
A sokévi átlaghoz képest 30–50 százalékos a folyók, patakok
vízhozama Maros megyében, ezért szükség esetén a racio-
nális vízgazdálkodás tervét kell alkalmazzák. Egyelőre nem
áll fenn az ivóvízellátás korlátozásának veszélye, a vízügy
elegendő nyersvizet tud biztosítani a lakosság és a gazdasági
tevékenységek számára. 

Az utóbbi időben lehullt csekély csapadékmennyiség, az összefüggő
jégtakaróval borított vagy csak részben befagyott folyók hozama egyre
csökkenő tendenciát mutat, mivel többek között a jégzajlás sem indult
meg, de bármikor elkezdődhet. Aggasztó mértékben csökkent a Szováta-
pataka vízhozama, ezért állandó jelleggel felügyelik, de a Küküllők, a
Nyárád, a Görgény-pataka, valamint a Maros folyó is megérezte a csa-
padékhiányt. 

Emeleti vírus

A távoli keleten megjelent koronavírustól retteg újabban a világ.
Ez már nálunk is jelen van, a román alföldi verzió a „koronás” fők
gondolkodását gátolja. És hosszabb távon az adófizetők zsebében is
fog pusztítani.

A legújabb példa rá, hogy újabban az elnök is az informatikai ága-
zat jövedelemadó-kedvezményének eltörléséről beszél. Ezt a témát
már a nyáron elővette az akkor még az ellenzékiek keserű kenyerét
majszolgató mostani kormányfőnk, vélhetően szavazatvadász célzat-
tal, most a pártvonali főnöke a rá jellemző határozottsággal mondott
semmit az ügyben.

De azért az urak legalább időközben olvashattak volna. Egy, az
elmúlt hónapokban készült tanulmány adatai szerint a regáti állam-
kassza évente 62-80 millió eurót veszít amiatt, hogy ez a munkavál-
lalói réteg nem fizet jövedelemadót. De ennek az összegnek mintegy
huszonötszörösét nyeri az állam az ágazat nyomán, más forrásokból.
Mert ezek a cégek túlnyomórészt kivitelre dolgoznak, és az ágazat
viszonylagos fejlettsége okán más befektetőket is vonzanak. Csak egy
példa: a francia tulajdonú nemzeti autómárka egy technológiai köz-
pontot is telepített az országba, a gyára mellé. És ha volna ebben az
országban egészséges szürkeállomány tervezni, akkor más, az infor-
matika világával kapcsolatban álló komoly cégeket is lehetett volna
ide vonzani, hogy ne csak ez, a populista politikusok által célke-
resztbe helyezett százezres munkavállalói réteg legyen nemzetközi
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Elutasították 
Makkai Gergely
kérését
A volt RMDSZ-es alpolgármester egy-
részt a megyei törvényszéken kérte a
leváltásáról szóló, tavaly októberi ta-
nácsi határozat megsemmisítését,
másrészt pedig azt, hogy mindaddig,
míg a per tart, függesszék fel a hatá-
rozatot. Ha ez utóbbi kérését jóvá-
hagyták volna, Makkai Gergely
visszatérhetett volna alpolgármester-
ként mindaddig, míg a perében a bírák
döntést nem hoznak. 
____________4.
Látványos kísérletek-
kel a reál tantárgyak
népszerűsítéséért
A természettudományok iránt érdek-
lődő tehetséges diákoknak és tanára-
iknak, civil szervezeteknek,
csoportoknak meghirdetett nyertes pá-
lyázatok eredményéről és hatásáról
számoltak be a Marosszéki Közösségi
Alapítvány által szervezett január 20-i
rendezvényen. A Maros megyére ér-
vényes program keretében 2019-ben
33 pályázatból 17 projektet tudtak fi-
nanszírozni 125.000 lej értékben. 
____________5.

Fotó: Nagy Tibor

A jégpáncél veszélyei 

Csökkent a folyók vízhozama



Számunkra új, érde-
kesnek ígérkező elő-
adásnak ad otthont
január 31-én, pénte-
ken 13 órától a
Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi
székházának előadó-
terme. Az Udvarhely
Néptáncműhely ér-
kezik Marosvásár-
helyre a Csángor
című táncszínházi
produkcióval. Az elő-
adás Demeter Fe-
rencz Csángor
királyfi című meséje
nyomán készült, az
alkotók egyaránt ajánlják táncszínházi kicsiknek
és nagyoknak.

Amint a szervezők közlik, a Csángor királyfi egy mese,
egy fikció, de mégis több annál azért, mert akár igaz is le-
hetne. Mint ahogy igaz az is, hogy mi vagyunk. Mint
ahogy igaz az is, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen
látunk mindent, még önmagunkat is. Őstörténetünket any-
nyiféleképpen magyarázzuk, értelmezzük, ahányszor
szóba kerül. Népviseletünk, népzenénk már-már múzeu-
mokba kívánkozik. A sok értelmezés, magyarázás, őrzés,
ápolás forgatagában észrevétlenül csak azt felejtjük el
vagy ki, hogy kik is vagyunk, és hogy igazából mi is a
miénk.

Csángor egy képzeletbeli utazásra hív a zene és a tánc
szárnyán. Együtt vagyunk, együtt álmodunk, mert bármi-
lyen hihetetlen is, volt idő, amikor együtt voltunk. Csángor
kimondatja velünk mindazt, amit csak sejtünk, megmutatja
mindazt, amit érzünk, és kegyetlenül tükörbe nézet, majd
rávezet arra az egyenes ösvényre, amit mindig is kerestünk.

Az ösvényen tapogatózva, bizonytalanul lépkedve meghall-
juk azt a zenét, amitől lépéseink megszilárdulnak, megerő-
södnek, egyre biztosabbá válnak, majd keményen
megállunk a saját lábunkon, mert most már tudjuk, mert
Csángor megmutatta nekünk, hogy kik vagyunk.

A történet a magyar nemzet születésével kezdődik, majd
Hunor, Magor és Csángor királyfiak szétválásával folyta-
tódik. Követjük a két nagyobbik testvér útját a hazáig, meg-
mutatva a viseletek, tánc és zene segítségével az út során
rájuk rakódott hatásoknak köszönhető változásokat. A ki-
sebbik testvér, Csángor útját fivérei nyomában, és a Szeret
folyó tündére segítségével létrejött találkozást a három test-
vér között. A különválás pillanata, majd az otthon megtalá-
lása zárja a mesét, amit két regös éneke kísér végig – áll az
alkotók előadás-ismertetőjében. 

A produkcióra január 31-én, pénteken 13 órától kerül sor
a Maros Művészegyüttes székházában. Jegyvásárlásért, va-
lamint információkért az érdeklődők a 0746-017-850 vagy
a 0753-277-155 telefonszámot hívhatják. (Knb.)

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási
központjára pályázhatnak 

Január 20. és július 20. között 10–100 ezer euró közötti
összegre pályázhatnak a központ felépítése és felszere-
lése céljával a gyulafehérvári 7-es számú Központi Fej-
lesztési Régión keresztül azok az önkormányzatok,
amelyek hátrányos helyzetűeknek szánt központokat léte-
sítenének. Gyulakuta, Szásznádas, Marosugra, Zágor és
Mezőtóhát önkormányzatainak képviselői a napokban
részt vettek a pályázati lehetőség ismertetőjén. A részvétel
egyik feltétele, hogy a település rendelkezzen egy olyan
használaton kívüli épülettel, amely alkalmas a központ ki-
alakítására. A központban dolgozó személyek képzésére
is lehet pályázni egy másik program révén. Az elkövetke-
zendő időszakban az érintetteknek kell előkészíteniük a fi-
nanszírozáshoz szükséges dokumentációt. 

Marosvásárhelyen ülésezett 
a Romániai Magyar Néptáncegyesület
vezetősége 

Január 25-én, a Maros Művészegyüttes székházában ülé-
sezett a Romániai Magyar Néptáncegyesület vezetősége.
A szervezetnek mintegy 30 tagja van, köztük az öt hivatá-
sos magyar néptáncegyüttes, a többi pedig amatőr hagyo-
mányőrző csoport. A 2019-es tevékenységi beszámolót
követően elfogadták a 2020-as költségvetést, tárgyaltak a
Csóori Sándor-programon való részvételről. Szó esett még
az erdélyi néptánc-antológia rendezvény megszervezésé-
ről, amelynek valószínűleg az idén a Maros Művészegyüt-
tes lesz a házigazdája. Leszögezték az erdélyi hivatásos
táncegyüttesek találkozójának helyszínét (Csíkszereda) és
időpontját. Kitűzték a tisztújító közgyűlés időpontját is. To-
vábbá ismertették a jelenlevőknek a Sapientia EMTE ko-
lozsvári karának néptáncoktatási kínálatát. 

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 kapcsola-
tos minden iratot.

Marosvásárhelyi csapat 
a Bamako ralin

Tegnap reggel indult útnak a Dacskó team Kiss Ármánd Zol-
tán, Piroska László, Marton Levente és Mánya Bélából álló
csapata, amely egy átalakított Dacia haszonjárművel részt
vesz a Budapest–Bamako ralin. Január 30-án indulnak a be-
nevezett csapatok Budapestről, majd a Földközi-tengert át-
hajózva az igazi rajt Marrakeshben lesz február 3-án. Onnan
több mint 5000 km után – kő- és homoksivatagot átszelve –
érkeznek meg a csatatok Sierra Leone fővárosába, Free-
townba. A marosvásárhelyiek Genovában szállnak kompha-
jóra, majd Tanger – Fez – Meknes érintésével érik el a
marrakeshi kiindulópontot. A Dacskó csapat az ún. Spirit
oldsmobil kategóriába nevezett be, amelyben háromszáz
jármű indul útnak, mivel régi, 10 évesnél idősebb autóval ne-
veznek be, a célba érés a fontos. A rendezvénynek karitatív
jellege is van, így a résztvevők Afrika erdősítésére és a tele-
pülések vízhálózatának fejlesztésére adományoznak. 

Öt órai keresés után találták meg
Öt órai keresés után találtak meg egy Sövényfalva melletti
erdőben eltévedt 64 éves férfit. Mintegy száz személy indult
a keresésére, otthonától 18 kilométerre találtak rá. Nem volt
szüksége orvosi ellátásra. A keresésben tűzoltók, rendőrök,
csendőrök, hegyimentők és önkéntesek is részt vettek 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ADÉL, 
holnap MARTINA napja.
MARTINA: a latin Martinus
(magyarul Martin, Márton –
jelentése Marshoz tartozó és
az istenség városvédelmező
funkciójából következően har-
cos/hadakozó) női párja.
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Megyei hírek

Vendégelőadás Marosvásárhelyen
Csángor

Először érkezik Romániába a Pompeji-tárlat. Erről és a
Maros Megyei Múzeum 2020-as terveiről beszél Soós Zoltán
igazgató az Erdélyi Magyar Televízió Ügy-félóra című mű-
sorában ma 17.50-kor. Műsorvezető Hamar Mátyás Ruben.
A Sajtóprés vendégei ma 20 órakor Ambrus Attila, a Bras-

sói Lapok főszerkesztője, Karácsonyi Zsigmond, a Népújság
főszerkesztője, valamint Pataky István, a Krónika főmunka-
társa. A vitaműsorban Farkas István műsorvezető meghívott-
jai azt boncolgatják, hogy milyen volt a magyar és a román
viszonyulás a holokauszt áldozatainak emléknapja kapcsán. 

A Pompeji-tárlatról és holokauszt emléknapjáról az Erdély TV-ben

Székely századok 
– könyvbemutató Szovátán 
Január 30-án, csütörtökön 18 órától a szovátai város-
háza dísztermében bemutatják Pál-Antal Sándor aka-
démikus, történész 80. születésnapjára ajánlott, a
Mentor Könyvek Kiadó gondozásában megjelent Szé-
kely századok című emlékkönyvét. A kötetet Káli Király
István, a kiadó igazgatója ismerteti. Szervezők a szo-
vátai Bernády Közművelődési Egylet és Szováta önkor-
mányzata. 

EME szakosztályi közgyűlés
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerész-
tudományi Szakosztálya február elsején 11 órakor tartja
évi közgyűlését a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanul-
mányi Ház földszinti dísztermében. A közgyűlésre a szak-
osztály minden tagját várják a szervezők.

Farsangtemetés Kibéden 
Február 22-én, szombaton tartják Kibéden a hagyomá-
nyos farsangtemetést. A farsangi menet 10 órakor indul a
községközpontban levő általános iskolától, majd az utcá-
kat bejárva a kultúrotthonnál fejeződik be, majd bállal
zárul az esemény. 

Láncok az időben 
Február 11-én 18 órától a vár kupolatermében mutatják
be Csata Éva pszichológus Láncok az időben című, har-
madik regényét. A szerzővel Szőcs Blanka beszélget,
meghívott dr. Lukács Márton Réka pszichológus. A könyv
a Bookman kiadó gondozásában jelent meg

Elsősegélynyújtásról 
a VÉDEM Egyesületnél 
Január 30-án, csütörtökön 17.30-kor a Bernády Házban
(Horea utca 6. szám) a VÉDEM – Marosvásárhelyi Édes-
anyák Egyesülete szervezésében az érdeklődők a gyere-
keknél alkalmazható elsősegélynyújtásról hallgathatnak
meg előadást, gyakorlati tanácsokat dr. Turucz Emília sür-
gősségi szakorvostól. 

RENDEZVÉNYEK

29., szerda
A Nap kel 

7 óra 50 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 21 perckor. 
Az év 29. napja, 

hátravan 337 nap.

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

Könyvbemutató: 
A Maros megyei kézilabda történetéről

A Maros Megyei Könyvtár szervezésében január 30-
án, csütörtökön 14 órakor a megyei könyvtár harmadik
emeleti dokumentációs termében mutatják be Aurel
Raţiunak a Maros megyei kézilabda történetéről szóló
új könyvét (Istoria handbalului mureşean). Műsorve-
zető Monica Avram könyvtárigazgató, jelen lesznek:

Vlad Amariei újságíró, Viorel Negreanu, a Mureşul-
Imatex csapat volt vezetője, Orbán István kétszeres 
kézilabda-világbajnok és Aurel Raţiu, a könyv szer-
zője. 

(A megyei könyvtár a Kultúrpalota főbejáratától kö-
zelíthető meg.)

Sorsolás ma 14 órakor!
A Népújság szerdán, ma 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges

előfizető – JANUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



A román építészkamara szorgalmazza, hogy Veres-
patak kerüljön fel az UNESCO világörökségi listá-
jára – közölte kedden a szakmai szervezet.

A kamara azért tette közzé most ezt az állásfoglalást, mert
pár nap múlva lejár az a határidő, amíg Románia újjáéleszt-
hetné a 2018-ban félbemaradt eljárást, amelynek nyomán az
UNESCO a világörökség részévé nyilváníthatná Verespatakot
és környékét. Akkor Románia azért lépett vissza az eljárásból,
és a verespataki dosszié tárgyalásának halasztását kérte, mert
tartott attól, hogy Bukarest elveszítheti azt a pert, amelyet a
Gold Corporation kanadai vállalat indított Románia ellen. A
kanadaiak 4 milliárd dollár kártérítést követelnek a román ál-
lamtól, mert a hatóságok mintegy tizenöt éven át halogatták
az engedély megadását az ott rejlő arany és ezüst kitermelé-
sére.

A G4media.ro hírportál emlékeztetett arra, hogy január 31-
én jár le a határidő, amíg Románia kérhetné a védetté nyilvá-
nítási eljárás folytatását. A kamara szerint nem helytállóak a
román kormány érvei, ezért kérik, hogy a kulturális minisz-
térium mielőbb lépjen a védetté nyilvánítási eljárás folytatása
érdekében.

Az eljárást 2018-ban a szociáldemokrata kormány állította
le, az ügy a román Legfelsőbb Védelmi Tanács asztalára is
került. A hírportál szerint a román állam akkor két nemzetközi

ügyvédi iroda elemzése alapján döntött úgy, hogy leállítja a
védetté nyilvánítási folyamatot, hogy ne csökkenjenek Romá-
nia esélyei a kártérítési perben.

Az építész kamara kérése most azonban aligha talál meg-
hallgatásra, hiszen Bogdan Gheorghiu, a tavaly beiktatott li-
berális kormány kulturális minisztere az Agerpres
hírügynökségnek hétfőn kifejtette: az UNESCO-nál az eljá-
rást minden bizonnyal újból kell kezdeni, és a kormánynak
kell eldöntenie majd, hogy mikor lesz ismét alkalmas ennek
a kérdésnek a napirendre tűzése.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az UNESCO-védettség
nem jelent automatikusan több pénzt a műemlékek restaurá-
lására, ez csak nagyobb nemzetközi ismertséget biztosít.

A tárcavezető szerint a régió a román törvények szerint már
most is műemlékvédelmi védettség alatt áll, mi több a követ-
kező időszakban kezdeményezni fogják a restaurálások elkez-
dését.

Az Erdélyi-érchegységben, Verespatakon és környékén a
Gold Corporation Európa legnagyobb külszíni aranybányáját
akarta megnyitni, ahol vitatott ciántechnológiával bányásztak
volna ki 330 tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt. 2013-ban
nagyszabású tüntetések robbantak ki a beruházás ellen, ezért
a parlament 2014-ben elutasította az aranybánya-beruházást
elősegítő törvénytervezetet. (MTI)

Ellenszavazat nélkül elfogadta a képviselőház ked-
den a bírák, pilóták, törvényhozók és diplomaták
különnyugdíjának eltörléséről szóló törvényterve-
zetet.

A katonák, rendőrök és titkosszolgálati ügynökök szolgálati
nyugdíjaira a tervezet nem terjedt ki.

A bírák, ügyészek és bírósági jegyzők az igazságszolgálta-
tás megbénítását helyezték kilátásba, ha a parlament meg-
fosztja őket szolgálati nyugdíjuktól, amelyre szerintük a pálya
kötöttségei miatt és függetlenségük szavatolása érdekében jo-
gosultak. Álláspontjukat az alkotmánybíróság egy 2010-ben
hozott határozata is alátámasztja: akkor a taláros testület le-
szögezte, hogy a magisztrátusok kivételezett jogállását nem-
csak törvény, hanem az alkotmány is garantálja.

A keddi ülésen több képviselő is aggályát fejezte ki, hogy
a szerzett jogok eltörlése alkotmányellenesnek fog bizonyulni,
a plénum azonban elvetette a tervezet szakbizottsági újratár-
gyalását.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azt javasolta,
hogy ne töröljék el, hanem korlátozzák a bírák és ügyészek –
jelenleg az átlagnyugdíj több mint tízszeresére rúgó – szolgá-
lati nyugdíját, a törvényhozók speciális nyugdíjának eltörlé-
séről pedig fogadjanak el külön jogszabályt, mivel erről csak
a parlament két házának együttes ülése dönthet.

Az RMDSZ azért kérte a döntés elnapolását, mert a szak-
bizottsági jelentés nem tartalmazta – és így a plénum sem bí-
rálhatta felül – azt az RMDSZ-es módosító javaslatot, hogy

minden különnyugdíjat töröljenek el vagy korlátozzanak a
megadóztatásukkal.

A helyhatósági és parlamenti választásokra készülve a pár-
tok egymásra licitálva próbálnak politikai hasznot húzni
abból, hogy az emberek többsége által méltánytalannak tartott
extra juttattatások eltörlését kezdeményezik. A kormányon
lévő PNL és a legnagyobb frakcióval rendelkező, de néhány
hónapja ellenzékbe kényszerült PSD képviselői egymást hi-
báztatták az „arcátlan” mértékű különnyugdíjak bevezetéséért,
ugyanakkor mindkét frakció jelezte: az alkotmányossági és
szabályossági aggályok dacára sem akarja halogatni a dön-
tést.

A törvénymódosítást 247 szavazattal, 21 tartózkodás mel-
lett fogadta el a képviselőház.

Az országos nyugdíjpénztár szerint 2019 végén 3878 volt
bíró és ügyész kapott átlagosan 18716 lejes, 840 volt diplo-
mata átlagosan 5538 lejes, 792 volt parlamenti tisztviselő át-
lagosan 4547 lejes, 1440 volt pilóta átlagosan 10891 lejes,
609 volt pénzügyőr átlagosan 7800 lejes és 1800 bírósági
jegyző átlagosan 4439 lejes különnyugdíjat, amelynek mér-
tékét nem járulékbefizetéseik, hanem az illető ágazat számára
hozott speciális jogszabályok alapján határozták meg.

A szolgálati nyugdíjra – a törvénymódosítás után is – jogo-
sult 178168 katona, belügyi alkalmazott és titkosszolgálati
ügynök közül mintegy 40 ezren kapnak 6000 lejt meghaladó
juttatást. Románia tavaly 9 milliárd lejt fordított a különnyug-
díjakra. (MTI)

Nyolcra nőtt az influenza 
áldozatainak száma

Nyolcra nőtt az influenza halálos áldozatainak
száma – jelentette be kedden az Országos Köz-
egészségügyi Intézet keretében működő Fertőző
Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos
Központ. A legutóbbi két áldozat két Prahova megyei
személy: egy 65 éves nő és egy 46 éves férfi. Mind-
ketten más betegségekben is szenvedtek, és nem
voltak beoltva influenza ellen. (Agerpres)

Marad az enyhe idő
A napi átlaghőmérséklet hullámzására számíthatunk
a következő két héten – derül ki az Országos Mete-
orológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közzétett, január
27-e és február 10-e közötti időszakra érvényes elő-
rejelzéséből. Erdélyben január végéig 3 és 6 Cel-
sius-fok között lesznek a nappal mért legmagasabb
hőmérsékleti értékek, február 1-je és 5-e között 6-7,
majd a periódus vége felé 4 Celsius-fokra számítha-
tunk. Az éjszakai minimális hőmérsékleti értékek ne-
gatív tartományban, mínusz 5 és 0 Celsius-fok
között alakulnak. Mérsékelt mennyiségű csapadékra 
január 31-e és február 3-a között van kilátás. 
(Agerpres)

Nyáj az autópályán
Szamarak és juhok százai akadályozták a forgalmat
az A2-es autópályán kedden, mivel egy pásztor az
autópálya Duna-hídján terelte át nyáját. Az autópá-
lya-rendőrség hivatalból vizsgálatot indított a juhász
ellen, aki bekapcsolta autóján a vészvillogót és így
kísérte a nyájat az autópályán – írta a Mediafax hír-
ügynökség. Az 50 éves Konstanca megyei férfit az
állatok autópályára tereléséért és gépkocsivezető-
ként is megbírságolták: összesen 4350 lejt kell fizet-
nie az autósok és az állatok életét is veszélyeztető
átkelésért. (MTI)

Elkapkodták a szájmaszkokat
szerte Ázsiában

Az új koronavírus megjelenésével rohamosan meg-
nőtt az igény a szájmaszkok iránt, elsősorban Ázsi-
ában. Az egészségügyi maszkok azonban – bár
lényegesek a betegek számára, és erősen ajánlottak
azokban a térségekben, ahol a fertőzés terjed – nem
biztosítanak 100 százalékos védelmet a járvány
ellen. Ázsiában igen elterjedtek a leggyakrabban
olcsó papírmaszkok a légszennyezés miatt, illetve
higiénés okokból. Az eddig több mint 100 ember
életét kioltó és több ezer embert megfertőző új vírus
miatt hatalmasra nőttek az eladások a térségben. Az
új koronavírus terjedése elleni hatékony fellépés
mindaddig nehéz, amíg nincsenek pontos informá-
ciók a fertőzés módjáról. Bizonyított, hogy a vírus
emberről emberre terjed, de azt még nem tudni,
hogy a kórokozó a levegőben vagy érintkezés útján
terjed. Mindenesetre más elővigyázatossági intéz-
kedések – így a gyakori kézmosás szappannal vagy
alkoholos fertőtlenítőszerrel és az egyszer haszná-
latos zsebkendők használata – erősen ajánlott a ko-
ronavírus terjedésének megakadályozására. (MTI)

szinten mérve is tisztességesen megfizetve ebben a jobb
sorsra érdemes országban.

Azok, akik most beszélnek, gyakorlatilag semmit nem
tettek szájszellőztetésen kívül. 2001-ben egy képviselő
javaslatára megszavazta a parlament ezt a jövedelem-
adó-kedvezményt. Ennek is köszönhetően az utóbbi 19
év során az informatikai ágazat hozzájárulása az ország
bruttó nemzeti össztermékéhez 0,5%-ról 6%-ra növeke-
dett, azaz megsokszorozódott. Egy értelmesen vezetett
országban legkésőbb az adókedvezmény bevezetése
utáni pár évben, amikor már látszott a pozitív hatás, a
kormányok kezüket-lábukat törték volna, hogy az iparág
nagyvállalatait idetelepítsék legalább egy-egy üzem
vagy kutatásfejlesztési létesítmény erejéig. Mert ott az
igazán komoly nyereség, nem abban, hogy százezer
szaki kisebb-nagyobb cégekben a multiknak végez kia-
dott bérmunkát. Ahelyett hogy kihasználták volna az or-
szág javára ezt a lehetőséget, most inkább az
egyenlőség nevében eltörölnék ennek a szektornak a jö-
vedelemadó-kedvezményét. Ilyen vezetők mellett ne-
künk, adófizetőknek a nyomorgásban van és lesz jogunk
az egyenlőségre, már annak, aki marad. Mert a kedvez-
mény megvonása leginkább azt hozhatja, hogy ezek a
szakik és cégeik barátságosabb környezetbe fognak te-
lepülni, ötmillió más kivándorló példáját követve.

Emeleti vírus
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az építészkamara szeretné, hogy Verespatak 
kerüljön fel a világörökségi listára

Eltörölték a bírák, pilóták, törvényhozók 
és diplomaták különnyugdíját
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Az Európai Unió a brit EU-tagság megszűnése után
is szoros figyelemmel követi a Nagy-Britanniában
élő több mint 3 millió külföldi EU-állampolgár sorsát
– mondta hétfőn Belfastban Michel Barnier.

Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója, aki az észak-
írországi főváros patinás Queen’s Egyetemén tartott előadást
hétfő este, kijelentette, hogy a Brexitből gazdasági gyarapodás
nem származhat, és bármilyen eredményt hozzanak is a jövő-
beni kétoldalú kapcsolatrendszerről folytatandó tárgyalások,
valójában csak kárenyhítésről lehet szó.

Barnier szerint „teljesen egyértelmű”, hogy a Brexitnek ne-
gatív következményei lesznek, amelyeket kezelni kell.

Az uniós főtárgyaló nyíltan ellentmondott Boris Johnson
brit miniszterelnök azon többször hangoztatott kijelentésének,
hogy a Brexit után semmiféle ellenőrzésre nem lesz szükség
az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti áruforgalomban.

A Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás alapelvei
szerint Észak-Írország az Egyesült Királyság vámuniós rend-
szerének tagja marad, de ezzel együtt az Európai Unió egysé-
ges belső piacának egyik áruforgalmi beléptető pontjaként is
funkcionál.

A brit hatóságok a külső országokból érkező importra a brit
vámtételeket alkalmazhatják, feltéve, hogy az adott importáru
nem lép be az EU egységes belső piacára.

Olyan importtételek esetében azonban, amelyekről nem
lehet kizárni, hogy átkerülnek az Európai Unió belső piacára
– például Észak-Írországból Írországba –, a brit hatóságok az
EU vámtételeit kötelesek alkalmazni, és kötelesek be is szedni
e vámokat az EU nevében.

Mindez azt a célt szolgálja, hogy az áruforgalmat ne Észak-
Írország és az Ír Köztársaság 499 kilométeres határán – az EU
és az Egyesült Királyság majdani egyetlen szárazföldi vám-
határán – kelljen ellenőrzésnek alávetni.

Ezen a határon az észak-írországi megbékélési folyamatot
elindító 1998-as nagypénteki egyezmény egyik fő vívmánya-
ként hosszú évek óta nem létezik fizikai ellenőrzés.

Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök leg-
utóbb a múlt héten, a londoni alsóházban jelentette ki, hogy
mindez „határozottan nem jelenti” Nagy-Britannia és Észak-
Írország kereskedelmi forgalmának akadályoztatását, nemré-
giben észak-írországi üzleti vállalkozóknak pedig azt mondta,
hogy „nyugodtan hajítsanak a kukába” minden vámdokumen-
tumot, mert azokra semmi szükség nem lesz. 

Hétfő esti belfasti előadásában Michel Barnier azonban ki-
jelentette: London elfogadta az Észak-Írországra vonatkozó
jegyzőkönyvet, ezzel pedig elfogadta azt is, hogy a Nagy-Bri-
tanniából Észak-Írországba irányuló áruforgalmat megerősített
ellenőrzésnek kell alávetni.

Az uniós főtárgyaló hangsúlyozta: az Egyesült Királyság
döntött úgy, hogy kilép az EU egységes belső piacáról és vám-
uniójából is, így elkerülhetetlenné vált az Észak-Írország és
Nagy-Britannia között áruforgalom ellenőrzése. Az EU-nak
ugyanis képesnek kell lennie a területére érkező áruk jelentette
kockázat felmérésére, és ez akár fizikai ellenőrzést is jelent-
het.

Barnier kijelentette: az EU soha nem megy bele olyan meg-
oldásba, amely kikezdené az unió egységes belső piacának in-
tegritását.

Hozzátette: február 1-jén az unióban maradó 27 tagország
új fejezetet nyit az EU történetében, és folytatja a belső határok
lebontását, de immár az Egyesült Királyság nélkül.

Barnier szerint az Európai Unió soha nem fog hátat fordítani
állampolgárainak, és szoros figyelemmel fogja kísérni, hogy
London a Brexit után eleget tesz-e a Nagy-Britanniában élő
több mint 3 millió EU-állampolgárral szembeni kötelezettsé-
geinek. (MTI)

Barnier: az EU szoros figyelemmel követi 
a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok sorsát



Ismét Soós Anna matemati-
kust választotta vezetőjévé a
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem magyar tago-
zata – tudatta a tanintézet
hétfőn az MTI-hez eljuttatott
közleményben.

A tagozatvezetői tisztségre kiírt
választáson a tisztséget jelenleg is
betöltő Soós Anna Markó Bálint
biológussal és Molnár-Kovács
Zsolt történésszel versenyzett. A
379 főállású tanár és diákképviselő
közül 284-en adták le szavazatu-
kat, közülük 194-en Soós Annát tá-
mogatták, aki immár harmadszor
nyerte el a magyar tagozat bizal-
mát. A tagozat arról is döntött,
hogy Soós Anna mellett Markó Bá-
lintot jelöli az egyetem vezetősé-
gébe.

Soós Anna az MTI-nek el-
mondta: az egyetemen a kilenc rek-
torhelyettesi tisztség közül kettő
illeti meg a magyar tagozatot. A két

rektorhelyettes adminisztratív fel-
adatokat kap, és egyikük a magyar
tagozatért is felel. Az egyetemen ki-
alakult szokásjog szerint a megvá-
lasztott rektor a magyar tagozat
választottait nevezi ki a magyar ta-
gozatot megillető rektorhelyettesi
tisztségekbe.

Az egyetemen kedden tartották a
szenátus tagjainak a választását. A
103 tagú szenátusban 18 oktatói és
6 diákszenátori tisztség illeti meg a
magyar tagozatot. A tanintézet rek-
tori tisztségét január végéig lehet
megpályázni. Az új rektort március
3-án választják titkos szavazással.
Ioan Aurel Pop jelenlegi rektor –
akit 2018-ban a Román Akadémia
elnökévé is megválasztottak – a tör-
vény szerint nem pályázhat újabb
mandátumra.

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem Románia legrégebbi,
legnagyobb és legjobbnak minősí-
tett felsőoktatási intézménye. Az

egyetemen jelenleg 44 ezer diák
tanul, közülük 6500-an magyar ta-
gozaton. Magyar nyelven 70 alap-
képzésen és 48 mesteri képzésen
lehet tanulni.

A BBTE a Báthory István erdélyi
fejedelem által 1581-ben akadémiai
rangra emelt jezsuita iskolát és az
1881-ben létesített Magyar Királyi
Ferenc József Tudományegyetemet
is elődjének tekinti. Mai neve és
szerkezete a magyar tannyelvű Bo-
lyai Tudományegyetem és a román
tannyelvű Babeş Tudományegye-
tem 1959-es egyesítésével alakult
ki.

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetemen – a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemtől (MOGYE) eltérően –
sikerült életbe léptetni a 2011-ben
elfogadott oktatási törvény előírá-
sait, amelyek viszonylagos önálló-
ságot biztosítanak a magyar
tagozatnak. (MTI)

Csökkent a folyók vízhozama

Soós Anna matematikus maradt 
a BBTE magyar tagozatának vezetője
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Kihunyt a díszvilágítás a me-
gyeközpontban. Az esti talmi fé-
nyek nélkül még szürkébbnek,
kopottabbnak, szegényesebbnek
tűnik a város. Olyannak, ami-
lyenné az elmúlt évek, évtizedek
gazdálkodása, fejetlensége tette.
Persze ezzel együtt a városgazda
aurája is meglehetősen megko-
pott, ha egyáltalán volt ilyesmije
valamikor. Azok körében, akik
már annyiszor rá szavaztak, való-
színűleg volt, de most nagyon
sokan szidják, mint a bokrot. Be-
szélik, átállt a sötét oldalra.
Eddig hol volt? Mondhatom más-
képp is: hol volt, hol nem volt. Azt
sajnos nem mondhatjuk, hogy
talán igaz se volt. De. Igaz volt,
sok mindenben hozzá köthető Vá-
sárhely sajnálatos hanyatlása. És
az ő köreihez. Attól tartok, ezek a
körök, ha nem is rá alapoznak a
közelgő választásokon, hiszen
eléggé lejáratta magát, találhat-
nak nála rosszabb jelöltet is, csak
hogy továbbra is maradjunk a sö-
tétben. Nagyon össze kell kap-
nunk magunkat, és józanoknak
maradnunk, ügyeseknek kell len-
nünk majd az urnáknál, nehogy
cseberből vederbe pottyanjunk.
Sok mindenre kell ügyelnünk
mostanában. Az emberiség, az
egész bolygó fénye kihunyhat, ha
nem hallgatunk a tudós fők figyel-
meztetéseire. Már két percünk
sincs az örök éjfélig. Pár nappal
ezelőtt húsz másodperccel
előbbre állították a végítélet órá-
ját. Száz másodpercünk maradt
egy esetleges globális katasztrófa
bekövetkeztének esélyéig. Az óra-
mutatók állításánál a globális
atomháború mellett 2007 óta szá-
mításba veszik az éghajlatválto-
zást és az olyan újabb
technológiai újdonságokat is,
amelyek visszafordíthatatlanul
károsíthatják az emberi életet a
Földön. Nyilván jelképes másod-
percekről beszélünk, de ez érzé-
kelhetőbbé teszi a végveszélyt.
Sajnos semmi jele annak, hogy vi-
lágunk tényleg megértené, meny-

nyire közel vagyunk a teljes pusz-
tuláshoz, és konkrét, összehangolt
intézkedésekkel tenni is akarna
valamit ennek elkerüléséért. Az
igazán cselekvőképes döntésho-
zók sose azt lépik és akkor, amit
és amikor valójában kellene. Bár-
mely szinten. De hagyjuk a világ-
katasztrófát, abba mi,
vásárhelyiek, Maros megyeiek
aligha tudunk döntő módon bele-
szólni. Bár bizonyos dolgok, pél-
dául a környezetvédelem, rajtunk
is állnak vagy buknak. Ebben sem
tündöklünk. Ha hinni lehet az ösz-
szehasonlító táblázatoknak, a lég-
szennyezésben kimondottan
rosszak a mutatóink. Vasárnap ol-
vastam egy hírportálon, hogy
aznap városunkban rosszabb volt
a levegő minősége, mint a lég-
szennyezettségük miatt gyakran
elrettentő példaként emlegetett
Pekingben, Mumbaiban és Kara-
csiban. Nem semmi. Szinte nem is
merek belegondolni, ez ránk, vá-
sárhelyi és környékbeli lakosokra
vonatkoztatva hova vezet. Jobb
helyeken az ilyen állapotokat
mindenféle gyors és drasztikus
beavatkozásokkal igyekeznek el-
kerülni. Friss hír, hogy az Egye-
sült Királyság több városában
nyártól légszennyező anyagokat
elnyelő buszokat állítanak forga-
lomba. Nálunk maholnap nem
lesz busz, amit forgalomba állít-
sanak. De megoldás van: a lég-
szennyező anyagokat továbbra is
mi, potenciális utasok nyeljük el.
Az önkormányzatnak ez különö-
sebb kiadásába se kerül. A veszé-
lyességi pótlékot pedig a
tisztségviselők meg más közalkal-
mazottak csatolhatják csekélyke
fizetésükhöz. Senki se csodálkoz-
zék, ha úgy érzi, Marosvásárhe-
lyen romló állapotban van a
közhangulat. És milyen lesz, ami-
kor a gyűlöletkeltők teljes gőzzel
elkezdik majd a választási kam-
pányban a tudat- és lélekszennye-
zést! Vajon Vásárhely
tekintetében hány másodperc ma-
radt a végítéletig? (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Marosvásárhely októberben
leváltott alpolgármestere,
Makkai Gergely továbbra
sem töltheti be ezt a tiszt-
séget. A Marosvásárhelyi 
Fellebbviteli Bíróság csütör-
tökön elutasította a fellebbe-
zését. 

A volt RMDSZ-es alpolgármes-
ter egyrészt a megyei törvényszé-
ken kérte a leváltásáról szóló,
tavaly októberi tanácsi határozat
megsemmisítését, másrészt pedig
azt, hogy mindaddig, míg a per
tart, függesszék fel a határozatot.
Ha ez utóbbi kérését jóváhagyták
volna, Makkai Gergely visszatér-
hetett volna alpolgármesterként
mindaddig, míg a perében a bírák
döntést nem hoznak. A megyei tör-
vényszék közigazgatási bírósága
azonban december 2-án elutasí-
totta a volt alpolgármester által be-

nyújtott felfüggesztési kérést, a
döntés ellen azonban Makkai Ger-
gely fellebbezett. 

A volt alpolgármester által indí-
tott perben a marosvásárhelyi ta-
nács jogi képviseletét ellátó Peti
András a Népújságnak elmondta, a
fellebbviteli bíróság eredetileg feb-
ruár 6-ra tűzte ki a tárgyalást, amit
azonban előre hoztak január 23-ra,
amikor is csupán a volt alpolgár-
mester jogi képviselője jelent meg.
A fellebbviteli bíróság megalapo-
zatlanságra hivatkozva elutasította
Makkai Gergely fellebbezését, a
döntés végleges. Ez azt jelenti,
hogy Makkai Gergely továbbra
sem térhet vissza alpolgármester-
ként a városházára, ilyen minőség-
ben nem írhat alá iratokat, és nem
kap fizetést, meg kell várnia, míg
a bíróság dönt arról, hogy meg-
semmisíti-e vagy sem a leváltásá-
ról szóló tanácsi határozatot.
Ebben a perben az első tárgyalást
január 29-re tűzték ki.

Döntött a Marosvásárhelyi 
Fellebbviteli Bíróság

Elutasították 
Makkai Gergely kérését

Antalfi Imola

A Maros hétfői vízhozama a má-
sodpercenkénti 25 köbméter helyett
8,5 köbméter volt másodpercen-
ként, ennek ellenére egyelőre nem
kell ivóvíz-korlátozástól tartani. A
vízhozam emelkedésére azonban
egyelőre nem számíthatnak, mivel
a hóréteg vékony, vagy éppenséggel
hiányzik, még a hegyekben is. A
megyében a január 27-i értékek sze-
rint csupán Laposnyán érte el a 6
cm-t, Galonyán 1 cm, Libánfalván
2 cm volt a hóréteg vastagsága, a
felmelegedés arányában ez csök-
kenő értékeket mutat, a magasab-
ban fekvő területeken is csak
foltokban maradt hótakaró, így nem
véletlen, hogy a folyók vízhozama
hirtelen megcsappant. 
Kiszámíthatatlan 
a folyóvizek jégtakarója

Brassó megyében egy korcso-
lyázó gyerek vesztette életét azt kö-
vetően, hogy beszakadt alatta a jég.
Kovászna megyében a Rétyi-tóra
merészkedett egy terepjáróval annak
49 éves vezetője, a jármű súlya alatt
roppant meg a jégréteg, és süllyedt
el félig a jármű. Személyi sérülés
nem történt, a rendőrség közrendhá-

borítás okán bírságolta meg a jármű
vezetőjét ezer lejre. Vasárnap, a
lassú felmelegedés ellenére, egye-
sek mifelénk is a befagyott Marosra
merészkedtek, és csúszkáltak, kor-
csolyáztak vagy épp motoroztak.

A Maros Vízügyi Igazgatóság
vezetőségét a befagyott folyóvize-
ken való korcsolyázás veszélyeiről
kérdeztük. Mint hangsúlyozták,
sem télen a jégre menést, sem a
nyári part menti fürdőzést nem tilt-
hatják meg, mert a vízügyi törvény
értelmében minden állampolgárnak
biztosítani kell a folyóvizekhez való
hozzáférést. „Nyáron is fürdenek a
Marosban, annak ellenére, hogy a
közegészségügyi igazgatóság a
folyó mentén sehol sem jelölt ki
fürdésre alkalmas területet, és nincs
erre vonatkozó törvényes szabályo-
zás sem.” 

Arra a kérdésre, hogy milyen
vastagságú a Maroson az a jégréteg,
amelyre gyerekek és szülők egya-
ránt rámerészkednek, konkrét vá-
lasszal nem szolgálhattak, mint
jelezték, igencsak változó. Amint a
vízügyi hatóság szakemberei hang-
súlyozták, rendkívül veszélyes a be-
fagyott folyók, patakok jegére

menni, mivel sok mindentől függ a
jégréteg vastagsága, többek között
a folyó mélységétől és a víz sebes-
ségétől. Megtörténhet, hogy a Sár-
patakon mért vastagság
Marosvásárhelyen már eltérő érté-
ket mutat, a közbeeső szakaszokon
is sok tényező befolyásolhatja a jég-
réteg vastagságát, de megeshet,
hogy a folyó partszakaszán tíz cen-
timéteres a jégréteg, a közepén
pedig csupán egycentis. Általában
ahol alacsonyabb a vízszint, ott vas-
tagabb a jég, a közepe fele haladva
mélyül a víz, ennek következtében
pedig fokozatosan vékonyodik a
jégréteg is.

A tavak esetében a jégpáncél vas-
tagságát könnyebb megállapítani,
mert ott egyenletesebben alakul ki.
A zetelaki gyűjtőgát összefüggő
jégtakarója például 16 cm, a Bö-
zödi-tó jégrétegének vastagsága 13
cm. Az, hogy milyen vastag jégré-
teg hány kilós súly alatt törhet be, a
személyek testsúlya mellett attól is
függ, hogy miként szórakoznak
rajta, mekkora súlyú járművel drif-
teznek, netalántán szöktetnek a
jégen – mondta Călin Fokt, a víz-
ügyi igazgatóság sajtószóvivője.

(Folytatás az 1. oldalról)



A természettudományok iránt érdeklődő te-
hetséges diákoknak és tanáraiknak, civil szer-
vezeteknek, csoportoknak meghirdetett
nyertes pályázatok eredményéről és hatásá-
ról számoltak be a Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány által szervezett január 20-i
rendezvényen. A Maros megyére érvényes
program keretében 2019-ben 33 pályázatból
17 projektet tudtak finanszírozni 125.000 lej
értékben. 

Amint Gál Sándor, az alapítvány ügyvezető igazga-
tója elmondta, 2019-ben a harmadik alkalommal hir-
dették meg a Ştiinţescu Maros 3.0 programot, ami
2019-től a Ştiinţescu – Richter a kémiáért elnevezésű
programmal bővült. A cél az, hogy színes, érdekes gya-
korlati tevékenységek, kísérletek révén keltsék fel a di-
ákok érdeklődését a reál tudományok, azaz a STEM
területek (tudomány, technológia, mérnöktudományok,
matematika) és kiemelt helyen a kémia iránt. Erre a
célra a programot kezdettől támogató Gedeon Richter
Románia 2019-ben 24.000 lejt biztosított három nyer-
tes pályázatra.

A három év mérlegét Gál Sándor vonta meg. A Şti-
inţescu programot ugyanis a Marosszéki Közösségi
Alapítvány ülteti gyakorlatba a helyi vállalkozóktól
összegyűjtött adományok révén, amit a Romániai
Amerikai Alapítvány (Romanian American Founda-
tion) megdupláz.

Az eltelt három év alatt 39 iskolai projektet támo-
gattak közel 300.000 lej értékben. Félszáz iskola, több
mint 100 pedagógus és szakember, diákok ezrei kap-
csolódtak be a programba, robotikai klubok, elektro-
nikai és rádióamatőr szakkörök jöttek létre, iskolai
kémia- és fizikalaboratóriumok felszerelése bővült. A
rendezvényen jelen volt Zayzon Zsuzsanna, a Maros-
vásárhelyen működő gyógyszergyártó és -forgalmazó
cég PR-menedzsere, aki érdeklődésünkre elmondta: 

– Fontosnak tartjuk támogatni az olyan jellegű prog-
ramokat, amelyek egyrészt interaktív módon felkeltik
a diákok érdeklődését az egzakt tudományok iránt és

gyakorlatias módon vezetik be őket a kémia rejtelme-
ibe, másrészt úgy gondoljuk, hogy fontos támogatni a
tehetséges és érdeklődő diákok szakmai fejlődését is.
A bemutatott projektek mindegyike rendkívül érdekes-
nek bizonyult, és a bemutatók során a részt vevő tanu-
lók által tanúsított odaadás hűen mutatja
érdeklődésüket és lelkesedésüket a kémia és a külön-
böző tudományok iránt.

Zayzon Zsuzsanna ismertette a három kémiai jellegű
nyertes pályázatot is. A Dacia Általános Iskola peda-
gógusa, Măcean Dora Camelia projektveztő A világ
felfedezése címen digitális mikroszkópra és kémiai
készletekre pályázott, amelyekkel a felfedezéssel való
tanulás, a látványos, kreatív kísérletezés valósítható
meg. A diákok a víz minőségét, a testek alkotóelemeit,
gyógynövények hatóanyagait vizsgálták. A másik
nyertes pályázatot – Illatok a laboratóriumban – a Dr.
Bernády György Általános Iskola és az Avram Iancu
Tehnológiai Líceum közösen nyerte meg. Kupán Edit
és Magyari Gabriella projektvezetők irányításával a két
tanintézmény hetedikes és tizedikes diákjai arckrém és
szappan készítéséhez pályáztak sikerrel laboratóriumi
felszerelésre és alapanyagokra. A harmadik nyertes pá-
lyázat vezetője Sabău Claudia, a Papiu Ilarian közép-
iskola kémia-fizika szakos tanárnője, aki ChemStem
néven látványos kémiai kísérletekhez nyert laborató-
riumi felszerelést és kémiai készleteket, amelyekkel
színes, vonzó kísérleteket hajtottak végre. 

A rendezvényen ugyancsak a Papiu Líceum diákjai
érdekes fizikakísérleteket mutattak be Codău Cristinel
vezetésével. A Petru Maior Technológiai Líceum tanu-
lói Liliana Tompa mérnök-tanárnő irányításával lego-
darabokból készített, mobiltelefonnal vezérelt
robotokkal jelentkeztek, és nem hiányoztak az amatőr
rádiósok sem. 

Amint érdeklődésünkre Gál Sándor elmondta, ha si-
kerül a szükséges alapokat összegyűjteni, a tervek sze-
rint újabb pályázatot hirdetnek meg, és még két
alkalommal számíthatnak az amerikai alapítvány tá-
mogatására. (bodolai)

Az ősz hajú, bőrdzsekis férfi legin-
kább egy idős rocksztárra emlékez-
tetett. Huszonévesekhez illő

lendülettel ugrott fel a Budapestre induló au-
tóbuszra, aztán láthatatlan billentyűkön zon-
gorázta a levegőbe búcsúüzenetét. A busz
mellett kapucnis kabátban alacsony, szem-
üveges asszony álldogált. A tekintetével vá-
laszolt a férfi látványos gesztusaira, közben
cigarettára gyújtott. Csak akkor intett párat,
amikor a busz kigördült az állomásról. Az
ősz hajú kényelmesen elhelyezkedett, aztán
a következő pillanatban – mint aki mégsem
találja a helyét – felpattant, és szemrevéte-
lezte a terepet. A leghátsó ülések egyikén is-
merőst fedezett fel, egy piros arcú
fiatalembert, aki – amint azt hamarosan min-
denki megtudhatta – vendégmunkásként dol-
gozott Magyarországon, és „három éjjel,
három nap” tartó mulatságból szólította
vissza a kötelesség. Az idős férfi örömmel
üdvözölte a hallhatóan jó kedvében lévő cim-
borát, és megkérdezte a mellette ülő, zenét
hallgató útitársat, nem cserélne-e helyet
vele.

– Gyere, barátom, most kibeszéljük a világ
dolgait – dőlt hátra elégedetten, miután
megtörtént a helycsere. A piros arcú fiatal
valami jóféle pálinkát emlegetett, amit saj-
nált a buliban hagyni, inkább magába töl-
tötte az indulás előtti utolsó pillanatban,
aztán a barátnőjére terelte a szót. Nehéz volt
itt hagyni, de mit csináljon, kell a pénz a la-

kásra, ahol majd elkezdhetik a közös életüket
– magyarázta, egyre lassabban, nehézkeseb-
ben formálva a szavakat. 

– Te kitől köszöntél el? – kérdezte aztán az
ősz hajút.

– Én is a barátnőmtől. Már több mint egy
éve együtt vagyunk, és még mindig olyan
szuper minden, mint a
legelején. Egy interne-
tes társkeresőn ismer-
kedtünk meg, persze, én
írtam rá először. Hamar
kiderült, hogy egy hul-
lámhosszon mozgunk, ő is szeret a természet-
ben „császkálni”, kertészkedni, és nem veti
meg a jó filmeket. Sokáig terveztük az első
„élő” találkozást, aztán egyszer csak elegem
lett a huzavonából, megvettem a buszjegyem,
és már itt is voltam. Bejelentés nélkül érkez-
tem, és sikerült is jól meglepni a kicsikét. Két
gyönyörű hetet töltöttünk együtt, és amikor
hazaindultam, már tudtam, hogy ez az asz-
szony az én igazi társam. Kedves, tiszta, hű-
séges – mi kell még? Fiatalkoromban sem
vágytam ennél többre.

– Ő is meg szokott látogatni téged? – kér-
dezte akadozó nyelvvel a fiatalember.

– Legtöbbször én jövök hozzá, de már két-
szer én voltam a vendéglátó. A gyerekeimnek
még nem sikerült bemutatnom, a legköze-

lebbi érkezésekor erre mindenképpen sort
kerítünk. Kicsit tart tőle, de tudja, hogy ez
nekem mennyire fontos – tette hozzá az idős
férfi, aztán mellénye zsebéből elővette a te-
lefonját. Két székkel mögötte, a másik sorban
ültem, így jól láttam a készülék háttérképét:
a kapucnis, szemüveges nővel közös, mosoly-

gós szelfit. A családi
képeket viszont nem
állt módomban – és
nem is lett volna il-
lendő – végignézni.
Csak a hozzájuk fűzött

magyarázokat követhettem, pontosabban
azt, hol, mikor készültek a férfi felnőtt gyer-
mekeit megörökítő fotók. 

– Annak idején egy nálam sokkal fiatalabb
csajt vettem feleségül. A korkülönbség nem
okozott gondot, több mint negyedszázadot
működött a kapcsolat, aztán hirtelen elillant
a varázs. Békében váltunk el, és rövidesen
mindkettőnknek került valaki más. Nekem ez
az internetes szerelem. 

– Nem unalmas hónapokig csak a számí-
tógépen keresztül beszélgetni? – szólalt meg
újra a fiatalember, most már egészen mély
hangon. – Én ha sokáig nem lehetek együtt
a barátnőmmel, érzem, hogy megvadulok.

– Mi egymás társaságában sohasem unat-
kozunk, még akkor sem, ha sok száz kilomé-

ter távolság van köztünk – szögezte le az idős
útitárs. – Esténként mindig elmeséljük, kinek
hogy telt a napja, kipanaszkodjuk magunkat,
néha tanácsot kérünk. Aztán, ha kifogytunk
a szóból, zenéket teszünk egymásnak – ő
nekem inkább klasszikust, én neki rockot,
dzseszzenét –, vagy felolvasunk valamelyik
kedvenc regényünkből. Néha keresztrejtvé-
nyezünk is a virtuálisban. A legjobb, persze,
az, amikor teljes valónkban együtt vagyunk.
Egyre gyakrabban álmodom arról, hogy si-
kerül annyira meghódítanom, hogy végleg
kijöjjön hozzám Budapestre. Ennél többet
nem is kérek az élettől. 

– Arra nem gondoltál, hogy te költözz
ide? – kérdezte álmatag hangon a fiatalem-
ber. Mielőtt útitársa válaszolt volna,
Freddy Mercury hangja hasított bele az éj-
szakába. Az idős férfi sietve vette elő a te-
lefonját.

– Mit csinálsz, kicsim? – szólt bele a ké-
szülékbe. – Nosztalgiázol? Nehogy sírj!

A piros arcú fiatalember közben hátizsák-
jából fülhallgatót húzott elő, mások számára
is hallhatóra állította a zenét, és pár perc
múlva már meg is feledkezett a mellette ülő
férfiról. Az elkövetkezőkben félóránként
csendült fel a Show must go one. 

– Mindjárt a vámnál vagyunk. Ha átmen-
tünk, hívlak – suttogta a sokadik hívás után
a férfi, aztán hátradőlve, félig behunyt szem-
mel várta a villanykapcsolással kísért utasí-
tást: „készítsék elő irataikat!”.

A hódító 

A teljes körűen felújított 
Csinibaba (1997) című film
vetítésével folytatódik pén-
tek este a közmédia M5-ös
csatornáján futó Magyar fil-
mek új köntösben című soro-
zat, amelyben a Magyar
Nemzeti Filmarchívum által
teljes körű restauráláson át-
esett magyar alkotásokat
mutatnak be.

A közmédia péntek esténként
jelentkező sorozata április elejéig
még kilenc alkotást tűz műsorra. A
Csinibaba után február 7-én a
Tüske a köröm alatt című Sára
Sándor rendezte filmdrámát, feb-
ruár 14-én pedig az 1934-es Me-
seautó című vígjáték felújított
változatát tekinthetik meg a nézők
– közölte az MTVA Sajtóosztálya
az MTI-vel.

A sorozat folytatásában A tolonc
(1915) című filmet, Jászai Mari
egyetlen filmen teljes egészében
fennmaradt szerepét láthatják a
nézők. A programban szerepel
még a Kopaszkutya (1981), A tanú
(1969) vágatlan változata, vala-
mint a Redl ezredes (1985) is. Az
utolsó három pénteken az M5 Mé-
száros Márta trilógiáját tűzi mű-
sorra: a Napló gyermekeimnek
(1984), a Napló szerelmeimnek
(1987), valamint a Napló apám-
nak, anyámnak (1990) című alko-
tásokat. Péntek esténként a filmek
vetítése előtt rövid beszélgetés is

látható a filmek alkotóival, akik a
forgatások kulisszatitkairól, ott
átélt tapasztalataikról, örömökről
és nehézségekről mesélnek. A be-
szélgetések, melyeket a filmek
stand- és werkfotói illusztrálnak,
folyamatosan elérhetők a media-
klikk.hu oldalon és az M5 You-
tube- csatornáján.

A Magyar Nemzeti Filmalap
2017-ben hirdette meg a magyar
filmkincs hosszú távú megőrzését
szolgáló Nemzeti Filmdigitalizá-
lási és Filmrestaurálási Programot.
A program keretében a Filmarchí-
vum és Filmlabor összehangolt
munkájának köszönhetően évi 25-
30 magyar játékfilm újulhat meg
az archívum szakmai irányításá-
val, a Magyar Operatőrök Társasá-
gával (HSC) együttműködésben,
az alkotók bevonásával.

A felújításokban a Filmarchí-
vum és Filmlabor több tucat szak-
embere dolgozik. A filmek képét
az eredeti felvételi képnegatív, a
hangját az eredeti mágnesszalag
digitalizálását követően restaurál-
ják. A képet snittekre bontva kép-
restaurátorok stabilizálják,
retusálják, villogásmentesítik. A
hang ugyancsak több szoftver segít-
ségével válik tisztábbá, kelleme-
sebb hangzásúvá a hangrestaurátor
keze alatt. A nézőnek hasonló él-
ményben lesz része a képernyők
előtt, mint a film mozibemutatóján.
(MTI)

Restaurált Csinibaba 
pénteken

Látványos kísérletekkel a reál tantárgyak népszerűsítéséért 
Újabb sikeres pályázati ciklust zártak
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Winkler: Az európai zöld megállapodás 
nagy kihívást jelent

Az elektromos autók már a
múlt század végén megjelen-
tek. A világ egyik legnagyobb
autógyártója, a General Mo-
tors dobta piacra az EV1 elne-
vezésű kétajtós elektromos
autót. A gépkocsit nem el-
adásra szánták, 1996 és 2003
között használhatták az ari-
zoniai és kaliforniai lakosok
némi havi bérleti díj ellené-
ben. Mivel ezek az autók a GM
tulajdonát képezték, amikor
lejártak a szerződések, 2003-
ban visszahívták őket, és
nagy részüket megsemmisí-
tették. Az elektromos autók
2008 környékén kaptak na-
gyobb figyelmet, amikor a
Tesla bemutatta az első gene-
rációs Roadstert (fotó). Az
elektromos autók berobbaná-
sát a Tesla Model S hozta el
2012-ben.

Minden gyártó, amely villanyau-
tókat gyárt, azzal kampányol, hogy
ezek nem szennyezik a környezetet.
Egyes elektromos hajtású autókra rá
is írják, hogy „zero emission”,
azonban egy szót elfelejtenek a
gyártók, ez pedig a „local”. Hiszen
a villanyautók valóban nem szeny-
nyeznek működés közben, hiszen
nem pufognak ki szén-dioxidot
(CO2), ellenben az elektromos
áram, ami hajtja őket, az esetek túl-
nyomó részében szénerőműből
származik. Ezek az erőművek pedig
nagyobb mértékben szennyezik a
környezetet, mint a belső égésű mo-
toros gépkocsik. Természetesen ha
valaki otthon tölti az elektromos

járművét, és rendelkezik napele-
mekkel, akkor valóban képes min-
denféle kibocsátás nélkül
közlekedni. Azonban ez ritka hely-
zet, illetve ebben az esetben is
fennáll az az opció, hogy kell tölt-
sünk töltőállomáson is, ezeknek
nagy része pedig szénerőműből
kapja az energiát. Ha pedig hosszú
útra indulunk villanyautóval, akkor
muszáj megállni tölteni nyilvános
állomásokon is. Kezdenek megje-
lenni azok a töltőpontok, ahol rész-
ben napenergiából próbálják
fedezni az áramfogyasztást, de ez
még ritka.

Elmondhatjuk, az elektromos
autó legnagyobb előnye, hogy nem
szennyezi tovább a városok amúgy
sem tiszta levegőjét. De a városon

kívül, a szénerőművek miatt,
szennyez. Még van valami, ami
nem környezetbarát az elektromos
gépjárművekben, ez pedig az akku-
mulátor. A lítium kibányászása ki-
mondottan nem környezetbarát, és
felmerül az a gond is, hogy miután
tönkremennek az autók, hol fogják
tárolni a régi akkukat, vagy hogyan
fogják megsemmisíteni őket?
Egyes felmérések szerint, ha ve-
szünk egy nagy kapacitású villany-
autót, akkor felveszünk egy
CO2-hitelt. Egyes felmérések sze-
rint az elektromos autó legyártása
megközelítőleg annyi szén-dioxi-
dot termel, mint egy dízel- vagy
benzinmotor 150.000 km alatt.
Külön érdekesség, hogy a Volkswa-
gen új elektromos autójának, az

ID3-nak a gyártása állítólag telje-
sen CO2-mentesen történik a 
zwickaui gyárban, ott, ahol pár év-
tizeddel ezelőtt a Trabantot állítot-
ták elő.

Hozzá kell tenni, hogyha a váro-
sokban vagy városközpontokban
elektromos gépjárművekkel közle-
kednének az emberek, tisztább
lenne a levegő. Az autózás a világ
szén-dioxid-kibocsátásának mind-
össze a 6%-át teszi ki, de ennek je-
lentős része városokban történik,
ahol mindenki ki van téve annak,
hogy szívja a kipufogógázt. Erre je-
lentene elsősorban megoldást az
elektromos autó. Nagyon hosszú
utakra még nem alkalmas, hiszen a
legnagyobb hatótávval rendelkező
autó sem tud elmenni 400-500 kilo-
méternél távolabbra, de ez idővel
változni fog, hiszen a hírek szerint
kb. 5 év múlva érkeznek a szilárd-
testes akkumulátorok, amelyekkel
már képesek lesznek ezek az autók

több mint 1000 km megtételére. Il-
letve a Teslánál tervben van egy
elektromos teherautó is, ami, ha
minden igaz, a következő öt év
során megérkezik. Habár az autózás
csak kis szeletet tesz ki a föld
szennyezéséből, valahol el kell kez-
deni, az elektromos autó egy jó kez-
det, és nagy valószínűséggel ebbe
az irányba fog elmozdulni az ipar.

Még egy érdekesség: sokan azért
választják az elektromos hajtású
járművet, mert nem kell fizetni az
„üzemanyagért”. Tévedés, hiszen
az otthoni elektromos áramért is fi-
zetünk, illetve a töltőállomásokon
is egy bizonyos díj ellenében ka-
punk áramot. Az egyetlen lehetőség
arra, hogy ingyen közlekedjünk, ha
csak otthon töltünk, és az otthoni
áramot megújuló energiából oldjuk
meg.

Kipróbálták, hogy mennyibe
kerül az út Németországból Ma-
gyarországra egy elektromos, Tesla
Model S-sel és egy dízelautóval,
egy Volkswagen Passattal. A táv
1200 km volt, a különbség pedig,
átszámolva, mindössze 70 lejnyire
rúgott. Ez azonban csak az üzem-
anyagköltség, ebbe nincs beleszá-
mítva, hogy a dízelautón még
milyen kopások és más fogyasztás
volt, mint például olaj, szűrők, mo-
torfolyadékok, kuplung és sok min-
den más. Az elektromos autó
esetében ezekkel a kopásokkal nem
kell számolnunk, hiszen még a fé-
kezést is megoldja az elektromotor,
így egy fékpofával akár 200.000 ki-
lométert is megtehetünk.

Összességében elmondható,
hogy az elektromos autó az a trend,
amely irányába halad az autóipar,
azonban nem teljesen környezetba-
rát, és üzemanyag tekintetében sem
sokkal olcsóbb, de nem ezért kell
ilyen autót venni, hanem azért,
hogy a városok levegője tisztább le-
gyen, és élhetőbb városokban lak-
hassunk.

Környezetbarát vagy sem?
Mennyire „tiszták” az elektromos autók?

Szerkesztette: Benedek István
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Az államháztartás a bruttó
hazai termékhez (GDP) mér-
ten 4,6 százalékos hiánnyal
zárta a tavalyi évet – közölte
kedden a pénzügyminiszté-
rium.

Ez a deficit 0,2 százalékponttal
haladja meg a tavaly novemberben
beiktatott liberális kisebbségi kor-
mány becslését, illetve 1,84 száza-
lékponttal nagyobb, mint az
októberben megbukott szociálde-
mokrata kormány által eredetileg
kitűzött 2,76 százalékos hiánycél.

Ez a deficit az elmúlt kilenc
évben a legnagyobbnak számít Ro-
mániában. Legutóbb 2010-ben, a
nemzetközi gazdasági válság idején
volt nagyobb a hiány, akkor GDP-
arányosan elérte a 6,5 százalékot.
2018-ban 2,88 százalék volt az ál-
lamháztartási hiány.

Florin Citu pénzügyminiszter el-
mondta, azért lett ilyen nagy a
hiány, mert az előző szociáldemok-
rata kormány tavaly év elején túl-
méretezte a bevételeket azért, hogy
mesterségesen 3 százalék alatt
tartsa az államháztartási hiányt.

Azzal vádolta az előző kormányt,
hogy év közben a beruházásoktól
elvett pénzforrásokat, amiből a
megnövekedett szociális kiadásokat
fedezte.

A tárcavezető szerint ugyanakkor
a román gazdaságra nem leselkedik
veszély, hiszen az idei büdzsé már
kiegyensúlyozottabb, több pénzt
fordítanak beruházásokra, így a
gazdasági növekedés egyik fő haj-
tóereje nem a belföldi fogyasztás
lesz, hanem a beruházások. Citu
szerint a befektetők bíznak a román
gazdaságban, ezt igazolják a nem-
zetközi pénzpiacokon előnyös fel-
tételek mellett felvett hosszú
lejáratú kölcsönök.

A kabinet az idén 3,6 százalékos
államháztartási hiányra számít.
Ugyanakkor a Költségvetési Tanács
a napokban figyelmeztette a kor-
mányt, hogy amennyiben nem
kezdi el már az idén a fiskális kon-
szolidációt, az év végén 4,6-4,8 szá-
zalékra nőhet az államháztartás
deficitje, majd 2021-ben 6 százalék
fölé, 2022-ben 7 százalék fölé
emelkedhet. (MTI)

Nagy-Bodó Szilárd

Az országnak alaposan fel kell készülnie,
hogy ki tudja használni az európai zöld meg-
állapodást; a dokumentum három évtizedes
átmeneti időszakot javasol a zöld és fenn-
tartható gazdaságra való áttérésre, mon-
dotta Winkler Gyula, az RMDSZ
EP-képviselője hétfőn egy dévai sajtótájé-
koztatón.

„Jelenleg itthon csak azokról a beruházásokról be-
szélnek, amelyek Romániát érintik, és ez nagy hiba.
(...) A beruházások egy nagyon összetett terv kis sze-
letét jelentik. A közvélemény úgy tudja, hogy az or-
szág pénzforrásokat kap, befektetések lesznek. Nem,
semmit nem fogunk kapni automatikusan, ezeket a
forrásokat meg kell pályázni, a beruházásokhoz az
összeget le kell hívni. (...) A fenntartható gazdaságra
való átmenet mentalitásváltást is feltételez. (...) A ha-
tóságoknak sokkal jobban fel kell erre készülniük, és
elő kell készíteni a törvényes keretet is. El kellene
kezdeni a vitát arról, hogy mit jelent a zöld megálla-
podás, mit jelent a fenntartható gazdaság, mit jelent
az, hogy harminc éven belül más lesz az élet, mint
most. Szemléletváltásról van szó” – magyarázta a
képviselő.

Az Európai Bizottság a következő évtizedre 1.000
milliárd eurót szánna az átmeneti időszak támogatá-
sára, ugyanakkor egy méltányos átmeneti mechaniz-
mus létrehozását is bejelentették, amely a 2021–2027
időszakban 100 milliárd eurót juttat azoknak a régi-
óknak és tagállamoknak, amelyek nehéz helyzetben
vannak.

„Ebből az összegből a vissza nem térítendő támo-
gatások értéke 7,5 milliárd euró. Szerintem gyerekes
dolog annak örülni, hogy ezen a téren Románia a má-
sodik vagy harmadik helyen van a kedvezményezettek
körében, hiszen ezek a támogatások tulajdonképpen a
töredékét jelentik annak, amit a jövőben itthon is vég-
hez kell vinni” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.
Véleménye szerint az országnak inkább beruházásokat
kell bevonzania, a vissza nem térítendő támogatások
csak a zöld átállás tüneti kezelését segítik. „Hunyad
megyében vagyunk, az ország két széntermelő vidé-
kének egyike itt található, a Zsil völgyében. Nekünk
nagyon fontos a befektetések kérdése, emellett a szo-
ciális háló fenntartása is” – mutatott rá, ugyanakkor
aggodalmát fejezte ki, hogy Romániának hiányzik az
a képessége, hogy a megfelelő beruházásokat ide-
vonzza a sikeres átállás érdekében. 

„Nincs meg a bölcsességünk, tapasztalatunk és a
törvényes keret is hiányzik ahhoz, hogy hatékonyak
legyünk a befektetések idecsalogatásában. Valame-
lyest megtanultunk pályázni az infrastruktúra fejlesz-
tésére. Ez is nagyon fontos, de most egy teljesen új
szint következik, hogy a bankrendszeren keresztül,
köz- és magánszféra bevonásával beruházások történ-
jenek. A befektető nem azért fog Romániába jönni,
mert azt mondta neki Ursula von der Leyen, hanem
azért, mert bankképes terveket lát, amelyek profitot
tudnak termelni” – figyelmeztetett az EP-képviselő,
aki arra is rámutatott, hogy az ország a 2014–2020
közötti időszakban az utolsó helyen szerepel a Jun-
cker-terven keresztül történő beruházásokat illetően.

Winkler Gyula elmondta, a következő időszakban
az Európai Bizottság közvitára bocsát 40 rendelke-
zést, amelyek alapján gyakorlatba ültetik az európai
zöld megállapodást. „Minden javaslat európai közvi-
tára megy, a bizottság honlapján lehet követni, ott kell
műszaki megoldásokat javasolni” – ismertette a kép-
viselő, hozzátéve, reméli, hogy minél több hazai ja-
vaslat fog érkezni. 

Az RMDSZ EP-képviselője beszélt arról is, hogy
az európai zöld megállapodáshoz „friss forrásokat”
kell találni, hogy ne a kohéziós alap és a közös agrár-
politika forrásait csapolják meg. „A bizottság, Frans
Timmermans alelnök részvételével, hatalmas botrányt
okozott, mert azt javasolta, hogy a kohéziós alap és a
közös agrárpolitika forrásaiból vegyenek el a zöld át-
állás érdekében. Vagyis abból a pénzből, amely a ke-
leti tagállamok számára a leginkább elérhető. (...)
Nekünk továbbra is nagy szükségünk van az infra-
strukturális fejlesztésre, felzárkóztatásra. (...) Jelenleg
az Európai Parlamentben, de az európai politikában
is nagy a Nyugat és Kelet közötti szakadék. Nagy a
különbség aközött, hogy mire van szüksége Keletnek
most és a következő húsz évben, illetve hogy Nyugat
mit szeretne elérni” – mutatott rá Winkler az ellenté-
tekre. Szerinte Ursula von der Leyennek, az EB elnö-
kének és Charles Michelnek, az Európai Unió
Tanácsa elnökének egyik legnagyobb kihívása éppen
az, hogy közelebb hozza egymáshoz a keleti és nyu-
gati tagállamokat. „Politikai gesztusokra és friss pénz-
forrásokra van szükség. Az ellentétek tovább
mélyülnek, ha a zöld megállapodáshoz szükséges
pénzt a kohéziós és agrárpolitikai támogatásoktól ve-
szik el, ezáltal újabb nagy veszélyt hozva az Európai
Unióra” – összegzett az EP-képviselő. (közlemény)

Forrás: Wikipédia

Tavaly a GDP 4,6 százalékát
tette ki az államháztartási hiány
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Újra együtt a régi Mureşul kézilabdacsapat játékosai
Vacsorával egybekötött ünnepségre hívták

Maros megye minden idők egyik legsikeresebb
és legkedveltebb együttesének, a hajdani Mu-
reşul női kézilabdacsapatának egykori tagjait
önzetlen marosvásárhelyi sportbarátok – Ho-
raţiu Nicolau, Tiberiu Petriş és Ballai Sándor
(aki egy alább említett sportkönyv kiadásának
támogatásában vállalt szerepet), akik a Play
Mures Sportklubbal közösen szervezték meg a
találkozót. Ez alkalommal bemutatták Aurel
Raţiu újságíró, író könyvét is a helyi kézilabda
történetéről, amelyet Istoria handbalului Mu-
reşan címmel jelentetett meg. 

Az összejövetelen az együttes volt játéko-
sain kívül részt vettek a szakosztály egykori
vezetői, hajdani megyénkbeli kézilabdaedzők
és a helyi sajtó képviselői is.

A Mureşul valamikori játékosai közül jelen
voltak Angela (Cioboată) Bloj, Kiss Emese és
Ana (Man) Mocean, Virginia Borda és Fábián
Harmat kapusok; Sós (Soós) Rozália – ő férjé-
vel, Sós Árpád volt vízilabdázóval jött el,
Maria (Dorgó) Buciuman, aki 1983-ban gólki-
rály volt Romániában, Nyulas (Peres) Magda,
Lungu (Szöllősi) Judit, Mariana Frâncu, Biró
(Fejér) Zita, Adriana Bărbat, aki 1977 és 1999
között volt a Mureşul tagja, Kibédi (Kozma)
Tünde, Gödri Erzsébet, Párdi (Hegedüs) Erika
– ő Budapestről jött haza, Vasilescu (Gergelyfi)
Erzsébet – mezőnyjátékosok; továbbá Rodica
(Cordoş) Sarchiz (a csapat egykori orvosa);
Maria Kulcsár, aki már 50 éve a kézilabda
terén tevékenykedik, Bukaresti László, Gogu
Ştrec, Dorin Mureşan (a szakosztály volt
edzői); Orbán István kétszeres kézilabda-világ-
bajnok, Viorel Negrean, Aurel Raţiu (a Mure-
şul volt vezetői); Bianca Bârlean és Flaviu Pop
(Valentin Pop egykori edző gyerekei); Mihai
Grebenişan (Maros megye egyetlen nemzet-
közi kézilabda-játékvezetője), Sorin Mureşan
(segesvári edző), Negrea Dobrău és Vasile
Dobrău (marosludasi edzők).

A rendezvényen nem mindenki tudott részt
venni a régiek közül, Jensen (Gál, Mózsi) Évát

Bálint Julianna bolyais testnevelő tanár képvi-
selte, és köszöntőlevelét is felolvasta; Mátéfi
(László) Eszter, Gabriela (Gherendi) Florea,
Ramona Mihalache, Maria Avram, Carmen
Bartha, Peteley (Szőllösi) Mária, Stroia Elena,
Biró Andrea sem tudott eljönni. Itt kell meg-
említenünk ugyanakkor a néhai Corina Muşat
egykori játékos, valamint Bartha Jenő és Va-
lentin Pop hajdani edzőket. 

A finomságok elfogyasztása közben a meg-
hívottak virággal díszített emlékplakettet, va-
lamint a frissen megjelentetett sportkönyv
egyik példányát kapták kézbe a szervezőktől.
Érdekes volt látni az egykori kedvenceket –
zömük túl a hatvanon –, amint a nyolcvanas
évek slágereire táncoltak...

A jelenlévők kivetítve megtekinthették az
1987. március 29-ei, craiovai Románia-kupa-
döntő mérkőzését, amelyen az akkori Mureşul
IMATEX 28-21-re (12-10) legyőzte ellenfelét,
a Bákói Ştiintát, és elhódította a kupát. 

Aurel Raţiu és Vlad Amariei, a rendezvény
ötletgazdái, műsorvezetők emlékeztették a je-
lenlévőket: éppen tavaly volt 30 éve annak,
hogy a Mureşul IMATEX a Bajnokcsapatok
Európa Kupájának nyolcaddöntőjéig jutott el,
ahol éppen a legendás 13-szoros (!) BEK-
győztes szovjet Kijevi Szpartak (edző: Igor
Turcsin) búcsúztatta a csapatot. Sajnos mind-
két mérkőzését elvesztette az együttes (Maros-
vásárhelyen 25-22-re), de a csapat így is
felemelt fejjel távozott a BEK-ből. 

A Mureşul abban az időszakban érte el min-
den idők legjelentősebb Maros megyei kézilab-
dasikerét, hiszen a nyolcvanas években nyolc
trófeát nyert – 1988-ban országos első helyet
szerzett, 1987-ben és 1988-ban a Románia-
kupa győztese volt, emellett három 2. és négy
3. hely birtokosa volt –, sőt az 1988–1989-es
évadban Mózsi Éva, Mátéfi Eszter és Bloj An-
gela a nagyválogatott, Ramona Mihalache
pedig az utánpótlás-válogatott tagja volt!

Harminc év távlatából mit mondhat el e
sorok írója, aki jelen volt az 1989-es Szpartak
elleni hazai találkozón? Cicero bölcs mondása
jut eszébe: ,,O tempora!...”, azaz „Ó, azok az
idők!...”

Az FTC tíz góllal legyőzte 
a Bukaresti CSM csapatát

A Ferencváros 33-23-ra legyőzte a Bukaresti CSM csapatát a női kézilabda Bajnokok
Ligája középdöntőjének első fordulójában, szombaton Érden.

Elsöprő kezdést produkált a Ferencváros, amely a 13. percben már 9-2-re vezetett. A
két csapat támadójátéka és védekezése között egyaránt nagy különbség volt, a házigaz-
dák rendkívül hatékonyan lőttek, és keményen, pontosan védekeztek. Az FTC minden
posztról eredményes volt, ezzel széthúzta ellenfele védőfalát. Folyamatosan nőtt a kü-
lönbség, és a bukarestiek a meccs harmadánál már másodszor kértek időt. Majd táma-
dásban levitték a kapusukat, így létszámfölényes helyzetet teremtettek, de a magyar
együttes néhányszor ezt is ki tudta használni. A románok 5-14-es állás után minden
hazai gólra tudtak válaszolni, de így is kilencgólos hátrányban voltak a szünetben.

A második felvonásban sem változott a játék képe, Bíró Blanka továbbra is remekül
védett, a Ferencváros pedig erre alapozva négyes gólsorozattal kezdett (23-10). A Bu-
karesti CSM a 49. perc után tudta csökkenteni hátrányát, ekkor a magyar játékosok fá-
radni látszottak, ám egy időkérés után új lendületet vettek, és végül tíz góllal nyertek.

A két csapat ötödik alkalommal találkozott, az FTC-nek négy vereség után először
sikerült győznie.

A mezőny legeredményesebb játékosa Schatzl Nadine volt nyolc góllal. Csapattársai
közül Klujber Katrin hétszer, Háfra Noémi ötször talált be. A vendégek közül Cristina
Neagu hét, Andrea Lekic hat góllal zárt.

Helikopter-balesetben nyolcadmagával
életét vesztette Kobe Bryant

Helikopter-balesetben életét vesztette va-
sárnap Kobe Bryant kétszeres olimpiai baj-
nok, visszavonult amerikai profi
kosárlabdázó, a sportág legendás alakja – je-
lentette először az amerikai TMZ hírportál,
majd műsorát megszakítva valamennyi ame-
rikai tévéállomás.

A helikopteren volt Bryant 13 éves lánya,
Gianna, az ő egyik csapattársa és egy szülő.
Vasárnap este Alex Villanueva, Los Angeles
megye seriffje a Twitteren közölte: a korábbi
információkkal ellentétben nem öten, hanem
kilencen voltak a lezuhant és kiégett helikop-
teren, a pilóta és nyolc utas. A tragédiának
nincs túlélője – tette hozzá.

A baleset a Los Angeles belvárosától 
mintegy 45 kilométernyire északnyugatra
fekvő kaliforniai Calabasas felett történt. A
tragédia idején a hegyeket köd borította.

A philadelphiai születésű legendás NBA-já-
tékos 41 éves volt, négy gyermek édesapja. Az
aktív sporttól 2016-ban vonult vissza, 1996-
tól húsz esztendőn át a Los Angeles Lakers ko-
sarasa volt, a csapattal ötször (2000, 2001,
2002, 2009, 2010) nyerte meg az észak-ame-
rikai profi kosárlabdaligát (NBA). Kétszer
(2009, 2010) a döntő legjobb játékosának is
megválasztották, 2008-ban ő lett a bajnokság
legjobbja, míg 18 alkalommal vett részt az All
Star-gálán. Az amerikai válogatottal 2008-ban

Pekingben, 2012-ben Londonban bizonyult a
legjobbnak az olimpiai játékokon. Az NBA
vezetője, Adam Silver, még 2015-ben az ame-
rikai kosárlabdázás történetének egyik leg-
nagyszerűbb játékosaként méltatta őt.

Az Egyesült Államokat megrázta a tragé-
dia, sportolók, közéleti személyiségek nyilat-
koztak meg. Donald Trump amerikai elnök
két bejegyzést is szentelt a Twitteren a bal-
esetnek. Első bejegyzésében „szörnyűséges
hírnek“ minősítette a tragédiát, majd később
azt írta: „jóllehet, minden idők tényleg egyik
legnagyobb kosarasa volt, de épp csak élni
kezdett“. Az Egyesült Államok korábbi el-
nöke, Barack Obama a kosárlabdázás „legen-
dájának“ nevezte, Gavin Newsom, Kalifornia
demokrata párti kormányzója pedig közle-
ményben hangsúlyozta, hogy Bryant „törté-
nelmet csinált“, és „kikövezte az utat a
játékosok új nemzedéke előtt“. A Twitteren fe-
jezte ki együttérzését és Bryant iránti tisztele-
tét mások mellett Adam Silver, Magic
Johnson – a Lakers korábbi játékosai – a Ko-
sárlabda-játékosok Országos Szövetsége,
Jesse Jackson tiszteletes, polgárjogi harcos,
továbbá az Országos Jégkorongliga.

Vasárnap este a Los Angeles-i Staples csar-
noknál gyülekeztek Kobe Bryant rajongói,
közülük sokan koszorúkat vittek a csarnok-
hoz.

Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: CNN

A ferencvárosi Kovacsics Anikó (b) és Andrea Lekic, a román csapat játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája
középdöntőjének első fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria – Bukaresti CSM mérkőzésen az Érd Aré-
nában 2020. január 25-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Így nyilatkoztak
* Sós (Soós) Rozália: „Én a Muresul egyik korábbi, de értékes generációjának va-

gyok a tagja. Az, hogy ma újra találkozhattunk a szakosztály későbbi, azaz fiatalabb
nemzedékével, boldogsággal tölt el. Azt jelenti, hogy mi is elértünk valamit a szak-
osztály és a helyi kézilabda történetében.”

* Lungu (Szöllősi) Judit: „Örvendek, hogy találkozhattam a lányokkal, egyesek kö-
zülök egykori csapattársaim és régi barátnőim. Nagyon jól éreztük magunkat, és sze-
retném, ha évente rendeznének hasonló összejöveteleket!”

* Peres (Nyulas) Magda: „Nekem a kézilabda mindig is megmaradt első szerelem-
nek, a mai napig is követem a minőségi férfi- és női mérkőzéseket.”

* Biró (Fejér) Zita: „Sajnálom, hogy a volt csapattársaknak csak egy részével tud-
tunk találkozni, viszont ezúttal is üdvözlöm Esztit, Évát, meg a többi, külföldön élő
volt csapattársunkat!”

* Angela (Cioboată) Bloj: „Csodálatosan érzem magam, azt nem lehet leírni sza-
vakkal! Annak idején olyanok voltunk, mint egy nagy család – nem számított, hogy
ki milyen nemzetiségű – , a csapatban egymáshoz testvérekként viszonyultunk!”

* Adriana Bărbat: „Ez egy csodálatos este a számunkra, örvendünk, hogy rendez-
nek még ilyeneket a városunkban, és valakiknek eszükbe jutnak az 1970–1990 közötti
időszak vásárhelyi kézilabdájának sikerei és szereplői.”

* Párdi (Hegedüs) Erika: „Le nem írható öröm újra találkozni a volt csapattársak-
kal, hiszen egyeseket mintegy 30 éve nem láttam... Üdvözlöm és puszilom mindegyi-
küket!”

* Fábián Harmat: „Lenyűgözött a találkozó! Volt egy visszatérő rémálmom – mint
kézilabdakapus –, amikor a mérkőzésekre készültünk, s kifáradtam, hónapokon át ál-
modtam, hogy közeledik felém az egyre nagyobb kézilabda, majd a fejemnek csapó-
dik! Mindig felriadtam...”

Eredményjelző
Női kézilabda Bajnokok Ligája, középdöntő:
* 1. csoport, 1. forduló: FTC-Rail Cargo Hungaria – Bukaresti CSM 33-23 (19-10)
A csoport állása: 1. Metz HB (francia) 8 pont, 2. Esbjerg (dán) 6, 3. Vipers Kris-

tiansand (norvég) 5 (151-150), 4. Rosztov-Don (orosz) 5 (126-125), 5. Ferencváros
3 (136-146), 6. Bukaresti CSM 3 (113-126)

* 2. csoport, 1. forduló: Győri Audi ETO KC – Brest Bretagne (francia) 27-27 (15-
17), Râmnicu Vâlcea – Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 31-16 (14-8)

A csoport állása: 1. Győr 9 pont (162-124), 2. Brest Bretagne 9 (157-134), 3. Bu-
ducnost Podgorica (montenegrói) 6, 4. Râmnicu Vâlcea (román) 2 (117-123), 5. IK
Sävehof (svéd) 2 (124-152), 6. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 2 (114-144)

Thomas Bach: A sport erejével 
megváltoztatta az emberek életét

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) elnöke, Thomas Bach is méltatta a
vasárnap tragikus körülmények között el-
hunyt legendás kosárlabdázót, Kobe
Bryantet, akit kiemelkedő és igazi olim-
piai bajnoknak nevezett. „A sport erejét
megragadva változtatta meg az emberek
életét“ – fogalmazott a német sportvezető
az olimpiai sportágakkal foglalkozó 
insidethegames.biz oldalnak. Kiemelte,
hogy Bryant visszavonulása után sem sza-
kadt el szeretett sportágától, továbbra is
támogatta az olimpiai mozgalmat, vala-
mint szerepet vállalt Los Angeles sikeres
2028-as olimpiai pályázatában.

„Mindannyiunknak hiányozni fog az
energiája és az alázatos természete“ –
mondta Bach, aki egyúttal részvétét fe-
jezte ki a családnak, a barátoknak és a sze-
rencsétlenség többi áldozatának.



A United by Music Románia
Alapítvány második alkalommal
szervezi meg tehetségkutató verse-
nyét fogyatékkal élő, zenében te-
hetséges személyek számára. A
versenyen olyan személyek vehet-
nek részt, akiknél a fogyatékosság
valamelyik típusát állapították
meg, a 448/2006-os törvény sze-
rint. Az ezekbe a kategóriákba eső,
fogyatékkal élő személyek, akik
bármilyen hangszeren játszanak
vagy énekelnek, részt vehetnek a
versenyen.

Január 31-ig lehet jelentkezni. A
jelentkezéssel kapcsolatos minden
információ elérhető a www.united-
by-music.ro/hu/ honlapon (a lap
alján versenyszabályzat és letölt-

hető mellékletek). Bármilyen to-
vábbi kérdésre a 0741-177-575-ös
telefonszámon válaszolnak. A je-
lentkezést a unitedbymusicroma-
nia@gmail.com címre lehet
elküldeni, vagy postán a követ-
kező címre: United by Music Ro-
mánia, 520085 Sepsiszentgyörgy,
Gyöngyvirág u. 5. szám, Kovászna
megye.

Minden versenyző egy zeneszá-
mot fog egyénileg előadni, hang-
szeren, énekelve, vagy énekelve
hangszeres kísérettel. A zenei
műfaj szabadon választható. 

A Maros és Kolozs megyei je-
lentkezőket február 14-én hallgat-
ják meg Kolozsváron, a Tranzit
Házban.

Január 31-ig lehet jelentkezni
Zenei tehetségkutató 

fogyatékkal élők számára

Tavaly októberben jelent meg
a Hivatalos Közlönyben a
2019. évi 192-es számú mó-
dosított törvény a közrendről
és közbiztonságról, amely
módosította a rendőrség szer-
vezését és működését szabá-
lyozó 2002. évi 218-as számú
törvényt, valamint a határ-
rendészet működését szabá-
lyozó 2001. évi 104-es számú
sürgősségi kormányrendele-
tet. Az új szabályok január
26-tól léptek érvénybe.

A közrend és közbiztonság fenn-
tartása szempontjából törvénymó-
dosításra volt szükség, mert a régi
jogszabály nem bizonyult megfele-
lőnek. A rendőrség munkatársai úgy
vélték, hogy jogköreik hiányosságai
miatt esetenként ez volt egyik oka
annak, hogy nem tudtak eléggé ha-
tékonyan fellépni.

Ezek a változások az állampolgá-
rok igazoltatását, motozását, a rend-
őrőrse való bekísérését érintik,
továbbá szigorodnak egyes bírsá-
gok, ugyanakkor a rendőrök maga-
tartását illetően is vannak
pontosítások. 

Az új törvény többek között
megfogalmazza, mikor és milyen
módon történhet egy igazoltatás. A
jogszabály szerint az eljáráshoz
elég, ha felmerül a szabálysértés
gyanúja. Ez gyakorlatilag minden
olyan információról való tudomás-
szerzést jelent, amely alapján a
rendőrség észszerűen feltételezheti,
hogy a hatáskörébe eső intézkedés
megtétele indokolt lehet, a rendőr
köteles intézkedni vagy intézkedést
kezdeményezni, ha olyan tényt
vagy körülményt észlel, illetőleg
hoznak tudomására, amely rendőri
beavatkozást igényel, bűncselek-
mény vagy szabálysértés észlelése,
valamint a közrendet, a polgárok
személyét vagy javait fenyegető ve-
szélyhelyzet esetén a rendőrt intéz-
kedési kötelezettség terheli. A
módosított törvény továbbá rendel-
kezik arról, hogy milyen esetekben
hatolhatnak be a rendőrök magánla-
kásokba a tulajdonos beleegyezése
nélkül. Emellett szigorítja a bünte-
téseket azokban az esetekben, ami-
kor bírságot szabnak ki a
szomszédok zavarásáért vagy a túl
hangos köztéri magánbulikért,
amennyiben egy bírságolást követő
24 órán belül ismét megállapítják
ugyanazt a kihágást.
A ruházat, csomag 
és jármű átvizsgálása

A személyazonosság megállapí-
tásán, illetve a személyazonosító
adatok hitelt érdemlő igazolásán
kívül a rendőri intézkedés tágabb
értelemben a fokozott ellenőrzést, a
ruházat, a csomag, illetve a jármű
átvizsgálását is jelentheti. A foko-
zott ellenőrzés olyan összehangolt
és koncentrált rendőri szolgálati te-
vékenység, melynek során a rendőri
hatóság illetékességi területét vagy
annak egy részét lezárják, és az ott
tartózkodókat igazoltatják. A tavaly
elfogadott 192-es törvény 32. cik-
kelye szerint a rendőr az alábbi ese-
tekben motozhatja meg az
igazoltatott személyt, illetve vizs-
gálhatja át a csomagjait vagy az ál-
tala használt járművet:

– Amikor tiltott javak, anyagok

birtoklásának gyanúja miatt azt le-
foglalják, a bírósági eljárás során
való későbbi bizonyítás érdekében.

– Ha fennáll annak gyanúja, hogy
olyan fegyver, tárgy vagy vegyszer
van az igazoltatott birtokában,
amellyel árthat az őt igazoltató
rendőrnek vagy más személyeknek,
illetve az előállítás során önmagát
sebesítheti meg, a rendőrőrsre kísé-
rés vagy letartóztatási parancs telje-
sítése közben.

– Önkívületi állapotban talált
személy iratainak megtalálása vé-
gett.

– Tömegrendezvényekre vagy
olyan helyiségekbe való belépés
előtt, ahová fegyverrel, veszélyes
tárgyakkal vagy vegyi anyagokkal
belépni tilos. Az említett célokon túl
ruházat, csomag vagy jármű átvizs-
gálását foganatosíthatja a rendőrség
egy rendezvény, esemény, továbbá
a közlekedés biztonságát, a közte-
rület rendjét veszélyeztető jogelle-
nes cselekmény megelőzése,
megakadályozása érdekében is.
Ezenkívül egy általános norma
alapján komplementer jellegű intéz-
kedésként is alkalmazható a tárgyalt
jogkör, ugyanis akivel szemben sze-
mélyi szabadságot korlátozó intéz-
kedést foganatosítanak, annak
ruházatát a rendőr, a támadásra
vagy az illetőre magára veszélyes
tárgy elvétele végett, előzetes fi-
gyelmeztetés után átvizsgálhatja.
Ruházat, csomag és jármű átvizsgá-
lására általában más intézkedések-
kel együtt kerül sor. Ezekben az
esetekben az igazoltatott személy a
jármű, illetve a csomag átvizsgálá-
sára kényszeríthető.

A jármű átvizsgálását egy körö-
zött személy azonosítása érdekében
is elrendelhetik, ha fennáll a gyanú,
hogy a keresett személy a járműben
van. Ezt az intézkedést közúti, vas-
úti, légi vagy vízi szállítóeszközön
egyaránt elrendelhetik. A járművek
átvizsgálása során az utastérben
vagy a raktérben egyaránt kutakod-
hatnak. A rendőri felszólításra a
jármű vezetője lehetővé kell tegye
az intézkedést. Amennyiben akadá-
lyozná az eljárást, a rendőr önerőből
felfeszítheti a szállítóeszköz vagy
jármű utasterének vagy rakterének
az ajtaját.

A motozást azonos nemű sze-
mély kell végezze az emberi méltó-
ság tiszteletben tartásával, és a
ruházat külső szemrevételezéséből,
valamint nyomással, tapintással
való vizsgálatból áll, a vastagabb
ruhadarabokat külön át lehet vizs-

gálni. Ha a vizsgálat során tárgyakat
tapintanak ki, rendőri felszólításra
az igazoltatott fel kell azokat mu-
tassa. 
Egy csomag tartalmát csak 
külsőleg vizsgálhatják meg

A csomag tartalmának átvizsgá-
lását ugyancsak külsőleg és csak
megtekintéssel, szükség esetén nyo-
mással és tapintással végezheti az
intézkedő hatóság. Az intézkedés
során a vizsgált tárgyakat nem bont-
ják fel, nem szedik szét, a leveleket
sem bonthatják fel és nem olvashat-
ják el, a telefon vagy más informa-
tikai, kommunikációs vagy
adatrögzítő eszköz adatai között
sem kutakodhatnak az igazoltatás-
nál. Nem minősül motozásnak az
éles vagy fehérfegyvertől való meg-
fosztás, ha birtokosa látható helyen
hordozza, vagy a rendőrnek tudo-
mása van arról, hogy az igazolta-
tottnál valamilyen fegyver van. Az
ellenőrzés során a rendőrök hasz-
nálhatnak szolgálati kutyákat és
tárgy vagy vegyi anyag azonosítá-
sára szolgáló eszközöket.

A rendőr által elrendelt testi mo-
tozás, csomag és jármű átvizsgálása
során együttműködést nem tanúsító
személlyel szemben erőszakot is al-
kalmazhatnak a rendfenntartó szerv
munkatársai. A személyazonosság
megállapításán túl a törvényi ren-
delkezések nem tartalmaznak uta-
lást arra vonatkozóan, hogy az
intézkedést miért foganatosítják.
Így jogszabályban meghatározott
tartalmi korlátja az igazoltatásnak a
cél szempontjából nincs, az intézke-
dés elvileg bármilyen célból foga-
natosítható.

Egy bűncselekmény elkövetőjé-
nek elfogása és előállítása, vagy a
közbiztonságot veszélyeztető cse-
lekmény vagy esemény megelő-
zése, megakadályozása érdekében a
rendőri szerv vezetője által megha-
tározott nyilvános helyen vagy a
közterület kijelölt részén az oda be-
lépők vagy az ott-tartózkodók iga-
zoltathatók, a rendőrség az épületet,
építményt, helyszínt, csomagot és
járművet átvizsgálhatja. 

Az ellenőrzés eredményét jegy-
zőkönyvben rögzítik, amelyet aláír
a rendőr és az igazoltatott személy
vagy annak törvényes képviselője.
A jegyzőkönyv másolatát átnyújt-
ják az érintettnek vagy az őt képvi-
selő személynek. Amennyiben az
igazoltatott megtagadja a jegyző-
könyv aláírását vagy átvételét, azt
is bele kell foglalni a dokumen-
tumba.
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Fotó: Szer Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Törvénymódosítások a közrend és közbiztonság terén
Rendőri intézkedések és eljárások

Szer Pálosy Piroska

Maros megyében tavaly, az
utolsó negyedévben 725 sze-
mély szerepelt azok listáján,
akik nem igényelték az érvé-
nyes személyazonossági iga-
zolvány kiállítását. A
lakosság-nyilvántartó köz-
szolgálat emlékeztet, hogy a
lejárt személyi okmány he-
lyett a polgároknak köteles-
ségük érvényes
személyazonossági igazol-
ványt igényelni.

A marosvásárhelyi lakosság-
nyilvántartó közszolgálat nyilván-
tartásaiban 542 olyan személy
szerepel, akiknek 2019 IV. negyed-
évében lejárt a személyazonossági
igazolványuk érvényességi határ-
ideje, valamint 183 olyan kiskorú,
aki ugyanebben az időszakban be-
töltötte a 14. életévét és nem kér-
vényezte a törvényes határidőn
belül a személyazonossági igazol-
vány kibocsátását. Ezek közül 423
marosvásárhelyi lakcímmel ren-
delkezik, 302-nek pedig a kör-
nyező településeken van
bejelentett lakcíme. A lakosság-
nyilvántartó közszolgálat ezúton is

emlékeztet, hogy a polgárok köte-
lesek új személyazonossági igazol-
ványt igényelni, a
következőképpen:

– legalább 15 és legfennebb 180
nappal az érvényességi határidő le-
járta előtt;

– a polgári státusz vagy a lakcím
megváltozása esetén 15 napon
belül.

Kiskorúak esetében a személya-
zonossági igazolványt a 14. életév
betöltését követő 15 napon belül
kell igényelni. Az érvényben levő
törvényeknek megfelelően,
amennyiben határidőre nem igény-
lik a személyazonossági igazol-
ványt, az törvénysértésnek
minősül, és 40–80 lej közötti bír-
ságot von maga után.

További információk a
0265/250-391-es telefonszámon
igényelhetők a szakszolgálat szék-
helyén (Marosvásárhely, volt Kos-
suth/Călărasilor utca 26-28. szám,
hétfőtől péntekig 8.30–16.30 óra
között, valamint az intézmény
www.tirgumures.ro honlapján – tá-
jékoztatott Claudia Trif ügyvezető
igazgató. (sz.p.) 

Még mindig sok az érvénytelen 
személyazonossági okmány

Hétszázan érvényes okirat
nélkül



Eredetileg reformátusnak ke-
resztelték, és még konfirmált
is a Gyulafehérvári Római Ka-
tolikus Főegyházmegye érse-
kévé kinevezett, februári
beiktatására készülő Kovács
Gergely. A kinevezett egyházi
vezető a Romkat.ro erdélyi
portálnak adott interjúban
beszélt erről.

Kovács Gergely elmondta: ve-
gyes felekezetű családban született
Kézdivásárhelyen 1968-ban, és re-
formátus édesapja után református-
nak keresztelték. Egy évig járt
kátéórákra, és konfirmált is, de va-
lójában hitetlenként élte le gyer-
mekéveit. Keresztapja révén
ismerkedett meg olyan katolikus
papokkal, akik nagy hatást gyako-
roltak rá. Megjegyezte: a személyes
papi életek, a hiteles tanúságtételek
szólították meg 16-17 éves korában,
és az utolsó gimnazista évében saját

elhatározásából tért át a római kato-
likus hitre.

Korábban fizikatanárnak készült,
de az érettségi előtt úgy érezte,
hogy Isten többre hívja, és papja bá-
torítására jelentkezett a gyulafehér-
vári papi szemináriumba, ahová a

legjobb eredménnyel vették fel.
Ekkor még meg sem volt bérmálva,
azt utólag kellett pótolni. Bérmane-
vének a Pált választotta, mert –
amiként elmagyarázta – az apostol-
hoz hasonlóan őt is felnőttként szó-
lította meg az Úr.

Kovács Gergely elmondta: kará-
csonyi kinevezése óta készül a fő-
egyházmegye vezetésére, de egyre
inkább nyilvánvalóvá válik szá-
mára, hogy a feladatra nem lehet
teljesen felkészülni.

Elmondta: február 22-én tartják a
beiktatását a gyulafehérvári székes-
egyházban. Gianfranco Ravasi bí-
boros lesz a főszentelő, aki a
Kultúra Pápai Tanácsának elnöke-
ként több mint 12 évig volt a fő-
nöke, mellette Jakubinyi György
leköszönő érsek és Miguel Maury
Buendía romániai pápai nuncius
lesznek a társszentelők. Püspöki jel-
mondata: az „Őáltala, ővele és

őbenne” lesz, a címerével pedig
Márton Áron püspök emlékének és
nagyságának kíván adózni.

A kinevezett érsek felidézte:
római egyházjogi tanulmányai és
felszentelése után 23 évig dolgozott
a Kultúra Pápai Tanácsának a hiva-
talnokaként, és 2012-től Márton
Áron püspök szentté avatási ügyé-
nek a képviseletét is elvállalta.

„Amikor kezdtem olvasni az írá-
sait, meggyőződésemmé vált, hogy
Áron püspök már szent. Erről még
nincsen papírunk, de szent! Ha
sokan hittel imádkozunk ezért, és
meg is érdemeljük, akkor lesz ez
nyilvános tény” – fogalmazott.

A kinevezett érsek elmondta: a
Szentszéknél megtapasztalta, hogy
miként épül fel, működik a rend-
szer, és ezt a tapasztalatot, valamint
a jó nyelvismeretét és személyes
kapcsolatait, barátságait is kama-
toztatni szeretné a főegyházmegye

javára. Megjegyezte: dolgozik a
csapata megszervezésén, és mie-
lőbb kérni szeretné a Szentszéktől,
hogy nevezzenek ki segédpüspököt
a főegyházmegyébe.

Ferenc pápa december 24-én fo-
gadta el Jakubinyi György érsek és
Tamás József segédpüspök korhatár
miatt benyújtott lemondását, és
ezen a napon nevezte meg a gyula-
fehérvári érsek utódját is.

Kovács Gergely szülővárosában,
Kézdivásárhelyen érettségizett. 
Teológiai tanulmányait 1987-ben
Gyulafehérváron kezdte, majd
1990-ben Rómában a Collegium
Germanicum et Hungaricum nö-
vendékeként folytatta a Gregoriana
és a Lateráni Pápai Egyetemen. Bá-
lint Lajos érsek szentelte pappá szü-
lővárosában 1993. július 3-án.
Római tanulmányait egyházjogi
doktorátussal fejezte be 1996-ban.
(MTI)

Maros megye legnagyobb
szociális szolgáltatói hálóza-
tát a Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
irányítja. Sokrétű feladatot
lát el, árva, elhagyott és fo-
gyatékkal élő gyermekek ne-
velését, betegek és idősek
gondozását vállalja fel. Az in-
tézmény gondjairól és ered-
ményeiről Miklea Hajnal Katalin
vezérigazgatóval beszélget-
tünk.

Idén nagyobb költségvetésre 
lesz szükség 

– Milyen évet zárt a Maros Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság?

– Tavaly elég jó évünk volt, si-
került megoldani a problémákat, a
költségvetés-kiegészítésekkel végül
tudtuk fedezni a kiadásokat. Körül-
belül 131 millió lejes költségvetés-
ről beszélünk. Idén ennél több
pénzre lesz szükségünk, mert meg-
nőttek alkalmazottaink bérei. Az
lenne az ideális, ha már év elején
legalább 9-10 hónapra lefedettnek
tudhatnánk a működési költségeket.

– Ha tudják, hogy előző évben
mennyi pénzre volt szükség, és azt,
hogy ehhez képest milyen növekedé-
sek várhatók, miért nem lehet eleve
megszabni a költségvetést?

– A költségvetéssel kapcsolatban
az első gond, hogy az országos költ-
ségvetést nem fogadják el időben,
így nehéz tervezni. Az igazgatóság
finanszírozása két helyről történik:
az állami és a helyi költségvetésből.
A törvény szerint a szociális szol-
gáltatásoknál a minisztérium vál-
lalja a költségeket 90 százalékig. A
megyei tanács a fennmaradó tíz szá-
zalékot kell biztosítsa. Az utóbbi
években nem fordult elő, hogy a
szociális részleg megkapja azt a té-
telt, ami jár az országos költségve-
tésből. Jobb lenne, ha leszögeznék,
hogy hány százalékot adnak, s
akkor biztosan tudnánk, hogy
mennyit kell biztosítson a megyei
tanács. Másik dolog: vannak bizo-
nyos standard költségek, amelyeket

2013-tól mostanig nem aktualizál-
tak, miközben minden drágult.
Most ezeket közzétették a miniszté-
rium honlapján. Jó lett volna, ha ezt
hamarább megteszik, hogy tudjuk,
hogyan módosulnak a költségek.
Tudni kell, hogy tavaly 1559 gyerek
gondját viseltük különféle módon
és szolgáltatások révén. Például egy
családi típusú házban elhelyezett
egészséges gyermek nevelése havi
2700 lejbe került, a fogyatékkal élő
gyerekek nevelésére havonta több
mint 4-7 ezer lejt kell biztosítanunk.
500 betöltetlen állás

– Van-e megfelelő személyzet a
szolgáltatások biztosítására? 

– Ahhoz képest, hogy az igazga-
tóság szerkezeti felépítésében 2034
állás szerepel, sokkal kevesebb al-
kalmazottunk van, körülbelül 500
állásunk üres. A gyermekeknek
nyújtott szolgáltatások területén a
betölthető 1049 helyből 255 üres,
míg a fogyatékkal élő felnőttgon-
dozó központjainkban körülbelül
250 betöltetlen állásunk van. Ezeket
azért nem lehet betölteni, mert meg-
szorításaink vannak, hiszen az al-
kalmazások a költségvetéstől
függnek. Abban az esetben, amikor
öt-tíz állás betöltése lehetővé válik,
ezt rögtön meghirdetjük. Tavaly 48
személyt tudtunk alkalmazni, job-
bára azok helyére, akik nyugállo-

mányba vonultak. Üresedések 
leginkább a családi típusú házaknál
vannak, ahol általában három alkal-
mazottunk van: a nevelőszülőpár és
egy nevelő. Azt tapasztaljuk, hogy
a rendszer jól működik így, a stan-
dardoknak megfelelően tudják el-
látni a házankénti legtöbb tizenkét
gyermeket. Ha több gyermeket he-
lyeznénk el egy ilyen házban, akkor
ismét a régi típusú, túlzsúfolt ottho-
nokhoz kerülnénk vissza. 
40 nevelőszülőre van szükség 

– Kiépült-e a megfelelő számú
nevelő szülői hálózat?

– Gond a nevelőszülőhiány,
ugyanis közel 40 üres helyünk van,
annak ellenére, hogy folyamatosan
keressük a hivatásos nevelőszülő-
ket. Abban az időszakban, amikor
megjelent a nevelőszülői hivatás,
mert ez nem pusztán csak szakma,
akkor sok volt a munkanélküli a
munkaerőpiacon, sokan kerültek ki
különböző gyáraktól, egységektől,
s váltak munkanélkülivé. A legtöbb
nevelőszülőt ekkor alkalmaztuk, a
jelenleg az alkalmazásban levő 238
nevelőszülő közül a legtöbb 10-12
év régiséggel rendelkezik. Új neve-
lőszülőket is sikerült toborozni, de
nem olyan ritmusban, mint az em-
lített időszakban. Főként azokból a
helységekből jelentkeznek, ahol a
szomszédban vagy a rokonságban

látják a jó példát: igen, ez jól műkö-
dik, lehet vállalni. Akárcsak az
örökbefogadásnál, itt is a kételke-
dés az első, hogy vajon megbirkó-
zom-e a feladattal, vajon tudom-e
szeretni más gyermekét, vajon lesz-
nek-e nevelési gondok? Ha van jó
példa valaki környezetében, akkor
könnyebben hajlik a nevelőszülővé
válásra. 

Az alkalmazásban lévő 238 ne-
velőszülő jelenleg 419 gyermeket
nevel, ebből 68 fogyatékkal élő. A
közeljövőben legkevesebb tíz neve-
lőszülőre lenne szükségünk. Az
igazgatóság részt vesz a Team-Up
minisztériumi projektben, amely a
nevelőszülői hálózatot hivatott bő-
víteni. E projekt keretében bevállal-
tuk, hogy évi öt nevelőszülőt
alkalmazunk. A projekt öt évre szól,
tehát a nevelőszülői közösséget 25-
tel szeretnénk bővíteni. Tavaly ötnél
több nevelőszülőt sikerült alkal-
mazni. Voltak olyanok is, akik csa-
ládi problémákra, más
kötelezettségre hivatkozva kiléptek
a rendszerből.

– Milyen bére van a nevelőszülő-
nek? 

– Az alapbér a minimálbérrel
egyenlő, amihez hozzáadódik a
munkában eltöltött munkaévekért –
a régiségért – járó pótlék. Általában
két gyermeket – sőt három-négy
gyermeket – vállal egy nevelőszülő,
a második gyermek neveléséért és a
továbbiakra plusz 15 százalék jár.
Itt jegyzem meg, hogy nagyon szép
történeteink vannak, például neve-
lőszülők örökbe fogadtak gyerme-
keket, gondoskodnak róluk a 18 év
betöltése után is. Van úgy, hogy
házat építenek nekik, férjhez adják,
megnősítik őket, szóval életre szóló
kötődések alakulnak ki. Olyan csa-
ládunk is van, ahol az anyuka és az
apuka is hivatásos nevelőszülő, el-
mondják, hogy nekem is van két
gyermekem, a feleségemnek is van
két gyereke, s neveljük a közös gye-
rekeinket. Abban az esetben, ha va-
laki fogyatékkal élő gyermek
nevelését vállalja, további 25 száza-
lékban részesül. A gyerekek, mivel
elhelyezésben vannak, jár nekik
600 lejes, illetve a fogyatékkal élők-
nek a 900 lejes pótlék, amit a szo-
ciális kifizetési ügynökség folyósít.
Ezt élelmiszerre és ruházatra költik
a nevelőszülők. Ha egészségi prob-

lémák adódnak, például szemüve-
get kell vásárolni, protézisre van
szükség, akkor az igazgatóság álta-
lában segít. Tehát, ha valaki úgy
érzi, hogy valami jót akar tenni,
szereti a gyermekeket, akkor várjuk
szeretettel. 
A külföldön dolgozó szülők 
kötelesek gyámot kinevezni 

– Vannak olyan gyermekek elhe-
lyezésben, akiknek szülei külföldön
tartózkodnak?

– Igen. Azok a szülők, akik több
mint egy évre külföldön vállalnak
munkát, kötelesek ideiglenes hiva-
talos gyámot megnevezni az itthon
hagyott gyermekeknek. Ezt a pol-
gármesterek kell jelezzék nekünk.
Abban az esetben, ha értesítenek
bennünket, hogy egy gyermek, akit
szomszédokra vagy rokonokra bíz-
tak, el van hanyagolva, közbelé-
pünk, és sürgősen elhelyezzük a
gyermeket. A felsorolt szolgáltatá-
sok mind nagyon sokba kerülnek,
azonban egy gyermek vagy egy kis-
korú anyuka életét nem lehet pénz-
ben mérni. Ha több prevenciós
program, ha helyi beavatkozás és
helyi szolgáltatások lennének, sok-
kal kevesebb szülő mondana le a
gyerekekről és hagyná otthon őket.
Helyi szinten kellene azon dol-
gozni, hogy a gyermekek ne kerül-
jenek be a rendszerbe, mert kevés
az esély, hogy utólag visszakerülje-
nek a családba. Ezért keressük a hi-
vatásos szülőket. 
Több mint ezer felnőtt 
az ápolóintézetekben 

– Hány otthon, ápolói intézet mű-
ködik a megyében?

– A fogyatékos gyermekek a se-
gesvári, csávási és marosvásárhelyi
– a Trébely utcai és a kövesdombi –
otthonokban vannak elhelyezve,
összesen 106-an. A felnőttek ellátá-
sára neuropszichiátriai otthonok
működnek Marosvécsen, Mikhá-
zán, Szászrégenben, Csáváson és
Marosludason. Holtmaroson,
Szászrégenben, Sárpatakon, Seges-
váron és Mezőkapuson ápolói inté-
zetek működnek. Ezekben az
intézményekben 1065 ápolt sze-
mély van. A felnőttek gondozása
havi 4-5 ezer lejbe kerül – tájékoz-
tatott Miklea Hajnal Katalin vezér-
igazgató. 

Mezey Sarolta
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Idén is kihívások elé néz a szociális ellátás 
Nevelőszülőket toboroznak 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Reformátusnak keresztelték, és még konfirmált is a gyulafehérvári érsekké 
kinevezett Kovács Gergely
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Az Egyesült Királyság utolsó hete 
az EU-ban

Utolsó munkahetét kezdte a héten az Euró-
pai Unió teljes jogú tagjaként az Egyesült Ki-
rályság, amely január 31-én – önálló
tagországként az unió történetében elsőként
– kilép az EU-ból.

Az Egyesült Királyság pontosan 47 évet és egy hó-
napot tölt a távozás pillanatáig az Európai Közösség,
majd utódja, az Európai Unió tagországaként, ugyanis
1973. január 1-jén lépett be az akkori EK-ba, Dániá-
val és Írországgal együtt.

Dánia részeként Grönland is csatlakozott a közös-
séghez, majd – immár autonóm területként – 1982-
ben népszavazáson döntött arról, hogy távozik, és
1985-ben ez meg is történt.

A két kilépés azonban nem hasonlítható egymás-
hoz. Dánia ugyanis változatlanul az EU teljes jogú
tagja, és a Dán Királyság autonóm térségeként Grön-
land az unió különleges státusú külső területei közé
tartozik.

Az Egyesült Királyság ugyanakkor az első teljes
jogú tagország, amely jogi értelemben teljesen felszá-
molja jelenlétét az EU integrációs szerveződéseiben,
mindenekelőtt az egységes belső piacon és a vámuni-
óban, amelyekből szintén kilép.

A kilépés – a globális politikai zsargonban önálló
kifejezésként meghonosodott Brexit – pénteki hiva-
talos pillanata brit idő szerint 23 óra, közép-európai
idő szerint éjfél, vagyis az Egyesült Királyság február
1-jén, szombaton tölti első teljes napját az Európai
Unión kívül.

A Brexit-folyamat a 2009-ben életben lépett lissza-
boni szerződés kilépési mechanizmusának első alkal-
mazása is egyben.

Theresa May akkori brit miniszterelnök 2017. már-
cius 29-én indította el hazáját az Európai Unió kijárata
felé, aktiválva a lisszaboni szerződés 50. cikkelyét,
amely a kilépési folyamatot szabályozza.

A cikkely maga is jogi újdonság volt az EU törté-
netében, hiszen korábban nem létezett külön szabá-
lyozási mechanizmus kilépések esetére.

Az 50. cikkely értelmében a távozni kívánó tagor-
szág uniós tagsága a kilépési szándék hivatalos beje-
lentése után két évvel, vagy ennél korábbi kilépési
időpontot rögzítő megállapodás esetén a megállapo-
dás hatályba lépésével megszűnik.

A határidő hosszabbítására van mód, de ehhez az
összes többi EU-tagország egyhangú beleegyezése
szükséges.

Ez utóbbi záradék beillesztése előrelátó gondolat-
nak bizonyult a Brexit esetében.

Az Egyesült Királyság ugyanis alapesetben már
2019. március 29-én kilépett volna az Európai Unió-
ból. A Brexit feltételrendszeréről elért 585 oldalas
megállapodást és a hozzá kapcsolódó – a jövőbeni
kétoldalú kapcsolatrendszert egyelőre vázlatosan kör-
vonalazó – politikai nyilatkozatot azonban a londoni
alsóház először tavaly január 15-én, a brit parlamen-

tarizmus újkori történetének addigi és azóta is legna-
gyobb, 230 fős többségével, a március 12-i második
szavazáson 149 fős többséggel, a március 29-i harma-
dik voksoláson 58 fős többséggel elutasította.

Theresa May ezek után kétszer is kezdeményezte
az EU-nál a Brexit halasztását; az ő miniszterelnök-
sége alatt megállapított „végleges” határidő tavaly ok-
tóber 31-én járt volna le.

May tavaly nyáron távozott a kormányzó Konzer-
vatív Párt és a kormány éléről, de az október végi ki-
lépési határidőt utódja, Boris Johnson is véglegesnek
és meghosszabbíthatatlannak minősítette. Program-
adó beszédében és utána is sokszor kijelentette, hogy
„ha törik, ha szakad”, az Egyesült Királyság október
31-én kilép az Európai Unióból, akár lesz addig új
megállapodás a Brexit feltételeiről, akár nem.

Lett – legalábbis részlegesen – új megállapodás,
amelyből eredeti formájában kimaradt a legvitatottabb
elem, a hosszú ideje nem létező ír–északír határ-
ellenőrzés visszaállításának elkerülésére kidolgozott
tartalékmegoldás, a „backstop”.

Az akkori alsóház azonban, amelyben a Konzerva-
tív Pártnak nem volt többsége, így sem ratifikálta a
Johnson által részben újratárgyalt Brexit-megállapo-
dást. Ehelyett – ellenzéki kezdeményezésre – elfoga-
dott egy törvényt, amely október 19-ig adott
lehetőséget a Brexit-megállapodás parlamenti elfoga-
dására, vagy arra, hogy a parlament engedélyezze a
megállapodás nélküli Brexitet, előírva az újabb ha-
lasztás kezdeményezését arra az esetre, ha egyik kri-
térium sem teljesül.

Mivel október 19-ig egyik feltétel sem teljesült,
Johnson a törvény alapján aznap éjjel levélben volt
kénytelen értesíteni Donald Tuskot, az Európai Tanács
akkori elnökét arról, hogy London a Brexit halasztását
kéri.

Az újabb halasztási kérésnek az EU eleget tett, és
az új Brexit-határidőt 2020. január 31-ében jelölte
meg, azzal a rugalmassági záradékkal, hogy ha előbb
sikerül ratifikálni a Brexit-megállapodást, akkor a brit
EU-tagság is előbb megszűnhet.

Boris Johnson azonban időközben előre hozott par-
lamenti választás kiírását kezdeményezte az alsóház-
ban, és a kezdeményezést a parlamenttel folytatott
hosszas tusakodás után, negyedik kísérletre október
végén el is fogadtatta.

A december 12-én tartott választáson a Konzervatív
Párt a várakozásoknál jóval nagyobb, három évtizede
példátlan mértékű győzelmet aratott, és az addigi ki-
sebbségi kormányzás gyötrelmei után immár kényel-
mes, 80 fős többséggel alakíthatott új frakciót.

Ebben a helyzetben már nem jelentett gondot a
Brexit-megállapodás parlamenti elfogadtatása. A fo-
lyamat a múlt héten le is zárult, a kilépésről szóló tör-
vényt II. Erzsébet királynő múlt csütörtökön
kihirdette, brit részről így minden törvényhozási aka-
dály elhárult a Brexit elől. (MTI)

Kapcsolatban az állampolgárokkal 
Lavinia Cosma képviselő

Legyen tájékozott!
Maros megye, Marosvásárhely a mi otthonunk.

Ez kötelezettséget is jelent, hogy megoldjuk kö-
zösségünk gondjait. 

Szeretném, ha közösségünk jólétéért együtt ta-
lálnánk megoldásokat mind a magyarok, mind a
románok számára. 

Fogadóórát tartok a volt Park szálloda harma-
dik emeletén levő képviselői irodában, ahol el-
mondhatják panaszaikat. Előjegyzés a
0372-651-160-as telefonszámon hétfőtől péntekig
9-15 óra között, vagy a lavinia.cosma@cdep.ro e-mail-címen. 

Rendelkezésükre állok, és igyekszem konkrét és helyes válaszokat adni, hogy meg-
oldjuk az önök gondjait.

(x)

Az uniós döntéshozatal 
erőviszonyai is módosulnak

Az Egyesült Királyság uniós
tagságának január 31-i meg-
szűnésével kisebb létszámú,
751 helyett 705 tagú lesz az
Európai Parlament (EP). A brit
képviselők távozását köve-
tően megüresedő helyek
közül 27-et 14 tagállam kö-
zött osztanak el, a többi tag-
állam mandátumainak a
száma nem változik.

A brit képviselők távozását köve-
tően megüresedő 73 parlamenti he-
lyek közül 27 mandátumot osztanak
el 14 tagállam között. A megüre-
sedő parlamenti helyeket a népes-
ség arányához viszonyítva
kevesebb képviselővel rendelkező
14 tagállam kapja. Franciaország és
Spanyolország 5-5, Olaszország és
Hollandia 3-3, Írország 2, Svédor-
szág, Ausztria, Dánia, Finnország,
Szlovákia, Horvátország, Észtor-
szág, Lengyelország és Románia 1-
1 további képviselőt küldhet az
Európai Parlamentbe.

A fennmaradó 46 parlamenti
mandátumot az Európai Unióhoz
később csatlakozó országok szá-
mára tartják fenn.

Az újonnan érkező képviselőket
EP-be küldő tíz tagállamban – Fran-
ciaországban, Olaszországban, Íror-
szágban, Svédországban, Finnor-
szágban, Szlovákiában, Horvátor-
szágban, Észtországban, Lengyelor-
szágban és Romániában – a 2019-es
európai parlamenti választások al-
kalmával már megválasztották.
Spanyolország, Hollandia, Ausztria
és Dánia esetében a tavalyi válasz-
tásokon lista készült azokkal a le-
hetséges képviselőkkel, akiket a
tagállam a brit kilépést követően
küld az EP-be. Hivatalos kinevezé-
sükre február elseje után kerülhet
sor. Egyik országban sem kell vá-
lasztást tartani az EP létszámának
változása miatt. A brit képviselők
távozása jelentős hatással lesz az EP

frakcióinak összetételére is. Mind-
össze két frakció nyer további helye-
ket. Egyik az Európai Néppárt (EPP),
amelynek létszáma 182-ről 187 főre
emelkedik. A néppárt mellett az
Igazság és Demokrácia (ID) párt-
csoport létszáma 73-ról 76-ra gya-
rapszik. Minden egyéb pártcsoport
veszít a brit kilépéssel. A függetle-
nek között helyet foglaló, Brexitet
szorgalmazó brit Brexit Párt távo-
zásával 26 fővel csökken a függet-
len képviselők létszáma.
Szombattól mindössze 27, egyetlen
pártcsoporthoz sem tartozó képvi-
selő foglal majd helyet az Európai
Parlamentben.

A szociáldemokrata frakció, az
EP második legnagyobb frakciójá-
nak létszáma a jelenlegi 154 főről
148-ra csökken. Az Újítsuk meg Eu-
rópát nevű képviselőcsoport 108 he-
lyett 97 EP-képviselővel számolhat.
A Zöldek képviselőinek száma 74
főről 67-re csökken. Az Európai
Konzervatívok és Reformerek
(ECR) nevű frakció 62 fős lesz a ko-
rábbi 65 helyett. Az Egyesült Balol-
dal egy mandátumtól búcsúzik.
Noha az Egyesült Királyság az uniós
tagállamokat tömörítő tanács által
az elmúlt két évtizedben elfogadott
intézkedések túlnyomó többségét tá-
mogatta, a legtöbb vétót a szigetor-
szág emelte. Ebben szövetségesei
főként Svédország, Hollandia és
Dánia voltak. 

Ezen országoknak februártól új
partnereket kell keresniük úgy, hogy
a lakosságarány szempontjából is
képesek legyenek megfelelő többsé-
get vagy blokkoló kisebbséget al-
kotni. A blokkoló kisebbségnek
legalább a tanács négy, az unió né-
pességének több mint 35 százalékát
képviselő tagállamából kell állnia,
mert a tanácsban alkalmazott, súlyo-
zott szavazásnál ennyien kellenek
egy javaslat megszavazásának meg-
akadályozásához. (MTI)



BÉRBEADÁS

LAKÓTÁRSNŐT keresek háromszo-
bás lakásba, a November 7. ne-
gyedbe. Tel. 0748-114-370. (mp.-I)

MINDENFÉLE

MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-
rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(21901-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Ne-
goiului u. 25-27. sz. alatt 45 ár telek
(jelenleg szőlős-gyümölcsös) eladó
vagy részes művelésre kiadó. Rész-
letek a 00-36-20-4600-935-ös tele-
fonszámon. (6275-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(6291)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
vagy lemezből, és vállalunk bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0758-639-258,
Csaba. (6221-I)

IDŐS NŐ mellé gondozónőt keresünk
Magyarországra április 1-jétől. Tel.
0740-892-267. (6297-I)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csa-
tornát. Tel. 0752-377-342. (6303-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, ácsmunkát,
szigetelést (polisztirénnel), készítünk
bármilyen típusú teraszt fából. Ked-
vezmény 10%. Tel. 0735-288-473.
(6315-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatorna- és lefolyókészítést stb.
Tel. 0746-874-872. (6316)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk január
29-én a cserefalvi id. FERENCZI
ZOLTÁNRA halálának 10. évfor-
dulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik szerettei, gyerme-
kei, unokái és azok családja.
(6228)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, dédapa, testvér és
rokon, a koronkai születésű 

BALIZS ELEK 
az ICSMI (volt OCL) 
egykori dolgozója 

92 éves korában, házasságának
70. évében elhunyt. Temetése
folyó év január 29-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus sírkertben. 

Gyászoló családja. (6283-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
rokon, 

özv. MARTON PAULINA 
szül. Héjas 

életének 86. évében csendesen
megpihent.
Temetése január 31-én, pénteken
16 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (6290-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, rokon, kolléga,
barát és jó szomszéd, a maros-
vásárhelyi

HERBETH PÉTER
gyógyszerész

életének 71. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. 
A virrasztás január 29-én, szer-
dán 19 órakor lesz a Vili temetke-
zési vállalat ravatalozótermében.
Tisztelettel kérjük, hogy koszorút
ne hozzanak, mivel az elhunyt
végakarata a hamvasztás volt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (6305-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak LÁZÁR
ÖLLERER ERIKA elvesztése
miatt érzett fájdalmában.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!
A Namèche, Segor, Lebrun és
Wery család. (6295-I)

Megrendülten, szomorú szív-
vel búcsúzunk jó barátunktól,
hajdani évfolyamtársnőnktől,
LÁZÁR ÖLLERER ERIKA
gyógyszerésznőtől.
Legyen számára könnyű a
föld, és az Örök Világosság
fényeskedjék neki!
Együttérzünk a gyászoló csa-
láddal, és osztozunk fájdal-
mukban.
Orvos kollégái 1961-ből.
(6293-I)

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki Tóth Zoltán kollégánknak
szeretett ÉDESAPJA elhunyta
miatt érzett fájdalmában.
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem közössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik
drága szerettünket, LÁZÁR
ÖLLERER ERIKÁT utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(sz.-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra 
között. 

Várjuk Önöket!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz POSTAI KÉZBESÍTŐT
Nyárádkarácsonba 6 órás munkaidővel. Bővebb információ a
0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

KÉT ÁPOLÓT keresünk egy idős személy mellé, 24 órás műszakkal,
felváltva vagy akár más időbeosztással, megegyezés szerint. 
Jó bérezést és külön szállást biztosítunk. 
Érdeklődni a 0724-566-100-as telefonszámon. (64455-I)

ÚJ ÉVI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS KEDVEZMÉNNYEL!
CSAK 50 RON! (25% ÁRCSÖKKENTÉS)

Vérkép, vércukorszint, GOT, húgysav, koleszterin, triglicerid 
A kedvezmény JANUÁRBAN és FEBRUÁRBAN érvényes! 

DORA MEDICALS
Marosvásárhely: 0733-553-970;

Szászrégen: 0733-553-971;
Nyárádszereda: 0733-553-973. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állás betöltésére: 
CSALÁDORVOS SZAKORVOS – egy állás a fogyatékkal élő
felnőttek felmérési osztályán.
Az írásbeli vizsga 2020. február 20-án 10 órakor lesz, az állásinterjú
az írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül.
A versenyvizsgára a dossziékat február 11-én 15 óráig kell
benyújtani.
Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0265/213-512, 
0265/211-699. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756-128-
310, Rozália. (64409-I)

A VIM SPECTRUM KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÁSÉRT és ADAT-
FELDOLGOZÁSÉRT FELELŐS MUNKATÁRSAT. Önéletrajzát a
következő e-mail-címre várjuk:  vim@vimspectrum.ro Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet: 0365/801-804. (64469)

A marosvásárhelyi székhelyű, dán tulajdonban lévő INRECO ÉPÍ-
TŐIPARI MAGÁNCÉG alkalmaz GÉPKEZELŐT (betanítását vál-
laljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás
jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Amit
kínálunk: igényes munkakörnyezet, stabil vállalati háttér, béren felüli
juttatások, fiatal, dinamikus csapat. Amennyiben felkeltettük az érdek-
lődését, az önéletrajzát az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a
0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es te-
lefonszámon lehet. (64465-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Buszos 
körutazások 

2020. április 22–29. 
Belgium és Hollandia,

550 euró/fő

2020. április 
27. – május 1. 

Horvátország, 
280 euró/fő

2020. szeptember 
2–10. 

La Bella Italia,  
480 euró/fő

Indulás 
Marosvásárhelyről 
+ 25 euró/fő. 


