
Marosvásárhely – s általában Maros
megye – lakossága közel tíz éve, amióta
2009-ben elkezdődött az integrált hulla-
dékgazdálkodási projekt, arra vár, hogy
szemétmentes, tiszta környezet vegye
körül. Jó hír, hogy a projekt a kivitelezés
utolsó szakaszához érkezett, s október
31-én megtartották a Maros Ecolect Kö-
zösségi Fejlesztési Társulás közgyűlését.
A közgyűlés döntéseiről, illetve a rend-
szer beindításáról Tóth Brezovszki Andrea,
a fejlesztési társulás ügyvezető igazga-
tója számolt be lapunknak. 

– A múlt heti Ecolect-közgyűlésen jóváhagy-
tuk azokat a feladatfüzeteket és azokat a szerző-
dési feltételeket, amelyek alapján a megye hét
övezetében közbeszerzés írható ki a hulladék
összegyűjtésére és szállítására. Ezt a közgyűlést
a megye mind a 102 önkormányzatának és a
megyei tanácsnak a jóváhagyása kellett meg-
előzze. Azt kell mondanom, hogy mindenki pél-
dásan az ügy mellé állt. Ahogy kiküldtük a
feladatfüzeteket, nagyon operatívan jóvá is
hagyták azokat. 

– Az idő sürget, 2018. december 31-e a
2009-ben elkezdett uniós projekt beindításá-
nak határideje.

– Annak ellenére, hogy óriási erőfeszítéssel

próbáljuk befejezni a projektet, tudatában va-
gyunk annak, hogy nagyon rövid idő áll rendel-
kezésünkre. Miért? Azért, mert a hulladékgyűjtés
hatékonyabbá tétele érdekében hét régiót alakí-
tottak ki. Ezeket az övezeteket úgy hozták létre,
hogy figyelembe vették a hulladék kezelésére
épített infrastruktúra-elemeket, éspedig a dicső-
szentmártoni, a balavásári, a szászrégeni és a me-
zőrücsi átrakóállomásokat, illetve a segesvári
válogatóállomást. Annak ellenére, hogy már
régen kértük ezeknek az állomásoknak a pro-
jektbe való beillesztését, ahogy azt 2010-ben jó-
váhagyták, s amibe mindenki beleegyezett. 

Norvégmintás átverés
A nagyobbik kormánypárt elnökének pénteki nyilat-

kozata szerint a héten a kormány sürgősségi rendeletet
akar elfogadni a szuverén fejlesztési és beruházási alap
létrehozásáról. Ez az ötlet már sok vitát váltott ki, és
még több gondot okozhat a jövőben.

Az üggyel kapcsolatos egyik friss elemzésben olvas-
ható, hogy a tervezetben a kormányzat arra hivatkozik,
hogy ez a leendő fejlesztési és befektetési alap hasonló
lenne a témakörben leginkább ismert norvég szuverén
alaphoz. Ez annyira igaz, mint az, hogy az alma hasonlít
a körtéhez.

A vikingek kései utódai hatalmas kincset birtokolnak
az északi-tengeri olajtartalékok képében, amiből a skan-
dináv országnak hatalmas jövedelme van. Ezt a pénz-
forrást azonban nem élik fel állami juttatásokban, ahogy
az felénk divat, hanem a jövőre gondolva egy befektetési
alapon keresztül a világ számtalan helyén tesznek jöve-
delmező beruházásokat. Így részesülhetnek majd az
olajkincs hasznából a jövő generációi is, akiknek idejére
ez az ásványkészlet már kimerül. Ám míg ők egy termé-
szeti erőforrást hasznosítanak ilyen módon, addig a mi
leendő szuverén alapunk a még részben vagy egészen
állami kézben maradt vállalatok vagyonából állna
össze. További két nagy különbség, hogy a norvég alap
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Benedek István

Mezey Sarolta

Szigorítják 
az ellenőrzést 
A Maros Megyei Fogyasztóvédelmi
Igazgatóság 2018 első kilenc havában
közel háromezer (2.903) ellenőrzést
végzett, és több mint 2.500.000 lej ér-
tékben rótt ki büntetést.
____________4.
Egység 
szabadságban
A minőségi zenét kedvelők valószínű-
leg igencsak boldogok voltak az elmúlt
hétvégén, hiszen ismét olyan ese-
ményre került sor Marosvásárhelyen,
amelyen ők is kedvük szerint – és élő
zenére – bulizhattak.
____________5.
Biznisz helyett
mindennapi 
élmény
Géppel sohasem érnek szálas és cse-
repes szépségeikhez, minden munkát
kézzel végeznek, és tápszert is csak
korlátozott mennyiségben használnak.
Azt pedig, hogy otthonukban a virágok
is családtagok, mi sem példázza job-
ban, mint kilencéves lányuk, Jázmin
neve.
____________6.

Fotó: Nagy Tibor

Év végéig be kell indítani a hulladékgazdálkodási rendszert

Rövidesen kiírható a közbeszerzés 



A marosvásárhelyi Outward Bound Románia Tár-
saság az Ifjúságért partnere egy olyan nemzet-
közi ifjúsági programnak, amely a Generation
Europe (európai nemzedék) nevet viseli, a né-
metországi IBB (nemzetközi oktatási és ifjúsági
csereprogramok szervezésével foglalkozó szer-
vezet) kezdeményezte az Európai Unió Erasmus+
programjának támogatásával. 

A programot 15 európai ország 30 fiatalokkal foglalkozó
intézménye 10 partnerszerződés alapján valósítja meg. Az
Outward Bound Románia egy németországi és egy észtor-
szági ifjúsági szervezettel dolgozik együtt. A projekt fu-
tamideje három év, célja, hogy a fiatalokat arra ösztönözze,
ne csak figyeljenek a helyi közösség gondjaira, hanem pró-
báljanak aktív szerepet vállalni azok rendezésében. A cse-
rekapcsolat során olyan kérdésekre kapnak konkrét
válaszokat a fiatalok, mint az, hogy mit jelent aktív állam-
polgárnak lenni, hogyan lehet a civil aktivizmus eszközeit
használni, és ezeket helyi szinten gyakorlatba ültetni. Az
Outward Bound Ro-
mánia a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum diák-
jai között keresett
résztvevőket. A bo-
lyais csapatot kilenc
társadalomtudomány
osztályos diák képvi-
selte. Az első nemzet-
közi találkozó október
16. és 27. között volt a
németországi Gelsen-
kirchenben. A 10
napos programon az
erdélyi, németországi
és észtországi fiatalok
az ismerkedést köve-
tően csapatépítő fel-
adatokat végeztek,
megismerkedtek a de-
mokrácia, az emberi
jogok és az aktív ál-
lampolgárság témakö-
rével. Az interaktív
tanulás mellett felke-

restek különböző intézményeket, találkozhattak polgár-
mesterekkel, politikusokkal és természetesen a meglátoga-
tott intézmények vezetőivel. Kiemelkedő eseménye volt a
programnak, amikor az Amnesty International képviselője
ismertette munkásságukat, bevonva a fiatalokat is egy
közös tevékenységbe. A diákok ellátogattak az Unperfekt-
hausba is, ahol sikeres terveket ismertek meg. A komoly
munka mellett lehetőség adódott a kikapcsolódásra is,
megtekintették a világhírű Starlight Express musicalt, az
esti programban volt úszás, korcsolyázás, filmnézés és
részvétel egy interkulturális találkozón. 

A program következő hasonló eseménye 2019 augusz-
tusában lesz a szovátai Outward Bound központban. Addig
is a fiatalok mindhárom országban arra törekednek, hogy
beazonosítsanak egy-egy közösséget érintő problémát,
arról alaposan tájékozódjanak, és megpróbáljanak alterna-
tív megoldásokat találni a rendezésére. 

Vajda Kinga – 
Outward Bound 

Mától Alter-Native 
November 7-én, ma kezdődik a 26. Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál. A Kultúrpalota nagytermében 17
órától Vlad Zamfirescu A boldogság titka című román já-
tékfilmet vetítik, majd 18.30-tól közönségtalálkozó lesz. Ezt
követi 19 órától Földes László Hobo Látnokok, költők, csa-
vargók című előadása. Közreműködnek: Gál István – dob,
Igali Csanád – billentyűs hangszerek, Kiss Zoltán – gitár,
Pengő Csaba – basszusgitár, nagybőgő. 20.45-től vetítik
le Jeles András A rossz árnyék című filmjét, amelyet szin-
tén közönségtalálkozó követ. Ezzel párhuzamosan 19 és
21 óra között a kisteremben műhelymunka lesz. A belépő
ára 15 lej, a bérlet 40 lejbe kerül. Jegyek, bérletek a bejá-
ratnál vásárolhatók. 

Jogi tanácsadás 
Ma du. 4 órától szerkesztőségünk Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában ingye-
nes jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot. 

Ütőhangszer-hangverseny 
és -tanfolyam 

November 7-én, ma 19 órától a marosvásárhelyi várban
levő 74 Színházban Maros megyei költők verseiből össze-
állított zenés est lesz, amelyen fellép Larisa Dobrin a Sync
Percussion Group (Nichita Domide, Ioana Valeanu és
Réman Gergely) tagjaival. November 8-án 13 órától a ma-
rosvásárhelyi Dacia általános iskolában az együttes ütő-
hangszeres műhelymunkát tart. A belépés díjtalan,
feliratkozni a neumarktevents@gmail.com e-mail-címen
lehet. A rendelkezésre álló keret 25 fő. 

Az első mosoly 
Ezen a néven indított november 2-án a Mentsétek Meg a
Gyermekeket Szervezettel közösen országos jótékonysági
akciót a Kaufland áruház. Ez alkalommal 30 szülészeten
mintegy 3000 kismamának adnak ajándékcsomagot, ami-
ben egyebek mellett a Kaufland áruházakban kapható
gyermekruha, ápolószerek, pelenkák és a szervezet hasz-
nos tanácsait tartalmazó szórólap van. A projekt alapja a
finn doboz, amelyet a finn kormány ajánl fel a kismamák-
nak, célja a gyermekhalandóság csökkentése, ugyanis
számos rászoruló család még a legszükségesebbeket sem
tudja megvásárolni. Románia a gyermekhalandóság terén
az országos statisztikai intézet adatai szerint az élen jár
Európában. Maros megyei szülészeteket is felkeresnek
majd a cég alkalmazottai. 

Illegális fafeldolgozás
A brassói erdészeti őrség képviselőinek és a görgény-
szentimrei erdészeti kerület alkalmazottainak az október
23. és november 5. közötti közös ellenőrzésekor egy er-
dőlibánfalvi fafeldolgozó vállalatnál 15,7 köbméter fát ta-
láltak, ami nem szerepelt az egység nyilvántartásában,
ezenkívül 15,64 köbméter fa származását nem tudta iga-
zolni a cégtulajdonos. A 2010/171-es törvény alapján a fa-
anyagot elkobozták, átadták a görgényszentimrei erdészeti
kerületnek, a cégvezetőt megbírságolták. 

Őrizetbe vették 
November 5-én a segesvári rendőrök Cikmántoron egy 23
és egy 37 éves férfit tartóztattak le, mindkettőjüket 3 év és
két hónap szabadságvesztésre ítélte a segesvári bíróság
minősített lopásért. A marosvásárhelyi börtönbe szállították
őket. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma REZSŐ, 
holnap ZSOMBOR napja.
ZSOMBOR: régi magyar sze-
mélynév, a krónikák szerint az
erdélyi Gyula vajda apja vi-
selte ezt a nevet. Jelentése
talán: bölény.

7., szerda
A Nap kel 

7 óra 11 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 59 perckor. 
Az év 311. napja, 
hátravan 54 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. november 6.

1 EUR 4,6640
1 USD 4,0905

100 HUF 1,4486
1 g ARANY 162,5364

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt, napos idő

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 00C

Megyei hírek

A ma 18.30 órakor kezdődő Ügy-félóra meghívottja
Lukács Katalin, a Maros Megyei Tanács sajtóreferense, aki
a kommunikációs osztály munkáját ismerteti. A nézők be-
tekintést nyerhetnek a Maros Megyei Tanács kulisszái
mögé, szó lesz a megyei önkormányzat projektjeiről is.

Két napja egy rejtélyes módon előkerült, elveszettnek
hitt bőrönd tartja lázban a közéletet, a sajtó szerint Liviu
Dragnea szociáldemokrata pártelnököt terhelő akták is le-

hetnek benne. Másnap Liviu Dragnea is talált egy bőröndöt,
amely Klaus Iohannis államelnök piszkos ügyeit tartalmazó
aktákkal van tele. Románia az elveszett bőröndök országa,
sőt, az is lehet, hogy maga is egy elveszett bőrönd, tele el-
veszett emberi sorsokkal, reményekkel? Ezt feszegeti a Saj-
tóprés ma 20 órától.

Meghívottak: Gáspárik Attila közíró és Pataky István, a
Székelyhon felelős szerkesztője.

A megyei önkormányzatról és a politikai élet újdonságairól az Erdély TV-ben

Európai nemzedék – ifjúsági program 

FeleMÁS 
Ezzel a címmel jelentette meg a Lector kiadó Nagy Miklós
Kund művészeti író, a Népújság volt főszerkesztőjének
publicisztikai kötetét, amelynek bemutatója ma 17 órától
lesz a Bernády Házban. A kötet egyik része interjúkat tar-
talmaz, a másik felében jegyzeteket, esszéket lehet ol-
vasni. A könyvet Markó Béla ajánlja az érdeklődők
figyelmébe. 

Ember és víz – fotókiállítás
November 8-án, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi
Bernády Házban Ember és víz címmel fényképkiállítás
nyílik. A 14 szerző felvételein tetten érhető az emberi élet
nélkülözhetetlen eleme, a víz és az ember kapcsolata. A
kiállítást Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja. Láto-
gatható munkanapokon 8-18 óra között. 

Nemes László 70
November 9-én 17 órától a Marosvásárhelyről elszárma-
zott, kolozsvári születésű Nemes László festőművész 70.
születésnapja alkalmából szervez egyéni kiállítást a zalae-
gerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Kö-
szöntőt mond Balaiczi Zoltán polgármester, a kiállítást
megnyitja Novotny Tihamér művészettörténész. A tárlat
december elsejéig látható. 

Nagy Attila: Égi tócsa, földi sár
November 12-én, hétfőn 17 órától a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban bemutatják Nagy Attila Égi tócsa, földi sár

című újabb verseskötetét. A szerzővel Kovács András Fe-
renc beszélget. A kötet a Lector kiadó gondozásában je-
lent meg. 

Festészeti és fafaragászati kiállítás 
November 10-én 11 órától a marosvásárhelyi Köztársaság
tér 9. szám alatti Egyesülés kiállítóteremben Marin Iuliana
festészeti és Duha László fafaragászati kiállítását nyitják
meg. A tárlat november 23-áig tekinthető meg hétköznap
12–17 óra között. 

Veteránok napja 
November 11-én, vasárnap, a háborús veteránok napján a
Városháza tornyára ismét kitűzik a nagyméretű nemzeti
lobogót. A ceremónia, amelyen többek között jelen lesz
Mircea Duşa prefektus is, 9.30-kor kezdődik a főtéri orto-
dox katedrálisban tartott istentisztelettel, majd 11.30-kor a
templom előtt felszentelik a zászlót, amivel a díszőrség a
közigazgatási palota elé vonul, ott a hegyimentők segítsé-
gével tűzik ki a lobogót. A zászló várhatóan a december
elsejei ünnepségig lesz az épület homlokzatán. 

A cukorbetegek világnapja 
November 14–16. között a cukorbetegek világnapja alkal-
mából a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház járóbe-
teg-rendelője laboratóriumában, a 4089-es teremben
naponta 14–17 óra között vércukorszintet mérnek. 14-én
a klinika igazgatósága az ASCOTID szervezettel és a csa-
ládorvosok egyesületével szakmai szimpóziumot szervez,
amely 11 órától kezdődik a kórház I-es számú amfiteátru-
mában (Gh. Marinescu utca 50. szám). Este a kórház
homlokzatát kék fénnyel világítják meg. 

RENDEZVÉNYEK
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Fokozatosan lehűl az idő
A következő napokban lehűlés várható, november
11-e után csapadékosra fordul az idő – derül ki az
Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november
5–18-ra vonatkozó előrejelzéséből. Eszerint Erdély-
ben november 8-áig fokozatos lehűlésre kell számí-
tani, november 13-áig stagnál, sőt, enyhén
emelkedik a hőmérők higanyszála. Ezt követően vi-
szont erőteljesebb lehűlés várható. Az első héten
14-21 fok között alakulnak a maximális, 1-5 fok kö-
zött a minimális hőértékek, az előrejelzett periódus
második hetén 9-15 foknál nem lesz több nappal,
éjjel pedig 0-3 fok valószínű. Csapadékra november
14-e után számíthatunk. (Agerpres)

Alkotmányellenes 
a közigazgatási törvénykönyv

Összességében alkotmányellenesnek nyilvánította
kedden az Alkotmánybíróság a közigazgatási tör-
vénykönyvet – tájékoztatták az Agerpres hírügynök-
séget alkotmánybírósági források. A törvénykönyv
azért alkotmányellenes, mert sérült a kétkamarás
parlament alkotmányos elve, és mert úgy fogadták
el, hogy nem egyeztettek a Gazdasági és Társa-
dalmi Tanáccsal (CES). A törvénykönyv ellen Klaus
Iohannis államfő július 31-én emelt alkotmányossági
kifogást. Az elnök indoklása szerint alkotmányelle-
nes egyrészt az a mód, ahogyan a törvénykönyvet
a parlament elfogadta, másrészt a jogszabály tar-
talma is több helyen alaptörvénybe ütközik.
(Agerpres)

Enyhítenének 
a törvény szigorán

Jóváhagyta a képviselőház jogi bizottsága azt a ja-
vaslatot, amely a közúti közlekedést szabályozó
2002/195-ös sürgősségi kormányrendelet módosí-
taná oly módon, hogy 15 helyett 45 büntetőpont
vonná maga után az autóvezetői jogosítvány felfüg-
gesztését. Nicuşor Halici, az alsóház jogi bizottsá-
gának elnöke szerint a módosításra azért van
szükség, mert a jelenleg hatályos törvény miatt
gyakran megtörtént, hogy nem túlzottan súlyos, de
nagy összegű bírsággal járó kihágás miatt felfüg-
gesztették az autóvezetők jogosítványát. A javaslatot
a PSD képviselői indítványozták, és a szállításügyi
minisztérium is támogatja. (Agerpres)

Változatlan maradt az irányadó
kamat

A Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa
keddi ülésén úgy döntött, 2,5 százalékon tartja az
irányadó kamatot. A kereskedelmi bankok letétjei
után fizetett kamatot 1,5 százalékon, míg a hitelek
után a pénzintézeteknek fizetendő kamatot 3,5 szá-
zalékon hagyta – derül ki a jegybank közleményéből.
Ezeket a kamatszinteket május 7-ei monetáris poli-
tikai ülésén szabta meg a központi pénzintézet igaz-
gatótanácsa, majd három alkalommal – július 4-én,
augusztus 6-án és október 3-án – is szinten tartotta.
A kereskedelmi bankok – köztük az ING Bank Ro-
mánia, az UniCredit Bank és a Transilvania Bank –
közgazdászai számítottak erre a döntésre.
(Mediafax)

külföldön ruház be, és az ország jegybankjának felügye-
lete alatt álló ügynökség ellenőrzi, amivel szemben a
regáti verziójú alapról még nem magyarázták el érthe-
tően, hogy milyen kritériumok szerint eszközölné itthon
a befektetéseit, annyi viszont tiszta, hogy a vezetése leg-
alább az induló időszakban politikai ellenőrzés alatt
állna, mert az első felügyelőtanácsot a profizmussal
elég nehezen megvádolható pénzügyminisztérium ne-
vezné ki. Erre a testületre bíznák azt az összes állami
vagyont, amit még nem sikerült privatizálás címén ha-
veri zsebekbe átjátszani.

Tehát a működő norvég és a tervezett román szuverén
befektetési alapoknak legfeljebb a nevük hasonló, de
egyebük semmi. Az is a különbségek számlájára írható,
nem az alapok, hanem az országok között, hogy míg a
skandinávoknál a korrupcióról leginkább a külföldi
hírek rovatában olvasnak az újságokban, addig errefele
az utóbbi szűk három évtizedben regnáló kormányok
programjának egyik lényegi elemét az képezi, hogy
minél több közpénzt nyúljanak le, anélkül hogy rács
mögé kerülnének. Erre a nem nyílt, de nyilvánvaló kor-
mányzati célra egy tökéleteshez közel álló eszköz egy
ilyen befektetési alapnak a létrehozása. De szakértelem
híján sejthető, hogy nem fogják tudni úgy megoldani az
ügyet, hogy az uniós jogi és gazdasági szabályokba be-
illeszkedjék, így, akár az igazságügyi reform kapcsán,
majd a szuverén alap ügyében is jönnek a brüsszeli po-
fonok. Ami nem is baj addig, amíg az adófizetői zsebnek
is fájó büntetésekig nem jutunk.

Norvégmintás átverés
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az Európai Unió rendelete értelmében a tagorszá-
gok online kereskedői december 3-tól nem alkal-
mazhatnak állampolgárság, lakóhely, illetve
letelepedési hely szerint különböző árakat, értéke-
sítési és fizetési feltételeket – hívja fel a figyelmet
a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda.

A közleményben felidézik, hogy az Európai Bizottság fel-
mérése szerint az unióban működő webshopok 63 százaléka
nem teszi lehetővé a más tagországból kezdeményezett online
vásárlást, ez pedig súlyosan gátolja az egységes piac és az e-
kereskedelem Európai Unión belüli kiteljesedését, a december
3-án hatályba lépő területi alapú tartalomkorlátozással szem-
beni (geo-blocking) rendelet ezt a diszkriminációt számolja fel.

Novák Zoltán, a Taylor Wessing ügyvédi iroda partnere a
közleményben kiemelte: a rendelet nem kötelezi a kereskedő-
ket arra, hogy az online rendelt termék szállítását is biztosítsák
a külföldi vásárlók számára. Azonban december elejétől azt
már nem tehetik meg, hogy megakadályozzák egy másik 
EU-s tagállamból érkező külföldi megrendelés fogadását, tel-
jesítését, illetve azt, hogy az IP-cím alapján eltérő árakat al-
kalmaznak.

Példaként említi a szakember, ha egy osztrák vásárló olyan
magyar webáruházban találja meg a keresett terméket, amely
nem szállít Ausztriába, a megrendelés fogadását, teljesítését a
kereskedőnek biztosítania kell, mégpedig a magyar vásárlók
részére kínált árazással egyezően. Más kérdés, hogy ebben az
esetben a vásárlónak kell megszerveznie az áru magyarországi
átvételét – tette hozzá Novák Zoltán.

A közlemény szerint a rendelet alkalmazási köre az online
vásárlások mellett kiterjed az elektronikus úton nyújtott szol-
gáltatásokra is, például a weboldaltárhely vagy a felhőalapú
adattárolási szolgáltatásokra is. Érintettek emellett – egyebek
közt – a szállodai szolgáltatások, az autókölcsönzés vagy a be-
lépőjegy-vásárlás.

Megjegyzik, a rendelet előírásai nemcsak a lakossági fo-
gyasztókra, hanem a végfelhasználónak minősülő egyéb vál-
lalkozások, jogi személyek megrendeléseire is vonatkoznak
majd.

A Taylor Wessing a világ egyik vezető, teljes körű jogi szol-
gáltatásokat kínáló nemzetközi ügyvédi irodai hálózat 1200
jogásszal. A csoport 32 irodája révén jelen van Európa, a
Közel-Kelet és Ázsia országaiban. (MTI)

Az online kereskedők decembertől nem alkalmazhatnak
tagországonként eltérő árat, feltételeket

A négyéves amerikai elnöki ciklus félidejében sorra
kerülő, Donald Trump eddigi hivatali tevékenységét
értékelő és a második két évet befolyásoló kong-
resszusi választásokat tartottak kedden az Egyesült
Államokban. Teljesen megújítják a 435 tagú szövet-
ségi képviselőházat és újraválasztják a szenátus
tagjainak kevesebb mint a felét, a 100 szenátor
közül 35-öt. Ezenkívül 36 államban kormányzóvá-
lasztást is tartanak.

Az amerikai törvényhozás (kongresszus) kétkamarás: par-
lamentből és szenátusból áll. A képviselők és a szenátorok
együttesen dolgozzák ki és fogadják el a törvényeket, a sze-
nátusnak azonban hatalma van arra is, hogy meghallgatás után
elfogadja az elnök által jelölt kormányzati tisztségviselőket és
bírákat. Jelenleg a kongresszus mindkét háza republikánus
többségű, vagyis mindkét ház a republikánus elnököt, Donald
Trumpot támogatja. A demokraták abban bíznak – és a felmé-
rések és az előrejelzések is ezt támasztják alá –, hogy többsé-
get szereznek a képviselőházban, és ezzel megakadályozhatják
vagy legalább késleltethetik az elnök egyes terveinek megva-
lósítását. A többség megszerzéséhez a Demokrata Párt képvi-
selőjelöltjeinek 23 bársonyszéket kell elhódítaniuk a
republikánusoktól.

Mindazonáltal az amerikai történelemben nem újdonság,
sőt, bevált gyakorlat, hogy más párt uralja a törvényhozás
egyik vagy mindkét házát, mint amelyik a végrehajtó hatalom
(a Fehér Ház) irányítóját adja. Ezt a politikai gyakorlatot meg-
osztott kormányzásnak nevezik.

A félidős választásokon nem csupán a kétkamarás washing-
toni törvényhozást, hanem a tagállamok törvényhozását is
megújítják. Igaz, Minnesotában, Kansasban, Új-Mexikóban,

Dél-Karolinában és Amerikai Szamoán csak a törvényhozás
alsóházát, a képviselőházat választják újra, Louisianában,
Mississippiben, Virginiában és New Jersey-ben pedig nem tar-
tanak helyi parlamenti választásokat.

A választási helyiségek az Egyesült Államok három időzó-
nájában mindenütt helyi idő szerint reggel hét órától este nyolc
óráig várják a voksolókat. Egyes településeken már reggel há-
romnegyed hatkor megnyithatják a helyiségeket, de a voksolás
csak hétkor kezdődhet meg. A választási törvény szerint a sza-
vazóhelyiségeknek legalább 13 órán keresztül nyitva kell tar-
taniuk.
Szakértő: nagyobb a tét a szokásosnál

Frank Tibor Amerika-szakértő szerint a mostani félidős vá-
lasztásoknak nagyobb a tétje a szokásosnál az Egyesült Álla-
mokban, mivel inkább a kongresszus jelöltjeinek
közbeiktatásával az elnök pozíciójának megerősítésére vagy
gyengítésére szavaznak a választók, mintsem magukra a je-
löltekre. Hozzátette: nem emlékszik olyan kongresszusválasz-
tásra, amelyet az elnök ennyire személyessé tett.

Elmondta: Donald Trump amerikai elnök beutazta az egész
Egyesült Államokat, hogy támogassa a republikánus jelölte-
ket, ezzel saját népszerűségét is fokozva, és elnökválasztási
szintre emelve a félidős választásokat. A társadalom több na-
gyobb csoportja valószínűleg másképp szavaz, mint ahogy azt
2016-ban tette – hangsúlyozta a szakértő.

A nők és a fiatalok szerepe meghatározóbb lesz, mint eddig,
emellett a 45 milliós afroamerikai lakosság szavazatának egy
részére ugyan számíthat, de politikai programja miatt a latin-
amerikai és mexikói gyökerekkel rendelkező szavazók jelen-
tős része valószínűleg nem támogatja az elnököt – értékelte
Frank Tibor. (MTI)

Félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban

Kizárta soraiból a PSD Marian Neacşut, a párt főtit-
kárát és Adrian Ţuţuianu szenátort, a párt Dâmbo-
viţa megyei szervezetének elnökét, akik az elmúlt
hónapokban többször bírálták Liviu Dragnea pártel-
nököt.

A döntést a párt országos ügyvezető testülete hozta meg hét-
főn. A két politikus kizárása mellett 53-an szavaztak, 9 ellen-
szavazat volt. Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes,
regionális fejlesztési miniszter helytelenítette a döntést, „nagy
hibának” nevezve azt. A kizárások ellen hétfőn nyílt levélben
Gabriela Firea bukaresti főpolgármester is felemelte a szavát,
aki szintén Dragnea belső ellenzékéhez tartozik. Stănescu és
Firea ellen nem hoztak semmilyen szankciót.

Neacşu elmondta: várhatóan fellebbezni fognak a párt fel-
sőbb szerveinél, előtte azonban kikérik a Dâmboviţa és Ialo-
miţa megyei PSD-szervezetek véleményét is, hiszen a két
kizárt politikus ezeknek az elnöki tisztségét is betöltötte.
Mindemellett mindketten a PSD listáin nyertek törvényhozói
mandátumot.

Azzal védekeztek, hogy soha nem támadták a pártot, csak

annak az elégedetlenségüknek adtak hangot, hogy Dragnea
vezetése alatt a PSD rossz irányba tart. Mint mondták, ők
pusztán a párton belüli problémákról beszéltek, soha nem for-
dultak a PSD ellen.

Neacşu és Ţuţuianu kizárása nem volt meglepetés, hiszen
októberben több hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyen
Ţuţuianu élesen bírálta Dragneát és a hozzá közel álló veze-
tőket. „Majmok pártjának” nevezte a PSD-t, és kijelentette: a
jövő évi elnökválasztáson Klaus Iohannis elnök simán le fogja
győzni a kormánykoalíció jelöltjeit.

A média korábban azt írta, hogy a Dragneát bíráló szociál-
demokraták kizárása szakadást idézhet elő a PSD-ben, aminek
következtében a kormánykoalíció akár el is veszítheti a parla-
menti többséget. A koalíció vezetői, Dragnea és a kisebbik ko-
alíciós kormánypárt elnöke, a liberális Călin Popescu
Tăriceanu hétfőn egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy nem tarta-
nak a parlamenti többség megszűnésétől.

A PSD-n belüli belső ellentétek azt követően mélyültek el,
hogy nyáron Dragneát egy második korrupciós perben is el-
ítélték elsőfokon. (MTI) 

Két ellenféltől is megszabadult Dragnea

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi Ál-
landó Tanácsa arról döntött, hogy kezdeményezi
Makkai Gergely RMDSZ-ből való kizárását, hiszen
nem tett eleget a TÁT október 4-én meghozott dön-
tésének, melyben Marosvásárhely alpolgármesteri
tisztségéről való lemondására szólította fel.

„Az elmúlt időben többen is beszéltünk Makkai Gergellyel,
mindannyian emlékeztettük őt tanácsosjelölti vállalására, mi-
szerint tiszteletben fogja tartani a szövetség programját, sza-
bályzatát és döntéseit. Nem tett eleget az RMDSZ kérésének,
így a Területi Állandó Tanács kezdeményezi a tagságának
megvonását és Makkai Gergely RMDSZ-ből való kizárását.

A magunk részéről már most úgy tekintjük, hogy a marosvá-
sárhelyi tanácsban a továbbiakban nem tíz, hanem kilenc ta-
nácsossal dolgozunk, azonban jogi értelemben vett döntést
csak az SZKT hozhat” – mondta Péter Ferenc.

A jogszabályok értelmében a helyi tanácsosok csak akkor
kénytelenek visszaadni mandátumukat, ha annak a szervezet-
nek a tagságát is elveszítik, amelynek jelöltlistáján a képvise-
lőtestületbe jutottak. Makkai Gergely RMDSZ-tagságáról,
illetve a szervezetből való esetleges kizárásáról csak a Szövet-
ségi Képviselők Tanácsa jogosult dönteni.

A Maros megyei RMDSZ 
sajtóirodája

Makkai Gergely kizárását indítványozza 
az RMDSZ Maros megyei szervezete



A Maros Megyei Fogyasztó-
védelmi Igazgatóság 2018
első kilenc havában közel há-
romezer (2.903) ellenőrzést
végzett, és több mint
2.500.000 lej értékben rótt ki
büntetést – számolt be a pre-
fektúra múlt pénteki kollégi-
umi ülésén Liviu Todoran, a
hivatal vezetője.

Az említett időben végzett felül-
vizsgálat eredményeként 436.679
lej értékben találtak a törvényes
előírásoknak nem megfelelő árut,
amelynek egy része (57.293 lej) a
fogyasztók egészségére, életére és
biztonságára veszélyes volt.

Több száz gazdasági egységet is
ellenőriztek. Az észlelt hibák nagy
része a fogyasztók nem megfelelő
tájékoztatására, megtévesztő reklá-
mokra, helytelen kereskedelmi
praktikákra vonatkozik, de sok
esetben találtak lejárt szavatos-

ságú, vagy törvény által tiltott árut
az ellenőrzött egységekben, illetve
nem megfelelő szolgáltatást a
pénzügyi egységekben.

A 2017-es évvel összehasonlítva
idén 2.903 ellenőrzést végeztek a
fogyasztóvédők (2017-ben 2750-
et), tavaly 1.378.500 lejre róttak ki
büntetést, idén 2.506.500-ra, 2017-
ben 1.402 reklamációt oldottak
meg, az idén 1.433-at.

A főfelügyelő elmondta, hogy
nagyon sok szerződéssel kapcsola-
tos reklamáció érkezik a fogyasz-
tóvédelmi hivatalhoz, ezért azt
javasolta a fogyasztóknak, hogy
aláírás előtt figyelmesen olvassák
el a hivatalos dokumentumokat.

A megyei főtanfelügyelő felké-
résére a fogyasztóvédelmi hivatal
ellenőrei az elkövetkező időszak-
ban az iskolai kis üzletekben, ki-
oszkokban is ellenőrzéseket
tartanak. Ugyanis több visszajel-

zést kaptak arról, hogy az iskolák
udvarán vagy közelében működő
bódékban, boltokban sokszor nem
megfelelő minőségű vagy lejárt
szavatosságú termékeket forgal-
maznak. 

Liviu Todoran kijelentette: a kö-
vetkező időszakban ellenőrzik az
iskolákban és a tanintézetek mellett
működő elárusítóhelyeket, ugyan-
akkor megvizsgálják a tej és kifli
program keretében biztosított ter-
mékek minőségét is. A téli ünnepek
közeledtével pedig helyszíni szem-
lét tartanak a nagyáruházakban, já-
tékboltokban, az elektronikai
cikkeket forgalmazó üzletekben.

Beszámoló hangzott el a tanítók
háza tevékenységéről, a hideg idő-
szak sajátságos problémáinak ke-
zeléséért felelős intézmények
felkészültségi szintjéről, illetve a
megyei állattenyésztési hivatal te-
vékenységéről. (mózes)

Gyakorlatilag a hulladékkezelés
szempontjából kulcsfontosságúak
ezek az átrakóállomások, hiszen
egyik szerepük a hulladékszállítás
költségeinek csökkentése. Ennek
ellenére voltak olyan önkormányza-
tok, amelyek elnapolták a kérdést.
Miután Szászrégen – a szeptember
29-én született döntésével – és Me-
zőrücs is beállt a sorba, és egyetér-
tett azzal, hogy az ottani
állomásokat az integrált rendszerbe
beillesszék és rendelkezésünkre bo-
csássák, tovább tudtunk lépni azzal,
hogy a feladatfüzeteket jóváhagyat-
tuk. A feladatfüzeteket késve, csak
október 5-én tudtuk elküldeni az
önkormányzatoknak azzal a kérés-
sel, hogy nagyon rövid időn belül
hagyják jóvá. Az utolsó önkor-
mányzati ülés keddi napon volt, s az
Ecolect már másnap összehívta a
közgyűlést, hogy jóváhagyjuk a li-
citdokumentációt. 

– Ez megtörtént, mi volt a követ-
kező lépés?

– A dokumentációt feltöltöttük a
közbeszerzési elektronikus rend-
szerbe, és várjuk, hogy ezeket jóvá-
hagyják, s megjelenjenek a
SICAP-on. Innen következik a ne-
heze, a dokumentációk jóváha-
gyása. Van egy úgynevezett
érvényesítési időszak, régebb tíz
nap volt, most nincs konkrét határ-
idő. Ahogy a jóváhagyás megtörté-
nik, utána publikussá válik a
közbeszerzési rendszeren… És vár-
juk az ajánlatokat a cégek részéről.

– Mire lehet számítani?
– Ezt nehéz elmondani, hiszen a

közbeszerzésekkel óriási feladat elé
nézünk. Közös csapatokat alkottunk
a megyei önkormányzattal, mivel a
megyei önkormányzat az egész be-

ruházás felelőse. Szakembereket
vontak be, s közösen létrehoztuk a
licitbizottságokat, amelyek majd el-
bírálják az ajánlatokat. Az a célunk,
hogy minél hamarább szerződést
kössünk mind a hét övezetben. 

– Mi lesz akkor, ha tegyük fel, a
régeni övezetbe egy sloboziai
cég jelentkezik?

– Hogyha az illető cég megfelelő
ajánlatot tesz le, szabadpiac lévén,
bárki elnyerheti a hulladékbegyűj-
tési szolgáltatást. Ezeknek a közbe-
szerzéseknek pontosan az a célja,
hogy ne monopolizáljuk a helyze-
tet, hanem bárki, aki a legmegfele-
lőbb ajánlatot teszi, az nyerje el a
szolgáltatást, és kössön szerződést. 

– Visszatérve Szászrégenhez, az
önkormányzat miért nem akart
belépni az integrált hulladék-
gazdálkodási projektbe? 

– Nagyon nehéz megállapítani az
okot, viszont a beszélgetésekből,
tárgyalásokból arra következtet-
tünk, hogy az önkormányzat aláren-
deltségében működik az a cég,
amely a köztisztasági szolgáltatást
megoldja, s ez a cég működteti az

átrakóállomást is. Ennek következ-
tében a régeni önkormányzat úgy
érezte, hogy helyi szinten meg tudja
oldani az egész köztisztasági szol-
gáltatást. Húzták az időt, viszont a
helyi szintű megoldás a jelenlegi
felállásban szinte lehetetlen. A sze-
mét összegyűjtése és ideiglenes rak-
tározása megoldható, de nincs
ahová elszállítani. 

– Nem árt, ha felelevenítjük,
miben is áll az integrált hulla-
dékgyűjtési rendszer.

– Ez a rendszer teljes mértékben
meg kell feleljen a jelenlegi legszi-
gorúbb környezetvédelmi előírá-
soknak. Sajnos országos
viszonylatban, így Maros megyé-
ben is még gyermekcipőben jár a
szelektív hulladékgyűjtés, annak el-
lenére, hogy nagyon komoly lé-
pések történtek ennek érdekében. A
törvényes keret is megvan, de ez
még nem mindenhol valósul meg.
Az integrált hulladékgyűjtési rend-
szer keretében az egyik legfonto-
sabb lépés az, hogy a megye
minden egyes településén szelektí-
ven gyűjtik a hulladékot. Ez azt je-

lenti, hogy a hulladékszállító autó a
kapuból elszállítja a vegyesen gyűj-
tött hulladékot, illetve vidéki pon-
tokon fogjuk gyűjteni az
újrahasznosítható hulladékot. Váro-
sokon a műanyagot és a fémet há-
zaktól visszük el. Marosvásárhely
sajátos helyzetben lesz, mert a ház-
tartásoktól külön gyűjtjük a szerves
hulladékot is, ami a maroskeresz-
túri komposztálóállomásra fog
jutni. Itt komposztot készítenek be-
lőle, amit értékesít majd a szolgál-
tató. 

A tömbházlakók a vegyes sze-
metet a szeméttárolóba viszik, míg
az újrahasznosítható hulladékot az
erre a célra kitett színes konténe-
rekbe. A magánházaknál három
külön kukát kapnak, az egyikbe
kerül a vegyes hulladék, a sárga ku-
kába a műanyag és a fém, míg a
barna kukába a szerves hulladék.
Az újrahasznosítható papír- és
üveghulladékot gyűjtőpontokhoz
kell vinni. 

A vegyes hulladék útja: az átra-
kóállomás, a mechanikai-biológiai
állomás és a lerakó, ahova már csak
a hasznosíthatatlan hulladék kerül.
A szelektíven gyűjtött hulladék útja:
az átrakóállomás, a maroskeresztúri
válogató, ahol válogatás után az új-
rahasznosítható anyagokat a szol-
gáltató értékesíti. A teljes, Maros
megyében összegyűjtött hasznosí-
tatlan szemétmennyiség Kerelő-
szentpálra kerül. Kivételt képez
Segesvár, ahol egy környezetbarát
lerakó van, és a jelenlegi szerződés
lejártáig oda viszik a szemetet.

– Miért kell az újrahasznosít-
ható anyagokat újraválogatni,
amikor azt eleve szelektíven
gyűjtik? 

– Sajnos még nem tartunk ott,
hogy teljesen tisztán gyűjtsük a tel-
jesen újrahasznosítható hulladékot.
A konténerek tartalmának 20 száza-

léka vegyes. A papír közé bekerül a
háztartási törlőkendő, bekerül egy
pelenka, vagy bekerül – sajnos – a
döglött állat is. A lakosság hozzáál-
lása még nem annyira környezettu-
datos.

– Eddig azt láttuk, hogy szeme-
tesek a városok, az erdők, a sán-
cok. Nagyon reméljük, hogy
2019-től ez eltűnik. 

– Gyakorlatilag az integrált rend-
szer meg kell oldja a környezetbarát
szemétgyűjtést. Ahhoz, hogy a sze-
mét ne halmozódjon, a szemetesau-
tónak többször kell elszállítania a
szemetet, s tisztán kell hagynia a
környezetet, ez mind benne van a
feladatfüzetben. Marosvásárhelyen
süllyesztett kukákat helyeztek el,
hogy kiiktassák a kukázókat, ez
nem sikerült teljes mértékben, mert
a kukázók nagyon ötletes megoldá-
sokat találnak. Mi is azt tapasztal-
juk, hogy egyre többen igénylik a
szelektív hulladékgyűjtést, csak
ehhez még nincs mindenhol megfe-
lelő infrastruktúra.

– Végül térjünk ki arra, hogy
mennyibe kerül ez a nagy pro-
jekt. 

– 54 millió euróba, amiből meg-
épültek az infrastruktúra-elemek, és
hulladéktárolókat is vásároltak. A
rendszer nem tökéletes, de tökélete-
síthető. Célunk, hogy minél hama-
rább induljunk el ezen az úton,
minél rövidebb időn belül próbáljuk
tökéletesíteni a rendszert.

– Mi lesz, ha december 31-éig
nem sikerül beindítani a projek-
tet?

– A Maros megyei önkormány-
zatnak vissza kell fizetnie a pénzt,
amit támogatásként kapott az Euró-
pai Uniótól. Ez Damoklész kardja-
ként lebeg a fejünk felett, s
reméljük, hogy sikerül elkerülni ezt
a helyzetet. 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _____________________________________________ 2018. november 7., szerda

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Rövidesen kiírható a közbeszerzés 

Ekhós szekér? Nem egészen. In-
kább csak olyanszerű. De a Betyár
7. névre hallgató alkotmány láttán
egyből ez jutott eszembe. A betyár-
ját! – szakadt fel belülről a néma
elismerés, ötletességből ki nem fo-
gyunk soha! Könyvszekér ez, nincs
ponyvája. Gyékénykóber helyett
szakszerűen kiképzett szekérkas
emelkedik a saroglya fölé. Olyan,
mint egy négy oldalról megközelít-
hető nagy, zöld könyvszekrény.
Egymás fölé helyezett polcokkal,
azokon élükre állított magyar és
román nyelvű kötetekkel, az érdek-
lődők elérhetik, leemelhetik, forgat-
hatják a könyvmentő akcióba vont
kiadványokat, olvasható látótávol-
ságba kerülhetünk a tarka könyvso-
rokhoz. Bár jobb, ha közelséget
mondunk, hiszen azzal a céllal hoz-
ták ide a szekeret, hogy Gutenberg
leáldozó csillagának vélt univer-
zuma itt legyen a közvetlen köze-
lünkben. Ha a hegy nem megy
Mohamedhez… Ismerik a mondást.
Persze a kezdeményezők némi nye-
reségre is számítottak, de tényleg ol-
csón megvásárolhatjuk, ha
megtetszik valamelyik kötet. Ritka-
ságok is vannak közöttük, és az ál-
lomány állandóan frissül.
Bevallom, kezdetben szkeptikusan
álltam a jelenséghez, azt hittem, pár
nap teltével, miután már nem újdon-
ság a különös járgány látványa,
megcsappan az érdeklődés iránta.
Tévedtem. Pedig volt mire alapoz-
nom, hiszen az utóbbi időben gyak-
ran állítottak meg idősebb
ismerősök és ismeretlenek, segítsem
őket tanáccsal, hogyan szabadulja-
nak meg a lakásukban felgyűlt, eset-
leg az elhunyt hozzátartozóiktól
örökölt kötetektől. Nemigen tudtam
segíteni, a könyvtárak elfekvő állo-
mánya is gondot okoz. És antikvá-
riusok köreiben is gyakori a panasz,
kicsi a kereslet, megcsappant az ol-

vasói érdeklődés, lanyhul a könyv-
gyűjtő láz. Most meg itt, a marosvá-
sárhelyi Színház téren folyamatosan
embergyűrű veszi körül a szekeret.
Jó látni. Nyilván a hely is sokat szá-
mít. Buszra várva könyvtallózással
is el lehet ütni az időt. Csak nem a
városi közszállítók patronálják a
mintegy fél évtizede Magyarorszá-
gon indult projektet? Ugyan! Egyéb
dolgokkal vannak ők elfoglalva!
Vásárhely messze földön híres
könyvszeretete terjeszthette ki ide is
a kezdeményezést. Jó helyre. A hát-
térben a Nemzeti Színház is könyves
képzeteket kelt bennünk. Egy hét
múlva újra a magyar könyv ünnepi
eseményeit látja vendégül, és fogad
sok száz könyvbarátot a nemzetközi
könyvvásáron. Nyár végén a Book-
festnek adott otthont. Májusban egy
másik érdekesség, az Arany-busz, a
szokatlan mozgókiállítás várta a lá-
togatókat a bejárat közelében. Min-
den baja, ellentmondása, megannyi
kulturálatlan megnyilatkozása elle-
nére ezen a zaklatott településen itt-
hon van a könyv. Az is pár napos hír,
hogy az idén immár 105 éves Kul-
túrpalotában tartott Palotabál bevé-
teléből könyvritkaságok beszerzését
támogatják. Bernády György másik
ma is jól működő létesítménye, a
Megyei Könyvtár a szponzorizálás
kedvezményezettje, és közvetve a
város polgársága. Maga a Betyár-
akció november 15-ig kapott jóvá-
hagyást a polgármesterségtől, hogy
folytassa áldásos ténykedését. Meg-
hosszabbítják-e az engedélyt, vagy
végleg kifelé áll a szekere rúdja?
Netán a peremkerületek irányába?
Nem tudom, de talán ott se lenne
rossz. Arrafelé kocsmákban nincs
hiány. A gyógyszertárakra sem pa-
naszkodhatunk. Talán elférne itt is,
ott is egy kis könyvturkáló. Ha kere-
kesen jobban megy, hát tessék!
(N.M.K.)

Erről jut eszembeA téli ünnepek közeledtével
Szigorítják az ellenőrzést 

A dicsőszentmártoni és kör-
nyékbeli magyar pedagógusok
november 15–17. között ün-
nepi eseménysorozattal emlé-
keznek a 145. éve létrejött
dicsőszentmártoni intézmé-
nyesített magyar oktatásra. 

A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének dicsőszentmár-
toni körzete és a Kökényes
Néptáncegyüttes által közösen
szervezett háromnapos eseményso-
rozat november 15-én, csütörtökön
17 órakor a Kökényes Néptánc-
együttes székházában Pataki Tamás
egykori dicsőszentmártoni diák
könyvbemutatójával veszi kezdetét.
Pénteken 14 órától a vámosgálfalvi

Fogarasi Sámuel Általános Iskolá-
ban szakmai tapasztalatcserére
kerül sor a hajdúszoboszlói Thö-
köly Imre Kéttannyelvű Általános
Iskola pedagógusai és a dicsőszent-
mártoni körzet pedagógusai között.
18 órától a Magyar Kulturális Köz-
pontban kiállítás, pályázati munkák
díjazása és a 2017/2018-as tanév-
ben a tanulmányi versenyeken kie-
melkedő eredményeket elért
tanulók díjazására kerül sor. 

November 17-én, szombaton 11
órakor az RMPSZ óvodaépületé-
nek udvarán kopjafát avatnak a
mindenkori dicsőszentmártoni ma-
gyar pedagógusok emlékére, ezt
követi a magyar óvoda alapkövé-

nek elhelyezése.12 órakor a Köké-
nyes Néptáncegyüttes székházában
Az Alsó-Kis-Küküllő mente isko-
lahálózatának aktuális kérdései
címmel szakmai megbeszélést tar-
tanak, meghívottak: Burus Botond,
az RMPSZ országos elnöke, vala-
mint Novák Zoltán szenátor, törté-
nész. 17 órakor a művelődési
házban gálaműsor keretében fellép
Ritziu Ilka-Krisztina, valamint a
Kökényes Néptáncegyüttes apró,
kis- és nagycsoportja. 20 órától a
Fényes vendéglőben pedagógus-
bállal zárják az ünnepséget – tájé-
koztatott Fodor Sándor József, a
kisebbségi oktatásért felelős állam-
titkári tanácsos. (pálosy)

A magyar nyelvű oktatás ünnepe Dicsőszentmártonban
Örökségünk – 145 év



Roland mintha kimaradt volna a sor-
ból, amikor a bátorságot osztogatták.

Senki nem képviselhette volna nála jobban
a „gondoljuk meg még egyszer” embertí-
pust, azt, aki kézzelfogható és láthatatlan
korlátokkal bástyázza körül mindennapjait.
Végül mégis sikerült kilépnie a komfortzó-
nából, addig azonban hosszú utat kellett be-
járnia.

– Anyukámtól örökölhettem a túlzott óva-
tosságot – jegyezte meg beszélgetésünk ele-
jén. – A nyolcvanas évek végén kisiskolás
voltam. Anyu minden este villanyoltás után
a lelkemre kötötte, hogy viselkedjek rende-
sen az osztályban, ne hangoskodjak, és ha
egyes diáktársaim el is vigyorodnak a reg-
geli himnuszéneklés alatt, én mindenképpen
őrizzem meg a komolyságomat. Nem értet-
tem a szavai jelentőségét, azt viszont érez-
tem, hogy nagy baj lesz, ha nem
engedelmeskedem. Az is homályos volt szá-
momra, miért rezzen össze, ha fényes nappal
a boltból, piacról hazafelé menet lépéseket
hall a háta mögött. Az anyai nagyszüleimmel
laktunk, akik nyugodt, kiegyensúlyozott em-
berek voltak, de őket sem kérdeztem soha a
félelem okáról. Édesapámról sem faggatóz-
tam, ő is a „tabutémák” közé tartozott. 

– Apukád nem élt veletek?
– Kétéves koromban szökött ki Magyaror-

szágra, nem is maradt róla semmilyen em-
lékem, csak egy doboznyi fehér-fekete
fénykép a gyermekkorából és pár színes
közös fotó. Anyu jóval a rendszerváltás után
mesélte el apám távozásának történetét. Ta-
másin nyaraltunk, közel a magyar határhoz.
Napközben együtt volt a család, fürödtünk,
sétáltunk, az esti kártyázás, iddogálás azon-

ban a férfiak szórakozása volt. Anyám nem
sejtette, hogy a házigazdánk apámmal és
még két vendéggel miről egyezkedik órákon
át. Csak az indulás napján tudatta vele
apám, hogy éjjel átkelnek a határon. Nem
kérte, hogy tartson vele, tudta, mekkora a
kockázat. Azt mondta, ha sikerrel jár, idővel
mi is követhetjük. Anyám, persze, kétségbe-
esett, de nem tudta lebe-
szélni a tervéről. Én
még túl kicsi voltam
ahhoz, hogy bármit is
felfogjak az egészből,
de állítólag egész nap
nyűgösködtem, csak a baj volt velem. Anyám
átvirrasztotta az éjszakát, és még két napig
tűkön ült, mire apám telefonon értesítette,
hogy megérkezett. Megígérte, hogy amint
tud, jelentkezik, anyu pedig évekig várta a
pillanatot. Egyszer aztán jött egy levél, ami-
ben apám tájékoztatta édesanyámat, hogy
megismert valakit, válni szeretne. Minden a
legnagyobb csendben zajlott, nekem leg-
alábbis gyermekként fogalmam sem volt
semmiről. Amikor anyám sok év múlva ezt
elmesélte, olyan volt, mintha egy sötét szo-
bában hirtelen felkapcsolnák a villanyt.
Egyből megértettem, miért féltett annyira az
iskolában és az utcán. A kommunista rend-
szer pókhálójában apám miatt könnyű pré-
dának számítottunk. De szerencsére soha
nem ért semmilyen bántalom. 

– Miután mindenre fény derült, megpró-
báltad felvenni a kapcsolatot édesapáddal?

– Nem, soha. Sokáig haragudtam rá

azért, amit anyuval tett, aztán az indulat he-
lyét átvette a közöny. Ő sem keresett, akkor
én őt minek?

– Milyen volt a tinédzserkorod?
– Szinte észrevétlenül telt el. Kamaszként

is félénk, visszahúzódó voltam, ha lázadtam
is a világ ellen, arról senki sem tudott. Ren-
geteget olvastam, főleg kalandregényeket,

számomra ez volt a
szabadság állapota. A
középiskolában a jó
közepesek közé tartoz-
tam, az azonban
eszembe sem jutott,

hogy egyetemre menjek. Az érettségi után
elég nehéz időszak következett, hetekig ki
sem mozdultam a házból.

– Nem voltak barátaid?
– Egy volt csak, de tudtam, hogy ő ősszel

megkezdi Kolozsváron az egyetemet. A hely-
zetet az is bonyolította, hogy anyu összejött
egy kollégájával, és egyik napról a másikra
hozzá költözött. Nagymamám akkor már
nem élt, az idős, beteg nagyapám rendezése
így többnyire rám maradt. Anyu, persze,
mindegyre jött, ételt hozott, pénzt adott, csak
lelkileg nem támogatott, pedig az lett volna
a legfontosabb. Borzasztó volt látni, hogy
épül le napról napra az az ember, aki gyer-
mekkoromban a biztonságot és a derűt je-
lentette. Végig mellette maradtam, amikor
azonban eltávozott, nem találtam többé a
helyem a lakásban. Kószáltam céltalanul a
városban, anélkül, hogy bármit is érzékeltem
volna a külvilágból. Egy nap aztán rám kö-

szönt egy volt osztálytársam. Elmondta,
hogy Németországba készül dolgozni öreg-
otthonba, és megkérdezte, nem lenne-e ked-
vem vele tartani, mert van még egy
betöltendő hely. Első hallásra képtelenség-
nek tűnt, végül mégis elkértem az intézményt
működtető apácák címét. A középsuliban né-
metes voltam, így nem esett nehezemre meg-
írni a bemutatkozó levelet. Pár hét múlva
meg is érkezett a válasz. A kétezres évek ele-
jén, ugye, még nem volt elterjedve az inter-
netes kommunikáció, de így személyesebb,
bátorítóbb is volt az apácák levele és a meg-
hívó, amit küldtek. 

– Milyen volt a kint töltött idő?
– Egy egészen új, színes világ tárult elém.

Sok erdélyi fiatal jött dolgozni az otthonba,
persze, más országokból is voltak jelentke-
zők. Remek csapatot alkottunk, a munkában
segítettük egymást, hétvégén, amikor csak
lehetett, utaztunk. Ha meggyűjtöttük a sza-
badnapokat, kisebb körutakat is tehettünk.
Olyankor az is előfordult, hogy valamelyik
vonatállomáson töltöttük az éjszakát. De
ennek is megvolt a varázsa. Egyébként az
apácák és a gondozottak is nagyon kedve-
sek, nyitottak voltak, gyakran szerveztek ve-
lünk társasjátékestéket, és a közös tortasütés
is a heti program része volt. Ott, az otthon-
ban ismertem meg a páromat, egy székely-
földi lányt. Több mint tíz éve házasodtunk
össze, két lányunk született. 

– Hol éltek?
– Az ő városában. Most a világításra jöt-

tem haza, és pár napot még maradok, mert
a nagyszüleim sírjánál vannak még elintéz-
nivalók. Rajtuk kívül más nem köt ehhez a
városhoz, így, amint lehet, el is megyek.

A minőségi zenét kedvelők
valószínűleg igencsak boldo-
gok voltak az elmúlt hétvé-
gén, hiszen ismét olyan
eseményre került sor Maros-
vásárhelyen, amelyen ők is
kedvük szerint – és élő zenére
– bulizhattak. A november 2-
án és 3-án megrendezett 
Freedom Blues Festivalról van
szó, amelyet ez évben is az
ötletgazda Jazz&Blues Club
és a Partitura Egyesület szer-
vezett a Sörház utcai klub
Piano és Bunker termében.

A kétnapos, számos hazai és kül-
földi együttest felvonultató, ez
évben is igencsak jó hangulatú kon-
certsorozat szombat délután vette
kezdetét, ekkor konferálta fel a ce-
remóniamester Boros Olimp a fesz-
tivál sorrendben első együttesét: a
Németországból érkezett Verycor-
recT fellépését, ezt a hazai, ős-
bluesban utazó Blue Monday Mi-
nisters követte a Bunkerben, majd a
szemle egyik legjobban várt ban-
dája következett: a magyarországi
Voodoo Papa, amelynek két zené-

szét ezúttal Szokolay „Dongó” Ba-
lázs, az egyik legismertebb népze-
nész egészítette ki. Az együttes
lehengerlő és mindent szétzúzó
etno-folk-blues muzsikája elsöprő
hangulatot teremtett, nemzetközi
blueshimnuszok és tartalmas dal-
szövegű saját szerzemények egya-
ránt szerepeltek a repertoárjukon,
egyedi hangzásukat olyan hangsze-
rek (és hangszerelés) eredményez-
ték, mint a sakktáblából készített
gitár, a doromb vagy éppen a külön-
böző népi fúvós hangszerek szeren-
csés zenei csillagzat alatti
együttállása.

A magyarországi vendégek kel-
lőképpen felpörgették az estét az
első nap főbandájának színre lépé-
séhez: a Shango nevű projekt egy
ideiglenes zenekart takar, amelyet a
kolozsvári származású Totu Rareş,
a ’80-as és ’90-es évek hazai és ma-
gyarországi blues- és rockzenei
életének legendás gitárművésze hí-
vott össze neves együttesek (Trenul
de Noapte, Phoenix) tagjaiból azzal
a nemes céllal, hogy a világhírű
Carlos Santana muzsikáját megszó-
laltassa. A Shango – The Santana
projekt pedig nem okozott csalódást
a legigényesebb bluesrajongó klasz-
szikus zenész számára sem. Any-

nyira precízen, tisztán szólt, mint az
eredeti, de Totu Rareş és együttese
mégsem minőségi karaoke-előadást
tartott, a legtöbbször hajszálponto-
san lejátszott eredeti dalokban ott
rejtőzött az interpretáló művészek
saját kézjegye is. Nagy élmény volt,
amely a koncertek utáni, a főszer-
vező Demeter József „Döme” által
rendezett afterparty előtt is spontán
buliba torkollott. 

A fesztivál második napját az 

Othello Piano Trio nyitotta, amely-
nek tagjai az eredeti rhytm ’n’ blues
stílt és a rockabillysebb, boogiesabb
dinamikát ötvözték olyan nagyszerű
hangszerelésben, amelyben a zon-
gora játszotta a főszerepet.

A hangulat kellő megalapozását
követően – és sokak számára meg-
lepetésként – két, igencsak ifjú elő-
adó játékát hallhatta a közönség.
Többen úgy vélték, kissé túlzás a
fesztivál második napján, fő műsor-
időben a tizenéves Ana Maria Go-
doroja énekest és Andrei Cerbu
gitárost a színpadra vonultatni, de –
mint kiderült – tévedtek. Előbbi
Mike Godoroja hazai blueslegenda
lánya, utóbbi pedig a hazai bluesze-
nei élet talán legígéretesebb ifjú gi-
tárművésze. Olyannyira tehet-
ségesek, hogy a világon bárhol
megállnák a helyüket (ezt számos
nemzetközi díjuk is jelzi), tehetsé-
gükre a legjobb példa pedig az álta-
luk játszott műsor volt: Beth Hart és
Joe Bonamassa neve a bluesmuzsi-
kában jártasak számára mindent el-
mond. Nos, a tizenöt és tizenhat
éves művészek e két, kortárs le-
genda dalait adták elő, ráadásul
nem megszokott zenekarukkal,
hanem az Othello Trio tagjainak kí-
séretében. Nagyszerű, emlékezetes
koncerten vehettünk részt, abban a
fokozatosan erősödő tudatban, hogy
ha az élet mégis igazságos, akkor
két leendő (világ)híresség szárny-
próbálgatásait láthattuk.

Az estet és vele együtt a feszti-
vált a bemutatásra nem szoruló
Nightlosers koncertje zárta. A ki-
lencvenes évek elején Kolozsváron
alakult formáció újat hozott a hazai
bluesszcénára akkor, amikor az erő-
teljes gitárhangzással operáló, roc-
kosabb bluesmuzsikát ötvözte az
erdélyi román, magyar és cigány
népzenével. Az első hallásra meg-
lepő, másodikra már meglepően jól
passzoló zenei stílek ötvözése az el-
telt évtizedek alatt az egyik legis-
mertebb hazai bluesegyüttessé tette
a formációt, amely ezúttal is lehen-
gerlő dinamikával, fordulatokban
gazdag muzsikájával és humorban
bővelkedő előadásmódjával zárta
magát a közönség szívébe és zárta
a stílushoz méltó minőségű koncert-
tel a fesztivált.

A blues nem való mindenkinek,
de olyan zenei stíl, amely nélkül
nem létezne sem rock-, sem mai
popzene. Rokon több műfajjal és ro-
konítható még többel, ha szakmai-
lag felkészült és – főleg – az Érzést,
a Feelinget hozni és visszaadni tudó
művészek játsszák. Ha a visszakö-
vethetetlen afrikai gyökereket nem
nézzük, akkor is majdnem százéves
műfaj, amelynek mai hallgatósága is
kortalan: a tizenévesektől a nagyjá-
ból százévesekig terjed. A Freedom
Blues Festival is épp ilyen volt: gaz-
dag, színes, átfogó, értő, egymástól
különböző és mégis egységes zene
– és ugyanilyen közönség.

Freedom Blues Festival, 2018
Egység szabadságban

2018. november 7., szerda _____________________________________________ KULTÚRA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

A félelem oka

Kaáli Nagy Botond

Nagy  

Nightlosers

A Voodoo Papa és Szokolay „Dongó” Balázs



„Hagyjuk, hogy élvezzék az
életet” – erre a jelmondatra
épül Tabaran Bálint Edit Andrea
növényekkel való kapcsolata.
Férjével, Mihaijal nyolc éve fo-
gott neki virágkertészkedni,
amit azóta sem üzletként,
hanem kimondottan érzelmi
alapon él meg. Géppel soha-
sem érnek szálas és cserepes
szépségeikhez, minden mun-
kát kézzel végeznek, és táp-
szert is csak korlátozott
mennyiségben használnak.
Azt pedig, hogy otthonukban
a virágok is családtagok, mi
sem példázza jobban, mint
kilencéves lányuk, Jázmin
neve.

– Zootechnikusi végzettségem
van, a virágkertészet alternatív
megoldásként jött a képbe. Szeret-
tem volna a szakmámat összehan-
golni a gyermekneveléssel, ehhez
az irodai munka nem lett volna
megfelelő – kezdte közös történe-
tüket a 35 éves vajdaszentiványi
nő, aki eredetileg kecskefarmról ál-
modozott, a körülmények azonban
másként alakították az útját.

– A szüleim zöldségtermesztés-
sel foglalkoznak, ez volt az egyik
kiindulópont. A férjem külföldön
dolgozott egy ideig, így megvolt az
anyagi hátterünk a vállalkozáshoz.
Nagyon kevéssel kezdtük, az első
befektetésünk mindössze ezer lej
volt. Az első két évben egyetlen fó-
liasátorban termesztettünk virágot,
kétévente gyarapodtunk egy-egy új
sátorral. Egynyári növényekkel in-
dultunk, a krizantém volt a köz-
pontban. Aztán jöttek a tavaszi,
nőnapi virágok. Már kezdetben
egyértelművé vált számunkra,
hogy a virágkertészet maximális fi-
zikai és szellemi erőfeszítést igé-
nyel. Nagy a felhozatal a piacon,
de a tömegtermelés a mi szemlélet-
módunkkal nem egyeztethető
össze.
Az egzotikumra nincs kereslet 

– Honnan hozzák a virágmagot,
palántát? – kérdeztük.

– Hollandiából és Németország-

ból. A növényeinket Beszterce,
Kolozs és Hargita megyében kínál-
juk eladásra. Nem „angrózunk”,
számunkra az eladásnál is a szemé-
lyes kapcsolaton van a hangsúly.
Ha kialakul ez a bizalmi viszony, a
továbbiakban is nyomon tudjuk
követni a növényeket. A vásárlók-
nak az évek során szerzett szakmai
tapasztalatunkból is átadunk vala-
mit, és gyakran előfordul, hogy
megkérnek, menjünk, nézzük meg
a tőlünk vásárolt virágokat, segít-
sünk, ha gond van. Egy nagyobb
cég épületét több éve díszítik a
muskátliink – mondta vendéglá-
tónk, majd telefonján meg is mu-
tatta a cserepekben pirosló
szépségeket. A házaspár ismert,
közkedvelt dísznövényeket ter-
meszt, a különlegesebb fajokra
ugyanis nincs kereslet.

– Egy évben ezzel is próbálkoz-
tunk, de még a levendulát sem tud-
tuk megszerettetni a vásárlókkal.
Tapasztalatom szerint nálunk egy-
féle sablon alakult ki a dísznövé-
nyek körül, főként muskátlival,
petúniával, vagy ahogy egyesek
mondják, „betúniával” díszítik ott-
honaikat az emberek. Külföldön
egész más a mentalitás.

A fiatal vállalkozó így össze-
gezte a növényekkel való munkát: 

– Számomra ez nem biznisz,
hanem mindennapi élmény. Ha
nem így állnék hozzá, önmagam
veszíteném el.

Az elhangzottakat a mosolygós,
eleven kislány is alátámasztotta.
Jázmin lelkesen jelentette be, hogy
készít pár virágcsokrot, aztán fel is
címkézte a növényeket. Édesanyja
közben elmesélte, hogy lánya
eddig a sportban remekelt, nemrég
azonban felfedezték, hogy külön-
leges hajlama van a festészethez.
Ehhez bizonyára a természetkö-
zeli, színekben gazdag élettér is
hozzájárult – vélte Edit Andrea.
A málnában a jövő

A házaspár számára lassan egy
új fejezet is elkezdődik, málnater-
mesztéssel próbálkoznak. Az idei
volt a mintaév, a nagy esőzések
miatt azonban kevés termett az íz-
letes gyümölcsből. Az elkövetke-
zőkben egy húszáras területet
ültetnek be málnával, a tövekért
még a héten elmennek. 

– Nem azért vágunk ebbe is
bele, mert ez a „trend”, sokkal in-
kább azért, mert vidéken élünk,
szeretjük ezt a helyet, és gyümöl-
csöztetni szeretnénk mindazt, amit
ajándékba kaptunk. Vegyszermen-
tesen gondozzuk majd az ültetvé-
nyeket, számomra ugyanis fontos,
hogy amit elfogyasztunk, bio le-
gyen. Az ételnek nemcsak ételnek,
hanem tápláléknak kell lennie –
összegzett a fiatal vállalkozó, majd
azt is elárulta, hogy a vajdaszenti-
ványi harmincasok közül nem
sokan maradtak otthon gazdál-
kodni, őrizni, előre vinni az életet. 
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Lezajlott a Pénzmágnes –
kulcs a gyarapodáshoz című
vetélkedő első, online fordu-
lója, amelyre kétszáznál is
több középiskolás jelentke-
zett Erdély-szerte, de kár-
pátaljai, illetve vajdasági di-
ákok is megmérettették ma-
gukat.

A versenyt a Romániai Magyar
Közgazdász Társaság, Magyaror-
szág Kolozsvári Főkonzulátusa és
a Magyar Mágnás Egyesület, vala-
mint a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem együtt szer-

vezi. Közös céljuk hangsúlyt fek-
tetni az erdélyi magyarok körében
a pénzügyi nevelésre. A legjobban
teljesítő 20 diák Kolozsváron méri
össze tudását november 30-án. Az
első helyezett 500, a második 300,
a harmadik pedig 200 euróval gaz-
dálkodhat, ezenkívül értékes kü-
löndíjakkal is jutalmazzák a
komoly felkészülést.

A nyertes diákok Csíkszeredá-
ból, Székelyudvarhelyről, Szat-
márnémetiből, illetve Maros-
vásárhelyről, Kolozsvárról és Zen-
táról érkeznek majd. A döntősök

névsora a Pénzmágnes weboldalán
megtalálható. A döntőre mindany-
nyiuknak Bitai László Pénzügyi
kézikönyv című kötetéből kell fel-
készülniük, amely megtalálható a
www.penzmagnes.ro weboldalon a
Tananyag című fülecskére kat-
tintva. A próbatétel három részből
áll majd: az első felében egy tesztet
kell megoldaniuk a diákoknak, a
második rész matematikai-logikai,
illetve a verseny végén egy esetta-
nulmányt kell kidolgozniuk, ame-
lyet szakmai zsűri előtt kell
megvédeniük. (közlemény)

Megvannak a Pénzmágnes döntősei

Budapesten lesz a legna-
gyobb nagy-britanniai autó-
ipari vállalat, a Jaguar új
műszaki fejlesztőközpontja –
mondta Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter
a Kossuth rádió péntek déli
Krónika című műsorában.

Szijjártó Péter elmondta: a Ja-
guar budapesti központjában az új
modellek létrehozásával és beveze-
tésével kapcsolatos fejlesztéseken
dolgoznak majd. A központ jelen-
tőségét az adja, hogy az új Jaguar
modellek 2020-tól alapvetően már
elektromos meghajtással futnak.

A jövő év elején megnyíló köz-

pontban első lépésben 100 magyar
mérnök dolgozik majd az elektro-
mos meghajtás és az informatikai
fejlesztés területén – tette hozzá.

Aláhúzta, a központ klasszikus
szellemi műhely lesz, amely a
Nagy-Britanniából irányított fej-
lesztésekben vesz részt. A Jaguar
tavaly 4 milliárd fontot költött ku-
tatásfejlesztésre – mondta Szijjártó
Péter. A beruházás jelentőségét
mutatja az is, hogy a Jaguarnak a
budapestihez hasonló központja
csak Nagy-Britanniában, Írország-
ban, Észak-Amerikában és Kíná-
ban van – közölte.

A miniszter szerint a Jaguar dön-

tésekor sokat nyomott a latban a
magyar adópolitika, ugyanis Euró-
pában itt a legalacsonyabb a társa-
sági adó, valamint a kutatás-
fejlesztéshez kapcsolódó adóked-
vezmények és a magyar műszaki
felsőoktatás magas színvonala is. 

Kiemelte: ez a beruházás is re-
mekül illeszkedik a magyar gazda-
ság dimenzióváltásához, amely
előtérbe helyezi a csúcstechnoló-
giát és magas hozzáadott értéket. A
beruházás megerősíti a magyar-brit
befektetői kapcsolatokat és az au-
tógyártás szerepét a magyar gazda-
ságban – jegyezte meg. (MTI)

Budapesten lesz a Jaguar legújabb fejlesztőközpontja

Jövő hétre halasztották 
az ASF-jelöltek meghallgatását

Jövő hétre halasztották az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) és a
Pénzügyi Felügyelet (ASF) tagságára pályázó jelöltek meghallgatását –
közölte kedden Liviu Dragnea képviselőházi elnök. A Szociáldemokrata
Párt (PSD) parlamenti képviselőinek megbeszélését követően Dragnea
úgy nyilatkozott, a halasztást a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakciói kérték, ugyanis az
Európai Néppárt kongresszusa miatt nem tudnának részt venni a meghall-
gatásokon, valamint az eredetileg szerdára tervezett szavazáson. Ezért a
meghallgatásokat jövő keddre, a plénum szavazását pedig jövő szerdára
ütemezték be. Arra az újságírói kérdésre, hogy miként kommentálja, hogy
Viorel Ştefan pályázik a Pénzügyi Felügyelet vezetői tisztségére anélkül,
hogy a PSD támogatná, Dragnea azt felelte: „beszéljenek Viorel Ştefannal.
Ha ő és más, tapasztalt, őszhajú kollégák csendben maradnának, sokkal
jobb lenne”. (Agerpres)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom 
az első kilenc hónapban

5,2 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei első
kilenc hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte hétfőn
az Országos Statisztikai Intézet.

A növekedés főleg az élelmiszerek és a nem élelmiszerek értékesítésé-
nek köszönhető, ami 6,5, illetve 6,1 százalékkal emelkedett. Az üzem-
anyag eladása 2 százalékkal nőtt.

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított növekedés 6 százalék volt.
Szeptemberben a kiskereskedelmi fogalom volumene 2,3 százalékkal

nőtt a tavalyi kilencedik hónaphoz mérten.
Jelentős lassulás figyelhető meg az előző két évhez képest, hiszen 2016-

ban még 13 százalékkal, tavaly 10 százalékkal bővült a román kiskeres-
kedelmi forgalom volumene. Az előző évek két számjegyű növekedése
azzal magyarázható, hogy a kormány adócsökkentéseket vezetett be, meg-
emelte a béreket és a nyugdíjakat, ami mind hozzájárult a belföldi fo-
gyasztás növekedéséhez. A belföldi fogyasztás volt a gazdasági növekedés
fő hajtóereje az elmúlt években.

Az idén a kormányzat 5,5 százalékos gazdasági növekedésre számít,
amit mind az Európai Bizottság, mind a Nemzetközi Valutaalap túlzottnak
tart, ők 4-4,5 százalékos bővülést valószínűsítettek. (MTI)

Tovább lassult az euróövezet 
gazdasági teljesítményének 

növekedési üteme
Októberben a vártnál kissé jobb lett ugyan, de ezzel együtt is több mint

két éve a leglassúbbra csökkent az euróövezet gazdasági teljesítményének
a növekedési üteme a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet beszer-
zésimenedzser-index (BMI) felmérésének a tanúsága szerint.

A szolgáltatóipari és feldolgozóipari BMI adatok összesítésével képzett
kompozit mutató októberben nagyobb lett ugyan az előzetes 52,7 pontnál,
de még így is 53,1 pontra csökkent a szeptemberi 54,1 pontról.

Az októberi kompozit BMI végleges értéke 2016 szeptembere óta a 
legalacsonyabb lett.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesít-
ményének növekedési ütemét számszerűsíti, 50 pont alatti értéke pedig a
zsugorodás mértékét.

A kompozit BMI mindkét összetevője, a feldolgozóipari és a szolgál-
tatóipari BMI is csökkent októberben a szeptemberihez képest. A feldol-
gozóipar teljesítménye októberben négy éve a leglassúbb ütemben nőtt
októberben, a szolgáltatóiparé pedig 2017 eleje óta a leglassúbb volt.

A kompozit BMI Írországban mutatta a leglendületesebb növekedést
októberben, de az elért 56,1 pont még ott is hét hónapja a legalacsonyabb-
nak számít. A francia októberi kompozit BMI 54,1 ponttal kéthavi, a spa-
nyol 53,7 ponttal 4 havi, a német 53,4 ponttal öthavi mélypontot ért el.

„Csalódást keltő negyedéves kezdetről számoltak be az euróövezeti vál-
lalatok” – foglalta össze a felmérés megállapításait Chris Williamson, az
IHS Markit vezető közgazdásza, az éleződő kereskedelmi ellentétek miatt
visszaeső exportkeresletet, az elharapódzó geopolitikai bizonytalanságo-
kat és a piacokon eluralkodó kockázatkerülést jelölve meg a lassulás oka-
ként. (MTI) 

Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette: Benedek István

Vajdaszentiványi virágkertészek
Biznisz helyett mindennapi élmény

Nagy Székely Ildikó 



Nemrégiben ünnepelte szüle-
tésnapját a Marosvásárhelyi
AS Armata és a Bukaresti 
Steaua egykori kőkemény
balhátvédje, a székelykeresz-
túri születésű Fodor János.
Ebből az alkalomból beszél-
gettünk, és kértük, idézze fel
labdarúgó-pályafutása érde-
kesebb pillanatait. 

Székelykeresztúron kezdett fut-
ballozni, majd Székelyudvarhelyen
a Sportiskolánál folytatta, később a
helyi C osztályos Textila követke-
zett. Innen a katonai szolgálat ide-
jére Csíkszeredába került, az
ugyancsak C osztályos Tractorul-
hoz, onnan szemelte ki őt az AS Ar-
mata. 

Egy év után, 1980 nyarán az
ASA-tól felkerült Bukarestbe a 
Steauához, ahol 36 A osztályos
mérkőzésen lépett pályára 1984-ig,
egyébként az A és B osztályban
több mint 350 mérkőzést játszott. 

Bukaresti tartózkodása idején el-
végezte a Katonai Akadémiát, és őr-
nagyi rangot szerzett. 1984-ben
Guşă tábornok, a hadsereg akkori
vezérkari főnöke javasolta, hogy 27
évesen térjen vissza Marosvásár-
helyre. Játékoscsere történt, Bölöni
ment a Steauához, Fodor és Nicolae
Soare pedig jött az AS Armatához.
Itthon a helyi tanklaktanyánál fegy-
verjavító mérnökként helyezkedett
el, onnan vonult később előrehozott
nyugdíjba, ezredesként. 

Az ASA-nál 1985-1989 között
játszott újra, 31 évesen visszavo-
nult, aztán edzősködni kezdett: az
ASA ifjúsági központjának a veze-
tője lett, majd a gyerekcsapat ed-
zője, sőt a 2001–2002-es idényben
a B osztályban megmentette a
nagycsapatot a kieséstől. 

„Az egyik sorsdöntő hazai mér-
kőzés előtt (a Szatmárnémeti Olim-
pia volt az ellenfél) láttam az
öltözőben, hogy a srácok nem tud-
nak kellőképpen ráhangolódni a
rájuk váró feladatra, a klubnál ural-
kodó siralmas anyagi helyzet miatt
is. Erre elővettem egy régi varrott
ASA-trikót, majd azt mondtam
nekik: ezért a csapatért – amelynek
a trikóját fogom – még az édesanyá-
mat is lerúgtam volna. Amikor ezt a
dresszt hordtam, motivált és büszke

voltam. Gondoljatok a néhai Bó-
néra, Nagy Mikire, Mureşanra –
akik mára példaképek az együttes
történetében – , de gondoljatok a
vásárhelyi közönségre is, ha a klub
jelvényét látjátok a piros-kék dresz-
szen. Azt akarom ma látni tőletek,
hogy kiadtok apait-anyait magatok-
ból, és a maximumot nyújtjátok,
mert ha győzünk, benn maradunk a
B osztályban! Nekem is, de nekik is
könnybe lábadt a szemük, a mérkő-
zést pedig megnyertünk 2-0-ra, és
benn maradtunk a B osztályban” –
idézte fel Fodor János az akkor tör-
ténteket.

Az évek során a szívós balhát-
védnek az ASA-nál többek közt
csapattársa volt: Bíró II. Levente,
Varró, Gligore, Szabó, Ispir, Un-
chiaş, Körtési, Gáll, Onuţan, Mo-
noki, Bíró Imre, Bölöni, Fazakas,
Both Gyuri, Hajnal, Fanici, Márton
Levente és Márton Sándor is, míg
steauás játékostársai közül megem-
líthetjük Iordache, Duckadam,
Iovan, Bumbescu, Belodedici, Băr-
bulescu, Sameş, Fl. Marin, Iordă-
nescu, T. Stoica, Majearu, Petcu,
Piţurcă, Lăcătuş, Radu II. és Bálint
nevét. Edzői voltak Marosvásárhe-
lyen és Bukarestben Czakó János,
C. Dinu, Şt. Coidum (AS Armata),
B. Hălmăgeanu, T. Ionescu, Pantea,
Stănculescu, C. Cernăianu és Fl.
Halagian (Steaua) is. 

Az ASA-ról Fodor János így be-
szél: „Családom mellett a legna-
gyobb örömöt az jelentette, amikor
értünk tapsolt, minket biztatott a

többezres szurkolótábor, mindenki
értékelt minket, és mi is mindent el-
követtünk, hogy jó játékkal jutal-
mazzuk a szurkolók biztatását.

Hétfőnként, a főtéren sétálva jóleső
érzés fogott el, amikor egy-egy jól
sikerült mérkőzés után dicsérő sza-
vakkal fordultak hozzánk.”

2018. november 7., szerda _______________________________________________SPORT _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Az elmúlt hét végén simán be-
gyűjtötte hazai pályán a
három pontot a fürdővárosi
csapat a 4. ligás labdarúgó-
bajnokság elitcsoportjában,
megörvendeztetve ezzel a 
góléhes közönséget.

A tavalyi évadban az élbolyban
szereplő Szováta gyengén kezdte az
őszi idényt és az alsóházig csúszott
le, így a hét végén szinte kötelező
volt számára a győzelem hazai kör-
nyezetben Dános ellen. Ezúttal be is
jöttek a számítások, mert a szebb
időt megélt vendégek kevés ellen-
állást tudtak tanúsítani, azt is a mér-
kőzés elején, amikor egy gyors

támadást sikerült építeniük, de Dâr-
coşan a kapu fölé lőtt. A hazaiak
replikája a 8. percben érkezett, Pop
lövését akkor mentették a védők,
Csortán pedig a léc fölé bikázott. A
12. percben Imre húzott el a jobb
szélen, de az oldalhálót találta el,
míg a 15. percben Kénesinek sike-
rült előnyhöz juttatnia csapatát, 40
méteres lövése a vendégek kapujá-
ban kötött ki (1-0). Két perc múlva
a büntetőterület sarkáról Pop szúrt
a rövid sarokba (2-0). Ezután már
felszabadultabban játszottak a szo-
vátaiak, de a sorra felépített táma-
dások nem hoztak újabb találatot
is: Silion sarokrúgását követően
Csortán a kapu fölé fejelt, az egye-
dül maradt Imre lövését hárította
Butean, és a Kénesi betörését is

megállította, míg szünet előtt a szo-
vátaiaknak a gólvonal közeléből
sem sikerült hálóba juttatniuk a lab-
dát, és Silion is öt méterről a léc
fölé lőtt.

A második játékrész ugyancsak
hazai támadásokkal kezdődött, de a
kapura törő Csortán lövés helyett
elbonyolította a befejezést, Silion
próbálkozását pedig a felső sarok-
ból mentette Butean. A közönség az
57. percben örülhetett ismét, amikor
egy védőn átpattanó labdát Pop a
vendégek kapusa fölött a hálóba
emelt (3-0). A dánosiak két perc
múlva faraghattak volna a hátrány-
ból, de a szovátai kapus a léc alól
mentette Ivaniţchi 40 méteres lövé-
sét, és rögtön védte Horvat L. közeli
próbálkozását is. Szováta csakha-
mar visszaszerezte a játék vezetését,
de Kénesi lövése elkerülte a kaput,
Kelemen fejesét Butean a kapufa
tövéből tolta ki, megállította Suba
betörését és hárította Dósa lövését
is. Silion három próbálkozása után
a vendégek védelme a 87. percben
ismét megtört, Suba labdája pedig a
hálóban kötött ki (4-0), majd a kö-
vetkező percben a szovátai hálóőr
remekelt Horvat L. lövésénél, így a
hazaiaknak sikerült fennebb lépniük
a rangsorban a 8. helyre.

Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: Gligor Róbert László

Könnyed szovátai siker Dános ellen

Bajnokok Ligája
A mai program

A kedd esti mérkőzéseket követően az E, az F, a G és a H csoport negyedik fordulós mérkőzéseivel foly-
tatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája.

A műsor:
* E csoport: Benfica (portugál) – Ajax Amsterdam (holland) (22.00 óra), Bayern München (német) – AEK

Athén (görög) (22.00, TV: DigiSport 4, Telekom Sport 3). Az állás: 1. Ajax és Bayern München 7 pont (5-
1), 3. Benfica 3, 4. AEK Athén 0.

* F csoport: Manchester City (angol) – Sahtar Donyeck (ukrán) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 4),
Olympique Lyon (francia) – Hoffenheim (német) (22.00). Az állás: 1. Manchester City 6 pont, 2. Olympique
Lyon 5, 3. Hoffenheim 2 (6-7), 4. Sahtar Donyeck 2 (4-7).

* G csoport: CSZKA Moszkva (orosz) – AS Roma (olasz) (19.55, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Plus), Plzen (cseh) – Real Madrid (spanyol) (22.00, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport). Az állás: 1.
AS Roma 6 pont (8-3), 2. Real Madrid 6 (5-2), 3. CSZKA Moszka 4, 4. Viktoria Plzen 1.

* H csoport: FC Valencia (spanyol) – Young Boys (svájci) (19.55, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look
Sport), Juventus (olasz) – Manchester United (angol) (22.00, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Plus). Az állás: 1. Juventus 9 pont, 2. Manchester United 4, 3. Valencia 2, 4. Young Boys 1.

A Steaua csapatában, a guggoló sorban balról a második

Eltörte Piţurcă arccsontját
Az esetről nem igazán szokott beszélni, és nem is büszke rá, de a

Népújságnak felidézte: Egyik edzésen négyen kettő ellen passzolgat-
tunk a pálya egyik sarkában, ott volt Petcu, Piţurcă, Majearu, Fl. Marin
és T. Stoica. Egy adott pillanatban Piţurcă eladta a labdát, de nem akart
beállni a körbe, majd Majearuval veszekedett. Mire én megmondtam
neki, hogy te tévedtél, te kell, hogy beállj, ez csak egy játék úgyis,
sokat nem kell maradnod ott. Petcu azonban olajat öntött a tűzre azzal,
hogy odabökte: na, hallod, mit mondott a székely!… – Piţurcă erre
megütött, amikor lehajoltam a labdáért, mire én megfordultam, és az
arcába csaptam. Az incidens után az arcát összevarrták, egy ideig szí-
vószállal táplálkozott, én hordtam a szobájába az ételt. A történtek nyo-
mán ki akartak rúgni a Katonai Akadémiáról, de éppen Piţurcă volt az,
aki megmondta a minisztereknek, hogy ő volt a hibás, mivel provokált
engem. Visszaemlékszem, hogy az eset után Piţurcă az utolsó hat for-
dulóban nem játszhatott, a Steaua a 2. helyen végzett az 1983-1984-es
bajnoki idényben a Dinamo mögött, sőt a Románia-kupa döntőjét is
elvesztettük 2-1-re a Dinamóval szemben, én pedig megúsztam 5-6
nap őrizettel. Amúgy – ezt leszámítva – kölcsönösen tiszteltük egymást
Piţurcával is – én akkor 26 éves voltam, Piţi pedig 27 –, hiszen a Steaua
olyan volt, mint egy nagy család – emlékezett vissza Fodor.

Jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 4. liga elitcsoportja, 10. forduló: Szovátai SK –

Dánosi Gaz-Metan 4-0 (2-0)
Szováta, sporttelep, kitűnő játékfeltételek, 70 néző. Vezette: Iftenie Mircea,

Albu Bálint, Casoni Alina, ellenőr: Suciu Ioan (mindannyian Marosvásárhelyről)
Gólszerzők: Kénesi (15.), Pop (17., 57.), Suba (87.).
Sárga lap: Sütő, illetve Bogdan, Ivaniţchi.
Szováta: Ilea – Csortán, Gál, Fülöp, Kénesi, Kelemen, Takács (70. Suba), Sütő

(64. Dósa), Imre, Silion, Pop.
Dános: Butean – Rupa, Chiverean, Péter, Suciu, Dârcoşan, Secuta, Dan, Bog-

dan (70. Horvat M.), Horvat L, Ivaniţchi (79. Gábor).

Eredményjelző
* 1. liga, 14. forduló (vasárnapi és hétfői eredmények): Dunărea Călăraşi –

Konstancai Viitorul 0-1, Bukaresti FCSB – Gyurgyevói Astra 1-0, Concordia 
Chiajna – Medgyesi Gaz Metan 0-0, FC Voluntari – Bukaresti Dinamo 0-1. Az élc-
soport: 1. Kolozsvári CFR 29 pont, 2. FCSB 27, 3. Craiova 25.

* 2. liga, 15. forduló (vasárnapi eredmény): Aradi UTA – Kolozsvári U 0-4. Az
élcsoport: 1. Chindia Târgovişte 35 pont, 2. Academica Clinceni 33, 3. Sportul
Snagov 33.

* NB II, 15. forduló: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Nyíregyháza Spartacus FC
2-1, Gyirmót FC Győr – BFC Siófok 2-2, Budaörs – ZTE FC 2-0, Duna Aszfalt TVSE
– Kaposvári Rákóczi FC 2-1, Vác FC – Békéscsaba 1912 Előre 1-1, Credobus
Mosonmagyaróvár – BSS Monor 0-2, Kazincbarcika – Vasas FC 2-1, Soroksár
SC – Aqvital FC Csákvár 1-1, Dorogi FC – WKW ETO FC Győr 4-3, Budafoki MTE
– Ceglédi VSE 1-2. Az élcsoport: 1. Gyirmót 31 pont, 2. ZTE 29, 3. Békéscsaba
28.

Fodor János 61 éves

Gligor Róbert László



Annak érdekében, hogy egy-
egy hétvégi bevásárlást ne ár-
nyékolják be a kellemetlen
események, a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség elővi-
gyázatosságra inti a gép-
jármű-tulajdonosokat, illetve
azokat, akik nagyáruházak-
ban vásárolnak, vagy zsúfolt
tömegközlekedési eszközöket
vesznek igénybe, ugyanakkor
az online vásárlások veszélye-
ire és – az újra megjelent – a
varrógépekért nagy összege-
ket ígérő csalókra is figyel-
meztetnek. 

Az emberek nem veszik figye-
lembe, hogy a zsúfolt parkolókban
a csökkent látási viszonyok követ-
keztében az őrző-védő szolgálat je-
lenléte még ott sem biztosíték, ahol
ezért alkalmazták őket. A rendőrség
arra figyelmeztet, hogy egyetlen
másodpercre se hagyják az indító-
kulcsot a járműben, mert azzal a
gépkocsitolvajok dolgát könnyítik

meg. Fokozottan kell figyelni arra,
hogy a járművekben ne  maradja-
nak látható helyen  a bevásárolt
javak, telefonok, táskák (még üre-
sen sem), elektronikai eszközök –
mindezek csábíthatják a tolvajokat,
még akkor is, ha a tulajdonos szá-
mára értéktelennek bizonyulnak.
Bármilyen csekély érték miatti ko-
csifeltörés időveszteséggel, pluszu-
takkal – a rendőrségre, biztosítóhoz
– és bosszúsággal jár. 

Nem érdemes pénzt átutalni ide-
gen bankszámlára azért, hogy bárki
egy kecsegtető nyeremény birto-
kába juthasson, de a baleset körül-
ményeinek, az állítólagos vétkes
gépkocsivezető tisztázása érdeké-
ben sem! A bankok nem kérnek
PIN-kódot vagy jelszavakat sem te-
lefonon, sem SMS-ben, tehát ezeket
a személyes adatokat idegeneknek
telefonon semmiképp sem szabad
kiadni!  Akkor se hagyjuk magun-

kat átverni, ha valaki arra kér, hogy
töltsük fel a lemerült telefonkártyá-
ját, és azt állítja, hogy ismerősünk,
vagy netalán valamelyik családta-
gunkat segíti az egyenleg feltöltésé-
vel. Ha egy családtaggal történt
balesetről ismeretlen személyek ér-
tesítenek telefonon, ellenőrizni kell,
hogy a baleset valóban megtörtént
(a szóban forgó családtagot kell
azonnal felhívni, vagy az 112-es
egységes hívószámot). Nem szabad
bedőlni azoknak az információk-
nak, amelyekkel állítólag rendelke-
zik az a személy, aki telefonál, vagy
az úgynevezett szemtanúk, akiket a
telefonhoz szólít annak érdekében,
hogy hatásosabb legyen a színjáték.
Amennyiben a baleset valóban
megtörtént, azt pénzösszegekkel
egyébként sem lehet „megoldani”.

Amikor közszállítási járművek-
ben lökdösődést észlelnek, azonnal
ellenőrizzék a zsebüket, táskájukat,
pénztárcájukat, megbizonyosodva
arról, hogy nem  váltak a csoportos
tolvajlás áldozatává.
A webáruházak veszélyei

A személyi számot (CNP), a sze-
mélyazonossági igazolvány számát

és szériaszámát, az útlevél vagy haj-
tási jogosítvány számát sosem sza-
bad megadni, ugyanis egyetlen
eladónak sincs szüksége azokra. 

Mielőtt internetes árverésen
vesznek részt, tájékozódni kell a vá-
sárló, valamint az eladó kötelezett-
ségeiről. Érdemes elolvasni más
online vásárlók visszajelzéseit,
amennyiben  pedig sok negatív
tranzakcióról írnak a bejegyzések-
ben, ajánlott elállni a vásárlási szán-
déktól. Egy másik jel, amit az
interneten bankkártyával való fize-
tés során figyelemmel kell követni,
az illető honlap biztonsági elemei-
nek a jelenléte. A  biztonságos hon-
lapon megtalálható a zárt lakat
szimbóluma, a honlap pedig a
https:// címmel kezdődik. Eseten-
ként a virtuális honlap nevének be-
írása a keresőbe olyan utalásokat
eredményezhet, amellyel egyértel-
művé válik, hogy hamis webáru-
házról van szó, vagy az eredeti
honlaptól eltérő elemeket tartalmaz.
Ezért nem ajánlott e-mailben kapott
linkről kapcsolódni, hanem az ere-
deti honlapra fellépve kell az online
vásárlást lebonyolítani. (pálosy)

Miután a különböző periratok
megszerkesztésével és iktatásával
a felek meghatározták, hogy kit
milyen okból perelnek, valamint
teljesítették azokat az esetleges hi-
ánypótlási kötelezettségeiket, ame-
lyeket a bíróság elrendelt, a bíró
kitűzi az első tárgyalás napját,
amelyre a feleket kötelező módon
megidézik. Azt, hogy melyik ügy
melyik bíróhoz vagy melyik bíró-
sági tanácshoz kerül, véletlensze-
rűen, számítógépes rendszer által
„sorsolva” döntik el, tehát elviek-
ben nem lehet befolyásolni, hogy
melyik ügy melyik bíróhoz kerül,
ezzel is a független és pártatlan bí-
ráskodást biztosítva. 

Az idézésről meg kell jegyezni,
hogy a bíróságnak nem az a köte-
lessége, hogy biztosítsa minden fél
jelenlétét vagy meghallgatását,
hanem köteles a szabályszerű idé-
zések, értesítések kibocsátására, az
pedig, hogy a tárgyaláson a felek
megjelennek vagy nem, azok kizá-
rólagos belátására van bízva, a vo-
natkozó pozitív vagy negatív
következményekkel együtt. Termé-
szetesen a struccpolitika ebben az
esetben sem jó, ahogy az élet más
területein sem, hiszen az sohasem
jó, ha valakiről annak hiányában
döntenek. Annak, hogy valaki nem
jelenik meg a tárgyaláson, konkrét,
leszabályozott következménye is
lehet: ha a bíróság elrendelte vala-
mely fél személyes meghallgatását
(interogator), és erről az illető felet
értesítette, felhíva a meg nem jele-
nés következményeire a figyelmét,
és az így megidézett fél ennek el-
lenére nem jelenik meg a kitűzött
napon, a bíróság a személyes meg-
hallgatáson írásban letett kérdések
beismeréseként foghatja fel ezt,
természetesen figyelembe véve a
többi bizonyítékot is. Ez azon
kevés esetek közé tartozik, amikor
a törvény a hallgatásnak – korláto-
zottan ugyan, és más feltételekhez
kötve – beleegyezést tulajdonít.
Abban az esetben, ha a felek közül
egyik sem jelenik meg a tárgyalá-

son, és közülük egyik sem kérte
írásban a tárgyalás megtartását a
jelenlétének hiányában is, a bíró
felfüggeszti az ügyet. Ha az ügy
több mint egy évig felfüggesztve
marad, és annak újra kitűzését nem
kérte senki, az egy év leteltével a
bíróság megállapítja az ügy elavu-
lását, ami a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a kereset benyújtásának
minden jogi hatása megszűnik,
tehát a törvény úgy veszi, mintha a
kereset be sem lett volna adva. A
felfüggesztés alatt az illeték felét
befizetve lehet újra kérni az ügyet.
Egy másik helyzet, amikor a bíró-
ság felfüggesztheti szankcióképpen
az ügy tárgyalását, ha a felek nem
teljesítették a bíró által számukra
megállapított kötelezettségeket (pl.
iratok benyújtása).

A tárgyalások konkrét menetéről
tudni kell, hogy adminisztratív okok
miatt első körben a bíróság minden
ügyben mindenkit ugyanarra az
órára idéz be, általában reggel 8:30
vagy 9:00-re, még akkor is, ha álta-
lában egy bírónak egy nap 15-40
ügye van. A tárgyaláson aztán kü-
lönböző szempontok szerint veszik
sorra az ügyeket, legtöbbször nem a
közölt sorrend szerint, hanem más
tényezőket figyelembe véve, pl. ha
a törvény egy ügyet sürgősnek mi-
nősít – ilyenek a szabálysértési
ügyek –, az ügyben előre látható a
halasztás, vagy az ügy egyszerű,
nem kerül sor tanúkihallgatásra
vagy más bonyolultabb bizonyítási
indítványra, az ügyben minden fél,
illetve jogi vagy szerződéses képvi-
selő jelen van stb. A tárgyalásokról
tudni kell, hogy éppen a bírói füg-
getlenség és pártatlanság miatt a
bíró nem adhat jogi tanácsot a felek-
nek, tehát nem mondhatja meg
konkrétan, hogy a felek mit csinál-
janak, éppen ezért általában szüksé-
ges egy ügyvéd véleményének
előzetes kikérése vagy jelenléte.
Azok, akik nem értik vagy beszélik
az állam hivatalos nyelvét, tolmács
segítségével vehetnek részt a tár-
gyaláson, ennek díját büntetőügyek-
ben az állam biztosítja. 

Mivel minden állítást, amelyet a
bíróság előtt a felek tesznek, bizo-

nyítékokkal kell alátámasztani,
ezért a bírósági tárgyalás legfonto-
sabb része, ami tulajdonképpen az
eljárás 80%-át teszi ki, a bizonyítás
felvétele, amelyben a felek bizo-
nyítási indítványokat tesznek. A
leggyakrabban használt bizonyítási
forma az okirati bizonyítás, min-
den irat szolgálhatja ezt a célt, füg-
getlenül attól, hogy hiteles
okiratról vagy magánokiratról van
szó. Az iratokat másolatban kell le-
adni, annyi példányban, ahány fél
van, az eredetivel megegyezőként
hitelesítve a felek által – nem köte-
lező a közjegyzői másolat beadá-
sa –, viszont a bíró bármikor kér-
heti az eredeti példány felmutatá-
sát. A másik nagyon gyakori
bizonyítási módszer a tanúbizonyí-
tás, amely esetében a felek kötele-
sek megadni az illető tanú nevét,
lakcímét, valamint azt, hogy az il-
lető tanúval mit szeretnének bizo-
nyítani. A tanút a bíróság megidézi,
az köteles megjelenni, ellenkező
esetben, ha nem igazolja a hiány-
zást, a bíróság elővezetési pa-
ranccsal, a helyi rendőrség útján
beviteti a rendőrségre. Azt a tanút,
akit a távolság miatt nehéz vagy
körülményes lenne kihallgatni, a
bíróság megkeresett bíróság útján,
a tanú lakhelye szerint illetékes bí-
róság segítségével hallgatja ki,
anélkül, hogy annak a megkereső,
eredeti bíróság előtt meg kellene
jelennie. A bíróság bizonyos hely-
zetek tisztázására elrendelheti a
helyszíni szemlét (cercetare la faţa
locului), amikor a bíró személye-
sen megy ki a helyszínre, ha ezt
szükségesnek látja – a gyakorlat-
ban ritkán élnek ezzel a lehetőség-
gel… Amikor a helyzet tisztázása
érdekében bizonyos szakismere-
tekre van szükség, a bíróság szak-
értő bevonását rendeli el (pl.
ingatlan-felértékelés, határvonal,
telekfelületek megállapítása, köny-
velési-pénzügyi kimutatások elem-
zése, közlekedésügyi mozgástani
szakértői vélemény balesetek ese-
tén stb.). A bírósági szakértőt a bí-
róság véletlenszerűen, sorshúzással
nevezi ki, díját az érdekelt fél elő-
legezi meg. A személyes meghall-
gatásról már beszéltünk, az ügyre
vonatkozóan személyesen hallgat-
ják ki a feleket, a másik fél vagy a
bíró által feltett kérdések alapján. 

(Folytatjuk)

November 10-én, szombaton
ingyenes pénzügyi képzésre
kerül sor, melyre mindenek-
előtt nehéz anyagi helyzetben
levőket várnak. Jelentkezni
november 7-éig lehet.

Ingyenes Pénzügyi Fitnesz kép-
zésre kerül sor november 10-én,
szombaton nehéz anyagi helyzet-
ben levőknek, amelyet a Telefonos
Szeretetszolgálat az OK Center Ro-
mániával közösen szervez. A fel-
nőttképzésen a pénz fogalmát járják
körül, hitelek, bankszámlák, bank-
kártyák, megtakarítások és biztosí-
tások témáját boncolgatják majd.

Szeretnének segítséget nyújtani a
pénzbeosztással küzdőknek a banki
hitel észszerű kezelésében, külön-
féle mai pénzügyi kérdésekben. 

Jelentkezési határidő: 2018. no-
vember 7., szerda. A helyek száma
korlátozott, a bejelentkezés sor-
rendjében fogadják a jelentkezőket,
valamint kérdéseiket a 0720-565-
656-os telefonszámon. Amennyi-
ben részt szeretne venni a képzésen
Marosvásárhelyen, a Telefonos
Szeretetszolgálat székhelyén, vár-
ják jelentkezését – áll a szerkesztő-
ségünkhöz Sajó Norbert által
eljuttatott közleményben. (pálosy)
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XXVI. Gellért Sándor vers- és prózamondó verseny
Kárpát-medencei szavalóverseny
December 7–9. között rende-
zik meg Szatmárnémetiben a
XXVI. Gellért Sándor vers- és
prózamondó verseny Kárpát-
medencei szakaszát, jelent-
kezni november 19-ig lehet. 

A verseny célja a népköltészet és
az egyetemes magyar irodalom nép-
szerűsítése, különös tekintettel a
Magyarország határain kívüli ma-
gyar irodalomra, anyanyelvünk
ápolása, a tiszta, szép magyar be-
széd iránti igény felébresztése, il-
letve ébren tartása. A Bethlen Gábor
Alap által támogatott Gellért Sán-
dor vers- és prózamondó versenyen
azok a műkedvelők vehetnek részt,
akik betöltötték 14. életévüket, és
november 19-ig elküldik a jelentke-
zési lapot az alábbi adatokkal: a
versmondó neve, születési adatai,
foglalkozása, pontos címe, telefon-
száma, e-mail-címe, ugyanakkor
mellékelik a bemutatásra szánt iro-
dalmi művek címét és a szerzők
nevét.

Egy-egy fellépés időtartama nem

haladhatja meg a 10 percet, de nem
lehet kevesebb 2 percnél. Útiköltsé-
get nem térítenek meg, a verseny-
zők szállását és étkezését
ingyenesen biztosítják. Elérhetősé-
gek: telefonszám: 0730-015-294
(Veres-Kupán Enikő), e-mail: 
vereskupaneniko@yahoo.com.

A vers- és prózamondó verseny
irodalmi anyaga egy szabadon vá-
lasztott alkotás kell legyen az egye-
temes magyar irodalomból és egy
szabadon választott vers vagy próza
a Magyarország határain kívüli ma-
gyar irodalomból, beleértve a nép-
költészet minden műfaját.

Az első három helyezést elért
előadó pénzjutalomban részesül, a
versenyzők által legjobbnak tartott,
valamint legtöbb közönségszavaza-
tot összegyűjtő szavaló könyvcso-
magot nyer, illetve felajánló
intézmények, vállalkozók, magán-
személyek, szervezetek ajándékai-
nak kiosztására kerül sor – áll a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményben. (sz.p.)

A Telefonos Szeretetszolgálat 
és az OK Center Románia szervezésében

Pénzügyi Fitnesz képzés

A polgári peres eljárásról 
A bírósági tárgyalás (III.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska

A tolvajok és csalók kiszűrése
Biztonság és elővigyázatosság



A Londonban élő orosz közös-
ség tagjainak akár a fele is az
orosz titkosszolgálatok infor-
mátora lehet – áll egy brit ku-
tatóintézet kedden ismer-
tetett elemzésében.

A Henry Jackson Society nevű
konzervatív külpolitikai elemzőmű-
hely által összeállított 28 oldalas ta-
nulmány szerint – amelynek
elkészítéséhez szakértői segítséget
nyújtott Sir Richard Dearlove, a brit
külső hírszerzés (MI6) volt vezér-
igazgatója – kétszázra tehető a lon-
doni orosz nagykövetség
diplomáciai állományában vagy
azon kívül, fedetten dolgozó orosz
titkosszolgálati tisztek száma, és öt-
százra az általuk közvetlenül irányí-
tott ügynököké.

Az elemzés szerint azonban ez
csak a közvetlen titkosszolgálati te-
vékenységet folytató, a különböző
orosz felderítő és hírszerző szolgá-
latok alkalmazásában álló nagy-bri-
tanniai orosz ügynökhálózat
létszáma.

Egyedül Londonban 150 ezer
orosz állampolgár tartózkodik élet-
vitelszerűen, és közülük akár 75
ezren is dolgozhatnak külső infor-
mátorként az orosz hírszerző, illetve
katonai hírszerző szolgálatoknak –
áll a „Putyin mindent lát és mindent
hall” címet viselő tanulmányban.

A Henry Jackson Society szakér-
tői szerint az orosz hírszerző és biz-
tonsági szolgálatok mérete
52-szeresen haladhatja meg a ha-
sonló profilú brit szolgálatokét, és
jelenleg ötször annyi orosz tit-
kosszolgálati ügynök dolgozhat
Nagy-Britanniában, mint 2010-ben.

A brit kormány tavasszal kiutasí-
tott 23 olyan orosz diplomatát, akik-
ről megállapította, hogy hírszerzési
tevékenységet folytattak Nagy-Bri-
tanniában.

Az intézkedés előzményeként
márciusban Novicsok típusú kato-
nai idegméreg-hatóanyaggal meg-
próbálták megölni az orosz katonai

hírszerzés egykori ezredesét, a dél-
nyugat-angliai Salisbury városában
élő Szergej Szkripalt, aki kettős
ügynökként az MI6-nek is dolgo-
zott, és lányát, Julija Szkripalt, aki
látogatóban volt apjánál.

Mindkettőjüket hetekig válságos
állapotban kezelték Salisbury kór-
házában, de felépültek, és jelenleg
ismeretlen helyen tartózkodnak.

London gyanúja szerint a me-
rényletkísérletet az orosz katonai
hírszerzés két ügynöke követte el,
Moszkva azonban folyamatosan ta-
gadja, hogy köze lenne a Szkripal-
ügyhöz.

Theresa May brit miniszterelnök
a hírszerzőként azonosított 23 orosz
diplomata kiutasítása után azt
mondta a brit parlamentben, hogy
London ezzel a lépéssel a követ-
kező évekre „alapvető mértékben
leépítette” Oroszország nagy-bri-
tanniai hírszerzési tevékenységét, és
ha Moszkva ezt a kapacitást újjá
akarja építeni, azt a brit kormány
meg fogja akadályozni.

A Henry Jackson Society tanul-
mánya szerint azonban a brit kor-
mánynak még sokkal nagyobb
erőfeszítéseket kell tennie az orosz
hírszerzési kapacitás leépítésére. Az
intézet ajánlásai között szerepel
egyebek mellett annak megfonto-
lása is, hogy nem kellene-e meg-
vonni az olyan médiaszervezetek
tagjainak parlamenti belépőit, ame-
lyekről kiderül, hogy orosz kémeket
is foglalkoztatnak.

Sir Richard Dearlove a tanul-
mányhoz fűzött kommentárjában
hangsúlyozta, hogy Oroszország to-
vábbra is nagyszabású hírszerzési
tevékenységet folytat Nyugaton, és
Nagy-Britanniának jelentős erőfor-
rásokat kell ráállítania e fenyegetés
kivédésére. Az MI6 volt vezérigaz-
gatója szerint a hatékony titkosszol-
gálati ellenintézkedési kapacitás
fenntartása ugyanolyan fontos, mint
a hidegháború idején volt. (MTI)

Száz éve, 1918. november 3-
án írta alá Padovában az
Osztrák–Magyar Monarchia
az antanttal kötött fegyver-
szüneti megállapodást, ezzel
az akkorra már szétesett ál-
lamalakulat számára véget
ért az első világháború.

Az Európa és a világ térképét új-
rarajzoló, a nagyhatalmak ellentétei
miatt elkerülhetetlen első világhá-
ború kitöréséhez csak casus belli volt
a Habsburg trónörökös, Ferenc Fer-
dinánd főherceg 1914. június 28-i
szarajevói meggyilkolása. Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia egy hónap-
pal később hadat üzent Szerbiának,
amit a központi vagy tengelyhatal-
mak (Németország, Osztrák–Ma-
gyar Monarchia, Oszmán Birodalom
és az 1915-ben hadba lépő Bulgária)
és az antant (Franciaország, Nagy-
Britannia, Oroszország és az 1915-
ben hadba lépő Olaszország)
kölcsönös hadüzenetváltásai követ-
tek. A világméretűvé terebélyesedő,
négyévnyi véres küzdelem lényegé-
ben 1917-ben dőlt el, amikor az an-
tant oldalán az Egyesült Államok is
belépett a háborúba.

A 676 ezer négyzetkilométer terü-
letű és 51 millió lakosú Osztrák–Ma-
gyar Monarchia 1914-ben a
kontinens egyik nagyhatalma volt,
soknemzetiségű hadereje azonban
csak részben tudott megfelelni a mo-
dern háború követelményeinek. Fel-
szerelése korszerűtlen, vezetése
inkompetens volt, maga a hadsereg
azonban a háborúban összességében
jobban harcolt, mint ahogy azt a köz-
vélekedés elkönyveli. A háború ha-
talmas véráldozatot követelt, a
Monarchia emberveszteségének ezer
lakosra jutó aránya elérte a 17,5 szá-
zalékot, ezen belül Magyarországé a
18 százalékot. Magyarország nem-
csak a katonai szolgálatra bevonultak
arányát tekintve, hanem a halottak,
az eltűntek és a hadifoglyok terén is
nagyobb áldozatokat hozott az ál-
lamalakulaton belül.

A Nagy Háborúban az osztrák–
magyar haderő háromfrontos küz-
delmet folytatott: a balkáni fronton a

szerbek, a keleti fronton az oroszok
és 1916-tól a románok, majd az an-
tant oldalán 1915-ben hadba lépő
Olaszország ellen. A vezérkar nem
elhúzódó háborúval számolt, s a
magas harctéri veszteségek, az irre-
ális katonai célok, az etnikailag meg-
osztott hadsereg mellett egy idő után
a nyersanyaghiány és a hadiipari ter-
melés korlátai is súlyos gondot jelen-
tettek. A katonai helyzet még 1917
végén sem látszott reménytelennek:
a keleti front megszűnt, mert Orosz-
ország kilépett a háborúból, Romá-
nia pedig katonai veresége után
békekötésre kényszerült.

Az olasz frontot Caporettónál
1917 októberében-novemberében
sikerült áttörni, de a győzelmet már
nem lehetett kiaknázni. A visszaszo-
rított olasz hadsereg a Piave folyónál
az antant támogatásával újjászerve-
ződött, jelentős túlerőre és hadi-
anyag-utánpótlásra tett szert. Az
osztrák–magyar haderőnek viszont
már nem voltak tartalékai, a diadal-
ban kulcsszerepet játszó német csa-
patokat a nyugati frontra
csoportosították át, az utánpótlást
nem sikerült megoldani, a harci
morál zuhant. Az 1918 júniusában
indított utolsó nagy osztrák–magyar
támadás, a második piavei csata
során nem sikerült az újabb áttörés,
a kudarc megroppantotta a hadsere-
get, amely aztán az október 24-én
kezdődött harmadik piavei csatában
teljesen összeomlott.

A katonai vereséget követte a
Monarchia szétesése. Érdekes
módon elsőként október 21-én az
osztrák Ideiglenes Nemzetgyűlés je-
lentette be az elszakadást a biroda-
lom többi részétől, 30-án már
Ausztria ideiglenes alkotmányát is
elfogadták. Október 28-án kikiáltot-
ták a Csehszlovák Köztársaságot,
amit 30-án a Szlovák Nemzeti Ta-
nács is jóváhagyott, október 29-én
a szábor, a horvát országgyűlés
mondta ki Horvátország független-
ségét és csatlakozási szándékát egy
majdan megalakuló délszláv állam-
hoz. Budapesten október 30-án tört
ki az őszirózsás forradalom, s más-

nap megalakult a Károlyi Mihály
vezette kormány.

A nyugati front összeomlása
után, október 29-én a lényegében
már nem létező Monarchia fegyver-
szünetet kért. Az erről szóló megál-
lapodást háromnapos tárgyalás után,
november 3-án Padovában írták alá,
ez tartalmazta az ellenségeskedések
azonnali beszüntetését, az osztrák–
magyar hadsereg teljes leszerelését
húsz, a háború előtti békelétszámra
csökkentett hadosztály kivételével,
a megszállt területek kiürítését. A
szétesett közös hadsereg egységei a
hazavonulást már nemzetiségük
szerint csoportosulva kezdték meg.

Mivel az egyezmény a magyar
félre vonatkozóan semmilyen konk-
rétumot nem tartalmazott, a Káro-
lyi-kormány feladata lett, hogy az
immár különálló Magyarország
fegyverszüneti tárgyalásait lefoly-
tassa. A magyar küldöttség eleve
vesztes pozícióból kényszerült
Belgrádban a tárgyalóasztalhoz, és
igen kemény feltételeket kellett el-
fogadnia. A 18 pontos dokumentum
a rendfenntartáshoz nélkülözhetet-
len egységek kivételével előírta a
magyar fegyveres erők leszerelését
és a felszerelés átadását, rekvirálási
és átvonulási jogot biztosított az an-
tant számára. A demarkációs vona-
lat a Drávánál és a Pécs–Baja–
Maros–Beszterce szakaszon állapí-
totta meg, az északi határra nézve
nem rendelkezett, és a békekonfe-
rencia döntéséig a magyar közigaz-
gatás sértetlenségét ígérte. A
szerződést azonban csak Budapes-
ten vették komolyan, később a fran-
cia, valamint a csehszlovák, román
és délszláv kormány is figyelmen
kívül hagyta. Az antanttal szövetsé-
ges új államok egyre újabb területe-
ket szálltak meg, a Károlyi-
kormány pedig nem mert fegyverrel
fellépni, nehogy szerződésszegéssel
vádolják meg.

Az első világháborút követő
békék legnagyobb vesztese így
Magyarország lett, amely elvesz-
tette területének kétharmadát, és a
magyarság egyharmada került ki-
sebbségi sorba. (MTI)

Az aggályosnak tartott jövő
évi olasz költségvetési terve-
zet módosítását sürgették a
résztvevők az euróövezeti or-
szágok pénzügyminiszterei-
nek (Eurogroup) hétfői
brüsszeli ülésén.

A mostani az eurócsoport első ta-
nácskozása azóta, hogy az Európai
Bizottság október végén eddig pél-
dátlan módon visszautasította az
olasz büdzsétervezetet, és novem-
ber 13-ig adott időt módosítására,
hogy megfeleljen a korábbi uniós
ajánlásoknak és római kötelezett-
ségvállalásoknak.

A miniszterek közös nyilatkoza-
tot fogadtak el, amelyben leszögez-
ték, hogy osztják a brüsszeli testület
értékelését, illetve felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy a rendezett ál-
lamháztartás a tartós gazdasági
növekedés előfeltétele. Nyílt és
konstruktív párbeszédet sürgettek a
felek között, valamint azt, hogy
Olaszország működjön együtt szo-
rosan a szabályoknak megfelelő
büdzsé előkészítésében.

„Nagyon remélem, hogy az olasz
kormány elfogadja a neki nyújtott
kezet. Erősen hiszek a párbeszéd
erejében, ez a kompromisszum
megfelelő útja” – hangsúlyozta
Bruno Le Maire francia gazdasági
miniszter. „Az Európai Bizottság
tanácsa barátságos javaslat” –
emelte ki Olaf Scholz német pénz-
ügyminiszter.

Holland kollégája, Wopke Ho-
ekstra támogatásáról biztosította a
bizottsági eljárást, azonban nem kí-

vánt találgatásokba bocsátkozni a
várható kimeneteléről. „Párbeszéd
folyik a felek között. Visszautasítot-
ták az olasz költségvetést, most
Olaszországon a sor, hogy válaszol-
jon” – közölte.

Peter Kazimir szlovák pénz-
ügyminiszter élesebben fogalma-
zott, és figyelmeztetett, hogy az
olasz lépések akadályozhatják az
eurózóna fontos reformját. „Van-
nak, akik ellenzik a mélyebb integ-
rációt, és ez a tábor boldogan
használná fel a helyzetet a stratégi-
ánk megtorpedózására” – mondta.

Mário Centeno, az eurócsoport
portugál elnöke reményét fejezte ki,
hogy a római kormány lépéseket
fog tenni annak érdekében, hogy
összhangba hozza a tervezetet az
uniós előírásokkal.

Pierre Moscovici uniós pénzügyi
biztos rámutatott, hogy a bizottság
a közös szabályok szerint jár el,
számos tagországi szakminiszter el-
várásának megfelelően. Elmondta
ugyanakkor, hogy még nem hoztak
döntést az ügyben. Arra a kérdésre,
hogy elképzelhető-e valamifajta
kompromisszum Brüsszel és Róma
között, Moscovici azt válaszolta,
hogy „nem, ugyanis nincs szó tár-
gyalásokról”. „A szabályok szabá-
lyok” – szögezte le.

Giovanni Tria olasz pénzügymi-
niszter kijelentette, hogy válaszolni
fognak a határidőig, de részleteket
nem közölt. Kiemelte emellett,
hogy a szabályok lehetővé teszik a
célszámoktól való eltérést, és or-

szága esetében ennek mértéke nem
is olyan nagy.

Az olasz kormány korábban ki-
zárta a korrekció lehetőségét.

Uniós tisztségviselők arról szá-
moltak be, hogy korrekció hiányá-
ban a bizottság a vártnál korábban,
november 21-én túlzottdeficit-eljá-
rást kezdeményezhet Olaszország
ellen. Amennyiben ezt jóváhagyják
a tagállamok pénzügyminiszterei
decemberben, akkor adott esetben
pénzügyi szankciókat is elfogadhat-
nak majd. A büntetés összege elmé-
letileg akár a bruttó hazai termék
(GDP) 0,2 százalékát is elérhetné,
ez 3,4 milliárd euró.

Az alapvető probléma, hogy az
új olasz kabinet az elődjénél lénye-
gesen magasabb költségvetési hi-
ánycélokat tűzött ki a következő
három évre, ráadásul el akarja
hagyni a kiadások leszorítását célzó
eddigi reformfolyamatot.
Di Maio: az olasz „növekedési 
receptet” egész Európa átveszi

Az olasz miniszterelnök-helyet-
tes szerint az olasz kormány vitatott
költekezési csomagterve lesz az eu-
rópai gazdasági növekedés újjáé-
lesztésének „receptje”.

Luigi Di Maio, az Öt Csillag
Mozgalom (M5S) vezetője a Finan-
cial Times című londoni gazdasági
napilapnak kijelentette: a kontinens
immár készen áll arra, hogy maga
mögött hagyja a megszorításokat,
és átvegye Donald Trump amerikai
elnök deficitnövelő költségvetési
hozzáállását.

Di Maio a brit lap által hétfőn kö-
zölt interjúban úgy vélekedett, hogy
ha ez a recept Olaszországban be-
válik, „akkor európai szinten fogják
azt mondani, hogy mindegyik or-
szágban alkalmaznunk kellene az
olasz receptet”.

A vezető olasz kormányzati poli-
tikus szerint Róma „nem arra ját-
szik, hogy Olaszország túl nagy
ahhoz, semhogy csődbe mehessen”.
„Hiszünk abban, hogy expanzív
költségvetési politikával jelentősen
csökkenthetjük a közadósságrátát”.

Hozzátette: jóllehet nem ért
egyet Donald Trumppal olyan kér-
désekben, mint például a környezet-
védelem, meggyőződése ugyan-
akkor, hogy a fejlett gazdaságok kö-
zelítenek majd az amerikai elnök
adócsökkentésekre és kiadásnöve-
lésre épülő költségvetési politikájá-
hoz. Di Maio szerint a következő tíz
évben Európa is ebbe az irányba
indul el, mivel az Egyesült Államok
is errefelé tart.

„Az amerikai gazdaság 4 száza-
lékkal növekszik Trump expanzív
(költségvetési) politikájának hatá-
sára, amelyre mindenki azt mondta,
hogy elhibázott. (Trump) növeli a
deficitet, csökkenti az adóterheket
és infrastrukturális beruházásokat
hajt végre” – fejtegette az olasz mi-
niszterelnök-helyettes.

Di Maio elmondta: az Öt Csillag
Mozgalom tárgyalásokat folytat
más európai pártokkal egy megszo-
rításellenes pártcsoport létrehozásá-
ról az Európai Parlamentben (EP).
Hozzátette: van egy „politikai osz-
tály” Európában, amely évek óta ra-
gaszkodik a megszorítások
gazdaságpolitikájába vetett hitéhez,
de a jövő évi EP-választások „majd
jól felrázzák” ezt a politikai elitet.

Olaszország hitelminősítői meg-
ítélése mindazonáltal folyamatosan
romlik az olasz kormány költségve-
tési tervei miatt.

A Standard & Poor’s a minap le-
minősítés lehetőségére utaló nega-
tívra rontotta az addigi stabilról
Olaszország államadós-besorolásá-
nak kilátását, elsősorban azzal a vé-
leményével indokolva a döntést,
hogy az olasz kormány gazdasági
és költségvetési politikája megter-
heli az olasz gazdasági növekedést,
és emiatt várhatóan nem folytatódik
az olasz államadósság-ráta csökke-
nése. A cég azzal számol, hogy a
hazai össztermékhez (GDP) mért
bruttó és nettó olasz szuverén adós-
ságkötelezettségek aránya a követ-
kező három évben 128,5, illetve
123,2 százalék környékén marad.

Egy másik globális hitelminő-
sítő, a Moody’s Investors Service
nem sokkal korábban az addigi
„Baa2”-ről egy fokozattal „Baa3”-
ra rontotta Olaszország államadós-
ságának besorolását, mindenekelőtt
az olasz költségvetési helyzet gyen-
gülésével indokolva a lépést.

A „Baa3” minősítés a befekte-
tésre ajánlott kategória alapszintje.
Ha a Moody’s innen tovább rontja
az olasz szuverén besorolást, Olasz-
ország ennél a hitelminősítőnél el-
vesztené befektetési ajánlású
osztályzatát.

A Moody’s is kiemelte indoklá-
sában azt a véleményét, hogy a
költségvetési politika expanzívvá
válása miatt az olasz államadósság-
ráta a GDP 130 százalékához köze-
lítő jelenlegi szintek környékén
marad a következő években, és ez
potenciális sokkoknak teszi ki az
olasz gazdaságot. (MTI)
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Az olasz büdzsétervezet módosítását sürgette 
több uniós tagállam pénzügyminisztere

A Londonban élő oroszok fele az orosz
titkosszolgálatok informátora lehet

Száz éve ért véget a monarchia számára a Nagy Háború



ADÁSVÉTEL

ELADÓ I. osztályú, hőszigetelt lakás
a Tudor negyedben, a Gloriei utcá-
ban, I. emeleten (a IV-ből): két külön
bejáratú szoba, konyha, kamra, tá-
roló, fürdőszoba. Tel. 0748-845-176.
(11173-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás és
garázs a Rozmarinului utcában. Tel.
0742-802-545. (11140-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10942)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (11224)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(11165)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej mé-
tere. Tel. 0755-315-234. (11240)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Máthé Enikő névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (11266)

ELVESZTETTEM Dániel Karola névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (11272)

ELVESZTETTEM Achim Dániel Krisztián
névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (10616)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

CÉG VÁLLAL bármilyen munkát,
régi tetők javítását, padló- és fali-
csempe-lerakást. Tel. 0726-638-909.
(11200)

BETEGGONDOZÁST vállalok 24 órás
szolgálattal. Tel. 0744-255-664. (11268)

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Hiába hullott rád a föld
nehéz göröngye, emléked szí-
vünkben megmarad örökre.
Fájó szívvel emlékezünk
november 7-én özv. GÁL
DOMOKOSNÉRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Leánya és fia családjukkal
együtt. (11160-I)

Fájó szívvel, kegyelettel
emlékezünk a radnóti
születésű SZÁSZ GYULÁRA
halálának 40. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
szívünkben őrizzük: fia,
menye és unokái. (11206)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet remény-
kedve, türelemmel viseltél
magadban. Kegyetlen volt a
sors, hamar elvett tőlünk, de a
te szíved örökre itt marad
közöttünk.
Fájó szívvel emlékezünk
november 7-én LÁSZLÓ
JÓZSEFRE halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik szerettei.
(112319)

Mint egy gyertyaláng, úgy
lobban el az élet, mint egy
gyors folyó, rohannak az
évek!
Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk november 7-én a
sáromberki születésű VAJDA
GYÖRGYRE (Gyula) halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (11257)

Fájó szívvel emlékezünk
november 7-én KOMÁROMI
MAGDOLNÁRA szül. Bráj
halálának 10. évfordulóján.
Szerettei. (-)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett apa, após, nagytata, test-
vér, sógor, apatárs, rokon,
szomszéd, 

az Elektromaros volt alkalma-
zottja, a marosjárai születésű 

NAGY MIHÁLY 
életének 74. évében, türelemmel
viselt, hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése november 9-én,
pénteken 13 órakor lesz a nagy-
kórház mögötti új temetőben, re-
formátus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Nyugodj békében,
drága tata! 

A gyászoló család. (11248-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, dédnagymama, 

KOVÁCS ILONA 
született Csinádi 

szenvedő szíve életének 92. évé-
ben 2018. november 4-én  meg-
szűnt dobogni. Temetése 2018.
november 7-én 14 órától lesz a
marosvásárhelyi református cin-
teremből. 

A gyászoló család. (11254-I)   

Fájó szívvel értesültünk jó szom-
szédasszonyunk és barátnőnk, 

KELEMEN ANIKÓ 
megrendítő haláláról, aki hosszú,
nehéz szenvedés után itt hagyott
bennünket. Nyugodjál békében! 

K. Júlia és F. Évike. (11262-I)

Megrendült szívvel, de az Úr aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy 

FARKAS GÁBOR 
volt kisgörgényi, lukailencfalvi,
fogarasi lelkész és brassói espe-
res életének 68. évében vissza-
adta lelkét Teremtőjének.
Temetése november 8-án, csü-
törtökön 13 órától lesz a fogarasi
templomból, és a fogarasi refor-
mátus temetőben helyezzük örök
nyugalomra. 

Testvére és gyászoló 
hozzátartozói. (11265-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a gyergyócsomafalvi születésű
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, sógornő, rokon,
szomszéd, 

MADARÁSZ MÁRIA 
szül. Korpos 

életének 73. évében örökre meg-
pihent. Drága halottunkat no-
vember 7-én, szerdán 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
meggyesfalvi temetőben. Szép
emléke legyen áldott, nyugalma
békés! 

Búcsúzik tőle 
gyászoló családja. (11265-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, sógor, rokon és jó
szomszéd, 

SZOMBAT IMRE 
az IRA volt dolgozója 

életének 69. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. no-
vember 8-án 12 órakor lesz a re-
formátus temetőben. 
Gyászoló felesége, Icu. (11267-I)

Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihené-
sed felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked, míg élünk, szívünkbe
zárjuk.
A fájdalmat leírni nem lehet, csak
letörölni az érted hulló könnye-
ket. Könnyes szemmel tekintünk
az égre, kérjük a Jóistent, hogy
nyugtasson békében! 
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
édesapámtól, 

SZOMBAT IMRÉTŐL. 
Fia, Imi. (11267-I)

„Amikor az Isten látta, hogy az út
túl hosszú, a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett, átölelt, és
azt mondta: gyere haza.”
Szomorú szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték drága édesapámat, 

SZOMBAT IMRÉT 
hogy életének 69. évében eltávo-
zott az élők sorából. Végső bú-
csút 2018. november 8-án
veszünk tőle a református te-
mető ravatalozójánál. 

Szerető lánya, Melinda 
és családja. (11267-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk apa-
társunktól, 

SZOMBAT IMRÉTŐL. 
Nyugodj békében, drága Imre!
(11267-I)

Én már megfutottam
Göröngyös utamat,
Hová fáradtan térek,
A sír nyugalmat ad.
Megrendült szívvel, de a Jóisten
akaratát elfogadva tudat-
juk, hogy a drága jó édesanya,
anyós, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, anyatárs, rokon,
szomszéd, a márkodi 

BODONI ILONA 
(Ilka) 

szül. Siklódi 
súlyos betegség után örökre
megpihent. Utolsó földi útjára
2018. november 8-án, csütörtö-
kön 13 órakor kísérjük a márkodi
református temetőbe. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagynénénk, 

BIRÓ GIZELLA 
szül. Benedek 

november 6-án megpihent.
Drága halottunkat november 8-
án 14 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a marosvásárhelyi
református temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

„Miért sirattok?
Isten arca volt, amely
simogatón, hívón
rámhajolt.
És én mentem, s most
fényözönben élek,
és nem vagyok más,
csupán tisztult lélek.
Sziromhullás volt,
árnyékom lehullt,
a szemetek könnybe
miért borult?
Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogja-
tok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, testvér, rokon,
barát és szomszéd, 

HAMZA ISTVÁN 
csendesen megpihent. Temetése
november 7-én, szerdán 15 óra-
kor lesz a Jeddi úti városi teme-
tőben. 

A gyászoló család. (11271-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szom-
szédunktól, 

HAMZA ISTVÁNTÓL. 
Nyugodjon békében! 

Az 1918. December 1. utcai 
223-as tömbház lakói. (11281-I)

Mély fájdalommal és könnyes
szemmel tudatjuk, hogy a szere-
tett édesanya, nagymama és
dédnagymama, 

VINTILA MARIA 
életének 82. évében korában el-
távozott közülünk. Temetése
2018. november 7-én, ma 15 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi te-
metőben (a nagykórház mögött). 

A gyászoló család. (11273-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten búcsúzunk drá-
ga osztálytársunktól, SZÁSZ
TÜNDÉTŐL szül. SZÉKELY
TÜNDE, aki oly hirtelen távo-
zott közülünk. Emlékét örökre
szívünkben hordjuk. Együttér-
zésünket fejezzük ki a gyá-
szoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!
Osztálytársai a Metalotehnica
Líceum 1986-ban végzett XII.
C2D2 osztályából. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet mindazoknak, akik
kedden elkísérték édesanyánkat,
SIKLÓDI IDÁT utolsó útjára,
sírjára virágot helyeztek. Külön
köszönet a Forradalom utcai 
III-as Klinika minden
dolgozójának lelkiismeretes,
hozzáértő munkájukért. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett  
FEKETE AUGUSTA 

szül. Cioancă 
életének 81. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése november 8-án, csütörtökön 11 órától lesz
a Jeddi úti temetőben.  Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család. (-I)
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Szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhelyen
Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton végzendő beütemezett bő-

vítési-felújítási munkálatok miatt november 8-án 9–16 óra között (hozzávetőleges időpont)
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, az Înfrăţirii–Testvériség utca 6–16.

és a Viitorului-Jövő utca 2. szám alatt. 
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából társfinanszírozott Az ivóvíz- és szenny-

víz-infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében című projekt részét képező, a marosvásárhelyi
ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, vezetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó
kivitelezési szerződésbe vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet és
lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük a megértésüket. 
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

A DR. CRAINICU CSILLA-MÁRIA FOGORVOSI RENDELŐ (Nyárádszereda, Nyárád út 4. sz.) új
rendelési ideje: dr. Crainicu Csilla-Mária fog- és fogágysebész szakorvos (tel. 0740-089-506): kedden 15-
20, szerdán 9-14, csütörtökön 15-20 óra között; dr. Marczi Nagy Annamária fogorvos (tel. 0740-834-186):
hétfőn 15-19, csütörtökön 9-14 óra között. (20649-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁ-
SÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészség-
ügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony
idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk:
0757-183-185. (62778-I)

ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK a 25 éve működő marosvásárhelyi MULTIDECOR KFT. összeszokott
csapatába, REKLÁMKÉSZÍTŐ-DEKORATŐR munkakörbe. Nem hátrány, ha nincs szakmai tapasztalatod
reklámtáblák készítése, fóliázás, autódekorálás terén. Alkalmazunk, betanítunk és folyamatos képzést biz-
tosítunk ebben a modern szakmában. Nálunk egy csapatban lehetsz olyan kollégákkal, akik szeretik a szak-
májukat, és élvezik a változatos, kreatív feladatokat. Jelentkezni lehet (korhatár nélkül) a
sandor@multidecor.ro címen, vagy a 0745-356-536-os számon érdeklődhetsz. (62908-I)

Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a 0725-
578-030-as telefonszámon. (62883-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! 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. (62855-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (62855-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA a jeddi termelőbe. Tel. 0745-
520-408. (11255-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla, tel.:
0756-128-311. (62841-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására részmunkaidőben, nagyon jó fizetéssel. Tel.  0741-
119-016, 0747-111-183, vezetékes: 0257948. (62925-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 

2018. november 20-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca
30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
– Schwarzmüller félpótkocsi, MS-15-GMC, kikiáltási ár 16.242 lej,  Kogel
félpótkocsi, MS-16-GMC, kikiáltási ár 18.699 lej, Volvo vontató, MS-09-
GMC, kikiáltási ár 32.900 lej, Schmitz félpótkocsi, MS-24-GMC, kikiáltási
ár 17.908 lej, Mercedes haszonjármű, MS-04-GMC, kikiáltási ár 49.767
lej, Schmitz félpótkocsi, MS-27-GMC, kikiáltási ár 24.155 lej, Mercedes
haszonjármű, MS-26-GMC, kikiáltási ár 52.751 lej. 
– 1548 négyzetméteres beltelek épületekkel (raktárcsarnok,
adminisztratív helyiségek) Bonyhán, a Viilor utca 40. szám alatt, kikiáltási
ár 1.134.130 lej.  A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es     törvény
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében
felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja,
valamint  7. cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők
legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő
iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a  Maros
Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz,
hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2018.
november 7. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és
Pénzügyi Osztály, a Bonyhai Polgármesteri Hivatal, az adós cég
székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe felügyelő)
vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 
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