
Közeleg húsvét, nemsokára piacra kerülnek a bárányok.
Annak ellenére, hogy a hentesárut forgalmazó üzletekben,
nagyáruházakban is lehet kapni juh-, illetve bárányhúst, na-
gyon sokan hagyományosan élő állatot vásárolnak, vágnak
le és dolgoznak fel az ünnepre. Kevesen tudják azonban,
hogy ez az eljárás ellentétben áll az érvényben levő állat-
egészségügyi szabályokkal. Mi több, megyénkben kizárólag
Balavásáron lehet élő állatot eladni-venni, mivel itt van az
egyetlen engedélyezett állatvásár. 

Dr. Kincses Sándor, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Igazgatóság vezetője elmondta, az állatvásárok szerve-
zésének feltételeit az Országos Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóság 2010. március 16-án kibocsátott
16-os számú rendelete szabályozza. A rendelet 10. cikkelye szerint a mű-
ködtetőnek ki kell töltenie egy típuskérvényt, amelyet a megyei állat-
egészségügyi igazgatóságokhoz kell benyújtani, mellékelve a szükséges
dokumentumokat. El kell készíteni a vásártér területrajzát, feltüntetve a
szomszédokat, igazolni kell a tulajdon- és/vagy bérleti jogot, illetve egy

Banánköztársaság
Végre kihirdették a szép hazánkat az Európai

Unió iskolaprogramjához csatlakoztató tör-
vényt, így friss gyümölcsöt és zöldséget is kap-
hatnak az iskolások. Ideje volt már a
szabályozásnak, hiszen egyre gyakrabban ol-
vashatunk olyan statisztikákat, amik a lakosság
s benne az aprónép túlsúlyossága kapcsán ria-
doznak, így üdvözlendő minden, az egészsége-
sebb életmódot segítő kezdeményezés.

Egy szép, egészséges világban egy ilyen tör-
vény alkalmazása úgy történne, hogy az okta-
tásügyi nagyokos elmenne a helyi
gazdaszövetkezethez, és egykettőre leszerződné
vele a kellő mennyiségű friss gyümölcs és zöld-
ség leszállítását. Csakhogy beteg világot élünk
az unió balkáni végein, így a diáknép banánt
kap tízóraira, amit jó messziről hoznak neki a
multik, ebbe a gazdasági értelemben banánköz-
társasággá züllesztett egykori virágzó agrárál-
lamba.

Mert ha az oktatási illetékes a kerékbetörésig
is ragaszkodna ahhoz, hogy a szomszéd falvak
gyümölcsöseiben és zöldségeskertjeiben termett
finomságokkal traktálja a diákokat, akkor sem
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Már várják haza 
a gólyákat 
Vizi Iulia, a Milvus munkatársa el-
mondta, évről évre egyre többen köve-
tik online a fészekbeli eseményeket, a
Milvus adatai szerint tavaly 35 ezren
voltak kíváncsiak a gólyák mindennap-
jaira.
____________2.
Szűkös 
költségvetés és
személyzethiány 
Az intézményvezetővel, aki több mint
egy évtizedes tapasztalattal rendelke-
zik a szociális ellátás és gyermekvé-
delem terén, az idénre tervezett
beruházásokról, a személyzethiányról,
illetve a mindennapi munkájuk során
tapasztalt nehézségekről beszélget-
tünk. 
____________4.
Dr. Haynal Imre
professzor, az
ember és az orvos
A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar
Kulturális Egyesület (MÖMKE) szerve-
zésében ma, március 7-én, szerdán
17 órai kezdettel a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János tanácster-
mében örmény estre kerül sor, amely-
nek keretében dr. Nagy Attila tartja
meg Nemzetiségek az erdélyi tudomá-
nyosságért: dr. Haynal Imre profesz-
szor, az ember és az orvos című
előadását. 
____________5.
Budapestre költö-
zött Székelyföld 
a hét végén
A budapesti Hungexpo kiállítótérben
berendezett 41. Utazás kiállításon
idén is közösen kínálta a székelyföldi
úti célokat és kikapcsolódási lehetősé-
geket Hargita, Kovászna és Maros
megye március 1–4. között.
____________10.

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Őrizzük a hagyományt? 

Szűkülő állatvásárterek 



Forradalmárok 1848-ban és ma
A Női Akadémia szervezésében március 12-én 17.30-tól a
Kultúrpalota kistermében Forradalmárok 1848-ban és ma
címmel zajlik rendezvény, ahol Tamási Zsolt történész és
Simon György irodalmár, valamint Kilyén Ilka színmű-
vésznő beszélgetnek Haller Béla tanár moderálásával
arról, hogy a forradalmár személyiségének jellemzői vál-
toznak-e a történelmi korok függvényében, vagy ezek
örökre adottak? Az összejövetel előtt 16 órától a helyszí-
nen az érdeklődők hozzáértő útmutatás alapján kokárdát
készíthetnek. A belépés díjtalan, de a további rendezvé-
nyek támogatására adományozni lehet. 

A székely szabadság napja 
Március 10-én 16 órától a marosvásárhelyi Postaréten vár-
ják mindazokat, akik a Székelyföld autonómiájáért szállnak
síkra. Az előző évekhez hasonlóan a Székely Nemzeti Ta-
nács (SZNT) kezdeményezésére három megyében az
RMDSZ, MPP, EMNP és az EMNT helyi és területi szer-
vezői mozgósítják mindazokat, akik részt szeretnének
venni a megmozduláson, majd az ezt követő felvonuláson. 

Nőnapi virágszirmok
Március 8-án, csütörtökön 19 órától a Maros Művészegyüt-
tes termében Korpos Kamilla, Barabási Attila és Veer Re-
náta szervezésében a marosvásárhelyi Művészeti Líceum
kis- és nagy diákjai, a Borsika és a Napsugár néptánc-
együttes, valamint a Cinige gyermek népi zenekar a Maros
Művészegyüttes zenekara és tánckara kíséretével tart elő-
adást. Műsorvezető Kilyén László.

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Marosvásárhely,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcso-
latos minden iratot.

Helyi termékek vására a Fókusznál 
Az idén először március 8-án szervezi meg 17 és 19 óra
között a Liliom (Crinului) utca 22. szám alatt székhelyén a
marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ a helyi termékek vá-
sárát, ahol a következő termékek közül válogathatnak a
vásárlók: sajt-, tejtermékek és mézkészítmények, fekete-
ribizli-, bodza-, áfonya- és fenyőrügyszörp, teakeverékek,
lekvárok, szárított fűszernövények. Az újdonság, hogy
ezentúl nem a hónap végén, hanem az elején kerül sor
rendszeresen erre a közvetlen értékesítési lehetőségre. 

Média- és irodalmi alkotócsoport indul
A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület média- és irodalmi
alkotócsoportot indít középiskolásoknak. Érdeklődni, je-
lentkezni a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen lehet. A
rendszeres foglalkozásokat irodalmi és médiaszakembe-
rek vezetik majd. Nemcsak az írott sajtó, hanem az audi-
ovizuális és online média terén is kapnak hasznos
információkat az érdeklődők, illetve az irodalmi alkotások
iránt érzékenyebbeknek (próza és vers) teremtenek fóru-
mot. 

Ellenőriztek a munkavédelmi 
felügyelők 

A Maros Megyei Munkavédelmi Felügyelőség munkatársai
februárban 28 alkalommal ellenőriztek, többek között ven-
déglőket, szabadidőközpontokat, állattenyésztő farmokat,
újrahasznosítható anyagokat begyűjtőket és állategész-
ségügyi rendelőket. Öt helyen feketemunkát végző sze-
mélyt találtak, öten be nem jelentett munkát végeztek. 18
alkalommal figyelmeztették a szabálysértőket, 14 céget
összesen 149.000 lej értékben bírságoltak meg és 114
esetben kötelezték a gazdasági egységet vezetőket, hogy
határidőre küszöböljék ki a tapasztalt hiányosságokat. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma  TAMÁS,
holnap ZOLTÁN napja.
ZOLTÁN: török eredetű, régi
magyar személynév, jelentése:
fejedelem. A szultán is ennek
a szónak a származéka.

7., szerda
A Nap kel 

6 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 16 perckor. 
Az év 66. napja, 

hátravan 299 nap.
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Környezet- és természetvédő civil
szervezetek országos találkozója 
Április 12–15. között a 28. alkalommal rendezik meg a
környezet- és természetvédő civil szervezetek országos
találkozóját a kalotaszentkirályi Zentelke községben,
amelyre az érdeklődők március 22-én, csütörtökön 12
óráig jelentkezhetnek a zöldcivil.hu oldalon. Színes szak-
mai és közösségi programok várják a jelentkezőket. A ta-
lálkozón a civil szervezetek képviselői azért gyűlnek
össze, hogy tanuljanak egymástól, barátkozzanak, megfo-
galmazzák közös elvárásaikat a környezetpolitikával kap-
csolatban. Szerepelnek szakmai beszélgetések, fórumok,
tanulmányi kirándulások, közösségi és kulturális rendez-
vények várják az érdeklődőket, mindazokat, akik ismer-
kedni akarnak az erdélyi tájjal, a magyar zöld civil
mozgalommal és a környezetvédelem aktuális kihívásai-
val. A rendezvény társszervezője a marosvásárhelyi Fó-
kusz Öko Központ. 

Csóka Szilárd Zsolt kiállítása 
Március 9-én, pénteken 17 órakor a Bernády Házban több
sikeres egyéni tárlat után szülővárosában is újra közön-
ség elé lép a fiatal festőművész, Csóka Szilárd Zsolt. Az
idén 30. évébe lépő alkotó munkáit az utóbbi hónapokban,
hetekben Bukarestben, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszere-
dában láthatták a művészetkedvelők. A megnyitón a mű-
vész munkásságát Ungvári-Zrínyi Kata műkritikus
méltatja.

Élménybeszámoló a magashegyi
túráról 
Március 9-én, pénteken 18 órától a G kávézóban Varga
Csaba nagyváradi hegymászó élménybeszámolót tart a
2017-es Manaszlu-expedícióról. A hegymászónak oxigénpa-
lack és serpák segítsége nélkül sikerült feljutnia a Föld nyol-
cadik legmagasabb csúcsára, a 8163 méter magas
Manaszlura. 

Újra Marosvásárhelyen 
a Hahota-kabaré 
A marosvásárhelyi Hahota színtársulat március 10-én,
szombat este 7 órától a Maros Művészegyüttes előadóter-
mében viszi színre újra a Nincs mese című zenés szil-
veszteri kabaré-előadását. Szereplők: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Kelemen Barna, Cseke Péter, Gönczy
Katalin, Gáll Ágnes, Szőllősi P. Szilárd, énekel: Bodoni Il-
dikó, rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a
Maros Művészegyüttes terménél, jegyfoglalás a 0746-
540-292-es telefonszámon, nyitva hétfőtől péntekig 13–14
és 17–18 óra között, valamint a Kultúrpalota jegypénztárá-
nál – érdeklődni a 0265-261-420-as telefonszámon. 

Kiss J. Botond Szászrégenben 
Március 21-én, szerdán 17 órától a szászrégeni DIO Ház-
ban bemutatják Székely Ferenc Otthoni szeretettel és
Élet-kalangyák című kötetét, amelyre várják a Tulcsán élő
Kiss J. Botond biológust, deltakutatót, volt környezetvé-
delmi államtitkárt, aki az Élet-kalangyák kötet egyik inter-
júalanya. 

RENDEZVÉNYEK

Holott még javában tart a tél, hamarosan hazatérnek a
gólyák, ezért a Milvus Csoport Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület rövidesen bekapcsolja az egyik sárom-
berki fészeknél elhelyezett webkamerát, amely évek óta
lehetővé teszi, hogy a Milvus weboldalán bárki élőben kö-
vesse a gólyák fészekbeli életét – jelentették be pénteken
az egyesület székhelyén tartott sajtótájékoztatón.

A Maros megyei Sáromberke egyik jellegzetessége,
hogy az út menti villanyoszlopokon van egy-egy gólyafé-
szek, az egyik fészek mellé felszerelt webkamerának kö-
szönhetően pedig a nap 24 órájában jó minőségben, élőben
követhetők a gólyapár mindennapjai. A Milvus idén is ve-
télkedőt hirdet, az, aki elsőként látja meg a webkamerán a
fészekben a hazatért gólyát, és ezt képernyőmentéssel

(printscreennel) tudja bizonyítani, díjban részesül. Fontos
a másodpercnyi pontosság, ugyanis sok esetben csupán egy
másodpercnyi eltérés van két beérkező felvétel között. Az
öt leggyorsabb megfigyelőt díjazza az egyesület. 

Vizi Iulia, a Milvus munkatársa elmondta, évről évre töb-
ben követik online a fészekbeli eseményeket, a Milvus ada-
tai szerint tavaly 35 ezren voltak kíváncsiak a gólyák
mindennapjaira. A látogatók között szép számban akadnak
külföldiek is, például Németországból, illetve Lengyelor-
szágból is követik a fészekben történteket. A tapasztalat azt
mutatja, hogy az emberek érdeklődéssel figyelik azt, aho-
gyan megérkeznek a fészekbe a gólyák, amint tojásokat
raknak, majd kikelnek a fiókák, és amint később először
kirepülnek a fészekből. A hozzászólásokból ítélve az oldal
követői nagyon beleélik magukat az eseményekbe, például
tavaly mindenki sajnálkozott, amikor az egyik fióka elpusz-
tult. 

Aki elsőként látja meg a fészekben a madarat, díjat kap
Már várják haza a gólyákat 

Menyhárt Borbála

   

Fotó: Milvus
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Közlekedési összeköttetésekről
tárgyaltak

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügymi-
niszter a közlekedési összeköttetésekről egyeztetett
Lucian Sova román közlekedési miniszterrel kedden
Budapesten – közölte a tárca az MTI-vel. Mint írták,
2020-ra elkészül a két ország közötti második autó-
pálya-összeköttetés, amely az észak-erdélyi autópá-
lyát fogja összekötni az M4-es gyorsforgalmi úttal. A
jelenleg csak hétvégén nyitva tartó tíz kisforgalmú
határátkelési pont közül kettő hamarosan állandóan
nyitva lesz – sorolták. Kiemelték: mindkét ország
szándéka, hogy Magyarországot és Romániát minél
előbb bekapcsolják az európai gyorsvasúthálózatba.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról
tájékoztatta a román közlekedési minisztert, hogy a
magyar kormány egymilliárd forintot különített el egy
Budapest és Kolozsvár között építendő gyorsvasút
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.
(MTI)

Jelentősen nőtt a légiutas-forgalom
Körülbelül 20,222 millió személy utazott repülőgép-
pel a tavalyi év folyamán Romániában, ami 23,3 szá-
zalékos forgalomnövekedést jelent 2016-hoz képest
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet által köz-
zétett adatokból. A legnagyobb utasforgalmat a fő-
városi Henri Coandă légikikötő bonyolította le,
ahonnan 6,456 millió utas szállt fel és 6,346 millió
utas érkezett, ezt követi Kolozsvár 1,356 millió tá-
vozó és 1,322 millió érkező utassal, majd a temes-
vári Traian Vuia reptér, ahonnan 797 200 személy
utazott el és 823 600 utas érkezett. A romániai ál-
lampolgárok által repülővel leggyakrabban felkere-
sett országok a következők: Olaszország (1,79
millió), Nagy-Britannia (1,44 millió), Németország
(1,3 millió), Spanyolország (869 436), Franciaország
(438 961), Belgium (322 885), Izrael (287 397), Hol-
landia (281 130), Törökország (270 903). (Agerpres)

Terrorcselekménynek 
minősítették a KMKSZ-székház
elleni támadást

Terrorcselekménynek minősítette a Kárpátalja me-
gyei ügyészség a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) központi irodája ellen február 27-én
elkövetett pokolgépes támadást, amelynek egyik fel-
tételezett elkövetőjét, egy hivatásos katonát kedden
Ungváron 60 napra előzetes letartóztatásba helye-
zett az ungvári városi-járási bíróság. Az ügyről a saj-
tónak nyilatkozó Viktoria Popovics ügyészségi
szóvivő közölte, folyik a nyomozás és a gyanúsítot-
tak kihallgatása. A hatóságok egyelőre nem hozzák
nyilvánosságra, milyen indokból robbantottak a
KMKSZ székházánál – mondta. A KMKSZ-székház
ellen február 27-én elkövetett támadás három felté-
telezett elkövetőjét vasárnap vették őrizetbe az
ukrán rendőrség munkatársai. (MTI)

tudná ezt megvalósítani. Mivel szűk három évtized pi-
acgazdaságra való visszatérés után is még ott tartunk,
hogy a helyi gazdák képtelenek betörni a multik kapuján
a termékeikkel. Azért visszatérés, mert a proletárdikta-
túra előtt virágzott itt is olyan szövetkezeti mozgalom,
amilyen most is létezik az unió nyugati államaiban, és
dolgozik a gazdák érdekében, jelentős szava van a me-
zőgazdasági szakpolitikák alakításában.

Nálunk a politika viszont inkább szájkaratéban jeles-
kedik a jó szabályalkotás helyett, ezért az itteni gazda
a hispán szaktársnál eprészik vagy dolgozik valami
egyebet, s küldi haza a pénzt, amiből a család többek
közt az egykori szövetkezeti tejgyárban a multi cégje-
gyébe csomagolt tejterméket veszi, aminek még az alap-
anyaga is külföldről, kamionnal érkezik.

Amúgy kiváló, hogy valami azért már kezd csírázni,
s legalább alkalomadtán lehet helyi kezdeményezés
eredményeképpen hazai gazdák jóféle házi termékeiből
vásárolni. Csak meg kéne találni a módját, hogy ez a
csíra szökkenjen szárba, s nőjön nagyra. Még egy szá-
zada sincs azoknak az időknek, hogy az erdélyi magyar
gazdatársadalom jelentős része jó megélhetéshez jutott
a szövetkezeti hálózat nyomán, s azokban az időkben az
itteni életszínvonal is legalább partiban volt a környező
országokéval. Hallani időnként, hogy a jövőben az
uniós pályázati rendszer is kedvezne majd a szövetke-
zetbe tömörült gazdáknak, ami – abból kiindulva, hogy
a szövetkezeti mozgalom 19. század közepén való elin-
dulásakor Erdélyben nagy lendülettel fejlődött ez az in-
tézmény – még biztató is lehetne a jövőre nézve. Hogy
legalább a banánon tartott diáknépnek ne a vándorbot
legyen az egyetlen jövőképe.

Banánköztársaság
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világRománia részt vett 
az UNECE regionális fenntartható fejlődési fórumán

A kormány mélyreható átalakítására vagy előre ho-
zott választás kiírására szólított fel Andrej Kiska
szlovák államfő, mondván, hogy ez megoldás a Ján
Kuciak tényfeltáró újságíró meggyilkolása miatt ki-
alakult súlyos politikai válságra. Robert Fico kor-
mányfő visszautasította a köztársasági elnök
javaslatait.

Az országban uralkodó feszült helyzetre a kormány széles-
körű átalakítása vagy előre hozott választások kiírása a megoldás
– jelentette ki vasárnap az elnöki palotában tartott sajtótájékoz-
tatóján az államfő, aki szerint „sok demokratikus országban a
választások kiírása lenne a legtermészetesebb megoldás”.

A megválasztása óta Robert Fico politikai ellenlábasának
számító államfő jelezte, tárgyalásokat akar kezdeni a politikai
pártokkal arról, hogyan képzelik el az ország jövőjét. Kiska
ezt azzal indokolta, hogy vasárnap beszélt a kormányfővel, és
az egyeztetés során világossá vált, a helyzet rendezéséről kü-
lönbözőek az elképzeléseik.

A miniszterelnök vasárnapi televíziós bejelentésében eluta-
sította a kormány átalakítására vagy az előre hozott parlamenti
választások kiírására tett javaslatot.

Robert Fico hangsúlyozta: az államfő megtagadta a demok-
ratikus parlamenti választások eredményeit, amikor a kor-
mány átalakítására és egy új kabinetről szóló bizalmi
szavazásra tett javaslatot, és ezzel csatlakozott azokhoz az el-
lenzéki pártokhoz, amelyek államcsíny szükségességéről be-
szélnek. Robert Fico szerint az államfő nyilatkozatát
„egyértelműen nem Szlovákiában írták”, annak szövege olyan
emberek kezeírása, akik más célokat követnek, mint amilyen
az ország stabilitásának megőrzése.

Fico leszögezte azt is, hogy a kormányt csak a koalíciós
partnerek egyetértésével lehetne átalakítani, és az alkotmány
alapján ebben az államfőnek semmilyen feladata nincs. Hoz-
zátette: előre hozott választásokat csak akkor tarthatnak, ha a
vonatkozó javaslat 90 voksot kap a parlamentben. A jelenlegi
kormánykoalíció abszolút többséggel rendelkezik a 150 fős
törvényhozásban.

Andrej Danko, a parlament elnöke vasárnap többször is
megfontoltságra intett a kialakult feszült helyzettel kapcso-
latban. Kifejtette: „Szlovákia bonyolult helyzetben van”,
ezért most mindent meg kell tenni az ország nemzetközi
megítélésének megvédése érdekében. Úgy fogalmazott,
„nem volt ember” az, aki elkövette a gyilkosságot, „de rossz
ember az, aki visszaél a történtekkel, bármilyen cél érdekében
teszi is”.

Az államfő bejelentésére reagálva előre hozott választások
kiírását sürgette a parlament két legnagyobb ellenzéki pártja,
a Szabadság és Szolidaritás (SaS) és az Egyszerű Emberek és
Független Személyiségek (OLaNO) nevű mozgalom, vala-
mint több parlamenten kívüli párt is.

Ján Kuciak meggyilkolásának ügye és annak állítólagos
összefüggései az utóbbi napokban az ellenzéki pártok Robert
Fico kormányával szemben folytatott politikai küzdelmének
központi témájává változtak. A gyilkosságra hivatkozva le-
mondott Marek Madaric kulturális miniszter, azt követően bi-
zonytalanná vált a hármas kormánykoalíción belüli helyzet is.
A legkisebb koalíciós párt, a Most-Híd csütörtökön lemon-
dásra szólította fel a belügyminisztert és az országos rendőr-
főkapitányt, és cselekvésre kérte a legnagyobb kormánypártot,
a Fico vezette Irány-Szociáldemokráciát. (MTI)

Ez év március 1-jén és 2-án Genf-
ben a román küldöttség is részt
vett azon a fórumon, amelyet az
ENSZ Európai Gazdasági Bizott-
sága (UNECE) évente szervez a
különböző régiók fenntartható
fejlődésének előmőzdítása érde-
kében. A genfi tanácskozáson a
részt vevő 55 ország képviselői
megvizsgálták a 2030-as fenn-
tartható fejlődési keretrendszer –
az Agenda 2030 –, illetve e keret-
rendszer célkitűzéseinek gyakor-
latba ültetését regionális szinten.

A román küldöttséget Borbély László
államtanácsos, a román Kormányhivatal
alárendeltségében működő Fenntartható
Fejlődési Főosztály koordinátora, Ion
Cîmpeanu környezetvédelmi államtit-
kár, valamint a Víz- és Erdőgazdálko-
dási, illetve a Környezetvédelmi
Minisztérium szakértői alkották.

A Sikeres példák a fenntartható fo-
gyasztás és termelés terén témakörrel
tartott műhelybeszélgetésen Borbély
László államtanácsos egy romániai eset-
tanulmányt ismertetett. Beszámolt a

nemzeti fenntartható fejlődési keretstra-
tégia felülvizsgálásáról, valamint a fenn-
tartható fejlődési célok sikeres
végrehajtásához szükséges intézményes
keret megvalósításáról, a főosztály első
kézzelfogható eredményeként említve a
fenntartható fejlődési szakértő szakmá-
nak a Romániai Foglalkozások Jegyzé-
kébe való beiktatását. A fenntartható
fogyasztás terén elért eredményekre
utalva Borbély László kitért a zöld köz-
beszerzési kerettörvény gyakorlatba ül-
tetésének stádiumára, valamint az
energiahatékonyságot elősegítő nemzeti
programokra. Az államtanácsos megem-
lítette a fenntartható termelést és fo-
gyasztást ösztönző nemzeti akcióterv
kidolgozását is, amint ezt Románia
2016-ban a batumi környezetvédelmi
konferencián vállalta.

Ion Cîmpeanu államtitkár Az ivóviz-
hez és egészségügyi ellátáshoz való egye-
temes hozzáférés témakörű műhelybe-
szélgetésen szólalt fel, és beszámolt Ro-
mánia erőfeszítéseiről, amelyeket azon
kulcsfontosságú eszköz gyakorlatba ülte-
téséért tesz, amelyet A víz és egészség

jegyzőkönyv jelent, azon cél megvalósí-
tása érdekében, hogy minden ember szá-
mára elérhető legyen a tiszta ivóvíz és a
megfelelő szennyvízelvezetés. E beszélge-
tésen terítékre került Románia hozzájáru-
lása az Európai Unió víz keretirányelvének
sikeréhez a megfelelő vízgazdálkodás biz-
tosítása terén a kelet-európai, kaukázusi és
közép-ázsiai régiókban.

A Víz- és Erdőgazdálkodási Minisz-
térium szakértői A lakosság részvétele
Bukarest vizhálózatának menedzselésé-
ben elnevezésű projektről számoltak be.

A genfi fórumon a román delegáció
Olga Algayeróval, az ENSZ Európai
Gazdasági Bizottságának végrehajtó tit-
kárával is találkozott. A találkozó részt-
vevői kihangsúlyozták a regionális
intézmények közötti együttműködés
fontosságát a fenntartható fejlődési
célok gyakorlatba ültetése szempontjá-
ból. Ugyanakkor megállapodtak abban,
hogy jövőben, az Európai Unió Tanácsá-
nak román elnöksége alatt konferenciát
szerveznek az Európai Unió keleti part-
nerségének és az eurázsiai partnerség
megerősítése érdekében. 

Újságíró-gyilkosság 
Kormányválság Szlovákiában

Románia mind az Európai Unió, mind a NATO se-
gélykérő mechanizmusát igénybe vette, hogy meg-
oldást találjon az immunbetegségekben szenvedő
betegek életét veszélyeztető, krónikussá vált ellen-
anyaghiányra – közölte hétfőn Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter.

Az országban mintegy 500 autoimmun betegségben, illetve
veleszületett immunhiányban szenvedő páciensnek van szük-
sége immunglobulin-pótlásra. Már februárban sem volt elég
ellenanyag az országban, de márciusban egyetlen fiola sem
áll rendelkezésre a kezelésükhöz szükséges mintegy ötezer
2,5 milligrammos adagból, és áprilisra is csak halvány ígére-
tek vannak – ecsetelte a helyzetet a tárcavezető.

Belföldön nem gyártanak immunglobulint, a válság pedig
azt követően alakult ki, hogy a forgalmazók egyre kevesebbet
importáltak a készítményből. A válság okai tekintetében a je-
lenlegi szociáldemokrata és a korábbi szakértői kormány
egészségügyi miniszterei egymásra mutogatnak.

Vlad Voiculescu, az országot 2016-ban vezető szakértői
kormány volt egészségügyi minisztere szerint a hiányt az
idézte elő, hogy a minisztérium vezetését tavaly átvevő

Florian Bodog eltörölte azt a 2016-os kormányhatároza-
tot, amely egyebek mellett az immunglobulint is felvette
a szabályozott árú, nélkülözhetetlen gyógyszerek listá-
jára.

Voiculescu szerint a szakértői kormány éppen azért emelte
meg az immunglobulin árát, mert a forgalmazóknak nem éri
meg a viszonylag kis mennyiségű készítményt importálni, ha
azt olcsón kell eladniuk.

Bodog ezzel szemben azt állította: a válságot elődjétől örö-
költe, akit szerinte csak a gyógyszerforgalmazók nyeresége
érdekelt. A tárcavezetőt azonban – vélhetően éppen az im-
munglobulin-válság miatt – a szociáldemokraták már nem tar-
tották meg posztján az idén januárban hivatalba lépett
Dăncilă-kabinetben.

A készítmény hiánya tavaly már halálos áldozatot is köve-
telt. A helyzeten az sem javított, hogy a kormány két évre fel-
függesztette az immunglobulin többletforgalmazása utáni
adót, miután az autoimmun betegségben szenvedő betegek
többtucatnyi családtagja a kormány előtt tüntetve próbálta
felhívni a figyelmet az életeket veszélyeztető problémára.
(MTI)

Segítséget kértek 
az immunglobulin-hiány leküzdésére



Tavaly október óta Miklea 
Hajnal Katalin tölti be a Maros
Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
vezérigazgatói tisztségét. Az
intézményvezetővel, aki több
mint egy évtizedes tapaszta-
lattal rendelkezik a szociális
ellátás és gyermekvédelem
terén, az idénre tervezett be-
ruházásokról, a személyzethi-
ányról, illetve a mindennapi
munkájuk során tapasztalt
nehézségekről beszélgettünk. 

– Az utóbbi években folyamato-
san gondot okozott a szociális szfé-
rában tapasztalt személyzethiány.
Jelenleg is szembesülnek ezzel az
igazgatósághoz tartozó intézmé-
nyekben?

– Tavaly júniusig nagyon alacso-
nyak voltak a bérek a szociális szfé-
rában, ugyanakkor, valljuk be, nem
könnyű munka például fogyatékkal
élőkkel dolgozni. Szerencsére ta-
valy elég sok munkatársat sikerült
alkalmazni. Miután tavaly növeked-
tek a bérek a szociális szférában, azt
tapasztaljuk, hogy már nincs olyan
méretű elvándorlás, illetve sze-
mélyzethiány, mint azelőtt. Sajnos
a törvény előírásai értelmében két
kollégától meg kell válnunk ahhoz,
hogy egyet tudjunk alkalmazni. Ez
nem is lenne akkora gond, mivel
idén is elment hat kolléga, tehát fel-
szabadult hat állás, amire három új
embert tudnánk alkalmazni, viszont
a költségvetésünk nem engedi meg.
Az igazgatóság idei költségvetésé-
ben a bérekre előirányozott összeg
csupán nyolc hónapot fed le, tehát
a jelenlegi alkalmazottak bére sin-
csen fedezve az év végéig. Bízunk
az év közepéig beígért költségvetés-
kiegészítésben. Jelenleg 270 betöl-
tetlen állásunk van. A
gyerekvédelmi részen nincsenek je-
lentősebb gondok ezen a téren, vi-
szont súlyosabb a személyzethiány
a felnőtteket gondozó központok-
ban. A standardok szerint ezekben a
központokban a személyzet és az
ellátottak aránya egy az egyhez kel-
lene legyen, ami azt jelenti, hogy
például, ha Marosvécsen 300 ellá-

tott van, akkor ugyanennyi alkalma-
zott kellene legyen. Marosvécs vi-
szonylag jól áll, de nagyon rossz a
helyzet a segesvári központunkban,
ahol 23 alkalmazottra 43 beutalt jut.
Legfőképpen ápolókban, illetve be-
szerzési szakemberekben van hiány. 

– Lévén hogy a bérek sincsenek
fedezve egész évre, tudnak-e idén
nagyobb lélegzetű beruházásokat
tervezni?

– Az idei költségvetésünkben a
bérköltségek legtöbb nyolc hónapra
vannak lefedve, a többi költségre, a
számlák kifizetésére, a gyógyszerek
beszerzésére, az élelemre, azaz ki-
mondottan arra, ami az ellátottakat
szolgálja, legtöbb hat hónapra ele-
gendő az erre elkülönített összeg.
Mindemellett a szükséges kisebb-
nagyobb javításokat próbáljuk elvé-
gezni az idén is. Illetve két nagyobb
beruházásunk van, az egyik a dicső-
szentmártoni családi típusú ház bő-
vítése, a projektet már tavaly
elindítottuk, és idén kerül sor a
konkrét kivitelezésre, manzárd-
szinttel bővül a ház. Egy másik je-
lentős beruházás a szászrégeni
neuropszichiátriai rehabilitációs
központot érinti, ahol 50 felnőtt 
sérültet látnak el, ennek a központ-
nak nincs konyhája, ezért egy kony-
hát és egy étkezőt alakítunk ki ott. 

– Milyen tendenciát mutat a
rendszerbe kerülő gyerekek
száma? 

– Bizonyos – például az elhelye-
zési – szolgáltatások esetében a
gyerekek száma kissé csökkent, de

összességében véve tavaly
mind a gyerekek, mind a fel-
nőttek köréből jóval többen
fordultak hozzánk segítségért.
A gazdasági helyzet állhat
ennek a hátterében, például sok
szülő külföldre megy dolgozni,
és nincs aki vigyázzon az itthon
hagyott gyerekekre.

– Tavaly a törvénymódosítá-
sok következtében számos, szo-
ciális szolgáltatásokat nyújtó
nemkormányzati szervezet
esett el az addigi támogatások-
tól, amelyek nappali közpon-
tokban sérült gyerekeknek,
fiataloknak biztosítottak fej-
lesztő foglalkozásokat. Sike-
rült-e az igazgatóságnak

alternatívát nyújtani ezeknek a csa-
ládoknak? 

– A tavaly óta remélhetőleg tisz-
tázódott a helyzet, vannak olyan
szolgáltatások, amelyek a polgár-
mesteri hivatalok hatáskörébe tar-
toznak, ilyenek a nappali
foglalkoztatók, függetlenül attól,
hogy sérült vagy egészséges gyere-
kek képezik a célcsoportot. A tör-
vény nagyon jól elkülöníti, hogy mi
az, amit a helyi, illetve megyei ön-
kormányzatok, illetve amit mi mint
igazgatóság tudunk finanszírozni.
Gondolom, hogy a polgármesteri
hivatalok az idéntől ezekre a szoci-
ális szolgáltatásokra különítettek el
pénzalapokat, annak érdekében,
hogy segíteni tudják ezeket a szer-
vezeteket. Ugyanúgy a megyei ta-
nács költségvetésében tavaly 600
ezer lej volt, idén pedig 800 ezer
van elkülönítve azon szociális szol-
gáltatások finanszírozására, amiket
mi nem tudunk biztosítani. Viszont
nappali központok működtetésére,
illetve otthoni idősgondozásra nem
lehet finanszírozást igényelni. 

Egyértelmű, hogy nagyon nagy
segítségnek bizonyultak a szülők és
gyerekek számára azok a szolgálta-
tások, amelyeket ezek a civil 
szervezetek nyújtottak, ennek 
alternatívájaként próbáltunk olyan
ingyenes szolgáltatásokat keresni –
a kisegítő iskolák révén –, ahol
ugyan mozgásterápia nincs, de leg-
alább logopédiai, pszichológiai ta-
nácsadásban részesülnek a
gyerekek.

Ugyanakkor működik az igazga-
tóság keretében egy mozgó kezelő-
központ, ennek lényege, hogy a
kollégák heti két-három alkalom-
mal kimennek olyan családokhoz,
ahol fogyatékkal élő gyerek van és
különféle fejlesztő szolgáltatásokra
szorul. Sok olyan család van,
amelynek a távolság vagy az anyagi
körülmények miatt nincsen lehető-
sége behozni a gyereket azért, hogy
a fejlesztésben részesüljön. Sajnos
jelenleg a mozgó kezelőközpontnak
nincs külön személyzete, az állások
nincsenek betöltve, de ezeket a
szolgáltatásokat az adott szakosz-
tályon dolgozó két kolléga végzi,
akik bevállalták, hogy az irodai
munkájuk mellett heti három alka-
lommal kimennek terepre a fejlesz-
tésre szoruló gyerekekhez. Sokkal
nagyobb az igény erre a szolgálta-
tásra, mint amennyit le tudunk
fedni, de megpróbáljuk a legsúlyo-
sabb eseteket ellátni. Van kinetote-
rapeuta munkatársunk, aki például
megtanítja a fejlesztő gyakorlatokat
a szülőknek, hogy majd otthon tud-
janak dolgozni a gyerekkel. Hosszú
távon nem megoldás az, hogy a kol-
légák az irodai munkájukon felül
vállalják ezt a feladatot, ezért min-
denképpen kellene erre külön szak-
embereket alkalmazni, vagy
átcsoportosítani a személyzetet. 

– Nemrég Szászrégenben sor ke-
rült egy beszélgetésre, amelynek a
hivatásos nevelőszülői hivatás nép-
szerűsítése volt a célja. Mennyire
vevők a párok erre? 

– Kívülállók szemében a hivatá-
sos nevelőszülőség csupán egy ál-
lásnak, egy biztos havi bérnek
tűnhet, de ennél sokkal komple-
xebb, hiszen ez egy hivatás, a gye-
rekek, akiket elvállalnak,
családtagokká válnak, és a nap 24
órájában velük vannak. Az évek ta-
pasztalata alapján úgy érezzük,
hogy a gyerek szempontjából ez a
legjobb, leghatékonyabb szolgálta-
tás, azért is, mert háromévesnél ki-
sebb korban kerül hivatásos
nevelőszülőkhöz a gyerek, abban az
életkorban, amikor a legnagyobb
szüksége van egy családra. Meg-
próbáljuk a testvéreket együtt tar-
tani, és a lényeg az, hogy családban,
nem intézményben nő fel a gyerek.

Nagyon sok hivatásos nevelőszülő
van, akiknek vannak saját gyere-
keik, de esetleg már kirepültek a
családi fészekből, és szeretnének
ismét gyerekeket nevelni. Maros
megyében a január végi adataink
szerint 231 nevelőszülő 431 gyere-
ket nevel. A munkaszerződés értel-
mében, abban az esetben, ha semmi
régisége nincs a nevelőszülőnek,
akkor a minimálbért, 1900 lejt
kapja, a 20 év szolgálati idővel ren-
delkező hivatásos nevelőszülő
pedig bruttó 2251 lejben részesül.
Ehhez hozzáadódnak még külön-
féle pótlékok, például a vállalt gye-
rekek számának a függvényében,
valamint ha fogyatékkal élő gyerek
nevelését vállalja fel az illető, akkor
az 25 százalékos pótlékot feltételez.
Emellett jár még a gyerekpénz, il-
letve egy úgynevezett elhelyezési
juttatás, ami 600 lej. Vidéken is
egyre több a hivatásos nevelőszülő,
Dicsőszentmárton, Szászrégen kör-
nyékén, illetve a Nyárádmentén is
vannak családok. 

A nagyobb gyerekek a családi tí-
pusú házakba kerülnek, ahol egy
házaspár 8-10-12 gyereket nevel.

– Mi történik a fiatalokkal, mi-
után betöltik a 18. életévüket?

– Addig, amíg befejezik a tanul-
mányaikat, maradhatnak a rend-
szerben, egészen 26 éves korukig.
Ameddig tanulnak, maradhatnak
például a családi típusú házban,
azzal a családdal, amely addig ne-
velte őket. Abban az esetben, ha
nem szeretnének tovább tanulni, 26
éves korukig maradhatnak az igaz-
gatóság által működtetett átmeneti
központokban, két erre a célra fenn-
tartott lakásunk van. Ez valójában
egy átmenet számukra a védelmi
rendszer, illetve a nagybetűs életbe
való kikerülés között, amikor szok-
ják a szabad életet, de megtanulják,
hogy kötelezettségeik is vannak, és
közben munkát keresnek maguk-
nak. A költségeik fedezve vannak
az első hat hónapban, ott már nincs
24 órás felügyelet, viszont van pszi-
chopedagógus, szociális munkás,
aki segíti őket a munkakeresésben,
az önéletrajz elkészítésében, illetve
a mindennapi teendőkben. 2007-
ben nyitottuk meg az első átmeneti
központot, az első generáció még az
egykori árvaházak lakóiból került
ki, és bizony nehézségekbe ütköz-
tek, amikor önmagukról kellett gon-
doskodjanak. 
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Kibővítette a terrorizmus fogalmát
egy hétfőn megszavazott törvény-
tervezetben a szenátus, lehetővé
téve, hogy terrorista bűncselek-
ményként büntessék a terrorista
célú szervezkedést, kiképzést, kül-
földi utazásokat, illetve az ilyen
célú utazások megszervezését,
pénzelését vagy bárminemű támo-
gatását.

A csaknem egyhangúlag – egyetlen el-
lenszavazattal – elfogadott törvényjavaslat
indoklása szerint Romániának az időszerű
fenyegetésekhez kell igazítania a terroriz-
mus elleni törvényét.

A kezdeményezők egyebek mellett
megállapítják: Európa műveleti területté
vált, hiszen a migrációs hullámokat ki-
használó, a konfliktusövezetek felé tartó
vagy onnan érkező terroristák mindenütt
biztonsági kockázatot jelentenek. 
Romániát szerintük főleg az Iszlám 
Állam nevű terrorszervezet által radikali-
zált, a területén áthaladó vagy azt búvó-
helyként használó külföldiek részéről éri
terrorista fenyegetés, ezért elengedhetet-
lennek tartják a törvényes keret korszerű-
sítését.

A hatályos törvényben a „terrorista tá-
madás” kifejezést „terrorista cselekmé-
nyekre” cserélnék, és egyaránt büntetnék
a lakosság egy csoportja elleni konkrét tá-
madásokat és a megfélemlítésüket célzó
fenyegetést is, ha az elkövetőket politikai,
vallásos vagy ideológiai meggyőződés ve-
zérli.

Az új jogszabály a terrorista ideológiák
terjesztését vagy az ezeket népszerűsítő
anyagok tárolását bűncselekménynek mi-
nősítené és három évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetné. Hasonló büntetésre
számíthat az is, aki oktalanul pánikot kelt,
megalapozatlanul riasztja a közbiztonsági,
nemzetbiztonsági vagy terrorelhárítási
egységeket.

A törvénytervezet értelmében konkrét
terrorista fenyegetés esetén a Román
Hírszerző Szolgálat igazgatójának kez-
deményezésére a Legfelsőbb Védelmi
Tanács terrorista válsághelyzetet hirdet-
het, az érintett állami intézmények mun-
kájának összehangolását pedig az
úgynevezett Terrorelhárítási Országos
Központ veszi át.

A törvénytervezetet a képviselőházban
véglegesítik. (MTI)

Fotó: Nagy Tibor

Csillapodóban az Oscar-láz, beszélhetünk a
málnáról. Arról a bizonyosról, amelyet a csil-
logó, nagy Los Angeles-i filmes gála előtt egy
nappal osztogat Hollywood. Arany a neve,
hogy egy kicsit enyhítse a gyümölcs keserűsé-
gét, de nem hiszem, hogy ilyen hatással lenne
azokra, akik az előző évi legrosszabb filmes
teljesítményekkel érdemlik ki ezt az „elisme-
rést”. Ha végignézzük az idei díjlistát, nyugod-
tan kijelenthetjük, ismertebb, híresebb
filmsztárok és filmkészítők kaptak most jelölést,
illetve Arany Málna díjat, mint azok, akik az
Oscart vihették haza valamelyik kategóriában.
Az előbbiek ez egyszer nyilván szívesen cserél-
nének az utóbbiakkal, fordítva aligha érvényes
a képlet. De Amerikában ilyen vonatkozásban
is működik a demokrácia, a játékszabályokat
mindenkinek tiszteletben kell tartania, s ha
ilyen eredményt hozott a szavazás, az érintet-
teknek le kell nyelniük a békát, akárkik legye-
nek is. Akkor is, ha korábban egy vagy több
alkalommal a mennybe menesztő Oscar-díjat
is átvehették, és dollármilliókkal árasztotta el
őket a sikert hozó publicitás. Ha rossz lóra tet-
tek aztán, viselniük kell a következményeket.
Persze senkitől se várható el, hogy repessen az
örömtől az Arany Málna hírére. De a tanulsá-
got le lehet vonni a történtekből. Van, aki meg-
teszi, van, aki nem. A taktikusabbak igyekeznek
jó képet vágni a dologhoz, s megrendülés nél-
kül túllépni a „tragédián”, ami már 38 eszten-
deje ott sötétlik a filmesek feje felett.
Hírességeket említettem, nem beszéltem a le-
vegőbe. A tavalyi alakítása nyomán a legrosz-

szabb férfi főszereplőnek Tom Cruise-t nyilvá-
nították A múmia című produkcióban nyújtot-
takért. Olyan jelölteket előzött meg, mint
Johnny Depp, Jamie Dornan, Zac Efron, Mark
Walberg. Biztos lemondott volna az elsőségről
a javukra. A legrosszabb női főszereplő díjat
Tyler Perry szerezte meg Katherine Heigl, Da-
kota Johnson, Jennifer Lawrence és Emma
Watson előtt. A hölgyeknél a vesztesek ismer-
tebbek a győztesnél. Úgy képzelem, a lemaradt
négy egyáltalán nem bánja, hogy nem övé lett
az 5 dollárt érő Arany Málna. Ugyanúgy érez-
het Javier Bardem, Russel Crowe és Anthony
Hopkins, akik elől Mel Gibson vitte el a leg-
rosszabb férfi mellékszereplőnek ítélt Arany
Málnát. A nőknél Kim Basinger volt a legrosz-
szabb, olyan csillagokat előzött meg, mint Gol-
die Hawn vagy Susan Sarandon, akik szintén
esélyesek voltak a címre. A felsoroltak közül
nem egynek Oscar-díj is van a tarsolyában. Az
egyik nem zárja ki a másikat. Minden díjat és
kategóriát nem sorolok fel, azokról a hírekből
már értesülhettek olvasóink, de nem árt, ha
óvakodnak a „köpcöstől”, pontosabban, jobb,
ha elkerülik Az Emoji-filmet, amely a nagydíjat
érdemelte ki, vagyis a tavalyi legrosszabbat.
És az utána következőket, a Baywatchot, A mú-
miát, A sötét ötven árnyalatát és a Transfor-
mers – Az utolsó lovagot is érdemes messze
ívben kikerülni. Ha mégis bekövetkezett a baj,
és már megnézték valamelyiket, nem engem
kell hibáztatni. Én szóltam. Illetve most szólok.
De tudom, a jelenlegi hatalmas tévékínálatban
sajnos bármi megtörténhet. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Új vezérigazgató a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság élén
Szűkös költségvetés és személyzethiány 

Menyhárt Borbála

A terrorizmus fogalmának 
bővítéséről fogadott el 

törvénytervezetet a szenátus



A Marosvásárhelyi Örmény–
Magyar Kulturális Egyesület
(MÖMKE) szervezésében már-
cius 7-én, ma 17 órai kezdettel a
Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János tanácstermében ör-
mény estre kerül sor, amelynek ke-
retében dr. Nagy Attila tartja meg
Nemzetiségek az erdélyi tudomá-
nyosságért: dr. Haynal Imre pro-
fesszor, az ember és az orvos című
előadását. 

„Kiváló orvos, forrófejű pro-
fesszor, de mindenekelőtt: ember,
aki bármilyen tekintéllyel szembe-
szállt, ha jogtiprást, üldözést vagy
elnyomást látott. Haynal Imre
1892. november 12-én született az
erdélyi Besztercén. Édesapjától,
aki híres megyei tisztiorvos volt,
nemcsak az orvosi pálya és a gyó-
gyítás iránti szenvedélyt örökölte,
hanem megtanulta a toleranciát is:
az idősebb Haynal fontosnak tar-
totta, hogy gyermekei mindhárom
erdélyi nyelvet kitűnően beszéljék,
és nemzeti, valamint vallási hova-
tartozástól függetlenül egyenlőnek
tekintsék embertársaikat. Olyan

korokban, amelyekben előbb nem-
zeti, majd vallási, végül származási
alapon bélyegeztek meg és végez-
tek ki százezreket, Haynal Imre kö-
vetkezetesen elutasította a
diszkrimináció minden formáját –
akkor is, ha ezért saját pozícióját
vagy akár életét sodorta veszélybe.
(…) Örök ellenzékisége ismét
konfliktusok forrásává vált. Egy
ízben, amikor Rákosi személyesen
felhívta, hogy egyik ellenfele fele-
ségének egészségi állapotáról ér-
deklődjön, Haynal közölte vele,
hogy őt köti az orvosi titoktartás,
információval nem szolgálhat,
majd egyszerűen letette a telefont.
Talán az általa kezelt számos szov-
jet tisztnek köszönhetően nem lett
koncepciós per az incidensből.
Más alkalommal Ratkó Anna mi-
niszter Haynal elvtársnak szólí-
totta, mire a professzor legendás
angol hűvösségével csak ennyit
mondott: Ha ön engem elvtársnak
szólít, a szavaknak nincs többé ér-
telme. Lelkes tanítványai rendre
próbálták magyarázni, hogy miért
csak a mutatóujját nyújtja a maga-

sabb rangú pártfunkcionáriusok-
nak: A professzor úr fél minden
fertőzéstől. Ám ez a védekezés
ugyancsak ingatag lábakon állt,
mivel Haynal látványosan parolázott
a segédmunkásokkal” – írta róla
Üveges Sára a hetek.hu portálon.

A Marosvásárhelyi Örmény–Ma-
gyar Kulturális Egyesület mai ren-
dezvényére is ingyenes a belépés.
(Knb.)

Ezzel a címmel jelent meg a Nicolae Bălcescu
általános iskolában iskolaújság, amelyet feb-
ruár 22-én az iskola diákjai által színpadra
állított, hangulatos, jókedvű és leleményes
előadás keretében mutattak be a Mihai Emi-
nescu Művelődési Központ dísztermében. 

A lapot időszakonként több mint egy évtizede adják
ki az iskolában a diákok írásaival, illusztrálásával. Az
idéni első lapszám a tanulók érdekes, egyéni stílus-
ban, különböző műfajban írt eredeti alkotásait, tanul-
mányokat, véleményeket tartalmaz, színes, széles
körű, kíváncsiságuk és érdeklődési körük bizonyítéka.
Ugyanakkor a pedagógusok, tanárok hozzászólásai,
véleményei, fejlesztő tevékenységei, tanulmányai is
olvashatók, böngészhetők a lapban. Az írásokban igen

fontos szerepet játszik a gyermekkor, a gyermekkori
univerzum szemlélete, a pedagógiai nyitottság, kuta-
tás és fejlesztés. Az oktatásban fontos a pedagógusok
szakmai hozzáállása, amivel kibontakoztatják a tanu-
lóban rejlő kezdeményezést, kreativitását, fantáziáját,
képzelőerejét. Említésre méltó a fényképekkel is be-
mutatott rászoruló személyek segítése, ami az iskola
évtizedes hagyománya. Nem utolsósorban a tanulók
érdemmunkái, oklevelei és képzőművészeti alkotásai
tekinthetők meg benne, a kitartó, kreatív hozzáállásuk
dicséretes eredménye. Az újságot meghívottak, szülők
jelenlétében az iskolához méltó, színes, hangulatos –
táncot, éneket, szórakoztató jeleneteket felvonultató
– előadás keretében mutatták be, ami vidámságot va-
rázsolt a telt házas nézőközönség szívébe. Az igényes

előadás hatalmas tapssal zá-
rult. 

Az újság és az előadás
tükrözi a magyar tagozatos
tanulók, tanítók, tanárok
odaadó, szeretetteljes mun-
káját, amelyben fontosnak
tartják a hagyományőrzést
– tájékoztatta lapunkat 
Kolumbán Erika tanítónő.
(v.gy.)

Bató Katalin világában nincsenek
bizonytalan vonalak, tétova színek.
Minden a helyén van, békességről,

nyugalomról mesél. Különös erőkkel bíró
hősök lakják ezt a kívülállók számára sok-
szor láthatatlan, állandó mozgásban levő
univerzumot. Füzetlapokon őrzi őket a hosz-
szú hajú, barna szemű lány, akiről beszélge-
tésünk első percétől úgy éreztem, legalább
annyi energiát hordoz magában, mint a
japán rajzfilmek megállíthatatlan, legyőzhe-
tetlen szereplői.

Katira egy kedves ismerősöm, a Dr. Ber-
nády György Általános Iskolában kapusként
dolgozó Kovács Tibor – egy korábbi Hétköz-
napi történet főhőse – hívta fel a figyelmem.
Tőle tudtam meg, hogy van egy lány a nyol-
cadikosok között, aki rajzolással tölti a 
tanórák utáni szabad perceket. Megvártam
egyszer órák után, és megkérdeztem, lenne-
e kedve mesélni magáról, hobbijáról. Azon-
nal beleegyezett. Amikor a megbeszélt
időpontban találkoztunk, csak annyit kért,
hadd szóljon a túloldalon várakozó édesany-
jának, hogy nem indul még haza. Végül hár-
masban beszélgettünk.

– Mióta rajzolsz? – kérdeztem.
– Már kiskoromtól, de igazán három éve,

ötödik osztályban vált a szenvedélyemmé.
Azóta szinte minden szünetben előveszem a
füzetem, és folytatom a megkezdett munkát.
Anime- (sz.m.: japán stílusú rajzfilm) figu-
rákat szoktam megörökíteni, legtöbbször

emlékezetből. Sokat nézem ezeket a soroza-
tokat. Nemcsak a szereplők kinézetére,
hanem a beszédükre is odafigyelek, mivel
nagyon szeretnék megtanulni japánul. Las-
san kezdek is érteni ezt-azt. Otthon a rajzo-
lás mellett festeni is szoktam. Van úgy, hogy
megtetszik egy táj, és azt megpróbálom vá-
szonra vinni. Tavaszi, őszi hangulatú képeim
is vannak. Egy festményen kb. öt napig dol-
gozom, a rajzaim hamarabb elkészülnek. Ha
összeadjuk a tízperces
szüneteket, amelyeket
egy animére fordítok,
körülbelül két óra jön
ki. 

– Sosem fordult meg
a fejedben, hogy a művészeti líceumban
lenne a helyed?

– Ezt gyakran kérdezik tőlünk – szólalt
meg az édesanya –, de a lányom számára in-
kább szabadidős elfoglaltság a rajz, a festés,
nem több, mint egy szép hobbi.

– Kilencediktől matematika-informatika
szakon szeretnék tovább tanulni – vette át
újra a szót Kati –, ugyanis nagyon közel áll
hozzám a számok világa. Édesapám matek-
tanár, ha az időnk engedi, délutánonként
három-négy órát is gyakorolunk együtt. A
szöveges feladatok a kedvenceim, szeretem
a függvényeket, az egyenleteket, és a mér-
tannal sincs gondom.

Kati az elmúlt években rendszeresen részt
vett megyei matekversenyeken, idén beteg-
ség miatt maradt távol a megmérettetéstől –
tudtam meg édesanyjától. Aztán a másik
nagy szenvedélyére, a tekézésre terelődött a
beszélgetés.

– Kisiskolás koromban egy barátnőm vitt
el a tekepályára, és ott ragadtam. Azóta is a
Marosvásárhelyi Elektromaros Romgaz csa-
patához tartozom. Hetente kétszer, verse-

nyek előtt háromszor
járok edzésre.

– Emlékszel még az
első versenyedre?

– Barátságos mér-
kőzés volt. Azóta ko-

moly megmérettetéseken is részt vettem.
Szerénysége visszatartja, így édesanyjától

tudom meg, hogy tavaly a 12–14 évesek
Jászvásáron tartott országos bajnokságáról
Katalin aranyéremmel tért haza. Mivel
ebben a hónapban tölti 15. életévét, bekerült
az U18-as csapatba. Az ificsapat tagjaként
harmadik helyezést ért el a bajnokságban.

– Szerinted mi a legfontosabb a tekében,
mi szükséges a győzelemhez? – fordultam
újra a lányhoz.

– A kitartás a kulcs. Az, hogy ha nem is sike-
rült egy dobás, ne adjam fel, harcoljak tovább. 

Később az is kiderült, hogy Kati több más
sportágat is kipróbált, három évig taekwon-

dózott, kosarazott – érmet is szerzett –, 
egy ideje pedig Vajdaszentiványra jár lova-
golni.

– Szeretnék megtanulni díjlovagolni is, de
erre egyelőre nincs időm – tette hozzá.

– Hogy néz ki a legzsúfoltabb napod?
– Délig iskolában vagyok, onnan egyene-

sen a tekepályára visz az utam, kétórás az
edzés, aztán, ha hazaértem, eszembe jut,
hogy még tanulni is kellene valamit. Ha még
azután is marad pár szabad órám, mateko-
zom.

– Barátnőid vannak? – fűztem tovább a
kérdések sorát.

– Több lánnyal is jóban vagyok, a két leg-
jobb barátnőmmel pedig rengeteg időt töl-
tünk együtt. Az unitárius egyház ifjúsági
szervezetébe, az ODFIE-ba (sz.m.: Orszá-
gos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet) is együtt
járunk. 

– Felnőttként mivel szeretnél foglalkozni? 
– Olyasmivel, mint a tesóm. Ő IT-techni-

kus egy angliai iskolában. Ha ez nem jön
össze, akkor mindenképpen olyan szakmát
választanék, ami a matematikával kapcsola-
tos.

Önfeledt mosollyal köszönt el Kati beszél-
getésünk végén. Újra a füzetében rejtőző
hősök villantak fel előttem. Az a távoli világ,
amelynek bátor nyugalma ritka ajándék a
feladathegyek és virtuális álmok között ön-
magukat keresgélő fiatalok számára. Kata-
linnak ez megadatott. 

A legjobb dolog a színfalak mö-
gött, résztvevőként csodálni az ese-
ményeket. Ilyenkor nemcsak a
látvány szépségét tudod folyamato-
san falni, hanem mindennek részese
vagy: az izgalmaknak, az örömnek,
az összetartásnak és néha a stressz-
nek.

Az Elektromaros Technológiai
Líceum szalagavatóján megtapasz-
talhattam minden ilyen érzelmet, és
büszke vagyok, hogy egy ilyen
csoda részese lehettem.

A csodát nem csak a XI. évfo-
lyam hozta össze. Óriási segítséget
kaptak az osztályfőnököktől, akik
mindent megtettek a műsor színvo-
naláért. Nagy köszönettel tartozunk
hát a négy osztályfőnöknek: Páll
Melindának, Osváth Ildikó Ágnes-
nek, Selyem Katalin és Éva tanár-
nőknek.

Kreatív ötletekkel, jó javaslatok-
kal megszületett az előadás. Nagy
segítségünkre volt Selyem Ildikó ta-
nárnő, aki a bécsi és az angol ke-
ringő koreográfiáját összeállította,
és betanította a vállalkozó tánco-
soknak. A menyasszonyi ruhába öl-
tözött lányok és az elegáns
úriemberek produkciója sokak cso-
dálatát váltotta ki, vagy éppen
könnyeket csalt a szemekbe. 

A hagyományos nyárádmenti
néptáncnak is nagy sikere volt, a
koreográfiát a XI. osztályos Bartha
Róbert és Moldován Magdolna ál-
lította össze. Részesei lehettünk egy
igen vicces meglepetésprodukció-
nak, a fekete-fehér táncnak, melyet
Kiss Blanka évfolyamtársunk segí-

tett megtanítani a táncosoknak. El-
értük a célunkat, hisz a „meglepe-
tés” tükröződött a XII.-esek arcán.
Ha már nevetésnél tartunk, kiemel-
ném a leghumorosabb produkció-
kat, a paródiákat, melyek lényege
az volt, hogy minden XI.-es osztály
kiválasztott magának egy embert,
aki egy tanárt parodizált. Semmi-
féle sértésről nincs szó, minden
tanár beleegyezett abba, hogy paro-
dizálják, és ők is szakadtak meg a
nevetéstől.

Füzesi Klára XI. és Fodor Bo-
róka XII. osztályosok búcsúbeszé-
det mondtak társaiknak.
Meghatóak, elgondolkodtatóak,
mégis örömmel telt szavak voltak. 

Az est legfontosabb pillanata az
ünnepélyes szalagfeltűzés volt.
Ebben a szalagban benne volt az
első 18 év minden apró mozzanata.
Megnézhettünk osztályokról ké-
szült videókat, ami egyszerre volt
szomorú és vidám.

Miután mindenki szalaggal a
mellkasán, büszkén visszasétált
helyére, már csak az utolsó felvonás
maradt, a közös éneklés, a kapocs,
ami összeköti a két évfolyamot.
Gyönyörű volt.

Köszönettel tartozunk a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színháznak,
hogy helyet biztosított az esemény-
nek. 

Köszönettel tartozunk a vállalko-
zók és magánszemélyek nagylelkű
támogatásáért is. A fótókért külön
köszönet Vass Elek Szilárd fényké-
pésznek.

Balog Rebeka, XI. H osztály 

Szalagavató 

Újabb lapszám 
Gyerekkor Évszakai 
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A füzet titkai

Dr. Haynal Imre professzor, 
az ember és az orvos



műszaki rajz is szükséges, amely-
ben szerepelnek a kötelező berende-
zések, felszerelések. A területet
kötelezően be kell keríteni, kapuval,
gépkocsi-fertőtlenítő medencével el-
látni, biztosítani kell vízforrást, rám-
pát az állatoknak, elkülönítőket,
karámokat és karanténzónát a beteg
állatoknak, továbbá a működtetőnek
gondoskodnia kell (szerződésbe fog-
lalva) az elpusztult állatok elszállítá-
sáról is. Fontos, hogy legyen
szerződés valamilyen állategészség-
ügyi egységgel, állatorvossal, aki a
helyszínen bejegyzi az állatmozgatást. 

Tavalyelőttig kilenc – többek kö-
zött Dicsőszentmártonban, Bony-
hán, Sármáson, Rücsön stb. –
engedélyezett állatvásár működött a
megyében, majd a sajtó jelzésére az
országos állategészségügyi hatóság
ellenőrzést tartott, és úgy döntött,
hogy egy kivételével bezárja a töb-
bit, ugyanis némelyik feltételnek
nem tudtak eleget tenni. S bár több
helyen a technikai elvárásokat tel-
jesítették, a legnagyobb gondot az
jelenti, hogy az említett rendelet
kéri a Cégbíróság által kibocsátott
cégkivonatot és bejegyzési bizony-

latot (certificat constatator és certi-
ficat unic de înregistrare) is. Mivel
az utólag kibocsátott és módosított
helyi közigazgatási törvény tiltja a
helyi önkormányzatoknak a keres-
kedelmi gazdasági tevékenységet,
állatvásárt (és nem csak) csupán
úgy működtethet a polgármesteri
hivatal, ha kiszervezi a tevékenysé-
get (ahogy Marosvásárhelyen a pi-
acokat), vagy bérbe adja a
vásártereket magáncégeknek. 

Ioan Rus, a megyei igazgatóság
igazgatója elmondta, tavaly a kará-
csonyi ünnepek előtt néhány állat-
vásárteret ideiglenesen használtak,
hogy legyen ahol eladni a disznó-
kat. Azonban nem sokkal azután
felütötte a fejét az afrikai disznópes-
tis, és emiatt jelenleg tilos a sertés
szállítása, illetve forgalmazása a pi-
acokon. 

Dr. Kincses Sándor véleménye
az, hogy élelmiszer-biztonsági kö-
vetelmények miatt a legbiztonságo-
sabb, hogy ha húsboltokban
vásárolunk, mivel a kereskedelmi
forgalomban gyakorlatilag az ál-
latok születésétől fogva a húsfeldol-
gozásig követhető az út. Európában
már nem divat az udvaron, a ház

előtt vagy más, nem megfelelő hi-
giéniai körülmények között levágni
a fogyasztásra szánt állatot. Nálunk
még ragaszkodunk a hagyomá-
nyokhoz, amelyek homlokegyenest
ellentétben állnak a jogszabályok-
kal. 

Amint említettük, a megye egyet-
len jogszerűen üzemelő állatvására
a balavásári vasúti átjáró melletti.
Sagyebó István polgármester la-
punknak elmondta, hogy kilenc éve
működteti a vásárt egy magáncég,
amelynek 25 évre adták bérbe a
teret. Minden kedden állatvásár
van, pénteken pedig bolhapiac,
ezenkívül a megyei programban
szereplő megyei, illetve országos
vásárokat is megtartják. 

– Számításainkból kiderült, hogy
önkormányzati pénzen nem tudtuk
volna elvégezni az engedélyeztetés-
hez szükséges kötelező beruházáso-
kat, ugyanakkor nem is szabad
nekünk nyereségcélú tevékenységet
végezni, így a bérbeadást kellett vá-
lasztani. Ez jó megoldásnak bizo-
nyult, hiszen mi alig évi 6000 lej
bevételre tudtunk volna szert tenni,
míg a cég összesen 12.700 lejt fizet
nekünk – mondta a polgármester,
azt is hozzátéve, hogy egyre keve-
sebb állat cserél gazdát a piacon, 
leginkább a lókereskedők hozzák el

jószágaikat. A juhászok sem a pia-
con adják el juhaikat, bárányaikat,
hanem nagy tételben az arab orszá-
gokban értékesítik állataikat. 

Nyárádszereda évszázadok óta a
Nyárádmente vásárközpontja volt.
A központhoz közel, a Nyárád part-
ján levő helyen adnak teret mind a
kis-, mind az állatkereskedőknek.
Itt sem működik jó ideje az állatvá-
sár. Tóth Sándor polgármester el-
mondta, nem lesz állatvásár,
ugyanis nincs rá igény. 

– Hiába fektetünk be pénzt azért,
hogy megfeleljünk a követelmé-
nyeknek, hogy majd utólag kiderül-
jön, nem használják a vásárt. A
Nyárádmentén még él a hagyo-
mány, otthon vágják le az állatokat,
többnyire a gazdaságokban cserél-
nek gazdát. Lenne működtető cég,
de mivel bizonytalan a piac for-
galma, úgy döntöttünk, hogy nem
nyitunk állatvásárt.

A Nyárádmente egyik legismer-
tebb állatvására a hodosi volt. A pi-
actér most is áll, igaz, annyira
elhanyagolt, hogy távolról sem felel
meg az előírásoknak. Barabási Ottó
polgármester elmondta, szándékuk-
ban áll újra működtetni a vásárt.
Erről van is helyi tanácsi határozat-
tervezet, és ha elfogadják, 
egy szakértővel felmérik, felértéke-

lik a terepet, majd meghirdetik a
versenytárgyalást a működtető ki-
választására. A jogszabályok miatt
nem tudják húsvétig megnyitni,
de remélik, hogy nyárig korszerű
állatvásártér várja majd a gazdá-
kat.

Jó hírrel szolgált e téren Varga
Edömér, Bonyha alpolgármestere
is, aki elmondta, hogy az Alsó-Kis-
Küküllő mentén ismert és elismert
vásártér engedélyeztetése folyamat-
ban van. Ebben a hónapban már
megszervezik a versenytárgyalást,
vannak érdeklődő cégek is, így
esély van arra, hogy akár egy-két
hónapon belül – az állategészség-
ügyi szabályoknak megfelelően –
megnyissák. 

Ehhez hozzátehetjük, hogy a ha-
gyományőrzés mellett meg kell
végre érteni, hogy az állategészség-
ügyi szabályokat a fogyasztók érde-
kében – és nem ellenében – találták
ki és alkalmazzák. A háztáji állatvá-
gások pedig lassan a múlté lehet-
nek, kivéve talán egy-két turisztikai
hagyományőrző rendezvényt, hi-
szen ha már azt az utat választottuk,
hogy felzárkózunk a „civilizált” eu-
rópai országok sorába, akkor a
közös szabályokat is tiszteletben
kell tartanunk, a saját és mások
egészsége érdekében. 

Március elsejétől fogadják a
kérvényeket a 2018-as kifi-
zetésekre. Az okiratokat
május 15-ig kell eljuttatni a
megyei Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökséghez (APIA).
A zsúfoltság elkerüléséért a
gazdák postai értesítőt kap-
nak, amin feltüntetik a dosz-
szié benyújtásának dátumát
(napját), időpontját (óra) és
azt a központot, ahova be kell
adni az iratokat. Az elmulasz-
tásáért nem jár büntetés. Az
50 ha feletti területtel rendel-
kezők az APIA megyei kiren-
deltségéhez Marosvásárhely-
re, az 1 és 50 hektár közötti
gazdák a lakcím szerinti vidéki
központokhoz kell menjenek
(Marosvásárhely, Dicsőszent-
márton, Szászrégen, Maros-
ludas, Segesvár). Először a
10 hektárnál kevesebb föld-
del rendelkező farmereket
fogadják. 

Maros megyében várhatóan az
idén is mintegy 26.500 gazda
igényli majd a különböző támoga-
tásokat. Mint ismeretes, a 2015–
2020-as támogatási időszakban
több pályázati lehetőséget biztosí-
tanak a gazdáknak. Míg 2013-ban
alig 12 programcsomag volt, jelen-
leg 84-re lehet támogatást kérni. A
program szerint a
dossziékat már-
cius 1. és május
15. között veszik
át, május 16. és
június 1. között
ellenőrzik a kér-
vényeket, majd
július 1. és szep-
tember 30. között
várható a te-
repszemle, míg
az előleget októ-
ber 15. és no-
vember 30.
között utalják át,
a teljes összeg
pedig december
1. és 2019. már-
cius 31. között
kell a gazdák
bankszámlájára
kerüljön. 

Nagyon fontos, hogy a kérvé-
nyek be- nyújtása előtt a gazdák
aktualizálják az online rendszerben
a parcellák nyilvántartását, hogy
ne legyen eltérés az iratokban sze-
replő helyzet és a valós állapotok
között, mert ebben az esetben
megbüntetik a gazdákat, a támoga-
tást vissza kell fizetni. 

2018-tól azok az aktív farmerek,
akik több mint 5000 eurós támoga-
tásban részesültek, és nem rendel-
keztek kereskedelmi engedéllyel
(engedélyezett magánszemély vagy
kereskedelmi társaság), a támogatási
kérvényhez csak a pénzügyi hivatal-
tól kibocsátott előző évi jövedelem-
igazolást kell mellékelniük, nem kell
a korábban igényelt 200-as jövede-
lemnyilatkozat és a mezőgazdasági
tevékenységből származó 221-es jö-
vedelemigazolvány. 

Módosítás van a vidékfejlesztési
kiegészítő támogatások esetében
is, amikor a gazdák a szerződésben
foglalt parcellára kapnak pénzt töb-
bek között azzal a feltétellel, hogy
öt évig nem történik változás az
adott területen. Ez esetben 2018-tól
kivételt képeznek azok a parcellák,
amelyekről kiderül, hogy a katasz-
teri nyilvántartás szerint kisebbek,
mint a szerződésben megjelölt fe-
lület. Ugyanakkor nem bírságolják
meg a gazdát, amennyiben iga-
zolja, hogy a szerződésben foglalt
feltételeket azért nem teljesíti, mert

a parcella valamely természetvé-
delmi területhez tartozik. Újdon-
ság, hogy az idéntől különböző
környezetkímélő és öko-agrártá-
mogatás is igényelhető, ezekről ko-
rábbi lapszámainkban írtunk. 

Tavaly a gazdáknak területalapú
támogatásként 97,25 eurót fizettek
hektáronként, az újraosztott támo-
gatásból 1–5 hektár között még 5,
és 5–30 ha között 48,33 euró járt.
A zöldítésért 57,17 eurót fizettek
hektáronként. A fiatal gazdák még
24,31 eurót vehettek fel hektáron-
ként, 60 hektárig. Az országos ki-
egészítő támogatás (ANT)
növénykultúrákra 16 euró hektá-
ronként, cukorrépáért 72,69 eurót
vehettek át a gazdák. Tavaly 1
tonna tejért 22,19 eurót adtak. A
szarvasmarhára 88,68 euró, juhra
és kecskére 5,24 euró támogatás
járt állatonként. Egyes, a termelés-
hez kötött támogatásokra még nem
lehet tudni, hogy mennyit fizetnek,
ugyanis néhány terményre még fo-
lyamatban van a kérvények feldol-
gozása. A tejhasznú szarvas-
marháért az állattenyésztők még
442 eurót, a húsmarhára 519 eurót,
juhra és kecskére 25 eurót kaptak
egyedenként. Mint ismeretes, a
2018-as támogatások összegét a
benyújtott kérvények függvényé-
ben számítják majd ki a különböző
intézkedéscsomagokra szánt keret-
összegek arányában. (v.gy.)
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Mint ismeretes, Petre Daea me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési mi-
niszter tavaly év végén Válaszd a
juhot! (Alege oaia) címen kam-
pányprogramot kezdeményezett a
juhhús fogyasztásának a serkenté-
sére, aminek célja a hazai juhte-
nyésztés fellendítése. A
minisztérium szakértői tárgyaláso-
kat folytattak különböző piacigaz-
gatóságokkal és nagykereskedelmi
egységekkel, hogy minél nagyobb
mennyiségben vegyenek át és for-
galmazzanak juhhúst. A miniszter
tájékoztatója szerint hat ismert
nagyáruházat (Metro, Selgros, Au-
chan, Kaufland, Mega Image,
Penny) működtető cégvezető dön-

tött úgy, hogy támogatja a progra-
mot, az említett egységek 262 áru-
házában naponta több mint 37.200
kilogramm juhhúst vásárolnak, ami
azt jelenti, hogy havonta mintegy
1500 juhot vágnak le, dolgoznak fel
és értékesítenek a nagyáruházakban.
A program sikeréről a miniszter a
következőket nyilatkozta a sajtónak:
„Lám, egy esztenányi juhot vágnak
le így az ország legtisztább vidéké-
ről, a hegyi legelőkről, a szubalpesi
övezetből, odaadással és szeretettel
gondozott állatok ízletes, egészsé-
ges, jó minőségű húsát fogyasztják
az emberek. És a számításokban
még nem szerepelnek a piacokon ér-
tékesített jószágok és hús”.

A miniszter szerint 
Sikeres a Válaszd a juhot!

program 

Lehet igényelni a támogatásokat az APIA-tól
Postai értesítőt kapnak a gazdák 

Március 8-án 14 és 16 óra kö-
zött a marosvásárhelyi Sapi-
entia EMTE épületében a
kertészmérnök kar szervezé-
sében a 230-as teremben a
talajhumusz-menedzsmentről
lesz előadás. 

Létezik egy olyan gazdálkodási
forma, amely alapvetően a talajélet
természetes folyamatain, a növé-
nyek és a mikroorganizmusok
együttműködésén alapszik. Ez a ta-
lajhumusz-menedzsment, amelynek
módszertana holisztikus, integrált,
biológiai alapú és fenntartható.
Ebben a szemléletben a termőtalaj
egészsége helyreállítható, és erősít-
hető a humuszképződés. Az előadás
során az érdeklődők betekintést
nyerhetnek a mikroorganizmus–nö-
vény kapcsolat alapjaiba, informá-
ciót kaphatnak a talaj táplálékháló-
felépítéséről és értékesítéséről, szó
lesz azokról a hatásokról, amelyeket

korunk tipikus agrotechnikája és a
vegyszerezés gyakorol a talajra.
Ugyanakkor gyakorlati példákkal is
igazolják a módszer négy lépését.
Többek között olyan kérdésekre
kaphatnak választ a gazdák, hogy:
miként működik a talaj táplálékhá-
lója; milyen szolgáltatásokat kapha-
tunk a mikrovilágtól; milyen
összefüggések vannak a növény és
mikrobák között a tápanyagfeltá-
rásban, a -megőrzésben, a vízgaz-
dálkodásban és a növény-
védelemben. Képet kaphatnak arról
is a jelenlevők, hogy milyen káros
hatása van az emberi tevékenység-
nek a talajra, illetve hogy ezt mi-
ként lehet kiegyensúlyozni az új
talajművelési eljárásokkal (notill,
mintill, striptill). 

Bővebb felvilágosítás a témával
kapcsolatosan a www.agrofutura.hu
honlapon és a 0764-578-098-as te-
lefonszámon. 

Talajhumusz-menedzsment

Szűkülő állatvásárterek 

Szerkeszti: Vajda György

Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)

A támogatásnak köszönhetően fellendülhet a húshasznú  szarvasmarha tenyésztése Fotó: Vajda György



Száz nappal az oroszországi lab-
darúgó-világbajnokság előtt beje-
lentette vb-keretét az M4 Sport. Az
esemény rangjának megfelelő csa-
patot állított össze a tornát közvetítő
csatorna.

A 11 rendező városból öt kom-
mentátor közvetíti a mérkőzéseket.
A csapatot olyan rutinos, sokak által
jól ismert kommentátorok erősítik
majd, mint Hajdú B. István, Knézy

Jenő, Ujvári Máté és Varga Ákos. A
keret ötödik tagjaként egy „saját ne-
velésű” kommentátorra esett a vá-
lasztás. Lukács Viktornak ez lesz az
első igazán nagy labdarúgó-világ-
eseménye, de az utóbbi években
több kiemelt mérkőzésen is bizo-
nyította, hogy nemcsak a jövő,
hanem a jelen is az övé.

Az oroszországi stáb mellett a
magyar stúdióból jelentkező műsor-

vezetői gárdát is jól ismerik a csa-
torna nézői. Petrovics-Mérei And-
rea hétről hétre a Bajnokok Ligája
háziasszonya, Molnár Mátyás és Ti-
hany Viktor az NBI-es mérkőzések
és az összefoglalóik, a Góóól! és
Góóól!2 házigazdái. Berkesi Judit
ezúttal nem a helyszínről szállítja a
legfontosabb információkat, hanem
műsorvezetőként foglal helyet a
stúdióban.

„A két évvel ezelőtti Európa-baj-
nokság is bebizonyította, hogy a
magyar emberek imádják a labda-
rúgást. Ezúttal a honfitársaink nél-
kül rendezik meg az év
futballeseményét, de tisztában va-
gyunk vele, hogy abban az egy hó-
napban az egész ország az M4
Sportra figyel majd. Ennek megfe-
lelően alakítottuk ki a műsorvezetői
és kommentátori csapatot is. Ruti-
nos szakemberek, valamint pályá-
juk elején járó, ígéretes jövő elé
néző, saját nevelésű kollégák
hozzák majd közelebb a nézők-
höz a történéseket” – fogalmazott
Székely Dávid, az M4 Sport csa-
tornaigazgatója. Hozzátette, hogy
több olyan technikai és informá-
ciós megoldást terveznek a világ-
bajnokságra, amire korábban
Magyarországon még nem volt
példa.

Minden mérkőzés látható lesz
majd az M4 Sporton, és a párhuza-
mosan megrendezésre kerülő mér-

kőzéseket is élőben közvetíti a köz-
média. A nézők naponta friss össze-
foglalókkal kezdhetik és zárhatják
a napot az M4 Sporton. A nyári vi-
lágbajnokság eseményeivel a köz-
média minden csatornája kiemelten
foglalkozik majd. Az m4sport.hu
pedig folyamatosan exkluzív érde-
kességekkel, statisztikákkal, egyedi
tartalmakkal készül az online felület
látogatói számára. A felhasználók a
világ egyik legjobb statisztikai cé-
gének segítségével a játékosok
mozgásáról, labdaérintéséről, lövé-
seiről is élőben találnak majd infor-
mációt, így kiderül például, merre
helyezkedett Lionel Messi, hány-
szor került helyzetbe Cristiano Ro-
naldo, vagy éppen ki passzolt
legtöbbször Neymarnak. Akkor is
érdemes lesz a közmédia sportcsa-
tornájának honlapjára kattintaniuk,
ha már a csapatok érkezését, pálya-
bejárását és bemelegítését is meg-
szakítás nélkül szeretnék
végignézni.

A Hargita megyei kézilabda-baj-
nokság harmadik, marosvásárhelyi
teremtornáján mindkét mérkőzését
megnyerte a helyi Active 7, így
nagy lépést tett a bajnoki cím meg-
szerzése felé, ugyanakkor maximá-
lis pontszámmal vezeti a tabellát: öt
találkozón öt győzelemet ért el az
együttes, amelynek gólaránya 210-
96. A Kulcsár László (Kuli) által ed-
zett Active 7-et hat ponttal
lemaradva a Zetelaka követi, azon-
ban egy mérkőzéssel kevesebbet
játszott. 

A teremtornán a vásárhelyiek 37-
15-re legyőzték a csíkszeredai
„öreglányok” csapatát, az NKSZ-t,
míg a torna zárótalálkozóján 52-19
arányban diadalmaskodtak Szent-
egyháza ellen, az összecsapáson
Bíró (Peres) Zita 19 (!) gólt szerzett. 

Íme az eredmények: Active 7 –
Csíkszeredai NKSZ 37-15 (18-8),
Székelyudvarhelyi Bányai – Szent-
egyháza 21-40 (11-18), NKSZ – Szé-
kelykeresztúr 21-13 (11-8) és Active
7 – Szentegyháza 52-19 (21-9). Ér-
dekességként említhető meg, hogy
nem ez volt a helyi alakulat legna-
gyobb győzelme a bajnokságban,
ugyanis az idény első teremtornáján,
Szentegyházán Moldovan Anna Má-
riáék 56-16-ra leiskolázták a Bányait. 

A következő teremtornát március
17-én Székelykeresztúron rendezik,
ahol az Active 7 a Bányai és a hazai
együttes ellen lép majd pályára. A
székelyudvarhelyi teremtornát majd
a zetelaki (április 14. vagy 15. ) és a
székelyudvarhelyi (május 11.) követi.

A marosvásárhelyi teremtorna ta-
lálkozóit a Loredana Pop, Adrian
Nacu és Andrei Guşat alkotta bírói

hármas jól vezette. A két mérkőzé-
sen a következő játékosok léptek
pályára: Zsók Gyöngyi és Babó
Melinda – kapusok; Moldovan
Anna Mária (csapatkapitány), Vasi-
lescu (Gergelyfi) Erzsébet, Bíró
(Peres) Zita, Veronica (Székely) Or-
menişan, Alisa Ormenişan, Orbán
Mária, Bab Tímea, Bíró (Kádár)
Kinga, Andrea (Halász) Iuga, Dan
(Rendes) Melinda, Renata Rău és
Loredana Conţiu – mezőnyjátéko-
sok. 

Nem vett részt a tornán Marie
Dreger, viszont a pálya széléről
szurkolt Margareta (Vinţe) Iambor,
Anamaria Cerghizan – akik még sé-
rüléssel küszködnek – , és Alina
Inţa is. Utóbbi családostul Angliá-
ban telepedett le, ahol az Északi Te-
rületi Ligában szereplő Newcastle
városának öreglányok együttesét, a
Newcastle Vikings Handball Clubot

erősíti, lánya, a 16 éves Alexandra
pedig az alakulat U16-os játékosa. 

Érdekességként említhető meg,
hogy a tornán újra pályára lépett az
Olimpic együttesében nevelkedett 17
éves Alisa Ormenişan is, aki így édes-
anyjával, Veronica (Székely) Orme-
nişannal, az Armedica és az
Elektromaros egykori játékosával
szerepelt egy csapatban. (Egyébként
a csapatkapitány Moldovan Anna
Mária is játszott már barátságos talál-
kozókon kislányával, a 14 éves Ani-
tával együtt, aki a helyi Pegasus
Handbal SE leigazolt játékosa, az ala-
kulat egyik legjobbja.) Alisa Ormeni-
şan a csapat legfiatalabb játékosa, míg
az alakulat legidősebbjei Vasilescu
(Gergelyfi) Erzsébet és Zsók Gyön-
gyi: mindketten 58 évesek. Előbbit
csapattársai „Buni”-nak becézik, hi-
szen szabadidejében a 4 és 5 éves
kisunokáira ügyel…

Labdarúgó-világbajnokság június 14. és július 15. között, élőben az M4 Sporton!
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Fotó: Czimbalmos Ferenc

Az M4 Sport stábja a 2018-as 
labdarúgó-világbajnokságon

* kommentátorok: Hajdú B. István, Knézy Jenő, Varga Ákos,
Ujvári Máté, Lukács Viktor

* műsorvezetők: Berkesi Judit, Petrovics-Mérei Andrea, Mol-
nár Mátyás, Tihany Viktor

Czimbalmos Ferenc

Az Active 7 a bajnoki cím megszerzését 
tűzte ki célul

A 2018-as kerékpáros verseny-
szezon itt van a küszöbön mind
hazai, mind nemzetközi szinten. A
Romániai Kerékpáros-szövetség el-
nöke, Novák Károly Eduárd egyre
magasabbra helyezve a lécet, sze-
mélyes célját követve, Brazíliába
utazik március 22–25. között a
para-pályakerékpár-világbajnok-
ságra. Két évvel a paralimpiai játé-
kok után visszatér Rióba, hogy
revansot vehessen. Biciklis csapa-
tával, a Team Novákkal kapcsolat-
ban azt mondja, a három értékes
ukrán légiós segítségével növelni
szeretné a hazai kerékpározás szín-
vonalát. Nem utolsósorban említést
tesz a centenáriumát ünneplő Ro-
mániai Körversenyről, ahová még
több hazai csapatot várnak a straté-
giailag megválasztott útvonalra.
Lépésről lépésre haladva

Novák Károly Eduárd, aki 42
évet tölt ez év júniusában, továbbra
is folytatja saját egyéni karrierjét.
Nemrég tért vissza egy háromhetes
törökországi edzőtáborból, ahol a
nevét is viselő csapatával együtt ké-
szült. A következő három hétben
Olaszországban készül a Rio de Ja-
neiróban március 22–25. között
megszervezendő para-pályakerék-
pár-világbajnokságra. „Lépésről lé-
pésre haladva érem el a formámat,
kemény munka árán. A következő
három héten specifikus pályakerék-
páros edzéseket fogok végezni.
Olaszországból repülök majd Bra-
zíliába. Úgy érzem, Rio visszahív.
Ez a világbajnokság nem szerepelt
a terveim között, de a Nemzetközi
Parakerékpáros Szövetség gyűlé-
sén, ahol tag vagyok, azt mondtam,
hogy versenyezni fogok. Így három
hónappal ezelőtt elkezdtem a felké-
szülést, és hiszem, hogy visszaáll-
hatok a pódiumra” – nyilatkozta
Románia egyetlen paralimpikonja.
A Team Novák csapat három ukrán
sportolóra alapoz

Novák Károly Eduárd bizakodó
a kontinentális csapatának esélyeit
latolgatva ebben a versenyszezon-
ban. A Team Novák három nagyon
erős országúti kerékpárossal gazda-
godott. „Válsághelyzet lévén, ami

az ukrán kerékpáros csapatokat il-
leti, sikerült leigazolnunk három ér-
tékes versenyzőt: Mihai
Kononenkót, aki tavaly összesen
250 UCI-pontot gyűjtött, Olekszan-
der Prevart és Andrij Bratascsukot,
aki szintén 100 UCI-ponttal rendel-
kezett 2017-ben. Úgy gondolom,
hogy nagyon jó csapat állt össze.
Elképzelésem, hogy az itthoni spor-
tolók tapasztalatot gyűjtsenek tőlük,
és a romániai kerékpársportot olyan
szintre emeljék, mint Ukrajnában”
– mondta a Team Novák alapítója. A
csapat legfőbb célja a három hazai
nagy körverseny (Szebeni Körver-
seny, Bihari Körverseny és a Székely-
föld Kerékpáros Körversenye), de a
környező országok (Szerbia, Ma-
gyarország, Lengyelország, Bulgária)
körversenyeiről sem feledkeznek
meg. „Nagyon tartalmas versenynap-
tárunk van, 60-70 nap versenyzés-
sel”, teszi hozzá Novák Eduárd.
Több mint 120 induló 
Románia körversenyén

A Romániai Kerékpáros-szövet-
ség elnöke utalt a négy körverseny
kalendáriumba való bejegyzésének
a fontosságára, legfőképpen az
ötévnyi kihagyás után, szeptember
8-án újra startoló Románia-körver-
senyre. „A rendezvény centenáriu-
mához érkezett. Külön öröm
számomra, hogy a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező körversenyt az
Ifjúsági és Sportminisztérium támo-
gatja. A verseny útvonala összeköti
az ország régióit: Gyulafehérvár–
Nagyszeben, Nagyszeben–Brassó,
Brassó–Focşani, Buzău–Tărgo-
vişte, az utolsó szakasz Bukarest-
ben lesz. Reméljük, hogy
népszerűségnek örvend majd a ver-
seny, valamint a csapatok is úgy
lesznek kiválasztva, hogy minél ho-
mogénebb legyen a mezőny. A
meghívottak kontinentális csapa-
tok, sok nemzeti csapat és csak né-
hány klubcsapat lesz. Így 120-140
fős mezőnyre lehet számítani. Sze-
retnénk, hogy a színvonal évről
évre nőjön, és természetesen minél
több romániai kerékpáros tudjon
részt venni ezen a versenyen” – ma-
gyarázta Novák Károly Eduárd.

Novák Eduárd dobogóra számít
a pályakerékpár-vb-n

* Két mérkőzéssel folytatódnak ma este a labdarúgó
Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágói: a
Tottenham Hotspur az idegenben elért döntetlent (2-2)
követően kedvező helyzetben fogadja a Juventust (TV:
M4 Sport, Telekom Sport 1, Szlovák 1), míg a Man-
chester City hazai mérkőzése a Basel ellen (Telekom
Sport 2) formalitásnak tűnik (az első mérkőzésen az
angol csapat 4-0-ra nyert).

* A Fiorentina és a Cagliari futballklub is visszavo-
nultatja a vasárnap elhunyt Davide Astori mezszámát.
A 31 évet élt hátvéd ugyanis 2008 és 2016 között a
Cagliariban – illetve kölcsönben a Romában és a Fio-
rentinában –, majd 2016 és 2018 között a Fiorentiná-
ban is ezt a számot viselte. A firenzeiek

csapatkapitányát vasárnap hajnalban álmában érte a
halál, szívrohamot kapott a csapat udinei szállásán. A
tragédia miatt az élvonal és a másodosztály vasárnapi
mérkőzéseit elhalasztották. A Bajnokok Ligájában és
az Európa-ligában egyperces gyászszünettel kezdőd-
nek a meccsek ezen a héten, az udinei ügyészség pedig
vizsgálatot indított Astori halála miatt.

* A Hollandia elleni, győri Európa-bajnoki selejtező
előtt búcsúztatják el a magyar női kézilabda-válogatottól
Görbicz Anita korábbi csapatkapitányt. A magyar szö-
vetség (MKSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint a
találkozó március 22-én, csütörtökön 18 órakor kezdődik
a győri Audi Arénában. Az Európa-bajnoki ezüstérmes,
világbajnoki bronzérmes holland csapat ellen az irányító
– aki a decemberi világbajnokságon játszott utoljára a
magyar válogatottban – nem lép pályára.

Röviden



Hűséges olvasója vagyok a Népújságnak, figye-
lemmel olvasok minden cikket, megoldom a kereszt-
rejtvényeket, de már több alkalommal felfigyeltem,
hogy a közúti közlekedéssel kapcsolatos rovatokban
pontatlan, nem megfelelő kifejezések jelennek meg.
Már több mint 3 évtizede közlekedési rendszabályo-
kat (KRESZ) tanítok. Megrökönyödéssel olvastam a
február 28-i lapszámban, hogy a közúti rendőrség
több gépjármű törzskönyvét is felfüggesztette és a
gépjárművezetőket 9–20 büntetőpont értékű bírsággal
sújtotta. 

Ezekkel kapcsolatosan a következőket szeretném
pontosítani. A törzskönyvet (carte de identitate) a
Gépjármű-lajstromozási Hivatal (RAR) bocsátja ki,
ami tartalmazza a gépjármű műszaki adatait és a tu-
lajdonos nevét, lakcímét, amit nem kell a gépjármű-
ben tartani, vagyis a közúti rendőrség sohasem
függeszti fel. A gépjárműben mindig a for-
galmi engedély (certificat de înmatriculare) kell le-
gyen, a többi személyes irat mellett. A rendőrség a
forgalmi engedélyt függeszti fel, ha a gépjárműnek
valamilyen meghibásodása van, vagy hiányosak az
autó iratai. 

Ami a büntetőpontokat illeti, a következőkre sze-
retnem felhívni a figyelmet. Büntetőpontokat a bírság
mellett mellék- vagy kiegészítő büntetésként alkal-
maznak, ami lehet 2, 3, 4 vagy 6 büntetőpont, megta-
lálható a 195/2002-es sürgősségi kormányrendelet
108-as cikkelyében. Ha a gépjárművezető összegyűj-
tött 15 büntetőpontot, a jogosítványát 30 napra füg-
gesztik fel. 

A február 28-i lapszámban úgy jelenik meg, hogy
9–20 büntetőpont értékű bírsággal sújtják a 3,5 ton-
nánál nagyobb teherbírású járművek vezetőit, ha
havas, jeges úton nincsenek hólánccal felszerelve.
Helytelen, mivel a bírság értéket bírságpontokban
számolják, nem büntetőpontokban, egy bírságpont je-
lenleg 145 lej. A bírságpontokat a 195/2002-es sür-
gősségi kormányrendelet 98-as cikkelyében találjuk.
Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert nagyon sok
gépkocsivezető téveszti össze a büntető- és a bírság-
pontokat. 

Ezzel a pontosítással szeretném felhívni a figyel-
met a kifejezések helyes használatára, remélem, sen-
kit sem sértettem meg, maradok tisztelettel.

Keresztesi Ernő KRESZ-tanár

Pontosítások

A Maros Megyei Munkaközve-
títő Hivatal az EURES Románia
révén 30 dániai munkahelyet hirdet
meg kézbesítői munkakörbe (lapok,
újságok, csomagok). 

Az alkalmazottakat Jütland kü-
lönböző városaiban foglalkoztatják.
A szerződés legkevesebb 6 hónapra
szól. 

A órabér körülbelül bruttó 17
euró. A jelentkezőknek B kategóri-
ájú hajtási jogosítványuk és angol-
nyelv-ismeretük kell legyen. 

Azok, akik érdeklődnek a mun-
kahelyek iránt és megfelelnek a fel-
tételeknek, az angol nyelven
kitöltött Europass típusú CV-t e-

mailben kell elküldjék a 
driftsservice@daoass.dk címre. 

Fel kell tüntetni, hogy a munka-
helyajánlatot az EURES Románia
hálózaton találták. 

Az érdeklődők a
www.eures.anofm.ro honlapon tájé-
kozódhatnak. 

Bővebb tájékoztatásért a maros-
vásárhelyi munkaközvetítő hivatal
keretében működő EURES-irodá-
hoz lehet fordulni, Iuliu Maniu utca
2. szám, telefon: 0265-266-553
vagy 0265-269-247, 109-es mellék-
állomás. 

Jelentkezési határidő: 2018. már-
cius 18. (mezey)

Dániai munkahelyek

A minap a színész Gary Oldman
Oscar-díjat kapott a Winston Chur-
chillt megszemélyesítő színészi
alakításáért. Churchillel kapcsola-
tosan meg kell jegyezni, hogy a II.
világháború kimenetelében döntő
szerepet játszó részvétele mellett
neki tulajdonítható egy híres mon-
dás is: „A demokrácia a legrosz-
szabb kormányzási forma – nem
számítva az összes többit, amellyel
az emberiség időről időre megpró-
bálkozik”. Vagyis a sok rossz közül
a demokrácia a legkevésbé az.

A demokratikus berendezkedésű
államok alapelve a törvények
uralma, angolul a „rule of law”,
ami a gyakorlatban azt jelenti,
hogy az emberi kapcsolatokat
absztrakt jogszabályok mentén
szabályozzák. 

Ennek előnye elviekben az,
hogy az emberi kapcsolatok szabá-
lyozásából kikerül a szubjektív
komponens, egy absztrakt, merev,
imperszonális és általános, min-
denkire alkalmazandó szabályt al-
kalmaznak. 

Ennek eredményeképpen a tör-
vény előtt mindenki egyenlővé
válik, függetlenül bármilyen más
kritériumtól, megszűnnek az osztá-
lyok (például a múltban ismert ren-
dek, kasztok, a nemes, nem nemes
különbségtétel stb.) és előjogok,
ítélkezni felette elviekben nem egy
szubjektív személy fog saját belá-
tása szerint (pl. a király), hanem
egy szakember vagy szaktestület
(bírák). 

Az ítélkezés során a bírák nem
saját belső meggyőződésük szerint
döntenek, hanem a törvényt alkal-
mazzák arra a tényállásra, amit bi-
zonyítékok segítségével
megállapítottak.

Habár ennek a rendszernek
megvannak a hátulütői (pl. a tör-
vény hideg, sokszor az emberi té-
nyezőt figyelmen kívül hagyó

jellege, a bírói tényállástisztázás
emberi határai, a bizonyítékok ma-
nipulációja stb.), elsődleges elő-
nye, hogy egy bizonyos előre
ismert szabályrendszer szerint mű-
ködik, objektivitásra törekszik,
biztosítja a törvény előtti egyenlő-
séget, és megpróbálja felpuhítani a
törvény szigorát bizonyos jogelvek
útján, figyelembe véve az embert
és a konkrét helyzetet.

Tehát Churchillt parafrazálva,
amennyiben a demokrácia a legke-
vésbé rossz a sok rossz rendszer
között, a jogszabályalapú igazság-
szolgáltatás is a legjobb a többi
igazságszolgáltatási rendszerhez
viszonyítva.

Sokfajta igazság létezik, az ab-
szolút igazságra csupán törekszik
az ember, az igazságszolgáltatás
csak a jogi igazságot képes megva-
lósítani.

A gyakorlatban sokszor talál-
kozni azzal a problémával, hogy
amikor az átlagember először kerül
kapcsolatba az igazságszolgáltatás-
sal, nincsen tisztában bizonyos
igazságügyi alapvető fogalmakkal,
annak ellenére, hogy az igazság-
szolgáltatás működése a jogállam
garanciája, amely nélkül nincsen
demokrácia.

Megérne egy külön misét az is,
hogy az elemi és középiskolában
például a felsőfokú matematika
mellett a polgári, civil nevelés, a
törvénykezési és törvényhozási
alapfogalmak tanítása, személyi-
ségfejlesztési, társadalomműkö-
dési alapfogalmak, személyes
pénzügyi menedzsment, önkéntes-
ség ösztönzése és más hasonló
tantárgyak is helyet kellene kapja-
nak. 

Ha így lenne, akkor talán az
egyszeri ember és négyévente vá-
lasztópolgár is tisztában lenne az
ügyész-ügyvéd-bíró-közjegyző-jo-
gász különbséggel, tudná, hogy mi
a különbség a parlament és a kor-
mány között, vagy hogy egy váro-
son áthaladó rossz útért nem
mindig a polgármester a hibás. 

Jelen cikksorozatban néhány, az
igazságszolgáltatással kapcsolatos
alapfogalmat és tudnivalót fogla-
lunk össze, azokra a kérdésekre
alapozva, amelyekkel az évek
során találkoztunk.

A tárgyalások a tárgyalóterem-
ben zajlanak, amelyek alapesetben
nyilvánosak, a belépés pedig sza-
bad mindenkinek, természetesen
az általános illemszabályok betar-
tásával (pl. mindenki számára na-
gyon zavaró a mobiltelefon csöngése).
Ha a tárgyalás nem nyilvános, erről a
szolgálatos csendőr/apród értesíti a
jelenlevőket.

A bírósági tárgyalásokon a dön-
tést a bíró (judecător, preşedinte de
comlet) hozza meg, az ügyész
(procuror) már nem „mindenható”,
mint a kommunizmusban gyakor-
latilag volt, ugyanolyan résztvevő,
mint a többi fél.

Az ügyész szerepe elsősorban a
nyomozati szakaszban hatványo-
zott, amikor felügyeli a rendőrségi
nyomozást. Az ügyész is nyomoz-
hat bizonyos esetekben, de alap-
esetben ez a rendőrség dolga. A
kifogásolt rendőri/ügyészi intézke-
déseket a felettes ügyésznél vagy a
bíróságon lehet megóvni.

A polgári perek általában illeték-
kötelesek (taxă judiciară de
timbru), a tévhittel ellentétben nem
mindig a pertárgy 10%-át kell be-
fizetni, az illetékszámítás ennél bo-
nyolultabb, illetve vannak fix
illetékű keresetek is. Az illetékeket
a polgármesteri hivatal kasszájába
kell befizetni. Bizonyos esetekben,
a családi jövedelem családtagokra
leosztott mértékének függvényé-
ben, illetékmentességért, -csökken-
tésért vagy felosztásért lehet
folyamodni – a jövedelmet igazoló
iratok csatolásával –, erről a bíró-
ság dönt.

A büntetőperek illetékmentesek,
de ez nem jelenti azt, hogy min-
denkit fel lehet jelenteni „ingyen”,
és majd a rendőrség „jól elintézi”,
mert az alaptalan feljelentésnek is
vannak következményei.
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Szerkesztette: Mezey Sarolta

Az igazságszolgáltatásról általánosan (I.)

Az Alpha Transilvană Reménység bálja
Egy fiatal zenész kezelésére

gyűjtenek

Pályázatot hirdet 
a Rákóczi Alapítvány

A kanadai Rákóczi Alapítvány
pályázatot hirdet a 25. Diákok Ha-
tárok Nélkül – Magyarságismereti
Mozgótábor programjára.

Tanulmányaikban eredményes,
tehetséges, kreatív, talpraesett, 15-
19 éves, középiskolai, gimnáziumi,
líceumi, szakközépiskolai tanulói
jogviszonnyal rendelkező fiatalok
jelentkezését várják, akik népünk
történelme, hagyományai, irodalma
és műemlékei iránt érdeklődnek.

A Magyarságismereti Mozgótá-
bor célja: határon túli magyar fiata-
lok magyarországi körútja,
melynek során mélyebben megis-
merkednek a magyar történelem-
mel, kultúrával, művészetekkel.
Megismerkednek továbbá az ott-
honról vitt kulturális értékekkel, és
a tábor tagjai számára közkinccsé
teszik.

A mozgótábor helyszínei: Pécs,
Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap).

Időpontja: 2018. június 28. – jú-
lius 9.

A pályázathoz csatolni kell: egy
önéletrajzi leírást, elérhetőséget,
személyi adatokat, a tanár, lelkész
és közéleti személyiség ajánlását,
nyilatkozatot arról, hogy először
vesz részt a táborban, felbélyegzett
válaszborítékot. 

A pályázatot a területileg illeté-
kes referensnek kell elküldeni. 

A Maros megyeiek az alábbi
címre postázzák a pályázatokat:

Péntek Bori 407343, Şaula nr.
37, jud. Cluj, România.

E-mail:
pentekborbala@gmail.com

Határidő: 2018. április 6.
A pályatételek közül egyet kell

kidolgozni 2-3 oldal terjedelemben
(12-es Times New Roman betűtí-
pussal), vagy kézzel írva.

A tételek a www.rakoczialapit-
vany.hu honlapon olvashatók. 

– Mit üzen ma számodra Mátyás
király? Meséld el életét, miért tart-
ják magukénak nemcsak a magya-
rok, de a szlovákok és a románok
is?

– Mesélj Semmelweis életéről,
munkásságáról! Milyen nagy felis-
merése volt, és milyen nehézséggel
kellett megküzdenie? Milyen példát
mutat számodra Semmelweis? Te
hogyan tudsz, tudnál példát mutatni
társaidnak?

– Milyen módon emlékeznek
meg lakhelyeden, a közösségedben
a szabadságharcról? Miről mesél-
nek a régi feljegyzések?

– Válassz ki egy 48-as hőst, és
fogalmazz meg egy levelet az ő
szemszögéből, az akkori korból, az
akkori forradalmi hangulatból.

– A nemzet vagy nemzettudat és
a sport összefonódása 

– „Menni vagy maradni – elván-
dorlás kontra szülőföldön maradás”
– videoanyag. 

A nyertes pályázók ingyenesen
vehetnek részt a Magyarságismereti
Mozgótáborban.

Március 17-én 18 órától az Alpha
Transilvană Alapítvány negyedik
alkalommal rendezi meg a Re-
ménység bálját a Romarta Luxury
Events együttműködésével.

A bál hagyományosnak számít az
alapítvány történetében. Ez alkalom-
mal elismeréssel adóznak barátaik-
nak és támogatóiknak, akik melléjük
álltak 25 éves tevékenységük során,
és köszönetet mondanak mindazért,
amit közösen sikerült elérniük.

Az Alpha Transilvană Alapítvány
ez alkalommal is humanitárius
ügyet helyez az esemény közép-
pontjába. Fő céljuk, hogy a rákban
szenvedő, 26 éves Emil Baier or-
vosi kezelésének költségeit előte-
remtsék.

Emil tehetséges, fiatal zenész,
akit keményen próbára tesz egy rit-
kán előforduló, hashártya mögötti

(retroperitonealis), 20x18x16 centi-
méteres óriásdaganat. Bár a daganat
a hat kemoterápiás kezelés hatására
valamelyest összezsugorodott, Emil
a családja segítségével Németor-
szágban, Hamburgban készül el-
kezdeni egy speciális, genetikai
teszteken alapuló kezelést, amely
kemoterápiát, sugárterápiát és hi-
pertermiás kezelést foglal magába,
amivel felkészítik egy olyan mű-
tétre, amelyre az itthoni körülmé-
nyek között nem lenne lehetőség.

Az Alpha Transilvană Alapítvány
és általában a romániai civil szerve-
zetek számára súlyos megpróbálta-
tásokat hozott az elmúlt év, ennek
ellenére nem adják fel, tovább har-
colnak és tevékenykednek azokért,
akikért létrejöttek. Kapcsolattartó:
Adrian Călugăr, tel.: 0721-277-762.
(m)



Dicsőszentmártonban, a Há-
rom Fenyő vendéglőben
nemrég a 38. alkalommal ke-
rült sor az Alsó-Kis-Küküllő
menti hagyományos borver-
senyre. A környékbeli borá-
szokat, borosgazdákat meg-
mozgató, díjkiosztással egy-
bekötött borkóstolásos va-
csorát immár 20. alkalommal
szervezte meg a Szent Márton
Borlovagrend. 

A dicsőszentmártoni borlovag-
rend tagjai több ízben is megfogal-
mazták rendezvényeik célját, mely
mindenekelőtt a Kis-Küküllő menti

minőségi bor termelésének és fo-
gyasztásának népszerűsítése. A feb-
ruár 17-én tartott borversenyről
Orbók Ferencet, a borlovagrend
nagymesterét kérdeztük. Mint el-
mondta, az eseményen a balavásári
Kis-Küküllő Borlovagrend is kép-
viseltette magát, ugyanakkor érkez-
tek vendégek az anyaországból és a
Vajdaságból is. A magyarországi
Bogács községből Darágó Károly
nagymester vezetésével négy Szent
Márton borlovagrendi tag érkezett,
csapatuk nyolc bormintával neve-
zett be, a vajdasági Horgosról pedig
a Szent Orbán Borlovagrend tagjai
vettek részt. A szombati díjazásra
készülve már csütörtök délutántól
zajlott a borok – száraz, félszáraz,

félédes, édes, a rozék és a vörös –
minősítése és besorolása. Aznap
felszámozták, pénteken úgy kerül-
tek a bírák asztalára. A tizenöt tagú
bírálóbizottságnak a négy anyaor-
szági bogácsi bírón kívül Tana
Cristina, a Liliac borászati vállalat
szaktanácsadója, Cozma Ferenc, a
mezőkölpényi borászati vállalat ve-
zetője, Cozma Erzsébet Marosvá-
sárhelyről, Tóth Csaba, a
gyulafehérvári katolikus érsekség

főborásza, Papp Péter nagyenyedi
borász, a Magyar Borakadémia
tagja, Bolgár Jenő agrármérnök,
dicsőszentmártoni borász, Takács
Péter Verpelétről, Viniczay Sán-
dor, a Borászati Füzetek szerkesz-
tője, Séra Péter és Séra Mihály
ugyancsak az anyaorszából, vala-
mint Szűcs Zoltán, a budafoki 
Promontórium Borlovagrend
nagymestere is tagja volt. A ver-
senyre 179 bormintával neveztek
be, közülük 44 szerzett aranyér-
met. A borverseny fődíját a hely-
béli Nicu Făgeţan vihette el, a
második helyezett Sikó Albert

szintén dicsőszentmártoni, harma-
dik pedig a horgosi Biró Nándor
lett.

A dicsőszentmártoni borlovag-
rend zászlós bora az olaszrizling,
ezért szokásukhoz híven az olasz-
rizlinget külön is díjazták. A legjobb
olaszrizling minősítést az idén a mi-
kefalvi 87 éves Török Gyulának
ítélték oda. A következő borver-
senyt november 10-én tartják,
ugyanakkor ünneplik majd a dicső-
szentmártoni Szent Márton Borlo-
vagrend megalakulásának tizedik
évfordulóját is.
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Borverseny Dicsőszentmártonban
Negyvennégy aranyérmet osztottak

A Mi leszek, ha nagy leszek?
című, különböző életpályákat
bemutató interaktív előadás-
sorozat került megszerve-
zésre március 2-án 11 órai
kezdettel a Besztercei Magyar
Diáktanács és a Besztercei
Magyar Demokrata Ifjúsági
Szövetség által. Az ese-
ményen egyetemisták, főis-
kolások és frissen végzett,
munkába állt fiatal előadók
mutatták be egyetemüket, 
főiskolájukat. A Besztercei
Református Gyülekezeti Köz-
pontban zajlott rendezvény a
XI.-es és XII.-es diákokat cé-
lozta.

Amint vége a gimnáziumi évek-
nek, a mondás szerint elkezdődik a
„nagybetűs élet”. Azok a diákok,
akik nemrég még az iskola padjait
„koptatták”, és az érettségi után to-
vább szeretnének tanulni, ismeret-
len világba csöppennek. Hogyan
tovább? Mi lenne a jó megoldás?
Melyik egyetem a nekem való?
Egyetem vagy főiskola? Reál vagy
humán? Itthon maradni, vagy in-
kább Kolozsvár, Marosvásárhely,
esetleg a merészebbeknek a külföld
a jobb megoldás? Ha pedig megvan
a kiszemelt egyetem, következik a
többi kérdés… Hol lakom? Bentla-
kásban vagy kinnlakásban, háziné-
ninél vagy kollégiumban? Mi az a
kreditrendszer? Özönlenek a kérdé-
sek, amelyekre sokan nem tudják a
választ.

Amikor megszületett az interak-
tív előadás-sorozat ötlete, pont
ezekre a kérdésekre szerettek volna
választ adni a rendezvény szerve-
zői. A cím – Mi leszek, ha nagy le-
szek? – magában hordozta a
rendezvény kvintesszenciáját. Az
előadás-sorozat, amelyet Pap
Noémi XII.-es diák és programfele-
lős moderált, ünnepi köszöntőbe-
szédekkel kezdődött. Elsőként
Zoltán-Sipos Tímea, a besztercei
MADISZ elnöke köszöntötte az

egybegyűlteket, aki elmondta: „Di-
ákkoromban kezdtem a közösségi
munkát, amikor felkértek, hogy az
akkori diáktanácsot vezessem.
Hatan kezdtük, és mandátumom vé-
gére már 43-an voltunk. Egy na-
gyon jó csapattal dolgoztam
együtt. Ez azt bizonyítja, hogy
akarattal és sok munkával el lehet
érni a célokat, még akkor is, ha
nincs rá magas költségvetésed.
Rengeteg eseményt szerveztünk a
diákoknak és nagyon szerettük a
líceumi éveket. Ha tanácsot kel-
lene adnom nektek, azt javasol-
nám, hogy tanuljatok tovább,
figyeljetek oda az érettségire, to-
vábbá éljétek ki a líceumi és egye-
temi éveket. A tanulás mellett
szórakozzatok, vegyetek részt
minél több közösségi eseményen”.
Őt a felszólalók rendjén Oltean
Csongor, a MIÉRT elnöke követte.
Az elnök úr kifejtette: „Én is szór-
ványból származom, medgyesi va-
gyok. Teljes mértékben szívügyem
a besztercei helyzet. Nagyon szere-
tek a szórványban, a körötökben
lenni, mi sem bizonyítja ezt jobban,
hogy az elmúlt fél évben hat alka-
lommal látogattam meg Beszterce-
Naszód megyét”. Ezek után a saját
életéből felhozott példákkal támasz-
totta alá, hogy milyen jók tudnak
lenni a líceumi és egyetemi évek.
Mindenkit arra buzdított, hogy azt
az életpályát kövesse, amit szeret.
„Ha azt teszed, amit szeretsz, akkor
sosem kell dolgoznod” – zárta be-
szédét az országos ifjúsági szerve-
zet elnöke.

Ezután Antal Attila, az Andrei
Mureşanu Főgimnázium igazgató-
helyettese következett. Az igazgató
úr az iskola és a DATURA egyesü-
let nevében köszöntötte a jelenlevő-
ket. Beszédében arra buzdította a
végzősöket, hogy tanuljanak tovább
magyar nyelven, tudással felvér-
tezve térjenek haza, és erősítsék a
szórványt. Amennyiben így tesz-
nek, nem kell a jövőtől tartani a
szórványmegyékben.

Bukur Tamás, a MAKOSZ el-
nöke a saját tapasztalatait osztotta

meg a jelenlevőkkel, hiszen elsőé-
ves egyetemista Kolozsváron. El-
mondta, hogy a tanulmányi éveket
úgy a legjobb átélni, ha az ember a
tanulás mellett nem unatkozik,
hanem aktív életet él, minél több
eseményen vesz részt. Végezetül,
de nem utolsósorban Décsei Atilla,
az RMDSZ Beszterce-Naszód me-
gyei szervezetének elnöke is meg-
fogalmazott néhány jó tanácsot a
fiatalok számára. Gratulált az ifjú-
sági szervezeteknek, hogy megszer-
vezték e nagyszabású eseményt.
Beszédében elmondta, hogy hinni
kell az álmokban, azokat kell kö-
vetni. „Amennyiben ezt teszitek, bi-
zonyosan eléritek céljaitokat. Az
életre való felkészülés az iskolában
szerzett tanulással alapozható meg.
Az itt szerzett tudás alapja lesz
annak, amire a nagybetűs életben
lehet majd építeni. Nekünk itt,
Beszterce-Naszód megyében, az a
feladatunk, hogy az iskolásoknak
biztosítani tudjuk a minőségi ma-
gyar oktatást. Ezt tettük eddig is,

ezután is erre törekszünk” – fogal-
mazott a megyei elnök.

A felszólalások után következtek
az előadók bemutatásai. A szerve-
zők 14 olyan fiatal előadót hívtak
meg, akik különböző mesterségeket
választottak: Ohler Róbert – Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem, Gyógyszerészeti
Kar, gyógyszerészet szak; Móriczi
Renáta – Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem, Általá-
nos Orvosi Kar; Szilágyi Annamá-
ria – Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, Pszichológia és Nevelés-
tudományok kar, gyógypedagógia
szak; Rémán Júlia-Éva – Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem, Általános Orvosi Asszisz-
tens Kar (nővérképző); Gönczel Re-
náta – Kolozsvári Műszaki
Egyetem, Építészeti Kar; Máthé At-
tila – Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem, balneo-
fiziko-kinetoterápia és rehabilitáció
szak; Szekeres Ilma – Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem, Jogtudo-
mányi Kar; Gedő Ruben Olivér –
Babeş–Bolyai Tudományegyetem,

Földrajz Kar, turizmus szak; Vaida
Henrietta-Ibolya – Babeş–Bolyai
Tudományegyetem, Bölcsészettu-
dományi Kar, magyar–angol szak;
Biró Alpár – Protestáns Teológiai
Intézet, lelkészképző szak; Fülöp
Beáta – Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, Pszichológia és Nevelés-
tudományok Kar; Parti János –
Babeş–Bolyai Tudományegyetem,
Magyar Földrajzi Intézet, földrajz
és területfejlesztés szak; Füstös Oli-
vér – Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem, Fogor-
vosi Kar, fogtechnika szak; Cete
Szilveszter – Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem, Testnevelés és Sport
Kar. E nagyszerű, a fiatalok szá-
mára oly fontos esemény nem jöhe-
tett volna létre a besztercei
DATURA Egyesület és az RMDSZ
Beszterce-Naszód megyei szerve-
zetének támogatása nélkül. Az ese-
mény partnerei a MIÉRT és a
MAKOSZ voltak. Köszönetet mon-
dunk továbbá a Besztercei Refor-
mátus Egyháznak és
lelkipásztorainak, nt. András Péter-
nek és nt. Lőrincz Attilának. 

Mi leszek, ha nagy leszek?

Parti János 

Fotó: Hidi Levente



Az olasz választások első ered-
ményei alapján 37 százalékon áll a
Silvio Berlusconi volt kormányfő
által vezetett jobbközép koalíció,
amely migrációellenes politikával
és adócsökkentéssel kampányolt. A
szavazatok 31 százalékának meg-
szerzésével az Öt Csillag Mozga-
lom (M5S) a legerősebb önálló
politikai erővé lépett elő az olasz
választásokon. 

A mozgalomba egyaránt tartoz-
nak szélsőjobboldali és radikális
baloldali jelöltek, akik az eddigi
pártok politikájával szemben aján-
lanak alternatívát. Ezzel szemben a
jelenleg kormányzó Demokrata
Párt (PD) csak a voksok 19 száza-
lékát gyűjtötte be, amely jelentősen
elmarad eddigi eredményeitől. A
vasárnap tartott olaszországi parla-
menti választás részeredménye
alapján feltételezhető, hogy a leg-
több egyéni mandátumos körzetben
is jobbközép jelölt nyer. Így a sze-
nátusi és képviselőházi helyek szá-
mát illetően arányeltolódás jöhet
létre a jobbközép koalíció javára az
Öt Csillag Mozgalommal szemben.
Ez azt valószínűsíti, hogy sem a
jobbközép koalíció, sem az Öt Csil-
lag Mozgalom nem szerez elég
mandátumot a kormányalakításhoz.
A szakértők szerint ebben az eset-
ben Sergio Mattarella köztársasági

elnök meghívja az összes politikai
erő vezetőjét rezidenciájába, és
egyeztetéseket kezdeményez a kor-
mányalakítás lehetőségeiről.
A rendszerellenes pártok sikere 

A jelenlegi rendszer ellen kampá-
nyoló pártoknak a vasárnapi olasz-
országi parlamenti választásokon
aratott győzelme mély törést tár fel
az ország északi és déli része között
is: északon a migrációs nyomás mi-
atti aggodalom, a hagyományos
pártok által magát elhanyagoltnak
érző délen pedig a gazdasági elma-
radottság indokolta az eredményt –
írta hétfőn az AFP francia hír-
ügynökség, elemzőket idézve.

Megfigyelők hétfőn feltették a
kérdést, mi okozta, hogy az olaszok
ilyen nagy arányban szavaztak az
Öt Csillag Mozgalomra (M5S) és
az Európa- és migrációellenes
Északi Ligára, amikor az ország
gazdasági mutatói fellendülésről ta-
núskodnak, gyorsul a növekedés, és
csökken a munkanélküliség.

„Délen az M5S-re leadott szava-
zatok annak az országrésznek a til-
takozásáról szólnak, amely
elhanyagolva érzi magát, mert a fel-
lendülés csak az északi országrészt
érinti” – magyarázta Roberto d’Ali-
monte politológus.

A mindenféle rosszal – kezdve a
korrupcióval – gyanúsított, hatal-

mon lévő politikai kaszt elleni el-
lenérzés csak egyre nőtt. A jelenség
messze nem egyedi Európában, de
különösen erős Olaszországban,
ahol gyakran vélik úgy, hogy a po-
litika képtelen megoldani a problé-
mákat.

Az Öt Csillag Mozgalom még
„sosem volt kormányon. Ha a régi-
ekre szavaztunk volna, egész bizto-
san semmi sem változott volna,
most legalább megvan a változás le-
hetősége” – mondta egy választó az
AFP-nek.

Ez az elégedetlenség már az al-
kotmányreformról 2016 végén tar-
tott népszavazás idején is
megmutatkozott, amikor a déli or-
szágrész tömegesen elutasította a
reformot, majd később, 
Matteo Renzi balközép kabinetjé-
nek kormányzása idején is megnyil-
vánult.

Giovanni Orsina politológus sze-
rint „a parlamenti választások jel-
zése világos”, Olaszország
szakítani akar a hatalmon lévő régi
politikai osztállyal. „Egyértelmű,
hogy ebben az átmeneti időszakban
a két gyenge pont a hatalomban
egymást évtizedeken át felváltó
(kormányzó balközép) Demokrata
Párt és a Silvio Berlusconi vezette
Hajrá Olaszország (FI) jobbközép
párt volt”.

Még ha a jobbközép pártszövet-
ség, amelynek a Hajrá Olaszország
is része, első helyen végzett is a sza-
vazatok 37 százalékával, az FI-t
megelőzte a Matteo Salvini vezette,
a Francia Nemzeti Fronthoz közel
álló Északi Liga.

A lombard regionalizmustól az
euroszkeptikus szuverenitás elvéig
eljutó Északi Liga a szavazatok 17
százalékával jelentős áttörést ért el
a félsziget északi részében, a gazda-
ságilag fejlett régiókban, ahol biz-
tonságpárti, idegenellenes és
euroszkeptikus retorikája meghall-
gatásra talált.

„A legfontosabb dolog Salvini
szerint az »Először az olaszok«.
Nem vagyok fajgyűlölő, de min-
denkinek, aki Olaszországba jön,
dolgoznia kell, nem pedig bűncse-
lekményeket vagy erőszakos cse-
lekményeket, például nemi
erőszakot elkövetni” – magyarázta
Evaristo Bellu, az Északi Liga 56
éves aktivistája.

Sebastien Maillard, a főként
uniós kutatásokkal foglalkozó 
Jacques Delors Intézet igazgatója
szerint az olaszok „a közvéle-
mény-kutatások szerint nagyon csa-
lódottak, mert sokat várnak Európá-
tól, mindenekelőtt erős
bevándorlási politikát. Sokan érzik
úgy, hogy magukra hagyták őket,

hogy Európa sorsukra hagyta őket a
migrációs kérdésben.”

Számos megfigyelő szerint a
választások két – aggodalom gyö-
törte – ország tükörképét mutat-
ják: a gazdasággal kapcsolatos
félelmet, amely az Öt Csillag
Mozgalom szavazatarányát nö-
velte, és az önazonossággal kap-
csolatos aggodalmat, amely az
Északi Ligára való szavazásban
nyilvánult meg.

Ezekre az aggodalmakra vála-
szolva az MS5 egyebek mellett
alapjövedelem bevezetését java-
solja, és a kezdeményezésre igen
fogékonyak elsősorban a munka-
nélküli fiatalok. Az Északi Liga vi-
szont az olasz vállalatok
megsegítésével kampányolt, vala-
mint a több százezer illegális be-
vándorló kiutasításával.

„Vannak különbségek az M5S,
az Északi Liga és más jobboldali
populista mozgalmak között, de a
legfontosabb az az erős jelzés, ame-
lyet azok az emberek küldtek az eu-
rópai politikai osztálynak, akik azt
akarják, hogy gyorsan változzanak
meg a dolgok” – jelentette ki hétfőn
Steve Bannon, Donald Trump ame-
rikai elnök volt tanácsadója, aki
Olaszországban kísérte végig a
kampányt. (MTI)
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Olasz választás
Jobbközép és rendszerellenes fordulat

A budapesti Hungexpo kiállí-
tótérben berendezett 41. Uta-
zás kiállításon idén is közösen
kínálta a székelyföldi úti célo-
kat és kikapcsolódási lehető-
ségeket Hargita, Kovászna és
Maros megye március 1–4.
között.

A három székelyföldi megye ez
alkalommal is egységesen népsze-
rűsítette Székelyföld csodáit. A ré-
giót bemutató stand nagy
népszerűségnek örvendve évek óta
jelen van a bukaresti és a budapesti
turisztikai kiállításokon.

A hétvégi rendezvényen Három-
széket a Kovászna Megye Turizmu-
sáért Egyesület, Hargita megyét a
Hargita Közösségi Fejlesztési Tár-
sulás, Maros megyét pedig Szováta
város önkormányzata képviselte.

A magyarországiak számára min-
dig is kedvelt úti cél volt Székely-
föld. Az előző évek tapasztalatai
alapján ismert és keresett esemény
az Ezer Székely Leány Napja, a
csíksomlyói pünkösdi búcsú, vala-
mint érdeklődnek a kulturális hely-
színek iránt is. Idén is több ezer
szóróanyag és különböző kiadvá-
nyok szemléltették a székelyföldi
turisztikai lehetőségeket a magyar
fővárosban.

Jánó Szabolcs, a Kovászna
Megye Turizmusáért Egyesület
igazgatója a Hungexpón való rész-
vétel kapcsán kiemelte: „Fontosnak
tartjuk, hogy rendszeresen megmu-
tatkozzunk Magyarország piacve-
zető turisztikai vásárán, amelyre
több ezer érdeklődő látogat el. Kie-
melt célunk az anyaországi turisták
idevonzása, ezért igyekszünk meg-
mutatni és megtapasztaltatni térsé-
günk azon értékeit, amelyekről
eddig esetleg csak tájékoztató jel-
legű kiadványokban olvastak. Be-
mutattuk Háromszék gyógykezelési
lehetőségeit, standunkon különböző
borvizeket kóstolhattak meg az arra
járók.”

Az igazgató hozzátette, a négy-
napos rendezvény ideje alatt sokan
érdeklődtek a vidéki és gyerekbarát
szálláshelyek, valamint a szervezett
szabadidős programok iránt. „Kel-
lemes tapasztalatként könyveltük

el, hogy a közeledő húsvéti ünnep-
kör idejére többen látogatnának el
Székelyföldre, mely kirándulást a
helyi szállásadók által összeállított
csomagok teszik színessé, kipró-
bálva a hagyományos tojásírást,
ételszentelést, és bekapcsolódhat-
nak az adott településen a húsvét al-
kalmából szervezett programokba
is” – emelte ki Jánó.

Szabó Károly, a Hargita Megye
Tanácsa által alapított Hargita Kö-
zösségi Fejlesztési Társulás veze-
tője szerint a rendezvény erős
oldala az a szakmai előadás-soro-
zat, amely a legújabb trendek, fej-
lesztések jegyében zajlik. „Az
érdeklődők naprakész információ-
kat kaphatnak a közösségi oldalak
legújabb trendjeiről, bloggerek
mesélnek az iparágukról, és ismert
polgármesterek tartanak bemutató-
kat a településeken zajló beruházá-
sokról” – tette hozzá. Beszámolója
szerint idén nagy érdeklődést kel-
tett a Székelyföldi Legendárium
két figurája, Ördögöcske és Cset-

lik, szerepeltetésük kitűnő módszer
a székelyudvarhelyi régió szállás-
kínálatának népszerűsítésére.
Ugyancsak fokozott érdeklődés kí-
sérte a Mária-út Hargita megyei
szakaszát, amely egyre jobban ki-
épült. 

Orbán Dénes, a Szovátai Turisz-
tikai Információs Központ vezetője
Maros megye képviselőjeként kie-
melte: „Évek óta részt veszünk a
budapesti vásáron, és nagy öröm
számunkra, hogy idén is nagy volt
az érdeklődés Székelyföld iránt, és
ezen belül sokan keresték a Maros
megyei programokat, szálláshelye-
ket is. Maros megye minden kisré-
gióját népszerűsítettük, a turisztikai
látnivalókról, a kikapcsolódási és a
gyógyászati lehetőségekről egya-
ránt tájékoztattuk az érdeklődőket,
kiemelt hangsúlyt fektetve Szováta
és a Sóvidék turisztikai kínálatára.
A látogatókat főként a húsvéti idő-
szakra vonatkozó ajánlatok, illetve
a nyaralási lehetőségek érdekelték,
így a látnivalók és a szálláslehető-

ségek mellett a 2018-as rendezvé-
nyekről is tájékoztattuk őket.
Maros, Hargita és Kovászna megye
turisztikai kínálata évről évre gaz-

dagodik, így mindenkit arra biztat-
tunk, hogy jöjjenek el Székely-
földre, ha pedig már jártak itt, akkor
is térjenek vissza bátran, mert új él-
ményekkel fognak gazdagodni.”

A turisztikai kiállításon a Sapien-
tia EMTE Csíkszeredai Karának
végzős turisztikai mérnök-mene-
dzser szakos hallgatói is segítettek
a székelyföldi standnál.

Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke szerint az ehhez
hasonló rendezvények is jó alkal-
mat nyújtanak a diákoknak, hogy
belelássanak az egyetemi évek utáni
lehetőségekbe. „Hiszünk abban,
hogy közösen az önkormányzatok-
kal, a magánvállalkozókkal és tan-
intézetekkel hasznos gyakorlati
lehetőségeket tudunk kínálni a fia-
taloknak. Fontos, hogy már az
egyetemi évek alatt megszerezzék
azt a gyakorlati tudást, amelyet ké-
sőbb a munkaerőpiacon a munkál-
tatóknak fel tudnak mutatni” – tette
hozzá Borboly Csaba, kiemelve,
hogy a turisztika szakos diákok a
gyakorlatban is megtapasztalhatják,
mivel jár egy úti cél vagy szállás-
hely értékesítése.

A diákok a Hungexpót megelő-
zően Bukarestben, a Romexpón is
segítették Székelyföld népszerűsíté-
sét. (közlemény)

Budapestre költözött Székelyföld a hét végén



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás + garázs. Tel. 0742-143-
933. (sz.-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7039)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(7031)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(7031)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30% ked-
vezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

TETŐT FEDÜNK cseréppel vagy Lin-
dab lemezzel, teraszt készítünk fából,
és vállalunk bármilyen kis javítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-639-258. (7187-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (7223)

MEGEMLÉKEZÉS

„Elmúlt, mint száz más pillanat, 
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan, 
Mert szívek őrzik, nem szavak.”

(Nagy László)
Kegyelettel emlékezünk a drága
jó férjre, jó édesapára, szeretett
nagytatára, apósra, apatársra, ro-
konra, KACSÓ KÁROLYRA halá-
lának negyedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (7225-I)

Azt a napot feledni nem tudjuk,
mikor értetek szóltak a harangok.
Tizenhárom éve, hogy drága
édesanyánk, BÁLINT CLARA eg-
restői lakos és huszonhárom éve
szeretett testvérünk, BÁLINT
DEZSŐ elmentek oda, ahonnan
nincs visszatérés. Nagyon hiá-
nyoznak! Emlékük legyen áldott!
Szeretteik. (7220-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
7-én PORKOLÁB MIHÁLYRA ha-
lálának 5. évfordulóján. Szép em-
léke szívünkben él mindörökké.
Nyugodjon békében! A gyászoló
család. (7202)

Hihetetlen, de igaz, eltelt már
azóta két év március 7-én, amikor
a szeretett férj, BARTHA JÓZSEF
ezredes örökre itt hagyott. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi felesége,
lánya, veje és unokája. (7127) 

Szomorú szívvel emlékezünk
március 7-én a drága jó édes-
anyára, nagyanyára, testvérre, a
mezőkölpényi születésű GÁLFI
MARGITRA halálának 10. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(7214)

Szomorúan gondolunk március
7-ére, amikor egy éve távozott kö-
zülünk a kerelőszentpáli szüle-
tésű CZAKÓ ALBERT. Emlékét
szeretettel őrzi felesége és
leányai családjukkal együtt. Nyu-
godjon békében! (7244-I)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata
és após, 

BUDA ÁRPÁD 
életének 77. évében hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. A  temetési szertartás
március 7-én, szerdán 14 órakor
lesz Búzásbesenyőben, a 276.
szám alatt. 

A gyászoló család. (7184-I)

Minden mulandó ezen a világon,

mint a harmat a letört virágon.

Csak egy van, ami a sírig vezet,

szívünkben az örök emlékezet. 

Fájdalommal teli szívvel tudatjuk,

hogy 

CIPAN ATTILA JÓZSEF 

életének 45. évében hirtelen eltá-

vozott közülünk. Temetése 2018.

március 7-én, szerdán 13 órakor

lesz a marosvásárhelyi Jeddi úti

temetőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 

A gyászoló család: édesanyja, fe-

lesége, anyósa, apósa, testvére,

sógora, sógornői, keresztfiai,

unokahúgai és barátai. (7221-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

dédmama, rokon és jó ismerős, 

özv. HEGYI VIKTÓRIA

szül. Vizeli 

március 5-én 87. életévében

csendesen megpihent. Temetése

március 7-én 15 órakor lesz a

nagykórház mögötti temetőben. 

A gyászoló család. (7232-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

nagynéni, jó rokon és ismerős, 

FEJÉR VERONIKA 

óvónő 

február 8-án Budapesten el-

hunyt. Hamvait itthon, március 8-

án 15 órakor helyezzük örök

nyugalomra a marosvásárhelyi

római katolikus temető felső ká-

polnájából. 

Gyászoló lánya, Éva, unokája,

Anna. (7224-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk,

hogy a szeretett édesapa, nagy-

apa, testvér, rokon és jó barát, 

id. SÁRKÁNY ZOLTÁN 

70 éves korában letette földi ter-

heit. Temetése március 8-án 13

órakor lesz a pókai ravatalozó-

ból, református szertartás sze-

rint. 

Búcsúzik Margitka és a család.

(7239-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik a néhai DEMETER

JUDIT sírjára koszorút helyeztek

és bánatunkban osztoztak.

Édesapja, Győző, leányai,

Izabella és Katalin, unokái:

Sándor, Kriszta, Jázmin és

Zsófia, vejei, Kálmán és Jani,

nagynénje, Gyöngyike. (7200-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

AZ ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Ér-
deklődni a 0737-507-020-as telefonszámon. (61025-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK autogén és plazmavágáshoz értő MUNKÁST, va-
lamint általános ESZTERGÁLYOST. Kedvező fizetés. Tel. 0745-199-
860, 0745-859-090. (19846-I)

A COMODEX SCM nyilvános árverésen eladja a marosvásárhelyi
Aurel Filimon utca 15. szám alatti 74 m2 felületű KERESKEDELMI
HELYISÉGÉT. Érdeklődni a 0745-512-994-es telefonszámon. (19890)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁ-
ROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19902-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Fizetés
3000 lej, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19886-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0770-183-799. (19886-I)

NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI gyári és raktári munkák fér-
fiaknak, nőknek, pároknak. Azonnali indulás. Tel. 0755-497-510, 0756-
334-949. (7210)

TÁPGYÁRTÁSSAL, valamint SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL
FOGLALKOZÓ CÉG keres RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT, 
RAKTÁROST, ZSÁKOLÓT, B és C kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező SOFŐRT (szakmai tanúsítvánnyal rendelkezők előnyben). Tel.
0725-578-030. (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSSEL foglalkozó marosvásárhelyi kft. alkalmaz
RAKTÁROST. Amit ajánluk: biztos jövedelem, étkezési jegyek, köz-
lekedési elszámolás. Sofőrkönyvvel rendelkezők előnyben. További in-
formációkért hívják a  0785-210-682-es telefonszámot. A román nyelvű
önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: office@consuselect-
ric.ro. (61039-I)

MAROSVÁSÁRHELYI PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PATI-
SZERT (PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐT) alkalmaz. Tel. 0741-406-028.
(7233-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-
381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát használva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 7195)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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Maros Megyei Tanács 

Hirdetés
a Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez 2018. március 28-án a gaz-
dasági igazgatósághoz tartozó Kiszolgálási-beszerzési szolgálat keretében
egy i/a fokozatú, szerződéses referensi állás betöltésére.
a versenyvizsgán való részvétel feltételei:
– középfokú végzettség érettségi diplomával;
– B kategóriás jogosítvány;
– legkevesebb 7 év munkatapasztalat;
a versenyvizsga írásbeli próbából és interjúból áll.
a versenyvizsga a Maros Megyei Tanács székhelyén lesz (Marosvásárhely,
győzelem tér 1. sz.).
az írásbeli vizsga időpontja: 2018. március 18-a, délelőtt 10 óra. az inter-
júra az írásbeli vizsga időpontjától számított legtöbb 4 munkanapon belül
kerül sor. az interjú pontos időpontját az írásbeli vizsga eredményeivel egy
időben függesztjük ki.
a jelentkezési dosszié leadási határideje 10 munkanap jelen hirdetésnek
a románia Hivatalos Közlönyében való megjelenésétől számítva.
a jelentkezőknek teljesíteniük kell a 286/2011-es számú módosított és utó-
lagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 3.
számú cikkelyében előírt feltételeket, amelyek a meghatározott és a meg-
határozatlan időtartamra meghirdetett állásokra vonatkoznak. 
a versenyvizsga részvételi feltételeit és a jelentkezési dossziéhoz szüksé-
ges iratok jegyzékét az intézmény székhelyén és a megyei tanács webol-
dalán (www.cjmures.ro) is közzétettük.
További információkat Kutasi Melindától, a humánerőforrás-osztály mun-
katársától kérhetnek az érdeklődők a 0372-651-234-es telefonszámon vagy
e-mailben a kutasi.melinda@cjmures.ro címen.

eLnÖK JegyZŐ
Péter Ferenc Paul cosma

A Siletina Impex Kft. – 
Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

személyzetválogatást szervez a
következő állások betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel ren-

delkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másola-

tával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal, esetleg
ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15
óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es tele-
fonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívjuk
meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára tegye a jelent-
kezőket.

A vezetőség


