
Közvitát szervezett kedd délelőtt a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
Poklos-patak partjára tervezett kerék-
párút kapcsán. Már a közvita délelőtti
időpontja sok méltatlankodást váltott
ki, hiszen legtöbben dolgoznak abban
az órában. A résztvevők többsége ne-
hezményezte, hogy a terv kidolgozása
előtt nem hallgatták meg az érintettek

véleményét, hogy az építő jellegű javas-
latokat belefoglalhassák. Ugyanis a terv
a jelenlegi formájában nem funkcioná-
lis, nem kötné össze a Tudor negyedet a
városközponttal, holott erre lenne való-
jában szükség.

A marosvásárhelyi városháza közterület-
rendezési osztálya a városi mobilitási terv ré-
szeként mintegy négy kilométernyi kerék-
párutat alakítana ki a Jeddi út és a Budai Nagy
Antal utca között, a Poklos-patak partján. Az
ezzel kapcsolatos határozattervezet a január
végi tanácsülésen napirendre került, ám az 

Logika

Olvasom, hogy egy romániai felmérés szerint a megkérdezettek
nagy része szerint isteni büntetés a klímaváltozás. Mások is mondták
már, hogy Isten a diktátor házaspár megölése miatt (ráadásul éppen
karácsony napján) bünteti az országot, de már azt is hallottuk, hogy
amikor a Teremtő megteremtette ezt az országot, és ellátta minden
széppel, jóval, még Szent Péter is csóválta a fejét, és azt kérdezte,
nem túl sok ez Romániának? Mire a Fennvaló válasza az volt, hogy
lehet szép és gazdag ez az ország, de majd olyan vezetőket ad neki,
akik tönkreteszik.

És lám, tényleg ez történik, mióta történelem a román történelem.
A rendszerváltozás után különösen látványos volt a különböző kor-
mányok, elnökök, parlamentek áldatlan, esetleges, tévedésről téve-
désre bukdácsoló ténykedése. Ami akár szórakoztató is lehetett volna,
ha nem mi vagyunk a szenvedő alanyai.

Ne részletezzük, mindegy, hogy mi okból, de az isteni büntetés Ro-
mánia esetében nem csupán a klímaváltozásra vonatkozik. A felmérés
sem csupán a klímaváltozásól szólt, megkérdezték az embereket az
energiahatékonyságról is. Amiről persze azt sem tudták, eszik-e vagy
isszák. De miután megértették, miről van szó, többségük azt vála-
szolta, hogy ha választhatna, napenergiát használna energiaforrás-
ként vagy pedig szélenergiát. Ha... Közben mindenki tudja, mi a
szomorú valóság.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 9. oldalon)
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Mózes Edith

Menyhárt Borbála

Átadták az ALAE
kitüntetéseket 
„Büszke vagyok, hogy marosvásárhe-
lyi vagyok, és hogy elismerik a teljesít-
ményemet. Gyerekként nem
gondoltam volna, hogy ilyen eredmé-
nyeket érek majd el…”
____________4.
Meleg étel és 
délutáni oktatás 
A tervezet ugyanakkor megoldást
nyújt a szülők számára is, akik vissza-
térnének dolgozni a kétéves gyermek-
nevelési szabadságról, hiszen az
elfogadott javaslat szerint különleges
esetekben már kétéves kortól óvo-
dába írathatják gyermekeiket.
____________5.
Budapest ostroma
75 éve fejeződött
be
A főváros épületeinek egyharmada el-
pusztult vagy súlyosan megrongáló-
dott, több mint 32 ezer lakás
megsemmisült vagy lakhatatlanná
vált, a Várban és környékén 789 épü-
letből csak négy lakás maradt sértet-
len.
____________10.

Kerékpárosforgalom-számlálás a Poklos-patak partján 2018. április 18-án Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Közvita a Poklos-partra tervezett kerékpárút ügyében

Szabadidős tevékenység 
vagy közlekedési eszköz?



Bíró Csaba, Sóvárad  polgármes-
tere arról tájékoztatott, hogy a
nyáron sikerült az iskola tető-
szerkezetét  felújítaniuk: átfor-
gatták a cserepeket. 

Köszönetet mondott ugyanakkor az
egyházközségnek, hogy a kántori lak
tetőzetét újrafedte, és a megmaradt
cserepet felajánlotta az önkormányzat-
nak.  Közmunkában három hétvégén a
szülők és a falubeli emberek segítségé-

vel megforgatták a cserepeket, geren-
dákat, szarufákat, léceket cseréltek ki.

– Jönnek az emberek közmunkára?
– Jönnek. Közmunkából újult meg

az iskola, az orvosi rendelő. Még van-
nak jóérzésű emberek. Főleg szülők,
akiknek a gyereke itt jár iskolába, úgy
érzi, hogy vigyázni kell az iskolára.

– Van elég gyerek?
– Van. 117 gyerek jár iskolába, 55

óvodásunk van. Ha nem tudtuk volna

igazolni, hogy van elég gyermek, nem
tudtunk volna pályázni. 

– Rendszeresen járnak iskolába?
– Sok a cigány gyermek, de járogat-

nak iskolába. A beiskolázással nincs
gond, megvannak az osztálylétszámok,
de ahol csak egy-két magyar gyerek
van, azokat a szüleik Szovátára viszik.
Közel vagyunk a városhoz, könnyen el
tudják vinni a szülők a gyermekeket,
és egyre többen el is viszik. (mózes)

Jogi tanácsadás 
Február 12-én, ma délután 4 órakor szerkesztőségünk ma-
rosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhe-
lyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal az előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

A hivatal a tavaszra készül
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala már a tavaszra ké-
szül, ezért a város központjában lévő korcsolyapályát ha-
marosan lebontják, és készülnek a márciuskavásárra. A
Színház téren lévő házacskák a márciuska-vásár standja-
inak adnak majd helyet. A várban lévő korcsolyapálya a tél
elején meghatározott program szerint, az időjárás függvé-
nyében működik, február 14-én és 24-én pedig azon párok,
akik együtt kívánnak korcsolyázni, csak egy jegy árát kell
kifizessék.

Fociedzés gyerekeknek
A Marosvásárhely CSM focifelkészítőket szervez 2011 és
2012-ben született gyerekek számára. A felkészítőkre hét-
főnként 16.30 és szerdánként 17 órakor kerül sor a jeddi
Serafim Duicu iskola sporttermében. A gyerekek edzése
ingyenes, a sportklub nem kér díjat az edzésekre, a szál-
lításra, bíráskodásra és orvosi ellátásra. A gyerekek edző-
ruhában érkezzenek. Az edző Ştian Dorin, telefonszáma:
0745-754-750.

Régiségek vására
Február 22-én, szombaton 7 és 14 óra között ismét sor
kerül a régiséggyűjtők vásárára a marosvásárhelyi Grigo-
rescu utcai Mihai Eminescu Művelődési Házban. A vásárt
a bélyeggyűjtők egyesülete szervezi.

Farsangi bál Szászrégenben
Az RMDSZ szászrégeni szervezete kosaras farsangi bál-
jára február 22-én, szombaton este 7 órai kezdettel kerül
sor a Gliga vendéglőben. Zenél az Otto Band. Jegyek elő-
vételben az RMDSZ-székházban vásárolhatók munkana-
pokon 9 és 15 óra között. Egy belépő ára 35 lej. Bővebb
felvilágosítással a 0748-116-617-es telefonszámon szol-
gálnak.

A kő marad – Szászrégenben
Dalok és versek az összetartozás szellemében: március
6-án, pénteken este 7 órai kezdettel a szászrégeni Eugen
Nicoarã művelődési ház nagytermében kerül sor a Kormo-
rán zenekar tagjainak A kő marad című dalos-verses elő-
adására. Fellép: Fehér Nóra, Szűts István, Vadkerti Imre,
Jónás Csaba és vendégük, Bardócz Péter. Jegyek mun-
kanapokon 9 és 17 óra között a szászrégeni Eugen
Nicoarã Művelődési Házban vásárolhatók. Elővételben he-
lyek foglalhatók a 0757-109-450 és 0741-024-882-es tele-
fonszámokon. Egy jegy ára 25 lej.

Méhészbál 
A romániai méhészek egyesületének Maros megyei fiókja
február 29-én, szombaton ismét megszervezi hagyomá-
nyos méhészbálját. Az eseményre a marosszentkirályi
Aranyhalacska (Peştişorul de aur) vendéglőben kerül sor
16 órától. Feliratkozni az Apicola üzleteiben lehet február
25-ig.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond 

Ma LÍVIA és LÍDIA, holnap
ELLA és LINDA napja.
ELLA: német vagy magyar
keresztnevek becézéséből ön-
állósult. 
LINDA: német összetett
nevek egyik tagjaként önálló-
sult, jelentése: pajzs vagy
kígyó.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. február 11.

1 EUR 4,7696
1 USD 4,3692

100 HUF 1,4112
1 g ARANY 220,2258

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:
max. 60C
min. -20C

Megyei hírek

Sóváradon kalákában javították meg 
az iskola tetőzetét 

Elsodort egy parkoló autót, egy ház kerítésének ütközött,
végül oszlopnak csapódott autójával egy ittas férfi kedd
reggel Marosvásárhelyen. 

A Maros megyei rendőrség szerint a helyszíni vizsgála-
tokból az derült ki, hogy az autót egy 20 éves marosszent-
királyi férfi vezette. 

A fiatalember elvesztette az irányítást a jármű fölött, ne-

kiütközött egy parkoló autónak, majd egy közeli ház kerí-
tésébe csapódott, végül pedig egy, az ellenkező irányú sáv-
ban álló oszlop állította meg. 

Az alkoholteszt megállapította, hogy az autóvezető által
kilélegzett levegő 0,85 mg/l tiszta alkoholt tartalmazott. A
sofőr könnyebb, 20 éves utasa súlyos sérüléseket szenve-
dett. (Mediafax)

Kerítésnek, majd oszlopnak ütközött egy ittas vezető
Marosvásárhelyen

Huszonkilencre nőtt az influenza halálos áldozatainak
száma – közölte kedden az Országos Közegészségügyi In-
tézet keretében működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző és
Felügyelő Országos Központ. 

A legutóbbi négy áldozat közül három férfi, egy pedig
nő, és egyikük sem volt beoltva influenza ellen. Az egyik
férfi áldozat 78 éves, Argeş megyei, a másik 61 éves, Iaşi

megyei, mindketten más betegségekben is szenvedtek, és
az A típusú vírussal fertőződtek meg. 

A harmadik, 51 éves, Maros megyei férfi esetében nem
ismert, hogy szenvedett-e valamely más betegségben. 

A 71 éves Iaşi megyei nő szintén az A típusú vírussal 
fertőződött meg, ő is szenvedett más betegségekben.
(Agerpres) 

Huszonkilencre nőtt az influenza halálos áldozatainak
száma

Józsa Nemes Irén retrospektív 
kiállítása
Az 1918-ban született, 2004-ben elhunyt marosvásárhelyi
művésznő munkásságát felidéző kiállítás nyílik a Bernády
Házban. A tárlatnyitóra február 15-én, szombaton 11 óra-
kor kerül sor. Józsa Nemes Irén festészetét a családi ha-
gyatékban található művekkel, valamint műgyűjtők
birtokában levő alkotásokkal elevenítik fel a tárlaton,
amelynek kurátora Weisz Attila művészettörténész. Az
eseményt és az életművet Nagy Miklós Kund művészeti
író méltatja. Verssel közreműködik Józsa Irén és Kilyén
László-Attila színművész. Zenél Székely Levente hege-
dűművész, valamint tanítványai a Művészeti Szaklíceum-
ból: Ludescher László, Gyárfás Renáta, Bartha Dániel.

Kosztolányi titkai. Bíró-Balogh
Tamás és Új Krisztina estje
A Látó és a Lector Kiadó szervezésében kerül sor a Látó
irodalmi Játékok 107. rendezvényére, Bíró-Balogh Tamás

és Új Krisztina költő estjére. A szerzőkkel Codãu Annamá-
ria beszélget február 12-én 17 órától a Bernády Házban.
Az esten bemutatják Bíró-Balogh Tamás két legutóbbi
könyvét, a Hakni c. novelláskötetet (Lector Kiadó, 2019)
és a Ha nem volnátok ti. Kosztolányi Dezső utolsó szerel-
mei című, a Jaffa Kiadó gondozásában megjelent tanul-
mánykötetet. Új Krisztina versei folyóiratokban, valamint a
Szép versek antológiasorozatban jelentek meg. Az ese-
ményen az ő műveivel is megismerkedhet a marosvásár-
helyi közönség. 

Könyvbemutató 
Marosszentgyörgyön
Február 12-én, ma 18 órakor a marosszentgyörgyi római
katolikus plébánia tanácstermében bemutatják Székely
Ferenc Aranypénz – Születésnapi beszélgetések című kö-
tetét (válaszoltak: Balázs Lajos, Deé Nagy Anikó, Farkas
Árpád, Horváth Arany, Kilyén Ilka, Kristó Tibor, Kuti Márta,
Soó Zöld Margit, Székely-Benczédi Endre, Székely Szabó
Zoltán). Közreműködik az egyházközség Szent György
kórusa, a Kolping Család és a Soli Deo Gloria kórus. A
könyvet ismerteti a rendezvény házigazdája, Baricz Lajos.

RENDEZVÉNYEK

12., szerda
A Nap kel 

7 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 43 perckor. 
Az év 43. napja, 

hátravan 323 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

Fotó: Nagy Tibor



Az ombudsmanhoz fordul a vá-
lasztási rendszer módosítása
ügyében – jelentette be Kelemen
Hunor, az RMDSZ szövetségi el-
nöke. 

„Ma (kedd – szerk. megj.) reggel meg-
beszélésem volt a kijelölt kormányfővel.
Megpróbáltam meggyőzni, hogy ne
küldje el a sürgősségi rendeletet a parla-
mentbe, azt a rendeletet, amely burkoltan
megváltoztatja a választási rendszert. Azt
javasoltam, hogy próbáljunk meg mi
mindannyian, akik úgy véljük, hogy az
előre hozott választásokra szükség lenne,
egy törvénytervezetet kezdeményezni,
amellyel lecsökkentjük a 90 napos határ-
időt, és szabályozzuk a többi kérdést is,
például a diaszpóráét, de nem hiszem,
hogy sikerült meggyőznöm Ludovic Or-
bant. El fogja küldeni a sürgősségi kor-
mányrendeletet a parlamentbe, nem
tudjuk pontosan, mikor, (...) és az meg
fog jelenni a Hivatalos Közlönyben – fej-
tette ki Kelemen a parlamentben. 

Kelemen elmagyarázta, miért nem ért-
het egyet a rendelet előírásaival: „Most

már benne vagyunk abban a 60 napos
időszakban, ami alatt kétszer el kell uta-
sítanunk a kormány beiktatását, hogy
előre hozott választást írhassunk ki – de
a játékszabályokat mindmáig nem ismer-
jük.”

A rendelet ugyanakkor burkoltan meg-
változtatja a parlamenti választási rend-
szert, mivel az jelenleg megyei listákra,
megyei választókörzetekre épül, a man-
dátumok számát a megyék lakosságának
függvényében számolják ki, emiatt a me-
gyén belül bárhol lehet szavazni.

„Viszont ha te azt mondod, hogy min-
denki ott szavaz, ahol akar, ahol vasárnap
reggel felébred, bárhol az országban,
burkolt módon módosítod a rendszert. És
ez a rendszer ki sincs gondolva rendesen,
ostobaság, ugyanis egy kigondolt rend-
szer azt jelentené, hogy van egy országos
listád is, van egy megyei listád is, a man-
dátumok egy részét a megyei listák alap-
ján utalod ki, a másik részét az orszá-
gos lista szerint” – magyarázta Kele-
men. 

Az RMDSZ elnöke bejelentette, hogy

az ombudsmanhoz fordul, hogy támadja
meg a sürgősségi rendeletet az alkot-
mánybíróságon, ha a rendelet megjelenik
a Hivatalos Közlönyben. 

„Úgy gondolom, nem kellene bizal-
mat szavaznunk ennek a kormánynak,
nem is kellene szavaznunk addig, amíg
ki nem derül, lehet-e módosítani a sür-
gősségi rendeletet a parlamentben. Ha
módosítani lehet a rendeletet úgy, hogy
kiveszünk belőle mindent, ami alkot-
mányba ütközik, akkor lehet szavazni.
Ha nem, akkor el kell döntsük, mit lé-
pünk. (...) Nem lehet megváltoztatni hir-
telen a játékszabályokat. És ez egy
paradox helyzet, abszurdum: azok, akik
a kormányt javasolják, nem fogják azt
megszavazni, az ellenzékben lévők pedig
megszavazzák” – tette hozzá az RMDSZ
elnöke. 

Kelemen Hunor hangsúlyozta, a szö-
vetség szeretne előre hozott választást, de
csak a törvényesség keretein belül. „Nem
támogatjuk sem a PSD-t, sem a PNL-t,
mi az alkotmányosságot támogatjuk” –
summázta Kelemen Hunor. (Agerpres)

Adómentessé válhat a médiában
dolgozók fizetése

Elfogadta kedden a képviselőház azt az adótörvény-
könyvet módosító javaslatot, amelyet a PSD, az
ALDE és a PMP törvényhozóinak egy csoportja ter-
jesztett a parlament elé. A törvénytervezet értelmé-
ben adómentessé válik az újságírók és a rádiónál,
televíziónál dolgozó műszaki személyzet bére, vala-
mint a szellemi tulajdonjogból származó jövedelmük.
A keddi szavazáson az alsóház 174 tagja támogatta
a tervezetet, ketten ellene szavaztak, 91 képviselő
tartózkodott. A tervezet értelmében a 7-es cikkelyt
az újságírói tevékenység következő meghatározá-
sával egészítenék ki: hírek és nyilvános információk
felkutatása, kivizsgálása, értelmezése és közlése az
újságok, televízió, rádió és más tömegtájékoztatási
eszközök révén, valamint a rádió- és televízióműso-
rokhoz szükséges kép- és hanganyag rögzítésére
és vágására, illetve a szárazföldi, tengeri vagy légi
távközlési jelek továbbítására szolgáló felszerelések
működésének felügyelete, amely munkaszerződés
és szerzői jogi szerződés alapján zajlik. (Agerpres)

INS: 3340 lejre nőtt december-
ben az országos nettó átlagbér

3340 lejre nőtt 2019 decemberében az országos
nettó átlagbér, ez novemberhez képest 161 lejes
(5,1%-os) emelkedést jelent; az országos bruttó át-
lagbér 269 lejjel (5,2%-kal) 5465 lejre emelkedett –
derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) ked-
den közzétett adatsorából. A legmagasabb nettó át-
lagbérek – 7689 lej – a számítástechnikai ágazatban
voltak, a legalacsonyabbak pedig a ruhagyártásban
– 1853 lej – mutat rá az INS. Decemberben a leg-
több ágazatban magasabb volt a nettó átlagbér,
mivel különböző prémiumokat és egyéb juttatásokat
(pl. 13. fizetést) kaptak az alkalmazottak, de az is
közrejátszott bizonyos szektorokban, hogy nagyob-
bak voltak a bevételek, illetve többfelé elbocsátá-
sokra is sor került. (Agerpres)

3%-ra csökkentette 2020-as 
inflációs előrejelzését a BNR

A korábban becsült 3,1 százalékról 3 százalékra
módosította az idei évre vonatkozó inflációs előre-
jelzését a Román Nemzeti Bank (BNR). A jegybank
kormányzója, Mugur Isărescu keddi bejelentése ér-
telmében 2021 végére 3,2 százalékos pénzhígulást
valószínűsítenek. (Agerpres)

Február 24-én eldől 
az Orban-kormány sorsa

Február 24-én szavaz a parlament plénuma az
Orban-kormány beiktatásáról – döntötte el kedden
együttes ülésén a két ház házbizottsága. A megha-
tározott ütemterv szerint a javasolt minisztereket feb-
ruár 17-én, 18-án és 19-én hallgatják meg a parla-
menti bizottságokban. A parlamenti szabályzat sze-
rint a házbizottságoknak ki kell jelölniük a két ház
együttes ülésének időpontját, amelyen szavaznak a
kormány beiktatásáról, ami  a kormánynévsor be-
nyújtásától 15 napon belül meg kell történjen. Ezt
megelőzően valamennyi miniszterjelöltet meghall-
gatják az összevont szakbizottságokban. Ezek meg-
indokolt véleményezést bocsátanak ki, amelynek
konzultatív jellege van. A kormány beiktatásához a
képviselők és szenátorok többségének a támogatá-
sára van szükség. (Agerpres)

Klímaváltozás ide vagy oda, az emberek szerint Ro-
mánia érdekeinek legnagyobb ellensége mégis Magyar-
ország és Orbán Viktor, mellette meg Oroszország.
Ennek ellenére mégis fontosnak tartanák Románia és
Oroszország viszonyának javítását, de Vlagyimir Putyin
nélkül. 

Az is nyílt titok, hogy bár Románia az Európai Unió
egyik legszegényebb országa, mégis az uniós átlagnál
többet költ szeszes italra és cigarettára, de nem költ kul-
túrára, ami úgy általában felesleges luxusnak számít. 

Nagyon érdekes adatok, de közben nem áll meg az
élet: hétfőn mutatta be a parlamentben az „új” kormá-
nyát II. Ludovic Orban. Azt mondta, olyan dolgokat vit-
tek végbe a szűk három hónap alatt, „amilyenekről a
románok nem is álmodtak”. És annyira elégedett a ka-
binet munkájával, hogy a bukott kormány egyetlen tag-
ját sem cserélte le. 

Nem is az eredmény számít ebben az esetben. Sokkal
inkább az államelnök logikája az, amiben nehéz bármi-
féle észszerűséget felfedezni. Öt éven át hetekbe telt,
amíg el tudta dönteni, kit nevezzen ki kormányfőnek,
most meg a pár órával korábban nagy szavazattöbbség-
gel megbuktatott miniszterelnököt kérte fel ismét kor-
mányalakításra. 

Hogy mi lesz a következő lépés? Az elnöknek egyetlen
célja van az életben: töröljék le a politikai palettáról a
Szociáldemokrata Pártot.

Mindezt a „demokrácia nevében”, amint az is kizá-
rólag a demokrácia nevében történhetett, hogy megbuk-
tatása előestéjén a kormány 25 sürgősségi
kormányrendeletet fogadott el anélkül, hogy megkapta
volna a törvényhozói tanács előzetes láttamozását. 

Értik a logikát?

Logika
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világHa a választási rendszert módosító sürgősségi rendelet megjelenik 
a Hivatalos Közlönyben

Az RMDSZ az ombudsmanhoz fordul

Megszaporodnak a kibertérben a
militánsok és a propagandisták –
állapította meg a Kémelhárítási és
Biztonságpolitikai Központ
(NCSC) nevű amerikai intézet
hétfőn közzétett jelentése.

Az Országos Hírszerzési Igazgatóság
(DNI) felügyelete alá tartozó és az ame-
rikai kormányzat, a hírszerző és kémel-
hárító közösségek számára elemzéseket
készítő intézet az Egyesült Államok
kémelhárítási stratégiája 2020-2022
címet viselő jelentésében az intézmény
a legutóbb, 2016-ban kiadott stratégia
óta eltelt időszakban megjelent új típusú
fenyegetésekre hívja fel a figyelmet.

A tanulmány megállapítja: a mostani
stratégia „szemléletbeli irányváltást” je-
lent, hiszen miközben a korábbi elhárí-
tási stratégiák az Egyesült Államokkal
ellenséges külföldi országok elleni fel-
lépéssel foglalkoztak, a helyzet mára
megváltozott.

A William Evanina igazgató által alá-
írt dokumentum rögzíti, hogy három fő
tendencia tapasztalható az Egyesült Ál-
lamokat érintő fenyegetések terén. Az
egyik: megszaporodott és intenzívebbé
is vált az egyes államok és nem állami

szereplők Amerika-ellenes tevékeny-
sége. Az államok között említi a doku-
mentum Oroszországot, Kínát, Iránt,
Kubát és Észak-Koreát, nem állami sze-
replőként utal a libanoni Hezbollah síita
szélsőséges szervezetre, az Iszlám
Állam és az al-Kaida terrorszerveze-
tekre. Megjegyzi azt is, hogy ebben a
hírszerzési tevékenységben számítógé-
pes hackerek és kiszivárogtatók egyaránt
részt vesznek. A változást jelző második
jelenség az, hogy a fenyegetést jelentő
szereplők egyre kifinomultabb hírszer-
zési technikákat és módszereket alkal-
maznak, köztük fejlett kibereszközöket,
biometrikus készülékeket, fejlett titkosí-
tási módszereket és adatbázis-elemzése-
ket. A fenyegetések harmadik
jellemzője, hogy míg a külföldi hír-
szerző ügynökségek eddig általában az
Egyesült Államok szövetségi hivatalait
állították célkeresztjükbe, addig a legú-
jabb technikákkal dolgozó állami és nem
állami szereplők a magánszektor legszé-
lesebb spektrumára és egyetemekre is
összpontosítanak. Ezenkívül megpróbál-
ják befolyásolni az amerikai közvéle-
ményt is. Céljuk – a dokumentum
szerint – „befolyásoló kampányok indí-

tása a demokratikus intézményeinkbe
vetett bizalom megrendítésére, a meg-
osztottság magvainak elhintése társadal-
munkban, és szövetségeseink
meggyöngítése”.

Felhívja az NCSC elemzése a figyel-
met arra is, hogy az új, ötödik generációs
technológia (5G), a kvantumszámítógép
és a mesterséges intelligencia a hírszer-
zés új lehetőségeit teremti meg az Egye-
sült Államok külföldi ellenségei
számára. Az új stratégia – a hagyomá-
nyos kormányzati elhárítási módszerek
és eszközök mellett – javasolja a létfon-
tosságú amerikai infrastruktúra fokozot-
tabb védelmét, az amerikai gazdaság
eredményei, a technológiai újdonságok
és a szellemi tulajdon védelmének meg-
erősítését, az amerikai demokratikus in-
tézményrendszerek és folyamatok
védelmét és a külföldi számítógépes tá-
madásokkal szembeni nagyobb felké-
szültséget. 

A dokumentum szerint mindezt a ha-
gyományos amerikai „nyitottság kultú-
rájának” megőrzésével kell megtenni.
Az új elhárítási stratégiát Donald Trump
amerikai elnök 2020. január 7-én írta
alá. (MTI)

Az amerikai elhárítás szerint megszaporodnak 
a kibertérben a militánsok és a propagandisták

Az Európai Unió egyedülálló ke-
reskedelmi egyezményt ajánl a
briteknek – mondta Ursula von
der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke kedden az Európai Parla-
ment strasbourgi plenáris ülé-
sén.

A Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságával kialakítandó új
partnerségről szóló vitában a bizottsági
elnök elmondta, hogy a Londonnal kö-
tendő kereskedelmi szerződéssel kap-
csolatos tárgyalások „a legnagyobb
ambícióval” kezdődnek meg. Von der
Leyen üdvözölte Boris Johnson brit mi-
niszterelnök február elején Greenwich-
ben tett kijelentését, miszerint az
Egyesült Királyság „a szabadkereskede-
lem globális védelmezője” lesz. 

A brüsszeli bizottság elnöke szerint a
jelenlegi nemzetközi kereskedelmi rend-
szert egyre több kihívás éri, így újabb
partnerek csatlakozása ellenállóbbá és

igazságosabbá teheti. Von der Leyen
hozzátette azt is, hogy meglepte John-
sonnak az ausztrál kereskedelmi mo-
dellre tett utalása, mivel az EU a
Kereskedelmi Világszervezet feltételei
szerint működteti piacát, és nincs ke-
reskedelmi megállapodása Ausztráliá-
val.

„Azonban – tette hozzá a bizottság el-
nöke – amennyiben az Egyesült Király-
ság ezt az utat választja, mi nem
akadályozzuk meg.”

„A brit kormány beérheti kevesebbel,
de én személy szerint ambiciózusabb
megállapodást képzelek el” – hangsú-
lyozta az uniós vezető.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök
hétfőn Brüsszelben figyelmeztetett,
hogy az Egyesült Királyságnak „sokba
fog kerülni”, ha hátat fordít az uniós ke-
reskedelmi szabványoknak.

„Minél jobban eltérünk ezektől, annál
korlátozottabb lesz a hozzáférésünk a

közös piachoz”- hangsúlyozta Sturgeon.
Az Egyesült Királyság 2020. január

31-én kilépett az Európai Unióból, és
azóta érvényben van a 11 hónapos, 
vagyis december végéig tartó átmeneti
időszak. Ennek egyik legfontosabb célja
az, hogy időt biztosítson Londonnak és
az EU-nak a megállapodásra a jövőbeni
kétoldalú kapcsolatrendszer sarkalatos
szabályairól. A brit kormány elsődleges
céljai között szerepel egy átfogó, a szol-
gáltatásokra is kiterjedő szabadkereske-
delmi megállapodás megkötése az
EU-val.

Február eleji beszédében Boris John-
son kijelentette ugyanakkor: e megálla-
podás eléréséhez nincs szükség arra,
hogy Nagy-Britannia elfogadja az Euró-
pai Unió szabályrendszerét például a
versenypolitikában, az állami támogatá-
sok szabályozásában, a környezetvéde-
lemben vagy bármely más hasonló
területen. (MTI)

Brexit 
Von der Leyen: egyedülálló kereskedelmi 

egyezményt ajánlunk a briteknek
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Tegnap a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kistermében
adták át az ALAE kitüntetése-
ket. A Maros Megyei Tanács
legrangosabb kitüntetését a
sportélet két jeles személyi-
ségének ítélte oda a 2019-es
esztendőre: Szőcs Bernadette
Cynthia Európa-bajnok asztali-
teniszezőnek és post mortem
Klosz Péternek, a Romániai Tri-
atlonszövetség elnökének.
Mindkét sportoló rendkívüli
eredményeket ért el sport-
ágában, és hírnevet szerzett a
megyének. Az esemény ház-
igazdája Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke
volt. 

Péter Ferenc tanácselnök mél-
tatta mindkét sportoló teljesítmé-
nyét, amivel példaképekké váltak a
közösség számára. Munkájukat a
megyei tanács messzemenően elis-
meri, nyilvánosan meg is köszöni.
Az elismerés az ALAE kitüntetés –
latinul szárnyakat jelent – odaítélé-
sében nyilvánul meg – fogalmazott
az elnök. 

Klosz Péternek a triatlon volt
az élete 

Klosz Péter, a Romániai Triatlon-
szövetség elnöke emlékére egy-
percnyi csenddel adóztak az
egybegyűltek, majd rövid képössze-
állítást tekinthettek meg.

Csibi Attila, Erdőszentgyörgy
polgármestere laudációjában el-
mondta, hogy Klosz Péternek 
köszönhetően Marosvásárhely 
felkerült a nemzetközi triatlon tér-
képére. Kezdetben kitartó munká-
val egy magánsportklubot hozott
létre, a Master Ski&Bike-ot, s a
kezdeti szerény körülményekből

nagy lelkesedéssel kezdődött a fel-
fele ívelés. Sízés és kerékpározás
volt a fő sportág, s csak 2008-ban
kezdték a triatlont. Hamarosan
megszülettek az első eredmények,
majd következett a triatlonverse-
nyek sorozata. Klosz Péter 2011-
ben részt vett a tiratlonszövetség
létrehozásában, s főtitkárként lefek-
tette az alapjait. Számos program-
sorozatot indított el, sportolókat,
edzőket és játékvezetőket, akik
nemzetközileg elismert szakembe-
rekké váltak. 

Klosz Péter 2016-tól a Romániai
Triatlonszövetség elnöke és az Eu-
rópai Triatlonszövetség fejlesztési
bizottságának tagja volt. Általa
Maros megye és Marosvásárhely

fontos nemzetközi versenyek há-
zigazdájává vált, mint például a
cross duatlon Balkán-bajnokság, a
cross duatlon és triatlon-Európa-
bajnokság, az Xterra, a multis-
port-Európa-bajnokság, valamint
számos nemzetközi duatlon-, triat-
lon- és aquatlonbajnokság. Klosz
Péter azt tervezte, hogy multisport-
világbajnokságot szervez Maros
megyében, ezt a tervét azonban
korai halála megakadályozta. 

– Klosz Péter életét a közösség-
nek szentelte. Mindig jól, helyesen
és hatékonyan működött együtt a
partnereivel, helyi példaképpé vált
Marosvásárhelyen, országos és
nemzetközi szinten tisztelet és elis-
merés övezte. Számára a triat-

lonsport nem munka, nem hobbi,
hanem az élete volt – hangzott a la-
udációban. A post mortem kitünte-
tést testvére, Klosz Viktor vette át,
aki kifejtette, testvére emlékére
folytatni kívánják az általa megkez-
dett munkát, hogy méltók legyenek
hozzá. 

„Büszke vagyok arra, hogy
marosvásárhelyi vagyok”

Szőcs Bernadette a legfiatalabb
asztalitenisz-Európa-bajnok. 25
éves, Marosvásárhelyen született,
itt kezdett asztaliteniszezni, testvé-
rének, Hunornak a nyomdokaiba
lépve. Első klubja a Marosvásárhe-
lyi ISK volt, itt Ungvári Imola és
Romeo Lupaşcu voltak az edzői.
Aztán 10 évesen a Besztercei Olim-
piai Központhoz került. 2017-ig a
besztercei VSK ISK keretében ver-
senyzett, edzői 2013 és 2017 között
a francia Szuperligára is felkészítet-
ték. A 2013–2014-es szenzonban
francia bajnok lett a CP Lyossis LM
csapatával, aztán még két idényben
második helyzett volt Franciaor-
szágban. 

Jelenleg a Bajnokok Ligájában
szerepel a németországi TTC Berlin
Eastside csapatával, ugyanakkor
2019 júliusától a bukaresti Steauá-
nak is tagja. Néhány nappal ezelőtt
részvételi jogot szerzett a 2020-as
tokiói olimpiai játékokra, miután a
román válogatott legyőzte Indiát. 

Szőcs Bernadette eredményei ki-
tűnőek, kivételes tehetségét bizo-
nyítják. Számtalan tornát nyert
meg, 2016-ban Koreában és 2017-
ben Tajvanban az egyetemisták vi-
lágbajnokságán egyéniben
bronzérmess, Luxemburgban csa-
patban felnőtt-Európa-bajnok lett,
2019-ben ezt a teljesítményt Nan-
tes-ban is megismételte. Románia
csapatával 2011-ben, 2013-ban és
2015-ben is európai második helye-
zett. 2014-ben megnyerte a Bel-
gium Opent, 2015-ben a Quatar
Opent és 2017-ben a Brazil Opent.

Ötszörös ifjúsági Európa-bajnok, és
számtalan junior bajnokság győz-
tese. A világranglistán legjobb he-
lyezése a 14. hely volt, 2019
októberében a 17. helyen állt. Ta-
valy az európai ranglista első he-
lyén állt, jelenleg Európa 2. legjobb
játékosa.

Nem csoda hát, hogy a Maros
Megyei Tanács ALAE-kitüntetéssel
jutalmazta a fiatal asztaliteniszezőt.
Laudációját dr. Horaţiu Suciu ol-
vasta fel, ugyanis Molnar Ervin, aki
a díjra javasolta, nem lehetett jelen
az ünnepségen. A sportolót magyar
nyelven Szép Zoltán rádiós sport-
szakember laudálta. 

– Büszke vagyok, hogy marosvá-
sárhelyi vagyok, és hogy elismerik
a teljesítményemet. Gyerekként
nem gondoltam volna, hogy ilyen
eredményeket érek majd el, de ott
volt mellettem a testvérem, Hunor,
aki mindig biztatott. S ott voltak a
szüleim, akik támogatása nélkül
nem lehetett volna erre a szintre
jutni. Gyerekként vállaltam, hogy
minden időmet a pingpongasztal
mellett töltöm. Engem csak úgy le-
hetett megfenyegetni, hogy ha nem
végzem el házi feladatot, nem en-
gednek edzésre. Az edzőim arra
biztattak, hogy dolgozzam minél
többet, mert nagy játékos lehetek.
Valóban, hiába a tehetség, ha ez
nem párosul munkával. Akkor nincs
eredmény. Azt javasolom minden
gyereknek, fiatalnak, dolgozzanak
keményen, de ezt ne külső hatásra,
a szülők unszolására tegyék, hanem
a késztetés belülről fakadjon. So-
hase bánják, hogy a gyerekkort a te-
remben kell tölteni, mert utána
nagyon sok elégtételt hoz a sport, a
siker. Engem nagyon boldoggá tesz,
hogy ezt az utat választottam. Most
az olimpiai szereplésre készülünk,
pozitívan állok hozzá, több ázsiai
asztaliteniszezőt megvertem, tehát
lehet esélyünk ellenük – mondta
Szőcs Bernadette. 

Sok sikert az olimpián! 

A megyei tanács kiemelkedő teljesítményért jutalmazott sportolókat
Átadták az ALAE kitüntetéseket 

Az utóbbi napokban felka-
varta a kedélyeket Gyula-
kután az a tény, hogy az or-
szágos útügyi hatóság levette
a Gyulakuta feliratú táblákat,
és Gyalakuta megnevezéssel
újakat szereltetett fel a tele-
pülés ki- és bejáratainál. A
hatóság egy kormányrende-
letre hivatkozik, az önkor-
mányzat pedig azon háborog,
hogy megkerülték.

Európai szabványoknak megfe-
lelő helységnévtáblákat helyez ki az
országos útügyi hatóság az eddigiek
helyére, így nemrég Gyulakután is
leszerelték a meglévő táblákat, ám
az újonnan felszerelteken a magyar
megnevezés már Gyalakutaként
szerepel, amit a helyiek nehezmé-
nyeznek, és szóvá is tettek az ön-
kormányzatnál. Egy Ausztriában élő
gyulakutai jelezte elsőként az ese-
tet, és a településnév változásainak
is utánanézett. 1332-ben Gulacu-
cha, azaz Gyulakuta néven szere-
pelt, a 17. századtól már Gyalakuta
alakban fordul elő 1912-ig, azóta az
egyházi és világi iratokban egyaránt
a Gyulakuta alakot használják, és a
helyiek nagy része ragaszkodik is
ehhez a névváltozathoz – tudtuk
meg Varga József polgármestertől.

Nem tudni, honnan a név
Az önkormányzatot is meglepte

az eset, ezért jobban utánanéztek.
Kiderült, hogy a 2001. évi első köz-

igazgatási törvényhez kapcsolódó
1415. számú kormányrendelet so-
rolja fel a román településmegneve-
zések magyar megfelelőit, és ebben
a jegyzékben Gyalakuta szerepel.
Az elöljáró lapunknak kifejtette: vé-
gigkérdezte a község eddigi négy
polgármesterét, a 24 éve a helyi ta-
nács tagjaként szereplő alpolgár-
mestert és a jegyzőket is, de senki
sem tud róla, vagy legalábbis nem
mondta el, hogy megkérdezték volna
tőlük a falu magyar megnevezését.

Most sem kérdezték meg
Varga József azt is sérelmezi,

hogy nemrég, amikor az útügy er-
dőszentgyörgyi kirendeltsége kihe-
lyezte a táblákat, az egységvezető
látta az új megnevezést, de nem a
község elöljáróját, hanem saját be-
osztottját, egy munkást kérdezett
meg, hogy vajon helyes-e a megne-
vezés. Később azt ígérte a polgár-
mesternek, hogy kicserélik a táblát,
vagy legalább a feliratot kijavítják
rajta, ám az országos útügy egyik
képviselője azt nyilatkozta a sajtó-
nak, hogy ha a felirat nem tetszik a
helyieknek, cseréltessék ki a táblá-
kat a saját költségükön, különben is
az önkormányzatok feladata lett
volna a régi, megrozsdásodott táb-
lák kicserélése. 

A kijelentés miatt Gyulakuta pol-
gármestere kifakadt. A helységnév-
táblák nem az önkormányzat hatás-
körébe tartoznak, így azok kicseré-
lése sem, és egyébként sem voltak
ezek a táblák megrozsdásodva. Az
útügynek ki kellene cserélnie Gyu-

lakután az út menti szalagkorláto-
kat, amelyek tönkre vannak menve,
és a polgármester tataroztatja őket,
mert az útügytől mindig azt a vá-
laszt kapja, hogy nagyon drága, két
és fél euró métere a korlátnak, to-
vábbá mindig folyik a közbeszer-
zés, és sosem érnek a végére –
háborgott Varga József. Ha az or-
szágos útügynek nincs pénze arra,
hogy az állítólag négyezer lejbe ke-
rülő gyulakutai táblákat kicserél-
tesse, az önkormányzatnak volna rá
fedezete, és van is annyira önérze-
tes, hogy kicseréltesse őket, de itt
egy országos akcióról van szó,
amire az állami vállalat pénzügyi
fedezettel is rendelkezik a táblák új
szabványok szerinti helyettesíté-
sére, tehát az önkormányzatnak sem
joga, sem kötelessége a táblákat
cserélgetni, javítgatni. Az egészből
nem lett volna ügy, ha őket is meg-
kérdezte volna valamikor valaki,
tehát egyértelműen csak kommuni-
kációs probléma miatt állt elő ez a
kellemetlen helyzet.

Megteszik a szükséges 
lépéseket

A polgármester szerint a helyiek
ragaszkodnak a Gyulakuta névhez,
ezért ennek visszaállításáért megte-
szik a szükséges lépéseket, és az
első tanácsülésen megvitatják a
témát, majd sürgősen kérni fogják a
kormányhatározat megváltoztatá-
sát. Egyelőre fogalma sincs, hogy
mennyi időbe és pénzbe kerül, de
kezdeményezni fogják a helyzet
megoldását, ha az útügy nem haj-

landó kicserélni a feliratot. Ha kell,
aláírásgyűjtéssel, ha kell, végső
esetben népszavazás szervezésével
támasztják alá ezen igényüket, hogy
a kormány kijavítsa ezt a hibát, bár
személy szerint úgy véli, nem kel-
lene eljutni eddig a lépésig, és van
esély felsőbb szinten rendezni a
kérdést.

Az eset kapcsán megkérdeztük
Gyulakuta volt jegyzőjét, Császár
Károly szenátort is. A honatya, bár
ő sem tudja, honnan került fel a
Gyalakuta megnevezés, úgy látja,
hogy az idősebb falubeliek ez
utóbbi megnevezéshez ragaszkod-
nának, a Gyulakuta alakot „urizáló-
nak” tartják. Amúgy sem mostani a
kérdés, mert az útügyi hatóság
Maros megyei munkatársai már

évekkel ezelőtt Gyalakuta feliratú
táblát szereltek fel a falu Székely-
vécke felőli kijáratánál, csak ezt
senki nem vette észre, vagy nem
vette eddig komolyan. 

Ennek ellenére segítséget fog
nyújtani a helyieknek, mert úgy
látja, nincs különösebb akadály:
egy új döntéssel a kormánynak mó-
dosítania kell a 2001. évi rendeletét,
illetve annak a településneveket tar-
talmazó jegyzékét. Kormányrende-
letet csak kormányrendelettel lehet
megváltoztatni, ám jelenleg az or-
szágnak nincs kormánya, a kineve-
zett miniszterek pedig várhatóan
nem fognak dönteni ebben a kér-
désben. A folyamatot mindenképp
el kell kezdeni, és elő kell készíteni
– véli Császár Károly.

Kormányhatározattal vagy népszavazással is
Gyulakuta megtartaná a nevét
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Szőcs Bernadette Fotó: Nagy Tibor

A gyulakutaiak nem örülnek a Gyalakuta megnevezésnek. Mihamarabb megszabadulnának tőle
(Fotó: Gligor Róbert László) 

Gligor Róbert László



Akicsi asszony hegyeket cipelt. Zok-
szó nélkül, fürgén hordta a hátára
nehezedő feladatokat, minden

napét, amiért hálát adni is maradt ereje.
Tudta, mit miért tesz, ebből a tudatból me-
rítkezett. 

– Csodálatos gyermekkorom volt, minden-
kinek csak ilyet kívánhatok – kezdte Piroska
a történetét. – Marosszentkirályon, a Virág
utcában nőttünk fel az öcsémmel, munkás
szülők gyermekeként. Édesapánk volt a csa-
ládfenntartó, édesanyánk az összetartó erő.
Otthon maradt velünk, és szó szerint leste a
kívánságainkat. Meleg reggelivel ébresztett
– az öcsém a tejeskávét szerette, neki azt ké-
szített, én mindig teát kértem –, délben meleg
ebéddel várt. Napközben, a házimunka mel-
lett arra is jutott ideje, hogy játsszon velünk.
Rendkívüli teremtés volt, nemcsak anyát,
hanem barátot is találtunk benne. Esténként,
miután lefektetett, nekifogott kesztyűt varrni.
A bőrgyárnak dolgozott be a késői órákban,
azért ilyenkor, hogy a nappali együttlétből
egy percet se kelljen tőlünk megvonnia. Az
I–VIII. osztályt az 5-ös iskolában végeztem,
a középiskolát a faipariban. Mivel anyukám-
nak az volt a vágya, hogy fehér köpenyben
lásson, a középiskola után elvégeztem egy
nővérképzőt. Ezt kimondottan az ő kedvéért
vállaltam, de éreztem, hogy nem az én vilá-
gom, így nem maradtam az egészségügyben.
Akkor épült a bőrgyár melletti szövöde, oda
jelentkeztem. Kijártam egy tanfolyamot,
aztán munkába álltam.

– Milyen volt ott dolgozni?
– Elég kényelmes. Nem a szövőgép mellé

kerültem, hanem a csőrlőbe, az anyagok

előkészítéséhez. Egyéni normára dolgoz-
tunk. Én mindig túlteljesítettem magam, így
egy idő múlva a feletteseim szóltak, hogy
lépjek be a pártba, hogy utána vizsgázhas-
sam a minőségellenőri állás betöltésére.
Nem kívántam párttag lenni, de mivel a
nyolcvanas években nem lett volna bölcs
dolog nyíltan ellen-
kezni, mindig azzal húz-
tam ki magam, hogy
még nem vagyok felké-
szülve az új feladatra.
Hat évet és kilenc hóna-
pot dolgoztam a szövödében. Közben férjhez
mentem, a párommal beköltöztünk a vá-
rosba, aztán megszületett a fiam. Másfél
éves korában tüdőgyulladást kapott. Félre-
kezelték, spasztikus légcsőhurutja lett. Így
nem járhatott napközibe. Kimaradtam a
munkából, és otthon maradtam vele úgy,
ahogy annak idején édesanyám tette. A fér-
jemmel a gyermeket tíz évig minden nyáron
két hétre a tengerre vittük, aztán két hetet a
hegyekbe. Szép lassan helyrejött. Az otthon
töltött évek alatt igyekeztem mindent meg-
adni neki, amit édesanyámtól kaptam,
ugyanúgy játszottam, hintáztam, homokoz-
tam vele, ha kellett, négykézláb mászkáltam.
Üres óráimban zsebkendőket varrtam az
Igiena szövetkezetnek, hogy a családi kassza
gyarapodjon. Hetedikes volt a fiam, amikor
újra munkába álltam. Egy varrodában al-
kalmaztak. Itt is a legalsó szintről, a szála-
zástól kezdtem, aztán áttettek a

csomagolóba. Három hónap múlva gyor-
sabban csomagoltam, mint a csoportfelelős,
így a gépek mellé kerültem, a csoportvezető
mellé. Ebben a munkakörben azonban be-
tegség esetén sem lehetett hiányozni, mivel
csak ketten voltunk. Ezért kértem, hogy he-
lyezzenek vissza a csomagolóba. A felette-

sem azonban úgy
döntött, hogy az ala-
csonyabb beosztás he-
lyett magasabb szinte
emel. Így lettem végül
minőségellenőr.

– Miért jött onnan el?
– Édesanyám beteg lett, és azért, hogy

gondozhassam. Apukámnak az volt a vágya,
hogy amikor nyugdíjba megy, hazaköltözhes-
sen a szülőfalujába, Jobbágytelkére. Úgy is
lett, 1992-ben telepedtek ki anyuval a csa-
ládi házba. Tizenegy évvel ezelőtt édesapám
halálával ért véget az ottani gondtalan
életük. Akkor kezdődött számomra is a kál-
vária. Anyukám beleroppant apu elveszté-
sébe. A kevés nyugdíjából csak a
gyógyszerekre futotta, így a legkisebb gyufa-
száltól az utolsó gombostűig minden költsé-
gét én fedeztem. Télen tűzifát vettem,
kétévente új hallókészüléket. Mindezt öröm-
mel tettem, mivel legalább töredékében meg
akartam hálálni azt a rengeteg jóságot, sze-
retetet, amit gyermekkoromban édesanyám-
tól kaptam. Egy idő múlva elhatároztuk,
hogy a hidegebb időszakra, novembertől má-
jusig magunkhoz vesszük, hogy ezzel is csök-

kentsük a kiadásokat. Mivel két háztartás
költségei maradtak rám – anyukám mellett
az otthoniakról is gondoskodnom kellett –,
elvállaltam minden munkát, ami összeegyez-
tethető volt édesanyám ápolásával. Egy idő-
ben három-négy helyen is dolgoztam. Reggel
6-ra egy kozmetikába jártam takarítani,
aztán egy másik intézményben végeztem el
ugyanezt a munkát, délben bevásároltam egy
idős asszonynak, délután egy étteremben
mosogattam. Később, mivel édesanyámnak
egyre több drága gyógyszerre és kenőcsre
volt szüksége, egy másik idős asszony éjsza-
kai felügyeletét is bevállaltam. Nem volt
könnyű, de a vágy, hogy mindent megadhas-
sak anyukámnak, erőt adott. Tavaly október
végén jött el a távozása ideje. Azután több
munkámat lemondtam – közben az idős asz-
szony is elhunyt, akire éjszaka vigyáztam –,
jelenleg csak két helyen takarítok. De boldo-
gan végeznék mindent tovább, csak anyukám
újra itt lenne.

– Vannak-e álmai a jövőre nézve?
– Szeretném, ha a fiam családot alapítana,

és megajándékozna egy-két unokával. Sza-
badidőmben sokat olvasok, és kertészkedni
is nagyon szeretek. Amikor csak tehetem, ki-
megyek a jobbágytelki házunkhoz. Jólesik ki-
menekülni a városi zajból. Esténként, amikor
a falu nyugovóra tér, olyan mély a csend,
hogy szinte fáj. Ebbe a világba álmodom
bele magam a legszívesebben. Pár évem van
még a nyugdíjig, és azt tervezem, hogy ami-
kor már nem köt semmilyen munka a város-
hoz, végleg vidékre telepedem. Rózsákat
ültetek majd, meg sok más virágot, és neve-
lem az unokáimat.

Örökség

Elfogadta a szenátus az RMDSZ tervezetét
Meleg étel és délutáni oktatás 

Egy RMDSZ által kidolgozott átfogó okta-
tásügyi törvénycsomagot fogadott el hét-
főn döntő házként a szenátus plénuma. A
tervezetbe foglalt intézkedések a romá-
niai magyar oktatást és az oktatási rend-
szer egészét érintik – hívta fel a figyelmet
Cseke Attila. Az RMDSZ szenátusi frakció-
vezetője hozzátette: a javaslatok a peda-
gógusokkal és szakszervezetekkel
folytatott hosszas egyeztetések eredmé-
nyei – olvasható az RMDSZ közleményé-
ben.

A tervezet előírásai az államelnöki kihirdetést
követően léphetnek érvénybe. „Jelentősége van
annak, hogy most döntött a plénum az RMDSZ
tervezetéről, hiszen, amennyiben az államelnök
haladéktalanul kihirdeti, a rendelkezések már a
következő iskolai évtől érvénybe léphetnek.”

Cseke Attila ismertette: a tervezet egyik legfon-
tosabb rendelkezése, hogy csökkenti a minimális
osztálylétszámot. Szórványvidéken és a vidéki is-
kolákban már tíz diákkal is indulhat magyar osz-
tály, eddig ehhez legkevesebb tizenkét diákra volt
szükség, és az osztályok maximális létszáma is
csökken, hogy a tanár kevesebb diákkal, hatéko-
nyabban dolgozhasson. Elemiben eddig egy osz-
tályban akár 25, felsőbb osztályokban 30 diák is
lehetett. Az új előírások szerint elemiben a diákok
száma nem haladhatja meg a 22-t, felsőbb osztá-
lyokban pedig a 26-ot.

A frakcióvezető elmondta: a tanügyi kerettör-
vény azt írja elő, hogy a nyelvi kisebbségeknek
joguk van a számarányos jelenlétre az oktatási in-
tézmények vezetőségében. Ezt a törvény által sza-
vatolt lehetőséget most kötelezővé teszi az új
módosítás. 

Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor, a fel-
sőház oktatásügyi bizottságának alelnöke el-
mondta: a tervezet a bölcsődei és óvodai oktatásra,
a délutáni iskolára (napközi) és a meleg ebéd prog-
ramra vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A tervezet ugyanakkor megoldást nyújt a szülők
számára is, akik visszatérnének dolgozni a kétéves
gyermeknevelési szabadságról, hiszen az elfoga-
dott javaslat szerint különleges esetekben már két-
éves kortól óvodába írathatják gyermekeiket.

A gyermekeiket egyedül nevelő szülők és a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű családok előnyben ré-
szesülhetnek a bölcsődei beiratkozáskor. A
javaslat előírja: különleges esetekben, a helyek
függvényében az önkormányzat is módosíthat a
beiratkozási kritériumokon úgy, hogy a munkába
visszaálló egyedülálló szülő előnyben részesül
majd a bölcsődei beiratkozásnál, amennyiben a
helyek száma korlátozott.

A havi 50 lejes bölcsődei és óvodai beiratkozás-
kor kiutalt értékjegyrendszerhez is hozzájárulhat-

nak a helyi önkormányzatok. Az értékjegyeket a
hátrányos helyzetű családok a szükséges ruházat,
tanfelszerelés és élelmiszer beszerzésére költhetik. 

A módosítás előírja 2030-ig a napközis és a
meleg étel programot kötelezően ki kell terjeszteni
minden iskolára. Az RMDSZ módosítása lehetővé
teszi, hogy a szülők kezdeményezésére is indítsa-
nak úgynevezett délutáni iskola programot. Egye-
sületeket hozhatnak létre, amelyek délutáni
oktatást vállalnak, és más tanintézményekből ér-
kező tanárok is taníthatnak ezeken a foglalkozá-
sokon.

A szaktárcának engedélyt és költségkeretet kell
biztosítania minden olyan iskola számára, amely
rendelkezik a szükséges feltételekkel ahhoz, hogy
meleg ebédet nyújtson a diákoknak, azaz megte-
remtette a szükséges feltételeket egy étkezde mű-
ködtetésére. Azokban az iskolákban, ahol nincs
erre lehetőség, hidegélelmiszer-csomagot kapnak
a diákok. Az erre fordított, egy főre eső költség
nem lehet 7 lejnél kisebb, a költségeket a minisz-
térium az önkormányzatnak utalja át, az önkor-
mányzat pedig hozzájárulhat ehhez, amennyiben
rendelkezik a szükséges fedezettel. 

Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parla-
menti képviselője, a törvénytervezet egyik kidol-
gozója rámutatott, hogy ez a törvénycsomag a
szövetség által már több éve hangsúlyozott törek-
vésre nyújt jogi megoldást: „csökkentettük az is-
kolai tananyagot, hiszen a jelenlegi rendszerben
diákjaink túlterheltek. A mostani tanterv nem a
gyermekek fejlődését és nevelését szolgálja hosz-
szú távon; továbbá növeltük a tanár oktatási sza-
badságát a tanórákon.” A Bihar megyei oktatási
szakpolitikus szerint ezáltal az oktatónak jogilag
is nagyobb szabadsága van, hogy az órákon a
gyermekek felkészültsége és tudása szerint tanít-
son.

A törvénymódosítás megteremti annak a lehe-
tőségét, hogy minden diák anyanyelvén, magyarul
felvételizhessen az egyetemre, továbbá az iskola-
pszichológus foglalkozását szabályozó, sokat vi-
tatott rendelkezésen is javít. Az elfogadott
RMDSZ-es módosítás értelmében ezután az ed-
digi 800 diákhoz képest minden 500 diák után al-
kalmaznak egy iskolapszichológust.

Az RMDSZ által benyújtott törvénymódosítást
a felsőházi szakbizottsági munkálatok alatt több
pontban egészítették ki. Így a tervezet azt is elő-
írja, hogy az eddigi 50 százalékos kedvezményhez
képest az iskolások ezután ingyenesen utazhatnak
a településen belül tömegközlekedéssel, illetve a
megyén belül és a megyék között szállító, állami-
lag működtetett autóbuszokon és vonatokon. Az
ingázó diákoknak évi 52 menettérti utazásra biz-
tosít finanszírozást a szaktárca, ha bentlakásban
vagy albérletben laknak.

Évtizedeken át vitték, vitték el a mű-
tárgyakat Erdélyből. Rengeteget Ma-
gyarországra, de a világ más tájaira
is nagyon sokat. Természetes, hogy
akik áttelepültek, és tehették, képen és
szoborban is igyekeztek átmenekíteni
valamit az elhagyott otthonból, a szü-
lőföldről. A megbuktatott diktatúra
idején nem ment ez könnyen, szigorú
volt a határellenőrzés, éberen őrködött
a vám, ’90-től viszont hamar kiderült,
szabad a vásár. Ha megnyerte, hadd
vigye! Alighanem kulturális javakként
számontartott vagy -tartható műkin-
csek is átjuthattak a fellazult schen-
geni övezetbe, esetleg még messzebbre
valahova. Azóta ugyanis nagyon fel-
lendült a műtárgypiac, keresettek let-
tek a műalkotások. Minél patinásabb
a festmény, a plasztika, annál kelen-
dőbb. Sokan vadásznak az ilyen érté-
kekre, számos idős, szegény erdélyi
embertől, családtól vásároltak fel
potom áron értékes képeket, főleg egy-
kori nagybányai festők és jeles szé-
kelyföldi alkotók munkáit, hogy aztán
máshol, már jól bevált kereskedelmi
fogásokkal, bizonyos életműveket fel-
futtatva, hatványozott áron adják to-
vább őket. Aki figyeli a képzőművészeti
aukciók eseményeit, árait, kínálatát,
tudja, miről beszélek. „Rengeteg
dolog jött át ’89-’90 után, ezres, sőt 
tízezres számot is mondhatunk” – mér-
legelt a szóban forgó jelenséget tag-
lalva, jó néhány évvel ezelőtt egy
budapesti galériás. 2017-ben viszont
már biztatóbb véleményt is rögzíthet-
tem, amikor a Kieselbach Galéria
nagy tekintélyű vezetőjével, Kiesel-
bach Tamás művészettörténésszel 
készítettem interjút. „Sok képet vásá-
roltunk eddig Erdélyben, sok került át
ide. De hála istennek olyan is van már,
ami visszamegy. Ez a tendencia az
utóbbi pár évben tűnt fel. Egy-két
gyűjtő, gyűjtemény tud olyan potenci-
állal vásárolni, amellyel visszamennek
eredeti helyükre a képek. Nem nagy,
inkább csak dédelgetett trend, de eset-
leg erősödhet a jövőben. Ez lenne a
normális” – mondotta.

Múlt csütörtökön, február 6-án ju-
tott ez eszembe, amikor a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában a Képtár egyik
termében az Erdély művészete a két vi-
lágháború között című kiállításhoz
kötve, a Maros Megyei Múzeum mu-

tatta be új szerzeményeit, részleteseb-
ben Aurel Popp/Papp Aurél 1912-ben
készült festményét, a Notre-Dame-ot.
A vendég főelőadó, a szatmári Du-
mitru Păcuraru, aki két művészettör-
ténész kollégájával átfogó, terjedelmes
köteteket jelentetett meg a festőről, mi-
előtt Aurel Popp életművét elemezte,
rendkívüli elismeréssel, részletes esz-
mefuttatásban dicsérte meg Soós Zol-
tán múzeumigazgató és munkatársai
szakszerű és kitartó igyekezetét,
amelynek eredményeként pár eszten-
deje a vásárhelyi intézmény jelentős
értékekkel. látványosan gazdagította
műgyűjteményét. Egyedi ez a kezdemé-
nyezés, hasonlóan következetes kollek-
cióbővítő erőfeszítéseket sehol sem
tapasztalt az országban. Az állam nem
vásárol, az önkormányzatok nem
adnak erre pénzt, itt meg úgy tűnik,
hogy sikerült egy három évtizedes fo-
lyamatot megfordítani: nem csak visz-
nek innen festményeket külföldre,
hoznak is onnan haza. Popp e nagy
méretű korai főművét nemrég még a
budapesti Nagyházi Galéria és Aukci-
ósházban lehetett látni, onnan került a
kolozsvári Quadro Galéria árverésére,
és mostantól, íme, vásárhelyi köz-
kinccsé vált. És hasonló fegyvertényei
még voltak a marosvásárhelyi múzeum-
nak, ami – úgy véli – annak is köszön-
hető, hogy a megyei tanács vezetősége
is felkarolta az ügyet. Jól véli. Lapunk-
ban nem először tudósítunk ilyen kö-
zösségi műtárgyvásárlásról. A mostani
rangos kiállításon is látható egy másik
frissen vásárolt alkotás: Szervátiusz
Jenő kőszobra, egy ihletett nőportré.
Soós Zoltán különben még említett né-
hány mostanában beszerzett alkotást.
Pericle Capidan, Balla Béla, Gy.
Szabó Béla, Csikós Antónia és Kusztos
Endre neve hangzott el. 

Tényleg változik a trend? Visszafor-
duló folyamat tanúi, haszonélvezői le-
hetünk? A hazai körülmények
ismeretében nem hiszem, hogy általá-
nosítva ilyesmit állíthatnánk. De jóle-
sik, hogy éppen ebben a lúzernek
tekintett városban találhatnak az ilyes-
mire odafigyelők pozitív példát. Hátha
megfordítható az a már-már általá-
nosnak mondható, sajnálatos tenden-
cia is, amely városunkat az utóbbi két
évtizedben mind mélyebbre süllyesz-
tette a fejlődési libikókán! (N.M.K.)

Erről jut eszembe
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A koronavírus gazdasági hatásai
Csökken a növekedési ütem 

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Az új versenyjogi szabályok
mielőbbi kidolgozása érdeké-
ben írt közös levelet a négy
legnagyobb európai ipart
képviselő tagállam illetékes
minisztere Margrete Vesta-
gernek, az Európai Unió ver-
senyjogi biztosának –
közölték brüsszeli diplomá-
ciai források pénteken.

A francia, az olasz, a lengyel és
a német gazdaságért, pénzügyért és
fejlesztésért felelős miniszter ag-
godalmát fejezte ki az amerikai és
kínai piaci riválisok előretörése
miatt. Arra ösztönözték az Európai
Bizottságot, hogy a „globális ver-
seny megváltozott jellegéből” ki-
folyólag fogadjon el munkatervet
az elkövetkező hetekben gyakor-
lati javaslatokkal és szabályokkal
e specifikus kihívások kezelésére.

Vestager júniusban javaslatokat
vár az érdekelt tagállamoktól a re-
formokkal kapcsolatban, amelyek-

nek illeszkedniük kell a bizottság
2020 márciusában induló ipari
stratégiájához. 

Bruno Le Maire és Peter Altma-
ier, francia és német gazdasági mi-
niszterek több mint egy éve
indítottak vitát a versenyjogi sza-
bályok megreformálásával kapcso-
latban.

Ez azok után történt, hogy az
Európai Bizottság megvétózta a 
Siemens és az Alstom vasúti üzle-
tágak német és francia kormányok
által is támogatott javaslatát, hogy
egyesítsék vasúti tevékenységeiket
a kínai versenytársakkal szemben.
A bizottság az elutasítást azzal in-
dokolta, hogy az óriásfúzió ellenté-
tes lenne az unió monopólium-
ellenes szabályaival, és az összefo-
nódás az európai fogyasztók érde-
keit sértené.

Németország és Franciaország
erre reagálva úgy érvelt, hogy a bi-
zottságnak nincs kellően átfogó

képe a versenyhelyzetről, amelyben
élesen kirajzolódik az államilag tá-
mogatott kínai iparágak növekvő
befolyása az európai piacon. Véle-
ményük szerint a bizottságnak új
„piacmeghatározást” kéne beve-
zetni, amely nagyobb hangsúlyt
fektet Kína terjeszkedésére.

A két legnagyobb tagállam ag-
godalmainak enyhítése érdekében
a bizottság tavaly bejelentette,
hogy az uniós versenyszabályok
korszerűsítésére törekszik, vala-
mint felülvizsgálja az állami támo-
gatásokról szóló iránymutatásokat
és a vállalatok közötti megállapo-
dásokat.

2019 decemberében Vestager
versenyjogi uniós biztos az nyilat-
kozta, hogy a bizottság készen áll
a versenyjogi szabályok felülvizs-
gálatára, ezt azonban határidőhöz
nem kötötte, arra hivatkozva, hogy
az „ilyen folyamatok időbe tel-
nek.” 

A kínai vírusjárvány miatt
romlott a befektetői hangu-
lat, mélypontra csökkent az
okostelefon-gyártás, és az
átlagos olajár is alacsonyabb
lehet az eddig várt szintek-
nél. Mindezek a tényezők ne-
gatívan hatnak a világ-
gazdaságra, és végső soron 
a kelet-európai országok-
ban is kifejtik negatív hatá-
sukat. 

Az okostelefon-gyártásban csa-
pódott le leghamarabb a koronaví-
rus-járvány negatív hatása. A
termelési fennakadások miatt az
első negyedévben éves viszony-
latra számítva 12 százalékkal csök-
ken a gyártás a kínai TrendForce
piackutató intézet hétfőn közzétett
prognózisa szerint. Ez az utóbbi öt
év mélypontját jelenti. A termelés-
csökkenés nem is annyira az alkat-
részellátás fennakadásai (mivel a
gyártók a holdújév miatt hagyomá-
nyosan nagy készleteket halmoztak
fel), hanem az összeszerelés leállá-
sai miatt következett be. Ugyanak-
kor például a Samsung esetében
csak 3 százalékos csökkenéssel
számolnak, a cég gyártókapacitá-
sainak nagy része Vietnámban ta-
lálható. Az elemzők nem tekintik
borúsnak az éves kilátásokat, nem
számolnak keresletcsökkenéssel,

csak egy kis csúszással. Ennél ér-
dekesebb, hogy az euróövezeti be-
fektetői hangulatindex a három
egymást követő növekedés –
amely az amerikai–kínai kereske-
delmi ellentétek rendeződésének
köszönhetően javult – után febru-
árban már mérséklődött. A Sentix
gazdasági kutatóintézet honlapján
közzétett felmérés alapján az euró-
övezet befektetői hangulatindexe
5,2 pontra csökkent februárra vo-
natkozóan a januári 7,6 pontról. A
piac a ténylegesnél nagyobb csök-
kenést, 4,1 pontot várt februárra.
Kelet-Európában javult ugyan a
hangulatindex és az aktuális hely-
zet megítélése is, a kilátások vi-
szont itt is romlottak. A hangulati
romlás a legnagyobb mértékben az
ázsiai térségben volt kimutatható.
Az ázsiai térséget Japán nélkül kö-
vető hangulatindex 7,1 pontra zu-
hant februárra a januári 18,4
pontról. 

Fogyasztói szempontból akár
pozitívnak is értékelhető a korona-
vírus hatása az olajárra. Londoni
piaci elemzők szerint a kereslet
csökkenése miatt az idén és jövőre
is érzékelhetően alacsonyabb lesz
az átlagos olajár az eddig várt szin-
teknél. A Moody’s Investors Ser-
vice Londonban ismertetett
legfrissebb szektorelemzésében azt
emelte ki, hogy Kína a világ legna-
gyobb nyersolajimportőre, és a ko-
ronavírus-járvány máris lassította a

kínai gazdaság aktivitását. Így már
a globális olajkereslet ebből eredő
rövid távú visszaesését valószínű-
sítő előrejelzések is elégségesek
voltak ahhoz, hogy az elmúlt idő-
szakban jelentősen csökkenjen a
nyersolaj árfolyama. A nemzetközi
hitelminősítő kimutatta, hogy a
Brent hordónkénti ára a január 31-
én zárult egy hónapban 14 száza-
lékkal 57 dollár alá, a nyugati
féltekén irányadó West Texas Inter-
mediate (WTI) olajtípus árfolyama
16 százalékkal 52 dollár alá süly-
lyedt. A Moody’s becslése szerint
a kínai gazdaság hozzávetőleg 14
millió hordó olajat fogyaszt na-
ponta, vagyis a kínai kereslet tartós
10 százalékos visszaesése esetén –
bár a cég hangsúlyozza, hogy nem
ez az alapeseti előrejelzése – 1,4
millió hordónyi napi kereslet
veszne el. A hitelminősítő számítá-
sai szerint, ha egy ekkora keresleti
visszaesés hat hónapig fennma-
radna, az 250 millió hordóval nö-
velné a globális nyersolaj-
raktárkészleteket, hacsak a terme-
lők részéről ezt nem kíséri a kínálat
ennek megfelelő csökkentése.

Ilyen körülmények között a
román gazdaság teljesítőképessége
kiszámíthatatlan lesz, ráadásul az
elhúzódó kormányválság és a hata-
lomszerzésért folyatott politikai
csatározások miatt kétséges, hogy
a versenyszféra növekedést tud-e
felmutatni. 

London megállapodott 
a Huaweijel 

Vitás kérdés lehet az ameri-
kai–brit viszonyban London
megállapodása a kínai Hua-
weijel – jelentette ki Mike
Pence amerikai alelnök pén-
teken a CNBC televíziónak
adott interjújában.

Az amerikai alelnök kifejtette,
hogy az Egyesült Államoknak is
vannak még megoldandó kérdései a
Kínával folytatott kereskedelem-
ben, majd arra a kérdésre, hogy
vajon az Egyesült Királysággal ter-
vezett új kereskedelmi megállapo-
dást befolyásolja-e a londoni döntés
a Huaweiről, azt válaszolta: „majd
meglátjuk”. Hozzáfűzte, hogy ez
kétségtelenül vitás kérdés lehet.

A brit kormány a napokban kö-
tött megállapodást a kínai Huawei
Technologies óriásvállalattal arról,
hogy korlátozott mértékben szere-
pet kap az Egyesült Királyság ötö-
dik generációs (5G)
mobilhálózatának kiépítésében. A
múlt héten Londonban Mike Pom-
peo amerikai külügyminiszter kife-
jezetten felhozta ezt a témát mind
Dominic Raab külügyminiszternek,
mind Boris Johnson kormányfőnek,
óva intve a londoni kormányt a Hu-
aweijel kötendő megállapodástól.

Csütörtök este amerikai sajtóér-
tesülések jelentek meg egy múlt
heti Trump–Johnson-telefonbe-
szélgetésről. A meg nem nevezett
kormányzati tisztségviselőkre hi-
vatkozó információk szerint Boris
Johnson még a múlt héten – a dön-
tés megszületése után – felhívta te-

lefonon az amerikai elnököt, hogy
tájékoztassa őt a Huawei-megálla-
podásról.

A sajtóban megjelent megfogal-
mazások szerint Trump „gutaütéses
dührohammal” reagált Johnson
közlésére. A Fehér Ház, az amerikai
Nemzetbiztonsági Tanács és a kül-
ügyminisztérium kérésre sem kí-
vánta kommentálni a sajtóhíreket.

Mike Pence elhatárolódott Wil-
liam Barr amerikai igazságügyi mi-
niszter csütörtöki felvetésétől. Barr
egy konferencián ugyanis azt ve-
tette fel, hogy a Huawei befolyásá-
nak ellensúlyozására az Egyesült
Államoknak meg kellene szereznie
a finn Nokia és a svéd Ericsson
többségi részvénypakettjét. Pence
erre reagálva azt mondta: minden
elismerése Barr miniszternek, „de a
jövő útja az, amelyet a napokban
Ajit Pai jelentett be”. Ajit Pai a szö-
vetségi kommunikációs hatóság el-
nöke, aki a napokban arról beszélt,
hogy a korábbiaknál még több teret
kell engedni a G5-ös rendszer hasz-
nálatának.

Az amerikai alelnök szerint „ez
az a terv, amelyet Trump elnök a tá-
mogatásáról biztosított, és amely
előrevisz bennünket”. Pence hang-
súlyozta, hogy az Egyesült Álla-
mok „a szabadpiac erejére és
amerikai vállalatokra alapozva ter-
jesztheti ki az ötödik generációs
mobilhálózatot (G5).

William Barr szóvivője nem
kommentálta Mike Pence álláspont-
ját.

Új versenyjogi szabályokra van szükség

Tavaly 14,3 százalékkal, 17,280
milliárd euróra nőtt Románia külke-
reskedelmi mérlegének hiánya az
előző évhez mérten – közölte hét-
főn a statisztikai intézet.

A deficit 2,164 milliárd euróval
haladta meg a 2018-ban jegyzett
adatot. A behozatal továbbra is
gyorsabb ütemben bővült, mint a
kivitel. Románia tavaly 1,9 száza-
lékkal többet, 69 milliárd euró ér-
tékben exportált, miközben 4,2
százalékkal többet, 86,283 milliárd
euró értékben importált a 2018-as
évhez mérten.

Ugyanakkor decemberben eny-
hén gyorsabban nőtt a kivitel a be-

hozatalhoz képest, de abszolút ér-
tékben az import értéke magasabb
volt az exportéhoz képest. Így de-
cemberben Románia 4,9 százalék-
kal többet, 4,826 milliárd euró ér-
tékben exportált, miközben 4,5
százalékkal többet, 6,594 milliárd
euró értékben importált. 

A külkereskedelmi mérleg hiá-
nya a tavalyi utolsó hónapban 1,768
milliárd euró volt.

Románia külkereskedelme há-
romnegyedét az EU-tagállamokkal
bonyolítja le. Tavaly a kivitel 47,2
százalékát és a behozatal 37,2 szá-
zalékát a gép- és járműipari termé-
kek tették ki.

Tavaly 14 százalékkal nőtt 
a külkereskedelmi hiány

Karácsonyi Zsigmond
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Disznajón, a művelődési ház nagytermében rendezték idén Disznajó,
Magyaró, Marosvécs és Holtmaros sakkozóinak hagyományos verse-
nyét, amelynek alkalomról alkalomra mindig másik település ad ott-
hont.

A Négy falu versenyén, vasárnap a csapatok küzdelmében a házigaz-
dák együttese (Nagy Attila, ifj. Nagy Attila, dr. Nagy Mihály, Nagy
László, Barabás Norbert, Barabás Szabolcs) megtartotta az első helyet,
a második Magyaró, a harmadik Marosvécs, míg a negyedik Holtmaros
lett. Az egyéni verseny eredményében kis változás van tavalyhoz képest,
ezúttal hárman is elsőnek mondhatták magukat: Nagy Attila (Disznajó),
Nagy László (Disznajó) és Ördög Zsolt (Magyaró) osztozott a díjon.

Különdíjat kapott legifjabb résztvevő, a disznajói ifj. Nagy Attila (9
éves), valamint a legidősebb, a magyarói Dali András (74 éves), tájé-
koztatta lapunkat a verseny szervezője, Zsigmond András. Hozzátette:
jövőre Marosvécsen találkoznak a négy falu sakkozói.

Három első díjas 
a Négy falu versenyén

Visszamenőleges hatállyal két
hónapra tiltotta el Kim Rasmussent
a Nemzetközi Kézilabda-szövetség
(IHF), így a magyar női válogatott
menesztett szövetségi kapitánya
ismét tevékenykedhet. A dán TV2
honlapján hétfőn megjelent interjú-
ban az edző elmondta: az eltiltás
mellett 35 ezer koronás (mintegy
22,5 ezer lej) pénzbüntetést kapott.

Decemberben a Japánban rende-
zett olimpiai kvalifikációs világbaj-
nokságon a magyarok a csoportkör
utolsó fordulójában egy góllal ki-
kaptak Romániától, így nem jutot-
tak a középdöntőbe. Rasmussent a
meccsen előbb sárga lappal figyel-
meztették, majd a hajrában a rekla-
málása miatt kétperces kiállítással
sújtották csapatát. A játékvezetői té-
vedésekkel tarkított összecsapás
után az edző sportszerűtlenül visel-
kedett, nem megfelelő szóhaszná-
lattal élt a sajtótájékoztatón, ezért az
IHF a magyarok kiesése után azon-
nali hatállyal felfüggesztette.

A magyar válogatott a rossz sze-
replés ellenére kijutott az olimpiai
selejtezőtornára, ahol Szerbia, Ka-
zahsztán, valamint Oroszország lesz
az ellenfele március 20-tól 22-ig. A
győri tornán már a Danyi Gábor,
Elek Gábor edzőpáros irányítja a
csapatot, mert Rasmussent a ma-
gyar szövetség január 7-én felmen-
tette.

A dán tréner hétfőn elmondta,
visszamenőleges hatállyal tiltották
el két hónapra, vagyis ismét sza-
badon dolgozhat. Az eredeti dön-
tés három hónap volt, de ebből
egyet elengedtek a bocsánatkérése
miatt. „Rendkívül megkönnyeb-
bültem. Immár a jövőbe tekintek,
és most már semmi nem akadá-

lyoz, hogy ismét munkát vállaljak.
Remélem, hamarosan megint le-
hetőséget kapok, és a lehető leg-
hamarabb leülhetek a kispadra” –
nyilatkozta.

Hozzátette, súlyosabb büntetés
esetén biztosan a Nemzetközi
Sportdöntőbírósághoz fordult
volna, hiszen nagyon tartott tőle,
hogy egy életre eltiltják. Mint kifej-
tette, pénzbüntetése kapcsán nem
számít a magyar szövetség segítsé-

gére. „Nincs mit tenni. Én voltam,
aki ezt mondta, szóval nekem kell
fizetnem” – utalt a sajtótájékoztatón
elhangzott káromkodására.

Rasmussen elárulta, voltak már
kezdeti tárgyalásai dán és külföldi
klubcsapatoknál, de konkrétumról
még nem tud beszámolni. Elis-
merte, a dán női válogatott szövet-
ségi kapitányi posztja számára is
egy álom, vagyis nagyon szívesen
irányítaná hazája legjobbjait.

Visszamenőleges hatállyal tiltották el 
Kim Rasmussent
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Marco Rossi nyitott az 
egyeztetésre Nikoliccsal

Marco Rossi, a magyar labda-
rúgó-válogatott szövetségi kapitá-
nya nyitott arra, hogy egyeztessen
Nikolics Nemanjával visszatérésé-
ről a nemzeti együttesbe.

„Az ajtó minden olyan játékos
előtt nyitva áll, aki fizikai, taktikai,
technikai szempontból alkalmas és
kész arra, hogy a nemzeti csapatot
segíteni tudja. Ez alól sem Niko-
lics, sem más nem kivétel, így
amennyiben találkozni szeretne
velem, akkor erre én is nyitott va-
gyok” – idézte az MLSZ honlapja
az olasz szakvezetőt.

A 32 éves csatár legutóbb 2018.
március 27-én a Skócia elleni ba-
rátságos mérkőzésen lépett pályára
a nemzeti csapatban, majd május

3-án – az amerikai Chicago Fire
játékosaként a nagy távolságra
való tekintettel – lemondta a válo-
gatottságot. Vasárnap este az M4
Sport Góóól! 2 című műsorában
azt mondta, hogy szívesen egyez-
tetne Rossival a válogatottságról.

Marco Rossi a tervek szerint
március 16-án hirdeti ki keretét a
bulgáriai Eb-pótselejtezőre. A ma-
gyar válogatott, amely négy éve
pótselejtezőn harcolta ki az Eb-
részvételt, győzelme esetén a Pus-
kás Arénában fogadja az Izland –
Románia párharc továbbjutóját. A
második összecsapás győztese
kijut a nyári kontinensviadalra,
amelynek egyik helyszíne Buda-
pest lesz.

Csizmadia Csaba: edzőként sikeresebb lehet,
mint játékosként volt

A Merkantil Bank Liga (magyar másodosztályú lab-
darúgó-bajnokság) 2019–2020-as idényének meglepe-
tésegyüttese, a Budafoki MTE marosszentgyörgyi
származású vezetőedzője, Csizmadia Csaba sikeres
őszi idényt hagyott maga mögött csapatával, hiszen az
alakulattal a második helyről várta a tavaszi folytatást
(az OTP Bank Ligába az első kettő jut fel), mindössze
4 pontra lemaradva az éllovas MTK mögött. 

Csizmadia – aki nemrégiben megszerezte az UEFA
A-edzői oklevelet – , az őszi idényről és a téli szabad-
ságról így mesélt a Népújságnak: 

– Nem volt könnyű az őszi idény semmilyen szem-
pontból,  erőnlétileg és szellemileg is megviselte a já-
tékosokat, de dicséretesen szerepeltek a mérkőzéseken.
Én a szabadságom néhány napját a családom
körében töltöttem, így olyan dolgokra fektet-
tünk hangsúlyt, amelyekre az idény során nem
igazán volt lehetőség időhiány miatt: például

sokat pihentünk, ugyanakkor sokat szórakoztunk és
szánkóztunk a lányunkkal, Larával stb., így sikerült
kellőképpen feltöltődnöm családi körben a tavaszi
idényre. Örvendek, hogy jó összhang alakult ki köztem
és a játékosok között, de ez a komoly munkának kö-
szönhető. Remélem, hogy tavasszal folytatjuk a sikeres
őszi idénybeli szereplést (az újrakezdés félig-meddig
sikerült jól, az első idei játéknapon hazai pályán ikszel-
tek, majd idegenben nyertek – a szerk.), arra összpon-
tosítunk, hogy minél több pontot szerezzünk, és mindig
jó játékkal örvendeztessük meg szurkolóinkat! Úgy
érzem, edzőként többre vihetem, mint játékosként, leg-
alábbis nagyon szeretném” – mondta a 35 éves szak-
ember,  aki pályafutása során hátvédként többek közt
a Ferencváros, a Lombard Pápa, az osztrák Matters-
burg és a horvát Slaven Belupo együtteseiben is bizo-
nyított. 

A Románia elleni mérkőzésen, majd az utána következő sajtótájékoztatón úgy „kiviselte” magát
a dán szakember, hogy távoznia kellett a magyar válogatott éléről. Fotó: MTI/Kovács Tamás

„Csizi” és családja a budafoki pályán

A férfiaknál Bánhidi Bence, a nőknél Schatzl Nadine 
az év kézilabdázója

A férfiaknál Bánhidi Bencét, a nőknél pedig Schatzl Nadine-t vá-
lasztották a 2019-es év legjobb kézilabdázójának. A magyar szövetség
(MKSZ) elnöksége a hétfői ülésén döntött erről, Bánhidi és Schatzl
egyformán első alkalommal lett az esztendő legjobbja. A junior férfi-
aknál Szita Zoltánt, a junior nőknél pedig Vámos Petrát választották a
tavalyi év legjobbjának, míg a védőjátékosok között Sipos Adrián és
Tomori Zsuzsanna, a kapusoknál Mikler Roland és Bíró Blanka, a Ma-
gyarországon játszó külföldi kézilabdázók között pedig a szerb Petar
Nenadic, valamint norvég Stine Oftedal kapja az elismerést.

A góllövőlistát vezető Feczesin a Vasashoz szerződött
A labdarúgó OTP Bank Liga NB I góllövőlistáját vezető

Feczesin Róbert az Újpesttől a másodosztályú Vasashoz iga-
zolt. A 33 esztendős támadó három és fél éves szerződést kö-
tött az együttessel. Feczesin utánpótlás-játékosként 1999 és
2001 között már erősítette a Vasast.

A csatár a magyar élvonalban 169, míg a válogatottban 12
mérkőzésen lépett pályára. Ősszel az Újpestnél játszott, az ott
12 találkozón szerzett nyolc góljával vezette az élvonal gól-
lövőlistáját. Teljesítménye elismeréseként 2019 novemberé-
ben – nyolcévi szünet után – a nemzeti együttesben is
szerepelt, méghozzá a Puskás Aréna avatómérkőzésén.

Eredményjelző
Labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II:
* 22. forduló: MTK Budapest – Dorogi FC 2-1, Vasas FC

– Békéscsaba 1912 Előre 0-0, Budafoki MTE – Aqvital FC
Csákvár 1-1, Gyirmót FC Győr – BFC Siófok 1-3, Szombat-
helyi Haladás – Szeged-Csanád Grosics 0-0, Kazincbarcika –
FC Ajka 1-1, Nyíregyháza Spartacus FC – Soroksár SC 3-5,
Duna Aszfalt TLC – WKW ETO FC Győr 0-2, Vác FC – Bu-
daörs 0-1;

* 23. forduló: WKW ETO FC Győr – BFC Siófok 1-2, FC
Ajka – Vasas FC 2-3, Szeged-Csanád Grosics – Gyirmót FC
Győr 0-0, Soroksár SC – MTK Budapest 3-4, Szolnoki MÁV
FC – Szombathelyi Haladás 0-0, Budaörs – Budafoki MTE 
0-1, Dorogi FC – Vác FC 0-0, Békéscsaba 1912 Előre – Nyír-
egyháza Spartacus FC 2-2, Duna Aszfalt TLC – Kazincbarcika
2-2.

Az élcsoport: 1. MTK Budapest 52 pont/22 mérkőzés, 
2. Budafoki MTE 46/22, 3. BFC Siófok 39/21.

Ugrai Roland a Honvédhoz igazolt
A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Budapest Honvédban

folytatja pályafutását Ugrai Roland. Az ötszörös válogatott támadó
szerződtetését kedden jelentette be a kispesti klub. A 27 éves, szom-
bathelyi nevelésű futballista 2009-ben a Haladás színeiben mutatko-
zott be az élvonalban, majd 2014 telén a Ferencvároshoz igazolt. A
fővárosi együttesnél másfél évet töltött el, aztán fél év erejéig a Ha-
ladás, majd két esztendőn át a DVTK labdarúgója volt. Ugrai az el-
múlt másfél évben a görög első osztályú Atromisz játékosaként
szerepelt, a görög bajnokságban 20 meccsen 5 gól és 1 gólpassz a
mérlege, míg az NB I-ben 138 találkozón 27 gól, valamint 18 gól-
passz fűződik a nevéhez. Ugrai 2017 október 7-én, Svájc ellen góllal
mutatkozott be a válogatottban, amelyben további négy alkalommal
szerepelt, a Costa Rica elleni győztes találkozón pedig gólpasszt
adott.

Edzőváltás Zalaegerszegen
Távozott posztjáról Dobos Barna, a labdarúgó OTP Bank Liga 

NB I utolsó előtti, 11. helyén álló Zalaegerszeg vezetőedzője. A szak-
ember a hétfői vezetőségi ülésen ajánlotta fel lemondását, amelyet
Végh Gábor tulajdonos elfogadott. „Nagy élmény volt a Zalaeger-
szegen eltöltött másfél év, örök emlék az előző idény győzelmi so-
rozata és a bajnoki cím, az, hogy milyen egységes és remekül
futballozó csapatunk volt. A feljutás után az NB I-ben ősszel stílusos
játékot tudtunk kialakítani, de sajnos a helyzetkihasználásunknak
jobbnak kellett volna lennie” – nyilatkozta Dobos Barna.

Utódja Márton Gábor lett, aki fél évre írt alá, másodedzője pedig
Takács Lajos lesz.

Eredményjelző
Labdarúgó Casa Liga 1, 24. forduló: FC Voluntari – Bukaresti Di-

namo 2-1, Konstancai Viitorul – CSU Craiova 1-2, FC Botoșani –
Academica Clinceni 0-0.

Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 48 pont, 2. CSU Craiova 43 
(36-24), 3. FCSB 43 (35-26).

Czimbalmos Ferenc Attila



A 2019. évi 192-es számú tör-
vény módosította a rendőrség
szervezését és működését
szabályozó törvényt, valamint
a határrendészet működését
szabályozó sürgősségi kor-
mányrendeletet, melyeket ja-
nuár 26-tól már alkalmaznak.

Mikor igazoltathat 
a határőr?

Az új jogszabály rendelkezik
arról is, hogy milyen esetekben iga-
zoltathat a határőr.

– Amennyiben az igazoltatott tör-
vényt sért, viselkedése, a helyszín,
az időpont, a körülmények vagy a
nála talált javak arra utalnak, hogy
határsértés elkövetésére készül
vagy már megtette azt.

– Jelenléte a határ közelében gya-
nús, vagy nem tud megfelelő ma-
gyarázattal szolgálni.

– Ha fennáll annak a gyanúja,
hogy az igazoltatás során hamis
személyi adatokat adott meg, a fel-
mutatott okiratok nem hitelesek, il-
letve cselekedeteivel veszélybe
sodorja saját vagy mások életét, tu-
domása van egy bűncselekményről,
annak elkövetőjéről vagy olyan ja-
vakról, amelyek ahhoz fűződnek.

– A határőr akkor is igazoltathat,
ha az egyén életkora, egészségi ál-
lapota, alkoholos vagy pszichoaktív
anyagok alatti befolyásoltsága miatt
elengedhetetlen a hatóságok támo-
gatása.

– Amennyiben egy körözött sze-
mély ismertetőjegyei alapján hason-
lóságot vélnek felfedezni, vagy
olyan járművel akar átkelni egy
másik országba, amely a leírás alap-
ján körözés alatt áll, olyan javakat
szállít, amelyek törvénybe ütköz-
nek, a határőrök a leírás alapján el-
lenőrizhetik mind a
személyazonosságot, mind a rako-
mány tartalmát. A határőr köteles-
sége az igazoltatott személy
tudomására hozni az igazoltatás
okát.

– Ugyanakkor szúrópróbasze-
rűen is ellenőrizhetnek a határátke-
lőhelyeken szolgálatot teljesítő
határőrök. 

A személyazonosság igazolását a
határrendészet munkatársai is a sze-
mélyazonossági okmány alapján
végzik. Abban az esetben, ha az iga-
zoltatott személy nem tudja felmu-

tatni személyazonossági igazolvá-
nyát, bármilyen fényképes személyi
okmány helyettesítheti azt, vagy az
igazoltatott nyilatkozata alapján a
határrendészet munkatársa a rendel-
kezésére álló eszközökkel a helyszí-
nen ellenőrzi annak
valóságtartalmát az országos adat-
bázisban. Amennyiben egyik mód-
szerrel sem sikerül azonosítani az
igazoltatott személyt, a határőrnek
joga van egy másik személyt felku-
tatni, aki esetleg felvilágosítással
szolgálhat az illető személyazonos-
ságáról. Ha az azonosítás sikerte-
lennek bizonyul, a közvélemény
bevonásával próbálkozhatnak a ha-
tárrendészet alkalmazottai az illető
személy kilétét megállapítani. Az
ellenőrzés során fényképfelvételt
készíthetnek róla, ujjlenyomatot
kérhetnek, a megkülönböztető sze-
mélyi jegyeket feljegyezhetik, és az
illető beleegyezése nélkül bármi-
lyen módszerrel közzétehetik azt,
ha meggyőződésük, hogy ezáltal si-
kerül az illető személyazonosságát
kideríteni. A hirdetésben csak a sze-
mélyazonosság kiderítésére lehet
szorítkozni, az ártatlanság vélelmét
pedig tiszteletben kell tartani.
Amint azonosították az illetőt, a ha-
tárrendészet adatbázisából törölni
kell a személyes adatait, kivételt
képez, ha bírósági eljárás van ellene
folyamatban, és azok bizonyíték-
ként szolgálhatnak.

A ruházat, csomag és jármű
átvizsgálása

A személyazonosság megállapí-
tásán, illetve a személyazonosító
adatok hitelt érdemlő igazolásán
kívül a határőrök a ruházatot, a cso-
magot, illetve a járművet is átvizs-
gálhatják. Ruházat, csomag és
jármű átvizsgálására általában 
más intézkedésekkel együtt kerül
sor. Ezekben az esetekben az iga-
zoltatott személynek kötelessége
együttműködni a jármű, illetve a
csomag átvizsgálásánál. A határőr
az igazoltatott személyt az alábbi
esetekben motozhatja meg, illetve
vizsgálhatja át a csomagjait vagy a
járművet:

– Amikor tiltott javak vagy anya-
gok birtoklásának gyanúja miatt le-
foglalják azt a bírósági eljárás során
való későbbi bizonyítás érdekében.

– Ha fennáll annak a gyanúja,
hogy olyan fegyver, tárgy vagy
vegyszer van az igazoltatott birto-

kában, amellyel árthat az őt igazol-
tató határőrnek vagy más szemé-
lyeknek, illetve az előállítás során
önmagát sebesítheti meg az előállí-
tás vagy letartóztatási parancs telje-
sítése közben.

– Önkívületi állapotban talált
személy iratainak a megtalálása vé-
gett átkutatható annak ruházata. 

A motozás során az emberi mél-
tóságot tiszteletben kell tartani,
ezért azonos nemű személy kell vé-
gezze azt, és a ruházat külső szem-
revételezéséből, valamint
nyomással, tapintással való vizsgá-
latból áll, a vastagabb ruhadarabo-
kat külön át lehet vizsgálni. Ha a
vizsgálat során tárgyakat tapintanak
ki, az igazoltatott fel kell azokat
mutassa. 

A jármű átvizsgálását egy körö-
zött személy azonosítása érdekében
is elrendelhetik abban az esetben,
ha fennáll a gyanú, hogy a keresett
személy a járműben van. Ezt az in-
tézkedést közúti, vasúti, légi vagy
vízi szállítóeszközön egyaránt el-
rendelhetik. A járművek átvizsgá-
lása során az utastérben vagy a
raktérben egyaránt kutakodhatnak.
A határőr felszólítására a jármű ve-
zetője lehetővé kell tegye az intéz-
kedést, de ha akadályozná az
eljárást, a határrendészet munka-
társa önerőből felfeszítheti a szállí-
tóeszköz vagy jármű utasterének
vagy rakterének az ajtaját. 

A csomag tartalmának átvizsgá-
lását ugyancsak külsőleg és csak
szemrevételezve, szükség esetén
nyomással vagy tapintással végez-
heti el az intézkedő hatóság. Az el-
lenőrzés során a vizsgált tárgyakat
nem bontják fel, nem szedik szét,
hanem a csomag tulajdonosának
kötelessége kibontani a csomagot,
és annak tartalmát megmutatni. Az
ellenőrzés során a határrendészet
munkatársai bevethetnek szolgálati
kutyákat és tárgyak vagy vegyi
anyag azonosítására szolgáló eszkö-
zöket is alkalmazhatnak.

Az ellenőrzés eredményét jegy-
zőkönyvben rögzítik, amelyet aláír
a határőr és az igazoltatott személy
vagy annak törvényes képviselője.
A jegyzőkönyv másolatát átnyújtják
az érintettnek vagy az őt képviselő
személynek. Amennyiben az iga-
zoltatott megtagadja a jegyzőkönyv
aláírását vagy átvételét, azt is bele
kell foglalni a dokumentumba.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Törvénymódosítások – közrend és közbiztonság
Határrendészeti eljárások

Szer Pálosy Piroska

Az utóbbi hetek időjárás-elő-
rejelzései, a gyakran hóvi-
hart, csapadékot, erős szél-
lökéseket előrevetítő vész-
jelzések miatt a balesetek el-
kerülése végett a közúti
rendőrség elővigyázatos-
ságra inti a járművezetőket
és a gyalogosokat.

Az elmúlt időszakban végzett
közúti ellenőrzések nyomán levont
következtetések és a balesetek szá-
mának növekedése miatt a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség a
közúti szabályok és a jelzőtáblák
szigorú betartására figyelmeztet,
ugyanakkor ismételten felhívja a
figyelmet arra, hogy a járműveze-
tők igazítsák a haladási sebességet
az időjárási viszonyokhoz, elindu-
lás előtt pedig tájékozódjanak az
útviszonyokról.

Nedves, hóval, jéggel borított
úttesten csökkentsék a sebességet,
türelmesen vezessenek, ne váltsa-
nak hirtelen irányt, ne fékezzenek
váratlanul, csak akkor, ha megbi-
zonyosodtak arról, hogy manőve-
rükkel nem veszélyeztetik a saját

vagy mások biztonságát.  Csúszós
úttesten a motorfék használata
ajánlott, ugyanakkor óvakodni kell
a veszélyes előzésektől is.

Elindulás előtt bizonyosodjanak
meg arról, hogy a szélvédőn, az ol-
dalsó és hátsó ablakokon megfe-
lelő a kilátás, az ablaktörlők és a
klímaberendezés, a párátlanító ki-
fogástalanul működik.

A megfelelő követési táv betar-
tásával elkerülhető a koccanás
abban az esetben, ha az elöl haladó
hirtelen lefékez. A téli gumi mel-
lett fontos a hólánc, homokzsák,
lapát, elegendő üzemanyag a jár-
műben, felkészülve az előre nem
látható eseményekre.

A gyalogosok csakis a járdán
közlekedjenek, és a kijelölt gya-
logátkelőhelyeken vagy a jelző-
lámpa zöld jelzése után kelje-
nek át az úttesten. Fontos, hogy
csak azután lépjenek az úttestre,
miután megbizonyosodtak arról,
hogy a járművezető számá-
ra is egyértelművé vált az út-
testen való átkelési szándékuk.
(pálosy)

II. Kárpát-medencei föld-
rajz-történelmi tanulmányi
versenyét hirdeti meg a
Gyermekjóléti Alapítvány,
Megújuló Oktatásért, Neve-
lésért Mozgalom. Jelentkezni
február 21-éig lehet. 

A verseny célja: tehetségazono-
sítás, tehetséggondozás, a verseny-
szellem fokozása, tanulói
motiválás, hagyományteremtés.
Az egyfordulós online verseny
anyagát (3 tematikai rész) március
15-ig küldik el, a megoldások visz-
szaküldési határideje április 24. 

A tematikus részek megoldásait
külön-külön fájlban, de egy e-ma-
ilben kérik visszaküldeni. A ver-
seny témakörei és forrásanyaga:
általános iskolai tananyag + inter-
netes, könyvtári gyűjtés. Végered-
mény-hirdetésre május 30-ig kerül
sor.

A versenyre oktatási intézmé-
nyenként két csapat (5-6-7-8. év-
folyamos diákok) jelentkezhet,
csapatösszetétel: felsős évfolya-
mok tagjai, kötelezően: egy-egy fő

az 5., 6., 7. és 8. évfolyamból. Je-
lentkezési határidő a kitöltött je-
lentkezési lap visszaküldésével:
2020. február 21. Benevezési díj
nincs. A tanulmányi verseny támo-
gatói: az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, Eötvös Loránd
Tudományegyetem / Márton Áron
Szakkollégium, Gyermekjóléti
Alapítvány, Kékfestő Múzeum
(Pápa).

A versennyel kapcsolatos kérdé-
seket, észrevételeket, továbbá a
feladatlapok megoldásait a gyja.ta-
nulmanyiverseny@gmail.com e-
mail-címre várják.
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Fotó: Út- és Hídügyi Igazgatóság

Illusztráció



Először is szeretnénk együttérzésünket
és mély sajnálatunkat kifejezni a Héder-
fáján történt gyújtogatásokkal kapcsolat-
ban. Különösen azért, mert leégett a
harangláb, nagy kár érte a helyi reformá-
tus egyházat és az egész faluközösséget.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mi,
mint közösség, soha nem fizettünk rosszal
a rosszért, szidalommal a szidalomért – az
Úr Jézus minket nem így tanított. A gyü-
lekezetben is aggódva imádkoztunk az
Úrhoz segítségért, amikor nyilvánvalóvá
lett, hogy szándékos gyújtogatásokról
lehet szó, még a harangláb leégése előtt.
Mivel azonban olyan féligazságok jelen-
tek meg, amelyek, úgy érezzük, negatívan
befolyásolhatják az evangélium munkáját,
fontosnak láttuk ezeket a megítélésünk
szerint fontos információkat közölni a té-
mában, amelyek (tudomásom szerint) az
eddigi híradásokból kimaradtak.

A maszol.ro-n megjelent, hogy a felté-
telezett gyújtogató „a neoprotestáns gyü-
lekezet tagja”, a Népújságban pedig, hogy
a „baptista gyülekezetet látogatta”. A
gyújtogatással gyanúsított 18 éves sze-
mélynek az édesanyja a mi gyülekeze-

tünk, a héderfájai magyar baptista gyüle-
kezet tagja. Ő viszont egy nagyon csen-
des, rendes személy. A család többi része
nem tagja a gyülekezetünknek, hiszen
csak az lehet tagja a baptista alapszabály-
zat szerint, akinek a kapcsolata, magavi-
selete mind Istennel, mind az emberekkel
megfelel az újszövetségi kritériumoknak.
Az is igaz, hogy mivel nagyon sok prob-
lémával küszködő családról van szó, igye-
keztünk felkarolni, elfogadni a
hozzátartozóink sorába, és rendszeresen
segítettük, lehetőségeinkhez képest. Az is
igaz, hogy a gyanúsított látogatta a gyüle-
kezetünket Héderfájára költözésük első
éveiben, hiszen az imaház-, a templomajtó
minden érdeklődő, Isten után vágyó
ember előtt nyitva áll... De az utóbbi két
évben nem nagyon járt már a gyülekeze-
tünkbe. Egészen biztos, hogy ha been-
gedte volna az igét a szívébe, másképp
alakul az élete.

A feltételezett elkövetőről környezeté-
ben úgy tudjuk, hogy gyengébb értelmi
képességű. Azt orvosi és jogi szakterületre
tartozik majd megállapítani, hogy meny-
nyire vonható felelősségre. Remélem,

hogy a hatóságok megvizsgálják azt is
alaposan, hogy ő volt-e a tényleges elkö-
vető, és ha igen, akkor nem volt-e valami-
lyen manipulálás áldozata az
elkövetésben.

Ha valóban ő a gyújtogató, akkor azt is
érdemes közölni, hogy a saját házukat,
pontosabban csűrüket is felgyújtotta múlt
csütörtökön, február 6-án valamikor reg-
gel 6 és 6.30 között. Hála Istennek, azt
még időben sikerült kioltani, és nem lett
nagyobb kár.

A kicsi gyülekezetünk elöljárója az
egyik a két személy közül, aki Héderfáján,
a haranglábhoz eléggé közel lakott, és
annak felgyújtása miatt rosszul lett. Ő
olyan sokkot kapott, hogy többnapos kór-
házi kezelésre szorult.

Imádkozunk Isten segítségéért, és azon
igyekszünk szerény lehetőségeinkhez ké-
pest, hogy mind a lelki, mind az anyagi
kár minél hamarabb orvosolva legyen, és
valahol az Isten bölcs intézkedése folytán
még ebből is jó származzék: ige utáni
szomjúság, erősebb összefogás...

Kelemen J. Sándor baptista 
lelkipásztor, Marosvásárhely
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önkormányzati képviselők elha-
lasztották ennek a megszavazását,
arra hivatkozva, hogy számos hiá-
nyosság és tisztázatlan kérdés
merül fel a terv kapcsán, és azt kér-
ték, hogy a polgármesteri hivatal
szervezzen érdembeli közvitát
ezzel kapcsolatban, ahol az összes
érintett fél, a közúti rendőrség, a
vízügyi igazgatóság szakemberei,
valamint azok a civil szervezetek is
hangot adhatnak a javaslataiknak,
akik az évek során rengeteg mun-
kát fektettek abba, hogy megta-
lálják a leghatékonyabb megol-
dásokat a kerékpárutak kialakítása
kapcsán. A városháza végül kedd
délelőtt 10 órára hirdette meg a
közvitát a polgármesteri hivatal
gyűléstermébe, ami miatt a napok-
ban már a közösségi oldalon is
sokan felháborodásuknak adtak
hangot, ugyanis lehetetlen időpont
azok számára, akik délelőtt dolgoz-
nak. A közvitán végül a tervezőcég
képviselőin kívül több civil szerve-
zet képviselője, kerékpárosok,
három helyi tanácsos, valamint fi-
atal tájépítészek és építészmérnö-
kök is részt vettek. 

Első lépésben a tervezőcég kép-
viselője ismertette a tervet, amit el-
mondása szerint uniós forrásokból
finanszírozna a polgármesteri hiva-
tal, és a kerékpársáv kialakítása
mellett magában foglalná a közvi-
lágítás, illetve a járdák korszerűsí-
tését bizonyos szakaszokon, köztéri
bútorzat (padok, szemeteskosarak)
felszerelését, valamint kerékpárköl-
csönző rendszer kialakítását is. A je-
lenlegi terv szerint a kerékpárút a
legtöbb helyszínen megszakadna,
amikor forgalmas utakkal kereszte-
ződik, így a biciklisek le kellene
szálljanak, hogy a már meglévő,
legközelebbi gyalogátjárón átkel-
hessenek. Ugyanakkor az Arató ut-
cától a Budai Nagy Antal utcáig az
úttesten alakítanák ki a kerékpársá-
vot, ezért felmerült az ötlet, hogy az
út mentén lévő felületet, ahol jelen-
leg az ott lévő házak lakói parkolják
le gépkocsiikat, csak bizonyos idő-
szakokban lehessen parkolóként
használni. 
Egy kerékpáros – 
egy gépkocsival kevesebb 

A jelenlévők közül többen hang-
súlyozták, hogy a projekt elkészí-
tése előtt kellett volna sort keríteni

a közvitára, hogy az érintettek építő
jellegű javaslatai a tervbe bekerül-
hessenek. Kádár Zoltán szerint a
tervezés és tanácsadás költségei
több mint 918 ezer lejre rúgnak, így
mindenképpen hasznosabb lett
volna először meghallgatni az érin-
tettek javaslatait. Imecs Hunor, a
Marosszéki Közösségi Alapítvány
képviselőjének a kérdésére, hogy
amennyiben az érintettek tíz napon
belül elküldik a javaslataikat a hi-
vatalnak, van-e lehetőség ezek 
figyelembe vételével módosíta-
ni a tervet, a tervező igennel vála-
szolt. 

A közvita egyik résztvevője,
Andrei Mureşan szóvá tette, hogy

nem tartja jó megoldásnak azt, hogy
a járdafelületből vegyenek el a ke-
rékpársávok végett, hanem emele-
tes parkolóházakat kellene
kialakítani, hogy felszabadítsák az
úttestek szélét az ott parkoló jármű-
vektől. Mint mondta, a szóban
forgó terv hobbiként tekint a kerék-
pározásra, nem pedig egy alternatí-
vára ahhoz, hogy a városlakók
gépkocsi nélkül is el tudjanak jutni
a munkahelyre, iskolába, holott
minden kerékpáros egy gépkocsival

kevesebbet jelentene. Egyértelmű,
hogy szükség van kerékpársávokra,
de azoknak funkcionálisnak kell
lenniük, nem pedig azért kell létre-
hozni, hogy majd azt lehessen mon-
dani, hogy a kerékpárosok úgysem
használják ezeket, és nincsen szük-
ség újabbakra – mutatott rá.

Alternatív közlekedési 
eszköz

Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko
Központ vezetője elmondta: tíz
évvel ezelőtt felmérést kezdemé-
nyeztek, amelynek alapján egy 37
km-t magában foglaló bicikliháló-
zatot javasoltak, felmérték az igé-
nyeket, hogy milyen célpontokból

hová tudnának az emberek két ke-
réken eljutni, a lakónegyedek, az is-
kolák és a főbb intézmények lettek
volna összekötve. 2011-ben ezt egy
város tanácsi határozattal el is fo-
gadták, viszont azóta sem került ki-
vitelezésre. 

– Sajnáljuk, hogy ennek a meg-
valósítása 9 évig halasztódott, de
örülünk, hogy a téma újra felmerült,
és azt szeretnénk, ha végre megva-
lósulna, akár lépésekben is. Például
ha a Tudor negyedet összekötnék a

főtérrel, az már egy fontos lépés
lenne – fejtette ki lapunknak a Fó-
kusz vezetője. 

– A jelenlegi tervvel az egyik fő
probléma az, hogy a Budai Nagy
Antal utcánál véget ér, tehát nem
közelít meg célpontot. Onnan to-
vább el lehet menni gyalog a fő-
térre, vagy az egyes iskolákhoz, de
kevésbé valószínű, hogy addig va-
laki elmegy biciklivel, és onnan
gyalogolni fog, tehát ez a megoldás
nem fogja csökkenteni a gépkocsi-
forgalmat. Eleve nyilvános vita
után kellett volna elkészíteni a ter-
vet, és akkor valószínű, hogy ezek
a kérdések nem merültek volna
most fel. El kell dönteni, mit is aka-

runk a bicikliutakkal: relaxációs
célból hozunk létre kerékpársávo-
kat, vagy pedig azért, hogy azt al-
ternatív közlekedési eszközként
használhassák az emberek. Maros-
vásárhelyen az lenne a fontos, hogy
legyen egy valós alternatíva az
autós közlekedésre. 

Ugyanakkor a terv több szem-
pontból nem világos, nem lehet
tudni pontosan, milyen célpontokat
köt össze, és sok olyan elemet tar-
talmaz, például a padok elhelye-

zése, ami azt sugallja, hogy relaxá-
ciós céllal létesülne. Továbbá ré-
szünkről az is elvárás lett 
volna, hogy integrált legyen ez a
terv, és ezt sajnos nem látjuk, annak
ellenére, hogy fontos lett volna,
hogy a Poklos-patak kihasz-
náltságának az ügyét is rendezzék
ezáltal, más városok példájára –
adott hangot véleményének Hajdú
Zoltán. 

Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója a résztvevők felvetése-
ire reagálva elmondta, el kell kez-
deni valahol a kerékpárutak
kiépítését, és jelenleg ezen a szaka-
szon tisztázottak a tulajdonjogi vi-
szonyok, tehát erre hívhat le uniós
alapokat a hivatal, ezenkívül nem
kellene fákat kivágni a megvalósí-
tás végett. A résztvevőknek azt ja-
vasolta, írásban nyújtsák be a
tervvel kapcsolatos javaslataikat a
polgármesteri hivatalhoz. Florian
Moldovan, a közterület-rende-
zési igazgatóság vezetője szerint
európai uniós alapokat szerettek
volna lehívni, és az elképzelés az
volt, hogy a Poklos-patak teljes
hosszán, a Tamás Ernő utcáig ala-
kítsanak ki kerékpársávokat, azon-
ban a Budai Nagy Antal utca utáni
szakaszon tisztázatlan tulajdonjogi
viszonyok miatt erre nincsen lehe-
tőség. 

Soós Zoltán múzeumigazgató
szerint tisztázni kellene a tulajdon-
jogi viszonyokat a problémás sza-
kaszokon, és azt követően
elkezdeni a kerékpársávok kialakí-
tását. Ha húsz évig nem történt elő-
relépés a városban a kerékpárutak
terén, most érthetetlen ez a sietség
– tette szóvá. 

A közvitán szót kért egy hölgy,
aki elmondása szerint a kerékpáros
közlekedés híve, és arra hívta fel a
figyelmet, hogy az elsődleges
szempont az kellene legyen, hogy a
kialakított kerékpársáv funkcionális
legyen. Az elkészült terv alapján
azonban a Tudorból még a város
központjáig sem tudnának eljutni a
kerékpárosok, a Budai Nagy Antal
utca utáni szakaszokon bekerülné-
nek a zsúfolt forgalomba, ahol köz-
tudott, hogy a gépkocsivezetők
nincsenek tekintettel a két keréken
közlekedőkre. Ezért azt javasolta,
hogy ne alakítsanak ki kerékpársá-
vokat a Poklos-patak mindkét olda-
lán, hanem inkább hosszabbítsák
meg az útvonalat úgy, hogy leg-
alább a városközpontig lehessen el-
jutni két keréken. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Szabadidős tevékenység vagy közlekedési eszköz?

Közvita Fotó: Nagy Tibor

Az egykori harangláb Fotó: Lisztes László/archív

Ami a héderfájai gyújtogatásokkal kapcsolatos 
híradásokból kimaradt



Hetvenöt éve, 1945. február 13-án éj-
szaka és február 14-én hajtotta végre
Drezda ellen a brit és az amerikai lé-
gierő a második világháború egyik
legpusztítóbb légitámadását. „Az Elba
Firenzéjeként” emlegetett szászor-
szági város nagy része megsemmi-
sült, a lángtengerben több tízezer
ember lelte halálát. Az MTVA Sajtóa-
datbankjának anyaga:

A barokk műemlékekben gazdag Drezdát
addig csupán 1944 végén érte egy kisebb lé-
gitámadás, akkor is csak külvárosi területekre
hullottak a bombák. A helybéliek körében el
is terjedt, hogy a brit miniszterelnöknek,
Winston Churchillnek egy nagynénje él itt,
ezért kímélik a várost. Nem tudhatták, hogy
az angolszász hatalmak már a hónap elején,
még a három szövetséges nagyhatalom veze-
tőinek február 4-11. között tartott jaltai csúcs-
találkozója előtt elhatározták a támadást, de
a végrehajtást az időjárás másfél hétig nem
tette lehetővé. (A britek és az amerikaiak ko-
rábban fontolgatták Berlin bombázását is, de
végül egy kisebb mértékű művelet mellett
döntöttek.) A harcok kimenetele ekkor már
már nem lehetett kérdéses, ráadásul Drezda
lényegében védtelen volt, kiépített légvéde-
lem nélkül és a német Luftwaffe sem tudott
segítségére sietni, mert gépei a már nem túl
messze húzódó fronton álltak harcban.

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok a
bombázással meg akarták törni a német ellen-
állást, egyben bizonyítani akarták a szovje-
teknek koalíciójuk erejét. A célpontnak
kiszemelt Drezdában akkor már több mint
egymillió ember (közülük félmillió sziléziai
menekült) zsúfolódott össze, de különösebb
hadászati jelentőséggel nem bírt és iparilag
sem volt olyan fontos központ, mint feltéte-

lezték, a támadás ráadásul nem is a vasúti
csomópontokra és az ipari létesítményekre
összpontosult. Drezda elpusztítása sokak sze-
rint egyszerű terrorbombázás volt: válasz az
1940-es, a levegőben megvívott angliai csata
alatti náci bombázásokra, amelyek során a
Luftwaffe csak Londonban 12 ezer ember ha-
lálát okozta, és porig rombolta Coventryt, va-
lamint arra, hogy Londonra még ekkor is
hullottak a német V-1 és V-2 rakéták.

Az első hullámban, február 13-án éjszaka
22 óra 13 perc és 22 óra 21 perc között 244
Lancaster típusú angol bombázó a belváros
háromszor öt kilométeres nagyságú területét
vette célba, a legsűrűbben lakott kerületekre
és a leghíresebb épületekre szórták a rob-

banó- és gyújtóbombákat. Az emberek hiába
menekültek az óvóhelyekre, amelyekből
egyébként is kevés volt, az összpontosított tá-
madás mindent lángba borított. Három órával
később, amikor a túlélők előmerészkedtek, és
megkezdődött a mentés, egy újabb, immár
529 bombázó erődből álló hullám zúdult a
városra, a brit légierő hivatalos adatok szerint
a két támadásban összesen 2659 tonna rob-
banó- és gyújtóbombát dobott le.

A rémálom nem ért véget, február 14-én
délben 316 amerikai B-17 típusú bombázó
további 771 tonna bombát szórt le a lángoló
pokollá változott városra (a támadásban 431
gép vett részt, de a többi elvétette a célt). Az
áldozatok számát illetően ma is csak becslé-

sek vannak, ráadásul a náci propaganda je-
lentősen felnagyította az önmagában is ször-
nyűséges pusztítás mértékét. Bizonyíthatóan
legkevesebb 25 ezer ember égett el, fulladt
meg az óvóhelyeken, de vannak olyan becs-
lések, amelyek a számot ennél jóval na-
gyobbra teszik. A város központjában
mintegy hat négyzetkilométernyi területen az
épületek 90 százaléka megsemmisült, súlyo-
san károsodtak az egyedülállóan szép barokk
épületek, a Zwinger, a Semperoper, a feje-
delmi kastély és a Frauenkirche is, amely
még két napig állt, s csak akkor omlott össze.

A harcok elcsitulta után a Zwingert és a
Semperopert újjáépítették, de a Frauenkirche,
az egyik legszebb és legmonumentálisabb
német protestáns templom, amelynek ku-
polája uralta Drezda látképét, az NDK évti-
zedeiben háborús mementóként romokban
hevert. A templomot a német újraegyesítés
után, tizenegy év alatt építették újjá, s hat év-
tizeddel lebombázása után, 2005 októberében
szentelték ismét fel. Jelképes módon a 90
méter magas kupolát díszítő keresztet az
angol Alan Smith készítette, akinek édesapja
részt vett Drezda lebombázásában. Drezdát
és Coventryt a megbékélés jegyében évtize-
dek óta testvérvárosi kapcsolatok fűzik egy-
máshoz.

A drezdai légitámadásról az első német
film csak 2005-ben készült, melodramatikus
szerelmi háromszög köré fűzve fel az esemé-
nyeket. A város elpusztításának át- és túlélője
volt az amerikai író, Kurt Vonnegut is, aki
életének egyik legmeghatározóbb élményét
Az ötös számú vágóhíd című regényében írta
meg. A bombázás megítélése ma is had-
történeti és erkölcsi viták középpontja, az
azonban bizonyos, hogy hatása nem felelt
meg a várakozásoknak, a közvélemény sze-
mében az értelmetlen háborús pusztítás intő
példája lett.

Budapest ostroma 75 éve fejeződött be
A második világháborúban
hetvenöt éve, 1945. február
13-án hallgattak el a fegy-
verek Budapesten. Az MTVA
Sajtóadatbankjának anyaga:

A Vörös Hadsereg 1944. szep-
tember utolsó napjaitól már a tria-
noni Magyarország területén
harcolt. Horthy Miklós kormányzó
október 15-i kiugrási kísérletének
kudarca, a nyilas hatalomátvétel
után a Malinovszkij marsall vezette
2. Ukrán Front offenzívát indított,
hogy menetből foglalja el Buda-
pestet. A nem kellően előkészített
támadás elakadt, ezután a magyar
főváros bekerítését tűzték ki célul.
Megtisztították a Duna bal partját
Bajától egészen Pestig, a Bükk és
a Mátra vidékét pedig a Miskolc–
Gyöngyös–Hatvan vonalig. No-
vember végén Tolbuhin marsall 3.
Ukrán Frontja a Dunántúlon dél
felől a Balaton vonaláig nyomult
előre a németek által kiépített Mar-
git-vonalig, egyúttal a Duna jobb
partján tört észak felé Budapest irá-
nyában.

A nyilasok eleinte nem akarták
csatatérré változtatni a fővárost:
megkezdték a kormányszervek ki-
költöztetését az ún. gyepűszállá-
sokra, a „nemzetvezető” Szálasi
pedig fontolgatta, hogy kéri Hitler-
től Budapest nyílt várossá nyilvá-
nítását. (Ez már korábban is
felmerült, a nyílt várost nem védik,
de a támadók sem bombázzák vagy
lövik.) A Führer azonban erre nem
volt hajlandó, Budapestet, amelyet
az Ausztriába vezető út kapujának
tartott, minden racionális katonai
megfontolással szembemenve
„erőddé” (Festung Budapest) nyil-
vánította. Ez azt jelentette, hogy a
várost házról házra kell megvé-
deni, ha pedig a lakosság ez ellen
lázadna, azt erőszakkal le kell
verni. A parancsot végrehajthatat-
lannak nevező Hans Friessner tá-
bornokot, a Magyarországon
harcoló Dél hadseregcsoport pa-
rancsnokát leváltották, helyére
Otto Wöhler tábornokot nevezték

ki. A „Budapest erőd” parancsnoka
az SS IX. hegyi hadtestének élén
álló Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-
tábornok lett, akit még a német
hadseregben is őrültnek tartottak,
de vakbuzgón teljesítette a paran-
csokat. A várost védő magyar erők
parancsnoka, Hindy Iván a véde-
lem megszervezésébe nem szólha-
tott bele.

A szovjet gyűrű szenteste záró-
dott be Budapest körül, ahol már
december 10-én kihirdették a hadi-
állapotot. Az életviszonyok egyre
súlyosabbá váltak, nem volt gáz-
szolgáltatás, villany is csak napi 2-
3 órán át, hiány volt élelmiszerből
és egy idő után már ivóvízből is, de
a nyilas rémuralom alatt folyt a zsi-
dók kivégzése, s szaporodott a ka-
tonaszökevények száma. A
körülzárt városban mintegy 800
ezer polgári lakos és 90-100 ezer
német és magyar katona tartózko-
dott, a támadó szovjet Budapest
Csoport együttes létszáma mintegy
150-170 ezer főt tett ki (a szovjet
vezetés Moszkvának 190 ezres vé-
dősereget jelentett). A főváros fel-
szabadításából kivette részét a
szovjetek oldalán harcoló Budai
Önkéntes Ezred is, amely túlnyo-
mórészt átállt magyar katonákból
verbuválódott.

A védők Hitler parancsa értel-
mében elutasították a megadásra
felszólító december 29-i ultimátu-
mot, a jegyzéket átnyújtó parla-
menterek (Steinmetz és
Osztapenko kapitány) máig vitatott
módon életüket vesztették. Másnap
megkezdődött az ostrom, a táma-
dók a tüzérségi előkészítés után is
csak igen sok áldozatot követelő
elkeseredett harcokban, házról
házra tudtak előrenyomulni. Január
15-én elérték a Nagykörút vonalát,
18-án kijutottak a Dunáig, ezzel
Pest egésze szovjet kézre került, a
Budára visszavonuló németek fel-
robbantották a még álló két Duna-
hidat, a Lánchidat és az Erzsébet
hidat. A hegyes-dombos budai ol-
dalon folyó harcok során a védők

fokozatosan a budai Várba szorul-
tak vissza. A Hitler által ígért légi
utánpótlás akadozott, a repülőtér-
ként használt Vérmező eleste után
pedig végleg leállt, a három nyu-
gatról indított német felmentő
akció sikertelennek bizonyult. A
Várban rekedt német és magyar
egységek, amelyeknek élelmük és
lényegében lőszerük is elfogyott,
február 11-én megkísérelték a kitö-
rést. A reménytelen és hatalmas ál-
dozatokat követelő akció kudarcba
fulladt, a több mint 40 ezer katoná-
nak csak negyede tudott áttörni a
szovjet vonalakon, és eljutni a
budai hegyekbe, a 30-40 kilomé-
terrel nyugatabbra húzódó német
vonalakat már csak 700-an érték el.
A többieket elfogták vagy kivégez-
ték a szovjetek, öt nap alatt mint-
egy húszezer katona halt meg.
Másnap a megmaradt védők na-
gyobb része megadta magát, feb-
ruár 13-án az utolsó ellenálló
egységek is letették a fegyvert. Bu-
dapest elfoglalását Moszkvában
díszsortűz adta a lakosság tudtára.

Az 52 napig tartó hadművelet a
második világháború egyik leg-
hosszabb helységharcának számít,
második Sztálingrádnak is nevezik.
Az ostromló szovjetek mintegy 80
ezer halottat és 240 ezer sebesültet,
a védekező német–magyar erők
halottakban, sebesültekben és ha-
difoglyokban 100 ezer embert
vesztettek, ehhez járult a mintegy
38 ezer polgári áldozat. A főváros
épületeinek egyharmada elpusztult
vagy súlyosan megrongálódott,
több mint 32 ezer lakás megsem-
misült vagy lakhatatlanná vált, a
Várban és környékén 789 épület-
ből csak négy lakás maradt sértet-
len. Kiégett a pesti Vigadó, a budai
Vár, súlyosan megsérült az Opera-
ház, a Zeneakadémia és a Nemzeti
Színház, a visszavonuló németek
felrobbantották az összes Duna-
hidat. A pincékből lassan-lassan
előmerészkedőket hatalmas rom-
halmaz várta, az újjáépítés évekig
elhúzódott.

Drezdát 75 éve bombázták porig 
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Több mint 3500, az
utcán éjszakázó
hajléktalant szá-
molt össze Párizs-
ban a helyi önkor-
mányzat, ami sta-
bilizálódást jelent
az előző évhez ké-
pest – közölte ked-
den a francia fővá-
ros polgármesteri
hivatala.

Az amerikai nagy-
városokhoz hasonlóan
Párizsban harmadszor
számolták össze több
ezer önkéntes segítsé-
gével az utcán alvó hajléktalanokat,
akiknek a száma a tájékoztatás sze-
rint 3552 volt. Tavaly februárban
egyetlen éjszaka 3641 hajléktalant
számoltak össze az utcákon, ami je-
lentős emelkedés volt az első ilyen
akció során, 2018-ban összeszámolt
3035-höz képest.

„Stabilizálódás figyelhető meg a
tavalyi évhez képest, de még keve-
sebbnek kellett volna lennie” –
mondta Dominique Versini, a szoli-
daritási kérdésekért felelős főpol-
gármester-helyettes, utalva arra,
hogy az összeszámlálás után két
nappal, január 30-án számolta fel a
párizsi prefektúra az egyik legna-
gyobb migránstábort Párizs északi
részén.

Az összeszámolt 3552 hajlékta-
lan közül 2629-en voltak ténylege-
sen az utcán, elsősorban az északi
XIX. kerületben, ahol a tavalyi 466-
ról 664-re emelkedett a számuk. A
szomszédos XVIII. kerületben vi-
szont 507-ről 322-re, a X. kerület-
ben pedig 359-ről 274-re csökkent
a számuk.

Az önkéntesek 558 hajléktalant
számoltak össze védettebb helye-
ken; pályaudvarokon, metrómegál-
lókban, a kórházak sürgősségi
osztályain, parkolóházakban, lakó-

telepi lépcsőházakban, és 365 em-
bert találtak a parkokban, a játszó-
tereken vagy a párizsi körgyűrű
mentén a hidak alatt, a tavalyi 639-
cel ellentétben.

A számok változása egyrészt a
migránsoknak a városon belüli
mozgásával magyarázható, más-
részt pedig azzal, hogy az enyhébb
időjárásnak köszönhetően a tavalyi-
nál több hajléktalan merészkedett
be a belvárosba, ahol a forgalma-
sabb utcákban koldulnak, és keve-
sebben húzódtak be zárt helyre a
hideg elől – hívta fel a figyelmet
Vanessa Benoit, Párizs szociális
központjának igazgatóhelyettese.

A nők aránya a tavalyi évhez ha-
sonlóan 12 százalék az utcán élő
hajléktalanok között, ami a főpol-
gármester-helyettes szerint azt bizo-
nyítja, hogy szükség van kizárólag
nők számára fenntartott befogadó-
helyek átadására. A francia főváros
a közeljövőben nyit meg egy köz-
pontot, ahol 140 egyedülálló nőt
tudnak elszállásolni.

Miután Franciaországban nem
készül országos összesítés az utcán
élő hajléktalanokról, egyre több
nagyváros készít saját statisztikát,
így Párizs mellett Grenoble vagy
Metz önkormányzata is.

Forrás: múlt-kor.hu

Továbbra is több mint 3500
hajléktalan éjszakázik 

az utcán Párizsban
Illusztráció



LAKÁS

ELADÓ a régi Tudorban kétszobás
lakás. Tel. 0740-093-951. (6552-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21892-I)

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

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást, cserépforgatást, festést, szi-
getelést. Készítünk teraszt fából. Tel.
0748-859-149, István. (6519)

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javí-
tásokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6526-I)

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

MOSÓGÉPEKET és hűtőszek-
rényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(6540-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt bármilyen
anyagból, vállalunk kisebb javítást.
Tel. 0745-680-818. (6550-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt,
könnyes szemünk többé nem
talál.
Fájó szívvel emlékezünk
vissza, hogy a szeretett férj,
édesapa, testvér, após és
nagytata, a szentháromsági
PÉTERFI JÓZSEF húsz éve
távozott családjából.
Emlékét őrzi felesége, két fia,
menyei, unokái és dédunokái.
Nyugodj békében, drága
Édesapánk! (6521-I)

ELHALÁLOZÁS

„Amikor az Isten látta,
hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek,
a lélegzés túl nehéz lett,
átölelt, és mondta: gyere haza.”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
özvegy VAKARCS ANNA MÁRIA 

szül. Kibédi 
életének 91. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése 2020. február 12-én déli
12 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, római ka-
tolikus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Gyászoló szerettei. (6528-I)

Megrendülve, fájó szívvel tudat-
juk, hogy a drága, hűséges fele-
ség, gondos, jó édesanya,
nagymama, anyós, jó testvér,
gyermek, szomszéd, barát, isme-
rős, közeli és távoli rokon, a pó-
kakeresztúri 

GÁBOR OLGA 
szül. Puskás 

életének 52. évében, türelemmel
viselt szenvedés után örökre
megpihent.
Elhervadt lassan, „mint a virág, 
amelyen titkos féreg foga rág.”
Drága halottunkat február 12-én,
szerdán 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a családi háztól
a pókakeresztúri temetőbe. 
Szívünkben örökké élni fogsz.
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! 

A gyászoló család. (6548-I)

„…akár élünk, akár meghalunk,
az Úréi vagyunk.” (Róma 14,8)
Fájdalommal tudatjuk, hogy sze-
rettünk, 

id. FEKETE MÁRTON 
2020. február 9-én, életének 88.
évében elhunyt. Temetésére
2020. február 12-én, szerdán 13
órakor kerül sor Mezősámson-
don.
Kérjük, hogy koszorúmegváltás
címén adományaikat helyezzék a
templom perselyébe a gyászis-
tentiszteleten, a mezősámsondi
gyülekezet javára.

A gyászoló család. (6513-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, barát, szomszéd, 

ENGI LAJOS 
a Metalotehnica volt dolgozója 

február 10-én, 71. évében rövid
szenvedés után csendesen meg-
pihent.
Drága halottunk temetése feb-
ruár 12-én, szerdán 13 órakor
lesz a református temetőben, re-
formátus szertartás szerint. Em-
lékét örökké őrizzük. 

A gyászoló család. (6543-I)

Hogy egy édesapa milyen kincs,
csak az tudja, akinek már nincs.
Míg szíved utolsót nem dobban,
szeresd szüleidet mindennél job-
ban. Elment örökre, lelkét a Meg-
váltó magához emelte.
Fájó szívvel búcsúzunk testvé-
rünktől, 

id. FÜLÖP ISTVÁNTÓL. 
Élt 86 évet. Húgai: Erzsébet,
Anikó, öccse, Tibi, Lenke, Le-
vente, Csabi, Ildi és azok csa-
ládja. Nyugodjon békében!
(6538-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Mert ha élünk, az Úrnak
élünk, ha meghalunk, az
Úrnak halunk meg. Akár
élünk, akár meghalunk, az
Úréi vagyunk.” (Róma 14:8)
Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki Fekete Márton kistemplomi
lelkipásztornak ÉDESAPJA el-
hunyta okozta fájdalmában.
Imádkozunk a gyászoló csalá-
dért. A Marosvásárhely II.
Gecse utcai református egy-
házközség vezetősége, pres-
bitériuma, szolgálattevői és a
gyülekezet. (21918-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket és hálánkat
fejezzük ki mindazoknak, akik id.
KLÓSZ BÁLINT nyugalmazott
tanár temetésén tiszteletüket
tették, sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
Szerettei. (6546-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Kiket szívembe zártam, elmentek, itt-
hagytak. Üres lett minden utánuk:
anyaszív, hitvesszív. Nem maradt más
hátra, csak a fájdalom s az emlékeim.
Összetört szívvel emlékezem szere-
tett, drága jó, egyetlen gyermekemre,
a pókakeresztúri születésű dr. KRISÁN 
JOLÁNRA, kinek arcáról oly hirtelen
eltűnt a mosoly, szerető szíve már
húsz éve, hogy nem dobog. Az idő
múlhat, szállhatnak az évek, míg élek, velem lesz fájó, szép
emléked. 
Ki a társam volt, ki osztozott jóban és bajban, örömben és
fájdalomban, szerető férjem, KRISÁN ÁGOSTON április else-
jén tizenöt éve lesz, hogy ő is itthagyott. Könnyeim hullanak,
el nem apadnak forrásai, nem is a szememből, mélyebbről
jönnek, örök bánatot fejeznek ki. Fájdalmas könnyeim néma,
szent imák, minden cseppetek Istenhez kiált. Feléd fordulok,
drága jó Atyám, midőn sebzett szívem nagyon fáj. Te adj erőt
nekem Szent Igéd által, hogy csendben, zúgolódás nélkül
hordozzam keresztem, és sajgó fájdalmamra a viszontlátás
Szent Reménye hull.
„Ne félj, mert én veled vagyok;
ne csüggedj, mert én vagyok Istened;
megerősítelek, sőt megsegítlek és
igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézsaiás 41:10)
Emléküket őrzi a bánatos anya és feleség, özv. Krisán Anna.
(6462)

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)

Az ÁKOSFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET vezetőtanácsa a
2005/1-es törvény alapján összehívja a rendes közgyűlést február
28-án 11 órára a szövetkezet székhelyére. A napirend az intézmény
székhelyén van kifüggesztve. (21917-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUN-
KÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökké megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk február
12-én a marosszentkirályi születésű
PUŞCAŞ FERENCRE halálának 10. év-
fordulóján. Emlékét őrzi felesége,
Nusi, lányai: Nusi, Mária, Gizi, Ibi,
vejei: Tibi, István, Attila, Jóska, uno-
kái: Ibike, Gizike, Anni, Mădă, déduno-
kája, Oliver Attila, testvére és
sógornői. 
Örök álmod őrizze béke és nyugalom. Szerettei. (6266)
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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. 

A Marosvásár-
helyi Helyi 

Közszállítási Rt. 
alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmény:
– autó-villanyszerelői szakképe-
sítés
– előnyt jelent az autó-villany-
szerelői szakismeret és tapaszta-
lat a szakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
SOFŐRÖKET

Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosít-
vány
– érvényes szakmai tanúsítvány
(attesztát)
A kérvény önéletrajzzal, a vég-
zettség/szakképzés, hajtási jogo-
sítvány és a szakmai tanúsítvány
(attesztát) másolatával, esetleges
ajánlásokkal a cég Marosvásár-
hely, Béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújt-
ható be hétfőtől péntekig 9–15
óra között. Tel. 0265/269-077
vagy 0733-090-691.

A közszállítási vállalat 
vezetősége
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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!


