
Korszerű, fűtőtt helyiséget
alakítottak ki a marosvásár-
helyi Alpha Transilvană Ala-
pítvány székhelyén, ahol a
hajléktalanoknak tisztálko-
dási lehetőséget, illetve
tiszta ruhaneműt is biztosíta-
nak. Az avatóünnepségre
tegnap került sor. 

Az európai nagyvárosokban
nappali melegedőkben húzódhat-
nak meg a fagyos napokon az utcá-
kon kószáló hajléktalanok,
Marosvásárhelyen viszont ez eddig
hiányzott. A marosvásárhelyi Roz-
maring utcai menhelyen éjszakára
bárkit befogadnak, viszont reggel
el kell hagyni a szállást. A Coming
Home Alapítvány, illetve újabban
az Alpha Transilvană székhelyén

(Vrancea u. 1. sz.) biztosítanak le-
hetőséget a hajléktalanoknak arra,
hogy napközben egy időre betérje-
nek melegedni, tisztálkodni. 

Adrian Călugăr, az Alpha Tran-
silvană gazdasági igazgatója el-
mondta, az alapítvány régóta
munkálkodik a nehéz helyzetben
lévők megsegítésén. Külföldi part-
nereik, illetve helyi támogatók se-
gítségével felújították az alapítvány

keretében működő közösségi köz-
pontot, amelynek része a hajlékta-
lanoknak szánt helyiség. Itt tágas,
zuhanyzókkal ellátott fürdőszobát
alakítottak ki, ahová a hajléktala-
nok délelőttönként betérhetnek,
tisztálkodhatnak, melegedhetnek
egy ideig, és tiszta ruhát is biztosí-
tanak számukra. Az igazgató hang-
súlyozta, az ilyen jellegű

Milliárdos vándorbotok
Az európai viszonylatban készített statisztikák legtöbbjében az

uniós mezőny sereghajtói vagyunk. Egyik kivételnek a külföldi
munkavállalók által hazaküldött pénz mennyisége számít, ebben a
tekintetben csak a lengyelek előznek meg minket. És ez a „dicső-
ség” is lesújtó képet fest az utóbbi évtizedek kormányainak gazda-
ságpolitikájáról.

A minap napvilágra került adatok szerint uniós létünk első évti-
zede alatt, amióta nagyjából szabad a munkavállalás szép hazánk
polgárai számára is a legtöbb európai országban, 27 milliárd eurót
küldtek haza a Nyugatra szakadt vendégmunkások. Ez közel ugyan-
akkora összeg, mint amennyi az ország nettó nyeresége volt ugyan-
ebben az időszakban az uniós pályázati rendszerből, és jelentős a
mértéke az illető időszakban a romániai gazdaságba tett külföldi
tőkeberuházások összegéhez viszonyítva is.  Bármelyik összevetést
nézzük, az kétségtelen, hogy az uniós csatlakozás óta eltelt években
a Nyugatra vándorolt romániai munkavállalók hazaküldött pénzei
nagyon jelentős beruházást jelentettek az itthoni gazdaságnak. Ez
a pénz pedig az államnak sem kevés adóbevétel, hiszen terméket
vagy szolgáltatást vásároltak vele itthon.

Azonban, ha a rendszerváltás utáni kormányok ugyanolyan szor-
galmasak és értelmesek lettek volna gazdaságfejlesztésben is, mint
például a teljesíthetetlen választási ígéretek gyártásában, és annak
a mintegy 3,6 millió embernek, aki ezeket a milliárdokat haza-
küldte, nem külföldön kellett volna dolgoznia, hanem itthon kapott
volna jól fizetett munkát, ma nem azért kellene vakaróznia 
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Benedek István

Negyedik adventi
szeretetvendégség
A Telefonos Szeretetszolgálat decem-
ber 21-én, pénteken délután 5 órától
Marosvásárhelyen, a Mobex étterem-
ben tartja negyedik  adventi szeretet-
vendégségét. Az eseményt ezúttal a
Marosvásárhelyi Rádióval közösen
szervezik.

____________4.
Tízéves 
az Erdély TV!
Telt ház és jó hangulat, nevetés és
nosztalgia, múlt, jelen és jövő(kép)
egyaránt jellemezte azt a gálaestet,
amelynek hétfő délután adott helyet a
Kultúrpalota nagyterme. 

____________5.
Csapatharmadik 
a Mureşul
A harmadik helyet foglalta el a Maros-
vásárhelyi Mureşul Sportklub a Vár
Kupáért Segesváron tartott nemzet-
közi birkózóverseny csapartrangsorán,
képviselői egyéni eredményeinek ösz-
szesítése alapján. 

____________9.Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Az Alpha Transilvană Alapítvány székhelyén

Nappali melegedő a hajléktalanoknak



Megvannak az első előadók 
az AWAKE fesztiválra 

2019. augusztus 15–18. között a gernyeszegi kastély ud-
varán harmadik alkalommal tartják meg az AWAKE feszti-
vált. A szervezők már leszerződtették az első előadókat. A
jövő évi fesztiválon biztos fellépők Netsky, JP Cooper, a De
Staat, a Triggerfinger és az AJ Tracey. Netsky a világ leg-
ismertebb lemezlovasa, JP Cooper világhírű kortárs 
soulelőadó, a De Staat alternatív elektronikus és kísérleti
rockzenét játszó együttes, fellépéseit mindig csodálatos
fényshow kíséri. Az AJ Tracey először látogat el Románi-
ába, valószínű a 2019 februárjában bemutatandó rapzenei
lemezének anyagát is elhozza Gernyeszegre. A Triggerfin-
ger a Led Zeppelin hangzását idézi fel a színpadon. A jegy-
eket már meg lehet vásárolni a IaBilet.ro, az eventim.ro és
a tickets.awakefestival.ro honlapon. A teljes fesztiváljegy
kempingezéssel együtt 169 lejbe kerül. 

Ismét előadják a Mihai Viteazult
Ma 19 órától a Maros Művészegyüttes előadótermében a
Teatru 3G Színház előadásában látható Székely Csaba
Mihai Viteazul című színdarabja. Az előadást román, ma-
gyar és német nyelven játsszák, román és magyar felirattal. 

Gasztronómiai verseny Szászrégenben
A szászrégeni Lucian Blaga Műszaki Középiskola kereté-
ben működő turisztika szak gasztronómiai versenyt hirde-
tett Kicsi a bors, de nyolcadikos! címen. A verseny ma
délelőtt 9 órakor kezdődik, és 13 óra körül várható az ered-
ményhirdetés. Nyolcadikosokból álló kéttagú csapatok
vesznek részt a vetélkedőn, amelyen erdélyi ízvilágú re-
cept szerint kell egyfogásos ételt készíteni és elvinni a
helyszínre, ugyanakkor Power Pointban mutatják az étel
elkészítési módját, majd lesz egy 15 perces kreativitási
próba is. 

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

Lehet jelentkezni 
méhészkonferenciára 

Az RMGE Maros január 12-én 10 órától a marosvásárhelyi
Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén méhészkonfe-
renciát szervez. Dr. Tófalvi Melinda Mária Nemesítés és
digitalizáció a méhészetben címmel tart előadást, dr.
Markó Bálint Harmónia és konfliktus a méhtársadalomban
címmel értekezik, Demeter Imre az akaricidként használ-
ható lítium-klorid hatásáról beszél, Mezei Attila az apiterá-
pia titkaiba vezet be, míg Márton Tihamér a
gyergyói-havasokbeli méhészkedést ismerteti. Jelentkezni
január 2-áig lehet a 0747-686-940-es telefonszámon, vagy
a meheszkonferencia@gmail.com e-mail-címen. 

Cégek jelentkezését várják 
Tegnaptól meghirdette az elektronikus háztartási készülé-
kek roncsprogramját a Környezetvédelmi Minisztérium. Az
érdeklődő cégek online regisztrálhatnak a Környezetvé-
delmi Alap (Administraţia Fondului de Mediu – afm.ro) hon-
lapján. A program nyomán vásárlási utalványokat
kaphatnak azok, akik használt elektronikai készülékeiket a
programba feliratkozott cégeken keresztül cserélik le. A je-
lentkezés lezárása után nyilvánosságra hozzák a cégek
listáját, amelyeknek a költségeit a minisztérium – a gépko-
csiprogramhoz hasonlóan – megtéríti. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma VIoLA, 
holnap TEoFIL napja.
TEoFIL: görög eredetű férfi-
név, jelentése: Isten kedveltje
vagy Istent kedvelő, Isten ba-
rátja.

19., szerda
A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 353. napja, 
hátravan 12 nap.
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Megyei hírek

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház karácsonyfáját az angyal idén né-
hány nappal korábban hozta, hogy az
adventi időszakban ezzel is lehetősé-
get teremtsen a nézők és a társulatok
tagjai közti találkozásra. A színház
közös karácsonyfa-díszítésre várja
nézőit, kicsiket és nagyokat, decem-
ber 20-án, csütörtökön 17:30-tól 19
óráig a színház előcsarnokába. Ezen
a délutánon a Tompa Miklós és a
Liviu Rebreanu társulat meleg teával
és meglepetésekkel várja a nézőket,
hogy közösen  békés, jókedvű másfél
órát töltsenek el. 

Azon nézők, akik maguk által vitt
díszt helyeznek el a fán, sorsoláson
vehetnek részt, amelyen a szilvesz-
teri előbemutatóra, bemutatóra
(Agatha Christie: A láthatatlan
hóhér) és a januári előadásokra nyer-
hetnek belépőt, de azon nézőket is
szeretettel várják, akik a színház
díszeit kívánják a fára aggatni. 

A rendezvény ideje alatt a pénztár
is nyitva tart, így akár a karácsonyi
ajándéknak szánt szabadbérleteket
vagy a januári előadásainkra szóló
jegyeiket is megvásárolhatják. 

Ugyanekkor ez idő alatt az elő-
csarnokban és a kistermi bejáratnál
felállított OSSZUK MEG AZ
ÜNNEP ÖRÖMÉT kampányunk
gyűjtőládáiba bárki elhelyezheti ado-
mányait. 

Az eseményre mindenkit szeretet-
tel várunk!

marosvásárhelyi 
nemzeti Színház

Díszítsük együtt!
Közös karácsonyfa-díszítés a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban 

A Művészkuckó újabb produkcióval lepi meg a közön-
ségét, ezúttal Korpos Kamilla Álom című népi musicaljé-
nek bemutatójára kerül sor Bonczidai Dezső rendezésében,
december 22-én, szombaton este 7 órakor. Az Álom című
előadás egy olyan világot jelenít meg, mely mindannyiunk
szívében ott dereng. 

A körülöttünk lévő világot más szemmel nézik a gyer-
mekek, mindenben a jót és a szépet látják, emiatt ők a fő-
szereplői ennek a népi musicalnek. Ahogy lehajolnak egy
virághoz, amilyen bizalommal fordulnak az állatvilág felé,
és ahogyan rácsodálkoznak a természetre, egy olyan érték-
rendet képviselnek, amelyet mindannyiunknak feladata
híven őrizni. 

A mű szerzője ezt a boldog gyermeki valós világot örö-
kítette meg meséjében,  s így a gyerekdalok, népi játékok,
táncok varázslata magával ragadja a nézőt is. 

A díszlet- és jelmeztervező maga a szerző, a díszletet és
jelmezeket pedig az Ariel  bábszínház  készítette el, lele-
ményes ötletekkel. Ezúton szeretnénk megköszönni a cso-
dálatos munkájukat. A Tündér és a Fiú ruháját Szélyes
Andrea Natália tervezte és készítette. A zenei alapot a nagy

sikerű Álom CD-n lévő dalok adják, az előadók  a Vox An-
gelica gyerekkórus tagjai. De olyan neves vendégszerep-
lőkkel is büszkélkedhetünk, mint Bokor Barna narrátor,
Bonczidai Dezső bábszínész, Papp Zsuzsánna, a Maros
Művészegyüttes táncosa, Nagy László, a Nemzeti Színház
állandó meghívottja, a Napsugár néptáncegyüttes táncosai.
Koreográfus Füzesi Albert, szakmai tanácsadó Keresztes
Attila, a gyermekek táncait Papp Zsuzsánna néptáncos ko-
reografálta.

Köszönjük a Maros Művészegyüttes zenészeinek,  a
Marosvásárhelyi Rádió hangmérnökének szeretetteljes se-
gítségét, a Maros Megyei Tanács, illetve Barabási Attila és
Gavril Cadariu  igazgatók támogatását, a gyerekek jóked-
vét a mókához, a szülők bizalmát és a nagyérdemű közön-
ség már több ízben bizonyított szeretetét.

Az előadás helyszíne a Maros Művészegyüttes előadó-
terme.

Jegyek elővételben az együttes jegypénztáránál.
Mindenkit szeretettel várunk!

(művészkuckó)

Újabb produkció a Művészkuckóban

Közlemény
Az újraszerveződés alatt álló marosvásárhelyi SALUBRISERV RT. ezúton értesíti a 

lakosságot, hogy az ünnepek miatt VáLTozIk A mUnkApRogRAm, az alábbiak
szerint: 

– december 25-e és január 1-je helyett, mivel ünnepnapok, december 29-én és január 5-én,
szombaton szállítjuk el a szemetet. 

A Salubriserv Rt. áldott karácsonyt és boldog új évet kíván! 



Túlzott és irreális célkitűzésnek tartják az autóipari
vállalatok a hétfőn este Brüsszelben született meg-
állapodást a járművek szén-dioxid-kibocsátásának
37,5 százalékos csökkentéséről 2030-ig.

Az uniós tagállamok és az Európai Parlament megbízott tár-
gyalói hétfőn este megállapodtak, hogy 2025-től csak a 2021-
eshez képest átlagosan 15,0 százalékkal, 2030-tól pedig 37,5
százalékkal kevesebb szén-dioxidot kibocsátó új járművek ke-
rülhetnek forgalomba az Európai Unióban. A jelenleg érvényes
szabályok szerint 2021-től kilométerenként átlagosan 95 gram-
mot meg nem haladó szén-dioxid-kibocsátású új járművek he-
lyezhetők csak forgalomba az EU-ban.

A csökkentési előírás szigorúbb lett, mint arra az autóipar
számított, és ténylegesen csak akkor lesz teljesíthető, ha a bel-
sőégésű motorok mellett nagy tömegben kerülnek az utakra
zéró károsanyag-kibocsátású járművek, például elektromos
autók. Az autógyártók tehát szerkezetátalakítási kényszerbe
kerülnek, ami szerintük tetemes munkahelyvesztéshez vezet
majd.

Az uniós tagországok eredetileg a szén-dioxid-kibocsátás
35 százalékos csökkentését tervezték előírni 2030-ra, Német-
ország pedig ennél is kisebbet, 30 százalékosat. Az Európai
Parlament viszont 40 százalékos csökkentési követeléssel
szállt be az alkuba. A hétfőn este kihirdetett kompromisszumos
megállapodás az átlagos 37,5 százalékos csökkentés mellett
könnyű haszongépjárművek esetében 31 százalékos csökken-
tést irányoz elő. A köztes cél pedig 2025-ig átlagosan 15 szá-
zalékos csökkentés minden járműkategóriára.

Az európai autóipar szakmai képviselete, az ACEA kritikus
hangot ütött meg kommentárjában: „a szén-dioxid-kibocsátás
37,5 százalékos csökkentése 2030-ig jól hangzik ugyan, való-

jában azonban a jelenlegi helyzetet alapul véve teljességgel ir-
reális célkitűzés. A szakma mélységesen elítéli az ilyen tisztán
politikai indíttatású, technológiai és társadalmi-gazdasági
szempontokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyó dönté-
seket” – fogalmaz a szervezet közleménye.

„Az ACEA tagjai természetesen mindent megtesznek jár-
műveik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében,
de ezek a kitűzött határértékek nagy terhet fognak róni az eu-
rópai autóiparra” – jelentette ki Erik Jonnaert, az ACEA főtit-
kára. Hozzátette: a kitűzött határértékeket a jelenlegi
helyzetben realisztikusan megvalósíthatónál sokkal több elekt-
romos és más alternatív hajtású autó piacra juttatásával lehetne
csak teljesíteni. Az autóipar mindent megtesz, hogy növelje
portfóliójában az alternatív hajtású autók részarányát, piaci el-
terjedésüket azonban még számos tényező, így például a magas
beszerzési ár vagy a töltőállomás-hálózat hiánya hátráltatja –
mutatott rá az ACEA főtitkára. Hangsúlyozta egyúttal, hogy
feltétlenül szükséges lenne ezért, hogy az uniós tagországok
minden tőlük telhetőt megtegyenek az alternatív hajtású jár-
művek terjedését elősegítő infrastruktúra kiépítése érdekében.

Rámutatott: ezek az „extrém módon ambiciózus” célkitű-
zések „földrengésszerű” hatással lesznek a foglalkoztatásra az
autóipar teljes beszállítói vertikumában, ami jelenleg 13,3 mil-
lió alkalmazottat foglalkoztat szerte Európában. A döntés ne-
gatív hatásainak tompítása érdekében a politikai
döntéshozóknak késedelem nélkül cselekedniük kell a foglal-
koztatási és átképzési igények szociálisan elfogadható keze-
lése érdekében.

A szén-dioxid-kibocsátásról született megállapodás még az
Európai Bizottság jóváhagyására vár, és az Európai Parlament
elé kerül szavazásra. (MTI)

A Transgaz állami vállalat 50 millió euró hitelt ka-
pott az Európai Beruházási Banktól (EIB) saját gáz-
vezeték-hálózatának bővítésére, ennek köszön-
hetően egy olyan új vezeték épül, amely a tervek
szerint a Fekete-tengerből kitermelt földgázt eljut-
tatja az úgynevezett BRUA gázvezetékbe.

A gazdasági minisztérium közleményét kedden idézte a
Mediafax hírügynökség. A közlés szerint a 308 kilométer
hosszú vezeték a Fekete-tengertől a Bukaresttől nyugatra
fekvő Podisorig vezeti el a fekete-tengeri gázt, amelyet így a
Bulgárián, Románián, Magyarországon és Ausztrián áthaladó
BRUA-gázvezetékbe, valamint a román nemzeti gázháló-
zatba is eljuttat. A vezeték megépítése megteremti az össze-
köttetést a délkelet-európai, a közép-európai és a
nyugat-európai gázszállítási hálózatok között – emlékezte-
tett a közlemény. A hitelre a Juncker-tervnek is nevezett Eu-
rópai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) vállalt garanciát. Az
EIB közleménye szerint a hitel az első részlete annak a 150

millió eurós hitelkeretnek, amit jóváhagytak a Transgaznak.
Andrew McDowell, az EIB alelnöke kiemelte, hogy a vezeték
lehetővé teszi a fekete-tengeri földgáz értékesítését és hozzá-
járul Európa gázellátásának több forrásból való biztosításá-
hoz.

Ion Sterian, a Transgaz vezérigazgatója emlékeztetett, hogy
az általa vezetett vállalat tavaly írt alá az EIB hitelintézettel
két szerződést egy másik 50 millió euró értékű hitelről, amit
a BRUA gázvezeték első szakaszának megépítésére fordíta-
nak.

A fekete-tengeri földgáz megvásárlásában Magyarország is
érdekelt, miután magyar vállalatok kötötték le a fekete-tengeri
földgáz szállítása céljából építés alatt levő BRUA gázfolyosó
teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását. A fe-
kete-tengeri földgázt az amerikai ExxonMobil és az osztrák
OMV kellene hogy kitermelje, a két vállalat várhatóan a jövő
évben dönt arról, hogy megkezdik-e a tényleges kitermelést
jelentő beruházást. (MTI)

Az EU bankhiteléből építhet új gázvezetéket a Transgaz
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A forradalom áldozataira 
emlékeztek a parlamentben

Radu Adrian-Pau, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
képviselőjének javaslatára a parlament két házának
együttes ülése egy perc csenddel adózott hétfőn az
1989-es forradalom áldozatainak emléke előtt. „Nem
felejthetjük el, hogy mi történt Temesváron 1989.
december 16-a és 24-e között. (...) Temesvár min-
denkor a román szabadság szimbóluma marad, egy
olyan hely, ahol megszületett a kommunizmust
romba döntő forradalom” – mondta a plénumban
Pau. Nicu Fălcoi, a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) szenátora úgy fogalmazott: „Az 1989-
es romániai forradalom egy lelkiállapot volt, lecke a
méltóságból, a remény és annak a jognak az újra
megszerzése, hogy félelem nélkül kimondhatjuk az
igazat”. (Agerpres)

Öt beruházó érdeklődik a Ploieşti–
Brassó autópálya építése iránt

Öt beruházó érdeklődik, hogy köz- és magánszféra
együttműködésben megépítse a Ploieşti–Brassó au-
tópályát – írja a kormány hétfői közleményében. A
dokumentum szerint a leadott pályázatokat szakbi-
zottság értékeli. A leadási határidő hétfőn járt le, a
dokumentációkat a részt vevő beruházók képviselő-
inek jelenlétében bontották fel. A nyertessel 24 évre
kötnének szerződést. A beruházás értékét 1,36 mil-
liárd euróra becsülik. (Agerpres)

Lavinaveszély a Fogarasi-hava-
sokban és a Bucsecs-hegységben

Nagy a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban, a
Bâlea-tónál, ahol 155 centiméteres a hóréteg – fi-
gyelmeztetnek a szakemberek. Magas, ötből négyes
fokozatú figyelmeztetés van érvényben a Bucsecs-
hegységben is, 1800 méter feletti magasságban.
1800 méter alatt a Fogarasi-havasokban és a Bu-
csecs-hegységben is kettesről hármas fokozatúra
nőtt a lavinaveszély. Vasárnapról hétfőre virradóra
tönkretette egy hólavina a Bâlea-tó közelében levő
parkolóban felállított faházikókat. A Bâlea-tó csak fel-
vonóval közelíthető meg, a Bâlea-vízesésig viszont
el lehet jutni a transzfogarasi úton, amelyet megtisz-
títottak a hótól. Azoknak a turistáknak, akik a Bâlea-
tó környékén szeretnének sízni – ahol nincsenek
kialakított pályák –, azt javasolják, hogy előbb tájé-
kozódjanak a körülményekről a hegyimentőktől.
(Agerpres)

Szobrot emeltek Montenegróban
Titónak

Szobrot emeltek Josip Broz Titónak, az egykori Ju-
goszlávia „örökös elnökének” kedden Podgoricában,
abban a városban, amelyet 1946-tól 1992-ig Titóvá-
rosnak, vagyis Titogradnak hívtak. Ivan Vukovic, a
montenegrói főváros polgármestere a montenegrói
közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint
kiemelte: nem az egykori Jugoszláviát sírják vissza,
azaz nem „jugónosztalgiából” emelték a szobrot,
hanem hogy bizonyítsák Montenegró antifasiszta el-
hivatottságát. Podgoricát 1946-ban a jugoszláv
elnök tiszteletére nevezték át Titográddá, és csak
1992-ben, népszavazást követően kapta vissza ere-
deti nevét. A Tito-szobrot abból az alkalomból avat-
ták fel, hogy 1944-ben, a második világháború idején
december 19-én szabadult fel Podgorica a német
megszállás alól. (MTI)

a kormánynak, hogy milyen beruházási tételeket vágjon
le az állami bérek és a nyugdíjak kifizetése érdekében,
mert jutna ennél jobb fizetésekre és nyugdíjakra is a
kasszából. Ha ez a 27 milliárd euró itthon kifizetett
munkabér lett volna, csak ebből kaszált volna az állam
42%-ot a jelenlegi adórendszer mellett, és már ez is
szinte közelítené a nyugdíjpénztár deficitjét, bár nyilván
ennél jóval többet kellett keresniük a vendégmunkások-
nak, mert csak a megspórolt pénzüket küldhették haza,
valamiből élniük is kellett. És még lehetne mellé szá-
molni az ennyi embert foglalkoztató beruházók adóival
is. Ráadásul meg lehetett volna spórolni még az augusz-
tusban eleresztett könnygázt, és egy jó nagy kalapra
rúgó csendőri órabért is, mert ha a kormányok a vá-
lasztók életszínvonaláért izzadnának, nem a klientúrá-
juk és haveri köreik gyarapodásáért, a fene se menne ki
tüntetni ellenük. Az a baj, hogy egyelőre nemigen van a
láthatáron olyan képességű csapat, amelyiktől elvár-
ható, hogy legalább a következő választásoktól jobb
irányba kormányozza az országot, de okos voksolással
a politikusok munkaadói, azaz a választók ezen távlati-
lag tudnak változtatni.

Milliárdos vándorbotok
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Klaus Iohannis államfő bejelentette kedden, hogy
részt fog venni a kormány ülésein.

Az elnök a Bécsben megszervezett EU–Afrika Fórumon
nyilatkozott a román sajtónak. Arra hivatkozott, hogy január
elsejétől Románia veszi át az EU tanácsának soros elnökségét,
és ez szerinte nem lesz egyszerű, akkor sem, ha Románia fel-
készült rá.

A média szerint azonban az államfő valójában nem a román
uniós elnökség előkészítése miatt akar jelen lenni a kormányü-
léseken, hanem azért, hogy személyes jelenlétével gátolja meg
egy közkegyelmi sürgősségi kormányrendelet elfogadását.

„A miniszterelnök asszony több ízben is együttműködési
felhívást intézett hozzám. Íme, együtt fogok működni vele.
Részt veszek a kormány ülésein” – mondta Iohannis.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mit tenne, ha egy amnesz-
tiarendeletet előzetes bejelentés nélkül tűzne napirendre a kor-
mány, ahogyan tette azt a tavalyi, elhíresült 13-as
kormányrendelettel, Iohannis csak annyit mondott, hogy egy
közkegyelmi vagy amnesztiarendelet nagyon súlyos hiba lenne
Románia számára.

Az újságírók arról is érdeklődtek, mi a véleménye arról,
hogy a kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt
(PSD) hazaárulással akarja őt megvádolni. Iohannis szerint ez
egy eleve kudarcra ítélt, komolytalan próbálkozás, hiszen az
államfőnek mentelmi joga van, kizárólag hazaárulásért emel-

hetnének vádat ellene, ha azt a parlament legalább kétharma-
dos többséggel jóváhagyja. A szociálliberális kormánykoalí-
ciónak a kisebbségek esetleges támogatásával sincs
kétharmada.

Az alkotmány szerint az államfő részt vehet azokon a kor-
mányüléseken, amelyeken Románia külpolitikai, védelmi vagy
közbiztonsági politikáját érintő témák szerepelnek napirenden,
illetve bármelyik másik kormányülésen, amelyre a miniszter-
elnök meghívja. Az alaptörvény szerint az államfő elnököl
azokon a kormányüléseken, amelyeken részt vesz, ezért most
alkotmányértelmezési vita van kibontakozóban arról, hogy ez
egy jelképes ülésvezetői feladat, vagy azt jelenti, hogy az ál-
lamfő jóváhagyására is szükség van-e egy kormányrendelet
elfogadásához.

Viorica Dăncilă szociáldemokrata miniszterelnök kedden az
államfőhöz intézett nyílt levélben üdvözölte Iohannis „együtt-
működési készségét”. Felhívta a figyelmét arra, hogy a kor-
mányülések napirendje elérhető az interneten, ugyanakkor
megígérte, hogy külön szólni is fog Iohannisnak, ha majd
olyan jogszabály kerül napirendre, amelynek megvitatásán az
alkotmány szerint az államfő is részt vehet. A kormányfő arról
biztosította Iohannist, hogy ő maga tiszteletben tartja az állam
intézményei közti jóhiszemű együttműködés elvét és a hatás-
köri korlátokat, amelyeket az alkotmány megszab a miniszter-
elnök és az államfő számára. (MTI) 

Ezentúl az elnök is részt vesz a kormány ülésein

2019 végére új híd állhat Genovában a leomlott helyén
Márciusban elkezdődik az építkezés, és 2019 végére
új híd fog állni a Genovában leomlott Morandi híd
helyén – jelentette be Danilo Toninelli olasz infrast-
rukturális és közlekedési miniszter kedden, miután
nyilvánosságra hozták a hídépítési pályázaton nyer-
tes cég nevét.

Danilo Toninelli szerint a hídavatást akár már 2019 végén
vagy 2020 elején megtarthatják.

Az augusztus 14-én összeomlott genovai híd újjáépítésére
kiírt pályázaton 22 vállalat indult. A nyertes az olasz Salini-
Impregilo cég lett, amely az Italferr és a genovai Fincantieri
vállalatcsoportokkal közösen valósítja meg a 220 millió eurós
beruházást. A nyertes terv Renzo Piano genovai építész elkép-
zelése alapján született meg. Az új hídon 43 fénypont emlé-
keztet majd a katasztrófa ugyanennyi áldozatára.

Marco Bucci genovai polgármester, aki egyben az újjáépí-
téssel megbízott kormánybiztos is, arra kérte a pályázaton má-
sodikként befutó vállalkozást, ne fellebbezze meg az
eredményt, mert ez lassítaná az építkezés elindítását.

A Morandi híd megmaradt részeinek lebontása megkezdő-
dött, és lebontják a hídroncs alatt álló mintegy 150 lakóházat
is, amelyből a lakókat már augusztusban kiköltöztették.

A híd összeomlásáért mintegy 20 ember ellen indult vizs-
gálat, köztük vannak a hidat üzemeltető olasz autósztráda-tár-
saság vezetői.

Az 1967-ben felavatott Morandi híd a város keleti és nyu-
gati részét összekötő útvonalnak számított. Az olasz közleke-
désügyi minisztérium szakértői jelentése szerint a hídomláshoz
több együttes tényező vezetett, köztük a híd terhelése, valamint
a szerkezet hiányos karbantartása. (MTI)

Az autóipar irreálisnak tartja 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére kitűzött célt



A Telefonos Szeretetszolgálat december 21-
én, pénteken délután 5 órától Marosvásárhe-
lyen, a Mobex étteremben tartja a negyedik
adventi szeretetvendégségét. Az eseményt
ezúttal a Marosvásárhelyi Rádióval közösen
szervezik.

Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszolgálat alapítója
elmondta: az idén 450 személyre terítenek, a vacsora
ára személyenként 15 lej, és továbbra is várják a fel-
ajánlásokat annak érdekében, hogy
minden rászoruló részesüljön az
adventi közös vacsora élményé-
ben.  A részvétel ingyenes, de aki
felajánlja a saját, illetve legfeljebb
egy személy vacsorájának az árát,
az adományt szívesen fogadják. A
Marosvásárhelyen megszervezett
szeretetvendégségbe, akárcsak az
előzőekbe, támogatótól rászoru-
lóig mindenkit szeretettel várnak,
diákokat, családosokat, magányo-
sokat egyaránt. Amint hangsú-
lyozta, szeretnék, ha minél
nagyobb számban újra egy asztal-
hoz ülnének az emberek, társa-
dalmi helyzettől és pénzügyi
lehetőségtől függetlenül, hiszen az
évnek ez az a periódusa, amikor a
leginkább a szereteten, egymás el-

fogadásán van a hangsúly. Kolozsváron december 13-
án az Agapé étteremben tartották a tizedik adventi sze-
retetvendégséget.

A programot közös éneklés, áhítat és koncert színe-
síti, fellép Póra Zoli és a Stone Hill keresztyén zenekar,
tombolahúzás és vacsora is várja a résztvevőket, a gye-
rekekkel pedig külön teremben, a gyereksarokban fog-
lalkoznak az önkéntesek. Idén újdonságnak számít,
hogy a vacsorát a Marosvásárhelyi Rádió munkatársai
szolgálják majd fel. Érdeklődni az office@telsz.ro
címen vagy a 0741-555-555-ös telefonszámon lehet.

Eszti néni mindig tanulni vágyott. A
háború elvette tőle ezt a lehetősé-
get, az idő azonban kegyes volt

hozzá, kárpótlásként meghagyta szellemi
frissességét, tenni akarását. A 85. esztende-
jében járó marossárpataki asszonyhoz vá-
ratlanul kopogtam be. Meglepődött,
szabadkozott, de amikor takaros, modern
otthonában élete maradandóbb mozzanatai-
ról kérdeztem, dőlni kezdett belőle a szó.

– A legszebb és a legfájdalmasabb emlé-
kek az iskolához kötődnek. Főleg számolni
szerettem, de mindenből kitűnő voltam – a
következő pillanatban már mutatta is a bi-
zonyítékot, a legjobb tanulónak járó félévi
értesítőt. – Hét osztályt végeztem, ki voltam
választva továbbtanulásra. 1944 volt, jött a
háború. Járták a tollas csendőrök a falut, in-
dítottak mindenkit Magyarország felé. Mi is
menekültünk anyámmal és a hatéves öcsém-
mel, de csak az erdőig jutottunk el, onnan a
szomszéd falu felé vettük az irányt. Ismerő-
söknél húzódtunk meg, amíg a front átvonult
Sárpatakon. Úgy jöttünk hazafelé, hogy a fe-
jünk fölött repültek a golyók. A házunkban
orosz tiszteket szállásoltak el. Anyám fejte a
tehenet, készítette nekik a kakaós kávét, ők
meg csak heverésztek egész nap. Velünk jól
viselkedtek, nem bántottak. Apám a fronton
volt, Siófokról szökött haza.

– Hogy alakult az életük a háború után?
– Mivel a továbbtanulás elmaradt, lány-

koromban már dolgoztam, jártam a mezőt.
Volt egy kicsi földünk, azt műveltük. Közben
férjhez mentem, két lányom született. Aztán
jött a kollektivizálás, a többi asszonnyal har-
minc éven át mentem „normázni” a mezőre.
Öt-hat kilométert tettünk meg minden nap.
A férjem könyvelő-
ként dolgozott. Jó
ember volt. 1990-ben
hunyt el, éppen hogy
megérte a kollektív
felbomlását. 

– Mire emlékszik a rendszerváltás utáni
időszakból?

– Visszaadták a földeket, azokat nekem
egyedül kellett rendezni. Tíz-tizenöt évig
gazdálkodtam, állatokat, juhot, disznót tar-
tottam. A Jóisten megsegített, adott erőt
mindenhez. A mai napig én rendezem a
házat és a kertet. Befogom a botom a hónom
alá, és úgy kapálok, mint húszéves korom-
ban. Sosem betegeskedtem, kórházban nem
voltam, gyógyszert sem szedtem soha. A csa-
ládorvoshoz is csak az egészségügyi kártyá-
mért mentem el, mondtam is neki, hogy azért
veszem ki, mert ha meghalok, azt sem fogja
tudni, hogy a világon voltam. Csak a lábam-
mal van baj, ha fúj a szél, billenek el.

Később a mostani családra terelődött a
szó. Eszti néni örök fájdalma, hogy mérnök

lányát, aki a forradalom után Magyaror-
szágra került, 51 éves korában elvesztette.
Nehezen vészelte át a tragédiát, de tartania
kellett magát másik gyermekéért és az uno-
kákért, akik a mai napig úgy vigyáznak rá,
mint a hímes tojásra.

– Megtesznek mindent,
hogy jól érezzem magam,
nekik köszönhetően ilye-
nem – mutatta a jókora
okostelefont – és még
laptopom is van. Hétvé-

gén, mikor hazajönnek, felcsomagolom őket
krumplival, hagymával, mindennel, ami
megterem a kertben. Azt már nem engedik,
hogy disznót tartsak, túlságosan féltenek.

Eszti nénit fiú- és lányunokája után két
dédunokával – szintén egy fiúval és egy lán-
nyal – ajándékozta meg az élet. Már csak
miattuk sem hagyja magát. Amikor arról
kérdeztem, hogyan telik egy napja, lelkesen
sorolta, hogy aznap már levágott egy tyúkot,
húsleves lesz belőle a karácsonyi ebédhez,
és mindennap megpucol egy kiló dióbelet.

– Az unokám beviszi a városba, és eladja
– magyarázta, aztán azt is elárulta, hogy vi-
déki otthonából is az unoka varázsolt kor-
szerű, kényelmes életteret. Amikor kifogy a
munkából, Eszti néni a kezébe vesz egy
könyvet, és olvas órákon át. 

– A mi családunkban mindig nagy becs-
ben tartották a könyveket, a testvéremmel
Jókain nőttünk fel – jegyezte meg az idős as-
szony, majd kérésemre egykori telek ünne-
peiről mesélt.

– Régen a karácsonyfán csak pár alma és
dió volt, de mi annak is hogy örvendtünk!
Karácsony után, János napján, a férjem
névnapján mindig nagy társaság gyűlt össze
nálunk. Reggelig mulattak a vendégek. Szil-
veszterkor a kultúrházban színdarabot mu-
tattak be a fiatalok, utána mindenki együtt
várta az új esztendőt. Éjfélkor a falubíró fel-
ment a színpadra, köszöntötte a jelenlevőket,
aztán napkeltéig tartott a tánc, szórakozás.
Ma már mindenki elszéled valahova ünne-
pelni, mintha nem szeretnék már annyira
egymást az emberek. A kántálás szokása is
eltűnt, és a disznóvágások szertartása is fe-
ledésbe ment. Régen az egész család össze-
gyűlt egy-egy ilyen alkalomkor, a férfiak
levágták a disznót, aztán az asszonyok fog-
tak munkába, az emberek pedig ittak, éne-
keltek. Szép idők voltak, sokszor mesélek
róluk az unokáimnak. Olyankor meg-meg-
kérdezik, hogy mama, nem jobb neked
most, mint akkor, amikor még petróleum-
lámpával világítottál? Arra én mindig azt
válaszolom, hogy nem, nem jobb. De azért
meg vagyok elégedve a sorsommal. Ami
tőlem telik, azt megteszem, a többi a Jóisten
dolga.
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Értesítő egy életre

Fogynak a világtájak, velünk
mi lesz? Mármint velünk, maros-
vásárhelyiekkel. Megint kimara-
dunk valami jóból? Persze még
nem lehet tudni, hogy jóra 
vezet-e az a városok közti társu-
lási kezdeményezés, amely jár-
ványszerűen beindulni látszik, de
tény, hogy van benne fantázia, és
sokfelé komoly érdeklődést kel-
tett. Sőt annál többet is. Először a
Nyugati Szövetséget létrehozó
négy nagyváros – Kolozsvár,
Nagyvárad, Arad, Temesvár –
mellé igyekezett felzárkózni több
kisebb erdélyi település, leg-
alábbis erről nyilatkoztak a pol-
gármesterek. Aztán a nagybányai
városatya jelentette be, hogy
Észak-erdélyi Szövetség is lesz,
bevonva Máramaros, Szatmár,
Szilágy és Beszterce-Naszód me-
gyéket, illetve a megyeszékhelyei-
ket. Legújabban pedig a
moldovaiak is mozgolódni kezd-
tek, létrehozták az Északkeleti
Szövetséget. Ebben már hét pol-
gármester társult városa és a kör-
nyék gazdasági fellendítése
érdekében. Igen, mind azt hangsú-
lyozzák, hogy nem politikai a
szándék, az általuk vezetett térség
lakóinak szeretnének jobb életkö-
rülményeket biztosítani azáltal,
hogy ilyen felállásban talán köny-
nyebben juthatnak európai uniós
pénzekhez. Az nekünk se ártana,
de a vásárhelyi városháza ilyen
vonatkozásban eléggé nagy
csendbe burkolózik. Nyilván lehet,
hogy már nagyban tárgyalnak az
ilyenszerű lehetőségekről, csak ez
még nem szivárgott ki. Nehogy
úgy járjunk, hogy egyszer csak ki-
derül, Vásárhely minden lehetsé-
ges egyesülésből kimarad. Az
esély megvan erre, meg arra is,
hogy mások kaparják ki majd szá-
munkra a gesztenyét. Az eddigi
szövetkezések programjában
amúgy is szerepel már az erdélyi

autópálya és a Iaşi – Marosvásár-
hely sztráda gyors ütemű elkészí-
tése. Akkor meg minek gyűjtse a
baját az itteni városvezetés ilyen-
olyan gyanús szervezkedésekkel?
Tud az szervezkedni, ha kell, főleg
választási kampányok idején!
Nagy horderejű tervekkel is képes
etetni a lakosságot. Erről jut
eszembe, hányszor hallhattuk már,
hogy Vásárhely mindenkit lehen-
gerelve, mindenkinél hamarább
IT-város, utolérhetetlen digitális
központ lesz. Az EU illetékes ve-
zető szerve a minap hozta nyilvá-
nosságra a WiFi4 program
nyerteseinek névsorát. Romániá-
ból 224 település nyerte el pályá-
zatával azt az összeget, amellyel
köztereken, közintézményekben,
parkokban, könyvtárakban, múze-
umokban, piacokon stb. ingye-
nessé tehetik az ott megfordulók
számára az internetes hozzáférést.
Számos nagy és kisebb város, sőt
községek neve is ott van a listán,
a mi megyeközpontunké nincs.
Pedig nemegyszer olvastam át,
hátha tévedek. A megyéből Dicső-
szentmárton, Ludas, Nyárádsze-
reda, Szováta pályázott
eredményesen. Községek is, ami-
hez szintén gratulálnunk kell. A
Bolyaiak települése viszont erről
is lemaradt. Mondhatják persze,
hogy ez nálam valamiféle fixa
idea, mindegyre szóba hozom a je-
lenséget jegyzeteimben. Igaz, de
ha ez a valóság, másként nem te-
hetek. Illetve írjak valami jót is.
Úgy néz ki, hogy rövidesen Vásár-
helyen is lehetnek majd utcazené-
szek. Sokfelé megfordultam,
tapasztaltam, hangulatos az
ilyesmi, külön színt visz az illető
helységek életébe. Az életkörülmé-
nyek javításához nem sokat tesz
hozzá, de legalább elmondhatjuk
majd, hogy vígan megyünk tönkre.
És ez se akármilyen megvalósítás!
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Pénteken a Mobex étteremben 
Negyedik adventi szeretetvendégség

szolgáltatások terén kulcsszerepe van az együttműkö-
désnek azokkal az intézményekkel, szervezetekkel, ame-
lyek ugyanazért a célért dolgoznak. A helyi rendőrök
azok, akik járőrözés közben rátalálnak a hajléktalanokra,
akik gyakran a SMURD rohammentő szolgálathoz vagy
éppen a polgármesteri hivatal szociális osztályához tar-
tozó éjjeli menedékhelyre kerülnek. Ugyanakkor cégek-
kel is kezdeményeznének partnerségi viszonyt, például
tisztálkodószerek gyártására szakosodott vállalkozás
biztosíthatná a mosdóban szükséges termékeket. 

Adrian Călugăr hozzátette: további projektjeik is
vannak, amelyek a kevésbé szerencsések segítését cé-
lozzák, a holland partnerekkel közösen egy mozgó
központot alakítanának ki, amellyel eljuthatnának
azokhoz a hajléktalanokhoz is, akik nem keresik fel a
székhelyüket, és ezáltal számukra is lehetőséget bizto-
síthatnának például a tisztálkodásra. Továbbá azokkal
a szervezetekkel, intézményekkel közösen, akik szin-
tén kapcsolatba kerülnek ezzel a réteggel, szeretnének
egy nyilvántartást készíteni, hogy valamelyest követni
tudják, hányan vannak, hogyan alakul a sorsuk.

Az eseményen jelen lévő Székely István, a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal által működtetett éj-
jeli menedékhely vezetője rámutatott: a nappali
központ egy olyan szolgáltatás, ami hiányzott a város-
ban. Éjszakánként az általa vezetett Rozmaring utcai

menedékhelyen biztosítanak ugyan szállást a hajlékta-
lanoknak, viszont onnan reggel távozniuk kell, így nap-
közben általában padokon, az állomáson húzzák meg
magukat. Ezért igen hasznos egy olyan helyszín, ahová
nappal is betérhetnek, ha csak egy rövid időre is. 

A hajléktalanok megsegítésén munkálkodik a hol-
land támogatással működő Coming Home Alapítvány
is. Petri Ioan szociális munkás elmondta, ők reggeltől
általában délig nappali programokkal próbálnak segí-
teni a hajléktalanokon. Kimossák a ruháikat, szendvi-
cset, meleg teát, néha meleg ételt, illetve tisztálkodási
lehetőséget ajánlanak fel a hozzájuk betérő rászorulók-
nak. Általában a téli idényben 10-20-an járnak be az
alapítvány székhelyére. Sajnos sokan vannak, akik
nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, mert mind az éj-
jeli menedékhelyen, mind a nappali központban van-
nak szabályok, amelyeket be kell tartani, nem szabad
például alkoholt fogyasztani, vagy zacskóból kábító-
szert szívni, és ezekről nem hajlandók lemondani. 

A helyszínen néhány hajléktalan is jelen volt, az
egyik, botra támaszkodó 38 éves férfi elmondta, négy
évig a volt cukorgyárban, egy gödörben húzta meg
magát éjszakánként. 

Az Alpha Transilvană Alapítvány székhelyén, a kö-
zösségi központban fogadnak adományokat: ruhane-
műt, lábbelit, illetve bútorokat is, amelyeket majd
szétosztanak a rászorulók között. 

Nappali melegedő a hajléktalanoknak
(Folytatás az 1. oldalról)

Szer Pálosy Piroska
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Telt ház és jó hangulat, nevetés és
nosztalgia, múlt, jelen és jövő(kép)
egyaránt jellemezte azt a gálaestet,
amelynek hétfő délután adott helyet
a Kultúrpalota nagyterme. Az estet a
megalakulásának tizedik évfordulóját
ünneplő Erdély TV szervezte, az ün-
nepi alkalom gazdag kínálatot, szá-
mos vetítést, méltatást, zenei
intermezzót kínált, amelyek szóltak
az elmúlt évtized legszebb pillanatai-
ról, az ünneplésről, illetve a múltba
fordulásról és a jövőbe tekintésről
egyaránt. 

Az est kezdetén a gálaműsor ceremónia-
mesterei, Gecse Ramóna és Barabási Tivadar
színművészek, a televízió munkatársai üdvö-
zölték a résztvevőket: az alapítókat, a meghí-
vottakat, a munkatársakat és a nézőket. 

– Köszönteni gyűltünk ma össze egy olyan
közösséget, egy olyan intézményt, amely már
egy évtizede ott van mindannyiunk életében,
és feleleveníti Erdélyt a maga megunhatatlan
sokszínűségével, gazdagságával, hétköznap-
jaival és ünnepeivel, érettségével és fiatalsá-
gával, múltjával és jelenével, történeteivel és
törekvéseivel. Képkockáiban viszontláthatjuk
önmagunkat, családunkat, barátainkat, isme-
rőseinket. Felismerhetjük legszebb tájainkat,
megcsodálhatjuk táncainkat, dalainkat, ma-
gunkba szippanthatjuk illatait, megkóstolhat-
juk ízeit, gyönyörködhetünk színeiben. Ez az
Erdélyi Magyar Televízió, életünk képe,
immár tíz éve. 

Szigeti Szenner Szilárd kisfilmjének leve-
títése után az est további részében is sok kép-
ben, történetben, méltatásban elevenedett fel
a televízió első tíz éve. Az alapító tagok, volt
és jelenlegi kuratóriumi tagok, volt és jelen-
legi munkatársak, támogatók és partnerek,
hűséges nézők köszöntését követően elhang-
zott, a televíziót működtető Janovics Jenő
Alapítványt öt ismert erdélyi magyar szemé-
lyiség hozta létre: Markó Béla, az RMDSZ
volt szövetségi elnöke, Takács Csaba volt
ügyvezető elnök, Gálfalvi Zsolt író, Gáspárik
Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
jelenlegi igazgatója és Csép Sándor televíziós
szakember, aki sajnos már nincsen közöttünk. 

A jelenlévők közül sorrendben elsőként
Markó Béla osztotta meg gondolatait a részt-
vevőkkel. Beszédét a hazai történelem azon
átmeneti, ám jellegzetes pillanatára építette,
amikor pár hónappal a ’89-es események
előtt az egész lépcsőház maszekolt parabola-
antennákon nézte a műholdas adásokat, de a
távkapcsoló, a csatornaváltó szerkentyű csak
egy ember kezében volt, így mindenki azt
nézte, amit ő. 

– Újabban az szokott kiderülni, hogy hiába
küszködtünk, mégsem jutottunk semmire. A
visszanézésre szükség van, de nem mindegy,
hogyan értelmezzük a múltat. Mi, akik végig-

éltük azt a kort, tudjuk, micsoda veszedelmes
hazugság azt hallani, hogy nem változott
semmi, hogy nem szereztünk vissza semmit
elállamosított javainkból, és így tovább. Nem
mondhatjuk, hogy nem tudtunk változtatni a
sorsunkon. ’89 előtt, a műholdas tévécsator-
nák közös megtekintésének korában javasol-
tam a csatornaváltóval rendelkező
lépcsőházfelelős bácsinak, hogy a szórakoz-
tató műsorok mellett nézzünk néha híreket is.
Javaslatomat döbbent csend követte, majd re-
megő hanggal magyarázta, hogy miért nem
lehetséges ez, holott mindannyian tudtuk az
igazat: hogy ez a hirtelen támadt szabadság
ellenőrzött szabadság. Ha már nem lehet
gátat vetni neki, legalább arra kell vigyázni,
hogy kinél van a csatornaváltó. Innen indul-
tunk 1989-ben, és hol tartunk most, 2018
végén? Tarthatnánk sokkal elébb, de idáig is
nagyon hosszú volt az út. Az RMDSZ hosszú
távú terve volt a teljes körű magyar nyelvű
sajtó biztosítása: a kezdeti néhány órányi ma-
rosvásárhelyi és kolozsvári közszolgálati rá-
dióadástól indult minden, majd politikai
egyezségeket követően immár tíz éve műkö-
dik az állami rádió magyar stúdiója. Ahhoz
pedig a magyar kormány nyújtott segítséget,
hogy az egész napos Erdélyi Magyar Televí-
ziót létrehozzuk ugyancsak Marosvásárhe-
lyen, alapítványi keretben. Medgyesi Péter
miniszterelnökkel egyeztünk meg erről annak
idején, neki köszönhető, hogy elindult a ter-
vezés, majd a megvalósítás. Összefogás kel-
lett hozzá, sokak munkája van benne,
mindazoké, akik megalapították, majd akik
végigtárgyalták, felépítették, felszerelték:
Nagy Zsolt, Szepessy László, Szudár László,
Szepessy Előd, majd Szép Gyula, Soós Attila.
A tévével majdnem egyszerre hoztuk létre az
Erdély FM rádiót Kelemen Attila Ármin ve-
zetésével. De kellett és kell az RMDSZ elnö-
kének a támogatása is. Tudjuk, nem az a
fontos, hogy mi történik a konyhában, hanem
az, hogy milyen a menü, de ezt a nézőknek
kell megítélniük. Ma már a csatornaváltó a
mi kezünkben van. Ne engedjük, hogy valaha
is valamelyik kelet-közép-európai vagy bal-
káni lépcsőházfelelős kivegye a kezünkből –
mondta Markó Béla.

Kovács András Ferenc Erdélyi töredék
című versét Kovács Károly színművész sza-
valta el, majd Takács Csaba alapító tag, a
Communitas Alapítvány elnöke szólalt fel.
Ünnepi beszédében a múltra, a kezdetekre
emlékezett, és az erdélyi, hazai televízió
iránti igény megfogalmazódását, az alapítás
fontosságát említette, hogy olyanok mondják
el a valóságot rólunk, és mutassák be értéke-
inket, akiknek ez a bölcsőjük, akik itt szület-
tek, és ezért valóban ismernek minket. 

– Mi annak idején az RMDSZ különböző
testületeiben gyakran beszéltünk arról, hogy
milyen jó, hogy megnyílt a lehetőség a ma-
gyar nyelvű hazai televíziózás előtt. A felada-
tunk elsősorban az, hogy az a bizonyos
kapcsoló ne legyen sem Bukarestben, sem

Budapesten, hanem legyen a nézők kezében.
Senki sem hiszi el azt, hogy a szerkesztőség,
a bedolgozó munkatársak, de még az alapít-
vány kuratóriumának tagsága is mennyire ér-
zékeny, mennyire tudja, hogy jól vagy
kevésbé jól teszi a dolgát. Nagyon jól tudja,
hogy tudunk hitelesek lenni, tudunk minden-
ről igazat mondani, hogy tudunk Erdélyből
sokat megmutatni. E televízió fejlődése, to-
vábbi léte, fenntarthatósága, bővülése a
nézők számában rejlik, hiszen a kereskedelmi
és állami televíziók köreiben csak nagyon ke-
vésnek számító pénzből működtethetjük az
Erdély TV-t. A több néző több reklámbevé-
telt, nagyobb beruházási lehetőségeket jelent,
amelyeknek köszönhetően egész Erdélyre ki-
terjedő tudósítóhálózatot tudnánk működ-
tetni. De a szerkesztőség lelkesedése,
hozzáértése tartalommal, értékkel tölti meg a
képernyőt, és mutat jövőt az elkövetkező ge-
nerációknak, szeretteti meg velük majd Er-
délyt úgy, ahogy mi, alapítók elképzeltük
annak idején. 

Az eltelt tíz év meghatározó mérföldkö-
veit, a televízió életének legfontosabb pilla-
natait, a sorra alakuló műsorokat bemutató
kisfilmet követően Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke lépett a színpadra. 

– Gyakorló politikus sajtóról ne beszéljen,
és ezért feszélyezve is érzem magam, de most
ez ünnep, a televízió ünnepe. Amint az el-
hangzott, az RMDSZ elnökének az a szerepe,
hogy ennek a televíziónak a működéséhez
szükséges költségvetési forrásoknak a jelen-
tős részét előteremtse. Ezért vagyok én itt.
Ezért szívesen jöttem ide. A múltról nagyon
sokat hallottunk, a kérdés az, hogy mi lesz
holnap? Ez attól függ, hogy a költségvetés-
ben mit sikerül nekünk kitárgyalni. Az elmúlt
29 esztendő a mi életünkben az intézmény-
alapításokról is szólt. Közösségi érdekképvi-
seletről, a tulajdonjog visszaszerzéséről, a
minket megillető jogok visszaállításáról, ki-
bővítéséről. Ez a világ legtermészetesebb
dolga, mert egy kisebbségi közösségben élő
társadalomban a saját intézmények megléte
fontos az önbecsülés szempontjából is. Ezért
azt gondolom, hogy az RMDSZ elmúlt 29
esztendeje teljes egészében sikeres, mert
olyan intézményeket alapított, amelyek azt a
célt szolgálják, amelyet az elmúlt 100 évben
minden egyes erdélyi magyar gondolkodó,
dolgozó ember szeretett volna és szeret ma
is: itt maradni a szülőföldön, magyar közös-
ségként. Ehhez intézményekre van szükség.
Az Erdély TV-nek és az Erdély FM-nek a
megalapítása is ennek a stratégiának a része.
Tíz esztendő alatt nagyon kevés pénzből egy
jól működő, tisztességes televíziót sikerült
létrehozni. A nagyon kevés pénz – román
költségvetési pénz – a tíz év alatt 31.384.000
lejt tett ki. Ebből 76 százalék a televízió mű-
ködtetésére ment el, a többi az Erdély FM
működtetésére. Ezt abból a költségvetési for-
rásból tudtuk biztosítani, amelyet a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség azon a jogon
kap, hogy az erdélyi magyar emberek szava-
zataikkal beküldik a parlamentbe. Ez az ösz-
szeg első hallásra nagyon soknak tűnik, de
televíziót működtetni ennyi pénzből csak

akkor lehet, ha
elkötelezett em-
berek végzik ezt
a feladatot, olya-
nok, akik ponto-
san tudják, hogy
ez több mint tele-
víziózás: az ETV
nem egy közszol-
gálati média,
hanem magánte-
levízió, amely
olyan közösségi,
közszolgálati fel-
adatokat lát el,
amelyek nélkül
nem tudott volna
ennyi pénzből a
piacon maradni.
Én azt tudom
ígérni, hogy az
RMDSZ a saját
költségvetéséből
továbbra is meg-
teremti és eljut-
tatja az Erdély
TV-nek, az Er-
dély FM-nek
azokat a forráso-
kat, amelyek a
működéshez, a

fejlesztéshez szükségesek. Én is a médiából
kerültem át a politikába, de az egy más idő-
szak volt. Azóta hihetetlenül sokat változott
minden. A digitalizáció olyan új lehetősége-
ket teremtett, amelyekre az én nemzedékem
nem gondolhatott. Olyan bő az információ-
szerzési paletta, hogy ember legyen a talpán,
aki el tud rajta igazodni. Objektív újságírásról
ma beszélni csak nagy kockázatokkal lehet.
Ennek ellenére azt gondolom, hogy a világ
megértésének, a világ értelmezésének lehető-
ségét tudja nyújtani egy olyan médiaintéz-
mény, mint az Erdély TV, az Erdély FM vagy
azok a közösségi, közszolgálati feladatokat
ellátó intézménynek, amelyek Erdélyben mű-
ködnek. Intézményalapítási stratégiánkat
folytatjuk, és hosszú távon nem is lehet más
lehetőségünk. Hüledezve hallgatom, hogy a
politikát mi túlságosan etnicizáljuk, és hogy
ez rossz. Az Erdély TV magyar ügy, és a mi-
nőségi magyar ügy mindig etnicizáló lesz.
Ezt vállaltuk, és helyesen cselekedtünk, ami-
kor ezt a televíziót létrehoztuk, fenntartottuk,
és azok is helyesen fognak cselekedni, akik
majd életben fogják tartani és új intézménye-
ket fognak létrehozni, hogy az önértékelésün-
ket ebben a gyorsan változó és nem mindig
barátságos világban meg tudjuk tartani. Mi
nem befolyásoljuk, nem cenzúrázzuk a tévét,
a médiatartalmat, a forrásokat biztosítjuk, az
intézményalapítást folytatjuk, hiszen szükség
van erre – mondta Kelemen Hunor. 

Szabó Előd a gála meghívott zenekarával,
a The Vagabonds kíséretével Demjén Ferenc
dalát adta elő, majd a 2014-ben létrejött Ja-
novics Jenő Alapítvány sorrendben első el-
nöke, Nagy Zsolt szólalt fel, aki kiemelte: a
magunk kis történelmét írtuk, írjuk az elmúlt
évtizedben, majd párhuzamot vont a megva-
lósult Erdélyi Magyar Televízió és a meg
nem valósult erdélyi autópálya ügye között,
hiszen mindkettő létrehozásában egy időben
egyezett meg a magyar és román kormány. 

– Mi hiányzik az utóbbi esetén, hiszen ott
is volt projekt, erőforrás, anyagi háttér? De
hiányzott a hit, a meggyőződés abban, hogy
ez kell, hogy meg tudjuk csinálni. És hiá-
nyoztak hozzá a megfelelő emberek. Utób-
biak a televíziónak megvoltak, és ezért
vagyunk itt ma. Mert hittünk benne, tudtuk,
hogy kell, hogy helye van a távkapcsolóban.
Rengeteg ember dolgozott ezért. 

Szép Gyula, az alapítvány jelenlegi elnöke
hozzátette: Erdély legnézettebb magyar kul-
turális intézményévé vált a televízió, amely
jól tudja, hogy miért van itt és merre tart. Mi
ígéretet tudunk tenni arra, hogy továbbra is
Erdély tükre lesz, az erdélyi magyarság gon-
dozója, ha kell, szóvivője, illetve tanácsadója
is. Olyan csapattal rendelkezik, amely mind
szellemi, tartalmi, mind műszaki szempont-
ból ezt a célt meg tudja valósítani. Igyek-
szünk a minőséget továbbra is megtartani, a
technológiával lépést tartani. 

Kásler Magda és a Maros Művészegyüt-
tes, valamint Koszorús Krisztina és a The 
Vagabonds előadása között és után a szintén
tizedik születésnapját ünneplő Erdély FM po-
énokban gazdag kisfilmjét tekinthették meg
a jelenlévők, majd a szerkesztők, műsorveze-
tők üzentek a vetítőfalról egy további össze-
állításban. A televízió műsorrácsának
különböző adásait – azok vetített összefogla-
lóját követően – ismert személyiségek mél-
tatták: a Híradót, a legnézettebb és
sorrendben legelső műsort dr. Koós Anna te-
levíziós szakember, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem dékánja, a
közéleti-politikai-gazdasági-szociális műso-
rokat Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyve-
zető elnöke, a társadalmi-kulturális
műsorokat László Noémi költő méltatta. Beke
István gitárművész játékát több további mű-
sorbejátszás követte, majd az életmódmaga-
zinokat méltatta dr. Kádár Annamária, míg a
portréműsorokat ismertető kisfilm után Boros
Emese adta elő Ray Charles egyik dalát.
Végül a televízió szórakoztató műsorairól
szóló összefoglalót követően Presser Gábor
slágerét adta elő Boros Emese, Koszorús
Krisztina, Vizi Imre és Szabó Előd a The Va-
gabonds kíséretében, majd a jó hangulatú,
minőségi és humorban gazdag összeállítások-
ban, jó zenében sem szűkölködő est utolsó
felvonásaként színpadra szólították a volt és
jelenlegi kollégákat, több mint 180 embert,
akik a fentebb említett előadóművészekkel
közösen énekelték el az Erdély TV himnu-
szát. 

Mi a magunk részéről boldog születésna-
pot kívánunk!

Több mint televízió
Tízéves az Erdély TV!

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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December 31-ig lehet be-
nyújtani a jelöléseket a Men-
tor Díjra, amellyel olyan
kiváló oktatókat tanárokat,
edzőket, nevelőket díjaznak,
akik 18 év alatti fiatalokat
oktatnak, képeznek, szakkö-
röket vezetnek, versenyeket,
találkozókat szerveznek, ön-
zetlenül és eredményesen
segítik diákjaik iskolán kívüli
tevékenységét, szakmai pá-
lyafutásuk elindulását, akik
tevékenységük során a helyi
közösség megbecsülését, a
szakterületükön dolgozó kol-
légáik elismerését vívták ki. 

2010 óta évente tíz oktató díja-
zása révén szeretnék felhívni a
közvélemény figyelmét azokra a
tanárokra, nevelőkre, edzőkre,
mentorokra, akik tehetséges fiata-
lokat fedeztek fel, a háttérből segí-
tik tanítványaik első lépéseit,
akiknek áldozatvállalása, munkája
nagyban hozzájárul egy-egy fiatal
képességeinek kibontakozásához.
Keresik azokat a nevelőket, men-
torokat, akik ösztönzik a tehetséges
gyermekeket, mellettük vannak, a
továbblépés lehetőségét biztosít-
ják, felkészítik őket a versenyekre,
ha kell, pályázatot nyújtanak be he-
lyettük, tudásuk továbbadásával

több generáció tehetségeit segítet-
ték kiemelkedő eredményekhez,
akik azonban a háttérben maradtak,
munkájuk sem erkölcsileg, sem
anyagilag nem kapott kellő elisme-
rést. Bárki nyújthat be jelölést
egyénileg vagy csoportosan, ma-
gyar és román nyelven egyaránt.
Jelölni a jelölt nevének, elérhetősé-
gének (postacím, telefonszám, e-
mail-cím, intézmény neve) a
megadásával és indokolással lehet,
amely tartalmazza a jelölt által fel-
készített gyermekek, fiatalok leg-
fontosabb eredményeit, a jelölt
pályafutásának néhány kiemelkedő
állomását. A jelölésnek egyaránt ki

kell domborítania a jelölt szakmai
és emberi kvalitásait, illetve be kell
mutatnia a mentor tanítványai éle-
tében és pályafutásuk alakulásában
betöltött szerepét. A jelölésnek tar-
talmaznia kell a jelölő személy
vagy csoport elérhetőségét (posta-
címét, telefonszámát, e-mail-
címét) is, hogy szükség esetén,
kiegészítő információkat 
kérhessenek a jelöltről. Csak az
alapítvány honlapján (www.pent-
rucomunitate.ro) elérhető űrlapon
beküldött jelölést tekintik érvé-
nyesnek. 

A korábbi években jelölt, de
nem díjazott személyeket újra lehet
jelölni. A legérdemesebb jelöltek
közül a Közösségért Alapítvány
kuratóriuma tíz személyt választ ki
és részesít Mentor Díjban. A díj a
Mentor Trófea, egy oklevél és

8.000 lej pénzjutalom. Az értéke-
lésnél a kuratórium elsősorban azt
vizsgálja, mekkora része volt a
mentornak az általa felkészítettek
sikerében. Jelöléseket 2018. de-
cember 31-ig lehet benyújtani. A
Közösségért Alapítvány kuratóri-
uma 2019 februárjában választ a
jelöltek közül, a díjátadást pedig az
ezt követő időszakban szervezi
meg. A jelöléseket egy példányban,
e-mailen vagy postán lehet bekül-
deni. Postacím: A Közösségért Ala-
pítvány, 400750 Kolozsvár, O.P. 1,
C.P. 390. A borítékon kérik feltün-
tetni: Mentor Díj. E-mail: 
mentor@pentrucomunitate.ro. To-
vábbi információkat írásban a 
mentor@pentrucomunitate.ro e-mail-
címen, illetve a 0752-018-760
vagy a 0755-045-699-es telefon-
számokon lehet igényelni. (pálosy)

Érdekes és hasznos – habár nem
teljesen új – a jogi személy bünte-
tőjogi felelősségét szabályozó elő-
írás, melynek értelmében a
bűncselekményt elkövető és elítélt
jogi személyt értelemszerűen első-
sorban pénzbüntetésre lehet ítélni,
illetve több mellékbüntetést is lehet
foganatosítani ellene. Ezek a követ-
kezők: az elítélt jogi személy fel-
oszlatása, tevékenységének
felfüggesztése 3 hónaptól 3 évig
terjedő periódusra, telephelyeinek
bezárása 3 hónaptól 3 évig terjedő
időszakra, eltiltás a közbeszerzése-
ken való részvételtől 1-től 3 évig
terjedően, bírósági felügyelet alá
helyezés ugyanerre az időszakra, a
büntetőjogi ítélet kifüggesztése és
közlése. Sajnos a gyakorlatban
nem gyakori a jogi személy bünte-
tőjogi felelősségének megállapí-
tása, ellenkező esetben a
kereskedelmi fegyelem nagyobb
lenne.

Léteznek bizonyos helyzetek,
amikor az elkövetett tett, habár tel-
jesíti a törvényi tényállást, az elkö-
vetési körülmények miatt nem
minősül bűncselekménynek. Ezek
lehetnek igazoló okok (cauze justi-
ficative), valamint büntethetetlen-
ségi okok (cauze de
neimputabilitate). Az igazoló okok
a következők: a cselekmény jogos
önvédelem során történő elköve-
tése (legitimă apărare). Jogos önvé-
delemben van (vagy vélelmezik
ezt) egy jogtalan támadást vagy
lakhelyre való jogtalan behatolást
elhárító személy, ha az így elköve-
tett tett arányos a támadással. Az
arányosság indokolatlan átlépése
megszünteti ezt az igazoló okot,
viszont kötelező enyhítő körül-
ményként kerül alkalmazásra. Egy
másik igazoló ok a szükségállapot
(stare de necesitate) alatt, a kár el-
hárítása érdekében elkövetett bűn-
ügyi cselekmény, de csak abban az
esetben, ha a bűncselekmény elkö-
vetése által okozott kár nem
egyértelműen nagyobb, mint az,
amelyik az elhárítás hiányában be-

következett volna (pl. egy ajtó be-
törése a szomszéd által tűzvész ese-
tén egy személy vagy javainak
megmentése érdekében, amennyi-
ben az ajtó értéke nem nagyobb,
mint például a megmentett televí-
zió értéke). Ugyancsak nem követ
el bűncselekményt az a személy,
aki törvény által elismert jogát
vagy kötelességét a törvényes fel-
tételek és korlátok között teljesíti
(például tűzoltó hatol be a lakásba,
rendőr bilincsel meg egy személyt,
tulajdonos hatol be a lakásba, orvos
kezel beteget, fájdalmat okozva
stb.). Ugyanez a helyzet abban az
esetben, ha valaki hivatalos utasí-
tást teljesít, amely számára a tör-
vény értelmében kötelező, kivéve
abban az esetben, ha a törvénysér-
tés nyilvánvaló (például egy köz-
igazgatási alkalmazott egy
közpénzből történő munka során,
ha nem valós adatokat ad át elszá-
molás céljából, nem hivatkozhat
mentő körülményként arra, hogy „a
főnök utasítására cselekedtem”).
Az utolsó igazoló ok a sértett fél-
nek a cselekmény elkövetéséhez
adott érvényes hozzájárulása (con-
simţământul victimei). Ennek
azonban nincs igazoló hatása az
élet elleni bűncselekmény vagy tör-
vényi tiltás esetén. Az igazoló okok
egyik közös és nagyon fontos jel-
lemzője, hogy ezek hatásai kiter-
jednek minden részt vevő
személyre. 

A második kategória – a büntet-
hetetlenségi okok – egyike az ellen-
állhatatlan fizikai kényszerre
(constrângere fizică) elkövetett
bűncselekmény (egy személyt
meglöknek, aminek hatására ráe-
sik egy gyerekre, aki sérüléseket
szenved emiatt). Akkor sem beszé-
lünk bűncselekményről, ha azt
pszichológiai kényszer (constrân-
gere morală) hatására követték el,
súlyos személyes fenyegetés for-
májában, és hatásait csak a bűn-
cselekmény elkövetésével lehetett
elkerülni (hamisítás elkövetése
fegyveres fenyegetés miatt).
Másik ilyen ok az arányosság in-
dokolt vagy fel nem róható túllé-
pése (exces neimputabil). Ennek

értelmében az arányos önvédelem
túllépése félelem vagy feldúltság
miatt büntetést kizáró ok. Ugyan-
ilyen ok szükségállapot alatt elkö-
vetett bűncselekmény esetén az, ha
az elkövető a cselekmény elköve-
tésekor nem fogja vagy nem fog-
hatta fel, hogy tettével súlyosabb
következményeket okoz, mint
amelyek ennek hiányában bekövet-
kezhettek volna. Ezen okok között
kell megemlíteni a kiskorúságot is,
ha az illető kiskorú nem volt ítélő-
képességének birtokában a tett el-
követésekor. Itt pontosítani kell
abban az értelemben, hogy a 14 év
alatti kiskorú soha nem felel bünte-
tőjogilag, mert abszolútan vélelme-
zik, hogy nincs ítélőképessége
(discernământ), 14-16 év között
csak akkor, ha bebizonyítják, hogy
ítélőképességének birtokában volt
(ugyanis relatívan vélelmezik,
hogy ezeknek a kiskorúaknak nincs
még ítélőképessége), a 16-18 év
közötti kiskorú pedig felel büntető-
jogilag (az alkalmazandó különle-
ges szabályok mellett). Az a
személy sem felel büntetőjogilag,
aki a tett elkövetésének pillanatá-
ban pszichés vagy más okból be-
számíthatatlan volt, és
cselekedeteit nem tudta irányítani,
vagy azok következményeit nem
fogta fel. Ugyanez a helyzet a sze-
szes ital vagy pszichoaktív anya-
gok nem szándékos fogyasztása
utáni állapotban (intoxicaţie) el-
követett tettek esetén, ha ennek
az állapotnak a hatása alatt az il-
lető személy cselekedeteit nem
tudta irányítani, valamint annak
hatásait nem fogta fel (leitatás,
mérgezés). A fenti okokhoz adó-
dik még a tévedés – eroare (bizo-
nyos lényeges tényállási elemek
vagy büntetőjogon kívüli jogsza-
bályi rendelkezés nem ismerete)
–,valamint a kényszerhelyzet
(caz fortuit). Természetesen
mindkét helyzetben eseti elbírálás
tárgya, hogy az illető személy az
adott körülmények között köteles
lett volna ismerni ezeket az eleme-
ket, vagy ez méltányosan lehetsé-
ges volt-e. 

(Folytatjuk)
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Újdonságok a büntetőjogban (III.)
Új szolgáltatás áll rendelke-
zésre az útlevélosztályon. A
Maros megyei prefektusi hi-
vatal sajtóközleménye sze-
rint az útlevélosztályok
vezérigazgatósága egy új
applikációt fejlesztett ki,
amely lehetővé teszi, hogy az
igénylők otthonról ellenőriz-
hessék az elektronikus útle-
velük kibocsátásának
időpontját. 

A link a www.epasapoarte.ro
platformon érhető el az útlevélosz-
tály igazgatóságának www.pasa-
poarte.mai.gov.ro honlapján,
valamint a Maros Megyei Prefek-
túra weboldalán. A polgárok hite-
les tájékoztatása érdekében az
útlevélosztályon elismervényt bo-

csátanak ki, amely tartalmazza az
útlevélkérelem leadásának idő-
pontját, az igénylő teljes nevét, az
útlevél kiadásának időpontját, a
felhatalmazott személy nevét, az
elektronikus útlevél kérvényének a
számát.

Ez a szolgáltatás folytatása
annak az idén január elsején indí-
tott projektnek, amely a kérvények
benyújtásának programálását cé-
lozza a www.epasapoarte.ro web-
címen, és része a kormány arra
irányuló törekvésének, hogy csök-
kentse a bürokráciát az állami in-
tézményekben, megkönnyítse a
dokumentumok kibocsátását, az el-
járás idejét pedig csökkentse – nyi-
latkozta Mircea Duşa, Maros
megye prefektusa. (szer)

Az útlevélosztály 
újabb szolgáltatása 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal
tájékoztatása szerint a kül-
földön jövedelmet megvaló-
sító magánszemélyek, akik
egy év alatt legalább 183
napot töltenek külföldön, kö-
telesek kitölteni és benyúj-
tani egy formanyomtatványt,
amely révén megállapítható a
magánszemély adószékhelye.

Hasonlóképpen a Romániába ér-
kező magánszemélyek is, akik egy
év alatt több mint 180 napot tölte-
nek az országban, kötelesek kitöl-
teni és benyújtani egy forma-
nyomtatványt.

Az adószékhely megállapítására
vonatkozó kötelezettséget a 2016. évi
1099-es számú közpénzügyi minisz-
teri rendelet tartalmazza. A kérdőív
kitöltését követően a pénzügyi szerv
elemzi a magánszemély konkrét ese-
tét, és a dupla adózás elkerülésének
egyezményét szem előtt tartva, vala-

mint a pénzügyi törvénykönyv elő-
írásai és az adófizető által benyújtott
okiratok révén állapítja meg az adó-
zási székhelyet. A bizonyító doku-
mentumokat román nyelvre fordítva
kell benyújtani, ezért bármilyen kül-
földi okiratot, amit a pénzügyi szerv-
hez benyújtanak, engedélyezett
fordító által láttamozott fordítás kísé-
retében kell letenni.

Annak érdekében, hogy az adó-
fizetőket tájékoztassák a kérdőív
kitöltésének és benyújtásának köte-
lezettségéről, az országos adóható-
ság a honlapján útmutatót tett
közzé A magánszemélyek adószék-
helyének megállapítása cím-
mel, amely az Asistenta contribua-
bili/Ghiduri curente menüben ér-
hető el az alábbi linken:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf
/AsistentaContribuabili_r/Ghid_St
abilireaRezidenteiFiscale_Editie20
17.pdf. (sz.p.p.)

Külföldi jövedelmek utáni 
adóbevallás

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

December 31-ig lehet jelölni
Mentor Díj kiváló oktatóknak



Két hasonló képességű csapat
mérkőzött meg a Víkendtelepen a
férfivízilabda-bajnokság odavágó-
jának utolsó fordulójában. A tét az
5. hely volt, hiszen eddig a Maros-
vásárhelyi CSM és a Bukaresti
Rapid is ugyanazokat a csapatokat
verte, és ugyanazoktól kapott ki.
Végül mindkét találkozót a ven-
dégalakulat nyerte, amely rutino-
sabban kezelte a döntő
pillanatokat.

Különösen az első meccsen állt
közel Eduard Andrei edző legény-
sége a sikerhez, hiszen a második
negyed elejének kivételével, ami-
kor sorozatban három gólt kapott
megúszásból (a fiatal marosvásár-
helyi játékosok hirtelen arra ébred-
tek, hogy az öreg róka rapidos
üresen kaphatja a passzt egyedül a
kapussal szemben), végig egyenlő
ellenfele volt a fővárosiaknak. Mi
több, az utolsó negyedben nem
csak egyenlíteni tudott 9-9-re,
hanem 15 másodperccel a vége
előtt ott volt Gheorghe kezében a
győztes gól is, de a lövése kipattant
a kapufa belső éléről. A vendégek
edzője ekkor azonnal időt kért, így
lehetőségük volt felállni egy utolsó
támadásra, és az utolsó másodperc-
ben lőtt góllal megszerezték a győ-
zelmet.

Ezt a balszerencsés kudarcot
másnap reggelig nem sikerült meg-

emészteni. A marosvásárhelyi játé-
kosok, bár küzdöttek, rengeteg
rossz döntést hoztak, jó helyzet-
ben kicsúszott a kezükből a
labda, az ellenfél lövésére pedig
néha későn léptek ki. Így sem
tűnt teljesen reménytelennek a
meccs, de 5-5 után egy gyorsan
és könnyen kapott gól megtörte az
ellenállást.

„A mérkőzéseken nem az
egyéni hibák, hanem a tapasztalat-
beli különbség döntött – vélte Edu-
ard Andrei edző –, hiszen a Rapid
tapasztalt csapat, míg a CSM játé-

kosai többnyire ifjúságiak. Elége-
dett vagyok a gárda őszi teljesít-
ményével, úgy érzem, a 6. hely
reális, így is nagyon sokakat meg-
leptünk vele. Továbbra is kemé-
nyen dolgozunk, és bízom benne,
hogy tavasszal még feljebb tudunk
lépni.” 

A férfivízilabda-bajnokság feb-
ruárban folytatódik a visszavágók-
kal, addig is januárban a
Románia-kupát rendezik meg egy
háromnapos torna formájában. A
helyszínt hivatalosan még nem kö-
zölték.

Európa-liga: a Chelsea a Malmőt, 
a BATE az Arsenalt kapta

A Vidi csoportjából továbbjutott csapatok közül a Chelsea a svéd Mal-
mőt, a fehérorosz BATE Boriszov pedig az Arsenalt kapta ellenfélnek a
labdarúgó-Európa-liga kieséses szakaszának hétfői, nyoni sorsolásán. Ér-
dekesség, hogy a mostani szezonban a Vidi is találkozott már a malmői
együttessel, s a Bajnokok Ligája selejtezőjében meg is nyerte ellene a
párharcot.

A magyar válogatott Kádár Tamás csapata, az ukrán Dinamo Kijev a
görög Olimpiakosz Pireusszal kerül szembe, a slágerpárosítást pedig a
Lazio – Sevilla és a Galatasaray – Benfica párharc jelenti.  

A 16 közé jutásért rendezendő csaták első mérkőzéseit február 12-én
és 14-én játsszák, a visszavágókra pedig február 20-21-én kerül sor.

A sorozat döntőjét május 29-én rendezik Bakuban.
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Bálint Zsombor

párosítások
Labdarúgó-Európa-liga, kieséses szakasz, 1. forduló (a 16 közé

jutásért, az első meccseken az elöl állók lesznek a házigazdák):
Viktoria plzen (cseh) – zágrábi Dinamo (horvát), FC Bruges
(belga) – Salzburg (osztrák), Bécsi Rapid (osztrák) – Internazio-
nale (olasz), prágai Slávia (cseh) – genk (belga), krasznodar
(orosz) – Bayer Leverkusen (német), zürich (svájci) – napoli
(olasz), malmö (svéd) – Chelsea (angol), Sahtar Donyeck (ukrán)
– Eintracht Frankfurt (német), Celtic glasgow (skót) – Valencia
(spanyol), Rennes (francia) – Real Betis (spanyol), olimpiakosz
pireusz (görög) – Dinamo kijev (ukrán), SS Lazio (olasz) – Sevilla
(spanyol), Fenerbahce (török) – zenit (orosz), Lisszaboni Sporting
(portugál) – Villarreal (spanyol), BATE Boriszov (fehérorosz) –
Arsenal (angol), galatasaray (török) – Benfica (portugál).

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-Szuperliga, 9. forduló: marosvásárhelyi CSm

– Bukaresti Rapid 9-10 (1-1, 1-4, 3-3, 4-2) és 6-8 (1-3, 3-2, 1-2, 
1-1)

marosvásárhely, víkendtelepi sátortetős uszoda, 100 néző. Ve-
zette: mihnea Alexandrescu (kolozsvár), Dragoş oprea (Buka-
rest). 

CSm: Elizarov – Bindea paul (0/1), Bindea Raul (1/0), Filimon
(3/1), Buda (0/-), magyari Dávid (-/0), magyary Előd (0/0), Cris-
tian Róbert (0/), Jiganea (0/0), Itul (0/2), Alexandrescu (0/1),
gheorghe (4/0), Chiriacov (0/0), Stoian (0/), Baciu (1/1).

Rapid: Sganţă, nagy – giuclea (0/1), Enescu (2/1), gorea (0/2),
Rath (1/0), Florea (0/0), gavriş (0/1), V. Vlad (0/0), pandelea
(3/1), Stan (3/2), I. Vlad (0/0), Crăiniceanu (0/0), Sebastian (1/0).

Eredményjelző
A férfivízilabda-Szuperliga 9. fordulójában a következő ered-

mények születtek: kolozsvári poli – nagyváradi Crişul 10-7 és
11-11, nagyváradi CSm Digi – Brassói Corona Sportul Studen-
ţesc 10-5 és 11-12, marosvásárhelyi CSm – Bukaresti Rapid 9-
10 és 6-8, Bukaresti Steaua – Aradi AmEFA 28-4 és 20-5. A
Bukaresti Dinamo állt.

Szoros meccseken maradt alul a CSM a Rapid ellen

A címvédő Real Madrid az
Ajaxszal, míg az előző szezonban
döntős Liverpool a Bayern Mün-
chennel került össze a labdarúgó
Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
ben. A csoportgyőzteseket hétfőn
Nyonban a csoportmásodikokkal

sorsolták össze úgy, hogy azonos
nemzetbeliek és a korábban
ugyanabban a négyesben sze-
replő együttesek nem kerülhettek
össze.

A nyolc párharcból az egyaránt
ötszörös győztes Liverpool és a

Bayern küzdelme tűnik előzetesen
talán a legkiélezettebbnek. Az
angol csapat trénere a német Jür-
gen Klopp, aki korábban a Bayern
nagy hazai riválisát, a Borussia
Dortmundot irányította – többek
között a két együttes 2013-as BL-
döntőjében is, melyet a münche-
niek nyertek meg.

A sorsolás szeszélye folytán
mindhárom 16 közé került német
együttes angol ellenfelet kapott: a
Schalke a Manchester Cityvel,
míg a Borussia Dortmund a Tot-
tenham Hotspurrel találkozik
majd.

A párharcok közül kiemelkedik
még az egyik nagy favoritnak tar-
tott Juventusnak az Európa Liga-
címvédő Atlético Madrid elleni
csatája.

A nyolcaddöntő első mérkőzé-
seit február 12-13-án és 19-20-án
rendezik, a visszavágókra március
5-6-án és 12-13-án kerül majd sor.

A sorozat döntőjének június 1-
jén Madrid, az Atlético stadionja
ad otthont.

Három angol–német párharc 
a BL-nyolcaddöntőben

A Bajnokok Ligája-győztes
Győri Audi ETO női kézilabdacsa-
patában folytatja pályafutását a vi-
lágbajnoki bronzérmes Crina-
Elena Pintea. A 28 esztendős
román beállóst – aki csapatával ne-
gyedik lett a franciaországi Eu-
rópa-bajnokságon – Háfra
Noémihez hasonlóan beválasztot-
ták a vasárnap zárult kontinensvi-
adal álomcsapatába.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a
szezon hátralévő részét Győrben
tölthetem, az egyik legnagyobb
álmom vált valóra” – idézte a klub
hétfői közleménye a Paris 92 együt-
tesétől érkező Pinteát, aki a magya-
rok elleni középdöntős
összecsapáson hétszer talált be.

Hozzátette, keményen fog dol-
gozni, hogy hozzájáruljon a Győr
sikereihez.

A 60-szoros román válogatott,
192 centiméter magas játékos kitért
arra is, hogy fáradt az éppen véget
ért Európa-bajnokság miatt. „De
már alig várom, hogy csatlakozhas-
sak a csapathoz, és zöld-fehér mez-
ben harcoljak a női kézilabdázásban
elérhető legmagasabb célokért” –
fogalmazott Pintea.

A győriek klasszis beállója,
Yvette Broch augusztusban jelen-
tette be, hogy felfüggeszti a pálya-
futását, mivel az extrém terhelés
miatt fizikailag és mentálisan is ki-
merült, így ebben az idényben már
biztosan nem lép pályára.

Győrbe igazolt a kézilabda-Eb-n
legjobb beállónak választott

román játékos

A japán Kashima Antlers 3-2-re
legyőzte a mexikói CD Guadalajarát
a labdarúgó-klubvilágbajnokságon,
így bejutott a torna elődöntőjébe,
ahol a címvédő spanyol Real Mad-
riddal találkozik. Az egyesült arab
emírségekbeli vb második összecsa-
pásán a mexikói együttes a 3. percben
szerzett vezetést, de a második félidő-
ben fordítottak a japánok. A közép-
amerikaiak szépítő gólja a 90+4.
percben született. A másik ágon a
házigazda al-Ain 3-0-ra legyőzte a
tunéziai Espérance csapatát.

Az egyesült arab emírségekbeli
klub-vb harmadik összecsapásán az

al-Ain – amely a selejtezőben
kezdte a viadalt, és tizenegyespár-
bajt követően kerekedett az új-zé-
landi Wellington fölé – a 16. percre
kétgólos előnyt szerzett, majd a 60.
percben már hárommal vezetett. Az
afrikai gárda erejéből még a becsü-
letgólra sem futotta.

A két nagy esélyes, a címvédő és
Bajnokok Ligája-nyertes Real Mad-
rid, valamint a Libertadores Kupa-
győztes argentin River Plate
kiemeltként csak az elődöntőben lép
pályára a tornán, amelyet 2009, 2010
és tavaly után negyedszer rendeznek
az Egyesült Arab Emírségekben.

A döntőbe jutásért játszanak 
a klubvilágbajnokságon

A harmadik helyet foglalta el a
Marosvásárhelyi Mureşul Sport-
klub a Vár Kupáért Segesváron tar-
tott nemzetközi birkózóverseny
csapartrangsorán, képviselői egyéni
eredményeinek összesítése alapján.
A tizedik alkalommal kiírt sportta-
lálkozót az elmúlt hét végén rendez-
ték több mint 150 sportoló
részvételével, adta hírül Simon
László edző.

A Mureşul birkózóinak eredmé-
nyei:

* 2003-2004-es korosztály: Hila
Antoniu (66 kg) – 3. hely

* 2005-2006-os korosztály:

Böjthe Benjámin (42 kg) – 1.,
Sövér Nimród (46 kg) – 3., Antal
Levente (55 kg) – 2., Soós Kevin
(55 kg) – 3.

* 2007-2008-as korosztály:
Metea David (50 kg) – 1.

* 2009-2010-es korosztály: Nagy
István (26 kg) – 1., Horváth Csaba
(26 kg) – 3., Moga Daniel (29 kg) –
3., Révész Alexander (35 kg) – 2.

* 2011-2012-es korosztály: Ré-
vész Erik (20 kg) – 2.

* lányok, 2008-2009-es korosz-
tály: Sövér Hanna (29 kg) – 2.

Az edzők: Simon László és Már-
ton József.

Csapatharmadik a Mureşul

Fotó: uefa.com

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő
1. mérkőzések:
* február 12. kedd: manchester United (angol) – paris Saint-

germain (francia), AS Roma (olasz) – FC porto (portugál)
* február 13., szerda: Tottenham Hotspur (angol) – Borussia

Dortmund (német), Ajax (holland) – Real madrid (címvédő, spa-
nyol)

* február 19., kedd: olympique Lyon (francia) – FC Barce-
lona (spanyol), Liverpool (angol) – Bayern münchen (német)

* február 20., szerda: Atlético madrid (spanyol) – Juventus
(olasz), FC Schalke 04 (német) – manchester City (angol)

Visszavágók:
* március 5., kedd: Borussia Dortmund – Tottenham Hotspur,

Real madrid – Ajax
* március 6., szerda: paris Saint-germain – manchester Uni-

ted, FC porto – AS Roma
* március 12., kedd: Juventus – Atlético madrid, manchester

City – FC Schalke 04
* március 13., szerda: FC Barcelona – olympique Lyon,

Bayern münchen – Liverpool

Eredményjelző
Labdarúgó-klubvilágbajnokság
* selejtező: al-Ain (egyesült arab emírségekbeli) – Wellington 3-

3, a tizenegyespárbaj eredménye 4-3
* az elődöntőbe jutásért: kashima Antlers (japán) – CD gua-

dalajara (mexikói) 3-2 (0-1), al-Ain (egyesült arab emírségekbeli)
– Espérance (tunéziai) 3-0 (2-0)



ADÁSVÉTEL

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó Marosvá-
sárhelyen, a Kárpátok sétányon. Ára
34.000 euró. Tel. 0755-911-482,
0745-330-565. (8/315-I)

ELADÓ disznó Ákosfalván. Tel. 0752-
532-099. (mp.)

ELADÓK bio húspulykák, húspulyka-
fiókák. Tel. 0748-655-500. (13/403-I)

TŰZIFA eladó, 140 lej/m. Tel. 0758-548-
501. (4/352)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
csatornakészítést, -javítást, beltéri
festést. Tel. 0754-317-752. (4/274-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(16/427-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7/355)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek,
ők itt maradnak bennünk csönde-
sen még…”

(Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 19-én a drága jó édesapára,
nagyapára, NÉMETH LÁSZLÓ
volt koronkai tanárra halálának
10. évfordulóján. Drága emlékét
örökre őrizzük szívünkben. Sze-
rettei. (2/430-I)

Az idő elmúlhat, szállnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz szeretett
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 19-én KOVÁCS GYULÁRA ha-
lálának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, fia és családja, leánya
és családja s a két unokája.
(8/398)

Ma van december 19., amikor
NAGY ÉVÁNAK hűséges szíve
megszűnt dobogni. Hiányodat 11
év elteltével senki sem tudja pó-
tolni. Mindig szeretettel emléke-
zünk rád. Nagy József és
szerettei. (12/402)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
december 16-án  

id. GÁL ANDRÁS 
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, nagybácsi, sógor, jó
szomszéd életének 83. évében
csendesen megpihent. Temetése
december 19-én, szerdán 15 órá-
tól lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (11/422-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, sógornő,
rokon, szomszéd, 

BARTALIS ILONA 
életének 82. évében megpihent.
Temetése december 20-án, csü-
törtökön 13 órától lesz a Jeddi úti
temető cinterméből. Találkozunk
a feltámadás reményében. 

A gyászoló család. (3/431-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült szívvel értesültem
volt tanárnőm, a marosugrai
SZILÁGYI ROZÁLIA elhunytá-
ról. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!
Barátnőmnek, Szilágyi Zsófi-
kának és húgának, Eszternek,
valamint  családjuknak őszin-
te részvétem és együttérzé-
sem fejezem ki ez alkalommal.
Baier Székely Rózsika Würz-
burgból. (v.-I)
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Apa, hogyha hallasz! Látod könnyes szemem. 
Gyere vissza kérlek, fogd meg mindkét kezem! 
Nem hallom a hangod, nem vársz, hogyha megyek. 
S előttem csak akadályok, dönthetetlen hegyek.
Kellene, hogy megmondanád hol találom helyem! 
Hogy gondoktól már többé ne fájjon a fejem. 
Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled. 
Hidd el, hogyha látsz most, szívem sosem feled! 
S ha le tudsz jönni hozzám, néha tedd meg kérlek…
csak egy-egy álmot kérek! S értelmet nyer napom, 
ha láthatnálak Téged!
Apa, hogyha hallasz! Látod hogy kereslek, 
tedd széppé az álmom, és tudd, hogy SZERETLEK!
Fájó szívvel emlékezünk a ma hat hete eltávozott
HAMZA ISTVÁNRA.
Nyugodjon békében!
Felesége, Anna, fiai: István és Laci, menyei: Márti és Szonja,
unokái: Gergő, Norbi, Csenge és Damián. (11281-I)

Fájó szívvel emlékezünk december 19-én
BENEDEK LAJOSRA halálának 7. évfor-
dulóján. 
Emlékét őrzik szerettei. 
Nyugodjon békében! (9/420)

Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati, tömegmédia és átláthatósági szolgálat

Még egy hétig vásárolhatnak Centenar
kincstárjegyeket!

A Közpénzügyi Minisztérium harmadjára bocsátott ki kincstárjegyeket  a lakosság
számára. Egy kincstárjegy nominális értéke 1 lej, kétéves lekötéssel, igen
kedvezményes, 4,5%-os kamattal, az ebből származó jövedelmek pedig nem
adókötelesek.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Közpénzügyi Minisztérium egy héttel
meghosszabbítja a jegyzési időszakot, a kincstárjegyek az Állami Kincstár
kirendeltségeinél és a Román Postavállalat postahivatalaiban vásárolhatók meg, a
következőképpen:
– 2018. december 21-éig az Állami Kincstár kirendeltségeiben
– 2018. december 20-áig a Román Postavállalat városi postahivatalainál, valamint
december 19-éig a vidéki postahivataloknál.
A jegyzési időszak lezárulása után a Közpénzügyi Minisztérium sorshúzást
szervez, a kibocsátott kincstárjegyek megvásárlói közül ezer befektető 5000 lejes
bónuszkamatot nyer, amely összeget a nyertesek kihirdetését követően azonnal ki
is utalják. A tombolahúzáson való részvételre feljogosító befektetett összeg
legkevesebb 500 lej kell legyen.
„A Centenar kincstárjegyek kibocsátásával a polgárokat partnerekké tesszük a
romániai gazdasági növekedésben direkt befektetői minőségükben. December 27-
én, csütörtökön lesz a tombolahúzás, amikor az 5000 lejt megnyerő 1000 személy
kilétére fény derül. Így mondunk köszönetet az állampolgároknak a bizalomért” –
szögezte le Eugen Teodorovici közpénzügyi miniszter.
A kincstárjegyeket azok az országban lakó fizikai személyek vásárolhatják meg,
akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket, beleértve azokat is, akik a
korábbi kincstárjegy-kibocsátásoknál is befektettek. Évi kamatról van szó, amelyet
a kibocsátás útmutatójában meghatározott határidők szerint fizetnek.
A jegyzés maximális összege befektetőnként 200.000 lej az Állami Kincstár
kirendeltségeinél végzett jegyzések esetén és szintén 200.000 lej a Román
Postavállalat alegységeinél végzett jegyzéseknél.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek
nyilvánítását, egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával. A jegyzés időtartama után
a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet semmisnek nyilvánítani. 
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti
meg, amennyiben törvényes iratokkal igazolni tudják örökösi minőségüket.
A bónuszkamat nyerteseinek névjegyzékét a Közpénzügyi Minisztérium honlapján
teszik közzé, személyes jellegű adatok nélkül, kizárólag a szükségszerű
információkra szorítkozva. A bónuszkamat nyerteseit a Közpénzügyi Minisztérium
értesíti, beleértve azokat is, akiknél a jegyzés a Román Postavállalat valamelyik
postahivatalában történt.

Sajtóiroda

Közlemény a besorolási  döntésről
marosvásárhely megyei jogú város – műszaki Igazgatóság –, a „Városi terek átalakítása

multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben, annak érdekében, hogy ma-
rosvásárhely ezen övezeteiben közhasznú létesítményeket teremtsen” elnevezésű projekt
tulajdonosa, tájékoztatja a lakosságot, hogy a maros megyei környezetvédelmi Ügynökség

meghozta a besorolási döntést –  környezeti hatásvizsgálat elvégzése nélkül – a környezeti hatásvizs-
gálati eljárás keretében a „Városi terek átalakítása multifunkcionális központtal a marginalizált la-
kóövezetekben, annak érdekében, hogy marosvásárhely ezen övezeteiben közhasznú létesítményeket
teremtsen”  projektre, amelynek megvalósítására maros megyében, marosvásárhelyen, a Domb utca
22. szám alatti ingatlant javasolják. 

A besorolási határozat tervezete és az azt alátámasztó indoklás megtekinthető a maros megyei kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt, hétfőn 9 és 15,
keddtől péntekig  9 és 12 óra között, valamint a következő internetes elérhetőségen:
http://.apmms.anpm.ro. 

Az érdeklődők a besorolási határozat tervezetéhez megjegyzéseket, észrevételeket fűzhetnek, nyújt-
hatnak be e közlemény közzétételét követő öt napon belül, 2018. december 24-ig.

Racz Lucian mérnök, ügyvezető igazgató

Közlemény a besorolási  döntésről
marosvásárhely megyei jogú város – műszaki Igazgatóság –, a „marosvásárhely nyu-

gat–központ övezetében a helyi tömegközlekedés által kiszolgált forgalmi folyosó infra-
struktúrájának felújítása” elnevezésű projekt tulajdonosa, tájékoztatja a lakosságot, hogy
a maros megyei környezetvédelmi Ügynökség meghozta a besorolási döntést – környezeti

hatásvizsgálat elvégzése nélkül – a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében a „marosvásárhely
nyugat–központ övezetében a helyi tömegközlekedés által kiszolgált forgalmi folyosó infrastruktúrá-
jának felújítása”  projektre, amelynek megvalósítására a maros megyei, marosvásárhelyi Dózsa
györgy utcát javasolják.

A besorolási határozat tervezete és az azt alátámasztó indoklás megtekinthető a maros megyei kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt, hétfőn 9 és 15,
keddtől péntekig  9 és 12 óra között, valamint a következő internetes elérhetőségen:
http://.apmms.anpm.ro. 

Az érdeklődők a besorolási határozat tervezetéhez megjegyzéseket, észrevételeket fűzhetnek, nyújt-
hatnak be e  közlemény közzétételét követő öt napon belül, 2018. december 24-ig.

Racz Lucian mérnök, ügyvezető igazgató

RománIA
mARoS mEgYE
mARoSVáSáRHELY mEgYEI JogÚ VáRoS
kÖzTERÜLET-FELÜgYELŐ HIVATAL

Hirdetés
mARoSVáSáRHELY mEgYEI JogÚ VáRoS – közterület-

felügyelő Hivatal – tájékoztatja a lakosságot, hogy benyújtotta a
környezetvédelmi engedély kibocsátására a kérelmét a „kerékpár-
út létesítése a poklos-patak mentén” elnevezésű projektre, amely-
nek megvalósítására maros megyében, marosvásárhelyen a Jeddi
út – Budai nagy Antal utca térségét javasolják.

A  projektre vonatkozó információkat meg lehet tekinteni na-
ponta a maros megyei környezetvédelmi Ügynökség székhelyén
(marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőn 9 és 15, keddtől
péntekig  9 és 12 óra között, valamint a projekt tulajdonosának
marosvásárhely, győzelem tér 3. szám alatti székhelyén.

A lakosság észrevételeit, megjegyzéseit naponta fogadják a
maros megyei környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, maros-
vásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt hétfőn 9 és 15, valamint
keddtől péntekig 9 és 12 óra között.

moldovan Florian mérnök,
a közterület-felügyelő Hivatal igazgatója

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!



Árverés
mezőbánd község – marosvásárhelyi  utca 5., adószám 4323470,

tel.: 0265/428-403, e-mail:  band@cjmures.ro – nyílt, nyilvános, ki-
kiáltásos árverést szervez mezőbándon

egy lakóház – három szoba, konyha, pince, 353 négyzetméteres
terület,   telekkönyvszám  51249/Bánd – eladására.

Az árverésre 2019. január 8-án 11 órakor kerül sor a helyi tanács
gyűléstermében, a feladatfüzetben előírtak alapján. 

Az ajánlattételi dokumentáció a polgármesteri hivatal szék-
helyén, a marosvásárhelyi  utca 5. szám alatt  vehető át december
19-étől január 7-ig, naponta 8–15.30 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/428-403-as telefonszámon vagy a
band@cjmures.ro e-mail-címen, kapcsolattartó guţiu gheorghe. 

Tisztelt szabédiak, 
a helyi RmDSz 

vezetősége 
nevében 

Istentől áldott
karácsonyi 
ünnepeket,

egészségben,
sikerekben

gazdag 
boldog új

évet 
kívánnak

Csécs Sándor,
Szilágyi Dezső 

tanácsosok

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)

mAgánCÉg ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENST alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

mAgánCÉg TAKARÍTÓNŐT alkalmaz munkakönyvvel. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet
8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

A pC HoUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A pC HoUSE megbízható friss nyugdíjast alkalmaz ÉJJELIŐRNEK. 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. (63058-I)

A pC HoUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A noRAnD kFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKA-
TÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63070-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. PÉKEKET is keresünk. (63065-I)

ÉpÍTŐIpARI kFT. alkalmaz magas kereseti lehetőséggel ÁCS, VASBETONSZERELŐ SZAKMUNKÁ-
SOKAT. Tel. 0758-376-732. (20799)

Az AmICUS EgYESÜLET ORVOSI ASSZISZTENSNŐT alkalmaz a mezőfelei öregotthonba. Érdeklődni
a 0752-214-323-as vagy a 0744-615-258-as telefonszámon. (20801-I)

mAgYARoRSzágRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalmazunk SÜTŐIPARI DOLGOZÓKAT
2019. január 3-i indulással. Kiemelkedő bérezés. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (20802-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 
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