától új weboldalon érhető el, amely megkönnyíti az utasok, üzleti partnerek és érdeklődők számára a hivatalos információkhoz való hozzáférést.
A honlapon a jogos társadalmi elvárásoknak eleget téve
ezentúl három nyelven: románul, magyarul és angolul is
közzé lesznek téve a repülőtérrel kapcsolatos aktuális információk, így az érkező és induló járatok menetrendjét, a
parkolással kapcsolatos tudnivalókat, valamint az utasokat
és üzleti partnereket érintő egyéb információkat is megtalálják a látogatók.
Az új weboldalon a közérdekű felhívások és a különböző
figyelmeztető üzenetek mozgó feliratként is megjelennek
majd a menüpontok alatt elhelyezett narancssárga vonalon,
így az utasok gyorsabban tájékozódhatnak az esetleges
programváltozásokról.

RENDEZVÉNYEK
Kántorné 165

Február 28-án, csütörtökön 16 órakor, a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben Kántorné sírjánál emlékeznek
a XIX. század híres színésznőjére halálának 165. évfordulóján. A koszorúzást és a megemlékezést a Lorántffy
Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezi, amely a Prielle
Cornélia által 1856-ban állíttatott sírkövet felújíttatta, réz
domborművet helyezett el rajta, majd amikor azt ellopták,
újat állíttatott, és 25 esztendeje gondozza a sírt, szervez a
jelentősebb évfordulókon megemlékezést. Közreműködnek Kilyén Ilka és Nagy Miklós Kund.

Konferencia
a könnyűzene-oktatásról

Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program, a
Könnyűzenei Szolgáltató Iroda, a Hangőr Egyesület és a
Marosvásárhelyi Rocksuli Közös hangok címmel a könynyűzene-oktatásról szervez minikonferenciát március 1jén, pénteken 17 és 20 óra között az Apolló-palota
(Marosvásárhely, Rózsák tere 5.) földszinti előadótermében. A meghívott hazai és magyarországi előadók egyebek mellett a magyar könnyűzene-oktatás lehetőségeiről,
ennek intézményesítendő formáiról beszélgetnek a témában érdekeltekkel. A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a
koszi@alkotomuveszet.hu e-mail-címen lehet. Bővebb in-

A megújult honlap lehetővé teszi a nagyközönség számára, hogy egy online űrlap kitöltésével kérdésekkel forduljanak a repülőtérhez, illetve azt is, hogy panaszt
nyújtsanak be, ha elégedetlenek valamilyen szolgáltatással.
Emellett lehetőség nyílik arra is, hogy online feliratkozzanak meghallgatásra a repülőtér vezetőségének fogadóóráira.
Az új design reklámok közzétételét is lehetővé teszi,
a reklámfelületek bérléséről az office@trasylvaniaairport.ro e-mail-címen érdeklődhetnek a kereskedelmi társaságok.
A weboldalt a marosvásárhelyi Orice Media cég készítette, amely több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik a
webdesign és online marketing terén.
Peti András, az igazgatótanács elnöke
formációk a www.hangfoglalo.hu, www.poptanitas.blog.hu
elérhetőségeken.

A Boróka néptáncegyüttes előadása

Március 2-án, szombaton 18 órától lép fel a marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes Rügyező szívünk szavai
című előadásával a Kultúrpalota nagytermében. A rendezvény díszvendége Kacsó Hanga Borbála, a Fölszállott a
páva tehetségkutató műsor 2014-es nyertese. Meghívottak: a marosvásárhelyi Prücsök zenekar, a marosszentgyörgyi Öreg fenyő, a segesvári Kikerics és a
dicsőszentmártoni Kökényes néptáncegyüttes. Muzsikál
az Üver zenekar. A belépés ingyenes, a szervezők adományokat elfogadnak.

Újraélt figurák – nőnapi előadás

A Maros Művészegyüttes Újraélt figurák című néptáncelőadását mutatja be március 8-án 19 órától a kövesdombi
székházban. A műsor Közép-Erdély színes hagyományaiból meríti táncanyagát. A magyar néphagyomány mellett a
küküllőmenti cigány és román ízek is szerepet kapnak a
produkcióban. Rendező-koreográfus: Varga János.
Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában kaphatók, hétköznaponként 13–14 és 17–18 óra között, jegyfoglalás a 0746-540-292-es telefonszámon. A
nemzetközi nőnap alkalmából minden hölgyvendég belépője kedvezményes áron, 3 lejért vásárolható meg.

Sorsolás ma, 27-én 15 órakor!

A Népújság ma, 27-én 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető – február nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Mélyponton a kommunikáció az RMDSZ-ben
Kedves Barátaim! Kedves marosvásárhelyiek!

Lehetetlen helyzetek, felesleges feszültségek, méltatlan
konfliktusok – ezt válaszoltam volna szívem szerint minap
egy barátom fiának arra a kérdésére, hogy mivel foglalkozik
egy vásárhelyi politikus. De nem ezt válaszoltam. Építésről,
kihívásokról, fejlődésről meséltem neki. Ahogy szoktam.
Abban a rögeszmémben, hogy minden nap motiválnom kell
magam és azokat, akik körülöttem vannak, mert hát ez egy
vezető dolga, elfojtottam magamban azt, hogy néha nem kell
ténykedni, küzdeni, hajnalig gyötörni a dolgokat, hanem elég
csak hagyni, hogy megtörténjenek…
Túl sok a felesleges küzdelem. Sokkal egyszerűbben kellene ezt csinálni. Egy történelmi példával magyarázom el,
mire gondolok.
Az első világháborút széles lelkesedés előzte meg az európai ifjú hazafiak szívében. Sokan olyan táblákkal vonultak az
utcára, amelyekre az volt írva: Éljen a háború! Senki nem számított többéves keserves vérfürdőre, a legtöbb hadba vonuló
fiatal legfeljebb pár hónapi férfias kalandra számított, ahonnan
mutatós hadi sebekkel és sok mesélnivalóval lehet visszatérni.
Nem tudták, hogy a háború természete megváltozott, a fegyverek modernebbek lettek, és a katonák akár hónapokig
lövészárkokba beásva szenvedhetik végig a vég nélküli állóháborút.
Viszont több tucat beszámoló meséli el, ahogy erről sokan
hallottak már, hogy karácsonykor, tűzszünetkor az ellenséges
katonák közül többen kimásztak a lövészárokból, és találkoztak egymással. Családi fotókat mutattak egymásnak, és arról
beszélgettek, hogy elegük van a háborúból, majd fásultan
visszatértek a lövészárkokba. Mindenki tudta, hogy semmi értelme az állóháborúnak, a garantáltan eredménytelen támadásoknak, a felesleges áldozatoknak.
Valahogy ezt érzem most én is, és azért merek erről ilyen
nyíltan beszélni, mert tudom, nem vagyok egyedül vele, egyre
többen érezzük. A marosvásárhelyi magyar politikai tér olyan,
mint egy koncentrikus lövészárok. Mindenki mindenkire lő,
befele, egymásra, a magyarokra. És ímmel-ámmal, a maradék

munícióval lövögetünk kifele is, teljesen összehangolatlanul,
a román nacionalista alakulatokra. Miért van ez?
Nem titok, a 2000-es évek elején a marosvásárhelyi –
Maros megyei magyar politikai egyensúly abban állt, hogy
minden magyar politikus megpróbált sakkban tartani még legalább kettőt.
De azok az évek rég elmúltak. Miért folytatjuk ugyanezt,
mikor mind tudjuk, felesleges, energiapazarló és hatástalan?
Továbbmegyek: miért jutottunk oda, hogy a marosvásárhelyi
és Maros megyei magyar politikusok, politizálók egyenlőnek
tekintik az intrikát a politikával, és a színpadias gesztusok sokkal többet érnek az aprólékos taktikai tervezésnél? Nem
tudom, miért jutottunk ide, de tudom, hogy kevesen vannak
már, akiknek ez így, ahogy most van, valóban megfelel. Oda
jutottunk, hogy az emberek vagy nem veszik már fel egymásnak a telefont, vagy ha igen, akkor azért, hogy egy harmadikról cseréljenek ködös értesüléseket.
Ezen változtatni kell. És ami a legjobb, hogy lehet is. Egyszerűen, erőfeszítés nélkül.
Barátaim, szövetségeseim, de ellenfeleim zöme is úgy érzi,
ennek most már véget kellene vetni. Vessünk hát véget! Jöjjünk ki a lövészárokból. Ha lőni kell egymásra, előbb kérdezzünk, aztán lőjünk. Ha meg a román nacionalistákra kell
lőnünk, akkor lőjünk összehangoltan. Hívjatok, kérdezzetek,
én válaszolok. De elvárom, hogy ha én hívlak titeket, ti is válaszoljatok a kérdéseimre, kéréseimre. Kommunikáljunk többet, magyarázzuk meg tisztán és időben álláspontunkat. Ez
ennyire egyszerű. Ennyit kell csak változtatnunk, hogy a dolgok menjenek, és minden megváltozik magától. Azt mondjátok, idealista vagyok? Azt mondjátok, megosztó vagyok?
Egyáltalán nem, ellenkezőleg: határozottabb és gyakorlatiasabb vagyok, mint valaha.
Belső kommunikációs mélyponton vagyunk mi mindanynyian, ebből pedig ki kell jönnünk!
Dr. Vass Levente parlamenti képviselő
marosvásárhelyi RMDSZ-elnök

Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor kedden úgy nyilatkozott, hiba volt elhalasztani Eugen Teodorovici
pénzügyminiszter kérésére az adóügyi intézkedéseket tartalmazó 114-es számú sürgősségi kormányrendelet megvitatását a felsőház pénzügyi és
költségvetési bizottságában. Ez – tette hozzá – azt
jelenti, hogy a jogszabály valós parlamenti vita nélkül megy majd át.

„A mai halasztás hiba volt, mivel implicit módon azt fogja
jelenteni, hogy a szenátus hallgatólagosan elfogadja a 114-es
rendeletet. Egy olyan rendeletről van szó, amit sietve fogadtak
el, nagyon sok olyan elem van benne, amiről egyeztetni kell
és újra kell gondolni. Éppen ezért szakmai vitára lenne szükség a pénzügyi bizottságban. A szenátorok többsége – köztük
PSD-sek és ALDE-sek – nagyon sok módosító indítvánnyal
készült. A véleményező bizottságokban volt vita a témáról, és
ezeknek az indítványoknak meg kellett volna érkezniük a
pénzügyi bizottságba. (…) A szenátus költségvetési bizottságának az lett volna a szerepe, hogy kijavítsa az elhibázott elemeket. Ahogyan a dolgok alakulnak, attól félek, hogy ez a
114-es sürgősségi kormányrendelet jól és sokáig érvényben
lesz, anélkül hogy valós vita lenne róla a parlamentben” – fogalmazott Tánczos a szenátus költségvetési bizottságának
keddi ülése után.

Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Eugen Teodorovici pénzügyminiszter kérésére a szenátus kedden elhalasztotta a 114-es, adóügyi intézkedéseket tartalmazó
sürgősségi kormányrendelet megvitatását. A tárcavezető azzal
érvelt, hogy számos módosító indítvány érkezett.
Florin Cîţu, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátora viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a halasztás hallgatólagos elfogadást von maga után, és nem készül
hatástanulmány. A hallgatólagos elfogadási határidő március
elsején jár le.
Válaszában a pénzügyminiszter azt mondta, hogy a hallgatólagos elfogadás nem fogja késleltetni az elfogadás folyamatát.
„Az a tény, hogy hallgatólagosan átmegy a szenátuson, nem
jelenti azt, hogy bármi is késne. Van politikai akarat a nyílt
párbeszédre. Megmondtam én is és a miniszterelnök asszony
is, kollégáink egyeztetnek minden érintett ágazattal, és
amennyiben lesznek módosító indítványok a 114-es rendelethez, amelyek azonban tiszteletben tartják az elveket, akkor
módosítjuk. A jó indítványokat elfogadhatjuk. Hogy hogyan,
nem hiszem, hogy fontos lenne. Lesznek egyeztetések, aztán
lesz egy tárgyalás a miniszterelnökkel, a kormánybeli kollégákkal, és remélem, hogy végül világos álláspontunk lesz” –
magyarázta Teodorovici. (Mediafax)

Két büntetőpont eltörlését kérhetik a járművezetők, amenynyiben a vezetés közben figyelmetlenségről vagy a nem megfelelő autóvezetői magatartásról szóló oktató-nevelő jellegű
filmeket néznek meg – a vonatkozó törvénytervezetet hétfőn
elfogadta a szenátus. „Ha a sofőr két büntetőpontot kap – ami
nem egyezik meg a gépjárművezetői jogosítvány felfüggesztéséhez vezető utolsó két ponttal –, úgy kérheti ennek a két
pontnak a semmissé nyilvánítását, amennyiben bizonyítja,
hogy megnézett egy, a Román Rendőrség által készített nevelő
jellegű filmet a forgalmi szabályok be nem tartásának hatásairól. A sofőr hat hónap leforgása alatt egyetlenegy alkalommal

kérheti két büntetőpont eltörlését. A filmeket a Román Rendőrség székhelyein vagy a rendőrség által akkreditált partnereknél lehet majd megnézni” – áll a nemzeti liberális párti
(PNL) Mario-Ovidiu Oprea szenátor által beterjesztett jogszabályjavaslatban.
A javaslat szerint ugyanakkor az egy évnél kevesebb vezetői tapasztalattal rendelkező sofőrök jogosítványát 12
büntetőpont összegyűjtése után függesztenék fel a jelenlegi
15 helyett. A cél a felelős magatartás fontosságának tudatosítása. A kérdésben a képviselőház a döntéshozó testület.
(Mediafax)

Enyhült a migrációs nyomás Románia határain: a
határsértők száma tavaly alig több mint fele volt a
2017-ben regisztrált, kiugróan magas adatnak, és
kétszerese a 2016-osnak – derült ki a határrendészet éves mérlegéből, amelyet kedden tettek közzé.

akik hamis okmányokkal próbálkoztak. A román határrendészek azt tapasztalták, hogy megfeleződött a zöldhatáron átszökni próbáló határsértők száma, a korábbi másfélszeresére
növekedett viszont a gépjárművekben elbújó migránsok
száma. A határrendészet tavaly 847 olyan határsértőt adott át
a bevándorlási hivatalnak (IGI), akik menedéket kértek Romániától. A határsértők közül a legtöbben Irakból, Iránból,
Szíriából, Törökországból, Afganisztánból, Albániából, Pakisztánból érkeztek az országba.
A bevándorlási hivatal két hete közzétett éves mérlege is a
menedékkérők számának megfeleződését mutatja. Romániától tavaly 2138 külföldi kért menedékjogot, ami 125 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábban regisztrált, több
mint 4800 menedékkérelemhez képest, de az illegális bevándorlást még nem sikerült visszaszorítani a 2016-os év szintjére. (MTI)

Tánczos Barna: hiba volt
a 114-es rendelet vitájának elhalasztása

Oktatófilmmel kiváltható büntetőpontok

Tavaly csökkent a határsértők száma

A határrendészet 2986 határsértőt tartóztatott fel tavaly az
ország határain, közülük 1649-en illegálisan érkeztek Romániába, 1337-en pedig illegálisan próbálták elhagyni – túlnyomórészt a magyar (schengeni) határon átszökve – az országot.
A 2017-es évre vonatkozó statisztikában 5846, az azt megelőző évben 1624 határsértő szerepelt.
A mostani kimutatásból kiderült, hogy a határsértőket 425
csoportba szervezve 170 embercsempész hozta Romániába
vagy próbálta átszöktetni a határon. A határsértők leggyakrabban (több mint 1620 esetben) a zöldhatáron vagy gépjárművekben elbújva (1078 esetben) próbáltak átszökni, és voltak,

Ország – világ
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Tömbház gyulladt ki
Szászrégenben

Kilakoltattak 18 személyt egy szászrégeni tömbházból amiatt, hogy tűz ütött ki az egyik lakásban – közölte tegnap a Maros Megyei Katasztrófavédelmi
Felügyelőség. 15 felnőttet és három gyermeket kellett kilakoltatni, hét felnőtt és a gyermekek orvosi ellátásban részesültek a helyszínen. A szászrégeni
tűzoltók két tűzoltókocsival és egy létrás kocsival vonultak ki a helyszínre, a tüzet eloltották – mondta a
katasztrófavédelem sajtószóvivője, Cristian Virag.
(Agerpres)

Tiltakozni készülnek a fuvarozók

A romániai hivatásos fuvarozók szövetsége
(COTAR) kedden bejelentette, csütörtökön újrakezdik a tiltakozó megmozdulásokat, ha a kormány nem
fogadja el az immár két hete beígért sürgősségi kormányrendeletet. A bejelentés szerint csütörtökön a
COTAR-osok 5000 busszal, mikrobusszal, taxival
akarnak felvonulni Bukarest utcáin. „A sor a kormánypalotától indulna a sajtóház felé. Elnézést kérünk
az
okozott
kellemetlenségért
mind
Bukarestben, mind azokon a főutakon, amelyeken a
fővárosba tartó járművek érkeznek majd az ország
valamennyi régiójából” – nyilatkozta Vasile Ştefănescu, a COTAR elnöke. (Mediafax)

Ketten pályáznak a választási
hatóság elnöki tisztségére

Egyöntetűleg jóváhagyta a képviselőház és a szenátus együttes jogi bizottsága az Állandó Választási
Hatóság (AEP) elnöki tisztségére pályázó mindkét
személy jelölési iratcsomóját. A Nemzeti Liberális
Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) közös jelöltje
Marian Muhuleţ, aki jelenleg az alelnöki tisztséget
tölti be. A Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje az
AEP jelenlegi főtitkára, Constantin Florin MituleţuBuică. Mircea Drăghici képviselő visszavonta jelölését, mert a nagyobbik kormánypárt vezetőségének
kérésére a következő két évben a PSD választási
kampányait fogja irányítani. Az AEP elnökét a parlament plénuma által hozott határozat alapján nevezik
ki. A jelölt lehet valamely párt tagja, de mandátumának érvénybe lépése után 15 napon belül le kell
mondania párttagságáról. Az Állandó Választási Hatóság elnökének mandátuma 8 évre szól, és egy alkalommal hosszabbítható meg. (Agerpres)

Akár a Brexit halasztásáról is
szavazhat a brit parlament

A brit parlamentnek módja lesz szavazni arról, hogy
engedi-e a brit EU-tagság megszűnését (Brexit) a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodás életbe
lépése nélkül, ha március második hetéig nem sikerül elfogadni ezt az egyezményt, és ha úgy dönt,
hogy nem járul hozzá a megállapodás nélküli kilépéshez, akkor szavazhat a kilépés „korlátozott idejű”
elhalasztásáról – mondta kedden Theresa May brit
miniszterelnök. Alsóházi felszólalásában May megerősítette, hogy a kormány legkésőbb március 12éig ismét a ház elé terjeszti érdemi szavazásra az
EU-val novemberben elért, a parlament által januárban elutasított Brexit-megállapodást. Theresa May
azonban a kormány Brexit-stratégiájának teljesen új
elemeként hozzátette: ha a megállapodást a ház a
következő szavazáson is elveti, a kormány másnap
azt a kérdést terjeszti szavazásra, hogy a parlament
hozzájárul-e a megállapodás nélküli kilépéshez. Ha
erre is nemleges a válasz, a képviselők harmadnap
a Brexit halasztásáról voksolhatnak. (MTI)

Vergődő vidéki világ
(Folytatás az 1. oldalról)

Azok közül, akik nyugatabbra mentek, a legtöbben ott
is maradnak, s mivel gyermekeik a befogadó ország kultúrájában nőnek fel, a hazatérés legcsekélyebb reménye
is szertefoszlik egy idő után. És közben nő a magára hagyott, vergődő vidéki települések száma Erdély-szerte,
ahogy megyénkben is. A kongresszuson figyelemre
méltó volt Kozma Mónika felszólalása, aki a mezőgazdaság versenyképessé tételéért emelt szót. Színvonalas
mezőgazdasági szakképzésért, az anyagi támogatás feltételeinek javításáért, a szövetkezeti rendszer kialakításának támogatásáért. A felszólaló hölgyek pedig a
további születésszám-csökkenés, az asszimiláció, az elvándorlás megelőzéséért ifjúsági és családpolitikai támogatást kértek, ami nem csupán a „gyermekpénz”
növeléséből áll. Ha ilyen mértékben fogyunk, és lesznek
településeink, amelyek a beszivárgó roma lakosságnak
sem kellenek, ki fogja az anyanyelvi oktatást fenntartani, és szimbólumainkat használni, aminek jogát olyan
nehezen sikerül kivívni?
Vigyázó szemetek Párisra vessétek, figyelmeztetett az
európai változásokra a maga korában Batsányi János,
ami a mára és a közeljövőre alkalmazva, mindazoknak,
akik sorsunkért felelősséget vállalnak, olyan formában
érvényes, hogy vigyázó szemükkel időnként a nehéz
helyzetben levő erdélyi falvakra is tekintsenek.
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(Folytatás az 1. oldalról)
éppen azért, mert semmilyen végzettsége, szakmája nincs.
Tegnap a munkaerő-közvetítő hivatal honlapján 382 munkahelyet
kínáltak különböző szakmákban,
ami nem jelenthet esélyt azoknak,
akik nem felelnek meg a munkaadó
által támasztott feltételeknek –
mondotta Ştef Gheorghe ügyvezető
igazgató.
Sokan hadilábon állnak az írással
Füleki Barna Csabához, a Maros
Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal EURES külföldi munkaközvetítő
irodájának
vezetőjéhez
fordultunk, hogy pontos képet kapjunk arról, kik jelentkeznek külföldi
munkára, milyen lehetőségeik vannak, illetve szerződéskötéskor mire
kell odafigyelni.
– Ha otthonról interneten intézhető a munkakeresők bejelentkezése, akkor mi a szerepe az
EURES-nek?
– Elsősorban a tanácsadás, az útbaigazítás és a segítségnyújtás.
Amikor szembesülnek vele, hogy ki
kell tölteni a CV-t, sokan nem vállalják, elmennek, és vissza sem jönnek. Ott az európai CV-modell, de
problémát jelent a kitöltése. Sokan
meghátrálnak, mert hadilábon állnak az írással. Ez hátrányos, hiszen
a külföldi munkaadók olyan munkaerőt keresnek, akiknek van valamilyen
végzettsége.
Vannak
olyanok is, akik otthonról már kitöltött CV-vel érkeznek. Sokan megnézik a honlapot, s nem értik, hogy
mit kell tenni, itt az irodában magyarázatokkal szolgálunk. A másik
gond, hogy nagyon sokan túlbecsülik a szaktudásukat, képességeiket.
Előfordult olyan is, hogy a munkaadó világosan feltüntette, milyen
szakemberre van szüksége, a munkavállaló el is küldte a CV-t. Aztán
felháborodva jött, hogy nem kapott
választ. Megmutatta az elküldött
CV-t. Ekkor derült ki, hogy a munkaadó erdészt akart alkalmazni, az
illető pedig beírta, hogy az állattenyésztéshez ért. Tehát sokan elolvassák, de nem értik, vagy nem
értelmezik jól a hirdetést.
A marosvásárhelyi EURES irodához tavaly 130 személy fordult.
Sokan interneten vagy e-mailben
érdeklődnek.
– Milyen típusú munkára és hová
jelentkeznek?
– A legtöbben oda jelentkeznek,
ahová nem kell szakképesítés. Általában gyári munkát keresnek, munkásként szeretnének elhelyezkedni.
De amikor konkrétan megkérdazem, hogy milyen szakképesítésük
van, 95 százalék esetében kiderül,
hogy nincs semmilyen szakképesítése. Ha van is, bevallják, hogy oklevelük van ugyan, de az adott
szakmához nem értenek.
– Melyik kategória helyezkedik el
a legnehezebben?
– A szakképzetlenek. Az utóbbi

Egyéni döntés

kajakedzőt is. A
skandináv országokban fizetik a legmagasabb béreket,
de a követelmények
is a legmagasabbak.
További munkahelyeket hirdettek meg
Máltán, Szlovákiában és Magyarországon, ahol szintén
képzett munkásokat
keresnek. Szlovákiában például 12 üvegfúvót alkalmaznak.
Füleki Barna Csaba
– Minden országidőben többször előfordult, hogy az ban szükséges a nyelvtudás?
a bér, amit a mezőgazdasági mun– Igen, legalább az alapszintű
kában ajánlanak, körülbelül 3000 nyelvismeretet megkövetelik a
lejnek megfelelő összeg, nem elég munkavállalóktól. Németországban
a mezőgazdasági munkásoknak. ennél többet is, nem elég a minimáAzt mondják, hogy ennyi pénzért lis nyelvtudás. Aki a hotelszakmánem dolgoznak, s nem mennek el. ban helyezkedik el, annak az angol
Képesítésük nincs, de nagy jövedel- nyelvet is kell tudni. A holland ajánmet remélnek. Sokan feketén dol- latoknál elég az angolnyelv-tudás.
goztak itthon, ezeket az éveket nem A skandináv országokban megkölehet feltüntetni a CV-ben.
vetelik a C1-es nyelvvizsgával járó
nyelvtudást is.
Külföldön is a szakképzett
Az EURES-en csak ellenőrzött
munkaerőt keresik
– A munkaadók milyen profilú információk találhatók
munkaerőt keresnek? Hol ajánlják
– Mit kell tudni az EURES-ről?
a legtöbb munkahelyet?
– Az EURES honlapján az aján– Általában az alacsonyabban latok mellett megjelenik a bér is, álképzett vagy szakképzett munkae- talában a bruttó órabér. A
rőt keresik, habár előfordul, hogy hirdetéseket a külföldi munkaközfelsőfokú végzettségűeket keres- vetítők tüntetik fel a munkaadók innek. Az EURES honlapján, amelyet formációi alapján. Minden EU-s
mindenki megtekinthet, látható, tagországban működik az EURES,
hogy általában a németországi, a a honlapon közölt hirdetéseket elhollandiai és az olaszországi mun- lenőrzik, tehát biztos forrásnak tekaadók ajánlják a legtöbb munka- kinthetők.
Így
a
romániai
helyet. Azonban a február közepén EURES-portálhoz csak ellenőrzött
közzétett adatok szerint Spanyolor- információk jutnak el, amit román
szágban 206 munkahely van, 200 nyelven tesznek közzé. A munkamezőgazdasági munkást, négy tech- ajánlattal és a feltételekkel kapcsonikust és két ácsot keresnek. Portu- latos
minden
információ
gáliában hasonlóképpen 200 megtalálható itt. A jelentkezéshez
munkahely van, itt málnaszedőket elsősorban egy európai CV-t kell kikeresnek. Hollandiában 196 mun- tölteni, amit otthonról lehet intézni.
kahelyet kínálnak, 130-at üvegházi Újdonság, hogy 2019 januárjától
munkára, 30-at kertésznek, 25-öt van egy olyan lehetőség is az érdekélelmiszeripari egységben, tízet lődők számára, hogy a munkakerespárgaszedésre és egyet menedzser- sőket nyilvántartásba veszik, a CV
asszisztensi állásba. Nagy-Britanni- bizonyos adatai megjelennek a porában inkább idős személyek tálon, így a munkaadók válogathatápolására és gondozására keresnek nak munkakeresőket.
munkaerőt, jelenleg 75 személyt to– Mire kell figyelni, amikor vaboroznak, ebből 50 személyi gon- laki eldönti, hogy külföldön vállal
dozó, 15 gyógyszerész és 10 munkát?
gondozó. Németországban jelenleg
– Hogyha az EURES-en keresz64 munkahelyet hirdettek meg, tül intézik a munkavállalást, akkor
ebből tízet hegesztőknek, hatot épí- minden törvényesen és átláthatóan
tőmunkásoknak, ötöt kamionsofő- történik. Hogyha valaki magán
röknek, négyet szerelőknek, a többi munkaközvetítő iroda révén akar
szakmában – például villanysze- munkát vállalni külföldön, akkor
relő, hentes, szakács, kovács, több forrásból le kell ellenőrizni a
buszsofőr – egy-két munkahely céget. Ezeknek a közvetítőknek a
van. Írországba 55 csontolót és tran- törvény értelmében nem lenne szacsírozót keresnek, Dániába 50 bor- bad pénzt követelniük a közvetítésószedőt. Finnországba 15 erdei sért. Semmilyen címen, se
munkást, 10 építőipari munkást, fordításért, se iratcsomó-összeállíSvédországba és Norvégiába közel tásért, semmiért. Azonban sok esetötven magasan képzett munkaerőt ben
különböző
„mesékkel”
toboroznak, köztük mészárosokat, kicsalják a pénzt az emberektől. Ha
autószerelőket,
CNC-vezérlésű pénzt kérnek, nem szabad szóba
géphez esztergályosokat, sőt még állni velük. A legjobb esetben a
munkavállaló pénz nélkül marad, a
rosszabbik eset, hogy valaki külföldre kerül, feketén dolgoztatják, s
egyéb problémák adódnak. Senki se
menjen külföldre, ha nincs konkrét
szerződése. A közvetítő cégek felől
a területi munkafelügyelőségen
lehet érdeklődni – tájékoztatott Füleki Barna Csaba.
Sajnos, a munkaközvetítő hivatal
csak a munkanélküliek és a munkahelyek számát tartja számon, arról
nincs nyilvántartás, hogy hány
ezren vállaltak külföldön munkát
kényszerből vagy nagyobb keresetért. Minthogy arról sincs számadat,
hogy hány magasan képzett fiatal
orvos, mérnök, informatikus, jó
szakember hagyta itt a szülőföldjét,
vagy hányan készülnek elmenni tanulmányaik befejezése után az alacsony bérek miatt.

Erről jut eszembe

Ha sok minden nem is, de
„rosszkedvünk tele” a fenntartható fejlődés útjára lépett. És
aligha van valami, ami letaszíthatja onnan. Itthon, szűkebb pátriánkban, de a tágabb térségben
sem, beleértve a szomszédokat,
Európát, a nagyvilágot. Mindenütt
elégedetlenség, reménytelenség,
depressziós szorongás, tétova közöny uralja a közhangulatot.
Hiába dúl a farsang, és hiába hág
csúcsra a karneváli móka, jól
érezhető, hogy tettetett a jókedv,
alaptalan a hatalmi optimizmus,
hamis a nap mint nap szenzációként tálalt politikusi szöveg. Éppen
a mai „minek nevezzelek” társadalmakra jellemző szerepjátszás
és alakoskodás miatt is. A „majd
csak lesz valahogy” hozzáállás
szintén azt a benyomást kelti, hogy
sohasem jön el az igazi kikelet.
Nálunk, Marosvásárhelyen talán
még nyugtalanítóbb ez az érzés, itt
már évtizedek óta fokozott feszültséget hoz a február-márciusi időszak. És aligha véletlen, hogy
folyamatos itt a „hidegháború”.
Nem a természet erői teszik ezt velünk, nyilvánvaló. Az emberben
önkéntelenül felvetődik a gondolat, hogy jól bejáratott forgatókönyv szerint alakulnak úgy a
dolgok, ahogy. Ebben a periódusban a szokásosnál mindig élesebben törnek felszínre azok az ügyek,
amelyek az itt élő etnikumokat a
legérzékenyebben érintik, a leginkább irritálják. Ebben a városban,
ezen a környéken ez fedi el leghatásosabban a szomorú valóságot,
hogy a fejlődés stagnál, a városvezetés tehetetlensége, ötlettelensége, koncepciótlansága nagy
lemaradásokat eredményezett.
Szinte semmi nem úgy alakult,
ahogy reméltük a rendszerváltozás
idején. Bármerre utazzunk az országban, feltűnik, hogy az ottani
viszonyokhoz képest mi bizony
sehol sem vagyunk. Pár napja
Nagyváradon ámultam el, hogy
gazdasági, városrendészeti, közszállítási, közúti, civilizációs szempontból
mennyivel
előbbre
tartanak, mint Vásárhely. Tágas,
szép, modern terek, szakszerűen,
gondosan felújított szecessziós paloták, műemlék épületek, elegáns
üzletek, vendéglátóhelyek, látványos utcakép, csonkítatlan fák, impozáns szobrok, emléktáblák teszik
vonzóvá az odalátogatók számára
a rokonszenves arculatot, a fejlődést mutató településképet. Persze
az ott lakók tudják, mennyi minden
nem olyan még, amilyennek elvárnák. A médiában meg is jelennek
az indokolt bírálatok. És azt is tudjuk, ugyancsak a sajtóból, tévéből,
hogy a többség-kisebbség viszo-

nyában, a románok–magyarok
kapcsolatában sem fenékig tejfel a
helyzet ott sem, nem ritka a közhangulatot mérgező provokáció.
De a városgazdák azért mégis elsősorban azzal foglalkoznak,
amire hivatottak, átgondoltan fejlesztik, építik, szépítik a helységet,
gyarapítják értékeit, korszerűsítik
az életkörülményeket, modernizálnak, és ami fontos múltbeli hagyatékként átöröklődött a mába, azt
felújítva próbálják továbbadni a
következő nemzedékeknek. Valószínű, hogy az információk tömörítése miatt nem árnyalom eléggé
ezt az összetett és ellentmondásos
kérdést, de a lényeget emeltem ki,
azt is nyilván, hogy mindehhez sok
pénz kell, azt elő kell teremteni országos és EU-s alapokból. Nekik
Váradon ez elég sűrűn sikerült.
Azért is bizonyára, mert a városközösség érdekeit előbbre valónak
tartották, mint az egyénit. Vásárhelyen az utóbbi hetekben mintha
a civil társadalom kezdett volna
mozgolódni egy ilyenszerű szellem
erősítése érdekében. Most is több
a szöveg, a komment, mint a tett,
de már ez is biztató jel. Halovány,
igaz, mégis valami, és a fiatalokat
is igyekszik megszólítani. Slam
poetryvel, szájkaratéval, egyéb
szokatlan módszerekkel, amik
ugyancsak gazdagíthatják a potenciális megújulás eszköztárát.
Egy nagyobb májusi felvonulás,
tüntetés szándéka is kezd kirajzolódni az internetes közösségi
hálón. Lesz belőle valami, lesz-e
valamilyen kedvező hozadéka?
Elég hosszú az idő még addig,
meglátjuk. Mondom, mintha nálunk mindig tél vagy télutó lenne.
Tavasz sose? Lövölde tér, ahol sosincs nyár, csak ősz meg tél? Ne
fitymáljuk le az ehhez hasonló kezdeményezéseket már most egy lemondó kézlegyintéssel, csak azért,
mert sokszor csalódtunk bennük!
Ez a legkönnyebb, de nem árt, ha
ezt-azt kipróbálunk néha. Váradra
rémisztően éppen akkor tört be a
jeges szélvihar, amikor ott jártunk.
Recsegtek az ágak, dübörögtek a
bádogtetők, a süvítő szélroham
messzire röpítette a sapkámat. De
a sétálóutcán persze hogy leültem
a Holnaposok szoborcsoport üresen hagyott székére. Majdnem
odafagytam. De milyen jó, hogy
engedtem a belső késztetésnek!
Ma is érzem azt a meleget, amit az
egykorvolt jeles váradiak, Ady
Endre, Juhász Gyula, Dutka Ákos
és Emőd Tamás halhatatlan szelleme a múltból sugárzott felém.
Mennyi jó dolog múlik azon, hogy
hajlandóak vagyunk-e kisebb-nagyobb ügyekben komolyan venni
önmagunkat vagy sem! (N.M.K.)

A románok többsége bizalmatlan
a magyarokkal szemben

A románok 53 százaléka bizalmatlan a magyar etnikumú polgártársaival szemben – mutatta ki az IRES közvélemény-kutató intézet egy
friss felmérése, amelyet kedden ismertetett a Hotnews.ro
hírportál.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megbízásából készült kutatás szerint a román
társadalomban a megjelölt kisebbségi csoportok közül a homoszexuálisokkal szemben a legnagyobb,
74 százalékos az elutasítás. A romákkal szemben a megkérdezettek
72 százaléka, a migránsokkal
szemben pedig 69 százalékuk bizalmatlan. A muzulmánokban a
megkérdezettek 68, a HIV-fertőzöttekben 58 százalékuk nem bízik.
A megkérdezettek a magyaroknál kevésbé bizonyultak elutasítónak a zsidókkal szemben (46
százalék), a munkanélküliek azon-

ban még a magyaroknál is gyanúsabbak számukra (55 százalék). A
felmérés résztvevőinek 24 százaléka mondta azt, hogy nem fogadna
el magyart családtagnak, 19 százaléka pedig barátnak.
A felmérés résztvevőinek 60
százaléka veszélyesnek tartja a muzulmánokat, 52 százalékuk szerint
pedig a migránsokat meg kell állítani Európa határain. A megkérdezettek csaknem fele szükségesnek
tartja a nacionalista mozgalmakat,
több mint 50 százalékuk pedig nem
bízik a Romániát bíráló külföldiekben. A Hotnews beszámolója szerint
Soros
Györgyről
a
megkérdezettek 35,5 százaléka vélekedik úgy, hogy ártott Romániának. A felmérést telefonos
módszerrel készítették 2018. november 26. és december 10. között.
A több mint ezer felnőtt válaszadó
bevonásával készült felmérés hibahatára 2,7 százalék. (MTI)
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Nobel-díjas író darabját Kossuth-díjas rendező viszi színre Marosvásárhelyen

Premier a Nemzeti Színházban

Március 8-án, pénteken újabb bemutatóra kerül sor Marosvásárhelyen. A helyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata ezúttal
Gerhart Hauptmann A patkányok
című drámáját viszi színre. A bemutatandó produkció egyik érdekessége, hogy a kortárs magyar
színházi élet egyik legendás alakja,
a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Zsótér Sándor rendező jegyzi, aki első
alkalommal dolgozik Erdélyben.
Zsótér Sándor színész, rendező,
dramaturg, a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatója, osztályvezető tanára Budapesten. Pályája
során előbb dramaturgként, majd
rendezőként dolgozott jelentős magyarországi színházakban (Zalaegerszegen, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben, Szegeden, Kecskeméten, Budapesten
stb.), miközben számos filmben is
játszott (Szerencsés Dániel, Szellemidézés, Vonzások és választások, Hótreál, Ébredés, Fehér isten,
Saul fia, A Viszkis). Amint azt a
színház közleménye ismerteti, a
Tompa Miklós Társulattal a 2018
márciusában tartott, Showkeys
című miniévad meghívottjaként ismerkedett meg. Jelenléte, a társulattal való közös munkája a
folyamatos újítás és megújulás
jegyében jelentős állomás az intézmény életében.
Gerhart Hauptmann Nobel-díjas
német drámaíró neve első ízben
szerepel a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház műsorán. A német naturalizmus egyik legjelentősebb
alakjának tragikomédiájában, A
patkányokban a szereplők közti
konfliktus két síkon bontakozik ki:
saját élethazugságaiknak válnak áldozatává, miközben zajlik a vita a
régi és az új színházi formákról, az
önmegvalósítás lehetőségeit kutatva.
Ajánló: Jette John gyerekre vágyik. A kisfia meghalt. Nyolcnapos
volt. A férje építőmester, szinte soha

S

nincs otthon. Egy nap találkozik Paulina Piperkarckával. A lengyel cselédlány terhes. A vőlegénye
elhagyta. Jette megveszi tőle a gyereket, és a sajátjának mondja. A hazatérő John nagyon meglepődik, de
aztán átadja magát a váratlan örömnek. A szülés utáni sokkból magához térve, Paulinát furdalja a
lelkiismeret, és látni akarja a gyereket. Jette elzavarja. Megbízza az
öccsét, Brunót, hogy ijesszen rá a
lányra. Bruno megöli Paulinát. Jette
öngyilkos lesz. Johnék tragédiájához Hassenreuter levitézlett színigazgató családja és maszek színi
tanodája asszisztál. Jette takarítja a
színigazgató jelmezkölcsönzőjét a
padláson. Itt nézi végig Hassenreuter lánya, Walburga, Paulina vajúdását, és az apja találkáját régi
szeretőjével. De ő is idevárja szerelmét, a színészethez vonzódó, kiugrott teológushallgatót, Spittát. És itt
folyik komikusan ádáz vita a régi és
új színházról.
Az előadás szereposztása: László
Csaba, Fülöp Bea, Kádár Noémi,
Bartha László-Zsolt, Kovács Botond, Szabadi Nóra, Henn János,

zilvia szobájában sokáig minden a
helyén volt. Az olvasólámpa az íróasztalon, a könyvek az ágy fölötti
polcon, a szalmavirágos váza a sarokban. Az
iskolai osztályzatok az ellenőrzőben. Hetedikes koráig csupa tízes.
– Nem a szüleim követelték. Én éreztem
fontosnak, hogy minden évzárón elsőnek szólítsanak az osztályból az oklevelekkel és jutalomkönyvekkel teli asztalhoz. E nélkül a
jelenet nélkül el sem tudtam volna képzelni
a kicsengetéseket – kezdte történetét a negyvenes éveiben járó, sovány, szemüveges nő
egy városszéli kávézó félhomályában. – Hirtelen jött a változás nem sokkal a tizennegyedik születésnapom előtt. Akkor villant belém
a felismerés, hogy mindaz, amiért éveken át
törtem magam, köszönőviszonyban sincs
azzal, ami igazán boldoggá tenne. Laza és
merész szerettem volna lenni, mint a népszerű osztálytársaim, akik mindig is unalmas
„magolósnak” tartottak. Úgy gondoltam, ha
kilépek a jó kislány skatulyából, egyből befogadnak, és azután már én is mehetek a csapattal csavarogni, szórakozni, az iskolai
szünetekben pedig körözhetek én is füzettel
a kezemben a pingpongasztal körül. Persze,
nem így lett. Kezdetben ugyan feltűnt a társaságnak, hogy „az osztály becsületének
megmentője” – ahogy egyes tanárok hívtak
– nem ír házi feladatot, készületlenül megy
órára, és az osztálylógásokban is hűségesen
részt vesz, de hamar napirendre tértek efölött. Közös programokra azonban azután
sem hívtak. Ebben az időszakban éreztem

Fotó: Bereczky Sándor

Kádár L. Gellért, Csíki Szabolcs,
Galló Ernő, Berekméri Katalin,
Varga Balázs, Simon Boglárka-Katalin, B. Fülöp Erzsébet, Meszesi
Oszkár, Bartha László-Zsolt, Tollas
Gábor.
Rendező: Zsótér Sándor; díszlettervező: Ambrus Mária; jelmeztervező: Benedek Mari; fordítódramaturg: Ungár Júlia.
A premierre március 8-án, pénteken 19.30 órától lesz a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében. Érvényesek a Bernády
György-mecénásbérletek. Következő előadás: március 9., szombat
19.30. A produkció 14 éven felülieknek ajánlott, az előadáshoz a jelmezeket az Elizabeth Shine Outlet
szolgáltatta. Jegyek válthatók a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddtől péntekig 12–17.30
óra között, telefon: 0372-951-251),
a színházban működő jegypénztárban (keddtől péntekig 9–15 óra között és előadás előtt egy órával,
telefon: 0365-806-865) valamint
online, a www.biletmaster.ro honlapon. (Knb.)

Az András Lóránt Társulat az
évad negyedik bemutatójára készül:
március 1-jén, pénteken este 7 órától mutatja be új, Farída című előadását,
amelynek
rendezőkoreográfusa Macaveiu Blanka. Az
általa vezetett Navarra Dance tánccsoport néhány tagjával, illetve néhány külsős táncossal kiegészülve,
a társulat új előadásában Szabó
Franciska, Pop George, Deák Orsolya, Ruszuly Ervin, Márton Emese,
Colceriu Carmen, Demény Orsolya,
Dávid Adrienn, Hodos Nikolett és
Ábrám Zsuzsa szerepelnek.
Az alkotók a próbafolyamat első
lépéseként, 2019 februárjában néhány napos, intenzív műhelymunkán vettek részt Kozma Gábor
Viktor vezetésével, amelynek élményeiről a társulat Facebook-oldalán
megosztott videóban számolnak be
a résztvevők.
A készülő új előadás kiindulópontjául egy megtörtént eseményeken alapuló regény szolgál: Farída
egy tizennyolc éves jazídi lány, aki
2014-ben az Iszlám Állam fogságába
került. Bátorsága és kitartása révén
sikerül megszöknie, és bár kiszabadul, a tábor lelki és fizikai terrorja
mindörökre meghatározza életét.

Körbejáró üvegek

először úgy, hogy nem tartozom sehova. De
reménykedtem, hogy mégis jóra fordulnak a
dolgok, kitartóan gyűjtöttem a rossz jegyeket, kémiából majdnem meg is buktam.
– A szüleid hogy viszonyultak az új helyzethez? – kérdeztem.
– Apám nem tulajdonított nagy jelentőséget az egésznek, azt mondta, a lázadás a serdülőkor
velejárója.
Anyám gyári munkásként három váltásban
dolgozott, neki sem volt
ideje, energiája sokat
foglalkozni velem. Amikor azonban az osztályfőnököm felhívatta az
iskolába, egészen kiborult. Megsajnáltam, és
kizárólag az ő lelki nyugalmáért összeszedtem magam annyira, hogy jó közepesként
zárjam a hetedik osztályt. Ettől azonban bennem semmi nem változott, teljesen egyedül
voltam a bizonytalanságaimmal.
– Milyen volt a líceumi időszak?
– Zűrös. Akkoriban a felvételinél nem számított az 5–8. osztály jegyátlaga, csak a
három főtantárgyból tett vizsgát vették figyelembe, azokból pedig az utolsó száz méteren
sikerült becsületesen felkészülnöm. Így bejutottam abba a tanintézetbe, ahova negyedik
osztálytól készültem. Nagy reményeket nem
fűztem a középiskolai évekhez, és tulajdonképpen nem is történt semmi rendkívüli.
Végig szürke kisegérnek éreztem magam a

Kortárs táncelőadás
az áldozattá válásról

menő osztálytársaim között. De aztán jött az
érettségi, és utána a kolozsvári egyetem.
Megszokott környezetemből kiszabadulva
hamar egy szűk baráti társaságban találtam
magam, amely vitt, sodort magával hétvégéről hétvégére, egyik buliból a másikba.
Egy új világ nyílt meg előttem új színekkel,
hangokkal, ízekkel. A citromos vodka mámorító
hatásával. Én, a gátlásos, visszahúzódó leányzó egy fél deci után
szárnyakat kaptam, bárkihez odamentem, bárkit megszólítottam, és –
bár korábban leginkább ettől féltem – egyszer
sem volt részem visszautasításban. Idővel, persze, a megszokott adag már nem volt elegendő,
„megpótoltam” még egy pohár borral, korsónyi sörrel. Szinte észre sem vettem, hogy egyre
több alkoholra van szükségem, hogy szabadnak érezzem magam. Közben kezdtek kicserélődni körülöttem az emberek, a korábbi
barátok, barátnők elhúzódtak, szinte már köszönni is szégyelltek, ha váratlanul összefutottam velük az utcán, az új haverok pedig mindig
„be voltak állítva”, kérni sem kellett, közös hétvégéinken készségesen nyomták a kezembe a
körbejáró üveget.
– Meddig tartott ez az állapot?
– Egyszer az egyik haverom haverja azt
találta ki, hogy próbáljunk ki egy „enyhébb”
füvet. Kirándulni készültünk a hegyekbe, és
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„Az előadásban az áldozat
szemszögéből közelítek a történethez, arra keresve választ, hogy
vajon a szabadulás után hogyan
lehet, ha egyáltalán lehetséges, feledni az erőszak, az árucikként
való létezés borzalmas tapasztalatát? Mely sebeket gyógyíthatja be
az idő múlása? A Farída nem tér el
az eredeti történet elmesélésétől,
azonban a jezídi nép vallásán és
kultúráján túlmenően egy univerzálisabb keretbe szeretném helyezni. Az elmúlt évek megrázó
történései rádöbbentettek: nem vagyunk biztonságban! Bármelyikünk áldozattá válhat, ahogy bárki
egy erőszaktevő kezei közé is kerülhet. Farída története az áldozattá
válás őszinte vallomása.” (Macaveiu Blanka)
A március 1-jei bemutatót követően március 2-án és 3-án,
szombaton és vasárnap ugyancsak
este 7 órától tekinthető meg az
előadás a társulat marosvásárhelyi
székhelyén, a Brăila utca 10. szám
alatt, a régi zsinagóga épületében.
Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni, előzetes jegyfoglalás a
0754-782-216-os telefonszámon
lehetséges.

Fotó: Bereczky Sándor

egy erdőszéli faházikóban szeretett volna
„elszállni” a csapat. Az autót azonban, amiben a „szállítók” utaztak, leállította a rendőrség. Ez volt az a pillanat, amikor belém
villant, hogy rossz helyen vagyok. Szerencsémre a társaság azon részéhez tartoztam,
amely másnap vonattal indult volna útnak,
és mivel a lefülelt banda még a teljes nevünket sem tudta, ép bőrrel kerültünk ki a történetből. De annyira megijedtem, hogy
elhatároztam, teljesen megszakítom a kapcsolatot a bulizós csapattal. Persze, ezt
könnyebb volt eltervezni, mint véghezvinni,
hiszen a társaság százkarú óriáspolipként
nyúlt utánam, és sikertelen hívogatásaik idővel zaklatásba csaptak át.
– Hogy szabadultál?
– Egyetlen lehetséges kiutat láttam, azt,
hogy otthagyom az egyetemet. Anyámék
megdöbbentő bölcsességgel fogadták a történteket. Egy évet otthon maradtam, különféle számítógépes munkákat, szövegszerkesztést, fordítást vállaltam, aztán felvételiztem egy itthoni egyetemre. Azután szép
lassan rendbe jöttek a dolgaim, évek óta a
végzettségemnek megfelelő munkám is van,
és párkapcsolatban élek.
– Milyen szerep jutott a továbbiakban az
alkoholnak?
– Lazításként, baráti társaságban most is
megiszom egy-egy üveg sört, egy-egy pohár
bort. De arra nagyon vigyázok, hogy ne váljon a napi rutin részévé. Azt mindenesetre
megtanultam, hogy nem attól „nőnek ki a
szárnyaim”, ha elveszítem a fejem.
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Háromcsillagos lesz a Bükk szálloda

Bővítési és minőségfejlesztési
beruházás zajlik Danubius
Health Spa Resort cégcsoport
harmadik szovátai szállodájánál. A munkálatokat az év végéig be is fejeznék.

Gligor Róbert László

Januárban is nálunk volt
a legnagyobb az infláció
Szerkesztette: Benedek István

Januárban az előzetes értékkel megegyezően, kilenc hónapja a legalacsonyabb infláció alakult ki az euróövezetben az Európai Unió statisztikai
hivatala, az Eurostat pénteken közzétett, végleges értékeken alapuló beszámolója szerint. A legnagyobb inflációt, 3,2 százalékosat Románia jelentette januárra, a második legnagyobbat pedig, 2,9 százalékosat
Lettország. Magyarország 2,8 százalékkal a harmadik legnagyobb inflációt mutatta ki januárban az Európai Unióban. Januárban a decemberi 1,5
százalékról az előzetes becsléssel megegyező 1,4 százalékra csökkent a
fogyasztói árak éves emelkedésének üteme az euróövezet 19 tagállamában. A januári 1,4 százalék kilenc hónapja, tavaly április óta a legalacsonyabb infláció az euróövezetben. Az Európai Unió 28 tagállamában 1,5
százalékra csökkent januárban az infláció a decemberi 1,6 százalékról.
Egy évvel ezelőtt, 2018 januárjában az euróövezetben 1,3 százalék, az
EU-ban 1,6 százalék volt az infláció. A legkisebb éves inflációt Görögországban regisztrálták januárban, 0,5 százalékosat. Horvátországban és
Portugáliában 0,6 százalék, Lengyelországban 0,7 százalék volt a januári
infláció. A fogyasztói árak az előző havihoz képest az euróövezetben 1,0
százalékkal csökkentek januárban, az Európai Unióban pedig 0,8 százalékkal voltak alacsonyabbak. (MTI)

Decemberben kezdődött el a szovátai Bükk (Făget) szálloda korszerűsítése, hogy a „lelakott”, eddig
kétcsillagos épületet háromcsillagossá minősítsék át. A rég tervezett
beruházáshoz tavaly láttak hozzá, az
egykor a gyógykezelésre érkezőket
kiszolgáló, „tömegszállodaként” működő hotelt szeptemberben bezárták,
kiürítették, és elkezdődtek a munkálatok. A kivitelezésre kiírt versenytárgyalást egy helyi cég nyerte meg, Tavaly év végén elkezdődött az épület felújítása és bővítése, amit idén decemberig be is
Fotó: Gligor Róbert László
ugyanaz, amelyik öt évvel ezelőtt a fejeznének
Fenyő szálloda korszerűsítésére is megbízatást ka- indokolttá tették. Egyik évértékelő sajtónyilatkozapott. A kivitelezési szerződés 16 hónap, de már idén tában Fülöp Nagy János, a cégcsoport szovátai vezérigazgatója igen sikeresnek nevezte a tavalyi
december 1-jére szeretnék átadni az épületet.
A beruházás nemcsak minőségi fejlesztést jelent; esztendőt, amely tízmillió eurós bevételt hozott. Az
a szállodát saját gyógyászattal és wellnessrészleggel év első két hónapjában főleg moldáv és orosz turisis ellátják, ahol édes- és sós vízű medencék állnak ták érkeznek, de tavasszal is jó volt a foglaltsági
majd a vendégek rendelkezésére. Itt is a hagyomá- szint, ám a jól induló nyári idényt megtörte július,
nyos szovátai kezeléseket alkalmazzák, mint a sós amikor foglaltságuk viszonylag jó volt, de a kedvefürdő, masszázs, elektromos, iszap- és paraffinke- zőtlen időjárás miatt a strandokon komolyabb bevézelés, a sós vizet és az iszapot a Medve-tóból nye- telkieséseket tapasztaltak. Augusztusban az idény
rik. A Danubius csoport 2000-ben három szovátai ismét helyreállt.
A tavaly érvénybe lépett üdülési utalványok is
szállodát vásárolt meg, és elkezdte felújítani, a Szováta négy-, a Fenyő háromcsillagos minősítést szer- megtették a hatásukat, és a szeptember-novemberi
zett azóta, de a strandokon is végeztek „extraszezon” alatt rekordot döntöttek a szállodák
fejlesztéseket. Az idei évben a cég az említett két foglaltságával: amíg máskor a kihasználtsági fok
szállodában fogadja a vendégeket, hiszen a Bükk tel- 55-65 százalékos volt, a tavaly ugyanabban az időszakban elérte a 85 százalékot, novemberben pedig
jes évben zárva lesz.
Az újabb beruházás nemcsak az eddigi minőség a 90-et is. Ilyen mutatókat csupán 1981-ben, a szomiatt vált időszerűvé, a gazdasági mutatók is cialista érában jegyeztek Szovátán.

Székelyföldi turisztikai kínálat Budapesten és Bukarestben

Közös Székelyföld standon
népszerűsítette a térséget
Kovászna, Hargita és Maros
megye a hétvégi budapesti
Hungexpón berendezett 42.
Utazás kiállításon és a Bukarestben a Romexpo kiállítótérben megszervezett Romániai
Turisztikai Vásáron (TTR).

Az eseményeken Háromszéket a
Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület, Hargita megyét a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás,
Maros megyét pedig a Visit Mureş
Egyesület képviselte.
A három székelyföldi megye állandó résztvevője a nemzetközi turisztikai
kiállításoknak
és
vásároknak, amelyek jó alkalmat
kínálnak a régió és annak értékeinek a megismertetésére, valamint a
kapcsolatépítésre és szakmai találkozókra.
„Fontos, hogy a turisták első kézből, személyes beszélgetéseken is
tájékozódjanak Kovászna megye
idegenforgalmi ajánlatairól, ne csak
a szóróanyagok vagy online felületek révén. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a térség iránt érdeklődők előszeretettel keresik meg a Székelyföld standot, mely nyitottság az
idelátogató hazai és külföldi turisták és vendégéjszakák számában is
megmutatkozik” – emelte ki Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke.
A hétvégi bukaresti turisztikai
vásáron a közelgő ünnepkör kapcsán többen keresték a húsvéti kínálatokat,
a
gyermekbarát
szálláshelyeket és a kicsiknek szóló
ajánlatokat, valamint a csapatépítő
programokat kínáló szolgáltatókat,
illetve a vakációs jegyeket elfogadó
szállásadókat is. „Kellemes tapasztalatként könyveltük el, hogy a Visit
Covasna telefonos applikációt
egyre többen töltik le és használják
tájékozódás céljából. A munkánk
eredményét igazolja az is, hogy míg
az idősebb generációknak a megyéről Kovászna fürdőváros jut eszébe,
a fiatalabb korosztály már a kúriák

földjeként ismeri a térséget” – tájékoztatott az alelnök. Az eseményen
a kézdivásárhelyi Szántó család irányításával a mézeskalács-díszítést
is kipróbálhatták az érdeklődők, a
műhelyt egyébként egyre több turista látogatja meg háromszéki kirándulása során.
Magyarország első számú turisztikai vásárán, a 30 négyzetméteres
Székelyföld standon is nagy hangsúlyt kapott az élményszerzés, a
személyes kapcsolatok kialakítása
és a látogatók minél szélesebb körű
tájékoztatása. Az érdeklődők leginkább a vidéki szálláshelyeket, kempingeket és szervezett utazásokat
keresték, de az aktív programlehetőségekről is érdeklődtek. A stand
sztárja idén az élethű nagyságú
medve volt, amellyel a medvelesekhez szervezett kirándulásokra csábították a vadvilág kedvelőit.
A Hargita megyeiek a Romexpón
főként a Visit Harghita mobilalkalmazást és honlapot népszerűsítették, illetve a mára már
hagyományos programokat, mint a
Csíkszeredai Régizene Fesztivál
vagy a hargitafürdői Kerge Olimpia. A Székelyföld standot már az
első napon rengetegen felkeresték,
akárcsak a budapesti kiállításon,

ahol az érdeklődők leginkább a
pünkösdi búcsú és Ferenc pápa látogatása kapcsán kerestek szálláshelyeket, programlehetőségeket, de
nagy népszerűségnek örvendtek a
turisztikai térképek és applikációk
is. Nagyon sok magyarországi érdeklődő járt már a Székelyföld valamely részén, vagy rokoni szálak
fűzik őket a térséghez, ezért gyakran visszatérnek. A programlehetőségek kapcsán a többség az
esztenalátogatás iránt érdeklődik,
kipróbálnák a szekeres túrákat, a
medvelest, a téli sportokat és a gyalogtúrákat. A Hargita megyei látványosságok terén nagyon sokan
érdeklődnek a Gyilkos-tó, a Jézus
Szíve-kilátó és az ezeréves határ
felől, de keresik azokat az eldugott
falvakat is, ahol nem szállodákban,
hanem hagyományos székely és
csángó házakban szállhatnak meg,
együtt étkezhetnek a háziakkal, és
történeteket hallgathatnak. A visszajelzések alapján népszerű a turisták
körében a nemrég megjelent Visit
Harghita mobilalkalmazás és honlap, amely összesíti a programlehetőségeket, a szállásokat és a
látnivalókat.
„Székelyföld legnagyobb kalákájára készülünk, ez pedig nem más,

mint a Ferenc pápa csíksomlyói látogatása körüli szervezés. A Szentatya érkezése nagyon nagy öröm
számunkra, de ugyanakkor nagy kihívás is. A nemzetközi figyelem is
a térségre irányul, ezért jó alkalom
arra, hogy megmutassuk, kik vagyunk, de kellőképpen el kell tudnunk látni a zarándokokat is. Meg
akarjuk mutatni vidékünket, értékeinket a hazai és a külföldi vendégeknek egyaránt, azt szeretnénk,
hogy aki ez alkalommal a térségbe
látogat, később is visszatérjen. Erre
az időszakra szervezzük a Hargitai
Megyenapokat, bevonva a szomszédos megyéket is, hogy színes
programokkal tudjunk szolgálni az
idelátogatóknak, és minél inkább ki
tudjuk használni a térség turisztikai
potenciálját. Nemcsak a jeles esemény kapcsán, hanem máskor is
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
az itteni lehetőségeket minél szélesebb körben bemutassuk, ezért fontosnak
tartjuk
a
szakmai
kiállításokon való részvételt, és örülünk neki, hogy nő az érdeklődés”
– nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Maros megyét idén is a Visit
Mureş Egyesület népszerűsítette a
bukaresti és a budapesti turisztikai

vásáron. A megyei turisztikai egyesület ezúttal egy hármas csomaggal
készült a két vásárra. „A Maros megyei standnál minden látogató számára kollégáink egy 5 napos
programajánlatot mutattak be,
amely kulturális és történelmi sétákat, természetjárást, gyógykezeléseket, illetve pihenést, kikapcsolódást
nyújtó programokat foglalt magába.
Azt szerettük volna megmutatni
mindenkinek, hogy Maros megye
milyen változatos lehetőségeket
kínál a kikapcsolódásra. Marosvásárhelyen a kulturális látnivalókat,
Segesváron és környékén a történelmi látnivalókat ajánlottuk a turisták
figyelmébe,
Szászrégen
környékén és a Maros völgyében az
aktív turizmusra vágyóknak javasoltunk programokat, Szováta esetében
a gyógykezelési lehetőségeket és a
kulináris programokat népszerűsítettük. A programajánló mellett a
vásárra a Maros megyei szállodák
szállásajánlatairól készítettünk egy
összeállítást, és nagy öröm volt számunkra, hogy idén jóval több szállásadó válaszolt a felkérésünkre, és
küldtek számunkra konkrét árajánlatokat” – nyilatkozta Szőcs Levente
Zsolt, a Visit Mureş Egyesület menedzsere.
A szakember hozzátette: „a
Maros megyei kínálatunk harmadik
eleme a Transilvania Motor Ring
népszerűsítése volt. A tavaly őszszel megnyitott sportkomplexum
Románia legnagyobb motorpályája, ezért fontosnak tartottuk,
hogy minél több emberrel megismertessük a versenypályát, itt
gondolok a pálya műszaki adottságaira, illetve arra, hogy idén milyen versenyeket fognak itt
szervezni”. Szőcs Levente Zsolt
szerint a látogatókat a helyi gasztronómia, illetve a vidéki turizmus
érdekelte a leginkább, de nagy sikere volt az érintőképernyős infopultnak és a megye látnivalóit
bemutató térképnek is, amelyet kimondottan ezekre a vásárokra készítettek. (közlemény)
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Jászvásár és Marosvásárhely között épít „elektromos autópályát”
az E.ON a MOL Romániával közösen

Az E.ON Energie Románia elektromos
járművek gyors töltésére alkalmas
töltőállomást telepített a jászvásári
Păcurari negyedi MOL töltőállomáson,
amely az ötödik a 19 romániai egységből, amelyet a NEXT-E projekt keretében tervez üzembe helyezni, az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
(CEF) program támogatásával.

A jászvásári Păcurari negyedi MOL benzinkút területén elhelyezett töltő maximális
teljesítménye 93 kW. Egy elektromos autó átlagos töltési ideje körülbelül 40 perc az akkumulátor 80%-os töltöttsége esetén.
Iaşi megyében már üzembe helyeztek két
elektromos töltőállomást Târgu Frumos és
Cristeşti helységekben, illetve van már
e-jármű töltésére alkalmas töltőállomás a
Neamţ megyei Tăşcán és a Vrancea megyei
Adjudon. Ezenkívül a Neamţ megyei Piatra
Neamţ és Roman városokban, valamint a Suceava megyei Scheia községben további
elektromos töltők márciusi befejezése és
üzembe helyezése várható. Mindenik helyszínre egy-egy 2x50 kW (egyenáram)
+ 1x43 kW (váltóáram) gyors töltőt telepítenek. Minden állomásnak legalább két parkolóhelye lesz.
A következő év végéig az E.ON a Jászvásár – Gyergyószentmiklós – Marosvásárhely
útvonalon tervezi megvalósítani a projektet,
így ez egy „elektromos autópálya” lesz,
amely a környezetbarát autók tulajdonosainak áll rendelkezésére, hiszen a teljes útvonalon biztosítva lesz számukra a töltési
infrastruktúra. Készül egy másik „elektromos
autópálya” is, amely Jászvásárt és Bukarestet
köti össze.
„Rendkívül örvendetesek a Romániában
értékesített elektromos járművek számának
évről évre történő növekedését mutató sta-

tisztikák, hiszen egyértelműen jelzik, hogy,
akárcsak más országokban, nálunk is nő az
egyik legkevésbé szennyező közlekedési eszköz iránti érdeklődés. Ebben az összefüggésben felvetődik a kérdés, hogy a töltési
infrastruktúra képes-e lépést tartani ezzel a
trenddel. Úgy gondoljuk, hogy kulcsfontosságú az elektromos autósok szükségleteinek
kielégítése azáltal, hogy könnyű hozzáférést
biztosítunk az elektromos töltőkhöz. Velük
vagyunk elektromos útjaikon, hogy minél különlegesebb legyen az utazás élménye” – nyilatkozta Dan Morari, az E.ON Energie
Románia vezérigazgatója.
„Örömmel veszünk ma részt a jászvásári
Păcurari negyedi MOL töltőállomáson, a
NEXT-E projekt keretében telepített elektromos töltő megnyitásán. A MOL csoport
három évvel ezelőtt hagyta jóvá a 2030-as
stratégiát, amely a vállalat fő irányvonalait
határozza meg a következő időszakra. A stratégia egyik fő eleme, hogy a vállalat elkötelezett abban, hogy működtesse és

továbbfejlessze piacvezető regionális kiskereskedelmi hálózatát, továbbá a vásárlók elsődleges választása legyen. Tisztában
vagyunk azzal, hogy változó időket élünk, ez
pedig erősen tükröződik ügyfeleink fogyasztási szokásaiban is, de mi készen állunk arra,
hogy elébe menjünk igényeiknek, és a legjobb megoldásokat biztosítsuk nekik” –
mondta Camelia Ene, a MOL Románia
ügyvezető igazgatója.
A 40 NEXT-E elektromos töltőállomást
(ebből 19 töltőt az E.ON, 21-et pedig a MOL
Románia telepít) a következő útvonalakon
fogják telepíteni: Szucsáva – Bákó – Călăraşi, Konstanca – Bukarest – Temesvár és
Jászvásár – Marosvásárhely – Gyulafehérvár.
Ezzel a kezdeményezéssel az európai stratégiai közúti folyosók (TEN-T) elektromos járművek töltőállomás-infrastruktúráját a
romániai töltőállomás-infrastruktúrával egészítik ki, elősegítve az alacsony szén-dioxidkibocsátású és a csökkentett környezeti
hatású közúti közlekedést.
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Az állomások egy olyan rendszer részei
lesznek, amit a töltések felügyeletére és kezelésére alkalmaznak. Ez a rendszer biztosítja az adott egység 24 órás felügyeletét, és
képes távolról megoldani a feltöltések során
felmerülő gondokat. Ezenkívül a töltőállomásokon esetlegesen felmerülő problémák a nap
24 órájában jelezhetők az E.ON ügyfélszolgálatán a hét bármely napján. Ezek az új töltők integrált részét képezik majd annak a 252
egységből álló gyors és ultragyors elektromos töltő páneurópai hálózatnak, amely hat
közép-kelet-európai országon halad át
A Next-E programról
2017 júliusában jelentette be az Európa Tanács, hogy a NEXT-E elektromos jármű projektje 18,84 millió euró társfinanszírozásban
részesül az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz (CEF) program keretében. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében ez a projekt az eddigi legnagyobb
ilyen jellegű beruházás, melynek összértéke
18,84 millió euró. A projekt keretében 222
darab, több szabványt is támogató gyors (50
kW) és 30 ultragyors (150-350 kW) töltőállomást telepítenek a maghálózat és a TEN-T
közlekedési folyosók mentén. A projekt segítségével először válik lehetővé a hosszú
távú utazás közúton tisztán elektromos energiával az érintett hat kohéziós országban, miközben megvalósul az összeköttetés a
szomszédos országok hálózataival is.
A konzorcium az E.ON Group vállalataiból (a Zapadoslovenská energetika Szlovákiában, az E.ON Csehország, az E.ON
Magyarország és az E.ON Románia), a MOL
Group vállalataiból (az összes részt vevő ország leányvállalatai), a horvátországi
Hrvatska elektroprivredából (Szlovénia és
Horvátország), a Nissanból és a BMW-ből
áll. (közlemény)

A dicsőszentmártoni egykori vegyi üzem nehézfémmaradványai
továbbra is szennyezik a talajt és a terményeket*

A BBTE Környezettudományi
és Környezetmérnöki Karának
három munkatársa, Iulia A.
Neamţu, Cristian Pop, Carmen
Roba, valamint az egyetem
Politika-, Közigazgatás- és
Kommunikációtudományi Karának társult oktatója, Eugen
Gurzău kapcsolódott be abba
a kutatásba, amely azt vizsgálta, hogy a dicsőszentmártoni egykori vegyi üzem
felszámolása nyomán hátramaradt
nehézfémhulladék
milyen mértékben szivárgott
be a környező talajba, illetve
a terményeken keresztül bekerült-e a táplálékláncba.

A több mint 22 000 lakosú Dicsőszentmárton közvetlen vonzáskörzetében 2007-ig működött az a
vegyi üzem, amely leginkább nátrium- és kálium-dikromát, báriumés króm-klorid, valamint cink-oxid
előállítására volt berendezkedve.
Az egykori vegyi üzem területén jelenleg körülbelül 2,5 millió tonna
vegyi hulladékot tárolnak, ami részint a város peremén húzódó háztáji kertek, részint a Kis-Küküllő
folyó közelsége miatt különösen
aggasztó.
A kutatók három nehézfém, a
króm, az ólom és a mangán koncentrációját mérték az egykori
üzem közelében. Jóllehet mindhárom nehézfém föllelhető a földkéregben, egészségünk szempontjából
korántsem mindegy, hogy hány
vegyértékű krómról, mangánról
vagy ólomról van szó. Míg például
a trivalens, azaz háromértékű króm
(Cr3+) alapvető ásványi anyagnak
számít, addig a hexavalens, hatértékű króm (Cr6+) rákkeltő hatású,
felelős az alacsony születési súlyért.
Az ólmot a közelmúltban elsősorban üzemanyag-adalékként használták ipari mennyiségben, az

emberi testben való felhalmozódása
okolható bizonyos gyermekkori
idegfejlődési rendellenességekért,
koraszüléshez, kisfejűséghez vezethet. A mangán leginkább kétértékű
(Mn2+) vagy háromértékű (Mn3+)
mangánként fordul elő, kis mennyiségben fontos szerepet játszik az
ideg- és immunsejtek, valamint az
enzimek működésében, nagy menynyiségben viszont idegméregként
hat, terhesség alatt hátráltathatja a
magzat növekedését.
A városban és környékén összesen 35 helyszínen vettek mintákat,
ezek közül 24-et udvarokból, kilencet háztáji kertekből, kettőt pedig az
egykori üzem közvetlen környékéről. Továbbá terménymintákat gyűjtöttek be háztáji kertekből: saláta,
zöld paradicsom és fokhagyma
szerepelt a listán. A mintákat
atomabszorpciós spektroszkóppal
vizsgálták meg, a kapott értékek
alapján pedig azt elemezték, hogy
a talajban kimutatható nehézfémkoncentráció milyen módon függ
össze a zöldségekben kimutatható
nehézfém-koncentrá-cióval, valamint hogy a szennyezettség mértéke térben hogyan változik. A
nehézfémszennyezés szintjét a
hazai szabályozásnak megfelelő
normál határérték, a riasztásiküszöb-érték, valamint a beavatkozásiküszöb-érték irányából közelítették meg.
A króm koncentrációja a vizsgált
területeken a talajban 15,6 mg/kg és
528,8 mg/kg között, az ólom koncentrációja 25,4 mg/kg és 559,5
mg/kg között, a mangán koncentrációja pedig 363,1 mg/kg és 1389,6
mg/kg között változott. A terménymintákban a króm átlagkoncentrációja 17,8 mg/kg, az ólomé 2,2
mg/kg, a mangáné pedig 116,6
mg/kg volt. Mind a talaj, mind a termények esetében átlagosan mind-

három nehézfém koncentrációja
meghaladta a Romániában normálisnak tekintett határértékeket. A
háztáji talajminták javának krómkoncentrációja ugyanakkor a riasztási küszöbérték alatt maradt. Ezzel
szem ben az ólomkoncentráció több
lakott területről származó minta
esetében is meghaladta a riasztásiküszöb-értéket. A mangán koncentrációja lakott területeken a
riasztásiküszöb-érték alatti volt, és
nagyjából egybeesett a normál határértékkel. Az egykori üzem közelében
a
talaj
krómés
ólomkoncentrációja magasabb volt,
mint az üzemtől távolabb eső, háztáji területeken. Érdekes eredménynek számít azonban, hogy az

Felvételünk illusztráció

egykori üzemtől vett távolság növekedésével a talaj mangánkoncentrációja emelkedik, ami arra utal, hogy
a környéken egyéb forrása is van a
szennyezésnek, de nem kizárt valamiféle természetes mangánforrás
jelenléte sem.
Noha átlagosan a talajmintákban
az ólom koncentráltabban volt
jelen, mint a króm, a terménymintákban a króm töményebb volt az
ólomnál, ami arra utal, hogy a növények könnyebben felveszik a talajból az előbbit. A szerzők
megjegyzik, hogy a kutatás keretében csak viszonylag gyorsan érő
terményeket vizsgáltak, sajnos
könnyen elképzelhető, hogy a lassan érő terményekben (ld. burgo-

nya, sárgarépa, bab) magasabb a nehézfém-koncentráció.
A tanulmány meggyőzően
érvel amellett, hogy az említett
nehézfémek a talajszennyezés
révén bekapcsolódnak a táplálékláncba. A kutatók szerint kimondottan
problémás,
hogy
táplálékfelvétel révén jutnak a
szervezetünkbe, hiszen a hatásuk
így a legintenzívebb.
*Răzvan G. Mihăileanu et alii (2019):
Assessment of heavy metals (total chromium, lead, and manganese) contamination of residential soil and homegrown
vegetables near a former chemical manufacturing facility in Tarnaveni, Romania. Environmental Monitoring and
Assessment, 191/8.
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Újdonságok a büntetőjogban (XI.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A romániai büntetőjogi reform
eredményeképpen nemcsak a büntetőjogi intézményeket szabták át,
illetve hoztak létre újakat, hanem
magát az eljárást is újraszabályozták a hatékonyság, méltányosság,
a védelemhez való jog, illetve elve
szerint is. Ezen módosítások tárgyalása után, sorozatunk utolsó részeiben elemzünk majd egy
nagyon látványos, de a közmédiában eltorzított és jelenleg gyakran
használt intézményt, az előzetes
letartóztatás intézményét.
Az új büntetőjogi szabályozás
szerint az eljárásnak négy szakasza van: a nyomozati szakasz
(amely első körben a tettre – in
rem – vonatkozóan indul el, majd
utána a tettet elkövető személyre –
in personam – vonatkozik, románul urmărire penală), az előzetes
bírósági szakasz (románul camera
preliminară, lehetne fordítani nyomozóbírónak is, habár ez terminológiailag egy elég ellentétes
fogalom), a bírósági szakasz (elsőfokú bírósági tárgyalás illetve fellebbezési tárgyalás), az utolsó
szakasz pedig az ítélet végrehajtása.
Az eljárásban a nyomozati szakaszt a nyomozó hatóság (rendőrség – és bűncselekménytől
függően – esetleg más különleges
szervek, románul organe de cercetare penală), valamint az ügyész
(procuror) vezeti le. A nyomozati
szakaszban az alapvető emberi
jogok fokozottabb védelme miatt
egy új intézményt, „az emberi
jogok és szabadságok bíróját”
hozták létre. Ennek a bírónak a
joga és kötelessége a nyomozati
szakaszban foganatosított előzetes
kényszerintézkedések (pl. letartóztatás), biztonsági intézkedések (pl.
számlák, ingatlanok zárolása), előzetes és ideiglenes intézkedések,
házkutatás, lehallgatás jóváhagyása. Ennél a bírónál összeférhetetlenség áll fenn egy ügy
érdemben való tárgyalásával, tehát
például az a bíró, aki egy gyanúsítottat letartóztatott, vagy elrendelte
esetében a házkutatást, nem dönthet érdemben arról, hogy az illető
személy bűnös-e vagy sem. Kivételes esetben – az ügyész kérésére

– előzetesen kihallgathatja azt a
tanút, akivel szemben megalapozottan feltételezhető, hogy később
a bírósági szakaszban már nem
lehet kihallgatni (például súlyos
betegség vagy előrehaladott életkora miatt).
A nyomozati szakaszban összegyűjtött bizonyítékok törvényességét, illetve az ügyészi vádemelést
– vagy annak éppen ejtését, illetve
az ügyész nyomozás végi döntését – az előzetes bírói eljárásban
(camera preliminară), a bíróság értesítésétől vagy a vádirat iktatásától számított legtöbb 60 napon
belül jogi-formai szempontból
vizsgálja felül a bíró. Ennek az intézménynek az értelme az, hogy a
vádiratra vagy a nyomozati bizonyítékokra vonatkozó formai okokat ne lehessen később a bírósági
szakaszban felhozni (akár több
évre a vádirat iktatása után), és az
egész iratcsomót visszaküldeni a
nyomozati szakaszban. Vagyis
amikor a bíró érdemben kezdi tárgyalni az ügyet, az jogi-formai
szempontból „tiszta” legyen.
Ennek az intézménynek a bevezetése üdvözlendő az eljárás méltányos határidőn belül történő
lejárása szempontjából, de az
ügyvédek nem nagyon örvendenek neki, ugyanis a régi eljárás
alatt egy közkedvelt technika volt
az ügy húzása-halasztása mindenfajta vélt vagy valós eljárásjogi kifogás
alapján,
aminek
eredményeképpen az ügy addig
húzódott, hogy akár el is évülhetett (pl. Dan Voiculescu esetében
az ügy ilyen és hasonló okokból
került a nyomozati hatóság, illetve
a bíróságok között „sétáltatásra”,
ezért volt szükség az ügy „lóhalálában” való letárgyalására a fellebbezésben, nagyon közel annak
elévüléséhez). Ezt a technikát jelenleg – sajnos vagy szerencsére – az ügyvédek többet nem
alkalmazhatják. Igaz, az előzetes
bírósági szakaszban is hozhat
olyan döntést a bíró, hogy az ügyet
visszautalja a nyomozati szakaszba, amennyiben úgy látja,
hogy a vádirat alaki szempontból
hiányos, vagy a tényállás nem
eléggé tisztázott az összegyűjtött
bizonyítékok fényében. Az ügy érdemi tárgyalásán első fokon egy
bíróból áll a bírói tanács (complet

de judecată), másodfokon – fellebbezésben (apel) – pedig két bíróból. A Legfelsőbb Ítélő- és
Semmítőszék elé kerülő ügyek
esetében első fokon három bíró,
fellebbezésben pedig öt bíró jár el.
A fellebbezéseket (apel) az új eljárás szerint a bíróság és törvényszék döntéseivel szemben a
táblabíróságok (Curte de Apel)
bírálják el. A területi katonai törvényszékeket megszüntették. A
Dan Voiculescu-ügyre visszautalva megjegyezzük, hogy az új
eljárás szerint abban az esetben,
ha egy köztisztviselőt a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék
előtt vonnak eljárás alá hivatalhoz kötődő bűncselekményért,
annak lemondása nem eredményezi az ügy áthelyezését egy
másik bírósági szervre, ezáltal is
megelőzve a rosszindulatú ideoda tologatását az ügynek időhúzás céljából. Amennyiben a
bírósági eljárás elkezdődött, a bíróság hatáskörét vagy illetékességét nem lehet átadni (declinare
de competenţă) csak egy felsőbb
fokú bíróságnak.
Az ügyek áthelyezését egyik bíróságról a másikhoz (strămutare)
nem lehet most már korlátlanul
kérni: a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék csak egy szomszédos
táblabírósághoz helyezheti át az
ügyet, illetve városi bíróságtól
vagy megyei törvényszéktől csak
az ugyanazon táblabíróság alá tartozó bíróságokhoz vagy törvényszékekhez, és csak akkor, ha a
bíróság minden bírájával szemben
összeférhetetlenség gyanúja áll
fenn (így például egy marosvásárhelyi ügyet a táblabíróság vagy a
megyén belül vagy maximum
Hargita megyébe küldhet át, a
Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék
pedig a Marosvásárhelyi Táblabíróság ügyeit nem helyezheti át
például Temesvárra vagy Konstancára). Ennek a rendelkezésnek
az értelme, hogy az eljárás áthelyezése ne okozzon a feleknek
aránytalanul nagy anyagi megterhelést.
Újdonság, hogy a bírák összeférhetetlenségét és emiatt az ügy
áthelyezését az új eljárás szerint az
ügyész is kérheti, illetve a vádirat
megfogalmazása előtt kérheti egy
új bíróság kinevezését.

Kálvária egy ötwattos izzó miatt

Könnyen kivonják forgalomból a járműveket. „Túlbuzgóság vagy sem a szigorú közúti
intézkedés egy jelentéktelennek tűnő kihágás miatt?” –
tettük fel a kérdést azt követően, hogy olvasóink közül
többen jelezték, újabban apró
kihágások miatt is a bírság
mellett bevonják a gépjármű
számtábláját, elveszik a forgalmit. Ez pedig sok utánajárást,
pluszköltséget
és
bosszúságot okoz a jármű tulajdonosának.

Pálosy Piroska

Legutóbb Bálint-napi meglepetésként egy kisadorjáni olvasónknak 870 lejes bírságot szabtak ki a
rendszámtáblát megvilágító, kék
színű fényárnyalatú 5 W-os izzó
miatt. A bírságot tetézte, hogy a
rendszámtáblát is eltávolították, és
a forgalmi engedélyét is elkérték,
így a gépjármű-nyilvántartási hivatalhoz (RAR) platformon kellett leszállítsa a járművét újabb műszaki
ellenőriztetésre, ami újabb 150+150
lejt jelentett.
– Egy rendszámtábla fölötti apró
izzó kék színű fénye mennyire zavarhatja a közúti forgalmat?
– A kék fényű égők használatát
tiltja a törvény. A kék és piros színű
megkülönböztető fényjelzést azok a
járművek használhatják, amelyek a
forgalomban elsőbbséget élveznek.
– Nem túlbuzgóság az ilyenszerű
intézkedés egy közúti járőr részéről? – kérdeztük a Maros Megyei
Közúti Rendőrség vezetőjét, Pop
Ioant.
– A 2002. évi 195-ös sürgősségi
kormányrendelet 13. cikkelye szerint tilos bármilyen változtatást eszközölni a forgalomba bejegyzett
gépkocsin, illetve, ha mégis megtennék, a gépkocsi-bejegyzési hivatalnál kell homologáltatni és a
törzskönyvbe bejegyeztetni a változtatást. Azokban az esetekben,
amikor a törvény a bírság mellett
előírja a kiegészítő büntetést is –
mármint a rendszámtábla bevonását
–, a járőr ennek értelmében köteles
intézkedni.
– Hány személyt büntettek meg a
felturbózott járművek miatt? Azokból is sokat látni az utakon.
– Az a díszítés, amit gyárilag szerelnek fel a járművekre, vagy amit
utólag, de homologáltak, és nem jelent veszélyt a közúti forgalomra,
engedélyezett.
– Mi a helyzet az elsötétített ablakokkal?
– A sötétítő fólia csak a hátsó oldalablakokra és a hátfalüvegre engedélyezett, az is a RAR által
jóváhagyott fóliaminőség kell legyen annak érdekében, hogy a járművezetőt ne zavarja a kilátásban.
Az első ablakokat és a szélvédőt
tilos elsötétíteni.
– Külföldi autókon látni nem
standard méretű számtáblát is. Esetükben miként járnak el?
– Ha nem standard méretű és formájú a rendszámtáblájuk, ugyanaz
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a bírság és eljárás: leszerelik a
számtáblát, azt követően pedig nem
indítható el a jármű, csak platformon szállítható. Ezek nem új törvények, és a cél az autók jó műszaki
állapotának a követése, amely a balesetek megelőzését célozza.
– Személyi sérüléssel vagy halálesettel járó baleset alkalmával,
amikor egyértelmű a kár okozójának kiléte, miért nem járnak el hasonló szigorral?
– A sebesség vagy figyelmetlenség okozta baleseteknél a törvény
csak a jogosítvány visszatartását
írja elő.
– Az autós menetrögzítő kamerák
működtetése engedélyezett?
– Az autókba szerelhető videokamerákat nem tiltja a törvény, csak
azokat a készülékeket, amelyek zavarják a radarkészülékek működését.
– A közösségi médiában is egyre
gyakrabban válik vita témájává a
helyi rendőrség hatásköre, az, hogy
mikor igazoltathatják a forgalomban lévő járműveket és milyen esetekben bírságolhatnak. A helyi
rendőrség igazoltathat-e a közúton,
és mikor?
– A helyi rendőrség azokat a járműveket állíthatja meg igazoltatás
végett, amelyek vezetői figyelmen
kívül hagyják a Behajtani tilos! táblát, vagy ha a súlyuk és méretük nagyobb a kihelyezett tábla szerint
megengedettnél. Ugyanakkor a nem
szabályosan parkoló vagy várakozó
járműveket is bírságolhatják, akárcsak azokat a gyalogosokat, akik
nem a kijelölt gyalogátjárón kelnek
át.
Műszaki vizsga
és átíratás hiányában is
– Könnyű megfeledkezni arról is,
hogy a gépjármű időszakos műszaki
vizsgája (ITP) lejárt. Az ilyen jellegű feledékenységet is ennyire
drasztikusan büntetik?
– Azok a gépkocsivezetők, akikről egy közúti ellenőrzés során kiderül, hogy lejárt a gépjármű
időszakos műszaki vizsgája, rendszámtábla és forgalmi engedély nélkül maradnak. Ezért a gépjárművek
tulajdonosainak fokozottan kell ellenőrizniük a műszaki vizsga érvényességét, mert anélkül közlekedve
a rendőrök bírságot szabnak ki, és
visszatartják a jármű forgalmi engedélyét és rendszámtábláit. A helyszínen kibocsátanak ugyan egy
igazolást, de az nem jogosít fel közúti közlekedésre. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ellenőrzés
helyszínéről csak autómentővel
szállíthatják el a járművet, majd a
Román Gépjármű-nyilvántartási
Hivatalhoz (RAR) kell menni a műszaki vizsga megszerzése végett. A
felfüggesztés azt követően szűnik
meg, hogy elvégzik az új műszaki
vizsgálatot. A gépjármű forgalmi
engedélyét és a rendszámtáblákat a
közlekedési rendőrség adja vissza a
tulajdonosnak. Ugyanez érvényes
akkor is, ha a gépjárművet eladták/megvásárolták, és 90 napon
belül nem íratták át az új tulajdonos
nevére – tájékoztatott a rendőrfőnök.
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Női Eb: Magyarország nem remél
továbbjutást, a románok bizakodnak

Az UEFA elkészítette a 2021-es
női Európa-bajnokság selejtezőjének csoportbeosztását. A magyar
válogatott Svédország, Izland,
Szlovákia és Lettország mellé került, a román csapat Svájc, Belgium, Horvátország és Litvánia
ellenében küzd a továbbjutásért. A
mérkőzések augusztus végén kezdődnek.
A 2021-es tornát Angliában rendezik 16 csapat részvételével – a
15 kiadó helyre rekordszámú, 47
válogatott pályázik, míg Anglia
részvétele a rendező jogán biztosított. Magyarország és Románia
egyaránt a harmadik kalapból
várta a nyoni sorsolást, amelyet
múlt csütörtökön rendeztek. A sorsolást az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) női tagozatának
vezetője, Németország Európabajnok labdarúgója, Nadine Kessler vezette.
A selejtezőben összesen kilenc
– két hatos és hét ötös – csoportban zajlanak a küzdelmek augusztus végétől. Minden csoportból az
első jut automatikusan tovább a
kontinensdöntőbe, illetve a három
legjobb helyen végzett csoportmásodik. A további hat csoportmásodik pótselejtezőt játszik a
fennmaradó három helyért.
Markó Edina szövetségi kapitány együttese az F csoportba került, ahol a legerősebb kalapból
Svédország lesz az ellenfele,
amely eddig hét alkalommal vett
részt Európa-bajnokságon, és háromszor nyert ezüstérmet, 2003ban pedig a világbajnokságon is
második lett. A másodikból Izlandot – amely a 2017-es tornán a
csoportkörig jutott, 2013-ban
pedig a negyeddöntőben búcsúzott
–, a negyedikből Szlovákiát, míg
az ötödikből Lettországot sorsolták a magyarok mellé.
„Reálisan a harmadik helyért
lehetünk versenyben, a második
helyhez nagyon nagy bravúr kellene. Ugyanakkor a távlati céljaink miatt, különös tekintettel a
2025-ös kontinensbajnokság rendezésének megpályázására, fontos
lenne, hogy a csapat és a magyar
női futball fejlődése a mostani sorozatban látható legyen” – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Török
Gábor, az MLSZ Női Bizottságának elnöke.
„Nem könnyű a csoportunk, de
azt hiszem, mindenhol erős csapa-

A 2021-es női Európa-bajnokság selejtezőtáblája.

tok vannak. Tudtuk, hogy legalább
két erősebb ellenféllel kell majd
játszanunk – mondta el Markó
Edina a sorsolást követően. – A továbbjutást tekintve a második kalapból sorsolt válogatott a döntő,
onnan Izlandot kaptuk; az utóbbi
néhány évben nem szerepeltünk
ellenük, de természetesen figyelemmel követtük eredményeiket.
Egy nagyon erős válogatottról van
szó, élcsapatról, amely kiemelkedő sikert ért el a legutóbbi vbselejtezőben, amikor legyőzte
Németországot. A szlovák válogatottat jobban ismerjük, a Balatonkupán is többször játszottunk
ellenük korábban. És ott van még
Lettország. Nincs könnyű helyzetünk, de úgy állunk ehhez a sorozathoz is, mint a legutóbbi
selejtezőkhöz, és szeretnénk, ha az
utolsó mérkőzésen is versenyben
lennénk a továbbjutásért.”

Fotó: UEFA

„Bármit odaadnék, csak hogy
kijussunk az Európa-bajnokság
döntő tornájára – nyilatkozta az
elmúlt év legjobb román játékosa, a mindössze 19 éves Teodora Meluţă, aki felidézte, hogy
2017-ben pótselejtezőt vesztettek
Portugália ellenében. – Remélem, ezúttal több szerencsénk
lesz, és a csapatunk történetében
először ott lehetünk majd a legjobbak között.” Az ellenfelek
közül Belgiumot jól ismerik, hiszen az idei világbajnokság selejtezőjében kétszer is találkoztak a
németalföldi alakulattal, és
mindkétszer minimális gólkülönbséggel (2-3 és 0-1) vesztettek. „Nem voltak jobbak nálunk,
de több a játéktapasztalatuk, és
ezt a maguk javára tudták fordítani. Ha határozottabban lépünk
fel, a miénk lehet mind a hat
pont” – vélekedett.

A 2021-es női Európa-bajnokság selejtezőcsoportjai
* A csoport: Hollandia (címvédő), Oroszország, Szlovénia, Törökország, Koszovó, Észtország
* B csoport: Olaszország, Dánia, Bosznia-Hercegovina, Izrael,
Málta, Grúzia
* C csoport: Norvégia, Wales, Fehéroroszország, Észak-Írország, Feröer
* D csoport: Spanyolország, Csehország, Lengyelország, Moldova, Azerbajdzsán
* E csoport: Skócia, Finnország, Portugália, Albánia, Ciprus
* F csoport: Svédország, Izland, MAGYARORSZÁG, Szlovákia, Lettország
* G csoport: Franciaország, Ausztria, Szerbia, Kazahsztán,
Macedónia
* H csoport: Svájc, Belgium, ROMÁNIA, Horvátország, Litvánia
* I csoport: Németország, Ukrajna, Írország, Görögország,
Montenegró

Röviden

* Néhány nap alatt kétszer is összecsap a Barcelona és a Real Madrid. A spanyol labdarúgó-bajnokság két élcsapata ma este (22 óra, TV: DigiSport 1) a
Király Kupa elődöntőjének visszavágójában (az első
meccs 1-1-es döntetlenre zárult), szombaton (21.45

óra, TV: DigiSport 1) a bajnokságban találkozik,
utóbbi mérkőzést a Barcelona listavezetőként, a Real
a harmadik helyről várja.
* A labdarúgó-Románia-kupa negyeddöntőjének
műsora: Dunărea Călăraşi – Gyurgyevói Astra (ma 17
óra, TV: DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport), Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári CFR (20 óra,
DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Plus), FK
Csíkszereda – CSU Craiova (holnap 20 óra, DigiSport 1, Telekom Sport
1, Look Plus). Tegnap
lapzárta után játszották:
Nagyszebeni Hermannstadt – Konstancai Viitorul.
* Az Újpest labdarúgócsapatától a Kolozsvári CFR-hez igazolt
Răzvan Horj. A 23 éves
hátvéd 2018 júliusa óta
volt a magyar fővárosi
klub játékosa, ahol egy
A Barcelona – Real Madrid Spanyol Kupa-elődöntő első mérkőzésének végén készült ez a felvétel, amelyet gólt szerzett.
a Waar Media tett közzé

Vb-selejtező: hazai
győzelemmel zárt a magyar
férfi-kosárlabdaválogatott

A továbbjutásról már lemaradó
magyar férfi-kosárlabdaválogatott
magabiztosan, 84:65-re legyőzte
hétfőn a horvátokat a világbajnoki
selejtezősorozat hatodik, utolsó fordulójában.
Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese annak tudatában
lépett pályára Szombathelyen, hogy
már nincs esélye kijutni a szeptemberi kínai vb-re. Ehhez ugyanis az
utolsó két selejtezőjét meg kellett
volna nyernie, ám pénteken 75:41re kikapott Olaszországban (lásd
keretes anyagunkat).
A vb-ről szintén lemaradó horvátok novemberben 74:69-re megverték a magyarokat Eszéken. A
„visszavágónak” a házigazdák számára annyi tétje maradt, hogy győzelem esetén előnyösebb kalapból
várhatják majd a 2021-es – esetleg
részben magyar rendezésű – Európa-bajnokság selejtezőjének sorsolását.
Az adriai gárda csak 2-0-ig vezetett az Arena Savariában, majd a hazaiak Vojvoda Dávid vezetésével
nyolc ponttal elhúztak (21-13). Ez
a különbség állandósult, majd a második negyedben a Monacóban légióskodó, honosított Jones Jarrod is
elkapta a fonalat, Keller Ákos hatalmas zsákolásával pedig már 3322 állt a nagy órán. Az ellenfél
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három percen át nem talált gyűrűbe,
ezalatt a magyarok egy 9-0-s rohammal még jobban megléptek, a
nagyszünetben 48-33 volt az állás.
A folytatásban Vojvoda bedobta
17. pontját, s ekkor ugyanennyivel
vezetett az Ivkovics-legénység (5437), amit hangos „Ria, Ria, Hungária!” biztatással hálált meg a
közönség. Nemsokára 21 pontra
nőtt a különbség, így a zárószakaszra már nem maradtak izgalmak. A mezőny legjobbja a 21
pontos Vojvoda lett.
A selejtező első szakaszából a
legutóbb Európa-bajnoki nyolcaddöntős válogatott júliusban Litvánia
és Lengyelország mögött a C csoport harmadikjaként jutott a kvalifikáció második szakaszába,
amelyben a D jelű négyes első
három helyezettjével, azaz a horvátokkal, az olaszokkal és a hollandokkal került össze. Az így kialakult
J jelű hatos csoportból a legjobb
három válogatott, azaz Litvánia,
Olaszország és Lengyelország jutott
ki a Kína nyolc városában sorra kerülő világbajnokságra.
A válogatott a J csoport negyedikjeként hat-hat győzelemmel és
vereséggel fejezte be a kétszakaszos világbajnoki selejtezősorozatot. A magyarok még sosem
szerepeltek férfi-vb-n.

Vereség Olaszországban
A magyar férfi-kosárlabdaválogatott 75:41-re kikapott pénteken
Olaszországban a világbajnoki selejtezősorozat 11. fordulójában,
ezzel eldőlt, hogy nem juthat ki a kínai vb-re. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese hamar 10-0-s hátrányba került Varesében, s mivel a csapatból senki sem kapta el a fonalat, a
nagyszünetben már 34-15 volt az állás. Fordulás után Vojvoda
Dávid és Benke Szilárd is feljavult, mégis hamarosan 24 ponttal elhúztak a hazaiak, majd az 52-33-ról induló zárószakaszban a végig
vezető hazaiak már nem engedték ki a kezükből a meccset. A magyar válogatottnak az utolsó két selejtezőjét meg kellett volna nyernie ahhoz, hogy életben tartsa kijutási reményeit, de a varesei
vereséggel eldőlt, hogy nem utazhat szeptemberben a kínai vb-re.

Román siker az Eb-előselejtezőn
Románia férfi-kosárlabdaválogatottja 79:75-re legyőzte Koszovó csapatát vasárnap, Pristinában, a 2021-es Európa-bajnokság
előselejtezőjének második körében. Az eredmény nem befolyásolta
a csoport végeredményét, hiszen a két csapat ploieşti-i, első mérkőzésén szerzett győzelmével a román együttes már korábban bebiztosította a B csoport rangsorában a második helyet, és jogot
szerzett arra, hogy augusztusban Szlovákiával és Ciprussal mérkőzhessen az előselejtező harmadik szakaszában. Talán emiatt is
rajtoltak gyengébben Tudor Costescu tanítványai, akik az első negyedet hétpontos hátrányban zárták. A továbbiakban azonban
tempót váltottak, és a kiválóan kosárlabdázó Watson, valamint a
palánk alatt remekelő Emi Cate vezényletével átvették az irányítást, így a nagyszünetre már egypontos előny birtokában vonulhattak. Az újrakezdés viszont a házigazdáknak sikerült jobban,
akárcsak az első negyedben, újra megléptek a tabellán, a harmadik
tíz perc végén hatpontos előnyüket regisztrálta az eredményjelző.
A hajrában viszont ismét fordult a kocka, amikor a koszovóiak legjobbja, Dardan Berisha begyűjtötte ötödik személyi hibáját (emiatt
kiállították), a románok pedig egy 12-2-es parciálissal egyenlítettek, és a vezetést is átvették. A vége erősen kiélezett volt, a vendéglátóknak azonbban már nem sikerült fordítaniuk.
Eredményjelző
Férfikosárlabda-vb-selejtező, J csoport:
* 5. forduló: Olaszország – Magyarország 75:41 (15-9, 19-6, 1818, 23-8)
A magyar csapat pontszerzői: Vojvoda 15, Benke 14, Eilingsfeld
4, Ferencz 3, Jones 2, Perl 2, Keller 1.
* 6. forduló: Magyarország – Horvátország 84:65 (24-16, 24-17,
18-15, 18-17)
A magyar csapat pontszerzői: Vojvoda 21, Ferencz 17, Keller 14,
Eilingsfeld 9, Jones 8, Perl 6, Benke 3, Filipovity 2, Horti 2, Váradi
2.
A csoport végeredménye: 1. Litvánia 23 pont, 2. Olaszország 20,
3. Lengyelország 20, 4. Magyarország 18, 5. Horvátország 16, 6.
Hollandia 15.
2021-es férfikosárlabda-Európa-bajnokság, előselejtező, B csoport, utolsó forduló: Koszovó – románia 75:79 (21-14, 17-25, 2317, 14-23)
A román csapat pontszerzői: Watson 23, Cate 14, Nicolescu 11,
Török 9, Dragoste 8, Orbeanu 6, Oláh, Tohatan 4-4.
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Mezőgazdaság. Koncepció és működőképes rendszerek

A Dokumentációs Füzetek sorozat
negyedik kötete

Mezőgazdaság. Koncepció
és működőképes rendszerek –
a Dokumentációs Füzetek sorozat negyedik kötetét a Club
România kezdeményezésére
adták ki, és február 21-én a bukaresti Központi Egyetemi
Könyvtárban mutatták be.
A Marius Stoian és Mihai
Aniţei, az Azomureş Rt. vezérigazgatója által jegyzett kiadvány a Club românia kiadó
gondozásában jelent meg, és
115 olyan reprezentatív, a közigazgatásban, akadémiai és
egyetemi szférában, valamint az üzleti kommunikáció, vállalkozás és civil társadalom különböző területein dolgozó hazai szakember munkáját
tartalmazza, akik kifejtik véleményüket Románia
EU-s közös agrárpolitikájáról, megreformálva azt ötleteikkel, terveikkel hozzájárulnak a fenntarthatóságához, az új európai elkötelezettségek, valamint a
klímaváltozás, a munkaerő-migráció és a hosszú távú
fejlődés kényszerhelyzete miatti kihívások tükrében.
A Mezőgazdaság. Koncepció és működőképes
rendszerek kiadvány olyan keretet teremt, illetve
olyan adatokat tartalmaz, amelyek fényében jobban
megérthető az értékteremtés, hiszen sehol máshol
nem mérhető le jobban a közös EU-agrárpolitika
eredménye, mint a romániai mezőgazdaság növekedését igazoló mutatókban. Mindkét alapon álló támogatási rendszer jól működik. Rekordmennyiségű
gabona termett, amit exportálnak. Nemcsak a termelés növelését célzó beruházások vannak, hanem jelentős összeget fektettek be a mezőgazdasági
infrastruktúra fejlesztésébe és a kiegészítő szolgáltatásokba. Természetesen lehetne jobban is, de adatokkal igazolható, hogy jó irányba halad a romániai
mezőgazdaság. A mezőgazdaságról szóló négy CD
megjelenésekor románia az eu Tanácsának soros
elnökségét tölti be. Ebbe a kiadványba, szakmai pontossággal illusztrálva, olyan ötleteket, javaslatokat
foglaltak bele, amelyekkel a jövőben Románia hozzájárulhat a közös agrárpolitikához. A siker kulcsmondata: szakszerűség egyik felől, és politikai
akarat másfelől – mondta a könyvbemutatón Marius
Stoian, a kötet egyik szerkesztője.
A kötet fejezetenként tárgyalja azokat a koncepciókat és működőképes eszközöket, amelyek nemzetközi kontextusban bemutatják a legújabb
irányzatokat a mezőgazdaságban. Beszámolnak az
európai uniós agrárpolitika történelmi hátteréről, és
elemzik az agrárpolitikára vonatkozó új javaslatokat,
hangsúlyozva Románia álláspontját. Két irányvonalat
határoznak meg: az egyik a közös agrárpolitika megvalósításának bizonyítékai a hazai mezőgazdaság
statisztikai adatainak tükrében, amelyeket a szakértők elemeznek, és ezáltal különböző megoldásokat
ajánlanak a román mezőgazdasági infrastruktúra
fejlesztésére. A kötet bemutatja a modern mezőgazdasági koncepciót, ugyanakkor azokat a működőképes eszközöket, rendszereket, amelyekkel az elveket
gyakorlatba lehet ültetni, mint amilyen a finanszírozás, az oktatás, a kutatás és a fejlesztés stb. Egy jókora fejezet a mezőgazdaság digitalizálásáról szól,
amely a korszerű román mezőgazdaság hajtómotorja.

Az elkövetkezendő években a digitalizálás, a mesterséges intelligencia megállíthatatlanul, masszívan
fejleszti majd a mezőgazdaságot. Egyre jobban elterjed a magas felbontású kamerákkal, hő- és infravörös érzékelőkkel felszerelt drónok használata,
amellyel feltérképezik a parcellákat, így a párhuzamos adatbevitel mennyisége is rohamosan megnő.
Hosszú távon az online rendszerekhez csatolt farmok
nagyon hasznosak lesznek a világ élelmiszer-ellátásában, a mezőgazdasági termelés maximalizálásában,
behatárolásában. Az „intelligens” mezőgazdaság figyelembe veszi a talajtani, környezetvédelmi feltételeket, és ennek megfelelően alkalmazzák a
műtrágyázást, a növényvédelmet, a tápelemek hatékonyságának növelése érdekében.
Az intelligens mezőgazdaság új farmmenedzsmentet is jelent, mint pl. a termesztési folyamat
követése a vetéstől, ültetéstől a szállításig, a termény
eladásáig, ami hihetetlenül megnöveli a folyamat
eredményességét.
Románia nagy mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, és az új technológiák alkalmazásával, a termelés növelésével egyik piacvezető ország lehet. Ki
tudják-e használni ezeket a lehetőségeket a farmerek? – tette fel a kérdést Mihai Aniţei, az Azomureş
vezérigazgatója.
A Club România kiadó 2018 végén kezdeményezte a dokumentációs füzetek sorozat kiadását,
amelyekben a romániai gazdaság stratégiai területeit
ismertetik. Eddig négy kötet jelent meg: az energia
(Marius Stoian és Clara Volintiru szerkesztésében),
a Szállítás és infrastruktúra (Marius Stoian, Sebastian Burduja), a Digitális románia (Radu Puchiu,
Marius Stoian, Marcel Foca) és a Mezőgazdaság
(Marius Stoian, Mihai Aniţei).
Eddig több mint 300-an járultak hozzá a könyvek
megjelenéséhez a következő szakterületekről: a romániai akadémiai és egyetemi szféra képviselői, diákok, doktoranduszok, külföldi egyetemen oktató
román tanárok, a The big four tanácsadói, bankárok, üzletemberek, olyan koordinátorok, akik különböző hazai stratégiákat dolgoztak ki bizonyos
szakterületeken, nemzetközi intézmények (Világbank, BERD, Európai Bizottság, európai ügynökségek és hatóságok) alkalmazottai, kutató és fejlesztő
intézmények romániai szakértői, hazai és nemzetközi szakterületeken működő nemkormányzati szervezetek romániai szakértői, olyan ötletadó, újító,
feltaláló fiatalok, akik eredményes vállalkozók,
szakértők különböző állami és magáncégeknél.
(x)

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
megnyitotta a hagyományos
márciuskavásárt

A tavasz a márciuskával kezdődik!
Február 26-tól, tegnaptól a szeretteiknek márciuskát és virágot
vásárolni óhajtó marosvásárhelyieknek lehetőségük nyílik erre, ha
ellátogatnak a Rózsák terén felállított standokhoz.
– Mint minden évben, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
ezúttal is megszervezte a márciuskavásárt a nagyon várt tavaszi
ünnepek, március 1. és 8. alkalmából. Kényeztessük a hölgyeket
ebben az időszakban – és nem csak – egy egyszerű gesztussal márciuskával, virággal, amivel az életünkben betöltött szerepükre, fontosságukra emlékeztetünk – mondta Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.
A márciuskavásár március 8-ig tart nyitva.
A bel- és külkapcsolati osztály
– Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

MONICA gyógyító és javasasszony, az
ország
egyik
leghatékonyabb,
nemzetközileg is ismert, a legtöbb
megoldott
esettel
rendelkező
jövendőmondója Marosvásárhelyen van, a
legnagyobb
gyógyító
erővel,
a
leghatásosabb gyógyírekkel segít a hozzá
fordulókon.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családtagokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz,
nyereségessé teszi a vállalkozást, boldogságot, lelki nyugalmat visz az ezt kérők
életébe, megmagyarázhatatlan fájdalmak esetén segít stb.
Köszönetnyilvánítások:
Elena Dicsőből köszöni Monica asszonynak, hogy ismét együtt lehet kedvesével;
Kovács Maros megyéből hálás neki, mert ismét sikeres a vállalkozása, és újra
együtt van a feleségével; Melinda Nyárádszeredából köszöni, hogy Monica
asszony segítségével álláshoz jutott és kigyógyult a depresszióból; Rozália és
Kelemen hálásak, mert fiuk kigyógyult az alkoholizmusból, és élete rendbe jött;
Carol Régenből köszöni, hogy megszabadult a kötésektől, és a szeretett nővel
lehet; Nicoll megszabadult az átoktól, és újra együtt van a családjával.
Monica javasasszonyt hívja bizalommal a 0760-534-103-as telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

helyszínen. (21028)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (4/1425)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.

(3/1446-I)

ELADÓK lucernabálák, szarvaskerep-

bálák és szalmabálák. Tel. 0729-925-074.
(16/1502)

A MAROS SZÖVETKEZETI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG vezetőtanácsa
meghívja a tagokat a 2019. március 28-án 12 órától tartandó évi soros
közgyűlésre a társaság székhelyére. A napirend jegyzéke ki van
függesztve a székhelyen. Ha az első összehívás alkalmával nem
teljesülnek a törvényes feltételek, akkor a következő közgyűlésre ez
év április 4-én kerül sor ugyanabban az időpontban és ugyanazon a

MINDENFÉLE

NŐNAP

lepd

festés. Tel. 0743-799-833. (1/1254)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatornakészítést és teraszké-

0755-825-502. (6/1369)

27-én ROSKA PÉTERRE halálá-

nak 21. évfordulóján. Szerettei.

(15/1250)

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (13/978)

emlékezünk

id.

SZÁSZ JENŐRE február 27-én,

halálának 26. évfordulóján. Emléke legyen áldott, álma fölött őr-

ködjön

a

szeretet

és

az

apámra, ADORJÁNI GYULÁRA

halálának 8. évfordulóján. Szép

emlékét egy életen át szívünkben

őrizzük. Fia, Gyuszi és menye,

Ildikó. (19/1475)

Aki szeretteinek szívében él, nem
meg,

csak

távol

van.

Szomorú szívvel emlékezünk id.
TAKÁCS LÁSZLÓRA halálának

11. évfordulóján. Emléke legyen

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már ne-

künk szerető szíveddel. De egy

könnycsepp a szemünkben érted

él, egy gyertya az asztalon érted

áldott, nyugalma csendes! Emlé-

ég.

menye, veje és három unokája.

nyárádszentbenedeki

két őrzi felesége, leánya, két fia,

(2/1399)

Mély fájdalommal emlékezünk a

LÁSZLÓ

GHIZELLÁRA halálának első év-

fordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(mp.-I)

szűntél dobogni,

szerető jóságod nem tudjuk fe-

ledni.

csak meg kell tanulnunk ezután
élni nélküled.

Aki szeretteinek szívében él, nem
hal

Fájó

meg,

csak

szívvel

távol

van.

emlékezünk

DEMETER JUDITRA halálának
első évfordulóján. Emlékét szí-

vünkben őrizzük. Édesapja, lányai, vejei, unokái. 2/1488)

csendes!

dédunokája. (6/1511-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk

özv. KOVÁCS MAGDOLNÁTÓL
született Toth.

Bánatos húga, Lujzi és unoka-

öccsei: Öcsi és családja, Karcsi

és családja. (3/1508-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek, Nagy Évá-

nak és családjának szeretett

FÉRJE elvesztése miatt érzett

Mély fájdalommal és megtört

édesanya, nagymama, dédnagy-

giai

szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

mama, anyós, rokon és jó szom-

széd, a marosszentgyörgyi
özv. BORBÉLY ANNA

életének 80. évében csendesen
megpihent.

Temetése február 27-én, szerdán

14 órakor lesz a marosszentgyör-

gyi református temetőben, katolikus szertartás szerint.

Bánatos leányai: Csilla, Annamá-

ria, Éva, Ildikó, Magdolna és azok
családja.

Emléked örökké élni fog szívünkben. (12/1498-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
tata, testvér,

nem pótol.

született TOTH MAGDOLNA.

Emléke legyen áldott, nyugalma

fájdalmában. A II. Rákóczi Fe-

a szeretett férj, édesapa, nagy-

Az idő fájdalmat enyhít, de hiányt

özv. KOVÁCS MAGDOLNÁTÓL

Pihenj, te drága szív, már meg-

szül. TAKÁCS ANNA

Az idő fájdalmat enyhít, de hiányt
hal

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

Fájó szívvel emlékezünk édes-

lehet,

Kegyelettel

Szomorú szívvel búcsúzunk

Lánya, Hajnal, veje, unokája és

Mert elfelejteni téged soha nem

emlékezés. Szerettei. (17/1473-I)

tást, kéményjavítást, hőszigetelést,

467-356. (2/1391-I)

Kegyelettel emlékezünk február

27-én NEMES BALÁZSRA halálá-

tei. (6/1461-I)

Kegyelettel emlékezünk február

nem pótol.

festést, manzárdkészítést. Tel. 0759-

A römisek. (9/1465-I)

ELHALÁLOZÁS

nak tizedik évfordulóján. Szeret-

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajaví-

adta vissza lelkét Teremtőjének.

Mississippi szőnyegmosó, tel. 0799-998-899. (sz.-I)

szítést fából. Tel. 0752-377-342.

(6/1320-I)

barátnődet,

ajándékutalványaink közül.
Egyéb információért fordulj hozzánk bizalommal:

Tel. 0744-966-747. (20923)

Lindab-tető-készítés,

kedvesedet,

szőnyegeket 24 óra alatt. Minden rendelés mellé meglepetés is lesz!
Ha ez túl meredek lenne, ajándékozhatsz egyet az

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

BÁRMILYEN munkát vállalok: cse-

meg

feleségedet, anyukádat, mamádat, fordulj hozzánk bizalommal!
Március első hét napján igényeld a 24 órás szolgáltatásunkat:
garantáltan elhozzuk, kimossuk, megszárítjuk és vissza is szállítjuk a

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

répforgatás,

ALKALMÁBÓL

Szomorúan emlékezünk ALBERT

JÓZSEF barátunkra, aki egy éve
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TAKÁCS LÁSZLÓ

életének 77. évében február 25-

én elhunyt. Temetése az and-

renc Római Katolikus TeolóLíceum

munkaközös-

sége. (13/1499-I)

Február 27-én a magyaror-

szági

Kemecsén

helyezik

barátnőmet,

KOCSIS

örök nyugalomra felejthetet-

len

ANTALNÉ

KESZTHELYI

GYÖNGYVÉRT. Gondolatban

én is elkísérlek utolsó földi

utadon. Áldott lélek, igaz

ember voltál. Nagyon fogsz

hiányozni.

Örök

sírodban

aludd álmod szép csöndesen.
CSÖPI, Isten veled!

Gyászoló szeretteidnek vi-

gasztalódást kívánok.

Özv.

dr.

Bartha

Szende. (4/1487-I)

Albertné

rássytelepi temetőben lesz 2019.

A

legyen áldott, nyugalma csen-

fejezi ki Nagy-Bodó Tibor kol-

február 28-án 13 órától. Emléke

des!

A gyászoló család. (15/1501-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a sze-

Marosvásárhelyi

munkaközössége

Rádió

részvétét

légánk TESTVÉRE elvesztése

miatt. Vigasztalódást kívánunk a családnak! (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

retett édesanya, nagymama, déd-

2019. február 25-én, türelemmel

Köszönjük

TRÉNER – OKTATÓ. Tapasztalat nem szükséges! Szakszerű és teljes körű betanítást biztosítunk. Németországban szállodatakarítással foglalkozó cégünk marosvásárhelyi munkapontjára TRÉNERT alkalmaz.
Ami szükséges: magyar, román és német nyelv ismerete. Feladatkör: németországi szállodatakarító munkára
jelentkező személyek betanítása a kiutazás előtt. Jelentkezz önéletrajzoddal: ro@clearservice.eu További
infók a 0735-600-900-as telefonszámon. (63328-I)

évében elhunyt. Temetése feb-

való megtisztelő részvételt és a

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú betegnyugdíjasokat (gradul 3). Érdeklődni a Bodoni utca 85.
szám alatt. (63326-I)

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

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai építkezésre MUNKAERŐT alkalmaz 8-14 eurós órabérrel. Tel.
0740-602-038. (21029-I)

mama, anyós, rokon és ismerős,
özv. KOVÁCS MAGDOLNA
szül. TOTH MAGDOLNA

viselt betegség után, életének 76.

ruár 28-án, csütörtökön 13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.

A gyászoló család. (6/1511-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk

özv. KOVÁCS MAGDOLNÁTÓL
született TOTH MAGDOLNA.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Fia, Laci, menye, Ildi és unokája,
Balázs. (6/1511-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
mindenkinek

a

BARABÁS GYÖRGY temetésén
sírjára tett virágokat. Gyászoló
családja. (13/1469)

Hálás köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága halot-

tunk, KÁDÁR ISTVÁN temetésén
részt

vettek,

helyeztek

és

sírjára

virágot

gyászunkban

osztoztak. A gyászoló család.
(18/1474)
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2019 EGYIPTOM / SHARM EL-SHEIKH
Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

7 éjszakás üdülés: Sharm el-Sheikhben
2018. május 4., 11., 18., 25.

381 euró/fő ártól Sharm Resort 4* – All incluisve
430 euró/fő ártól Siva Sharm 4*+ – All inclusive
472 euró/fő ártól The Grand Sharm 5* – All inclusive
888 euró/fő ártól Rixos Sharm 5* – All inclusive

