
Nemrég a Maros Megyei Tanács tulajdonába került Erdély
egyedi szépségű, reneszánsz és barokk kori részeket magába
foglaló műemlék épülete, a görgényszentimrei Rákóczi–Bor-
nemisza-kastély. Mint arról korábban is hírt adtunk, a hat ob-
jektumot tartalmazó ingatlanegyüttes 2008-ban készített
rehabilitálási tervének kivitelezése 9 millió euróba kerülne.
Mindebből a műemlék épületek felújítása megközelítőleg 3,5
millió eurós nagyságrendű összeget tesz ki, az előteremtése
kizárólag pályázati úton valósítható meg. A Maros Megyei
Múzeum az elmúlt években a kastély ügykezelőjeként a ka-
puépületet tatarozta és a főépület héjazatcseréjét végezte
el, most azonban újabb munkálatokra lenne szükség ahhoz,
hogy a kastély állagának romlása kiküszöbölhető legyen.

Ottjártunkkor a hétköznapok csendje, mozdulatlansága lengte be az
elmúlt századok emlékét őrző épületet. Kisvártatva azonban Karácsony
István muzeológussal találkoztunk, aki rendszeresen kijön, hogy a kas-
tély helyi adminisztrátora kíséretében felmérje az épületkomplexum ál-
lapotát. A szakembertől megtudtuk, hogy az utóbbi években véghez vitt
beavatkozások csak részlegesen stabilizálták az objektum fizikai hely-
zetét, mely ismételten kritikussá vált, lehetetlenné téve a műemlék biz-
tonságos látogatását.
„A műemléktől védjük a látogatót”

– Eddig a kapuépület felújítására tudtunk erőt fordítani, a károsult 19.
századi fatornác rendbetételére, a tetőszerkezet, valamint a villamossági
hálózat felújítására. Ameddig itt egy viszonylag előrehaladott felújítási
stádiumba sikerült eljutnunk, a többi épület állapotának alakulása súlyo-
san lefelé ível. A központi épület, a tulajdonképpeni egykori 

Informatizált csőd
Tizennyolcmillió eurónyi, az adóhatóság számítógépes rendsze-

rének korszerűsítésére készített szaktanulmányt dobott szemétko-
sárba a kormány. Miközben már szinte naponta leáll
rövidebb-hosszabb időszakokra az a rendszer, ahol az egyéni adó-
bevallásokat kellene március közepéig beküldenie „alig” pár száz-
ezer egyéni adófizetőnek, tulajdonképpen már novemberben sutba
dobták a hatóság fejlesztésére irányuló, világbanki támogatású
projektet. Mert nekik jobb a zavarosban halászni.

Egyes hírforrásokban most úgy jelenik meg a dolog, hogy a ha-
tóság épp folyamatban levő átszervezése miatt estek el a fejlesz-
téstől is, mert a lassan hat éve létrehozott régiós igazgatóságok
megalakítása – ezeket most számolják fel, és közelebb hozzák az
ügyintézést a megyei igazgatóságok útján az adófizetőhöz – volt a
számítógépes fejlesztési projektnek is az egyik feltétele. Összefüg-
gés a kettő között akkor lehetett valamennyi. Csakhogy az infor-
matizálást papíron már azelőtt be kellett volna fejezni, hogy az
igazgatóságok újbóli átszervezése egyáltalán kósza ötletként meg-
jelent volna bárki fejében is, tehát most ferdítés azt állítani, hogy
az átszervezés viszi el a fejlesztési pénzt.

Nem, itt arról van szó, hogy a néhai USL 2012-es hatalomra lé-
pése előtti demokrata kormányzat idején felvállalt adóhivatali re-
formot nincs (és nem is volt) szándékukban végrehajtani, mert ha
egy komoly fejlesztés nyomán – ahogy a pénzt adó Világbank el-
várta volna – átláthatóbb lett volna a hatóság munkája, nem lehetne

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

2019. március 6., szerda 
LXXI. évfolyam 
53. (20134.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,13 lej) 

Benedek István

Nagy Székely Ildikó

Hagyomány 
született
Úgy tűnik, újabb tradícióval gazdago-
dott Marosvásárhely: egy olyan ver-
sennyel, amelyen a nagyközönség
előtt ismeretlen, kiadói, avagy orszá-
gos rádiós múlttal nem rendelkező
együttesek mutathatják meg tudá-
sukat, dalaikat, eredetiségüket, és
amelynek nyertesei valós marketing-
értékű nyereményekkel távozhatnak.
____________5.
PayU: a romániai 
e-kereskedelem
meghaladja 
2019-ben 
a 4,5 milliárd eurót
A PayU előrejelzése szerint a romániai
e-kereskedelem meghaladja 2019-ben
a 4,5 milliárd eurót, a növekedési
trend pedig az elkövetkező években is
folytatódik olyan körülmények között,
hogy egyre bővül a határokon átnyúló
online kereskedelem.
____________6.

Fotó: Nagy Tibor 

Sürgős javításra szorul a görgényszentimrei kastély

Balesetveszélyes műemlék



Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros me-
gyei szervezete az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést szervez  már-
cius 15-én, pénteken 15 órai kezdettel a Petőfi-szobornál.

Ünnepi beszédet mond Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa részéről dr. Flender Gyöngyi konzul, valamint

Márton István hatodéves teológiai hallgató. Az ünnepi mű-
sorban fellépnek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum,  a Re-
formátus Kollégium,  a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum, a Művészeti Líceum és a Dr.
Bernády György Általános Iskola diákjai.

Az ünnepség koszorúzással zárul.

Március 15-i megemlékezés a Petőfi-szobornál
Jogi tanácsadás

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

Falánk csütörtök a Sörházban
A marosvásárhelyi Sinaia utcai Sörház idén is csatlakozik
a Falánk csütörtök akcióhoz. A vendégeket március 7-én
egész nap 50%-os kedvezménnyel várják. A falánk csütör-
tök (torkos csütörtök) mindig a hamvazószerda (a húsvét
előtti nagyböjt első napja) utáni csütörtökön van. Szerves
része a magyar népszokásoknak, ezen a napon fogyasz-
tották el a farsangról megmaradt ételeket, megengedett
volt a húsfogyasztás és a szokásosnál bőségesebb, falán-
kabb étkezés. 

Változik a Teleki Téka nyitvatartása
Márciustól változik a Teleki–Bolyai Könyvtár nyitvatartása.
Az új program szerint az olvasóterem keddtől péntekig 10–
18 óra között lesz nyitva, látogatásra pedig keddtől 10–18,
szombaton 10–16 óra között várják az érdeklődőket.

Felvételi-felkészítő a MOGYTTE-n
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológiai Egyetemen a 2019/2020-as tanévben a
korábbi évekhez hasonlóan magyar nyelven indul orvos-,
gyógyszerész-, fogorvos- és általánosasszisztens-képzés,
amelyekre magyarul lehet felvételizni. Február és május
között az egyetem felvételi-felkészítőt szervez magyar
nyelven biológiából és kémiából. Az előadásokat az egye-
tem főépületében tartják, a termekről bővebben a helyszí-
nen. Minden alkalom 4–5 fejezetet fed le, és az aznap
megbeszélt anyagból írt teszttel végződik (újonnan írt kér-
désekkel). Az első felkészítőt február 23-án tartották. Az
egyes alkalmakkor megbeszélendő fejezetek és további
információk az egyetem honlapján: www.umfst.ro/hu/.

Rendhagyó slam poetry est
Március 18-án rendhagyó slam poetry estet szervez a ma-
rosvásárhelyi G Caféban a Slam Poetry Marosvásárhely
csapata. Mészáros Péter, Bárány Bence, Pion István ma-
gyarországi slammerek előadását tekinthetik meg az ér-
deklődők, bárkinek lehetősége lesz mikrofon elé állni.
Jelentkezni a Slam Poetry Marosvásárhely Facebook-
vagy Instagram-oldalán lehet. Az esemény támogatói:
Novák Csaba Zoltán, Euro – Media Advertising, a MIET
(Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács) és a Magyar If-
júsági Értekezlet, a MIÉRT. További információk az ese-
mény Facebook-oldalán: 

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma INEZ és LEONÓRA, 
holnap TAMÁS napja.
TAMÁS: arámi eredetű, a
Teomo névből származik, je-
lentése: iker. A görögök vették
át Thomasz formában, mivel a
görögben volt egy ilyen alakú
szó, csodálatos jelentéssel. 

6., szerda
A Nap kel 

6 óra 53perckor, 
lenyugszik 

18 óra 14 perckor. 
Az év 65. napja, 

hátravan 300 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 5.

1 EUR 4,7617
1 USD 4,1885

100 HUF 1,5020
1 g ARANY 178,5812

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 100C
min. 30C

Megyei hírek

Vasárnap a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség alkalmazottai értesítették
a megyei rendőrség bűnügyi nyomozó osztályát, hogy kollégájuk, a 37 éves, ma-
rosvásárhelyi Mitru Haiduc Aurel nem jelent meg szolgálatban. A nyomozók azt
derítették ki, hogy a férfi február 26-án túrázni indult a Bucegi hegységbe, de
azóta sem tért haza.

Mitru Haiduc Aurel nevére országos érvényességű körözést rendeltek el. Is-
mertetőjegyei: 1,75 méteres testmagasság, fekete haj, őzbarna szemek, sportos
testalkat. A rendőrség felkéri mindazokat, akik látták az eltűnt személyt, vagy
bármilyen vele kapcsolatos információval rendelkeznek, jelentsék ezt a 0265-
202467 telefonszámon, a 112 egységes sürgősségi hívószámon, vagy a legköze-
lebbi rendőrőrsön.

Eltűnt férfit keresnek

Interaktív Beszélő Könyvek est 
Március 8-án, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi Te-
leki Téka freskós termében különleges interaktív Beszélő
Könyvek estre várják az érdeklődőket. A Téka egyik leg-
nagyobb ritkaságát, Newton Principia Mathematicáját
„szólaltatja” meg Hartlein Károly mesteroktató, a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa,
aki szórakoztató kísérleteken keresztül teszi megfogha-
tóvá Newton törvényeit. A belépés ingyenes, de annak,
aki csoportot szeretne vinni, szükséges regisztrálni a
0265/261-857 telefonszámon.

Meglepetés hölgyeknek
Meglepetés hölgyeknek címmel rendkívüli nőnapi szimfo-
nikus hangversenyre kerül sor március 7-én, csütörtökön
19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Adrian
Petrescu, fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vo-
nószenekara, rézfúvós és ütőegyüttese. Műsoron: Csaj-
kovszkij – Vonósszerenád és a Trepak a Diótörő című
balettből, Bizet – Torreádorinduló (Carmen) és Habanera,
J. Strauss – Triccs-traccs polka, Woodfield – Kalinka,
Crespo – Fogo da Mulata, Hazell – Kraken, Kander –
New York, New York, Hacsaturján – Kardtánc. A hangver-
senyre a 19-es számú bérletek érvényesek.

Sam, avagy felkészülés 
a családi életre 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara Sam,
avagy felkészülés a családi életre című előadásának be-
mutatójára március 10-én, vasárnap 19 órától kerül sor a
Stúdió Színházban (Köteles utca 6.). Az előadás rende-
zője Bocsárdi László. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron

Színházzal közösen létrehozott produkció bemutatóját kö-
vetően Marosvásárhelyen március 11-én, hétfőn is látható
az előadás. Érdeklődni március 7-ig a jegy@studioszin-
haz.ro címen.

Zenei tehetségkutató – döntő
Március 9-én, szombaton 15 órakor tartja a United by
Music a zenei tehetségkutató döntőjét, amelyet fogyaték-
kal élő személyeknek szervezett. A döntőben 19 tovább-
jutó áll színpadra, Marosvásárhelyről, Medgyesről,
Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Focşani-ból, Sepsi-
szentgyörgyről és környékéről. A verseny tétje egy 3-4
napos hollandiai kirándulás az első három helyezettnek,
ahol lehetőséget kapnak arra is, hogy nagyközönség előtt
fellépjenek. Továbbá, akit a zsűri kiválaszt, bekerül a Uni-
ted by Music Románia zenei management hálózatába,
ahol hosszú távon zenei oktatásban és a zenei karrierje
menedzselésében részesül. A rendezvény helyszíne Sep-
siszentgyörgy, a Székely Mikó Kollégium rendezvény-
terme. Vendég: Orpheum duo, Szilágyi Nóra magyar
filmslágereket énekel. Műsorvezető: Kerekes Loránd,
Sepsi Rádió.

Völgyhíd az Arielben
Az Ariel színház szeretettel várja 16 év fölötti nézőit a
március 11-én, hétfőn 12:15-kor kezdődő Völgyhíd című
előadásra. Az előadást középiskolás csoportoknak szánt
interaktív drámafoglalkozás követi, amely a diákok kom-
munikációs készségét, kreativitását fejleszti. Az előadás
és a foglalkozás időtartama összesen 2.20 óra. Helyszíne
az Ariel színház nagyterme a Nyomda utca 4. szám alatt.
A diákjegy ára 9 lej, a felnőttjegyé 18 lej. A foglalkozáson
való részvételhez előzetes egyeztetés szükséges. Infor-
mációk, foglalások: rablopandur@yahoo.com, 0747-942-
181 – sms-ben is. 

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Levél utcai Stúdió 2.1 termében
sorra kerülő bemutató előadása a hagyo-
mányos bunraku japán bábtechnika se-
gítségével szól az ifjú és
felnőttközönséghez. 

Kozsik Novák Ildikó rendezésében a
március 8-án, pénteken 19 órakor bemu-
tatandó Jin-Jang című nonverbális 
animációs bábelőadás vizuális drama-
turgiára épülő színpadi poéma, amely-
nek világában a jin-jang mítoszából
ismert férfi- és nőalak megszületése, a
környező világ felfedezése, találkozás,
különbözőségekből eredő konfliktus és
ellentétből születő harmónia elevenedik
meg.

Előadják: Benczi Tekla, Czéh Dániel,
Darvas Emőke, Gidófalvi Imola, Kis
Veronika Anna, Mag Eszter, Mészáros
Ágoston, Sánta Yvett, Szabó Zsolt – a III. éves bábszínész
szak hallgatói.

A díszletet és bábokat az ismert képzőművész, szobrász
és látványtervező Gavril Siriteanu, Constantin Brâncuşi le-
származottja készítette.

Jegyek vásárolhatók a Stúdió Színházba a jegypénztár-
ban minden kedden 14-18 óra között, vagy az előadás
helyszínén kezdés előtt egy órával. A Stúdió Színház mű-
soráról és jegyfoglalásról bővebb információt a www.stu-
dioszinhaz.ro honlapon találnak.

Nonverbális animációs előadás a Levél utcában 
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Erősen csökken az iskoláskorú
gyerekek száma

Románia drámája, hogy drasztikusan csökken az is-
koláskorú gyerekek száma – jelentette ki kedden
Ecaterina Andronescu. A tanügyminiszter elmondta:
jelenleg 2,8 millió iskolást tartanak számon ország-
szerte, míg tizenöt évvel ezelőtt számuk elérte a 4,3
milliót. A tárcavezető a parlament emberjogi bizott-
ságában kifejtette: a létszámcsökkenés legfőbb oka,
hogy a gyerekek szüleikkel együtt elhagyják az or-
szágot. Andronescu szerint ezzel magyarázható a
százezres nagyságrendű iskolaelhagyás is, hisz a
törvény tiltja, hogy egy oktatási intézmény kivegye
nyilvántartásából az oda beírt gyereket, ha az kül-
földre távozik, így „arra ébredünk, hogy százezer
olyan gyermek jár iskolába Spanyolországban, akik
romániai intézmény nyilvántartásában szerepelnek,
és akiket iskolaelhagyóknak nyilvánítunk” – fogalma-
zott. (Agerpres)

Visszavont néhány kifogásolt 
intézkedést igazságügyi 
rendeletéből a kormány

Visszavonta néhány kifogásolt intézkedését kedden
a kormány abból az igazságügyi törvényeket módo-
sító, két hete hozott sürgősségi rendeletéből, amely
tiltakozáshullámot indított el a bírák és ügyészek kö-
zött, s újabb ellenzéki tüntetéseket váltott ki. A 7-es
számú sürgősségi rendeletét módosító, újabb sür-
gősségi rendeletében a kormány visszavonta azt az
előírást, amely megtiltotta, hogy ideiglenes ügyvivők
vezessék azokat a vádhatóságokat, amelyek élére
az államfő hivatott vezetőt kinevezni az igazságügyi
miniszter javaslata alapján. Azt az előírást is vissza-
vonták, amely szerint immár bírák is pályázhatnak
az ügyészségi vezetői posztokra. A kormány ezúttal
kikérte a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) álláspont-
ját, de most sem vette figyelembe a szakmai testület
elutasító véleményezését. (MTI)

84 kilós heroinfogás 
az ukrán határon

Több mint 84 kilogramm heroint próbált Ukrajnából
Romániába csempészni a máramarosszigeti határ-
átkelőhelyen két holland állampolgár – közölte hon-
lapján kedden a román határrendészet. A 44 éves
férfi és 29 éves nő egy Németországban bejegyzett
személygépkocsival jelentkezett hétfőn reggel a Ro-
mániába való belépésre. A román határrendészek
kockázatelemzés alapján a gépkocsi alapos átvizs-
gálását rendelték el, és a kocsi padlójában, az első
ülések alatt kialakított rejtekhelyen 167 sárgásbar-
nás port tartalmazó csomagot találtak. A 84,3 kilo-
gramm össztömegű porról a későbbi elemzés során
kiderült, hogy heroin. A két holland állampolgárt a
szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség
(DIICOT) 24 órára őrizetbe vette, és kezdeményezte
előzetes letartóztatásukat. (MTI)

olyan könnyen elkenni a pártkliensek cégeinek szürke
vagy fekete adóügyeit. Ebben a játékban annak a száz-
ezres nagyságrendű adófizetői rétegnek, amelynek már
két hete sem maradt az idei egyéni bevallásait elektro-
nikusan elküldeni, nem osztanak lapot. Majd esetleg
nagy kegyesen megengedik nekik, hogy elvigyék papíron
a bevallást, ha épp nem működik a dögledező virtuális
rendszer, és aki egy napot késni merészel, még örvend-
jen, hogy nem büntetik meg. De hogy könnyebb legyen
számukra az ügyintézés, az a politikusokat csak kam-
pányban érdekli, amikor szavazatot kunyerálnak. On-
nantól a kisemberre magasról tesznek a nagyfiúk, de
járhatnak így a túl gyorsan túl magasra került szakik
is, akik mögül elfogy a politikai hátszél. Mint például
az alig több mint egy éve még fiskális forradalmárkodó
expénzügyminiszter, akit tavaly márciusban fokoztak le
az adóhivatal elnökévé, majd idén januárban onnan
azzal az indokkal tették lapátra, hogy nem informatizál
elég gyorsan. Most kiderült, hogy az elnöki ideje utolsó
szűk két hónapjában ha akart sem tudott volna már
tenni semmit, mert miniszteri utódja már novemberben
közölte egy levélben a világbankiakkal, hogy inkább
visszaadják a fejlesztési keretből megmaradt 52 millió
eurót – meg persze a potyatanulmányokra elköltött 18
milliócskát is, méghozzá ezt kamatokkal –, de nem kér-
nek ebből az informatikai hókuszpókuszból többet. Az
időről időre újabb határidőkkel etetett hazai szavazó
adófizetőknek nyilvánosan még most sem ismerték be a
visszalépést. Majd rákenik valahogy ezt a kudarcot is a
multikra.

Informatizált csőd
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság
Klaus Iohannis államelnök óvását,
amelyet a parlament plénuma
által február közepén elfogadott
költségvetési törvény ellen nyúj-
tott be, ugyanis szerinte a 2019-
es állami költségvetésről szóló
jogszabály több pontban is alap-
törvénybe ütközik. 

A kormányzó pártok szerint Klaus Io-
hannis államfő ezzel a lépésével akadá-
lyozza a gyermeknevelési pótlék
növelésére irányuló intézkedést, alkal-
matlan és indokolatlan a döntése, újabb
bizonyítéka annak, hogy a kormány te-
vékenységének folyamatos akadályozá-
sát választotta politizálási formaként. 

Az RMDSZ megszavazta a költségve-
tést, mivel azok a fontos erdélyi fejlesz-
tések és beruházások, amelyekre a
szövetség támogatásokat kért az előzetes
egyeztetések és a parlamenti vita során,
megtalálhatók a költségvetést szabályzó
törvényben.

– Mi történik, ha az Alkotmánybíróság
az elnöknek ad igazat, mi történik ellen-
kező esetben? – kérdeztük Erdei
Dolóczki Istvánt (fotó), a képviselőház
költségvetési, pénz- és bankügyi bizott-
ságának tagját.

– Nem követtem, hogy az elnök mi-
lyen alkotmányossági kifogásokat emelt.
Valószínűleg általánosságokat. Mert ez a
szokása. Ha igazat ad neki az Alkot-
mánybíróság, a legdurvább lehetőség az,
ha azt mondja, hogy a teljes törvény al-
kotmányellenes. Akkor gyakorlatilag
újra kell kezdeni a teljes procedúrát. Ha
alkotmányossági kifogást emel egy-két-
három paragrafus ellen, visszaküldi a
parlamentbe, s a parlamentnek 45 napon
belül ki kell igazítania, vagy ez a rész ki-
marad a törvényből. Amennyiben alkot-
mányossági okokra hivatkozva néhány
cikkelyt visszaküldenek a parlamentnek,
és a parlament összeszedi magát, és egy
héten belül kijavítja a hibákat, akkor
gyakorlatilag megint az elnök kezébe
kerül a törvény, és neki még mindig van
lehetősége, hogy húsz napon belül újra-
tárgyalásra visszaküldje vagy az egész
törvényt, vagy egy-két paragrafust. A
parlamentnek meg megint belekerül egy-
két hetébe, ameddig újratárgyalja, vagy
pedig ugyanabban a formában vissza-
küldi az elnöknek, aki ki kell hirdesse.

– Tehát sok minden van a pakliban. 
– Nem tudom, hogyan fog az Alkot-

mánybíróság dönteni, de figyelembe kell
venni, hogy nem sarkalatos törvény az
évi költségvetés, és az Alkotmánybíró-
ság nem vizsgálhatja az opportunitását.
Nem mondhatja, hogy miért vágtak le
például a SRI-től 10 lejt, és miért nem
adták az egészségügynek. Ezért a kor-
mány és a parlament felel. Vagyis ez
nem lehet alkotmányossági kifogás. A
kormány felelős vagy felelőtlen döntését
a választópolgár négyévente megbüntet-
heti. 

Amennyiben procedurális problémát
vetnek fel, az már kissé veszélyesebb.
Ha azt találják, hogy valamilyen helyi
szabályt nem tartott be a parlament, arra
megoldást nagyon nehéz lesz találni. Lé-
tezik a költségvetési fegyelemről szóló
törvény: a költségvetési törvényt azzal
kell kezdeni, hogy elfogadod a sarokszá-
mokat: hogy mennyi lesz a költségvetési
hiány, mennyi lesz a bevétel, mennyi a
kiadás, az euró–lej árfolyam, az infláció
stb., és azon belül kell a költségvetési
törvényt megalkotni. 

Finomhangolások
– Amikor megszületett a költségvetési

törvény, a parlament elfogadta azt a ja-
vaslatot, hogy megnöveljék a gyermek-
nevelési pótlékot; a forrást a liberális
párt a nyugdíjpénztár tartalékában jelölte
meg. Ez azonban nem törvényes, mert a
nyugdíjpénztár hozzájárulás alapján jön
létre, és az ott megtakarított pénz a fizető
állampolgároké. Nem lehet átutalni az
országos költségvetésbe, mert az államo-
sítás lenne. 

A másik probléma az volt, hogy a
költségvetésben csak olyan tevékenysé-
get vagy beruházást lehet finanszírozni,
amelyre létezik egy törvény. Márpedig
olyan törvény nem létezett előzetesen,
ami azt mondta volna, hogy egy bizo-
nyos időtől kezdve a gyermekpénz nem
84 lej, hanem 200 lej lesz. Ha így maradt
volna, nem lehetne végrehajtani. A for-
rást a PSD úgy találta meg utólag, hogy
a 2,53 százalékos költségvetési hiányt
felemelte 2,74-re.

– Ami még mindig 3 százalék alatt
van, tehát törvényes és szabályos... 

– A szabálytalanság abban áll, hogy
ezt a manővert akkor hajtotta végre, ami-
kor a sarokszámok már el voltak fo-
gadva. Ezért vissza kellett hozni a
sarokszámokról szóló törvényt a parla-
mentbe, és újra szavazni róla. És még
aznap megalkották azt a sürgősségi kor-
mányrendeletet, amely módosítja a tör-
vényt, ami megszabja, hogy minden
gyermeknek alanyi jogon mennyi pénz
jár. 

Itt vannak ilyen finomhangolások. Ha
ezt az Alkotmánybíróság alkotmányelle-
nesnek találja, akkor az egészet újra kell
tárgyalni.

– Ami megint elhúzódhat. A lényeg az,
hogy nincs költségvetés, és egyelőre nem
is lesz, ha úgy dönt az Alkotmánybíró-
ság.

– Gyakorlatilag minden tavalyi költ-
ségvetési tételt elosztanak 12-vel, és
annak egytizenkettedét költik el az idén
minden hónapra. Így viszont nem lehet
tervezni. Vannak olyan beruházások,
amelyeket már befejeztek, annak az ösz-
szegét most már hiába utalnák át. Elég
faramuci helyzet, de megvan a kormány
felelőssége is, mert november 15-ig le
kellett volna tenni a költségvetési tör-
vénytervezetet.

– Csakhogy közbejött a félresikerült
kormányátalakítás. 

– Úgy gondolták, hogy a törvényter-
vezetet akkor nyújtják be, amikor átala-
kul a kormány. Amiben van logika. De
nem sikerült, mert az államelnök a hét

lecserélendő miniszter esetében csupán
ötnek írta alá a felmentését, és kettő füg-
gőben maradt. Akik másnap ugyan le-
mondtak, de ezek lemondását sem
fogadta el, csak február 3-án. 

– Vagyis szándékosan akadályozza a
kormányt.

– Van egy ilyen is, de a kormány is le-
mondhatott volna a kormányátalakítás-
ról. Viszont arra nem gondolt senki,
hogy a szállítási miniszter menesztését,
akit korábban egyszerű indítvánnyal
akartak lemondatni, nem fogadja el.

– Mi lesz a lecsengése az egésznek?
Mit várnak tulajdonképpen a mai nap-
tól?

– A koalíció arra számít, hogy az Al-
kotmánybíróság nem fog alkotmányos-
sági kifogást emelni, nem ad igazat az
államelnöknek. Az elnöknek meg 20
napja van, hogy kihirdesse vagy vissza-
küldje a törvényt. És valószínűleg visz-
szaküldi.

– Ám a parlament is visszaküldheti,
változtatás nélkül. 

– És akkor már kénytelen lesz kihir-
detni.

– Újabb 20 napon belül. Tehát min-
denképpen rossz nemcsak a kormánynak,
az egész országnak is.

– Különösen az önkormányzatoknak,
hisz gyakorlatilag meg vannak halva, az
ő költségvetésük az országos költségve-
téstől függ. Miután kihirdetik a törvényt,
és megjelenik a Hivatalos Közlönyben,
akkor kell az önkormányzatoknak elké-
szíteniük a saját költségvetésüket. Ami-
nek szintén törvényes határideje van,
30 napig közvitára kell bocsátani. Tehát
ha március 20-án megjelenik a Hivata-
los Közlönyben, akkor az önkormány-
zat április 20-ig fenn kell tartsa a
honlapján a költségvetési tételeket, és
csak azután hozhatja meg a végleges
döntést.

– Ezek szerint húsvétra sem lesz helyi
költségvetés; talán a pápalátogatásra?

– Ez is bizonyítja azt, hogy Románia
nincs még megérve politikailag egy ko-
habitációs rendszerre. 2002-ben, az al-
kotmánymódosításkor azért hozták a
döntést, hogy az elnöknek ötéves, a par-
lamentnek négyéves mandátuma legyen,
hogy legyen kontinuitás: változik a kor-
mány, de az elnök marad, változik az
elnök a következő évben, de marad a
kormány meg a parlament. Ez normáli-
san kellene működjön, de sajnos, Romá-
niában nem működik. Az elnök és a
kormány nem tud az ország érdekében
együttműködni. 

Faramuci helyzet
Ma dönt az Alkotmánybíróság 

az államfő költségvetési óvásáról

Mózes Edith



vadászkastély főpárkányai már évek óta áznak, a
fagy hatására lebomló falszövet tégladarabjait na-
ponta szedi össze nemrég alkalmazott adminiszt-
rátorunk. A beázások során már a tetőszerkezet is
károsult, nem is beszélve a kiugró rizalit részben
barokk kori falplasztikájáról. A szomszédos, 1807-
ben épített egykori magtár állapota is ebbe az
irányba tart. Mi most figyelmeztető táblákkal és
tiltószalaggal igyekszünk lezárni a balesetveszé-
lyes zónákat, azonban egyértelmű, és mindany-
nyian tudjuk, hogy nem ez a megoldás. Jelen
pillanatban ugyanis nem műemléket konzerválunk
vagy védünk, hanem magától a műemléktől véd-
jük a látogatót. Az épületegyüttes sorsának kérdés-
körében formális deklaratív szinten – és félek
attól, hogy most már a hitelvesztettséghez közelítő
klisészerűségben – a pályázati lehetőségek pers-
pektíváját szoktuk lengetni, mely azonban nem
fedi teljességében a probléma magvát, lényegét –
nyilatkozta Karácsony István.

A szakember utalt arra, hogy intézményük hosz-
szú időn keresztül nem rendelkezett a pályázati
forrásigénylés jogával, és arra is, hogy a kastély
ügykezelői státusába nemrégiben jutó múzeum
élni szeretne a külső finanszírozású projektek le-
hetőségével, a fő kérdéseket jelen pillanatban
azonban nem ebben a pontban látja. 

– A kastély minimális karbantartásához, élteté-
séhez normatív pénzforrásokra van szükség, ame-
lyeket csakis a fenntartó Maros Megyei Tanács
részéről várhatunk – emelte ki a Maros Megyei
Múzeum görgényszentimrei részlegének munka-
társa, aki szerint nemcsak az a fontos, hogy mikor
jut el a műemlék a finanszírozásból történő teljes
rehabilitálásig, hanem az is, hogy milyen állapot-
ban éri meg a várt pillanatot.
Elúszott az uniós támogatás

A kastély ügyében Soós Zoltánt, a Maros Me-
gyei Múzeum igazgatóját is megkerestük. Az in-
tézményvezetőt arra kértük, körvonalazza a
jelenlegi helyzet előzményeit.

– A Görgényszentimrei Polgármesteri Hivatal
2008-ban kereste meg először a Maros Megyei Ta-
nácsot, segítséget kérve a Bornemisza-kastély
fenntartásához. Felmerült, hogy a Maros Megyei
Múzeum átveszi a kastély ügykezelését, és ez
2009-ben meg is történt. 2013 végéig több mint
egymillió lejt fordítottunk a sürgősségi javítási
munkálatokra, az ingatlan tetőszerkezete ugyanis
tönkrement, a mennyezet több helyen beszakadt.
A legégetőbb gondok megoldása után láttunk
volna neki a további felújításnak. A 2014-től ér-
vényben levő törvény értelmében azonban egy in-
gatlanba csak a tulajdonosnak van joga beruházni.
Háromévi győzködés után a görgényszentimrei

önkormányzat belátta, hogy mivel a műemlék épü-
let a tulajdonjog átadása után is állami tulajdonban
marad, a helyi érdekek nem sérülnek. 2018 máju-
sában született döntés a megyei tanács tulajdonába
helyezéséről, 2019 elejére pedig elkészültek a vég-
leges leltárak, felértékelések, amelyek alapján a
megye birtokába kerülhetett. Minden tervünk és
engedélyünk megvan a beruházás folytatására, a
tulajdonjog rendezéséig tartó bizonytalanság miatt
azonban az uniós pályázattól elestünk. Erre legkö-
zelebb 2022-ben nyílhat lehetőség, de addig is
mindent, amit önerőből elvégezhetünk, elvégzünk.

– Beszéljünk a problémás párkányról.
– Még a 2010-es beruházások előtt az esőzések,

ázások miatt egy párkányrész leszakadt. A megyei
tanács százezer lejt irányzott elő a megerősítésére.
Az azonban, hogy az országnak még mindig nincs
költségvetése, minden alárendelt intézmény mű-
ködésében, így a mi esetünkben is bizonytalansá-
got okoz. Emiatt valószínűleg csak májusban
kezdődik, és várhatóan őszig elhúzódik a munka.
A kastélynapra viszont mindenképpen biztonsá-
gossá tesszük az épületet, a problémás rész fel lesz
állványozva, el lesz szigetelve. A párkány megerő-
sítésével együtt egy komplex felújítást végzünk az
adott épületrészen, 150–200 négyzetméteren a fa-
lakat, ablakkereteket is restauráljuk. Emellett idén
a fűtésrendszer beszerelésével a kapuépületet sze-
retnénk téliesíteni, hogy alkalmassá váljon ven-
dégszobák kialakítására. Erre 250 ezer lej van
előirányozva. A tetőszerkezet és a veranda itt már
elkészült, a villany- és a vízhálózat működőképes.
Idén még a belső munkálatokat kellene elvégezni,
így jövőre már csak a külső homlokzatok javítása
maradna, ami nem jelent túl nagy költséget. 

– Mikortól válhat igazi turisztikai látványos-
sággá a görgényszentimrei kastély?

– Ehhez teljes restaurálásra lenne szükség. A
kastély felújítására a kormányprogramon keresztül
is leadtunk egy pályázatot, amennyiben támoga-
tást nyerünk, a főépületet szeretnénk olyan álla-
potba hozni, hogy kiállítások és konferenciák
szervezésére alkalmas legyen. Az eredeti tervben
egy szálloda is szerepelt, amely a kastély mögé
épülhetne fel. Ez azonban egy körülbelül 5 millió
eurós beruházás lenne, amelyre nincs lehetőség
uniós pályázatot lehívni. Magánúton épülhetne
meg a szálloda, csak az a kérdés, mikor jut olyan
állapotba a kastély, hogy egy vállalkozónak meg-
érje pénzt fordítani egy ekkora beruházásra. Ha
megvalósulna, kitalálnánk egy előnyös formát a
magánszféra és a múzeum együttműködésére.
Egyebek mellett egy exkluzív éttermet is ki le-
hetne alakítani, amelyben a vidék jellegzetessé-
geként vadászházi ételkínálat várná a
vendégeket.
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Balesetveszélyes műemlék
(Folytatás az 1. oldalról)

Az utóbbi években történt
törvénymódosítások nagy
mértékben megkönnyítették
és  felgyorsították az állami
gondozásban levő gyermekek
örökbefogadását, tavaly 39
gyereknek sikerült új családot
találni – hangzott el tegnap a
Maros Megyei Szociális Ellá-
tási és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság székhelyén tartott
sajtótájékoztatón. Megyénk-
ben jelenleg 164 gyerek vár
új családra, viszont az örök-
befogadásra vállalkozók
száma ehhez viszonyítva elég
csekély, mindössze 18 pár
vagy egyedülálló személy sze-
retne hazavinni állami gondo-
zásban lévő kiskorút. 

Deak Elida, az intézmény vezér-
igazgató-helyettese hangsúlyozta, a
sajtó révén biztatni szeretné azokat
a családokat, akik gyereket akarnak
örökbe fogadni, ám esetleg előítéle-
teik vannak, és nem tudják pontosan,
miben áll a folyamat, hogy keressék
fel bizalommal az intézmény Tré-
bely utcai székhelyét, érdeklődje-
nek, és éljenek a lehetőséggel, hogy

családjuk gyermekkel bővüljön.
Mint mondta, megyénkben is szá-
mos sikertörténet van, vannak csa-
ládok, amelyek, miután örökbe
fogadtak egy gyereket, visszatértek,
hogy egy másodikkal is bővítenék a
családjukat. A tavaly márciusi nép-
szerűsítő kampányuk eredményes-
nek bizonyult, ennek nyomán több
pár, illetve egyedülálló személy ke-
reste fel az intézményt tájékozódás
végett. Mint mondta, az utóbbi
években történt törvénymódosítások
nagy mértékben megkönnyítették az
örökbefogadási folyamatot, határ-
idők rövidültek le, aminek köszön-
hetően valamelyest felgyorsult az
egyébként hosszadalmas eljárás. A
családok felmérésének, valamint  a
szülőségre való felkészítésének idő-
tartama 90 napra csökkent, majd az
ezt követően megszerzett bizonylat
érvényessége, hogy örökbe fogad-
hatnak egy gyereket, egyről két évre
bővült. Ugyanakkor pozitívum,
hogy az örökbe fogadó család vala-
mely tagjának egy év összeszokási
szabadságot biztosít a törvény, füg-
getlenül a gyermek életkorától, és
erre az időre havi 1700 lejes juttatás
jár. Az újdonsült szülők nagy része,
akik tavaly vihettek haza gyereket,
élt is ezzel a lehetőséggel. 

Nem mindenik állami gondozott 
fogadható örökbe

A Maros megyei védelmi rend-
szerben összesen 1595 gyerek ne-
velkedik, ellenben csupán egy
részüket nyilvánítják örökbe fogad-
hatóvá. Ehhez egy sor feltételnek
kell teljesülnie. A védelmi rendszer-
ben elhelyezett gyermek, aki iránt
egy éven át sem a szülők, sem a ne-
gyedfokig terjedő rokonság nem ér-
deklődött, és semmit sem tett annak
érdekében, hogy a gyermeket visz-
szavegyék a családba, vagy ha a
szülőket és rokonokat hat hónapon

át nem találták meg, vagy akiknek
a szülei, hozzátartozói írásba adják,
hogy nem vállalják a gyermek ne-
velését – s ezt az aláírást követő 30
napon belül nem is gondolják meg
–, vagy az a gyermek, akinek szülei
nem ismertek, 30 nappal a születési
bizonyítvány kibocsátása után
örökbe fogadhatóvá nyilvánítható. 

Abban az esetben, ha a szülő nem
hajlandó lemondani a gyerekről, de
nem is érdeklődik felőle, és a fel-
szólítások ellenére több ízben nem
jelenik meg a bíróságon, akkor a
beleegyezése nélkül is megszülethet
a végzés, amely örökbe adhatóvá
nyilvánítja a gyereket, és amely
annak 14. életévéig érvényes marad
– részletezte az igazgatóhelyettes. 

Maros megyében jelenleg 164 gye-
rek: 73 lány és 89 fiú adható örökbe.
A családra váró kiskorúak életkorát
illetően Deak Elida elmondta, 17-en
0-2 év közöttiek, 52-en 3-6 év közöt-
tiek, 58-an pedig a 7-10 éves korosz-
tályhoz tartoznak. A nagyobbacs-
kák, a 11-13 évesek 38-an vannak. 

Tavaly megyénkben 39 kiskorú
talált új családra. A leendő szülők
elsősorban a kisebb gyerekek iránt
érdeklődnek, a tavaly örökbe adott
39 kiskorúból 17-en kétévesnél ki-
sebbek voltak. Ugyanakkor elhang-
zott, hogy főként a 33-50 év közötti
párok, illetve egyedülálló szemé-
lyek vállalkoztak örökbefogadásra
tavaly, de legtöbben a negyvenes
éveikben jártak, amikor így bővítet-
ték családjukat. 

Örökbefogadásra ösztönzik a gyermektelen párokat
164 kiskorú vár új családra

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Újabb, korábban már visszaszolgál-
tatott Bánffy-vagyonokat perelt vissza
a román állam olyan perekben, ame-
lyeket a kormány Fehér megyei területi
képviselője, Dănuţ Emil Halalai pre-
fektus indított, arra hivatkozva, hogy
egykori tulajdonosukat, Bánffy Dániel
volt mezőgazdasági minisztert 1952-
ben vagyonelkobzásra ítélte egy román
népbíróság.

A perek helyzetéről az Agerpres hír-
ügynökség adott hírt kedden a Fehér
megyei prefektusi hivataltól szerzett
információkra hivatkozva. Mint kö-
zölte: a prefektusi hivatal keresete nyo-
mán négy birtoklevelet jogerősen
megsemmisítettek a bíróságok, három
esetében első fokon megnyerték a pert,
de az örökösöknek még van fellebbe-
zési lehetőségük.

Amint az Agerpres részletezte: a
gyulafehérvári táblabíróság jogerősen
megsemmisítette egy, a Nagyenyed
melletti Háporton faluban visszaszol-
gáltatott 45 hektár legelő és 23,75 hek-
tár erdő 2009-ben kiállított
birtoklevelét. A Fehér Megyei Tör-
vényszék jogerősen megsemmisített
egy Háporton határában fekvő 9 hek-
táros szántó, és egy Magyarlapád ha-
tárában fekvő 40 hektáros szántóföld
visszaszolgáltatása nyomán 2007-ben,
illetve 2010-ben kiállított birtoklevelet.

A beszámoló szerint a nagyenyedi
bíróság első fokon elfogadta a prefek-
tus keresetét három magyarlapádi er-
dőparcella visszaszolgáltatásának az
érvénytelenítésére. Ezek együttes terü-
lete 35 hektár. Ezek a bírósági határo-
zatok azonban még nem váltak
jogerősekké.

A Bánffy Dániel báró leszármazott-
jai által visszaigényelt vagyon tényle-
ges visszaszolgáltatása ellen korábban
a Maros megyei prefektus indított pert
a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos
Tanács (CNSAS) által kibocsátott do-
kumentumra hivatkozva. A dokumen-
tum szerint Bánffy Dániel vagyonát
nem a kommunista rezsim államosí-
totta jogtalanul, hanem egy bírói dön-
tés eredménye a vagyonelkobzás.

A CNSAS dokumentuma a bukaresti
törvényszék 1952. december 3-án ho-
zott ítéletét tartalmazza, amely szerint
Bánffy Dánielt 8 év kényszermunkára
és 10 év polgári jogvesztésre, valamint

teljes vagyonelkobzásra ítélik 1940 és
1944 között elkövetett emberiesség el-
leni bűncselekmények miatt.

A Maros megyei prefektus által in-
dított perben 2018 júliusában Giurgiu-
ban kimondott ítélet visszajuttatta a
román állam tulajdonába azt a több
mint 9300 hektárnyi erdőt Ratosnya,
Gödemesterháza és Palotailva környé-
kén, amelyeket 2007-ben jogerősen
visszaszolgáltattak Bánffy Dániel örö-
köseinek, azonban ténylegesen soha
nem adtak át nekik.

Báró Bánffy Dániel (1893-1955) er-
délyi földbirtokos 1940-ben lett képvi-
selő a magyar országgyűlésben, az
Erdélyi Párt színeiben. 1940. december
30. és 1944. március 22. között föld-
művelésügyi miniszter volt a Teleki-, a
Bárdossy-, és végül a Kállay-kormá-
nyokban. A német biztonsági szervek
1944. októberében elfogták, mert be-
kapcsolódott a „kiugrási kísérlet” elő-
készületeibe, a fogságból decemberben
sikerült megszöknie. A kommunisták
1951-ben kitelepítették rózsadombi há-
zából, 1952-ben pedig a bukaresti nép-
bíróság távollétében vagyonelkobzásra
és nyolcévi kényszermunkára ítélte.
Európai jogorvoslatban bíznak 
a Bánffy-örökösök

A Bánffy-örökösök abban bíznak,
hogy az Emberi Jogok Európai Bíró-
sága rendezi a román állammal fenn-
álló vagyonvitájukat. Erről Bánffy
Farkas, Bánffy Dániel egyik örököse
nyilatkozott az MTI-nek azt követően,
hogy a Maros megyei erdőik után több
Fehér megyei birtokukat is visszape-
relte a román állam.

„Jelenleg a strasbourgi bíróságon
vagyunk a Maros megyei tízezer hektár
erdővel, és a nemzetközi eredmények
alapján felújítjuk Fehér megyei pereket
is” – fogalmazott kedden Bánffy Far-
kas.

Hozzátette: a Fehér megyei perek
egyértelműen bukaresti nyomásra in-
dultak. Ugyanazokra az okokra hivat-
kozva újítják fel a pereket, mint Maros
megyében. „A perújítási beadványok-
ban még a vesszőhibák is ugyanott
vannak, tehát egyértelmű, hogy köz-
pontosított támadás folyik ellenünk” –
jelentette ki az örökös. (MTI)

Újabb Bánffy-vagyonokat 
perelt vissza a román állam



Anőnapi nyüzsgést Ingrid mindig ne-
hezen viselte. Ingerelte a virágcsok-
rokkal „felfegyverkezett”, kiöltözött

ajándékozók, a kávézókat, vendéglőket el-
lepő, hangosan kacarászó ünnepeltek látvá-
nya. Ha tehette, a munkahelyi buliból is
kimentette magát. Legszívesebben ki sem
mozdult volna ilyenkor otthonról, csak „be-
kuckózta” volna magát az ágyba, hogy meg-
nézzen pár akciófilmet a lánya laptopján. A
miértekről nem szívesen beszélt. Pár hónap-
pal ezelőtt, egy közös sörözés alkalmával
mégis előkerült a téma. Később mintha meg-
bánta volna, hogy beengedett életének ebbe
a titkos szobájába, de végül beleegyezett,
hogy, ha majd időszerű lesz, másokkal is
megosszam történetét.

– Nehezen jöttem a világra, anyámat az
utolsó percben „császárolták”, majdnem ott
maradt a műtőasztalon. Azt hiszem, soha
nem tudta nekem megbocsátani, hogy az ér-
kezésemmel veszélybe sodortam az életét.
Ahányszor csak alkalma adódott, mindig ér-
tésemre adta, hogy fiúgyermekre vágyott,
nem pedig egy „pisis” leánykára. Édes-
apámmal egészen más volt a kapcsolatom, ő
rajongva szeretett. A nevemet is tőle kaptam,
hiszen a születésem után ő ment el bejelen-
teni. Anyám legtöbbször Ignácnak szólított,
de sosem viccesen, becézőleg, inkább csú-
fondárosan. Kiskoromban a hajamat rövidre
vágatta. Volt egy gyermekfodrászat a Kos-

suth utcában, oda cipelt el kéthavonta. Va-
lami játékzebrára kellett felülnöm, és amíg
a frizurám készült, a fodrásznő kétpercen-
ként rám szólt, hogy húzzam ki magam. Utál-
tam az egész felhajtást a mosástól az utolsó
igazításokig, de utána kivételesen cukrász-
dába mentünk, és ezért megérte elviselni.
Nem annyira a sütemény vagy az üdítő miatt
vártam ezeket az alkal-
makat, hanem azért,
mert anyámmal lehet-
tem. Bármilyen furcsán
hangzik, gyermekkorom
nagy ambíciója az volt,
hogy megkedveltessem magam vele.

– Sikerült? – törtem meg a hirtelen beálló
csendet.

– Nem mondanám. Sőt – villant át egy ke-
serű, ironikus mosoly beszélgetőtársam
arcán. – Harmadikos voltam, amikor elkö-
vettem azt a „bűnt”, amiért anyám hosszú
éveken át haragudott rám. Március elején
fényképész jött az osztályba, hogy megörö-
kítse az ünneplőbe öltözött gyermekeket. A
fotóink egy virágos üdvözlőlapra kerültek
fel, amelyre gyöngybetűkkel írtuk az anyák-
nak szóló nőnapi jókívánságokat. Minden
köszöntő úgy végződött, hogy „szerető
leányod” vagy „fiad”, majd a tanuló neve.

Én legszívesebben Ingrid helyett Ignácot
írtam volna, de tudtam, hogy nem lehet, mert
a szigorú tanítónőnk nem értékelné a hely-
zetet. De a gondolat, hogy szokásomtól elté-
rően valami szabálytalanságot elkövessek,
már ott mocorgott bennem. A fotós üdvözlet
mellé kézimunkával is meg kellett lepnünk az
édesanyákat, egy textíliából készült virág-

montázs volt az aján-
dék. Az ilyesmiben
sosem jeleskedtem, így
elhatároztam, hogy az
alkotásomat elcseré-
lem az első tanulóéval,

aki csodálatos kollázst készített. Mivel azon
a héten én voltam a szolgálatos, és a kicsen-
getések után bent kellett maradnom az osz-
tályteremben, a legutolsó szünetben
könnyűszerrel be tudtam nyúlni az éltanuló
táskájába, hogy elvegyem az ajándékát, és a
helyébe a magamét csempésszem be. Nem
tudom, hogy gondoltam, hogy nem derül ki
a turpisság, mindenesetre még aznap dél-
után nagy ramazuri lett belőle. Anyám két
hétig egy szót sem szólt hozzám, a magavi-
seleti jegyemet pedig lehúzták kilencesre. A
„megkárosított” osztálytárs, akivel addig
elég jóban voltunk, sokáig neheztelt rám, de
azt jogosnak éreztem, nem bántott annyira,

mint anyám haragja. 
– Később sem változott a kapcsolatotok?
– A lányom születése után éreztem először,

hogy anyám végre megenyhült. Érdekes
módon az unokáját első perctől imádja, min-
denben támogatja. Mintha be akarná pótolni
a velem elmulasztott érzéseket, élményeket.
Amikor a férjemmel különváltak az útjaink,
még kicsi volt a gyerek, és amíg a válóper és
az osztozkodás zajlott, anyám magához
vette. Sokszor úgy érzem, jobban ragaszko-
dik hozzá a lányom, mint hozzám. De biztos,
hogy ennek is megvan az oka. Talán nem
tudtam annyi melegséget, szeretetet adni
neki, amennyire szüksége lett volna.

– Volt olyan március 8-a az életedben,
amire szívesen emlékszel?

– Egy mindenképpen. Akkoriban még csak
jártunk a volt férjemmel, és éppen nőnap
előtt csúnyán összevesztünk. Március 8-án
mégis megjelent az ajtóban, és elhívott a ká-
vézóba. Miután nagy nehezen találtunk egy
üres asztalt, rendelni ment a pulthoz, egy
óvatlan pillanatban azonban eltűnt a helyi-
ségből. Azt hittem, lelépett, és ezzel a meg-
alázó gesztussal érzékelteti, hogy mindennek
vége közöttünk. Már éppen távozni akartam,
amikor feltűnt egy hatalmas rózsacsokorral.
Tudom, giccses helyzet, nekem mégis sokat
jelentett. Azt hiszem, édesapámat leszámítva
akkor az egyszer éreztem úgy, hogy igazán
fontos vagyok valakinek.

Úgy tűnik, újabb tradícióval gaz-
dagodott Marosvásárhely: egy
olyan versennyel, amelyen a
nagyközönség előtt ismeretlen,
kiadói, avagy országos rádiós
múlttal nem rendelkező együtte-
sek mutathatják meg tudásukat,
dalaikat, eredetiségüket, és
amelynek nyertesei valós marke-
tingértékű nyereményekkel tá-
vozhatnak.

A tatabányai székhelyű Peron Music
Alapítvány által szervezett, és a maros-
vásárhelyi Rocksuli közreműködésével
létrehozott tehetségkutatóról, ugyanak-
kor a Peron székelyföldi tehetségkutató-
inak döntőjéről van szó, amelyre
második alkalommal került sor a
Jazz&Blues Clubban. A Peron Music
Alapítvány eddig több mint húsz Kár-
pát-medencei tehetségkutatót szervezett,
amelyeken több száz zenekart léptetett
színpadra, 70 tehetséget indított útjára.
Az alapítvány együttműködik Magyar-
ország több könnyűzenei tehetségkutató
fesztiváljával, és rendszeresen delegál,
illetve fogad zenekarokat az ország kü-
lönböző tájairól, valamint a környező
országokból. A 2018-ban útjára indított
marosvásárhelyi Peron Music tehetség-
kutató az örömzene rendszerében, az
NKA Hangfoglaló Program támogatásá-
val valósult meg, a szervezők erdélyi és
magyarországi, bármilyen stílusban al-
kotó magyar együtteseket, élő zenei,
hangszeres produkciókat vártak, és fel-
tétel volt egyebek mellett, hogy a jelent-
kező előadóknak, együtteseknek ne
legyen lemezkiadói és országos rádiós
múltjuk, saját dallal nevezzenek.

A tehetségkutató március 2-án, szom-
baton du. 1 órakor vette kezdetét a Sör-
ház utcai klub nagytermében, ekkor ült

a színpad elé a két ítésztestület; a Peron
Music Alapítvány hagyományai szerint
a negyedórán keresztül játszó, 2-3 dalt
előadó együttesek produkcióit egy diák-
zsűri és egy szakmai zsűri is kiértékelte,
az előbbinek a tagjai együttesenként tíz
ponttal szavazhattak, illetve tetszéstől
függően zöld, avagy vörös lapot kellett
felmutatniuk, míg a szakmai zsűri min-
den formációnak legtöbb ötven pontot
adhatott: maximum tíz pontot a szakmai
tudásra, tízet a szövegre, húszat az egye-
diségre, eredeti törekvések felmutatá-
sára, míg tízet az összképre. A
marosvásárhelyi szakmai zsűrit magyar-
országi részről Andrásik Remo, a Hang-
szerek Országos Szövetségének
főtitkára, Bajnai Zsolt, az NKA Hang-
foglaló Program vezetője, míg helyi
részről Demeter József „Döme” DJ, a
Jazz&Blues Club menedzsere, tulajdo-
nosa és Kaáli Nagy Botond, lapunk
munkatársa, rendezvényszervező, az
Auld Cut MC motorosklub elnöke al-
kotta.

A részt vevő zenekarokat, szervező-
ket, a zsűrit és a közönséget Cserteg Ist-
ván, a Peron Music Alapítvány egyik
alapítója üdvözölte, majd kezdetét vette
a koncertsorozat: az előválogatók után a
marosvásárhelyi döntőn színpadra álló
együttesek közül sorrendben elsőként a
kolozsvári, megkérdőjelezhetetlenül
egyedi nevet viselő A Csajod nevű, há-
romtagú (férfi)formáció lépett a szín-
padra, egy jófajta, húzós, meglepő
elemekből építkező, de szerethető ek-
lektikus, pop-rock-funky-alternatív-
diszkó zenével, amely nagyszerű
kezdésnek bizonyult, a télvégi letargiá-
ból felspanolt közönséget, ítésztársulatot
egyaránt. A délután folyamán hat to-
vábbi együttes lépett fel, és bizonyította

rátermettségét: a 2017-ben alakult SIC-
TON-t a Kovásznai Gyermekvédelmi
Központ tizenéves lakói és intézmény-
vezetőjük alapította, dalaik a nyolcva-
nas-kilencvenes évek magyar
popmuzsikáját idézték, esetükben a
zsűri nagyra értékelte a zeneszerzést és
a közös muzsikálást mint produktív,
közös tevékenységet. Marosvásárhely-
ről több együttes is bejutott a döntőbe:
az RKS rocksulis háttérrel bír, és fiatal
tagjai ellenére egészen ősi, minőségi
rockzenével jelentkezett. A szászrégeni
Kentaur Soul a szintén rocksulis Ken-
taurock utódformációja, a zsűri nagyra
értékelte az évközbeni stílusváltást, a
mai, modern, zúzós, dallamos, összetett,
energiabombaként robbanó metál hang-
zást, a friss, nívós dalokat. A marosvá-
sárhelyi Dark Wonders szimfonikus-
gótikus stílusban fogant metálzenével
jelentkezett, míg a gyergyószentmiklósi
Nihil alternatív-punk-rock stílben fo-
gant dalokkal lépett fel. Az estet a nap
meglepetése, a szintén marosvásárhelyi,
indie-pop-rock műfajban mozgó Szin-
taxis zárta egy őrületesen lendületes
produkcióval, amelyet a kiemelkedő
zenei tudás, az összetettségükben is
megjegyezhető dalok és magával ragadó
hév jellemzett. 

A változatos és pörgő műsort, majd a
zsűri döntéshozatalát követően a
dzsesszklub színpadán álló szervezőcsa-
pat – a Peron Music, valamint a Rock-
suli vezetői – és ítésztestület
társaságában Cserteg István és Bajnai
Zsolt üdvözölték a résztvevőket, gratu-
láltak a zenekaroknak, majd ismertették
a II. Peron Music tehetségkutató feszti-
vál díjait. Az ítésztársulat egyhangú
döntése alapján Andrásik Remo az Új-
falusi Gábor-különdíjat kimagasló zenei
tehetségéért Laczkó Boginak, a Nihil ze-
nekar frontemberének és ritmusgitáro-
sának adta át; további különdíjként a
Nihil és az RKS koncertmeghívást ka-
pott Székelyudvarhelyre; a Rocksuli-
estre koncertmeghívást kapott a Dark
Wonders és a Nihil. A II. Peron Music
tehetségkutató fesztivál nagydíjait az
alapítvány elnöke, Pap Tibor adta át. A
verseny harmadik díját (koncertmeghí-
vás és stúdiófelvételek) a Kentaur Soul
nyerte; második díjat kapott (koncert-
meghívás, magyarországi, erdélyi fellé-
pések és stúdiófelvétel) A Csajod, míg
az erdélyi döntő fődíját (a tatabányai
Peron Tehetségközpontba való meghí-
vás, koncertmeghívások és az október-
ben zajló, budapesti Music Expo Öröm
a Zene döntőjén való megméretkezési
lehetőség a 2+1 millió forintos fődíjért)
a Szintaxis érdemelte ki. 

A marosvásárhelyi döntő ismét jó
hangulatú, nívós eseménynek bizonyult,
és immár eldöntött tény: 2020. március
7-én harmadik alkalommal is sor kerül
rá. A hagyomány megszületett.
(Miklóssy)

II. Peron Music tehetségkutató fesztivál
Hagyomány született
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Vigyázat, vírusveszély! – jelent meg a minap ki tudja
hányadszor a számítógépem képernyőjén, amint rákap-
csolódtam a Facebookra. Komolyan veszem az ilyen vész-
jelzéseket, a magam és mások készülékét sem akarnám
megfertőzni, nem nyitom ki, törlöm a gyanús üzeneteket.
És a vírusölő sem tétlenkedik. Eddig sikerült elkerülnöm
a rosszindulatú támadások, a fertőző vírusok, férgek, tró-
jai programok okozta tetemesebb károkat. Egy mai évfor-
dulós esemény miatt mégis úgy gondolom, foglalkoznom
kell a témával. 1991-ben ezen a napon aktivizálta magát
a Michelangelo számítógépvírus, ami, mint később kide-
rült, a múlt század 90-es éveinek egyik legkártékonyabb
komputerkódjává vált. Csalafinta hackerek már korábban
kidolgozták az adatpusztító programot, de valamiért ekkor
tartották alkalmasnak, hogy akcióba léptessék. Tudjuk,
hogy megy ez, azóta számtalan filmben láttuk, milyen oko-
sak, leleményesek, nagy tudásúak és elszálltak ezek a fiúk,
lányok, mennyi bajt, kalamajkát képesek okozni a trollko-
dásukkal. Esetenként nyilván jót is tehetnek, ha a helyzet
úgy hozza. Ebbe most ne menjünk bele. Tény, hogy már-
cius 6. a reneszánsz egyik legnagyobb és legsokoldalúbb
művészének, Michelangelo Buonarrotinak a születés-
napja, legkézenfekvőbbnek tűnt, hogy róla nevezzék el ezt
az Új-Zélandon felfedezett „időzített bombát”. Ámbár
1475-ben, amikor ő a világra jött, az IT-nek, a számítás-
technikának, informatikának még híre-hamva sem volt.
Nagy adag abszurditás is van abban, hogy az alkotás, az
értékteremtés óriásának a nevét viselje ez az információ-
törlő akármi. A névválasztás mégsem tekinthető csak a
naptári aktualitás véletlen szeszélyének. Ha annak idején
az emberi tudás, a tudomány megközelítette volna a je-
lenkori szintet, biztos, hogy a maga korát messze túlszár-
nyaló festő, szobrász, műépítész, polihisztor zseni a
komputerezés, a digitalizálás terén is csodálatos dolgokat
hozott volna létre. Egyébként nem csupán Michelangelo-
vírusról beszélhetünk. Van Michelangelo-kód is. Az itáliai
Mester talán legismertebb remekműve, a vatikáni Sixtus-
kápolna mennyezeti freskóciklusa kapcsán kerül mind-
egyre szóba. A páratlan alkotás egyes megszállott
kutatóinak feltételezése szerint Michelangelo anatómiai
képleteket, felületes ránézésre észrevehetetlen tudnivalókat
rejtett az 540 négyzetméteres festménybe. Bizonygatják,
hogy a freskót alkotó 38 lap közül 34 az emberi anatómi-
ával is rokonítható. A mű legismertebb részlete, a popkul-
túrában, reklámszakmában is számos feldolgozást
elszenvedett jelenete, az Ádám teremtése pedig állítólag
magában rejti az emberi agy pontos keresztmetszeti képét.
Érdemes utánanézni a világhálón, kedves olvasó, látvá-
nyos, érdekes az ilyenszerű feltételezések szférája. Onnan
hamar el lehet jutni a Leonardo-kódhoz is. És vége-hossza
nincs a kalandozásnak. Persze legalább annyira leköthet
a két zseni művészete, sajátos alkotói univerzuma is. Aki
számára hozzáférhető, azért mégis inkább a művekkel
való közvetlen találkozást ajánlom. Pár hónappal ezelőtt,
amikor újranyílt Budapesten a felújított Szépművészeti
Múzeum, a Michelangelo-termet is megcsodálhattam. És
Leonardo da Vinci Lovasát, illetve az azt övező nagyszerű
kiállítást. Rövidesen Michelangelo munkáiból is látható
lesz egy válogatás a Szépművészetiben. A Budapesti Ta-
vaszi Fesztivál egyik fő attrakciója lesz. Középpontjában
Buonarroti rajzművészete áll. Abban főszerepet játszott
az emberi test. Közel 30 akttanulmányt is láthatunk majd
a tárlaton, ahol más kiemelkedő 16. századi itáliai rajz-
művészek – Leonardo, Raffaello, Signorelli és még több
kiválóság – képeivel is találkozhatunk április 5. és június
30. között. Hagyjuk, hogy nyugodtan fertőzzön csak a mű-
élvezet jótékony vírusa. (N.M.K.)

Ingridből Ignác

Erről jut eszembe

A Szintaxis együttes
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Januárban 6,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi
forgalom volumene az előző év azonos időszakához
mérten – közölte kedden a statisztikai intézet. A sze-
zonális és naptárhatással kiegészített adatok szerint 6,1
százalékos volt a növekedés üteme.

A kiigazítatlan növekedéshez főleg a nem élelmi-
szerek  értékesítésének 9,4 százalékos emelkedése já-
rult hozzá. Az üzemanyag-eladás 5,8 százalékkal
emelkedett, míg az élelmiszerek értékesítése 4,3 szá-
zalékkal volt nagyobb tavaly januárhoz mérten. Az

előző hónaphoz képest a szezonálisan és naptárhatás-
sal korrigált adatok szerint 1,9 százalékkal csökkent a
forgalom. Tavaly 5,4 százalékkal nőtt a kiskereske-
delmi forgalom volumene az előző évhez képest, mi-
után 2017-ben még 10 százalékkal, 2016-ban 13
százalékkal gyorsult. A növekedés azt követően fele-
ződött meg, hogy az előző évi adócsökkentések és bér-
emelések már kevésbé éreztetik hatásukat a
fogyasztásban. A belföldi fogyasztás így is a romániai
gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje. (MTI)

Januárban 6,6 százalékkal nőtt 
a kiskereskedelmi forgalom

Szerkesztette: Benedek István

PayU: a romániai 
e-kereskedelem meghaladja
2019-ben a 4,5 milliárd eurót
A PayU előrejelzése szerint a ro-

mániai e-kereskedelem meghaladja
2019-ben a 4,5 milliárd eurót, a nö-
vekedési trend pedig az elkövet-
kező években is folytatódik olyan
körülmények között, hogy egyre
bővül a határokon átnyúló online
kereskedelem.

„A romániai kereskedőknek
naprakészeknek kell lenniük az új
trendekkel, a határokon átnyúló on-
line kereskedelem pedig az egyik
legfontosabb ezek közül. A mi ta-
pasztalatunk szerint ez az a mód,
amivel akár 50 százalékkal is nö-
velni tudják eladásaikat, és érde-
mes számolni a legnagyobb
gyarapodást regisztráló feltörekvő
piacokkal” – tanácsolja Marius
Costin, a PayU Románia vezetője.

Az online fizetési szolgáltatáso-
kat nyújtó platform becslései sze-
rint néhány éven belül a határokon
átnyúló online kereskedelem ké-
pezi majd az internetes értékesíté-
sek harmadát. A 2018-as évre
vonatkozó online vásárlási baromé-
ter szerint tavaly például minden
tíz online vásárló közül hat vette
meg más országból a kiválasztott
terméket, és 76 százalék azt
mondja, jó tapasztalat volt. A ke-
reskedők ráfekszenek erre a hul-
lámra.

Egy nemrég nyilvánosságra ho-
zott felmérés is azt mutatja, hogy a
cégek 66 százalékának áll szándé-
kában új piacokat meghódítani.

„Az e-kereskedelem nagy sze-
replői máris nemzetközi terjeszke-
désbe kezdtek, a romániai piacon
is, és a helyi cégek erős versenytár-
saivá válnak. Csak a trend folytató-
dására tudunk számítani, főként
amiatt, hogy az új szabályokkal el-
törölték az online térben alkalma-
zott, indokolatlan geokódolást.
Azok a romániai webáruházak,
amelyek már külföldre is kiterjesz-
tették vállalkozásukat, nagyon jó
eredményeket értek el” – fogalma-
zott Marius Costin.

Egy másik fontos trend, hogy a
vevők a vásárlási tapasztalataik
alapján kezdik megkülönböztetni a
cégeket, az Accenture-jelentésben
közzétett, legfrissebb adatok sze-
rint a brandet váltó fogyasztók 41
százaléka a személyre szabott aján-
lat hiánya miatt tette ezt, 50 száza-
lék pedig azt mondja, hogy negatív
vásárlási tapasztalat miatt döntött a
váltás mellett.

Az e-kereskedelem az egyik leg-
gyorsabb növekedést regisztráló
ágazat, a Statista szerint 2020-ra vi-
lágviszonylatban meg fogja haladni
a 3,5 billió eurót. (Mediafax)

A kormány módosítani fogja a bankadó be-
vezetéséről szóló, tavaly év végén elfogadott
sürgősségi rendeletet, de nem fogja hatályon
kívül helyezni a jogszabályt – jelentette ki
hétfőn Viorica Dăncilă miniszterelnök a parla-
mentben. A kormányfőt az ellenzéki Nemzeti
Liberális Párt (PNL) hívta a törvényhozói tes-
tület elé, hogy adjon számot a tavalyi 114-es
számú sürgősségi kormányrendeletről,
amely az ellenzék szerint a csőd felé viszi a
gazdaságot.

A bankok eszközeire kivetett úgynevezett kapzsi-
sági adó alkalmazásáról a miniszterelnök elmondta:
jelenleg tárgyalásokat folytatnak az érintett felekkel,
ezt követően módosítani fogják a hatályos rendelke-
zéseket. A kormányfő ugyanakkor megvédte a január
1-jétől hatályban levő rendeletet, amely – mint
mondta – különböző gazdaságösztönző intézkedése-
ket is tartalmaz.
Az RMDSZ az adó gyakorlatba ültetésének jövő évre
halasztását szorgalmazza

Az RMDSZ továbbra sem ért egyet a kormány
2018/114-es számú sürgősségi kormányrendeletével
– tájékoztat a szövetség hírlevelében. Állításuk szerint
a hatástanulmány nélkül készült rendelet alapjaiban
befolyásolná és változtatná meg a fiskális és gazda-
sági rendszerre vonatkozó törvényeket Romániában.
A hétfői képviselőházi plénumi vitán Benedek Zaka-
riás ismertette az RMDSZ álláspontját, és több, a kor-
mányrendeletet módosító javaslatot is bemutatott,
amelyet a szövetség dolgozott ki. Az RMDSZ által
kidolgozott módosítások egyaránt érintik az energe-
tika, bank, építőipar területét, valamint a magánnyug-
díjalapot is. „Számunkra elfogadhatatlanok azok a
sürgősségi kormányrendeletek, amelyek az ország fis-
kális és gazdasági rendszerét egyik hónapról a má-
sikra módosítják előzetes hatástanulmányok és
felkészülés hiányában. Éppen ezért továbbra is azt
kérjük, és ezúttal a miniszterelnöktől, hogy csak
2020-tól ültesse gyakorlatba ezen rendeletet” –
mondta Benedek. „Meg kell győződnünk arról, hogy
az ilyen jellegű fiskális módosítások nem lebénítják,
hanem korrekciókat vezetnek be a gazdasági szféra
működésébe, és főleg arról, hogy a több mint húsz
pontban számos törvényt módosító rendelet megala-
pozott minden szempontból” – hangsúlyozta Benedek
Zakariás a parlamenti vitán.

Raluca Turcan nemzeti liberális párti képviselő fel-
szólalásában a miniszterelnököt támadta, arra is rá-
mutatott, a kormányfő már mandátuma első napján
hazudott, hiszen azt mondta, hogy az általa vezetett

kormány nem fog új adókat bevezetni, mégis ezt tette
a 114-es rendelettel, amelyet ráadásul az érintettekkel
való előzetes egyeztetés nélkül fogadott el. A liberális
törvényhozó felszólította Viorica Dăncilát, hogy
vonja vissza a rendeletet, „ne sodorja a szakadék szé-
lére a román gazdaságot”.

Ezt kérte a kormányfőtől a Mentsétek Meg Romá-
niát Szövetség (USR) elnöke, Dan Barna is, aki sze-
rint a 114-es rendelet „felbombázza a gazdaság több
stratégiai ágazatát”, az energetikai, a bank- és a táv-
közlési szektort, és felszámolja a nyugdíjrendszer ket-
tes pillérét. A rendelet hatályon kívül helyezését kérte
a Népi Mozgalom Párt (PMP) is. „Ahogy mindezt ki-
gondolták, és amennyi kárt tesz az országnak a 114-
es rendelet, azt hiszem, menesztenie kellene személyi
tanácsadóját, az első fokon nyolc év börtönbüntetésre
ítélt Darius Vâlcovot, aki e rendelet kieszelője (...) és
mellette a parlament másik elítéltjét, Liviu Dragnea
PSD-elnököt” – fogalmazott Adrian Mihaiţă Todoran
PMP-s képviselő. Hétfőn közben hallgatólagosan el-
fogadta a szenátus a 114-es sürgősségi rendeletet jó-
váhagyó törvény tervezetét. A jogszabály-javaslat
hallgatólagos elfogadásának határideje március 1-jén
járt le. A szenátus plénumának múlt szerdai ülésén a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség (USR) törvényhozói kérték,
hogy tűzzék napirendre a jogszabálytervezetet, de
igénylésüket nem bocsátotta szavazásra Şerban Va-
leca ülésvezető, így az ellenzéki szenátorok elhagyták
a termet. A tervezetről a képviselőházi szavazás lesz
a döntő. 
Részletek a minisztertől

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter a rendelet
módosításáról folyó vita kapcsán a parlament folyo-
sóján újságíróknak elmondta: egyebek mellett az a ja-
vaslat merült fel, hogy ne a bankközi
hitelkamatlábhoz kössék a bankadó fizetését, hanem
a pénzintézetek félévente vagy évente fizessék az il-
letéket. A rendelet jelenleg negyedéves fizetési köte-
lezettséget ír elő. A Hotnews.ro hírportál értesülése
szerint az egyik lehetőség az, hogy a bankadót az ak-
tívák 1,2 százalékáról 0,5 százalékra csökkentik. A
pénzügyminiszter egy csütörtökön keltezett, de hétfőn
a média által nyilvánosságra hozott levélben meg-
ígérte a Standard and Poor’s hitelminősítőnek, hogy
a hatóságok csökkenteni fogják az adó mértékét, és
nem kötik annak mértékét a bankközi hitelkamatláb-
hoz. A levelet azt követően írta a pénzügyminiszter,
hogy a hitelminősítő aggodalmát fejezte ki a bankadó
miatt, és a média szerint emiatt rontani tervezi Romá-
nia hitelbesorolását. (hírösszefoglaló)

Módosítaná a kormány a kapzsisági adót

Hétfőtől lehet jelentkezni a
MOL-csoport Growww 2019 elne-
vezésű, díjnyertes tehetséggondozó
programjára, amely páratlan lehető-
séget kínál a friss diplomásoknak
arra, hogy karrierjüket a kelet-
közép-európai régió egyik legna-
gyobb vállalatánál kezdjék meg. A
program segítségével a MOL az
iparági szakemberek új generáció-
jának támogatására törekszik, lehe-
tőséget nyújtva a résztvevőknek
arra, hogy az egyik legösszetettebb
iparágban dolgozva a valós életben
előforduló üzleti kihívásokat ismer-
jenek és oldjanak meg. A programra
április 28-ig lehet jelentkezni.

A MOL-csoport több mint 140
álláshelyet kínál a műszaki, üzleti,
informatikai, társadalom- és termé-
szettudományi területeken. A prog-
ramba legfeljebb egyéves
munkatapasztalattal rendelkezők je-
lentkezhetnek, akár a budapesti
központba, akár a MOL-csoport tíz
országban (Ausztria, Horvátország,
Cseh Köztársaság, Magyarország,
Olaszország, Norvégia, Lengyelor-
szág, Románia, Szlovákia, Szlové-

nia) működő leányvállalataihoz. Az
intenzív, egyéves program során a
résztvevőknek lehetőségük nyílik
megismerkedni a MOL-csoport te-
vékenységének minden üzleti és
működési területével. A munkahelyi
tanulás és a MOL különböző ipari
létesítményeibe tett látogatások
mellett a fiatal szakemberek struk-
turált oktatási program keretében
sajátíthatják el az ágazatra vonat-
kozó ismereteket, ami egyben ki-
váló lehetőség a vállalat vezetőivel
való megismerkedésre, a szakmai
kapcsolatok építésére. Minden
résztvevőt egy mentor támogat, aki
szakmai útmutatást és visszajelzést
nyújt, valamint segíti a dinamikus,
interkulturális munkakörnyezethez
való alkalmazkodást.

„A Growww program 2007-es
indítása óta minden évben több
mint hatezer pályázat érkezett be
hozzánk. Eddig több mint kétezer
jelentkezőt vettünk fel a Growww
programba, akiknek 80%-a a válla-
latnál folytatta pályafutását. A kie-
melt tehetséggondozó programunk
folyamatos népszerűsége számomra

újabb bizonyíték arra, hogy a MOL
a kelet-közép-európai régió egyik
legvonzóbb munkáltatója. Globális
vállalatként lehetőséget adunk a fi-
ataloknak arra, hogy merjenek na-
gyot álmodni, és elképzeléseiket
meg is tudják valósítani. Meggyő-
ződésem, hogy a vállalat stratégiai
átalakításának megkezdésével az
innovatív szemléletmód ösztönzése
még fontosabbá vált ahhoz, hogy
képesek legyünk megfelelni a jövő
kihívásainak” – mondta Zdravka
Demeter Bubalo, a MOL-csoport
HR igazgatója.

Az elmúlt évtized során a
Growww program széles körű elis-
merést kapott, és a vállalat valódi
védjegyévé vált. A program a kate-
góriájában legmagasabb, közel
80%-os megtartási arányt ért el,
emellett tavaly jóval az olaj- és gáz-
ipari átlag feletti, 40%-os volt a nők
aránya a felvettek között. 

A 2019. évi Growww program-
mal kapcsolatos további informá-
ciók a molgroup.info/growww
oldalon érhetőek el.

A MOL-csoport integrált, buda-

pesti központú, nemzetközi olaj- és
gázipari vállalat, amely 26.000 fős
nemzetközi, dinamikus szakember-
gárdájával több mint 30 országában
van jelen, és több mint 100 éves
iparági múlttal rendelkezik. A MOL
kutatási-termelési tevékenysége a
szénhidrogéniparban szerzett több
mint 80 évnyi tapasztalatra épül. A
vállalat változatos portfólióval ren-
delkezik, amelynek részeként tizen-
három ország olaj- és gáziparában
van jelen, közülük nyolcban folytat
termelést. A MOL-csoport négy fi-
nomítót és két petrolkémiai üzemet
működtet integrált ellátásilánc-me-
nedzsment keretében Magyarorszá-
gon, Szlovákiában és
Horvátországban, kiskereskedelmi
hálózata pedig közel 2000 töltőállo-
mást számlál Közép- és Délkelet-
Európa kilenc országában.

A csoport hazai leányvállalata, a
MOL Románia az ország egyik leg-
jelentősebb olajipari vállalata, több
mint 20 éves jelenléttel a hazai pia-
con. A MOL Románia gazdag ter-
mék- és szolgáltatás-portfólióval
rendelkezik az üzemanyag, kenő-

anyag, petrolkémiai termékek és bi-
tumen forgalmazása terén. A válla-
lat 218 töltőállomást üzemeltet,
valamint két üzemanyag-lerakatot
Mezőtelegden és Gyurgyevóban
(Giurgiu), valamint egy LPG termi-
nált Mezőtelegden. A MOL Romá-
nia volt az első olyan olajipari
vállalat Romániában, amely hűség-
programot indított; a MOL Multi-
Bonus program két alkalommal
nyert első helyezést a QUDAL ro-
mániai hűségprogramokat rangso-
roló piackutatásában. 2017-től
kezdődően a MOL Románia annak
a NEXT-E projektnek része, amely
40 elektromos töltőállomás telepí-
tését célozza. A MOL Románia
aktív tagja a romániai közösségek-
nek egy olyan kiterjedt társadalmi
felelősségvállalási platform révén,
amely felöleli a Mentor, Gyermek-
gyógyító, Zöldövezet, Tehetségtá-
mogató és a Jogosítvány a jövőhöz
programokat. A körülbelül 250 al-
kalmazottat foglalkoztató MOL Ro-
mánia székhelye Kolozsváron van,
rendelkezik továbbá irodákkal Bu-
karestben és Aradon is. (közlemény)

A MOL-csoport idén is a legjobb friss diplomásokat várja a Growww programba
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Székelyföld legrégebbi közös-
ségi gazdálkodási formája a
közbirtokosság. A szabad
„székfoglalást” követő – a ha-
tárvédelmi kötelezettséggel
együtt járó – előjogok egyike
volt, amely a XVI. századtól
biztosította a méltányos erdő-
gazdálkodást a tagtelepülé-
seknek. A formát felszámolta
ugyan a kommunizmus, de a
pontosan követett, jegyzett
vagyoni helyzetnek köszön-
hetően az 1989-es rendszer-
váltást követően megjelent
földtulajdonjog-visszaszol-
gáltató törvények alapján si-
került visszakapni az
ingatlant, és egyesületként
tovább működtetni a közbir-
tokosságot, amely a megvál-
tozott gazdasági helyzetben
ha nem is nagy, de biztos jö-
vedelemforrást jelent a kö-
zösségeknek a környezet-
védelem mellett.

Ősfoglalás
A Marosszéki Közbirtokosság el-

nöke Péter Ferenc, a megyei tanács
elnöke, alelnöke Dászkel László,
egykori nyárádszeredai polgármes-
ter, ügyvezetője pedig Birtok
György, Nyárádremete volt polgár-
mestere, aki részletesen ismertette a
gazdálkodási forma múltját és jele-
nét. 

Minden egykori székely széknek,
így Marosszéknek is volt közbirto-
kossága. Azért alakultak ki ezek a
közösségi tulajdonformák, mert a
székelyek a Kárpát-medencei bevo-
nulásuktól számítva „ősfoglalás”
címen rendelkeztek ezekkel a terü-
letekkel. A székely szék mint köz-
igazgatási forma a XIII. században
alakult, 1876-ban lett belőle várme-
gye (Maros-Torda vármegye). A
marosszéki székhavas határát elő-
ször 1587. december 15-én jelölték
ki. Ezt felújították 1669-ben, 1673-
ban, 1759-ben, legutóbb 1873-ban,
a székhavast új néven telekkönyvbe
veszik mint Szováta területén talál-
ható birtokot. A közbirtokosságot
1876-tól az ősi Marosszék területén
fekvő havasok székely nemesi köz-
birtokossági szövetkezete néven
jegyzik be Marosvásárhelyen.

A közbirtokosság létrejöttétől a
székely székek székhavasain levő
erdőterületen az akkori lakosság
szabad „erdőlési” (sz.m.: erdőgaz-
dálkodás) jogot kapott. 1791–1812
között több erdélyi kormányszéki
rendelet szabályozza az erdőgazdál-
kodást. 1799-ben kiadják az erdő-
gyújtogatásról, 1800-ban az erdők
fenntartásáról, 1807-ben az erdő-
rendtartásról, 1811-ben az „erdőlés
rendjéről” szóló szabályzatot. 1812-
ben kijelölték Marosszék székhava-
sát, ami 8730 hektár erdő és 115 ha
legelőből állt. Az 1856-ban megje-
lent osztrák–magyar erdőtörvény
igen szigorú gazdálkodási feltétele-
ket teremtett. Előirányozta üzemter-
vek készítését, amit kötelező volt
betartani. Az 1872-ben megjelent

törvény szabályozta a vadászatot.
1873-ban a székhavas vagyonát be-
telekelik Szovátán 127 községre
Marosszék területén (Szovátától –
Erdőszentgyörgy – Kelementelke –
Nyárádszereda – Nyárádtő – Szent-
király – Mezőbánd – Sámsond –
Marosszentkirály – Marosszent-
györgy – Ernye – Ikland – jobbágy-
telki határdomb – Nyárádremete –
Szováta). 1873-tól képzett erdészt
állítanak a közbirtokosság élére,
akit havasgazdának neveztek. A ha-
vasgazda irányította a kitermelést, a
gazdasági tevékenységet, a vadá-
szatot és a horgászást, tartotta a
kapcsolatot a magyarországi ható-
ságokkal, a magyar királyi császári
főherceg irodájának küldte a beszá-
molót a kiadásokról, a legelőszét-
osztásról, -karbantartásról s a
vadászat megszervezéséről. Azt is
szabályozták, hogy a községek
hány állatot legeltethetnek egy adott
területen. Az 1879-es erdőtörvény
által bevezették a hivatalos állami
üzemtervek használatát, és létre-
hozták az erdészeti hatóságokat. A
XIX. század végére az erdőkiterme-
lés a Székelyföld legnagyobb ipará-
gává vált. Már a XVIII. században
szabályozták és fokozatosan szigo-
rították az erdőhasználatot, hiszen
jövedelmezővé kellett tegyék. Ezért
a szabad használatot meg kellett
szüntetni. A legeltetésért, fáért, szé-
nacsinálásért bért kellett fizessenek
az igénylők, a vadászati engedély is
pénzbe került, mivel az erdőt és a
legelőt karbantartó intézmény fenn-
tartása (felügyelők, gondnokok, er-
dőpásztorok) költséges volt.
Mindemellett a községek közintéz-
ményei (községháza, iskola, egy-
ház) szükségleteire tűzi- és
épületfát térítésmentesen biztosítot-
tak. Az egyének szabad erdőlését és
állataik legeltetését sem engedték
meg, mindenért díjat kellett fizetni.
A szigorú törvények bírságolták a
lakosság által elkövetett kihágáso-
kat, a falopást, az engedély nélküli
legeltetést, az orvvadászatot. A ki-
hágáson tetten érteket megbüntet-
ték, ami ugyancsak jövedelmet
hozott a közbirtokosságnak. 1918-
tól a közbirtokosság elnökét a főis-
páni hivatal nevezte ki.
Iparosodás, államosítás, 
piacgazdálkodás

A XX. század elején beindult az
iparosítás. 1906-ban Szovátán,
1915-ben Nyárádremetén üzembe
helyezik a kis nyomtávú vasutat.
Vasúton és vízen nagyobb mennyi-
ségben szállítják a kitermelt fát. A
Juhod- és Szováta-patak medrében
csatornát alakítottak ki, ahol
„bugák” segítségével Sóváradig
úsztatták a fát. (Sz.m.: a bugák a
meder szélén kialakított kis gátak
voltak, ahol felgyűjtötték a vizet,
majd kiengedve, megnövelték a
vízhozamot, hogy a megfelelő erő-
vel úsztassák a rönköket.) A fákat az
ún. geréb- (gereblye) helyeken
emelték ki és tették szekérre, ké-
sőbb autóra. A fát nem csak a XX.
században úsztatták e tájon. A köz-
birtokosság archívumában az 1700-
as évekből vannak úsztatási
engedélyek.

Hogy biztonságosabb legyen a
közös vagyon helyzete, 1933. május
4-én megjelenik egy törvény, ame-
lyet a Hivatalos Közlöny 101. szá-
mában közölnek, ez szabályozta az
Ős Marosszék havas jogi helyzetét.
A jogszabály „a havast 127 község
közös és oszthatatlan birtokának”
ismerte el, amelyben minden köz-
ség egyenlő arányban tulajdonos.
Ezt azóta sem lehet feloszlatni. Az
adott községek vezetői tudták, hogy
rendelkeznek ezzel, de hogy hol
volt tulajdonképpen az erdőrészük,
sohasem jelölték ki, ám nem is kel-
lett. Volt egy intézőbizottság (a
mostani igazgatótanács), évente két
közgyűlést – egy tavaszit és őszit –
tartottak, és ők rendelkeztek a köz-

birtokosságból származó javak ará-
nyos elosztása felett. Ez a helyzet
1948. április 13-ig tartott, amikor
megjelent az új kommunista alkot-
mány, amivel államosították a terü-
letet, ugyanakkor a
fűrészáruüzemmel rendelkező tulaj-
donosok gépeit lefoglalták. Az
1950-es években tagosították a par-
cellákat, és megalakították az erdé-
szeti vállalatot. Ezután hányatott
volt a közbirtokosság sorsa, jogilag
felszámolták ugyan, de az erdők és
a legelők megmaradtak, és az ál-
lami erdészeti hivatalok gazdálkod-
tak velük.

Az 1989-es rendszerváltást kö-
vető, az államosított földterületeket
visszaszolgáltató törvények alapján
remény nyílt arra, hogy a közbirto-
kosságot úgy is mint gazdálkodási
formát, vagyonával együtt, újra a
kommunista rendszer előtti vi-
szonyrendszerbe helyezzék vissza.
Ravasz Kálmán erdőmérnök „bá-
nyászta” elő a létező okiratokat, és
a 2000-ben megjelent 1-es számú
törvény alapján visszaigényelték az
erdőket, a legelőket. A hosszú jogi
procedúrát követően sikerült vissza-
állítani az államosítás előtti állapo-
tot, mivel a tulajdonjog
visszaigénylésénél az akkori gazda-
sági regiszterben szereplő adatokat
vették figyelembe. A közbirtokos-
ság az 1/2000-es és a 247/2005-ös
törvény alapján bírósági határozat
által nyert újra önálló személyisé-
get. Az új formában egyesületként
működik a közbirtokosság, amely
létrehozta a saját erdészeti kerületét
(Maros erdőkerület). Az újraalaku-
lástól mostanáig a közbirtokosságot
13 tagú igazgatótanács irányítja,
amely a két közgyűlés között irá-
nyítja a birtok kezelését. Ennek el-
nöke Péter Ferenc, a Maros megyei
önkormányzat elnöke, alelnöke
Dászkel László, Nyárádszereda
egykori polgármestere, titkára
pedig Vaidean Florian. A tíz tag ará-
nyosan képviseli a községeket. A
tagok: Veress Grigore, Iszlai Tibor,
Ferenczi György, Majláth Károly,
Karácsony Károly, Ráduly György,
Balogh István, Pápai Dénes, Bartha
Mihály, Nagy Márton – a közbirto-
kosságot alkotó települések jelen-
legi és egykori elöljárói.
Az erdészet

Amint említettük, a közbirtokos-
ság tulajdonában van a megye leg-
nagyobb egységes, összefüggő
felületű, gazdag flórával és faunával
rendelkező erdeje. Lázár Antal er-
dészmérnök, erdészeti osztályve-
zető felvázolta az erdőgazdálkodás
helyzetét. Elmondta, hogy a Maros-
széki Közbirtokosság jelenleg 7929
hektár erdővel rendelkezik, amely-
nek nagy része Szováta környékén,
a Görgényi-havasok lábánál talál-
ható, a Szováta-, Sebes-, Juhod-
patak völgyében. Mindhárom
kerületre 2014-ben elkészült a
2015–2025-ös időszakra vonatkozó
üzemterv, ami előirányozza az ösz-
szes munkálatot, az erdőápolástól, a
facsemete-neveléstől az erdőkiter-
melésig.

Az üzemtervekben megjelölt évi
fakitermelési mennyiség 33.000
köbméter, aminek majdnem fele,
mintegy 15.000 köbméter fővágás
(felújító és tarvágás, illetve széldön-
tés). Ezenkívül 12.000–13.000 köb-
méter a gyérítésből és felújító
vágásból származik, és van 1000
köbméter ún. konzerválási erdőir-
tás. Amennyiben az előirányzott
mennyiségnél többet vágnak ki
vihar esetén, az előző évben kiter-
melt mennyiséget leszámítják a kö-
vetkező éviből. Tarsávos vágást 3
hektár alatti területen végeznek. Hat
és nyolc éven belül újul meg termé-
szetes úton a kitermelt parcella. Az
említett munkálatok függvényében
ütemezik be az ültetéseket. Az er-
dőgazdálkodási törvény szerint
két éven belül minden kivágott fa

helyére újat kell ültetni. Az idén 15
hektár területet erdősítenek. Ezen-
kívül vannak területek (mintegy 30
ha), amelyek természetes úton tele-
pülnek be. Ezzel együtt összesen
évente mintegy 40–44 hektárt újíta-
nak fel.

Mivel visszatértek az államosítás
előtti helyzetre, a továbbra is a köz-
birtokossághoz tartozó 127 telepü-
lésnek nem osztható a birtoka,
minden közösség egyforma arány-
ban kap részt a kitermelt fából. A ki-
termelt fát árverésen vagy cégek
között versenytárgyaláson értékesí-
tik. A bevételből levonják az erdő-
és legelőgazdálkodási munkálatok-
hoz szükséges kiadásokat, és az így
kapott nyereséget egyenlő arányban
osztják el a tagtelepülések között. A
községeknek járó összeg évente
változik.

– Más, olyan országokban, ahol
az erdőt nem tarolják le, az ebből
származó jövedelem 92%-át vissza-
fordítják gazdálkodásra. Nálunk is
a munkálatokat ebből kell finanszí-

rozni. Így is sikerült pénzt juttatni a
közösségeknek, amiből volt ahol
megjavítottak egy hidat, kicserélték
a kultúrotthon tetőborítását, lekö-
vezték az utcákat. És ez így volt év-
századokkal ezelőtt is. A
közbirtokosság felajánlotta a nyere-
séget a köz javára, amiből templo-
mot építtettek, utat javítottak, de
nem osztották el a pénzt magánsze-
mélyek között. A közbirtokosság
tagjai közösen döntötték el, hogy
évente merre fordították a nyeresé-
get. A legegyszerűbb és leggyor-
sabb jövedelem lenne, ha
letarolnánk egy hektár erdőt, a fát
értékesítenénk, és nem fordítanánk
vissza betelepítésre, erdősítésre,
gondozásra. Ezért a legjobb gazdál-
kodási forma a közbirtokosság,
mivel biztosítjuk az évi jövedelmet,
emellett hosszú távon fenntarthat-
juk az erdőt és a legelőt – hangsú-
lyozta az erdőmérnök.

A vadállomány gondozása
A közbirtokosság vadászterület-

nek van nyilvánítva. A vadállo-
mányt 2011-től a Maros erdőkerület
gondozza, jól képzett szakszemély-
zettel. Költség van jócskán –
mondja Lázár Antal –, hiszen az
idén is mintegy 15 tonna kukoricát
tettek ki az etetőkbe a vaddisznók
számára.

Míg korábban jóváhagyták egy-
két medve és farkas kilövését, az

utóbbi három évben vadásztilalom
van ezekre az állatokra, és ez elég
nagy jövedelemkiesést jelent. Őzet
és vaddisznót lehet vadászni, de
ennek értéke távolról sem annyi,
mint a medvéé. Azt is tudni kell,
hogy minden évben meghatározzák
a kilövési kvótát, így nem lehet
akármennyit elejteni. Évente a köz-
birtokossági erdőből 30 vaddisznót,
három szarvasbikát, három szarvas-
tehenet lehet elejteni. De az utóbbi
időben a keményebb tél miatt az
őzek az alacsonyabban fekvő vidé-
kekre húzódtak, ahol több élelmet
találtak. Vaddisznóból mintegy 100
egyedet tartanak nyilván, de az ál-
lományuk nem stabil.

Országos viszonylatban itt is
gondot okoz a medveszaporulat.
Mintegy 35–40 él a közbirtokossági
erdőben, ami az optimális létszám
duplája. Sajnos, mivel a bükkerdők-
ben nem volt makktermés, lehúzód-
tak a szovátai fürdőtelepre, ahol
tavaly 5–8 medve is megjelent, a tu-
risták nem kis meglepetésére. Ebből
kettőt befogtak, és áttelepítettek
(egy hét múlva újra megjelentek),
egyet pedig meglőttek, mivel em-
berre veszélyesnek nyilvánították.
A mérnök azt reméli, hogy sikerül a
medvevadászatot is rendezni, hi-
szen ebből jelentős bevétel szár-
mazhat, és pótolhatja a
vadgazdálkodással járó kiadásokat.

Fenntartható gazdaság
A Marosszéki Közbirtokosság el-

nöke, Péter Ferenc, a Maros me-
gyei önkormányzat vezetője
elmondta, hogy eleget kell tenni a
piacgazdaság új kihívásainak, ezért
tovább kell fejleszteni a tevékeny-
ségeket mind az erdőkitermelés,
vadgazdálkodás, mind a legeltetés,
állattenyésztés terén. Tavaly euró-
pai uniós források lehívására pá-
lyáztak, egy állattenyésztő (juh- és
húshasznú szarvasmarha) farmot
szeretnének létrehozni belőle.
Szükség van a bevételek növelé-
sére, mivel az erdőgazdálkodás
mellett épületeket kell karbantar-
tani, erdőkitermelő utakat rendben
tartani, így mindent megtesznek,
hogy hatékonyabban gazdálkodja-
nak.

Hogy fennmarad-e évszázadokra
a közbirtokosság, nem kétség.
2014-ben sikerült korszerű székhá-
zat építeni. Ennek udvarán egyik
évben megrendezték a székelyföldi
vadászati találkozót. Igazodva a
korszerű követelményekhez, akár
erdő- és legelőgazdálkodási oktató-
kutató központként is működhet a
közbirtokosság, ahol az évszázados
hagyományokra alapozva példaér-
tékű irányt mutatnának, hogy mi-
ként lehet megőrizni az ősi vagyont,
a környezetet, és úgy gazdálkodni
vele, hogy abból valóban a közös-
ség nyerjen. Péter Ferenc szerint
ebben nemcsak a nyereség a fontos,
hanem annak a hagyománya is,
ahogyan a közbirtokosság révén kö-
zösségünk évszázadokon át ked-
vező feltételeket teremtett az
erdőfenntartásra, -fejlesztésre. Fele-
lősségünk továbbvinni ezt, úgy,
hogy abból valóban a közösség
nyerjen, és megőrizzük a jövő nem-
zedék számára az ősi vagyont. S ez
talán mindennél fontosabb.

Nem csak hagyományőrzés
Közbirtokosság mint ősi gazdálkodási forma

Vajda György

A Marosszéki Közbirtokosság székháza Fotó: Vajda György

Birtok György

Péter Ferenc



A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató pá-
lyázatot hirdet a Határtalanul! program keretében
a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bő-
vítésének elősegítésére. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2019. április 30., megvalósítási
időszak: 2019. június 16-tól 2020. június 15-ig.

A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a
Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése, a
magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsola-
tok kialakítása, illetve erősítése céljából. A program ez évi
nyílt pályázati kiírásai között az alábbi három kiírás szerepel:
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek, Együttműködés kö-
zépiskolák között, Tanulmányi kirándulás középiskolások-
nak. 

Pályázatot nyújthat be az állami fenntartású köznevelési in-
tézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési cent-
rum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az
agrárminiszter, a programot szervező köznevelési intézmény
megjelölésével, vagy nem állami fenntartású köznevelési in-
tézmény. Több köznevelési intézmény által közösen szervezett
tanulmányi kirándulás abban az esetben támogatható, ha
ugyanabban az időben, ugyanazon az útvonalon, közösen utaz-
nak. A pályázat megvalósítási időszaka 2019. június 16. –
2020. június 15. A pályázati kiírásra rendelkezésre álló keret-
összeg 3.029.530.600 Ft vissza nem térítendő támogatás a 9.
Határtalanul! program lebonyolítására előirányozva. Az el-
nyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 Ft, a tá-
mogatás összegének felső határa 5.000.000 Ft. A támogatás
maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kirándulá-
son részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a kirándulás
során megtenni tervezett távolság nagyságától. Az utazók
száma egyenlő a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók
és felnőtt kísérők együttes számával. A napok számába bele-

számít az indulás és az érkezés napja is. A távolság (km) ösz-
szege egyenlő az oda- és visszaút, valamint a helyszínen meg-
tett út hosszával. A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos
elszámolás mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben
történik. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges. A
támogatásnak fedeznie kell a tanulmányi kirándulás összes költ-
ségét, a támogatáson felül a tanulóktól, a kísérőktől és a projekt-
vezetőtől további hozzájárulás beszedése nem javasolt. A
pályázatot kizárólag elektronikusan, az Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) lehet benyújtani
magyar nyelven. A pályázat elektronikus benyújtásának lépéseit
az Általános pályázati és elszámolási útmutató a Határtalanul!
program számára című dokumentum tartalmazza. A pályázat
elektronikus úton történő benyújtásának kezdete: 2019. március
1., a véglegesítés és benyújtás határideje: 2019. április 30. 13:59. 

A pályázati csomag letölthető a www.bgazrt.hu honlapról. A
pályázattal kapcsolatos további információk a www.bgazrt.hu hon-
lapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetősége-
ken kaphatók. (szer)

A vezetéknév választásának
lehetőségeiről tájékoztatja a
házasságkötés előtt álló pol-
gárokat a Maros Megyei La-
kosság-nyilvántartó Hivatal.

A Polgári törvénykönyv 2009.
évi 287-es számú törvényének ren-
delkezései és az anyakönyvi okira-
tok kibocsátására vonatkozó 1996.
évi 119-es törvény módosításai sze-
rint, valamint a 2011. évi 64-es
számú kormányhatározat értelmé-
ben, amely a családi állapotra vo-
natkozó rendelkezések metodoló-
giáját teszi egységessé, a vezeték-
név választásának négyféle lehető-
ségét ismertetik. 

A házasságkötés kinyilatkoztatá-
sával egyidejűleg, amit a lakhely
szerinti polgármesteri hivatalban, a
lakosság-nyilvántartó hivatalban, a
diplomáciai képviseleten tesznek,
illetve ahol a házasságkötési cere-
móniát tartják, a házasulandó felek

megegyezhetnek abban, hogy me-
lyik vezetéknevet viseljék a házas-
ság ideje alatt – áll a Codruţa Sava
intézményvezető kézjegyével ellá-
tott közleményben. 

Amint a sajtóanyagból kiderül,
az alábbi lehetőségek között lehet
választani:

– A házasulandók megtartják a
házasság előtti családnevüket.

– Felvehetik bármelyik fél veze-
téknevét.

– A két vezetéknevet egyesítik, és
mindkettőt felveszik.

– Egyik házastárs megtartja a
saját vezetéknevét, a másik pedig az
egyesített vezetékneveket használja
a házasságkötést követően.

A házasságkötés után a házassági
anyakönyvi kivonatot a házastársak
azzal a vezetéknévvel írják alá,
amelyet választottak és használni
fognak. (pálosy)

Figyelemfelkeltő kampányt
indítottak a járművekben lévő
értékek megőrzéséért, mely
április 27-éig tart. 

A Maros megyei rendőrség bűnö-
zés-megelőzési osztálya a partner-
intézményekkel együtt a járművek-
ben lévő értékek megőrzése és a jár-
művek biztonsága érdekében fi-
gyelmezteti a gépkocsi-tulajdono-
sokat. Mivel a járművek feltörése és
kifosztása rendkívül csábító azok
számára, akik lopott tárgyakkal ke-
reskedve jutnak tisztességtelen nye-
reséghez, a rendfenntartók elővi-
gyázatosságra intenek annak
érdekében, hogy a bűnözőket elbá-
tortalanítsák.

A kampány során azoknak a jár-
műveknek a tulajdonosait figyel-
meztetik, akik személyes tárgyakat
vagy a bűnözők számára kecsegtető
javakat hagynak látható helyen. Az
akciókban a rendőrség járőrcsapa-
tai, a csendőrség és a helyi rendőr-

ség munkatársai vesznek részt, és
az alábbi tanácsokat adják: 

– Ne hagyjanak a személygépko-
csikban látható helyen GPS-t, ra-
darjelzőket, adó- vevő készü-
lékeket, elektronikai készülékeket,
iratot, diplomatatáskát, retikült,
pénztárcát vagy mobiltelefont.

– Zárják be a járművet akkor is,
ha csak néhány percre szállnak ki
belőle.

– Ne tartsanak a gépkocsiban
személyi iratokat, hajtási jogosít-
ványt, a gépkocsi bejegyzési iratait,
cégokmányokat, hitelkártyát vagy
bármilyen értékes okiratot.

– Személygépkocsi-tartozékokat
vagy alkatrészeket olcsón árusító
ismeretlenektől ne vásároljanak,
mert azáltal lehetséges, hogy épp
a tolvajokat bátorítják hasonló tet-
tek elkövetésére! Megtörténhet,
hogy a következő áldozat épp ön
lesz! – szól a figyelmeztetés. 
(Pálosy P.)

A büntetőeljárásban azt a sze-
mélyt, aki ellen a bűncselekmény
irányult, sértett félnek nevezik, és
ilyen minőségben fog szerepelni az
ügyben. Abban az esetben, ha nem
akar részt venni az eljárásban, erről
nyilatkoznia kell, így mint tanút
lehet kihallgatni. Amikor anyagi
kártérítést is kér az okozott kár
megtérítésére, a sértett fél megne-
vezése magánfél. Az elkövető
megnevezése a nyomozás alatt
gyanúsított vagy terhelt (învinuit
vagy inculpat, ez utóbbinak nincs
igazán magyar megfelelője, egy
sajátos román jogi intézményből
ered). Lehetséges az is, hogy a
gyanúsított/terhelt/vádlott személy
mellett a polgári kártérítésért egy
harmadik fél feleljen, és ilyen mi-
nőségében vegyen részt a büntető-
eljárásban (pl. a biztosító), ezt
románul „parte responsabilă civil-
mente” néven azonosítja a román
büntetőeljárás. A letartóztatásról a
későbbiekben fogunk beszélni, de
mint újdonság megemlítjük, hogy
a letartóztatás helyett elméletileg
lehetséges a bírósági felügyelet
vagy bírósági felügyelet és óva-
dék/kaució letétele alapján történő
előzetes biztonsági intézkedés,
tehát nem kell mindig mindenkit
letartóztatni úgy, ahogy jelenleg –
legalábbis a médiaközvetítések
alapján – történik, vagy úgy tűnik.
Ezt az intézkedést az eljárás bár-
melyik fázisában lehet foganatosí-
tani az illetékes hatóság által (tehát
például ügyész is elrendelheti), az
óvadék összege pedig minimum
1000 lej kell legyen. Ami tényleg
újdonság, és a gyakorlatban már
használt, a letartóztatást helyette-
sítő alternatív intézkedés, az úgy-
nevezett házi őrizet intézménye,
amelyet kizárólag bíróság fogana-
tosíthat maximum 30 napra a nyo-
mozati szakaszban, és korlátlan
időtartamra a bírósági eljárás alatt.
Ezt a házi őrizetet foganatosították
annak idején Ráduly Róbert Kál-
mán csíkszeredai polgármester
ellen vagy Elena Udrea volt terü-
letfejlesztési miniszter esetében
„cserélték” (enyhítették) az előze-
tes letartóztatást házi őrizetre. Az
eredményt ismerjük.

Ugyancsak házi őrizetbe helyez-
ték annak idején a katolikus líceum
ügyével kapcsolatosan a volt ma-
rosvásárhelyi főtanfelügyelőt, So-
meşan Ştefant. 

Az iskola igazgatója, dr. Tamási
Zsolt ellen akkor „csak” hatósági
felügyeletet rendelt el az ügyész-
ség 60 napra, amelyet ötször hosz-
szabbítottak meg.

Ennek keretében dr. Tamási
Zsolt heti háromszor kellett a rend-
őrségen aláírjon, az ország területét
nem hagyhatta el, igazgatói tevé-
kenységét és hivatását nem gyako-
rolhatta, az iskolába nem léphetett
be, több ottani személlyel nem ve-
hette fel semmilyen formában a
kapcsolatot.

Mint jogi pikantériát jegyezzük
meg – mint az illető személy
ügyvédje –, hogy minden egyes
felügyeletelrendelési ügyészi ren-
delvényben fő jogalapként egy
évek óta hatályon kívül helyezett
törvényes rendelkezést jelölt meg
az ügyész, vastagon alá is húzva.
Természetesen a hosszabbítás ellen
beadott panaszok esetében e fölött
a jogi szarvashiba fölött a törvény-
szék mindig nagyvonalúan elsik-
lott. 

Ahhoz is törvényszéki határozat
kellett, hogy rövid időre családjá-
val elmehessen nyaralni, vagy dok-
tori kutatásaihoz külföldi
könyvtárakban végezzen kutató-
munkát ...

A letartóztatást, amelyről részle-
tesen később beszélünk, csak
akkor lehet elrendelni, ha megala-
pozottan lehet tartani attól, hogy a
terhelt szabadon hagyása esetén
megpróbálkozik a szökéssel, a
tanúk befolyásolásával, a sértett
félre való nyomásgyakorlással
vagy más bűncselekményt fog el-
követni, illetve szabadon engedése
veszélyes lenne a társadalomra va-
lamilyen, a törvény által taxatíve
felsorolt, nagyon súlyos bűncse-
lekmény elkövetése okából.

A letartóztatást egyszerre 30
napra lehet elrendelni a nyomozati
szakaszban, hosszabbítás lehetősé-
gével, de az intézkedés időtartama
összesen nem haladhatja meg a
180 napot ebben a szakaszban, il-
letve a bírósági eljárás során, első
fokon, nem haladhatja meg a bűn-
cselekmény maximumának felét,
amelynek elkövetéséért vádat
emeltek, de semmiképpen sem ha-
ladhatja meg az 5 évet. Az előállí-
tást a rendőrség és az ügyészség is
elrendelheti maximum 24 órára, al-
kalmazásához a bűntett elköveté-
sének észszerű gyanúját
eredményező bizonyítékok vagy
megalapozott feltételezések (indi-
cii temeinice) szükségesek. Fontos

megjegyezni, hogy a többi kény-
szerintézkedéshez mindig kellenek
a bizonyítékok, nem elég a meg-
alapozott feltételezés. Az előállítás
ellen az ügyész előtt lehet panasz-
szal élni, a többi kényszerintézke-
dést csak a bíróság előtt lehet
megfellebbezni.

Az eljárásra vonatkozóan az új
büntetőjogi szabályozás létrehozott
egy rövidített eljárásjogi formát,
amelynek értelmében a terhelt a
nyomozati szakaszban, a maximá-
lisan 7 évvel büntetett bűncselek-
mények esetében vádalkut köthet
az ügyésszel, beismerve a tettet, el-
fogadja annak besorolását, illetve
elfogadja azt a kiszabott büntetést
és annak letöltési módját, amelyet
az ügyész javasol. 

Ezt a vádalkut a felettes ügyész
kell láttamozza, a bíróság hagyja
jóvá. Az eljárás egyszerűsített for-
mája is lehetséges, ebben az eset-
ben a bíróság előtt a vádlott
elismeri a tettet (ez az intézmény
lehetséges bármilyen olyan bűn-
cselekmény esetén, amelynél a
büntetés nem életfogytiglani bör-
tönbüntetés), és ennek az elisme-
résnek az alapján a bírósági
szakasz csak a nyomozás során
összegyűjtött bizonyítékok alapján
folytatódik le, nem kerülnek új bi-
zonyítékok indítványozásra.
Ugyanakkor a beismerést „honorá-
landó” kedvezményként a bünte-
tési tételek egyharmaddal
csökkennek. Bizonyos, kevesebb
mint 7 év börtönnel büntetett bűn-
cselekmények esetén az ügyész le-
mondhat a büntetőeljárásról, ha
nem sérült semmilyen közérdek,
elrendelve bizonyos kötelezettsé-
gek teljesítését. 

Amennyiben az ügy mégis bíró-
ság elé kerül, a bíróság elrendelheti
a büntetés alkalmazásának a mel-
lőzését és pénzbüntetés kiszabását,
amennyiben a kiszabott büntetés
kisebb mint 5 év. Az előzőekben
beszéltünk a büntetés-végrehajtás
elhalasztásáról is, ennek értelmé-
ben, amennyiben a bűncselekmény
felső büntetési tétele kisebb, mint
7 év, és a kiszabott büntetés nem
haladja meg a két évet, a bíró, min-
denképpen megállapítva a vádlott
bűnösségét, elhalaszthatja a bün-
tetés alkalmazását két évre, elren-
delve bizonyos kötelezettségek
teljesítését, majd a kétéves perió-
dus végén dönt arról, hogy alkal-
mazza-e vagy sem a kiszabott
büntetést. 

(Folytatjuk)
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Egy mérkőzést megnyert, egyet
pedig elveszített a Kolozsvári Poli
otthonában a Marosvásárhelyi
CSM férfi-vízilabdacsapata a Szu-
perliga 14. kétmérkőzéses fordu-
lója keretében. A találkozók
azonban a medencében és annak
környékén kirobbant incidensek
miatt maradnak emlékezetesek.

Az újonc marosvásárhelyi csapat
kétszer is legyőzte ősszel hazai pá-
lyán a hozzávetőleg azonos szinten
álló kolozsváriakat, és azzal a szán-
dékkal utazott a kincses városba,
hogy megismételje ezt a fegyver-
tényt. Azonban a kolozsváriak is
nagy ambícióval készültek a talál-
kozókra, hogy visszavágjanak, hi-
szen csak a CSM legyőzésével
reménykedhettek abban, hogy fel-
jebb lépnek a rangsorban. Ebből
pedig igen küzdelmes találkozók
kerekedtek, ami nem is lett volna
baj, ha a küzdelem megmarad a
sportszerűség szintjén. Csakhogy a
játékvezetők nem tudták kellően fe-
gyelmezni a játékosokat, és nagyon
eldurvultak a dolgok a medencében.

A tiltakozó Andrei Eduard edzőt
piros lappal kiállították, a nézők
pedig lökdösődtek egy sort a rend-
fenntartókkal és a csendőrökkel. Az
utolsó negyed előtt a házigazdák
egy góllal vezettek, de a csapat ki-
állított edzője nélkül is összeszedte
magát, és megfordította a találkozót.

Az előző esti indulatok azonban
másnap reggelig sem csillapodtak
le, és ugyanazok a játékvezetők
egyetlen éjszaka alatt nem tanulták
meg jobban a szabálykönyvet.
Pedig ha a dolgok megmaradnak
azon a szinten, ami egy nappal ko-
rábban történt, talán még nem lett
volna éppen annyira tragikus a
helyzet. Csakhogy a medencei
adok-kapok ott folytatódott, ahol
abbamaradt, és az egyik marosvá-
sárhelyi játékos az egyik foga nél-
kül és vérző ajakkal volt kénytelen
elhagyni a medencét. Az ökökvívó-
meccsek látogatói sem találkoz-
hatnak elborzasztóbb látvánnyal,
mint amilyent a klub a saját Face-
book-oldalán tett közzé a vérző
ajkú játékosról. Az ökölcsapást
pedig a játékvezetők még sima ki-
állítással sem büntették, nemhogy
végleges kiállítással. A harmadik
negyedben a megszeppent maros-
vásárhelyiek zsinórban három gólt
kaptak, és ezt már nem tudták
megfordítani.

A marosvásárhelyi klub vezetői
bejelentették, hogy írásban készül-
nek tiltakozni a történtek miatt.

A következő fordulóban a tava-
lyi ezüstérmes és sokszoros bajnok
Nagyváradi CSM Digi látogat a ví-
kendtelepi sátortetős uszodába.
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Bálint Zsombor

Véres sport

Fotó: mlsz.hu

Eredményjelző
A férfivízilabda Szuperliga 14. fordulójának mérkőzései: Ko-

lozsvári Poli – Marosvásárhelyi CSM 11-13 és 11-8, Bukaresti
Dinamo – Bukaresti Steaua 5-9 és 8-14, Nagyváradi Crişul –
Aradi AMEFA 11-11 és 7-9, Brassói Corona Sportul Studenţesc
– Bukaresti Rapid 16-3 és 14-5. A Nagyváradi CSM Digi állt. 

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda Szuperliga, 14. forduló: Kolozsvári Poli – Ma-

rosvásárhelyi CSM 11-13 (2-2, 3-4, 4-2, 1-5) és 11-8 (4-4, 2-2, 4-
1, 1-1)

Kolozsvári uszoda. Vezette: Cosmin Baidoc (Nagyvárad),
Cristian Băcuţ (Nagyvárad). 

Poli: Culacichin (Terean) – Silav (0/0), Codilă (1/2), Seichei
(3/1), Birinyi (0/0), Muntean (0/0), Tanţău (0/3), Câmpean (0/2),
Cristescu (0/1), Paleacu (5/2), Cobilean (1/0), Miron (1/0), Mu-
reşan (0/0), Vesa (0/0).

CSM: Elizarov – Bindea Paul (3/1), Bindea Raul (2/2), Fili-
mon (0/1), Buda (-/0), Baciu (1/1), Itul (1/1), Cristian Róbert
(0/0), Alexandrescu (1/0), A. Gheorghe (2/2), Chiriacov (1/0), Ji-
ganea (2/0), Stoian (0/1), Magyari Dávid (0/0). 

Megszerezte a 16. győzelmét
ugyanannyi lehetségesből a Maros-
vásárhelyi CSM női kézilabdacsa-
pata az A osztályos bajnokság D
csoportjában. A sereghajtó Temes-

vári Universitatea otthonában azon-
ban csak nehezen bontakozott ki a
siker, és az a fáradtság, ami már né-
hány hete érezhető, szép lassan tel-
jesen elhatalmasodik a csapaton.
Ennek az alapszakasz végéig nincs
jelentősége, hiszen a CSM már biz-

tosan az első helyen végez a cso-
portban, de nagy szüksége lesz az
erőtartalékokra a folytatásban. 

Egyelőre azonban, úgy tűnik,
meccsről meccsre egyre fáradtab-
bak a marosvásárhelyi játékosok, a
zömük két fronton is küzd egy-
szerre, a felnőttsorozat mellett az if-
júsági bajnokságban is. A hét végén,
szombaton Slatinán játszott ifi baj-
nokit a csapat, vasárnap meg már
Temesváron lépett pályára, ahol az
első félidőben csupán tíz gólt lőtt a
sereghajtónak. Szerencse, hogy
Ugran jó napot fogott ki a kapuban,
öt (!) hétméterest hárított, a temes-
vári lövők pedig többször vették
célba a blokkot. Így egy-két góllal
végig a CSM vezetett, de még egy-
szer sem láttuk ennyi hibát elkö-
vetni támadásban, és ennyi rossz
passzt, kihagyott ziccert, technikai
hibát sem.

Sok tekintetben a második félidő
sem hozott változást, bár az elején
három hetest értékesítve elhúztak a
vendégek. Rendes körülmények kö-
zött egy Temesvár kaliberű csapat
soha nem tudott volna ekkor még
újítani, de nem ezen a meccsen: 19-
19-re egyenlítettek a házigazdák, és
ismét Ugranra volt szükség, hogy ne
jussanak vezetéshez is.

Szinte nem is tudjuk megmon-
dani, hogy miként nyert mégis
végül a marosvásárhelyi csapat, de
riasztó formát mutat, ha a közelgő
osztályozókra gondolunk, és ha
nem sikerül valamilyen módon ki-
heverni a fáradtságot.

A következő fordulót március 17-
én játsszák, a CSM a Nagybányai
Minaur otthonába látogat.

Egyre jobban érezhető a fáradtság 
a női kézilabdázókon

Mexikó ellen játszotta harmadik
meccsét a magyar női labdarúgó-
válogatott a Ciprus-kupán. A 15.
percben Csiszár Henrietta jól lépett
ki a bal oldalon és centerezett Zeller
Dóra elé, aki közelről, védhetetle-
nül a bal felsőbe bombázott (0-1).
A magyar válogatott több helyzetet
is kidolgozott a továbbiakban, a
mexikóiaknak pedig egyetlen ka-
pura lövésük sem volt az első 25
percben. A 29. percben így a sem-
miből jutottak tizenegyeshez, amit
Charlyn Corral értékesített (1-1). A
félidő vége előtt Szőcs Réka védett
nagyot, majd egy szögletet köve-
tően ismét Zeller Dóra volt veszé-
lyes a kapura.

A második félidőben öt perc sem
telt el, Fenyvesi Evelin került hely-
zetbe, de nem találta jól el a labdát.
Az 55. percben saját térfelükről
megindulhattak a mexikóiak, zic-
cerbe kerültek, és Adriana Iturbide

góljával átvették a vezetést (2-1).
Hamarosan Csiki Anna adott hatal-
mas labdát az egész meccsen reme-
kül futballozó Zeller Dórának, de a
mexikói védő a tizenhatoson belül
szerelt. A magyar csapat továbbra is
támadott, aminek a 82. percben lett
az eredménye: Csiki Anna szabad-
rúgását követően Jakabfi Zsanett
fejjel volt eredményes (2-2), sőt,
két perccel később ismét ő lőhetett,
de labdája kivágódott, amire Né-
meth Loretta csapott le, és ismét ve-
zetéshez juttatta csapatát (2-3).
Sokáig azonban nem örülhettek a
magyarok, a rendes játékidő utolsó
percében újra Charlyn Corral
egyenlített, és ezzel beállította a 
3-3-as végeredményt.

A magyar csapat helyosztó mér-
kőzésen ma Szlovákia ellen lép pá-
lyára, amellyel néhány hónap
múlva az Eb-selejtezőben is talál-
kozik.

Fordulatos meccsen döntetlent
játszott Mexikóval 

a magyar női válogatott

Bajnokok Ligája: 
A mai program

A keddi találkozók után újabb két mérkőzéssel folytatódik szerdán a
labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágós szakasza: a
Paris Saint-Germain kétgólos előnyről várja a hazai visszavágót a Man-
chester Uniteddel szemben, míg az FC Porto 2-1-es idegenbeli vereség
után fogadja az AS Romát. 

Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók (22.00 óra):
Paris Saint-Germain (francia) – Manchester United (angol) (az első mér-
kőzésen: 2-0, TV: M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport ), FC Porto (por-
tugál) – AS Roma (olasz) (1-2, DigiSport 2, Telekom Sport 2)

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó torna a Ciprus-kupáért: Mexikó – Magyarország

3-3 (1-1)
Gólszerzők: Charlyn Corral (29., 90.), Adriana Iturbide (55.),

illetve Zeller Dóra (15.), Jakabfi Zsanett (82.), Németh Loretta
(84.)

Magyarország: Szőcs – Tóth Alexandra (46. Tóth Barbara), Tu-
rányi, Szabó, Csiki – Csiszár (90+2. Kaján), Rácz (75. Csányi),
Fenyvesi – Jakabfi, Vágó (80. Németh), Zeller

Hatalmas zakót kapott, második lett Románia
Hét-nullra elvesztette a román női labdarúgó-válogatott a Török

Kupáért kiírt torna döntőjét Franciaország B válogatottja ellen. 
A román csapat valamennyi csoportmeccsét megnyerte (13-0 Türk-
menisztán ellen, 1-0 Üzbegisztán ellen, 3-0 India ellen), a győzelmét
sorozatot azonban árnyalja, hogy a türkmének történetük első
mérkőzését játszották, míg India még sohasem találkozott európai
együttessel. 

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 16. fordulójában a követ-

kező eredmények születtek: Köröskisjenői Crişul – Nagyváradi CSU
37-35, Resicabányai CSU – Nagybányai Minaur 27-24, Temesvári Uni-
versitatea – Marosvásárhelyi CSM 22-26. Az élcsoport: 1. Marosvásár-
hely 48 pont, 2. Köröskisjenő 31, 3. Resicabánya 22.

A férfikézilabda A osztály D csoportjának 15. fordulójában: Tordai
Potaissa – Segesvári HCM 29-36, Nagyszebeni HC – Nagyváradi CSM
24-26, Székelyudvarhelyi Szejke – Nagybányai Minaur 31-31. Az él-
csoport: 1. Segesvár 33 pont, 2. Nagyvárad 30, 3. Székelyudvarhely 26.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 16. forduló: Temesvári Universi-

tatea – Marosvásárhelyi CSM 22-26 (9-10)
Temesvár, sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Ionuţ Marii (Zsilvásár-

hely), Răzvan Tache (Zsilvásárhely).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Popovici) – Fl. Munteanu, Bărăbaş

3, Târşoagă 11, Stîngu 3, Bucin 5, Darie 1 (Cozma 1, Ola, Popeanu 2,
Radu, Lăcătuş, Ghemeş).

Jegyzőkönyv
Női labdarúgótorna a Török Kupáért, döntő: Románia – Fran-

ciaország B 0-7 (0-3)
Gólszerzők: L. Thomas (13., 17., 90+2.), C. Matteo (45.), Jaurena

(48.), Diallo (71.), Morroni (90.).
Románia: Părăluţă – Meluţă (62. Ciolacu), Goder, Ficzay, Sandu

(80. Marinescu) – Bortan, Oprea (46. Bâtea) – Voicu (69. Carp),
Vătafu, Herczeg (28. Tărăşilă) – Olar.

Segesváriak sikere Tordán
A várakozásoknak megfelelően már az első félidőben maga mögé tudta

utasítani ellenfelét a Segesvári HCM férfi-kézilabdacsapata a tordai ven-
dégjátékon. Az A osztályos bajnokság D csoportjának 15. fordulójában
rendezett találkozón a jobbára fiatal játékosokból álló házigazda együttes
lendületből meg tudta oldani a helytállás feladatát a mérkőzés elején, de
aztán a ranglistát vezető, tapasztaltabb vendégcsapat fokozatosan felő-
rölte az ellenállását, így szünetre kétgólos különbséget (16-18) mutatott
az eredményjelző a két alakulat között. A második játékrészben a szívósan
kézilabdázó házigazdák nem adták fel a küzdelmet, s bár közben sikerült
egyenlíteniük, végül fejet kellett hajtaniuk a jobb játékerőt képviselő se-
gesváriak előtt. Az eredmény: 29-36.

A Segesvári HCM összetétele: Costin Răzvan, Seieşan Marius (kapu-
sok) – Căpăţînă Alexandru 8 gól, Ganea Dragoş 7, Nuţu Cătălin 4, Santeiu
Andrei 4, Cristea Edurad 3, Sîncelean Vlad 3, Pop Nicolae 2, Răduţ Cla-
udiu 2, Nica Ioan2, Irimia Ovidiu 1, Barb Bodgan , Turturică Radu , Sol-
canu Alin. (F.A.)

Bálint Zsombor

Tanácskozó marosvásárhelyiek: az első mérkőzést úgy nyerte meg a csapat Kolozsváron, hogy
a képen éppen taktikai eligazítót tartó edzőjüket kiállították a játékvezetők.   Fotó: Nagy Tibor
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Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 
támogatja a mozgásképtelen személyeket

a személyazonossági irat megszerzésében
Marosvásárhely megyei jogú város polgármesteri

hivatala, a lakosság-nyilvántartó hivatalon keresz-
tül, a polgárok támogatása érdekében lehetőséget
biztosít arra, hogy a személyazonossági igazolvány
kibocsátásához szükséges fényképet elkészítse és a
dokumentumokat átvegye a nem szállítható szemé-
lyek otthonában.

A mozgásképtelen személyek egészségi állapotát
bizonyító okirattal, azaz rokkantságfokozati beso-
rolási bizonyítvánnyal vagy a családorvos által ki-
állított bizonyítvánnyal kell igazolni, amelyből ki
kell derüljön, hogy az illető mozgásképtelen.

A kérvényt közvetlenül a Lovasság/Călăraşilor
utca 26-28. szám alatti lakosság-nyilvántartó hivatalhoz lehet benyújtani, és nem jár többletköltség-
gel.

A személyazonossági igazolvány kibocsátásához szükséges iratokkal kapcsolatos tudnivalókról a
0265/250-391-es telefonszámon tájékoztatnak, a hivatal székhelyén hétfőtől péntekig 8.30 és 16.30 óra
között vagy az intézmény www.tirgumures.ro honlapján.

2018 folyamán, az érintett fizikai személyek, az egészségügyi és a szociális védelmi intézmények ké-
résére, 217 ilyen esetet regisztráltak, és 430 személynek bocsátottak ki személyazonossági igazolványt.
Ily módon 22 olyan esetet is sikerült megoldani, amikor felmerült annak veszélye, hogy az újszülöttet
az egészségügyi intézményben hagyják, úgy, hogy személyazonossági igazolványt bocsátottak ki az
egészségügyi intézményben tartózkodó édesanyának, és bejegyezték az újszülöttet.

Megjegyzendő! Kórházi kibocsátáskor az édesanya rendelkezik a személyazonossági igazolvánnyal
és a gyermek születési bizonyítványával egyaránt.

Claudia Trif ügyvezető igazgató

A Föld második legmagasabb
csúcsára, a K2-re indul Klein
Dávid és Suhajda Szilárd kö-
vetkező expedíciója, a tervek
szerint június 7-én.

Három 8000 méternél magasabb
csúcson nem járt eddig magyar
hegymászó, ezek közül Klein Dávid
és Suhajda Szilárd most a K2 meg-
mászásával próbálkozik.

A két hegymászó másodszor pró-
bálja feljuttatni a magyar zászlót a
K2 csúcsára, oxigénpalack és teher-
hordók nélkül. A 8611 méteres
hegyre három évvel ezelőtt indultak
el először, de abban az évben a K2
felső szakaszán lavina söpört végig,
így akkor senki nem jutott fel a
csúcsra – idézte fel az expedíció
keddi budapesti sajtótájékoztatóján
Klein Dávid.

Az idei expedíció során az úgy-
nevezett Abruzzi-útvonalat követik
majd. Az egyes akklimatizációs
körök során az alaptábor felett kisebb
táborokat építenek ki, ezekben élel-
met, sátrat hagynak hátra, miközben
szervezetüket is hozzászoktatják a
ritkább légkörhöz. Várhatóan három-
négy ilyen akklimatizációs kört haj-
tanak majd végre a csúcsmászás előtt
– számoltak be a hegymászók.

Suhajda Szilárd kiemelte, hogy a
K2 az egyik legszebb, ugyanakkor
az egyik legveszélyesebb hegy, na-
gyon zord időjárással és a környé-
ken is egyedi mikroklímával.

Szinte „orosz rulett” ezen a he-
gyen mozogni, több tucatnyi hegy-
mászó vesztette már életét a K2-n.
8000 méter felett már napi 10 ezer
kalóriát éget a szervezet, egy ilyen

expedíció jellemzően 10 kilós súly-
vesztéssel jár – érzékeltette a K2
megmászásának nehézségeit.

Klein Dávid kiemelte a hegy tisz-
teletének fontosságát: az augusztus
elejére tervezett ereszkedés közben
ezért lebontják majd maguk után a
táborláncot, és minden általuk hát-
rahagyott szemetet eltávolítanak a
hegyről.

Zájer Attila, a TV2 Média Cso-
port ügyfélkapcsolati igazgatója el-
mondta: műsoraikban és online
platformjainkon végigkövetik majd
Klein Dávid és Suhajda Szilárd
útját a felkészüléstől a csúcshódítá-
son át egészen a hazatérés pillana-
táig. A két sportoló expedíciójának
összefoglaló filmjét a Spíler TV
csatornáján láthatják majd a nézők.
(MTI)

A K2 csúcsára indul 
Klein Dávid és Suhajda Szilárd

Jó dolog, ha egy közösség képes összefogni közös
célok érdekében. Az összefogás értéket teremt, erőt ad
és összekovácsol. Ámde nem könnyű, ezért megbecsü-
lendő. Ezt sikerült megvalósítaniuk a szászrégeni Csil-
lag Egyesület tagjainak, akik többéves munkájuk során
olyan rendezvényeket szerveztek, melyeken szívesen
vesz részt a helyi magyarság. Így született az adomány-
gyűjtő adventi vásár, a „húsvéti zsongás”, a meghívott
előadók által tartott előadások, az évenkénti festőtábo-
rok, a szülinapok, gulyásozások, táborozások és egyéb
közösségi alkalmak, színdarabok, bemutatók, s orosz-

lánrészt vállaltak a Szászrégeni Magyar Napok szer-
vezésében.

Ezt az érték- és közösségteremtő munkát értékelte a
Bethlen Gábor Alap, amely az erdélyi regionális pá-
lyázatok keretében két alkalommal is támogatásban ré-
szesítette munkánkat. 2016-ban hangfalat és a
kihangosításoz szükséges keverőt és mikrofont vásá-
rolhattunk, 2018-ban pedig egy jó minőségű laptop és
egy nagy felbontású kivetítő beszerzése vált lehetsé-
gessé az elnyert pályázatból. 

Kiss Andor programfelelős

Közös a cél

Klein Dávid és Suhajda Szilárd Fotó: MTI



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(10/1568)

ELADÓ Zanussi hűtő fagyasztóval,

Sanda varrógép. Tel. 0729-937-929.

(6/1610)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Klára névre szóló

autóbuszbérletemet. Semmisnek nyilvá-

nítom. (12/1616)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (20923)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,

festést, vakolást, szigetelést. Tel.

0744-227-906. (4/1578-I)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforga-

tást, ácsmunkát, teraszkészítést, tető-

fedést Lindab lemezzel, csatornaké-

szítést. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-

mény. Tel. 0746-540-008. (7/1593)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk id.

GAIER BÉLÁRA, a szeretett

édesapára, nagytatára halálának

hetedik évfordulóján. Leánya,

Rózsika, unokája, Csaba és csa-

ládja. (3/1636-I)

„Ne fájjon, hogy már nem va-
gyok, hiszen napként az égen
nektek ragyogok. Ha szép idő
van, s kék az ég, jusson esze-
tekbe sok szép emlék. Ha rám
gondoltok, soha ne sírjatok, in-
kább szép dolgokon kacagjatok.
Ha telihold van, az értetek ra-
gyog, s azt jelenti, hogy boldog
vagyok. Ha hullócsillag száll az
éjféli égen, akkor mondjatok egy
imát értem. Én is imát mondok
majd értetek, hogy boldog lehes-
sen szívetek. Ha rám gondoltok,
soha ne sírjatok, hiszen szívetek-
ben jó helyen vagyok.”
Fájó szívvel emlékezünk március
6-án id. KRECSENSZKI ERNŐRE,
aki már 11 éve itthagyta szeret-
teit. Áldott, szép emléked őrizzük
egy életen át. Bánatos felesége,
fia, lánya, menye és két szerető
unokája: Kriszta és Tamara. Nyu-
godj békében! (5/1402)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet reménykedve vi-
seltél magadban. Elmentél, s
veled együtt eltűnt a remény, de
lelkünk darabja utadon elkísér.
Örök az arcod, nem száll el sza-
vad, szereteted, mosolyod a szí-
vünkben megmarad.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk március
6-án JÁNOSI LAJOSRA halálának
7. évfordulóján. Nyugodjál béké-
ben! Emlékét szeretettel őrzik szí-
vükben: felesége, leánya és
családja, fia és családja, unokái
és azok családja. (7/1546)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 6-ára, amikor hat éve el-
távozott szerettei köréből szere-
tett édesapánk, id. SCHNEIDER
JÓZSEF. Emlékét őrzik fiai: Jocó
és menye, Kinga, Lacika és barát-
nője, Mónika. Emléke legyen ál-
dott és nyugalma csendes!
(2/1587-I)

Ott pihensz, ahol már nem fáj

semmi,

S nyugalmadat nem zavarja

senki.

Életed elszállt, mint a virágillat,

De emléked ragyog, mint a fé-

nyes csillag.

Kegyelettel emlékezünk a foly-
falvi születésű id. APPA 
VIKTORRA halálának 6. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott! Sze-
rettei. (20/1624)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon és barát, 

SZABÓ KÁROLY 
életének 87. évében 2019. már-
cius 3-án eltávozott közülünk. Te-
metése 2019. március 6-án 15
órakor lesz a nyárádszentimrei
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család (-I)

Megrendülve búcsúzunk volt
osztálytársunktól, 

LÉNÁRT ETELKÁTÓL. 
A Nyárádszeredában 1964-ben
érettségizett osztálytársak.
(4/1607-I)

Szomorúan értesültünk, hogy 
dr. MOGA IOAN 

(Jancsi) 
kollégánk örökre megpihent. Em-
lékét szeretettel őrizzük. 
Az 1963-ban végzett évfolyamtár-
sai nevében Rácz Katalin, Mózes
Eduárd. (13/1617-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
drága testvéremtől, 

id. KACSÓ ENDRÉTŐL. 
Testvére, Annuska és lánya,
Anikó. (11/1615-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
dédtata, testvér, keresztszülő,
rokon, szomszéd, ismerős, a
csittszentiváni 

id. SZÉKELY LAJOS 
szabómester 

2019. március 4-én életének 100.
évében csendesen megpihent.
Szeretett halottunktól 2019. már-
cius 7-én, csütörtökön 14 órakor
veszünk végső búcsút a csitt-
szentiváni temető ravatalozójá-
ban. Emléke szívünkben él. 

A gyászoló család. (15/1619-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, rokon és
szomszéd, a nyárádköszvényesi
születésű 

SIMONFI GÉZÁNÉ 
szül. NAGY IRÉN 

2019. március 4-én életének 84.
évében elhunyt. Temetése 2019.
március 7-én 14 órakor lesz a
nyárádköszvényesi temető cin-
terméből. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (19/1623-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanya, nagymama,
anyós, sógornő, 

özv. SZÍGYÁRTÓ ARANKA 
életének 86. évében megpihent.
Temetése folyó hó 7-én, csütör-
tökön 13 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi katolikus temetőben. 

A gyászoló család. (24/1628-I)

Fájó szívvel búcsúzunk bá-
tyánktól, a nyárádremetei 
születésű 

NAGY ANDRÁSTÓL 
a Metalotehnica 

volt dolgozójától, 
aki 71. évében hosszú betegség
után tragikus hirtelenséggel tá-
vozott szerető családjától és
örök nyugalomra tért. Emléke
örökre szívünkben él. 
Testvérei: Ferencz, Elemér és
Rózsika családjukkal. Nyugodj
békében! (1/1634-I)

Elhagytad a házat, amit úgy sze-
rettél, itthagytál minket, akiket
úgy szerettél. Most már nélküled
jön el a tavasz. Szomorú szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
apa, nagyapa, após, testvér, uno-
katestvér, sógor, barát és
szomszéd,

id. DEMETER ENDRE 
a Mobex (volt IPL, Augusztus

23. bútorgyár) dolgozója 
életének 87. évében március 5-én
reggel csendesen megpihent. Te-
metése március 7-én du. 3 órától
lesz a katolikus temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek, Bajkó 
Zsuzsának és családjának
szeretett ÉDESANYJA elvesz-
tése miatt érzett fájdalmá-
ban. A II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai
Líceum munkaközössége.
(22/1626)

„Mert amilyen bőséggel kiju-
tott nekünk a Krisztus szenve-
déseiből, olyan bőséges a mi
vigasztalásunk is Krisztus
által.” (2. Kor. 1:5) 
Drága Zsuzsa, a minden vi-
gasztalás Istene erősítsen
téged ÉDESANYÁD elveszté-
sének nagy fájdalmában. A II.
Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Teológiai Líceum tanítói
közössége és diákjai. (23/1627)
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közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

ELÁRUSÍTÓ MUNKATÁRSAT alkalmazunk a MOTORKERÉKPÁR-ALKATRÉSZT FORGALMAZÓ
MOTOR LINE  BOLTBA. Előny, ha van kereskedelmi tapasztalatod, de nem követelmény. A jó munkakö-
rülmények mellett jutányos bérezést ajánlunk. Az önéletrajzokat a motorline_ms@yahoo.com elektronikus
postacímre várjuk, vagy személyesen az üzletben, a Iuliu Maniu utca 9. szám alatt, naponta 9-17 óra között.
(21038-I)
FÉMCSARNOKÉPÍTÉSHEZ alkalmazunk LAKATOST, BÁDOGOST, SZAKKÉPZETLEN MUN-
KÁST. Tel. 0744-511-215. (21035-I)
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. Mun-
kaprogram: 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 telefonszá-
mon. (sz.)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az öné-
letrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63370-I)
TARGONCAVEZETŐI JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ KOLLÉGÁKAT keresünk MAGYAR-
ORSZÁGI MUNKAVÉGZÉSRE. Ingyenes szállás, kiemelt bérezés és egyéni juttatások. Érdeklődni a 0745-
111-103-as telefonszámon. (21042)
HULLADÉKBEGYŰJTŐ KÖZPONT MUNKÁSOKAT alkalmaz. Kimagasló fizetést, szállítást és kie-
melkedő pótlékot ajánlunk. Érdeklődni a 0748-886-041-es telefonszámon. (21049)
NÉMETORSZÁGI MUNKALEHETŐSÉG németül beszélőknek! CSOPORTVEZETŐI MUNKA 4 csil-
lagos szállodákban. Munkakör: általános szobalányi/szobafiúi munka, adminisztratív feladatok,  csapatko-
ordinálás, napi munkaszervezési tevékenységek. Elvárás: magyar-, román-, németnyelv-tudás. Szakmai
tapasztalat nem szükséges! Jelentkezz önéletrajzoddal: ro@clearservice.eu További infók: 0735-600-900.
(sz.-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk önkiszolgáló ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-
404-679. (21054-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.” (Jób 19.25)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagy-
papa, após, apatárs, nagybácsi, barát és szomszéd,

özv. id. JÁNOSI BÉLA
a Metalotehnica volt dolgozója

életének 82. évében február 8-án Budapesten csendesen
megpihent.
Drága halottunk búcsúztatása és hamvainak nyugalomra he-
lyezése Marosvásárhelyen, 2019. március 6-án, szerdán 13
órakor a református temetőben lesz. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szívünkben örökké élni fog!

A gyászoló család.
„Gondolj arra, hogy én akkor már ott leszek melletted, csak
a szemeddel nem láthatsz. Ott leszek a tulipánok színében, 
a kis almafa rügyeiben, a virágillatban, s a szellőben, mely
megborzolja néha a hajad.” (Wass Albert)
Örökké emlékezni fogunk drága Szüleinkre, nyugodjatok bé-
kében, együtt! (9/1495-I)
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