
Egyre nyilvánvalóbbá válik Erdélyben, hogy csak úgy lehet
versenyképessé tenni a gazdálkodást, ha a felaprózódott
földterületeket valamilyen formában közösen művelik meg,
és így próbálják piacra juttatni a terményt. S bár mind a
szakértők, mind azok, akik ezt már évtizedek óta gyakorol-
ják, azt szorgalmazzák, hogy érdemes valamilyen társulást,
szövetkezetet létrehozni, továbbra is elég nagy a gazdák el-
lenállása. Bancsi András, a héderfáji gazdakör és a Héder-
fája Közbirtokosság elnöke osztotta meg velünk tapasztala-
tait. 

A héderfáji gazdakör 1998-ban alakult meg 12 személlyel, aztán volt
egy időszak, amikor több mint 60-an csatlakoztak hozzájuk. Majd amikor
a felvásárló cég a tej árát az eladhatóság alatti szintre csökkentette, sokan
feladták a szarvasmarha-tenyésztést, és kiálltak a gazdakörből. Jelenleg
28-an vannak, mind héderfájiak, és kizárólag szarvasmarha-tenyésztők,
akik a tej értékesítése miatt maradtak a társult formában. Ugyanis a gaz-
daegyesület felvásárolta a tejcsarnokot a Hochland feldolgozótól, és szer-
ződéses alapon felvásárolja a gazdáktól a tejet. Mivel az egyesület több
gazda érdekeit képviseli, előnyös felvásárlási árban egyezett ki a feldol-
gozóegységgel, s emiatt több tejet tud begyűjteni, mint ha egyénileg szol-
gáltatnák be a gazdák. Naponta átlagban 1300–1400 liter, minőségileg

Óvoda és 12 osztály
Fontos és szükségszerű lépés volt az óvodai oktatás kötelezővé

tétele. A közoktatási törvény módosítását – az RMDSZ kezdemé-
nyezésére – hétfőn döntő szervként szavazta meg a szenátus. 2020-
tól kötelező lesz kijárni a nagycsoportot, onnan kerülhet előkészítő
osztályba a hatéves gyermek. A következő években 2030-ig mind-
három csoport kötelezővé válik. Bár közismert, hogy a szocializá-
ció, az ügyesség, a készségek fejlesztése terén mennyire fontos,
hogy minél kisebb kortól kezdődjön meg a gyermekek intézményes
nevelése, bizonyos településeken, így a fővárosban például a meg-
lévő óvodák nem képesek befogadni a gyermekeket, feltételezhetően
ezért – no meg anyagi okokból – tolták ki tíz évre a határidőt. Míg
a magyar szülők számára természetes, hogy hároméves kortól óvo-
dába küldik a gyermeket, a roma lakosság körében ez nem jelent
osztatlan sikert, amit feltehetően az iskolapénz fog némiképpen el-
lensúlyozni. 

A korai nevelés szempontjából viszont rendkívül fontos a köte-
lező óvodai oktatás, mivel lehetővé teszi a fogyatékkal született
gyermekek intézményes számba vételét és korai fejlesztését. A ma-
gyar kormány által támogatott óvodaprogram pedig a korszerű,
esztétikus körülmények, környezet kialakítását biztosítja. 

Nem tartom ennyire kedvezőnek a 12 osztály kötelezővé tételét.
Azokkal a diákokkal, akik szerényebb szellemi képességeik birto-
kában nem találják meg a helyüket a szakoktatásban, kérdés, hogy
mit tud kezdeni a középiskola. Ahogy az elmúlt évek során 
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Bodolai Gyöngyi

Vajda György 

„Élő múzeum 
gazdag tárházában”
Hideg napokon hosszú kényszerpihe-
nőre kárhoztatva „utaztam be” keresz-
tül-kasul Erdélyt. Kalauzaim ebben a
szellemi, lelki utazásban, amelyet az
évek során magam is bejártam, a lel-
kes fiatal tanító- és kántorjelöltek mel-
lett vezetőjük, dr. Barabás László volt,
aki a marosvásárhelyi Kántor-Tanító-
képző Főiskolát igazgatta éveken át. 
____________5.
Mélyponton 
a globális vállalati
hangulat 
A Fidelity International éves elemzői
felmérése szerint 2016 óta nem látott
szintre süllyedt világszinten a vezetői
bizalom, a tőkeberuházások, az osz-
talékpolitika, a tőkemegtérülés és
a mérleg alapján megállapított vállalati
hangulati mutató.
____________6.

A héderfáji tejcsarnokban mérik a tej zsírtartalmát (a bal oldalon Bancsi András) Fotó: Vajda György 

A héderfáji gazdakör példája 

A társulásé a jövő 



Városi gólyabál 
Idén kilencedik alkalommal szervezik meg a városi gólya-
bált. A rendezvény Marosvásárhely egyik legszínvonala-
sabb és legkedveltebb eseményévé vált a helyi fiatalok
körében, amely lehetőséget nyújt magyar líceumok kilen-
cedikes diákjainak megcsillogtatni tehetségüket, tánctudá-
sukat és a világ dolgaiban való jártasságukat. A gólyák
líceumukat képviselhetik a rendezvényen. Idén is nyolc
marosvásárhelyi líceum gólyapárja vetélkedik a városi gó-
lyabálon, amelyet a Kultúrpalotában tartanak március 16-
án 17 órakor. Jelentkezni március 15-ig lehet a
varosigolyabal.ms@gmail.com e-mail-címen.

Megkezdődött a beiskolázás 
Március 22-éig még be lehet íratni az ősszel előkészítő
osztályt kezdő gyermekeket iskolába. A szülők a választott
tanintézetek titkárságán, valamint online is kitölthetik a be-
iratkozási formanyomtatványokat. A felvételt nyert gyer-
mekek névsorát, illetve a betöltetlenül maradt helyek
számát március 29-én teszik közzé az iskolákban és a tan-
intézetek internetes oldalán. Azok a szülők, akiknek gyer-
mekei kimaradtak a beiratkozás első fordulójában, április
2–8. között tölthetik ki újra a formanyomtatványokat. A kis-
diákok végső névsorát április 11-én hozzák nyilvánosságra
a tanintézetekben. Április 12–19. között az első két beirat-
kozási szakaszból kimaradt gyermekek helyzetére keres
megoldást a megyei tanfelügyelőség. 

Próbaérettségi 
Március 19–22. között zajlanak az érettségire készülők
próbavizsgái. 19-én román nyelv és irodalomból, 20-án
anyanyelvből, 21-én a szaknak megfelelő kötelező tan-
tárgyból adnak számot tudásukról a XI., XII. osztályosok.
22-én a választott tantárgyból zajlik próbavizsga, ezen
csak a végzősök vesznek részt.

Tavaszi operettgála 
Március 30-án, szombaton este 7 órai kezdettel operettgá-
laestnek ad otthont a szászrégeni Eugen Nicoară művelő-
dési ház. Fellépnek a Budapesti Operettszínház előadói:
Oszvald Marika, Újhegyi Andrea és Peller Károly. Jegyeket
elővételben a művelődési ház jegypénztáránál lehet váltani
munkanapokon 9–17 óra között. Helyfoglalás a 0741-024-
882-es, 0757-109-450-es telefonszámon. Egy belépő ára
35 lej.

Szexuális visszaéléssel vádolt 
férfiakat tartóztattak le

Egy 50 éves és egy 29 éves segesvári férfi 2017 nyara óta
erőszakkal tartott fogva egy 13 éves Maros megyei kiskorú
lányt szexuális kizsákmányolás céljából. Az idősebb férfi
arra kényszerítette a kiskorú áldozatot, hogy vele és más
férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítsen, s ebből a célból
más-más helyiségekbe szállította. A két férfit elfogták, az
idősebbet 29 napra előzetesen letartóztatták, míg a fiata-
labbik igazságügyi felügyelet alá került. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma KRISZTIÁN, AJTONY,
holnap MATILD napja.
MATILD: német eredetű, je-
lentése: hatalom és harc.

13., szerda
A Nap kel 

6 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 24 perckor. 
Az év 72 napja, 

hátravan 293 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 12.

1 EUR 4,7568
1 USD 4,2215

100 HUF 1,5076
1 g ARANY 175,8695

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 80C
min. -10C

Megyei hírek

Az Aquaserv vállalat 2019. március 11-i közleményével
kapcsolatosan, amely szerint a helyi tanács üléséig felfüg-
gesztik a Marosszentgyörgy község területén az ivóvízel-
látás és a kanalizálási szolgáltatások megszüntetésére
vonatkozó döntésüket, megjegyezzük a következőket:

Az Aquaserv vállalat közleményével azt próbálta be-
vinni a köztudatba, hogy a ránk gyakorolt nyomás haté-
kony volt, és arra kényszerített bennünket, hogy kilépjünk
a passzivitásból, és válaszoljunk a társaság felkérésére.

A marosvásárhelyi Aquaserv vállalat által táplált gondo-
lat téves – mert a község még a 2011–2015-ös időszakban
megtette az összes lépéseket, több tanácsi határozatot ho-
zott, amelyekkel előkészítettük a víz- és csatornahálózat
infrastruktúrájának tulajdonképpeni átadását, tehát fenn-
tartjuk az előző közleményben megfogalmazott álláspon-
tunkat, amely szerint az ivóvíz- és kanalizálási szolgáltatás

felfüggesztése törvénytelen. Mi több, a 2019. március 8-i
2293-as átiratban közöltük az Aquaservvel, hogy összehí-
vunk egy tanácsülést, nem azért, hogy kilépjünk a passzi-
vitásból, amellyel vádolnak, hanem azért, hogy
tisztázzuk a társaság által 2019. március 8-án küldött
átiratokban foglaltakat.

Hangsúlyozzuk, hogy nem követtük el azokat a törvény-
telenségeket, amelyekkel a marosvásárhelyi Aquaserv Rt.
vádol a különböző átirataiban, amelyek egyébként is ellent-
mondásosak, és a törvényes előírásoknak megfelelően fo-
gunk eljárni.

Szégyenletes az a mód, ahogyan egy közszolgáltatásokat
végző vállalat elferdíti a valóságot, és törvénytelen mód-
szerekhez folyamodik azért, hogy elrejtse saját hibáit és
gondatlanságát.

Marosszentgyörgy község 

Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának 
közleménye

Ügy-félóra szerdánként 17.50-től az Erdély TV-ben
Megváltozott időpontban, 17 óra 50 perckor jelentkezik

ezentúl minden szerdán az Erdélyi Magyar Televízió Ügy-
félóra nevű közéleti műsora, amelyet váltásban Magyari Iza-
bella és Hamar-Mátyás Ruben vezetnek. A március 13-ai

adásban az Ügy-félóra vendége Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója, aki az intézmény idei terveiről, beruhá-
zásokról, a magyar, illetve a román kulturális értékek meg-
őrzéséről, bemutatásáról és átörökítéséről beszél a műsorban.

Biblianap Csíksomlyón 
A Katolikus Magyar Bibliatársulat március 16-án, szomba-
ton 9–17 óra között Pénzkezelés a Szentírás tanítása
szerint címmel biblianapot szervez Csíksomlyón, a Jakab
Antal Tanulmányi Házban. Előadó dr. Oláh Zoltán teoló-
giai tanár. Bejelentkezni március 12-ig lehet a következő
elérhetőségeken: orsijudit@yahoo.com, telefonszám:
0740-915-948. 

Mörk-koncertsorozat 
Négynapos erdélyi koncertkörútra indul a magyarországi
Mörk zenekar. Marosvásárhelyen március 15-én a J’ai
Bistrot-ban örvendeztetik meg a minőségi zenére nyitott
hallgatókat.

Kamarazeneest Segesváron
A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében már-
cius 13-án, ma 18 órakor a polgármesteri hivatal díszter-
mében kamarazenei hangversenyre kerül sor. Sonia
Vulturar és Teodora Buia kolozsvári hegedűművészek he-
gedűduókat játszanak. Műsoron: Mozart-, Prokofjev- és
Rózsa István-művek. A belépés díjtalan.

Szimfonikus hangverseny
Március 14-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hang-
versenyre várják a klasszikus zene barátait a Kultúrpalota

nagytermébe. Vezényel Shinya Ozaki japán karmester,
zongorán játszik Alexei Nabioulin. Műsoron: Bartók-,
Rimszkij-Korszakov-, Szkrjabin-művek. A hangversenyre
a 20-as számú hangversenybérletek érvényesek.

Szécsi András-emlékkiállítás
Szécsi András neves erdélyi festőművész munkáiból nyí-
lik emlékkiállítás március 14-én, csütörtökön 19 órakor a
marosvásárhelyi Bernády Házban. A kiállítás képei Mada-
ras Sándor, Salat Csaba, Székely Levente és Szepessy
László műgyűjtők gyűjteményeiből származnak. Az ese-
ményt dr. Salat Csaba nyitja meg, közreműködik Székely
Levente hegedűművész és tanítványai.

Közúti ellenőrzések
Az Európai Unió tagországaiban azonos időben ellenőr-
zik, hogy az autósok használják-e a biztonsági övet. A
közúti rendőrség országos szintű akciója március 11. és
17. között zajlik, a kihágást elkövetőket megbírságolják. 

Ady-est az alsóvárosi templomban
Bátrak voltak, akik mertek címmel Ady Endre verseiből
összeállított műsort mutatnak be március 15-én, pénteken
18 órakor a marosvásárhelyi alsóvárosi református temp-
lomban a gyülekezet fiataljai. A műsorral a száz éve el-
hunyt költőóriás emléke előtt tisztelegnek a szervezők és
a fellépők.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata érdekesnek ígérkező összeállítással jelentkezik már-
cius 14-én, csütörtökön este fél 8-tól. A De szeretnék
gazdag lenni – Szabadság, szerelem – 1848 Marosvásár-
helyen című produkció a magyar nemzeti ünnep ürügyén,
az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emléknapja
alkalmából szerepel műsoron. Amint azt a színház által
küldött ismertetőben tudatják, egy interaktív/rendhagyó
irodalom- és történelemóráról van szó Tamási Zsolt törté-
nésszel, 1848-as szakértővel, a színház nyelvére lefordítva.
Az 1848-as marosvásárhelyi események és történések úgy,
ahogy még nem hallottuk.

„Tekints reánk, tekints, szabadság,
Ismerd meg mostan népedet:
Midőn más könnyet sem mer adni,
Mi vérrel áldozunk neked.

Vagy kell-e még több, hogy áldásod
Ne érdemetlen szálljon ránk?
E hűtlen korban mi utósó
Egyetlen híveid valánk!”

Debrecen, 1849. Január
(Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes…)

A Gáspárik Attila szerkesztésében és rendezésében
színre vitt, verseket és beszélgetéseket tartalmazó összeál-
lításban olyan kérdésekre keresik a választ az alkotók, mint
például: hogyan viszonyult Marosvásárhely és Erdély a for-
radalomhoz? Tudták-e azt, hogy Petőfi célja az volt, hogy
Marosvásárhelyre költözzön egy sikeres forradalom után? 

A műsorban Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Juhász
Gyula és Szilágyi Domokos versei hangzanak el. Előadók:

Bálint Örs, Csíki Szabolcs, Galló Ernő, Lőrincz Ágnes,
Tollas Gábor. Díszmeghívott: Tamási Zsolt történész,
1848-as szakértő. A verseket válogatta, szerkesztette, a mű-
sort vezeti: Gáspárik Attila.

Az előadás március 14-én, csütörtökön este fél 8-tól te-
kinthető meg a színház Kistermében. 

Jegyek egységes 10 lejes áron kaphatók a színház Kul-
túrpalotában működő jegyirodájában (12.–17.30 óra kö-
zött, telefon: 0372-951-251), a színházban működő
jegypénztárban (9–15 óra között és előadás előtt egy órá-
val, telefon: 0365-806-865), valamint online, a www.bilet-
master.ro honlapon. További információk a színház
honlapján – www.nemzetiszinhaz.ro – és Facebook-olda-
lán – www.facebook.com/tompamiklos – találhatók.
(Knb.)

Szabadság, szerelem – 1848 Marosvásárhelyen

Fotó: Bereczky Sándor



Európa virágzó és biztonságos jövője érdekében az Európai
Unió tagállamainak egységére kell törekedni, le kell számolni
a kelet-nyugati megosztottsággal – jelentette ki Peter Pelleg-
rini szlovák kormányfő Strasbourgban, az Európai Parlament
plenáris ülésének Európa jövőjéről szóló vitája során kedden.

Hangoztatta: Európa jövője, az európai biztonság nem épül-
het csak nyugaton, ahhoz Közép-Európára is szükség van.

Egység nélkül Európának más globális szereplők döntéseit
kell elszenvedne, nem lehet hiteles és sikeres – húzta alá Pel-
legrini.

Kiemelte, hogy a regionális együttműködések fontosak Eu-
rópa jövője szempontjából. A visegrádi országok összefogá-
suk keretében új kezdeményezésekkel állnak elő az unió
erősítése érdekében – tette hozzá. (MTI)
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Július 31-éig meghosszabbítják
az adóbevallás határidejét

A kormány március 15-éről meghosszabbítja július
31-éig a magánszemélyek egységes adóbevallásá-
nak határidejét – jelentette be a keddi kormányülé-
sen Viorica Dăncilă miniszterelnök. „Meg-
hosszabbítottuk ezt a határidőt 2019. március 15-
éről 2019. július 31-ére. Mindazok, akik befizetik
adóikat, járulékaikat július végéig, a tavalyi jövede-
lemadó és a társadalombiztosítási hozzájárulás 5
százalékának megfelelő kedvezményben részesül-
nek” – fogalmazott a kormányfő. A polgárok otthon-
ról, saját gépükről vagy az e-guvernare.ro portálon
keresztül nyújthatják be az online adóbevallást. Dăn-
cilă egyúttal bejelentette: a kormány egyúttal július
31-éig meghosszabbítja a magánszemélyek által ta-
valyi évre befizetett jövedelemadó 2, illetve 3,5 szá-
zaléka civil szervezeteknek történő felajánlásának,
vagyis a 230-as űrlap benyújtásának határidejét.

Létre lehet hozni csökkentett 
létszámú magyar osztályokat

Másodjára kihirdette hétfőn Klaus Iohannis államfő
a törvényt, amelynek értelmében a megszabott mi-
nimális létszámnál kevesebb tanulóval is lehet ki-
sebbségi tannyelvű osztályokat létrehozni azokon a
településeken, ahol erre igény van. A jogszabály
arról is rendelkezik, hogy csak az oktatási tárca ki-
sebbségi államtitkársága, az Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatalának alárendeltségében működő
oktatásügyi bizottság vagy az érintett kisebbségi kö-
zösség parlamenti képviseletét ellátó szervezet jó-
váhagyásával lehet átszervezni vagy megszüntetni
az anyanyelvi osztályokat. A szenátus döntő házként
még februárban fogadta el a törvényt, amelyről má-
sodszor szavazott, első alkalommal ugyanis Iohan-
nis visszaküldte a parlamentnek megfontolásra, arra
hivatkozva, hogy az bevezet egy új fogalmat, a
„nyelvi kisebbség” terminust, ennek jelentését azon-
ban sem az oktatási kerettörvény, sem a kihirdetésre
küldött jogszabály nem határozta meg. (Agerpres)

Öt bázisponttal csökkent
kedden a ROBOR

Öt bázisponttal csökkent, évi 3,05%-ra mérséklődött
kedden a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyá-
soló három hónapos bankközi hitelkamatláb
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR).
Utoljára idén január 23-án volt ehhez hasonlóan ala-
csony (3,03%-os) a ROBOR. 2019 elején évi 2,99%-
os szinten állt a mutató. A jelzáloghitelesek esetében
alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb
3,28%-ról 3,25%-ra csökkent kedden hétfőhöz ké-
pest, míg a kereskedelmi bankok egymás közötti hi-
telezésekor használt kilenc hónapos ROBOR évi
3,40%-on stagnált. A 12 hónapos ROBOR 3,47%-ról
3,46%-ra mérséklődött. (Agerpres)

Nőtt januárban a külkereskedelmi
mérleg hiánya

1,26 milliárd euróra nőtt januárban a külkereske-
delmi mérleg hiánya, ami 481,9 millió eurós növeke-
dést jelent a tavalyi esztendő első hónapjához
képest – közölte kedden az Országos Statisztikai In-
tézet (INS). 2019 januárjában Románia 5,510 milli-
árd euró értékben exportált, ami 1,6 százalékos
növekedésnek felel meg az előző évhez viszonyítva,
míg a behozatal 9,2 százalékkal 6,770 milliárd eu-
róra gyorsult. Az export 78,7 százaléka, illetve az im-
port 74,2 százaléka az európai uniós államokkal
folytatott kereskedelemben valósult meg, előbbi ér-
téke 4,336 milliárd eurót, utóbbi 5,024 milliárd eurót
tett ki januárban. (Agerpres)

bevezetett többszöri újrakezdések bizonyították, semmit
vagy majdnem semmit. Ráadásul zavarni fogják társa-
ikat a tanulásban, többet járnak majd az iskola mellé,
mint annak osztálytermeibe, nem a jó irányba csábítva
el azokat, aki mellettük bukdácsolnak a középiskola
padjaiban. Ez is a tisztségben levő miniszter asszony 
rögeszméi közé tartozik. Egykoron a 13. osztályt is be-
vezette, hogy a szakközépiskolai oktatást végző diákok
a választott mesterség elsajátítása mellett eljussanak az
érettségiig, de terve nem sokáig maradt életképes. Vi-
szont ma is borsódzik a hátam, amikor arra gondolok,
hogy a községközpontokban létrehozott IX–X. osztá-
lyokba 18 éves korig minden fiatalt beiskoláztak. Iskolás
módszerekkel őket tanítani, aki közül néhányan már a
börtönt is megjárták, másoknak családjuk, gyermekeik
voltak, falra hányt borsót jelent. 

Ha elgondoljuk, hogy például a 2016–17-es évben
végzett 120.000 diákból 30.000 az érettségi felé sem
ment, előre lehet látni a 2020 utáni statisztikákat. 

Ezért várom az időt, amikor a romániai oktatásügyet
az ország helyzetéhez, a diákság összetételéhez, az itt
élő népcsoportok szokásaihoz igazítják, és nem idegen
kabátot akarnak mindenkire ráerőszakolni.

Óvoda és 12 osztály
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Szlovák kormányfő: le kell számolni 
az EU kelet-nyugati megosztottságával

Jogilag kötelező erejű biztosíté-
kokat fogadott el a brit belpoliti-
kai konfliktus alapját képező,
úgynevezett ír–északír pótmegol-
dás ügyében hétfő éjszakai stras-
bourgi találkozóján Theresa May
brit kormányfő és Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság el-
nöke, és ezek lehetővé tehetik az
Egyesült Királyság rendezett eu-
rópai uniós kiválását.

A röviddel éjfél előtt tartott közös saj-
tótájékoztatón Juncker elmondta, hogy
nem nyitották újra a londoni parlament
által már elutasított kiválási szerződést,
a kötelező erővel bíró jogi instrumentum
csupán kiegészíti azt.

Kiemelte, egyeztetett az ír miniszter-
elnökkel, aki közölte, kormánya kész tá-
mogatni a megállapodást, illetve beszélt
Donald Tuskkal, az Európai Tanács el-
nökével, akit arra kért, hogy terjessze
fel jóváhagyásra az egyezményt a már-
cius 21-22-i EU-csúcson, amennyiben
megszavazzák Londonban az egyez-
ményt.

Megerősítette, hogy a pótmegoldás
aktiválására kizárólag legvégső esetben
kerülhet sor, és akkor is csak addig lenne
hatályban, amíg szigorúan szükséges.
„Puszta biztosítékról van szó, se többről,
se kevesebbről” – fogalmazott.

Élesítése esetén bármelyik félnek joga
lesz egyoldalúan kilépnie az egyezmény-
ből, amennyiben a másik fél rosszhisze-
műen jár el – húzta alá. Mint
hangsúlyozta, ha a brit parlament meg-
szavazza az egyezményt, akkor az EU
kész azonnal megkezdeni a jövőbeli kap-
csolatokról szóló tárgyalások előké-
szítését.

May üdvözölte ezen „feljavított” meg-
állapodást, azonban arról számolt be,
hogy kormánya emellett egyoldalú nyi-
latkozatot is el fog fogadni, amelynek ér-
telmében a szigetországot „semmi nem
akadályozhatja meg abban”, hogy adott
esetben deaktiválja a backstopzáradékot,
amennyiben nincs esély annak kiváltá-
sára egy új szerződéssel. Hozzátette, az
efféle nyilatkozatok gyakoriak az álla-
mok által kötött nemzetközi szerződések
ratifikációjakor.

Leszögezte azonban, az új biztosíté-
kok önmagukban is garantálják, hogy az
Európai Unió ne próbálhassa tartós vám-
uniós viszonyrendszerbe kényszeríteni
az Egyesült Királyságot. Amennyiben
ezt teszi, akkor az ország választottbíró-
sághoz fordulhat, s ha ez megállapítja a
szerződésszegést, akkor az ország be-
szüntetheti a pótmegoldás végrehajtását.

Mint elmondta, arra is kitértek, hogy
akármi is váltja fel a pótmegoldást, nem

kell pontosan lemásolnia az abban sze-
replő vállalásokat. Továbbá megegyez-
tek, hogy jogilag kötelező formába öntik
a Juncker és Tusk korábbi közös levelé-
ben szereplő megállapításokat, illetve
hasonló módon kinyilvánítják azon szán-
dékukat, hogy azonnal megkezdik a
munkát az alternatív megoldásokról.

Theresa May közölte, kedden ő maga
is részletesebben ismerteti az elfogadott
pontokat, és Geoffrey Cox, a brit kor-
mány jogi főtanácsosa is bemutatja állás-
pontját.

A brit parlament alsóháza a januári
nagyarányú elutasítás után kedden sza-
vaz másodjára a kiválási egyezményről.
A szakértők megosztottak abban, hogy a
most elért kompromisszum vajon ele-
gendő lesz-e a képviselők többségének
megnyeréséhez. Egyesek szerint az új
biztosítékok valódi változást jelentenek,
mások inkább csak a helyzet kozmetiká-
zásának tartják őket.

Sokan attól tartanak az Egyesült Ki-
rályságban, hogy bár mindössze egyfajta
biztosítékról van szó az ír–északír határ-
ellenőrzés újbóli bevezetésének elkerü-
lésére, a novemberben tető alá hozott
Brexit-szerződésbe foglalt backstopren-
delkezés miatt az ország esetleg végleg
„beleragadhat” egy vámuniós viszony-
rendszerbe az EU-val. (MTI)

„Feljavított” megállapodás az ír pótmegoldás ügyében

Sem a nemzeti, sem pedig a nem-
zetközi jog alapján nem teremt
semmiféle kötelezettséget az
ENSZ migrációs csomagja a részt
vevő államok számára – hangsú-
lyozta hétfőn az Európai Bizottság
magyar sajtónyilatkozatokra rea-
gálva.

A közleményben emlékeztettek, hogy
az elmúlt napokban a magyar sajtóban
nyilatkozatok jelentek meg az Európai
Bizottság jogi szolgálatának egy, az
ENSZ migrációs csomagjával foglal-
kozó belső munkaanyagával kapcsolat-
ban.

A brüsszeli testület hangsúlyozta: a
szervezeten belül folyamatosan sokféle

feljegyzés készül az összes szakpolitikai
területen, ezek a belső anyagok semmi-
képpen nem a hivatalos álláspontot je-
lentik.

Az Európai Bizottság világos állás-
pontot képvisel: a megállapodás jogilag
nem kötelező erejű, nem teremt törvé-
nyes jogot a migrációra, és nem célja
ösztönözni a szabályozatlan migrációt,
sőt éppen arra irányul, hogy fellépjen ez,
valamint az embercsempészet és -keres-
kedelem ellen – írták a magyar nyelvű
tájékoztatóban.

„A megállapodás a részt vevő államok
számára sem a nemzeti, sem a nemzet-
közi jog alapján nem teremt semmiféle
kötelezettséget. Az egyes országok to-

vábbá szabadon dönthetnek arról, részt
kívánnak-e venni a végrehajtásában
vagy sem” – emelték ki.

Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter vasárnap arról számolt be,
a jogi szolgálat által készített dokumen-
tum azt mutatja, titokban azon dolgoz-
nak, hogy kötelezővé tegyék az
ENSZ-csomagot minden uniós országra
nézve. Bejelentette, kezdeményezte,
hogy rendkívüli napirendi pontként tár-
gyaljanak az uniós külügyminiszterek
következő tanácsülésén arról, hogy az
Európai Bizottság felhatalmazása alap-
ján milyen titkos terveket készítettek
eddig a migrációról, s azoknak mi a cél-
juk. (MTI)

Európai Bizottság: az ENSZ migrációs csomagja
nem teremt semmilyen jogi kötelezettséget

Az amerikai szövetségi repülés-
ügyi hatóság (FAA) hétfőn beje-
lentette, hogy módosításokat írt
elő a Boeing repülőgépgyártó cég-
nek az Etiópiában balesetet szen-
vedett repülőgép típusára, de
nem állítja le e gépek repülését.

A módosítások a Boeing 737 MAX 8
és a 737 MAX 9 típusú repülőgépeket
érintik. E repülőgépek ellenőrző rend-
szerén kell módosításokat végrehajtani
legkésőbb áprilisig.

A Boeingnek frissítenie kell az ilyen
típusú repülőgépeket vezető pilótái je-
lenleg forgalomban lévő kiképző köny-
veit is.

Etiópiában vasárnap szenvedett a fel-
szállás utáni pillanatokban végzetes bal-
esetet az Ethiopian Airlines egyik 737
MAX 8-as típusú gépe, fedélzetén 149
utassal és nyolcfős személyzettel.
Ugyanez a modell zuhant a tengerbe ta-
valy októberben Indonézia partjainál is,

szintén nem sokkal a felszállás után. A
Lion Air indonéz légitársaság katasztró-
fájának 189 halálos áldozata volt.

Repülési szakemberek szerint igen
ritka, hogy egy új repülőgépmodell 
rövid időn belül kétszer is kudarcot vall-
jon. Indonézia és Kína átmenetileg ki-
vonta a forgalomból a Boeing e két új
modelljét, és a Cayman Airways karibi

légitársaság is bejelentette, hogy e típu-
sokból egyelőre egyetlen gép sem száll-
hat fel.

Hétfőn egyébként a New York-i tőzs-
dén 13 százalékos eséssel nyitottak a 
Boeing részvényei. Elemzők szerint
utoljára a 2001. szeptember 11-i terror-
támadások után volt ilyen alacsony a Bo-
eing-részvények árfolyama. (MTI)

Az amerikai repülésügyi hatóság 
módosításokat ír elő a Boeingnek



ellenőrzött tejet szállítanak el. Sike-
rült egy Ecomilk nevű szerkezetet
felvásárolni, amivel a tej hét para-
méterét vizsgálják meg. Ez bizton-
ságot jelent a gazdáknak is, a
felvásárlónak is. Mivel igazoltan
minőségi tejet adhatnak át a Hoch-
landnak, nagyobb mennyiségben
olyan árat tudtak kialkudni, amit
sehol a környéken. 

A szarvasmarha-tenyésztők a Hé-
derfája Közbirtokosság 78 hektáros
legelőjét is használhatják, ezenkívül
a társulás 22 hektár legelőt bérel a
polgármesteri hivataltól. Természe-
tesen a legelők karbantartásáért pá-
lyáztak az APIA-nál, ahonnan „szép
pénzt” kapnak, ebből a legelő-kar-
bantartási munkálatok kiadásainak
fedezése mellett jutott pénz arra is,
hogy a nagy legelőn fúrt kút vízve-
zetékét és az itatóvályúkat kicserél-
jék. Mi több, volt év, amikor azon
az áron felül, amit szerződéses ala-
pon a tej értékesítéséből kapott a
felvásárlótól, az egyesület ki tudta
pótolni a gazdák havi jövedelmét is.
Bár kevésnek tűnik, de a felvásárló-
val kötött szerződésben az is áll,
hogy a literenként 3,6%-nál maga-
sabb zsírfokú beszolgáltatott tejért
fokonként egy banit fizet a cég, a
fehérjetartalom esetében pedig ket-
tőt. Múlt hónapban minden gazda
literenként 10 banival többet kapott.
Ez ösztönzi arra a gazdákat, hogy
növeljék a beszolgáltatott tej minő-
ségét. Sokan azt is belátták, hogy

ezért fajállatokat kell vásárolniuk és
tartaniuk. Mi több, most már egyre
többen vásárolnak állatokat. Jelen-
leg a társuláshoz tartozó 28 gazda
mintegy 140 szarvasmarhát tart, és
az állomány növekvő tendenciát
mutat. Ha látják a gazdák, hogy
megéri ezzel foglalkozni, gyarapít-
ják az állományt – állapítja meg
Bancsi András, majd hozzáfűzi: a
társulás példa arra, hogy ha össze-
fognak a gazdák, akkor jobban tud-
nak előrelépni, de sajnos sokan így
sem bíznak az összefogásban. 

– Miután megvásároltuk a csar-
nokot, és elment ennek a híre, töb-
ben eljöttek Magyarósról, Gegesből
és más gazdaköröktől is, hogy néz-
zék meg, miként működünk. Az
volt a céljuk, hogy településeiken is
hozzanak létre hasonló társulást, de
tudomásom szerint ez eddig sehol
nem sikerült. Meg vagyok győ-
ződve arról, hogy a szövetkezetek
nagyon segítenének az embereken,
mert ezek nem a régi alapon szerve-
ződnének, de ehhez meg kell vál-
tozzon a gazdák hozzáállása,
mentalitása. 

Sajnálatos módon azokkal, akik
jelenleg mezőgazdasággal foglal-
koznak, nem lehet létrehozni a szö-
vetkezetet, mert igen nagy bennük
az ellenállás – mondja tapasztala-
tára hivatkozva Bancsi András. 

Az eredményes gazdálkodás
alapja a megfelelő mennyiségű
földterület és az ehhez szükséges
mezőgépek, eszközök léte. Aki ezt

nem tudta elérni, inkább lemond
arról, hogy gazdálkodjon. Egyre ke-
vesebb lesz a családfenntartó kis-
gazdaság, ugyanis akik nem érik el
az előbbi követelményt, inkább el-
vagy bérbe adják a földjüket, és
így munka és anyagi ráfordítás
nélkül megkapják az érte járó jö-
vedelmet. Jelenleg a héderfájiak
80%-a bérbe adta földjét. Ki van
öregedve a falu. Olyan – medgyesi
központtal rendelkező – mezőgaz-
dasági vállalkozó vette bérbe a
parcellákat, aki több mint 10.000
hektár területtel rendelkezik. Nagy
teljesítményű, korszerű mezőgépei
vannak. Nehéz vele versenyhely-
zetbe kerülni. Ha akkor társulunk,
amikor létrejött a héderfáji gazda-
kör, és kialakítjuk és működtetjük
a magunk gazdálkodási formáját,
akkor nem itt lennénk. 1998-ban, a
megalakulásunkkor javasoltam a
12 személynek, hogy tagosítsuk
(egyesítsük) a földterületeinket fi-
zikai blokkok szerint, és próbáljunk
meg közösen elindulni. Azt mond-
ták akkor, hogy ez nem fog mű-
ködni. Több mint 10 év kellett,
hogy rájöjjenek, rosszul döntöttek.
Ma – a szövetkezeti vonalon érté-
kesítettek alapján – egy család a
tejből havonta 10.000 lej jövede-
lemre is szert tehet. Ez nem kevés.
Van tehát jó példa. Azok közül,
akik időközben kiálltak a társulás-
ból, többen rájöttek, hogy tévedtek,
de már késő… – mondja Bancsi
András. 
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A társulásé a jövő 
(Folytatás az 1. oldalról)

Mottó: „Az igazság a mi urunk, nem mi uraljuk az igazságot”. (Mihai Eminescu)
„Bizalom és becsületesség révén 

kigyógyítjuk városunkat a gyűlöletből!”
Nyílt levél a marosvásárhelyiekhez 

Kedves marosvásárhelyiek, aggódva figyeljük, hogy – ismét,
minden oldalról – a város megosztására, az emberek egymás el-
leni uszítására, és bármilyen párbeszéd és építő jellegű megoldás
megakadályozására törekszenek. 

Az agresszorok nem bujkálnak, hanem ismét dacolnak ve-
lünk! Különféle undorító szövetségeket alkotnak, hamis ürügye-
ket találnak ki, sértő kijelentéseket tesznek, és sok gyűlöletet
keltenek a nyilvános térben. 

Maguk a város polgárai háborodtak fel, látván, amint bizo-
nyos politikusok, akik nemrég még a „harmónia” zászlaját lo-
bogtatták, most már lélegezni sem tudnak bujtogatás, megfélemlítés, manipulálás nélkül. És mindezt
azért, hogy elrejtsék teljes karakter- és eredményhiányukat. 

29 évvel az 1990. márciusi események után az emberek sajnálkozva rájöttek, hogy ez a mesterségesen
fenntartott gyűlölet se gazdagabbá, se boldogabbá nem tette őket; a gazdasági élet nehéz helyzetben
van, a város elszigetelődött és – alaptalanul – az a hír terjed, hogy feszültségekkel telített város, amely
még mindig mérgezi egyesek lelkét. 

A város egyszerű polgáraként rájöttem, hogy számos problémára, amivel szembesültünk, én sem
találtam meg mindig a legjobb megoldásokat. Biztosan többet is tehettem volna, de őszintén és jóhi-
szeműen mindig beismertem, amikor tévedtem; mindig arra törekedtem, hogy segítsek a város minden
polgárának, egyenlő módon, anélkül hogy érdekelne, hogy hívják (név, nemzetiség stb.); jóhiszeműen
álltam azok mellé, akiknek támogatásra volt szükségük, és erre vártak. 

Ezt tanúsíthatják az iskolák igazgatói, a tulajdonosi társulások elnökei, a város edzői és sportolói,
a nyugdíjasok, a város összes egyházának tiszteletesei, a civil szféra képviselői, mindazok, akik eljöttek,
és a személyes vagy a várossal kapcsolatos gondokról tájékoztattak. 

Mindezért azt kérem önöktől, hogy utasítsuk el ezeket a provokációkat, amelyeket az utóbbi időben
naponta dobnak velünk szembe! 

Felkérem önöket, védjük meg a Somostetőnket – amelyet hazug feljelentések alapján be akarnak
zárni!

Felkérem önöket, védjük meg a városközpont felújítási és átalakítási projektjét! 
Felkérem önöket, védjük meg a második Maros-híd projektjét!
Felkérem önöket, védjük meg kulturális és társadalmi kezdeményezéseinket, amelyek nem meg-

osztják az embereket, hanem a város minden közösségét örömmel töltik el!
Felkérem önöket, védjük meg barátságainkat, örömeinket, e csodálatos város harmóniáját! 
Hiába lesznek szép utcáink, tömbházaink, parkjaink, ha a város polgárai nem boldogak és nem

élnek jó megértésben!
Meggyőződésem, hogy bizalom és őszinteség révén kigyógyítjuk városunkat a gyűlöletből!

Claudiu Maior  
(x)

„Tízen vagyunk: ez a gyüleke-
zet,/ a tizenegyedik maga a pap…
” Azon vettem észre magam, amint
csendben körülálltuk a síremléket,
hogy Jékely Zoltán verssorait mor-
molom magamban a vásárhelyi
katolikus temetőben. Tízen voltunk
magunk is, megemlékező kis gyü-
lekezet. Lelkész nem volt velünk, a
tizenegyedik a hajdanvolt nagy
tragika, Kántorné lehetett, illetve
a szelleme csupán, csontjai rég el-
porladtak a temetése óta eltelt
százhatvanöt esztendő során. A
Lorántffy Zsuzsanna Kulturális
Egyesület hívott össze koszorúzni,
tisztelegni újra a magyar színját-
szás hőskorának legendás egyéni-
sége előtt. A Székely Színház
Egyesület is képviseltette magát,
volt velünk teatrológia szakos
gólya is, meg szépkorú színház-
kedvelő, de mindössze ennyi tellett
a mostani főhajtásra a város ma-
gyar lakosságából. Amikor a költő
írta híres versét 1936-ban a ma-
rosszentimrei templomról, a kis,
ősi település magyarjai már rég
szórványként tengették napjaikat.
De mi, marosvásárhelyiek? Fo-
gyatkozunk vészesen, szó se róla, a
szórványosodástól viszont még
elég messze állunk. És mégis…
Persze tudom, eltúlozom a dolgo-
kat, Vásárhely magyar közössége
megtiszteli jelenlétével a rendezvé-
nyeket. Akármilyen sok van belő-
lük, és akkor is, ha át is fedik
egymást. Aligha maradt el ese-
mény közönséghiány miatt, vagy
csak nagyon-nagyon ritkán. Ennek
dacára rossz érzés azt tapasztalni,
hogy időnként a közöny az úr. És
nem is igen lehet kiszámítani,
mikor milyen rendezvény vonzza
nagy számban az érdeklődőket,
képes megmozgatni tömegeket.
Mostanában mintha megint passzi-
vitás telepedett volna ránk. Vasár-
nap, a székely szabadság napján is
úgy tűnt, foghíjas, illetve a szoká-
sosnál kevésbé népes a Vértanúk
emlékműve körül a gyülekezőhely.
A Székelyföld más helységeiből jöt-
tek elég sokan, mi, vásárhelyiek ta-
láltattunk kevésnek. Bajban is
voltak a sajtósok, amikor a jelen-
levők létszámát kellett megsaccol-
niuk. Ahogy lenni szokott, egyesek
rátettek egy-két lapáttal, mások le-

felé kerekítettek. Akár így, akár
úgy, a szervezők többre számítot-
tak. A központi román média, ame-
lyik nem uszításra használja az
ilyen eseményeket, többnyire úgy
oldja meg az ilyenszerű dilemmá-
kat, hogy egyáltalán nem tudósít
róla, elhallgatja, hogy a székelyek,
a romániai magyarok jogaik érde-
kében, esetleg valamilyen jogsértő
intézkedés ellen tüntettek. Ha neta-
lán rendhagyó történések sejtetnek
botrányízű beszámolót, az más,
akkor mozgósítják vidéki munka-
társaikat. Vasárnap sokkal érdeke-
sebb téma volt a bukaresti dinamós
és steauás kézilabda-szurkolók
nagy balhéja egymással és a fővá-
rosi karhatalommal a sportcsar-
nokban. Nem akármilyen
fegyvertény, hogy egyszerre több
mint négyszáz huligánt kísértek be
kihallgatásra, igazoltatásra. Vá-
sárhelyen azonban, amint várható
volt, békésen zajlott a megemléke-
zés és a tiltakozó felvonulás. Diver-
zió itt is volt, a szolgálatos
többségi gyűlöletkeltők megint
mondvacsinált indokokkal próbál-
tak feszültséget kelteni. A város-
háza egykettőre be is dőlt a
provokációnak, behúzta a nyakát,
és szokatlan sietséggel intézkedett.
Manole, Manole! Merre vagy, Ma-
nole? Tábla kútról le! Csillagékek
eltüntetve! Jobb az oktogon! Jobb
az oktogon! Hurrá! Győztünk! Ki
a nyertes? Megint nem győzött
senki. A hivatal semmiképpen. Azt
viszont újra bizonyította, hogy ha
érdekei úgy kívánják, a térren-
dező nagy puzzle-játékban is fel
tudja találni magát. Mi lett
volna, ha mondjuk, turul vagy
griff a székely jelkép, és nem
ilyen geometrikusan egyszerű,
mint a nap vagy csillag az égen?
Akkor is lett volna valamilyen
megoldás! Mindig akad tarta-
lék, ha sürgősen cselekedni
kell! Apropó sürgősség. A hét
végén országos sürgősségi kon-
ferencia és gyakorlat is zajlott
Marosvásárhelyen. Azt próbál-
ták ki, mit tennének és hogyan,
ha tömegkatasztrófa sújtaná a
várost. Ne csodálkozzunk! Már-
cius egy ilyen hónap errefelé.
Akkor is, ha történetesen nem fe-
kete. (N.M.K.) 

Erről jut eszembe

Kedd reggel bukaresti hivata-
lában fogadta Ecaterina And-
ronescu tanügyminiszter
Sándor Krisztinát, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács
ügyvezető elnökét és Toró T.
Tibort, az Erdélyi Magyar Nép-
párt ügyvezető elnökét.

Az EMNT és a Néppárt vezetői
átadták azt a több mint 16 ezer tilta-
kozó aláírást, melyet tavaly május
óta gyűjtöttek – a Székely Nemzeti
Tanáccsal közösen – a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem megvédése, valamint az
önálló magyar orvos- és gyógysze-
részképzés intézményes helyreállí-
tása érdekében. A találkozón
Ecaterina Andronescu ígéretet tett
arra, hogy segít a helyzet rendezésé-
ben, valamint egyeztetni fog az
egyetem vezetőségével és a magyar
oktatókkal is.

A leadott aláírásokhoz csatolt kí-
sérőlevélben az EMNT és a Néppárt
vezetői hangsúlyozták: a két egye-
tem fúzióját követően létrejöhetett
az angol tannyelvű kar, így nem
lehet akadálya a magyar tannyelvű
kar újraindításának sem. Sándor
Krisztina és Toró T. Tibor rámuta-
tott: az egyetem szenátusa nem tar-
totta tiszteletben a kisebbségi
oktatásra vonatkozó tanügyi törvény
rendelkezéseit, melyek a romániai

magyar közösség számára kiemelten
fontosak. 

Az EMNT és a Néppárt vezetői
felhívták a figyelmet arra, hogy Ro-
mániában a MOGYE volt az egye-
düli felsőoktatási intézmény, ahol
magyar nyelvű orvosi és gyógysze-
részi képzésben részesülhettek a di-
ákok, a MOGYE és a Petru Maior
Egyetem összevonását követően
pedig, az újonnan létrejött intéz-
ményben, a magyar diákok és taná-
rok számaránya jelentősen csökkent,
s továbbra is megoldatlan maradt a
saját döntéshozatali jogkörrel ren-
delkező magyar oktatási-szervezeti
keret helyzete. 

Mindezek fényében arra kérték a
miniszter asszonyt, hogy tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy
a Romániában hatályos törvényeket
– így a kisebbségek nyelvén zajló
oktatásra vonatkozó rendelkezéseket
is – maradéktalanul betartsák, bizto-
sítva – a tanügyi törvény módosítá-
sával – a fúzió során létrejött
egyetem multikulturalitását és az au-
tonóm magyar intézményi keretet. 

Ugyanakkor felkérték Ecaterina
Andronescut, hogy járjon közbe
annak érdekében, hogy az egyete-
men belüli magyar kar minél hama-
rabb megalakulhasson, ezzel
megszüntetve az – angol kar létreho-
zásával előállt – diszkriminatív hely-
zetet.  (Sajtóközlemény)

Átadták a tanügyminiszternek
a több mint 16 ezer tiltakozó

aláírást

Klaus Iohannis államelnök hétfőn kihirdette a
társadalombiztosítási költségvetést, és ismét
lemondásra szólította fel a kormányt, amiért
továbbra sincs állami költségvetése az or-
szágnak.

Az elnök nyilatkozatban fejtette ki álláspontját. El-
mondta, annak ellenére, hogy a kormány fő erejét ké-
pező Szociáldemokrata Párt (PSD) őt hibáztatja az

állami költségvetés késéséért, ezért valójában a PSD a
hibás, amely a törvényben megszabott november 15-i
határidőhöz képest három hónapos késéssel terjesztette
a parlament elé a büdzsét.

Az állami költségvetést Iohannis a múlt héten visz-
szaküldte a parlamentnek, amely várhatóan a héten
szavaz ismét róla. Iohannis arra kérte a törvényhozó-
kat, kezeljék komolyan a felülvizsgálati kérelmét.

Klaus Iohannis kihirdette 
a társadalombiztosítási költségvetést



Amagas, sovány férfi szinte soha nem
hiányzott a magánházak közt rej-
tőző bár esti társaságából. Jó idő-

ben Viktor, a hűséges társ is vele tartott.
Barna küszöbként nyúlt el az udvarra kitett
kerti asztal lábánál, centiméterekre a kitapo-
sott sportcipőtől, amely az elmúlt években
gazdája védjegyévé vált. Aki a férfihoz köze-
ledni kívánt, annak először a szunyókáló
négylábún kellett átlépni. Ez persze nem je-
lentett nagy kihívást, Viktor ugyanis – mint
a legtöbb tacskó – nyugodt teremtés volt. 

– Eddigi kilenc éve alatt egyszer fesztivá-
lozott csak, de akkor sem vettem komolyan –
vágott a férfi közös történetük közepébe. –
Akkor még együtt éltünk az „exemmel”, a
gyerek kicsi volt, alig négyéves. Egy föld-
szinti garzont béreltünk, és közvetlenül a la-
kásunk mellett volt a szárító, amelyet erkély
hiányában amolyan lomtárnak használtunk.
Azon az éjszakán, amikor Viktor nagy ricsajt
csapott, valaki vagy valakik feltörték a he-
lyiséget. Az elkövetők kilétére sosem derült
fény, mindenesetre olyan nesztelenül „dol-
goztak”, hogy eszembe sem jutott kinézni a
lépcsőházba. Csak a kutyára haragudtam a
lárma miatt, és mindenképpen el akartam
hallgattatni, mert féltem, hogy felkölti a gye-
reket, aki amúgy is nehezen aludt el akkori-
ban. De Viktor nem hagyta magát, addig
nem fejezte be a „koncertet”, amíg rá nem

csaptam a papucsommal. Sem azelőtt, sem
azután nem ütöttem meg, csak akkor az egy-
szer, de annyira rossz néven vette, hogy he-
tekbe telt, amíg sikerült újra magamhoz
édesgetni. Pedig én a magam módján már
másnap bocsánatot kértem tőle, amikor a be-
törés nyomai alapján összeállt a kép. 

– Mekkora volt a kár? – kérdeztem.
– Pontosan nem mér-

tem fel, de nem csekély,
az biztos. Egy halom
szerszámom, a fiam há-
romkerekű biciklije és a
babakocsija is eltűnt. Körbejárta a rokonsá-
got az a kocsi, éppen akkoriban hozta vissza
az utolsó „bérlő”, a volt párom unokatest-
vére. Azt terveztük, hogy kiviszem az ócska-
piacra, és megpróbálok túladni rajta.
Számítottunk nagyon arra a pénzre. Az elkö-
vetkező hetekben körül is néztem minden va-
sárnap az ószeren, hogy hátha
„szembetalálkozom” a babakocsival, de a
tolvaj valószínűleg máshol értékesítette. 

– Mikor ért véget a kapcsolata a volt pár-
jával? – szakítottam meg a gondolatmenetet.

– Tavalyelőtt télen. A negyvenedik szüle-
tésnapomon egy kicsit összecsaptak a fejem
fölött a hullámok, akkor éreztem először úgy,

hogy az életem kudarcok és lemondások so-
rozata. Emiatt elsősorban a páromat hibáz-
tattam, hiszen miatta utasítottam vissza nem
egy külföldi munkalehetőséget. Ő mindig azt
szajkózta, hogy maradjak a család mellett, a
gyereknek apa kell, a távkapcsolat illúzió…
Így nem is jutottunk soha egyről a kettőre.
Mindenesetre csúnyán „összebalhéztunk”

azon az estén, és többet
nem is tudtuk helyre-
hozni a kapcsolatot.
Talán nem is akartuk.
Rövid időn belül haza

is költöztem a szüleimhez. 
– Hogy élte meg azt az időszakot?
– Nehezen. Olyan volt, mintha akaratom

ellenére a gyermekkoromba tévedtem volna
vissza. Anyám, szegény, egyfolytában ott tüs-
ténkedett a nyomomban, apám diszkréten
próbált haverkodni. Egyikük sem mérte fel,
hogy egyedüllétre vágyom. Akkoriban mun-
kám sem volt, így egész nap össze voltam
zárva velük. De ez legalább motivált abban,
hogy minél hamarabb keressek valamilyen
állást. Végül egy nagyáruházban árufeltöl-
tőként sikerült elhelyezkednem, a mai napig
ott dolgozom. Nem mondom, hogy álmaim
melója, de van saját keresetem, a magam ura

lehetek, és ez számomra mindennél többet ér.
Amint lehetett, el is költöztem anyáméktól.

– Viktor sorsa hogy alakult a szakítás
után? 

– Őt mindenhova magammal vittem. A
párom sosem rajongott érte, csak a fiam sze-
rette volna, hogy velük hagyjam, de aztán az
ötévesek meglepő bölcsességével átlátta a
helyzetet, az ölembe tette a kutyát, és azt
mondta neki: menj, Viki, vigyázz apára. Hi-
hetetlenül hangzik, de így volt. 

– Milyen gyakran találkoznak a gyerek-
kel?

– Hetente kétszer. A közös hétköznap dél-
utánunk időpontját rendszerint az „exem”
munkaprogramjához igazítjuk, emellett az
enyém minden szombat vagy vasárnap dél-
után. Olyankor Viktor is velünk „lóg”. Fel-
megyünk a Somira vagy csak itt, a
lakótelepen bóklászunk, mikor hogy sikerül.
A lényeg, hogy együtt vagyunk. Közhely,
tudom, de kellenek a biztos pontok az ember
életében. Ilyen a fiam, a kutyám…

– Meg ez a bár – céloztam beszélgetünk
színhelyére.

– Sok osztálytársam, régi haverom lakik a
környéken, mióta ideköltöztem, itt rendsze-
resen találkozom velük. Jó elüldögélni együtt
egy üveg sör mellett. Az sem baj, ha éppen
nincs miről beszélnünk. Néha a csenden osz-
tozni a legmegnyugtatóbb.

Hideg napokon hosszú kény-
szerpihenőre kárhoztatva
„utaztam be” keresztül-kasul
Erdélyt. Kalauzaim ebben a
szellemi, lelki utazásban,
amelyet az évek során
magam is bejártam, a lelkes
fiatal tanító- és kántorjelöltek
mellett vezetőjük, dr. Barabás
László volt, aki a marosvásár-
helyi Kántor-Tanítóképző Fő-
iskolát igazgatta éveken át.
Diákjainak a néprajzot, a folk-
lórt az elméleti órák mellett
népismereti és egyházszolgá-
lati tanulmányutak, táborok
és ünnepi szolgálatok során
tette élővé, személyiségüket,
hitvallásukat, pályaválasztá-
sukat meghatározó élménnyé
az 1993–2018 közötti idő-
szakban. A negyedszázadot
átölelő magvetésből szüle-
tett meg és 2018-ban a Men-
tor Kiadó gondozásában
jelent meg a Népismeret, szol-
gálat, jövendő – Táborok, tanul-
mányutak negyedszázada című
kötet. 

A szerző a Kántor-Tanítóképző
Főiskola viszontagságos történeté-
nek a bemutatásával indítja a köte-
tet, amelyből kiderül, hogy nem
volt egyszerű küzdelem, de meg-
érte. A következő fejezetben a tábo-
rok, tanulmányutak születését és
célját fogalmazza meg: ismerkedés
a falvak történetével, lakóival,
templomaival, néphagyományaival,
művelődési és egyházi életével a
„közvetlen megfigyelés”, a doku-
mentálódás, a „falusi léthelyzet át-
élése során”. Másrészt az
otthonosságérzet, a szülőföldhöz, a
falvak népéhez való ragaszkodás, a
felelősségvállalás kialakítása és
megszilárdítása szerepelt a célok
között. A szerző ugyanis azt vallja,
hogy a felerészt vidéken és sok he-
lyen szórványban élő erdélyi ma-
gyarság jövője attól is függ, hogy
milyen értelmiségiek, papok, taní-
tók, kántorok irányítják a nyelvi,
kulturális és vallási identitás meg-
őrzését. Továbbá „a remény ébresz-
tését falusi és városi
gyülekezetekben, a bizakodást

abban, hogy templom és iskola
egységében, a hit, az anyanyelv és
a zenekultúra védőszárnyai alatt 
érdemes erdélyi szülőföldünkön
magyarként, keresztyénként/ke-
resztényként élni, boldogulni, és
nemzeti közösségként megma-
radni”. 

Barabás László azt vallja, hogy
néprajzi vidékeink, falvaink, temp-
lomaink, gyülekezeteink jobb meg-
ismerésével a falu vonzó értékké
válhat. „Tanulhatunk öregjeitől szé-
pen beszélni, erkölcsi szokásrendet
és gazdaszellemet, falusi lelkészek-
től gyülekezet- és közösségépítést,
tanítóiktól élettapasztalatot és hiva-
tástudatot”, a kisgyermekek köré-
ben végzett szolgálat pedig
lehetőséget teremt a kántortanítói
hivatás „nehéz szépségének” az át-
élésére.

A táborozással járó gyűjtőmunka
azt szolgálta, hogy a hallgatók be-
tekintsenek és kedvet kapjanak a
néprajzi, egyház- és iskola-, illetve
falutörténeti adatok gyűjtéséhez, a
műemlékek számbavételéhez és
megmentéséhez, amiből tanulmá-
nyaik végén szakdolgozatokat írhat-

tak, majd a hi-
vatás gyakor-
lása során
felkelthetik az
érdeklődést ta-
nítványaikban
is. 

A táborok
helyszíne egy-
egy néprajzi
vidék volt, ahol
a látnivalók
mellett annak
gondjait és ba-
jait is meg-
ismerték a 
hallgatók. A ne-
gyedszázad so-
rán az egymást
követő évfo-
lyamok diákjai
koncen t r ikus
körökben járták
be Erdélyt. A
Nyárád- és a
Maros mentétől
kezdődően elju-
tottak a Szé-
kely-Mezőség
falvaiba, a belső
Mezőség szór-

ványtelepüléseire, a mezőségi Mel-
les-patak völgyébe, a Tóvidékre, a
Küküllők mentére, Nagyenyedre és
környékére, Székelykeresztúrra és a
környező falvakban Kányádi Sán-
dor és Tamási Áron szülőházába, a
Gyimesekbe, Kézdivásárhelyre, a
Barcaságba, Dévára és vidékére,
Besztercére és a vonzáskörében
levő falvakba, Etédre és Kőrispa-
takra, Kibaconba, Sepsiszent-
györgyre, Óradnára és
Radnaborberekre, Gyergyóba és
Dicsőszentmártonba, Bethlenszent-
miklósra és Keresdre, Segesvárra,
Zetelakára, a Hargitára, Aradra és
Máriaradnára, és hosszan sorolhat-
nám tovább az ismert és az átlagem-
ber számára sohasem hallott
faluneveket. A Goudai Driestar Ta-
nárképző Főiskola vendégeként el-
jutottak Hollandiába, az óceán
partjára, majd a holland főiskoláso-
kat fogadták Erdélyben. Megjárták
Felvidéket, Kárpátalját és Délvidé-
ket, vendégül látták testvériskolá-
juk, a Nagykőrösi Hitoktató és
Tanítóképző Főiskola diákjait és ta-
nárait a Nagyenyed környéki tábo-
rozásra. Utaztak autóbusszal,
vicinálissal, szekérrel, tutajjal és

traktor vontatta utánfutóval, sok te-
lepülésen a főiskola volt növendé-
kei fogadták őket. A felkeresett
falvak között voltak életerős közös-
ségek, kicsi, elhagyatott települések
és lelkész nélküli, széthulló gyüle-
kezetek is. Meglátogattak műemlék
templomokat, műemlékeket, törté-
nelmi események színhelyeit. A di-
ákok mindenhol szíves
vendéglátásban részesültek, osztoz-
tak a vendéglátók gondjaiban és
örömeiben, az istentiszteleteket kö-
vetően pedig kórusművekből, hit-
valló énekekből és szavalatokból
álló műsorral léptek fel, a kántori
szolgálat során elnémult orgonákat
szólaltattak meg, és gyakorlatot
szereztek a vezénylésben is. Mind-
erről a táborismertetők mellett a di-
ákok élménybeszámolója olvasható
a könyvben. Érdekes figyelemmel
követni, hogy a benyomásaikat
megörökítő tanító- és kántorjelöltek
figyelmét mi ragadta meg a legjob-
ban, kire mi hatott életre szóló be-
nyomásként. 

Barabás László bevallása szerint
nem volt könnyű megszervezni,
hogy a gyülekezetek sorra fogadják
a diákokat, és a tervezett találko-
zókra is sor kerüljön a falu lelkészé-
vel, kántorával, tanítójával, akik
hivatásukról vallottak. A hallgatók
megismerkedtek és barátságot kö-
töttek a helyi fiatalokkal, együtt tán-
coltak, énekeltek velük, és
körükben eredményesen népszerű-
sítették iskolájukat. Az évek során
egyre nagyobb segítséget jelentet-
tek a képző volt hallgatói, akik
közül 315-en kántorként szolgálnak
a különböző felekezetű erdélyi gyü-
lekezetek templomaiban. Sokan kö-
zülük zenetanárként dolgoznak,
gyermek- és felnőtténekkarokat ve-
zényelnek egész Erdélyben. A ta-
nító – óvodapedagógus szakon a
főiskola fennállása alatt végzett
több mint ezer diák legtöbbje szü-
lőföldjén, szülőfalujában helyezke-
dett el, ahol vezető pedagógusokká,
a művelődési élet szervezőivé vál-
tak. Mások tanulmányaikat foly-
tatva lelkipásztorok, egyetemi
oktatók lettek, és példájuk ösztön-
zést jelent a következő nemzedé-
keknek. 

„Pályám alakulásában nagy nyo-
mot hagytak ezek a táborok. Szülő-

falumba hazatérve, tanárként pró-
báltam és próbálok mai napig ezen
értékrend szerint dolgozni. Értéke-
inket őrizzük meg, gyarapítsuk és
adjuk tovább a következő nemzedé-
keknek, mert csak így van jövőnk”
– írja Antal Tibor gyimesfelsőloki
zenetanár, népdalénekes, egykori
diák. 

„Nemcsak szolgáltunk, de épül-
tünk is. Tudásunk bővítése mellett
lelkileg sokat gazdagodtunk e tanul-
mányi utak által. A könnyekben, a
mosolyokban éreztük Isten jelenlé-
tét és az összetartozás örömét, bár-
merre is jártunk… Kívánom, hogy
ugyanezt tapasztalhassák meg most
is a főiskolára járó diákok, és örök
élményként határozza meg élet-
üket” – írta Gálfi Westerbeke Ara-
bella a Beszterc-Naszód megyei
magyarlakta településekre szerve-
zett 2005-ös út után. 

„…Ezekben a találkozásokban
mindenki gazdagabb lett, a kereső
és a keresett, a kíváncsi főiskolás
hallgató és régi szőttesét megmu-
tató mezőségi öregasszony, a tömb-
házlakásos világból érkező városi
fiatal és a színes kalotaszegi pártát
őrző menyasszony. Ezeken a napo-
kon egyszerre oktatóként és tanuló-
ként úgy éreztem magam, mint aki
egy élő múzeum gazdag tárházában
él – a csodálatos Erdélyben” – írta
a népismereti kirándulásokról 
Ötvös József vártemplomi lelki-
pásztor, aki nyugdíjazásáig a főis-
kola kuratóriumának az elnöki
tisztségét töltötte be, és pár alka-
lommal ő is elkísérte a diákokat. 

A vándortáborok támogatását
kezdetben az egyházak, az EMKE,
az Erdélyi Figyelő folyóirat, majd a
Bethlen Gábor Alapkezelő vállalta,
és a gyülekezetek, lelkészek, taní-
tók vendégszeretete tette felejthetet-
lenné. 

A gyűjteményes kötetet, amely-
ben pontos útitervek olvashatók,
ajánlom minden olyan pedagógus
figyelmébe, aki tanítványaival sze-
retné jobban megismertetni szülő-
földünket, amely akkor igazán a
miénk, ha bejárjuk ismert és elfelej-
tett vidékeit.

„Élő múzeum gazdag tárházában”
Tanító- és kántorjelöltek népismereti tanulmányútjai
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Bodolai Gyöngyi 

Viktor és az éjjeli „koncert”
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A Nemzetközi Légi Szállítási
Szövetség (IATA) adatai szerint há-
roméves mélypontra került a légi
áruszállítás, miután az idén január-
ban közel 2 százalékkal csökkent a
szektor teljesítménye az előző évi-
hez viszonyítva. Eközben az utas-
forgalom a sokéves átlag felett
bővült.

A montreali székhelyű kereske-
delmi szervezetnek az MTI-hez el-
juttatott statisztikájából kiderül:
januárban áru-tonnakilométerben
számolva 1,8 százalékkal csökkent
a szektor teljesítménye tavaly janu-
árhoz viszonyítva. Eközben a társa-
ságok 6 százalékos
kapacitásbővítést hajtottak végre, a
járatok kihasználtsága 2,7 százalék-
ponttal 45,1 százalékra csökkent. A
szervezet elemzése szerint a folya-
mat még 2018 közepén kezdődött,
és hátterében leginkább a protekci-

onista, gazdasági szankciókkal ope-
ráló lépések állnak. Ezek kiiktatása
nélkül az IATA szerint nem várható,
hogy a szektor megfelelően tudjon
bővülni.

Az utasforgalom értékesített utas-
kilométerben viszont a sokéves
átlag felett, 6,5 százalékkal bővült,
és bár a kapacitások hasonló mér-
tékben emelkedtek, a járatok töltött-
sége 0,1 százalékponttal 79,6
százalékra javult. Mindezt annak el-
lenére, hogy az IATA szerint január-
ban a fejlődő gazdaságokban
csökkentek az üzleti bizalmi inde-
xek.

A fejlődés mértéke azonban je-
lentősen eltér a világ régióiban: a
Közel-Keleten 1,5, Ázsia–Óceániá-
ban 8,5 százalékkal bővült a szektor,
Európában 7,4 százalékos fejlődést
mutattak ki tavaly januárhoz viszo-
nyítva. (MTI)

Csökkent a légi árufuvarozás
volumene

A Fidelity International éves elemzői felmé-
rése szerint 2016 óta nem látott szintre süly-
lyedt világszinten a vezetői bizalom, a
tőkeberuházások, az osztalékpolitika, a tőke-
megtérülés és a mérleg alapján megállapított
vállalati hangulati mutató.

A befektetéskezeléssel foglalkozó vállalatcsoport
hétfői közleménye szerint a tavalyi 13 százalékot kö-
vetően idén már az elemzőik harmada lassulásról vagy
akár recesszióról számolt be. A bővülést érzékelők
aránya 35 százalékról 20 százalékra esett egy év alatt.

A Fidelity International részvény üzletágának elem-
zési igazgatója a gyengülő fogyasztásnak és a vállal-
kozások növekvő költségeinek tulajdonítja a vállalati

hangulat romlását. Michael Sayers az idén nem számít
válságra, de úgy látja, hogy a tíz éve kezdődött üzleti
ciklus a végéhez közelít. A 16 ezer vállalati megbe-
szélés alapján egyre több elemző aggódik az amerikai
gazdaságpolitika miatt is – tették hozzá.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a visszajelzések
összességében még a hangulati visszaesés ellenére is
óvatosan derűlátóak, a Kínával foglalkozó elemzők
azonban az átlagnál jóval kedvezőtlenebbül ítélik meg
a kilátásokat. Marty Dropkin kötvénypiaci globális
elemzési igazgató szerint a kínai gazdaság megtorpant,
a helyi vállalatok vezetői ezért termeléscsökkentésre,
az elemzők pedig a tőkeberuházások visszaesésére ké-
szülnek a távol-keleti országban. (MTI)

Mélyponton a globális vállalati hangulat 

A kínai kormány támogatja a Huawei Tech-
nologies vállalatot az Egyesült Államok szö-
vetségi kormánya ellen indított perben –
jelentette ki pénteken a kínai parlament, az
Országos Népi Gyűlés idei éves ülésszakának
alkalmából tartott évértékelő sajtóértekez-
letén Vang Ji külügyminiszter, államtaná-
csos.

A Huawei Technologies csütörtökön nemzetközi
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy
pert indít az Egyesült Államok szövet-
ségi kormánya ellen, mert alkotmány-
ellenesen korlátozza üzleti
tevékenységét. Donald Trump ameri-
kai elnök tavaly augusztusban iktatta
törvénybe a kormányzati szerveknek
és ügynökségeknek a Huawei berende-
zéseit használó szervezetekkel való
együttműködést tiltó rendelkezést.

Az államtanács tagja a tájékoztatón
leszögezte: „a kínai vállalatok nem
lesznek bárányok, és nem fognak hall-
gatni”.

Hangsúlyozta, hogy „szándékos politikai nyomás-
gyakorlásnak” tekintik az utóbbi időkben egyes sze-
mélyek és egyes vállalatok ellen életbe léptetett
intézkedéseket, és a kínai kormány „minden tőle tel-
hetőt meg fog tenni” az érintettek érdekeinek a védel-
mében. „Nem pusztán egyes vállalatok érdekei
mellett állunk ki ugyanis, hanem országunk és népünk
fejlődéshez fűződő jogos érdekei mellett” – fogalma-
zott. (MTI)

A kínai kormány támogatja a Huaweit 

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Modellváltás fékezte 
a Daimler autóeladásait 

A Daimler hétfői közleménye
szerint az év első két hónap-
jában 333 ezer Mercedes-
Benz személygépkocsit
értékesített a konszern, 6,7
százalékkal kevesebbet az
egy évvel korábbinál.

Februárban 153 ezer autót érté-
kesített a Mercedes-Benz világ-
szerte, szintén 6,7 százalékkal
kevesebbet az egy évvel korábbi-
nál.

Az eladások csökkenésének oka
a legnépszerűbb SUV és kompakt
járműkategóriákban végrehajtott
modellváltásra vezethető vissza.
Miközben az új modellek gyártása
még nem futott fel kellőképpen, a
kifutó modellek már alig vagy
egyáltalán nem fogynak. Az új B
osztály eladásai például a februári
bemutatás után 16 százalékkal nőt-
tek Európában, Németországban
pedig 40 százalékkal.

A Mercedes-Benz 63 ezer autót
értékesített Európában az év máso-
dik hónapjában, 0,1 százalékkal ke-
vesebbet az egy évvel korábbinál,
az első két hónapban pedig 121
ezret, 5,7 százalékkal kevesebbet.

Németországban viszont a janu-
ári visszaesés után februárban az

egy évvel korábbit 7,3 százalékkal
meghaladó, tíz éve a legtöbb, 23
ezer Mercedes-Benz autó kelt el az
új modellek kedvező piaci fogadta-
tásának köszönhetően. Az eladások
februári növekedését elsősorban az
új A, B és C osztályú modellek ve-
zették. A január-februári 42 ezres
németországi értékesítés azonban
még ezzel együtt is 2,4 százalékkal
marad el az előző évitől.

Az ázsiai–csendes-óceáni térség-
ben 59 ezer autót értékesített a
Mercedes-Benz februárban, 9,8
százalékkal kevesebbet, mint egy
évvel korábban, az év első két hó-
napjában pedig 152 ezret, 4,8 szá-
zalékkal kevesebbet. Ezen belül
Kínában 41 ezer autót adtak el feb-
ruárban, 5,4 százalékkal keveseb-
bet. Az év első két hónapjában
azonban 112 ezer autót értékesített
a Mercedes-Benz Kínában, ami 0,9
százalékkal haladja meg a 2018
első két havi eladásokat.

Az Egyesült Államokban febru-
árban 22 ezer autót adott el a Mer-
cedes-Benz, 12,5 százalékkal
kevesebbet az előző évinél, az év
első két hónapjában pedig 44 ezret,
11,8 százalékkal kevesebbet.
(MTI)

A tavasz beköszöntével, a húsvéti ünne-
pekhez közeledve, április 5-én ismét
lesz Erdélyi Sajtmustra Marosvásárhe-
lyen. 

A 2016-ban Magyar Termék Nagydíjjal ki-
tüntetett Petry Látványműhely és Múzeum által
szervezett rendezvényre várják egész Erdély te-
rületéről azokat a kézműves sajttermelőket, akik
szeretnék népszerűsíteni, értékesíteni finomabb-
nál finomabb sajtkészítményeiket. 

A tavaly szeptemberben megszervezett sike-
res sajtmustra mintájára, a sajtkészítők a Rá-
kóczi lépcső alatti kis utcában 9–19 óra között
mutathatják be termékeiket. Ismét megszervezik
a sajtok csatáját, amelyen a sajt minősége mel-
lett a termék bemutatása és tálalása is értékelve
lesz. 

A látogatók számára is készülnek érdekes
programokkal a szervezők, hiszen a rendezvény el-
sődleges célja, hogy az Erdélyben egyre erősödő mi-
nőségi, kézműves technikával készülő sajttermelést
szórakoztató programok révén közelebb hozzák az
emberekhez, hogy megteremtsék a termelők számára
a lehetőséget termékeik népszerűsítésére, értékesíté-
sére. A helyi termelők által készített finomságokat
nem csupán azért érdemes előnyben részesíteni, mert

egészségesebbek, mint a legtöbb importált termék,
hanem, mert ezáltal hozzájárulhatunk a helyi gazda-
ság fejlődéséhez is, amiért mindannyian felelősek va-
gyunk.

A Petry Látványműhely és Múzeum által szerve-
zett eseményre március 26-ig várják a kézműves
sajttermelők jelentkezését a pr@petry.ro e-mail-
címen. 

Kézműves sajttermelők kerestetnek



Március 15-étől az Adó- és
Pénzügyi Hivatal (ANAF) adó-
csalásokat megelőző pénz-
ügyőrei ellenőrzik a gazda-
sági egységek elektronikai
alaplappal ellátott pénztár-
géppel való felszereltségét. A
Pénzügyminisztérium által
elrendelt akciót az váltotta
ki, hogy az új típusú pénztár-
gépek eladása december–
február között drasztikusan
visszaesett. 

Januárhoz viszonyítva február-
ban hozzávetőleg 30%-kal csök-
kent a fiskális szériaszámok
kibocsátása, az elektronikai pénz-
tárgépek beszerelése pedig 11%-
kal kevesebb volt.

Az engedélyezett forgalmazók-
nál új típusú gépek vannak raktá-

ron, és a szerelőcégek sem jelzik a
túlterheltséget. 

Mi több, az új típusú pénztár-
gépek szerelési és üzembe helye-
zési igénylései is csökkentek,
még azoknál a gépeknél is, ame-
lyeket beszereztek, vagy ame-
lyekre kifizették az előleget (sok
esetben a készülékeket megőr-
zésre a forgalmazók raktáraiban
tárolják).

Megjegyzendő, hogy a bukaresti
ICI műszaki engedélyeket bocsá-
tott ki minden típusú pénztárgépre,
gazdasági tevékenységeknél hasz-
náltakat is, beleértve azt a 87 tí-
pust, amit piacra dobtak, és
amelyeket taxizásnál, nagybani ke-
reskedelemben, valutaváltóknál,
üzemanyag-forgalmazóknál hasz-
nálhatnak, a Közpénzügyi Minisz-

térium pedig forgalmazói engedé-
lyeket bocsátott ki.

Abban az esetben, ha az ANAF
felügyelői megállapítják a hiá-
nyosságokat, azok pótlására a
törvény értelmében rövid a határ-
idő, figyelembe véve, hogy a ke-
reskedelemben bármelyik típusú
pénztárgép megtalálható, ami
pedig az ANAF fiskális széria-
számainak a kibocsátását és a
szervizegységek általi felszere-
lést illeti, nem jeleztek nehézsé-
geket vagy késlekedést. A türelmi
időt követő 10 napon belül újabb
ellenőrzésre lehet számítani, és a
törvény által előírt büntetéseket
szabják ki. 

A kommunikációs, közkap-
csolati és sajtóosztály

Az utóbbi időszakban nagyon
sok olyan tűzesetről érkezett
jelentés a Maros Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelőség
tűzoltóegységétől, amit a nö-
vényzet égetése vagy az abból
származó szikra okozott.
Ennek kapcsán kérdeztük a
Maros megyei Horea Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség saj-
tószóvivőjét, Virag Cristiant.

Múlt pénteken, március 8-án csu-
pán a megyében hat alkalommal ri-
asztották a tűzoltókat tarlóégetés
miatt: Szászrégenben, Marosluda-
son, Dicsőszentmártonban két alka-
lommal is, Csüdőtelke és Vámos-
gálfalva között, családi házak oltá-
sához péntektől hétfőig a megyében
három alkalommal kellett házak te-
tőzetének, kéményének az oltásá-
hoz siessenek: Mezőszentmargitára,
Körtvélyfájára, Sóváradra, Dicső-
szentmártonban pedig hétfőn
ugyancsak száraz növényzet ége-
tése miatti tűz terjedését kellett
megakadályozzák a tűzoltók.

Mint megkeresésünkre a sajtó-
szóvivő elmondta, két veszélyes
időszak van. Az egyik kora ta-
vasszal a kerti és mezőgazdasági te-
vékenységekhez köthető. A máso-
dik tűzkockázatú időszak júliustól
augusztus végéig tart. A két kiemel-
ten tűzveszélyes időszakban kelet-
kezik az erdő- és tarlótüzek 70-75
százaléka, amelyek esetenként gaz-
dasági melléképületek, lakóházak,
kémények, tetőzetek kigyúlását
okozhatják, mindezt egy kis óvatos-
sággal meg lehetne előzni.

A tarlótüzek gyorsan átterjedhet-
nek, sok kellemetlenséget és anyagi
kárt okozva. A tűzesetek nagy ré-
szének kiváltó oka, hogy az em-
berek nem tartják be a biztonsági
távolságot a tűz és a gazdasági épü-
letek, lakóházak, takarmánytárolók,
továbbá az erdő, a villany-, telefon-,
gázhálózatok vagy az utak között,
ami igencsak veszélyes, hiszen je-
lentős anyagi károk keletkeznek, s
hosszabb-rövidebb időre szünetel-
nek a szolgáltatások.

A megelőzés érdekében a tűzol-

tóság időnként közleményben is fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy
tartsák be a törvényes előírásokat.
Ne dobjanak el égő szivarcsikket,
főleg a száraz növényzet vagy a ta-
karmánytárolók közelében. Ne tá-
roljanak faanyagot, takarmányt
vagy gyúlékony anyagokat az épü-
letek padlásterében. Tilos a gyufa,
gyertya, petróleumlámpa használata
a takarmányraktárakban, istállók-
ban, padlásokon. A száraz növény-
zet közelében, ahol fennáll a
veszély, hogy a tűz gyorsan tovater-
jed, valamint szeles időben tilos
nyílt tüzet rakni. Robbanásveszélyes
anyagoktól (gáz és folyékony üzem-
anyag) csak 40 méternél nagyobb tá-
volságra, nem megfelelően tárolt
gyúlékony anyagoktól – fa, papír,
textil, kátrány, olaj – pedig legkeve-
sebb 10 méterre ajánlott nyílt tüzet
rakni. Növényzetet égetni csak nap-
pal ajánlatos úgy, hogy mindig le-
gyen kéznél tűzoltáshoz megfelelő
eszköz. A tüzet nem szabad felügye-
let nélkül hagyni, csak akkor lehet
elhagyni a terepet, ha a lángok telje-
sen kialudtak. Vasutak mentén a szá-
raz és korhadt növényzetet kötelező
módon a terület tulajdonosa kell el-
takarítsa. Úgyszintén az utak mentén
is az útkezelő és az útkarbantartók,
illetve a területek tulajdonosai felel-
nek a takarításért. A felnőttek fele-
lőssége megakadályozni, hogy a
gyermekek tűzzel játsszanak. 

A száraz növényi hulladék, avar,
szemét engedély és óvintézkedés
nélküli, illetve épületekhez, mező-
gazdasági területekhez, erdőkhöz,
ültetvényekhez közeli égetése a
kormány 2007. évi 537-es határoza-
tának értelmében kihágásnak minő-
sül, és 1000 lejtől 2500 lejig terjedő
bírsággal sújtható. 

Amint kérdésünkre Virag Cris-
tian sajtószóvivő hangsúlyozta,
abban az esetben, ha nyílt területen
száraz növényzetet akarnak meg-
gyújtani, engedélyt kell kérni, me-
lyet az illetékes polgármesteri
hivatal fennhatósága alá tartozó ön-
kéntes tűzoltóalakulat vezetője kell
láttamozzon. (Szer Piroska)

Az új büntetőügyi eljárásban üd-
vözlendő az ügyvédek számára,
hogy a védelemnek új jogai és kö-
telezettségei vannak. Ezek értel-
mében az ügyvédnek joga van
részt venni bármelyik személy
nyomozáskor történő kihallgatása-
kor, illetve a nyomozati dossziét
bármikor tanulmányozhatja; ennek
a jognak a korlátozása pedig csak
kivételesen és különleges helyze-
tekben történhet meg. Ez az oka
annak, hogy a régi eljárás szerinti
nyomozati anyag bemutatása a
nyomozás végén már nem köte-
lező. Amennyiben egy ügyben al-
kalmazott ügyvéd van, és nem
jelenik meg, hivatalból kirendelt
védő képviseli a vádlottat (avocat
din oficiu), akinek egy minimális
időt kell adni a védelem előkészí-
téséhez, ez minimum 3 napos kell
legyen a tárgyalási szakaszban. Új
előírás az is, hogy amennyiben a
kihallgatott személy fáradt vagy
beteg, és ez befolyásolja fizikai
vagy pszichikai teljesítőképessé-
gét, a kihallgatását félbe kell sza-
kítani. Újdonság, hogy vádemelés
esetén (trimitere în judecată) a vád-
iratot (rechizitoriu) a vádlottnak ki
kell közölni, illetve minden félnek
aláírás ellenében közlik a per fo-
lyamán gyakorolható jogait és kö-
telezettségeit. A bírósági eljárás
folyamán a per hanganyagát rögzí-
tik, de erről videófelvétel készül-
het.

Változás történt a magánvádnál
(plângere prealabilă) bűncselek-
mények esetén: a panaszt a 
bűncselekmény elkövetésétől szá-
mított 3 hónapon belül lehet le-
adni, és nem a régi törvény által
előírt 2 hónapon belül, amelyet a
tettes személye kilétének kideríté-
sétől számítottak.

Az ügyek közmondásos elhúzó-
dásának meggátolása érdekében
több eljárásjogi intézményt és új

rendelkezést építettek be, így pél-
dául, miután a bírósági szakaszban
az ügy átment az előzetes bírósági
szakaszon (camera preliminară),
amelyben csak formai-jogi szem-
pontból vizsgálták a vádirat törvé-
nyességét, az ügyet már nem lehet
visszautalni a nyomozati sza-
kaszba az ügyészhez. A megidézett
felek kötelesek lakhelyváltoztatá-
sukat 3 napon belül a bíróságnak
bejelenteni, másképp az előző lak-
helyre kiküldött idézés érvényes
marad. Egy másik, az eljárást
gyorsító rendelkezés szerint,
amennyiben a vádlott előzetes le-
tartóztatásban van, a tárgyalásokat
legtöbb 7 nappal lehet elnapolni,
illetve az előzetesben levő személy
kérheti a tárgyalás hiányában tör-
ténő lefolytatást. A börtönben lévő
személyt videokonferencia keretén
belül is ki lehet hallgatni különle-
ges esetekben. Ügyvéd alkalma-
zása céljából az ügyet csak egyszer
lehet elnapolni. A bírósági szakasz-
ban csak azokat a bizonyítékokat
elemzik újra, amelyeket a felek
nem ismernek el. Amennyiben az
eljárás több mint egy éve húzódik
alapfokon, vagy fellebbezésben
több mint 6 hónapja tart, az elhú-
zódás miatt panaszt lehet tenni a
szabadságjogokért felelős bírónál
vagy a felettes bírói testületnél.

Kiskorúak esetében a védelem
kötelező, függetlenül attól, hogy
14 év alatti vagy 14–18 év közötti
kiskorúról van szó. A kiskorú sér-
tett esetében az anyagi kár megté-
rítése érdekében az ügyész is
indíthat eljárást, amennyiben ezt a
kiskorú képviselője elhanyagolja.
Amennyiben a gyanúsított/ter-
helt/vádlott kiskorú, az ügyben kö-
telező módon megidézik a
nyomozati szakaszban a gyámhi-
vatalt, a bírósági szakaszban pedig
a feltételes próbaidőszakra bocsá-
tásért felelős intézményt, ezek az
intézmények pedig kötelező
módon egy felmérő és kiértékelő
hatástanulmányt kell készítsenek

az illető kiskorúról. Kiskorúakkal
szemben az előállítás és az előzetes
letartóztatás csak kivételes esetek-
ben foganatosítható. A kiskorúakat
nem lehet börtönbüntetésre ítélni,
csak javítóintézkedésekre, ame-
lyek lehetnek szabadságkorláto-
zóak vagy nem. 

A nyomozati szakasz végén az
ügyész hozza meg a döntést a nyo-
mozás eredményéről, amely lehet
a vád ejtése (amennyiben a törvény
szerint nem kell nyomozni), vagy
az ügyész le is mondhat a nyomo-
zásról, amint azt az előző részben
írtuk, amennyiben úgy ítéli meg,
hogy nem sérült a nyomozás 
lefolytatását szükségessé tévő köz-
érdek. Ezeket az ügyészi rendelke-
zéseket panasszal lehet
megfellebbezni az előzetes bírói
eljárásban (camera preliminară). A
terheltet a vádirattal állítják bíróság
elé, a nyomozás elindítása után,
amely mindig kötelező módon
meg kell történjen, amennyiben a
terhelt vétkességét megalapozó
bizonyítékok fényében valószínű-
síthető a bűncselekmény elköve-
tése. A bírósági szakaszban a
vádlottat természetesen megilleti
az ártatlanság vélelméhez való
jog (prezumţia de nevinovaţie), és
a vádat a vádhatóság kell bebizo-
nyítsa. A törvénytelenül megszer-
zett bizonyítékokat az ügyből el
kell távolítani, és azokra nem
lehet ítéletet alapozni. A bíróság a
következő ítéleteket hozhatja: fel-
mentő ítélet (amennyiben megál-
lapítják, hogy a vádlott nem
bűnös), az eljárás megszüntetése
(formai okok esetén például nincs
előzetes panasz, amnesztiában ré-
szesült a vádlott, elévülés áll fenn
stb.), a vádlott elítélése, amennyi-
ben minden méltányos kétségen
túl bebizonyosodik annak vétkes-
sége. Ugyanakkor a bíró elhalaszt-
hatja a büntetés alkalmazását,
vagy lemondhat a büntetés alkal-
mazásáról.

(Folytatjuk)
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(Folytatás tegnapi lapszámunkból)
A hivatal honlapján nem találjuk a főtér alá

tervezett mélygarázs tervét sem. Az eddigi
nyilvános hozzászólásokhoz a bevezetőben
vázolt törvényes előírásokon kívül még any-
nyit tehetnék hozzá, hogy már a sajtóban köz-
zétett gyengén kivehető rajzokból is
egyértelműen kiderül, hogy olyan megoldás-
ról volna szó, amelyet valamirevaló egyete-
meken még gyakorló tanulmánynak sem
fogadnának el, nemhogy még diplomát is ad-
janak hozzá. A fák telepítését nemhogy az
egy méteres földtakarásban, de még több
méter vastagságban sem javasolhatja egy
magát szakembernek tartó valaki. Ugyanis a
fáknak, legkevesebb több évtizedes megma-
radásukhoz, elengedhetetlenül szükségük van
az altalajjal való kapcsolatra, ahonnan a vizet
és a tápanyagokat felszívják. Másképpen a
még több méteres, az altalajjal való kapcso-
latát az építmény vasbeton dobozával meg-
szakított talajréteg tápanyagtartalma
utánpótlás hiányában hamarosan kimerül.
Hogy a hivatal szakembereinek elfogadható,
azon nem csodálkozhatunk, ismerve a törme-
lékbe kapart 30-40 centiméter mély gödörbe
történő facsemete-ültetési gyakorlatot. Most
tekintsünk még el egyelőre attól az apróság-
tól, hogy hogy lehet egy 2009-ben készült ta-
nulmányt tíz éven keresztül foltozgatva
jóváhagyni, miközben a törvénykezés alapo-
san módosult, és egyébként is, törvényes elő-
írások szerint egy tervet, tanulmányt ilyen
esetekben csak úgy lehet jóváhagyni, ha az
éppen érvényes előírásoknak megfelel, bele-
értve az összes (tucatnyi) engedély újbóli
megszerzését is. Ugyanis az engedélyek ér-
vényességi ideje értelemszerűen nem végte-
len, esettől függően ötször-tízszer már
elavult. A hivatal honlapján szereplő
7297/2011-es számú határozattervezet szerint
akkor készült a törvény szerint megkövetelt
környezetvédelmi hatástanulmány is, amely-
nek eredménye pozitív véleményezés volt.
Hát igencsak nagy baj van a szakmaisággal.
És ne feledjük, hogy mindehhez szükséges
volt annak a fantom TTTT-nek és a főépítész-
nek a pozitív véleményezésére. Igaz, hogy a
volt tanácsos urat idézve, mindezeket meg
lehet támadni. Nem akarok borúlátó lenni, de
akár vázlatosan ismerve az igazságszolgálta-
tás szakosításának hiányában ítélkező jelen-
legi polgári jogorvoslás gyakorlatát, egy ilyen
folyamodás megnyugtató kimenetele kétsé-
ges. Nyugatabbra ugyanis, ahol az igazság-
szolgáltatás is szakosodott, az ilyen tervek,
tanulmányok eleve bukásra vannak ítélve,
sőt.

Ami még figyelemre méltó (több más fur-
csaság mellett) a 7297/2011-es számú hatá-
rozattervezetben, hogy a beruházási érték
hiányzik belőle. Ezt azért is fontos kiemelni,
mivel a Népújság 2019. február 1-jei tanácsü-
lési tudósításából arról értesülünk, hogy a
megvalósíthatósági tanulmányt „időszerűsí-
tették”, „A részletes számolást a kolozsvári
Bogart Construct Kft. készítette”, és ezáltal a
tavaly jóváhagyott 33 millió lejhez képest a
beruházás értéke 42,3 millió lejre emelkedik.
Továbbá, hogy ezúttal a határozattervezet
kezdeményezője nem a polgármester, hanem
az eremdéeszes alpolgármester. Tehát nem
tudjuk követni az eredeti beruházási érték nö-
vekedését. Miért fontos ezt tudni? Azért, mert
a beruházásokra vonatkozó törvényes rendel-
kezések szerint egy beruházás időben csak
akkor tekinthető ugyanannak, amennyiben
összértékét csak az infláció mértékével idő-
szerűsítik. Gyaníthatjuk, hogy – egyébként
törvénytelenül – nem véletlenül felejtették ki
az említett 2011-es határozattervezetből a be-
ruházás eredeti értékét. Kizárt dolog, hogy
legalábbis a főépítész és a jegyző ne tudnák
ezt. Ugyanis, ha csak az ismert értékeket vet-
jük össze, a növekedés 2018-ról 2019-re
28,2%, szemben a Központi Statisztikai Hi-
vatal által közölt 4,63%-kal. Egy ilyen mér-
tékű növekedés csak két dolognak
tulajdonítható: vagy a tervező jött rá, hogy ki-
felejtett dolgokat, vagy a hivatal kért a terve-
zőtől újabb kiegészítéseket. Mindkettő
törvénytelen. Ugyanis az alapvető jóváha-
gyás az első, jelen esetben úgy tűnik, a 2011-
es évi, miután a tervhez megszerezték az
összes, törvény által megkövetelt engedélyt,
és a tervező ezeket meg a beruházó által eset-
legesen igényelt kiegészítéseket (amelyek
nem módosíthatnak az eredeti kiíráson, és

nem hozhatnak be a már megszerzett enge-
délyektől eltérő tartalmat) figyelembe véve
véglegesítette technikailag és gazdaságilag a
tervet. Az összes utólagos jóváhagyás kizá-
rólag az összérték inflációval megnövelt ér-
tékére vonatkozhat, és ráadásul csak a
megszerzett engedélyek határidejének lejárta
és a tervezési előírások meg a beruházásokkal
kapcsolatos törvénykezés meg nem változása
kettős feltételének együttes teljesülése esetén.
Minden, ettől eltérő esetben a beruházás ter-
vét nulláról kell indítani, beleértve a közbe-
szerzési eljárást is. Vagyis a mélygarázs
esetében is. Ugyanis 2011-től nemcsak szá-
mos tervezési norma, hanem a beruházási tör-
vénykezés is jelentősen megváltozott. A
mélygarázs esetében a nagymértékű növeke-
dés inkább a hivatal által igényelt kiegészíté-
sekból származhat (valószínűleg a My City
pályázattal kapcsolatban, de erről a későbbi-
ekben bővebben lesz szó). Ugyanis az már
tényleg nem hihető, hogy egy sebtében össze-
csapott terv tervezője utólag kérje (és netán
meg is kapja!) a beruházótól a kifelejtett pót-
lások bevételét. Az engedélyező hatóságok
véleményezésének épp az a lényege, hogy fi-
gyelmeztessék a tervezőt az esetleges hiá-
nyosságokra, mint ahogy felelniük is
kell(ene) a felületes elbírálásért. A tervező
pedig felel az esetlegesen kifelejtett dolgok-
ból eredő következményekért.

A főtéri mélygarázs az
egyébként is csak forgal-
mat zavaró, nehezítő, bo-
nyolító, tehát erősen
fokozott károsanyag-kibo-
csátást gerjesztő voltával a benne történő ma-
nőverekből származó kipufogógázok
mennyiségének további növekedését is
okozná. Ezeket a káros gázokat a szellőztető
rendszer elkerülhetetlenül a felette levő térbe
vinné ki, koncentrált formában. Na már most,
mivel a kémények nemigen mutatnának jól,
ezért csak felszínközeli kibocsátást megvaló-
sító megoldásról lehetne szó, ami, ugye, ki-
mondottan egészségerősítő hatással bírna a
gyanútlan sétálóközönségre. Egy esetleges
tűzvész esetén pedig (mert ezt a lehetőséget
is kötelezően figyelembe kell venni) a kiszel-
lőztetett tömény mérgező gázok és füst csak
tovább fokoznák ezt a jótékony hatást. To-
vábbá, a mélygarázs építésével felszámo-
lódna a város egyetlen működő közvécéje,
amelyet, a városvezetés hozzáértésének és
odafigyelésének eredményeként, jó ideje légi
úton könnyebb megközelíteni, mint gyalogo-
san. A másik ugyanis a vár alatt berácsozva
csigázza a kíváncsiskodó turisták fantáziáját.
Hogy a harmadikról már ne is beszéljünk. A
mélygarázs építéséhez szükséges, számítá-
som szerint mintegy 60.000 köbméter föld és
törmelék elszállítása, a több tízezer tonnányi
építőanyag szállítása és mozgatása, a takaró
földréteg odahordása mind-mind rendkívüli
forgalomzavaró tényező, a munkagépek mű-
ködése pedig a nehéz teherforgalommal
együtt éveken keresztül nagymértékű káros-
anyag-kibocsátással és állandó, fokozott zaj-
ártalommal jár. Nem akármilyen káros
anyagról van szó, hanem a mérgező nehézfé-
mekről és a mikrométer méretű részecskéket
tartalmazó tüdőkárosító és talajközeli, rák-
keltő ózont (úgynevezett káros ózont) ter-
melő füstről. Nem kevésbé lényeges
velejárója ennek a munkálatnak a nehéz te-
herjárműveknek és a nem gabaritikus mun-
kagépek mozgásának távolabbi körzetekre is
kiterjedő forgalomnehezítő hatása, meg a ke-
rekeiken széthordott sár és az abból keletkező
nagy mennyiségű por által okozott szennye-
zés.

A tervezet szerint csekély 3 év alatt készre
lehetne építeni a föld alatti parkolóépületet.
Feltételezzük, hogy a városvezetés is úgy
gondolta, hogy a harmadik év leteltével
(amely nem feltétlenül esik egybe a naptári
év végével) az építményt törvényesen, min-
den működési engedély birtokában és mű-
ködőképesen, használatba is adhatják. Így
képzelték el annak idején a Dózsa György
utca elejére is az aluljárót. Aztán csekély 40
év alatt, számtalan, átadásnak nevezett cir-
kusz után az eredeti célját betölteni képte-
len, egyebek között a tűzvédelmi
előírásoknak is csak kérdőjelesen megfe-
lelő, gyalogos átkelésre szinte egyáltalán
nem használt aluljárónk lett belőle.
Mindezek ellenére a hivatal a párbeszéd ré-

vületében az újságokban üzenget nekünk,
bűnös módon egybemosva a mélygarázs ter-
vét a központ átalakítására szervezett My
City versenypályázat nyertes pályamunkájá-
nak látványtervével. Ráadásul nem keveseb-
bet állít, mint hogy a mélygarázs tervét
összehangolták a látványtervvel. Na már
most, ha a hivatal ezt állítja, az előbbiek alap-
ján következne, hogy az a bizonyos fantom
TTTT, meg a főépítész is pozitívan vélemé-
nyezte ezt. Vagyis ennyiben merül ki bizo-
nyos szakemberek szaktudása, hogy ha két,
egymással ellentétes terv alaprajzát egymásra
másolják, akkor minden a legnagyobb rend-
ben van. Egyébként itt is felmerül egy „cse-
kélység”, mégpedig a szerzői jogok
tekintetében, ami úgy tűnik, szintén nem
okoz gondot a hivatalnak. Ugyanis ahhoz,
hogy a látványterv (vagy általában bármilyen
egyéb terv) javaslatait egyáltalán be lehessen
venni egy másik tervbe, feltétlenül szükség
van az illető terv szerzőinek nemcsak a hiva-
tallal, hanem a másik terv szerzőivel is meg-
kötött írásos beleegyezésére. Márpedig
nehezen tételezhetjük fel, hogy ez megtörtént
volna. De ha a hivatal megkérdezés nélkül
mégis bevette volna a látványterv elképzelé-
seit a mélygarázs eredeti tervébe, akkor ez az
előzőekben leírtak mellett újabb, törvényes-
ségi szempontból igencsak megkérdőjelez-
hető akciót jelenthet. Ugyanis a

közbeszerzési törvény sze-
rint tilos egy beruházást
eljárási szempontok meg-
kerülése céljából történő
meggondolásból több

részre szabdalni. Ez nem valószínű a mély-
garázs terve esetében. Viszont amellett, hogy
ez már egy teljesen új terv lenne, hiszen ere-
detileg a létező felszíni rendezések visszaál-
lítása szerepelt (kellett volna szerepeljen) a
mélygarázs tervében, amennyiben a hivatal
ténylegesen rátérne a My City látványterv
gyakorlati megvalósítására, ez két közérdekű
beruházást jelentene ugyanazon a helyszínen.
Ez ismét egy olyan rendkívüli eset, amelyet
a törvényes rendelkezések szerint csak na-
gyon kivételesen lehetne elfogadtatni. Ebben
az egyik igencsak fontos elem lenne a felszíni
rendezés rövid időn belüli kétszeri lebontása
és újjáépítése.

De ha, tegyük fel, a mélygarázs megépíté-
sét mégis sikerülne kierőszakolnia a hivatal-
nak, továbbá annak 3 éves kivitelezési ideje
alatt a látványtervet is kiviteli tervvé lehetne
varázsolni, akkor – ideális körülmények kö-
zött – az alig befejezett és átvett munkálatok
után máris kezdődhet a felszíni elrendezés új-
bóli felszedése és egy legkevesebb egyéves
kivitelezési idő, az elkerülhetetlenül velejáró
összes kényelmetlenséggel. Csakhogy igen-
csak nagy különbség van – közhangulat
szempontjából is – a mélygarázs és a My City
nyertes pályamunka kivitelezésével járó ké-
nyelmetlenség között. És itt tűnik ki igazából
a már idézett két eremdéeszes tanácsos hoz-
záállásának a cinikussága. Valamint mind-
ezen felül a városvezetőségnek a közösség
iránti felelősség valójában fel nem vállalása.
Legalábbis a látszat és a gyakorlat is nagyon
sokszor ezt sugallja. Meddig lehet még a saj-
tóban összevissza szédíteni a lakosságot kö-

dösítésekkel, féligazságokkal, leseperve, ki-
figurázva, lekicsinyítve a józan szakemberi
ellenvetéseket, mintha illetékesek és család-
jaik (ha már a „közre” nem gondolnak) nem
ugyanúgy szenvednék el az egyéni ambíciók-
ból vagy csak egyszerűen a hozzá nem értés-
ből (ami, ugye nem mentség, sőt) fakadó
következményeket.

És ha mindezek után azt hinnénk, hogy a
hivatal józan belátásra fog jutni, sajnos nemi-
gen reménykedhetünk. Példaként a Poklos-
patak esetét (amely részben ráadásul központi
zóna része is) és a somostetői csiki-csuki te-
relőút/összekötő út meg az itteni parkolók
esetét hozhatjuk fel, amelyek közül az előbbi
kettő még régebbi, mint a főtéri mélygarázs
terve. Konkrétabban, a Poklos-patak erősza-
kolt befedésére átfogó tanulmány helyett
szinte évente több tanulmányt is készíttetett
és hagyott jóvá (!) a hivatal. Jó évtized eltelte
után épp attól az intézménytől kapott ebben
segítséget, amelytől a legkevésbé vártuk
volna. A vízügyi hatóságról van szó, amely
ahelyett hogy az elképzeléseket a helyes
irányba terelné, hathatósan besegít a bizony-
talanság és a képtelen megoldások fenntartá-
sába, mindezt a szakmaiság látszata alatt. A
csiki-csuki terelőút/összekötő út több hektár
védett erdő kivágásának árán történő létjogo-
sultságát, mint tudjuk, a hivatal a megyei sür-
gősségi kórház gyors elérésének igényével
meg a központ autósforgalmának enyhítésé-
vel indokolta, amelyet a civil társadalom
szintén nyomós szakmai ellenérvekkel utasí-
tott el. A tervezett nyomvonal épp az állatkert
bejárata előtt haladt volna el. És íme, mit ol-
vashattunk a minap az újságban (Népújság,
2019. február 13-i szerdai, nem pénteki!): a
saját önéletrajza szerint mechanikus almér-
nöki végzettséggel rendelkező, vízügyi és er-
dőgazdálkodási miniszter azt javasolta a
hivatalnak, hogy az új vészhelyzeti előírások-
nak megfelelően az állatkert számára létesít-
senek egy új, hátsó kijáratot, amelyet össze
kell kötni az orvosi egyetem és a megyei kór-
ház közötti úttal (lásd Gheorghe Marinescu
utca). Az újságcikknek nyilatkozó frakcióve-
zető fogorvos úr szerint „Ezt kérte az ISU
(ISU – Inspectoratul pentru Situaţii de Ur-
genţă, n.n.) is, de az erdészeti hivatallal na-
gyon nehézkes volt a procedúra”. Tudni kell,
hogy ilyet nem ír elő a törvénykezés. Viszont
sejthetjük, hogy ravasz városvezetőnk ezúttal
a sürgősségi orvosok helyett az újabb érvek-
kel jövő támogatók előretolásával próbálja
becsempészni a köztudatba azt a bizonyos
utat. Ugyanis nehezen feltételezhetjük, hogy
hatáskörén kívül egy miniszternek egy vil-
lámlátogatáson csak úgy egyből pont ez jutna
az eszébe. Ha viszont meggondoljuk, hogy az
út megépítéséhez szükséges erdő kivágásá-
ban igencsak illetékes, úgy már érthető a fel-
lépés. Az ISU-nak pedig érdekes módon
annak idején nem volt semmi kifogása a köz-
úti forgalom számára tervezett csiki-csuki
útnak épp az állatkert bejárata előtti elveze-
tésével. Ami, ugye, nyilvánvalóan csak segí-
tette volna az állatkertből egy esetleges
vészhelyzet miatt fejvesztetten menekülőket
egyenesen a forgalom kellős közepébe, vagyis
a legalkalmasabb mentett helyre jutni.

Kelemen Árpád
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Különféle közhasznú munkálatok 
Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala foly-
tatja a javítási és korszerűsítési tevékenységet
a város területén. A Takács utcában füves tér-
kövekkel parkolókat alakítanak ki, a Băneasa
utcában aszfaltoznak, a Jeddi út 65-67. szám
alatt pedig a parkolóknál és a tömbázak közötti
bejáratoknál dolgoznak a környéken. A mun-
kálatok kivitelezője az ASTOR Valpet Kft. 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
bel- és külkapcsolati osztálya

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 
szakosztályán keresztül tájékoztat: 

az anyakönyvi okiratok európai uniós felülhitelesítése (apostille) „történelem” lesz! 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy az anyakönyvi kivonatok

romániai átírása során immár nem szükséges az okiratok nemzetközi felülhitelesítése (apostille),
amennyiben ezeket európai uniós tagállamban bocsátották ki.

Az iratokhoz csupán az anyakönyvi okiratot kibocsátó illetékes hatóság által kiadott többnyelvű
szabványos űrlapot kell csatolni. Ugyanez az eljárás vonatkozik a Romániában kibocsátott anyakönyvi
kivonatokra is, amelyeket az Európai Unió tagállamaiban kívánnak használni.

Ennek érdekében a lakosok a marosvásárhelyi lakosság-nyilvántartó anyakönyvi hivatalában kér-
vényezhetik a többnyelvű szabványos űrlap kibocsátását vagy annak az anyakönyvi kivonatnak a ki-
bocsátásával egy időben, amelyhez csatolják, vagy később, az ország bármely anyakönyvi hivatalában,
diplomáciai képviseletén vagy a külföldön akkreditált romániai konzuli hivatalokban más időpontban
kibocsátott okiratok esetében.

A felülhitelesítési és újralegalizálási kötelezettség alóli kivétel mechanizmusa alternatív, opcionális
és nem tiltja a tagországok számára, hogy továbbra is apostille-okat bocsássanak ki az érintettek ké-
résére, vagy hogy más tagországokban újralegalizált vagy felülhitelesített dokumentumokat fogadjanak
el, ha ezeket ez érintettek bemutatják. (A fenti kijelentések az Európai Parlament és az Európai Bi-
zottság 2016. július 6-ai 2016/1191-es európai uniós szabályozásában találhatók, amely a polgárok sza-
bad mozgásának elősegítésére vonatkozik bizonyos hivatalos dokumentumok kötelező felmutatásának
leegyszerűsítése által az Európai Unióban, és módosítja a 1024/2012-es európai uniós szabályozást.)

További információk a 0265-268-330-as telefonszám 193-as mellékén igényelhetők. Kapcsolattartó:
Vasile Covaciu osztályvezető.

Claudia Trif ügyvezető igazgató

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel./fax: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén  nyilvános árverésen 2019. március 28-án 11 órakor értékesítik az
alábbi javakat:
– 5.810 négyzetméter belterület/szántóterület – Marosvécs község, Disznajó falu
szám nélkül, telekkönyvszáma 50540, kataszterszáma 142/1, helyrajzi száma
426/3/1, kikiáltási ár 67.130 lej; 
– 3.000 négyzetméteres belterület/szántóterület Marosvécs község, Disznajó falu
szám nélkül,  telekkönyvszáma 50543, kataszterszáma 142/2, helyrajzi száma
426/3/2, kikiáltási ár 35.080 lej; a kikiáltási ár a becsérték 50%-a (harmadik licit). A
javak terhelve vannak Patria Bank-jelzáloggal.
A törvényes előírások alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot
formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637 –, vagy
mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; 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. 
Jelen hirdetést kifüggesztésének időpontja: 2019. március 13. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. 

Közlemény
a 2020. évi szászrégeni helyi adók 

és illetékek megállapítására vonatkozó határozattervezet
kidolgozásáról

A közigazgatási döntések átláthatóságára vonatkozó, utólagosan mó-
dosított és kiegészített 2003. évi 52-es számú törvény előírásai értel-
mében Szászrégen polgármestere közli az érdekeltekkel, hogy
elkezdődött a 2020. évre szóló szászrégeni helyi adók és illetékek meg-
állapítására vonatkozó határozattervezet kidolgozási folyamata. 

A közvitára bocsátott határozattervezettel kapcsolatos javaslatokat,
észrevételeket vagy az ajánlás értékű véleményeket a Szászrégeni Pol-
gármesteri Hivatal keretében működő tájékoztatási irodába lehet be-
nyújtani, illetve az office@primariareghin.ro e-mail-címre, továbbá a
0265-512-542-es faxszámra lehet elküldeni 2019. március 29-ig. 

A beküldött javaslatokat tartalmazó anyagokon fel kell tüntetni a kö-
vetkezőt: Kiegészítő javaslat a 2020. évi szászrégeni helyi adók és il-
letékek megállapítására vonatkozó határozattervezethez. 

Az érdekelt személyeknek vagy szervezeteknek, akik/amelyek írás-
ban közlik a javaslataikat, észrevételeiket vagy véleményüket a közvi-
tára bocsátott határozattervezettel kapcsolatban, meg kell jegyezniük,
hogy ezek a határozattervezet mely cikkelyére vagy cikkelyeire hivat-
koznak, feltüntetve a küldés időpontját és a feladó elérhetőségeit. 

Az információs anyagok a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján, illetve a hivatal www.primariareghin.ro honlapján olvashatók. 

Maria Precup polgármester 
A jegyző helyett Ştef Adriana Maria



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa: gyertyán és akác. Tel.
0747-933-367. (1688)

ELADÓ tűzifa: gyertyán és akác. Tel.
0747-620-424. (1688)

ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi
új temetőben. Tel. 00-36-30-235-
6137. (mp.-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/1722)

VÁLLALJUK lapos tető szigetelését,
garázsszigetelést, blokktető-szigete-
lést égetett bitumennel, kátránnyal.
Tel. 0743-618-971. (sz.-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést, csatornajaví-
tást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759-
467-356. (4/1660-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21056)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (16/1673)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (4/1578-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-
takarítást, festést és bádogosmunkát.
Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
március 13-án a drága jó édes-
apára, nagyapára, a mezőkölpé-
nyi születésű GÁLFI LÁSZLÓRA
halálának 18. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (25/1629-I)

Öt éve már, hogy örök álom zárta
le a szemed, azóta könnyek kö-
zött emlegetjük a te drága neved.
Búcsú nélkül mentél el egy vég-
telen útra, melyről csak vissza-
nézni lehet, de visszajönni soha.
Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, nyugalmadat nem zavarja
senki. Köszönjük, hogy éltél, és
minket szerettél, nem hagytál el
minket, előre mentél, hogy Isten
országában helyet keressél. Egy
vigaszunk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer még találkozunk
veled.
Fájó szívvel emlékezünk március
13-án GOMBOS ROZÁLIÁRA ha-
lálának 5. évfordulóján. Emlékét
őrzi férje, Laci, lánya, Rózsika,
fia, Lackó és veje, Sanyi. Nyugod-
jál békében! (7/1702-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
13-án id. SIDÓ JULIÁNNÁRA ha-
lálának 8. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (7/1721)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, testvér, anyós, rokon, jó
barát, szomszéd és ismerős, 

VERESS MAGDA 
az Orvosi Egyetem 

volt dolgozója
életének 87. évében, 2019. már-
cius 9-én örökre megpihent. 
Búcsúztatjuk és végső nyuga-
lomra helyezzük Marosvásárhe-
lyen, az új korház mögötti
temetőben 2019. március 15-én 13
órakor, unitárius szertartás szerint. 
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(20/1736-I)

Édesanyám, 
LUCIA TERNĂVEANU

szül. Duca 
(1938-2019) 

úgy döntött, hogy eltávozik az
égi családjához. Isten veled,
drága édesanyám!

Felicia. (1/1715-I)

Megrendülten és mély fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya, nagymama, ikertest-
vér, anyós, anyatárs, rokon, jó
szomszéd, 

WAGNER ERZSÉBET 
(Böske) 

szül. Balázs 
az Unitatea szövetkezet 

beszerzési osztályának főnöke
szerető szíve életének 76. évé-
ben utolsót dobbant. Drága ha-
lottunkat március 14-én 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a katolikus temető felső
kápolnájából. Emléke legyen ál-
dott, pihenése csendes! 

Szerető családja. (6/1720-I)

Fájó szívvel, könnyes szemmel
és felejthetetlen emlékekkel bú-
csúzunk szeretett, drága édes-
anyánktól, 

WAGNER ERZSÉBETTŐL. 
Isten nyugtassa békében és
csendesen! Gyászoló gyerme-
kei: Otto és Richard családjukkal
együtt. (6/1720-I)

Mély fájdalommal veszek búcsút
szeretett

IKERTESTVÉREMTŐL, 
WAGNER ERZSÉBETTŐL. 

Kérem a Jóistent, hogy vigyázza
örök álmát, és nyugtassa béké-
ben! Jucika. (6/1720-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett nagynénénktől és kereszt-
anyánktól, 

WAGNER ERZSÉBETTŐL. 
Zsolt és Tünde családjukkal
együtt. (6/1720-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk 
WAGNER ERZSÉBETTŐL. 

Együttérzünk a gyászoló család-
dal. 
Cotuţiu Ioan és családja.
(11/1725-I)

NAGYMAMA, 
soha nem felejtünk el! Nem feled-
jük el mosolyod, életerőd és azt
a szeretetet, mellyel körülvettél
minket. Robin, Tania és Ioana.
(11/1725-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, 

DÁN IBOLYA 
életének 69. évében földi éle-
tének végéhez ért.
Végső nyugalomra 2019. már-
cius 14-én 13 órakor helyezzük a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke szívünkben
örökké élni fog! 
Lánya, Ibolya, veje, Árpi, unokái:
Nimród és Brigitta. (14/1728-I)

Pihenj, te drága szív, már meg-
szűntél dobogni. Szerető jósá-
god nem tudjuk feledni, mert
elfelejteni téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulnunk ezután
élni nélküled. 
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 

CSEGEDI ÉVA 
szül. Szabó 

életének 75. évében március 
12-én megpihent. 
A temetési szertartás március
14-én 13 órakor kezdődik a ma-
gyarrégeni református ravatalo-
zóban, örök nyugalomra a
görgényszentimrei temetőbe he-
lyezzük. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket fejezzük ki

Mohai Endre kollégánknak a

szeretett NAGYMAMA elvesz-

tése miatt érzett fájdalmában.

Kívánjuk, hogy a Szentlélek

vigasztalása töltse be kollé-

gánkat, és adjon számára bé-

kességet nagymamája

hiányának elviselésében. Kol-

légái: Erika, Beáta, Krisztina.

(16/1731)
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú betegnyugdíjasokat (gradul 3). Érdeklődni a Bodoni utca 85.
szám alatt. (63326-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ – Igényeljen ezen a héten kanapétisztítást, és jutalmul FÉLÁRON mos-
suk ki szőnyegeit. További információért hívjon bizalommal a 0799-998-899-es telefonszámon. (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21061)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUNKÁST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-
644-026. (21061)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Egy könnycsepp a szemünkben
Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megma-
rad,
Mindig velünk leszel, az idő bár-
hogy is halad.
Fájdalommal emlékezünk március
13-án SZÖVÉRFI ERZSÉBETRE ha-
lálának 15. évfordulóján.
Szép emlékét szeretettel őrizzük:
férje, András, gyerekei: Enikő és
Zsolt és azok családja. (1/1713-I)

Összehívó
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesületének –

Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám, adószám: 4497205 – a ve-
zetőtanácsa, az egyesület statútumának – kiemelten a 7. és a 8. cik-
kely –, valamint a 2000. évi 26-os kormányhatározat 20. cikkelye
értelmében összehívja a tagokat rendes közgyűlésre 2019. március
29-én 10 órára az egyesület székhelyére. 

Napirenden:
1. Az igazgatótanács 2018. évi tevékenységi beszámolója.
2. A 2018. évi költségvetés végrehajtása és a pénzügyi mérleg el-

fogadása.
3. A 2019. évi költségvetés-tervezet ismertetése.
4. A cenzori bizottság 2018. évre szóló beszámolója.
5. Az egyesület statútumának megváltoztatása.
6. A közgyűlés határozattervezetének elfogadása.
7. Különfélék. 
Amennyiben a március 29-i gyűlés nem határozatképes, újra ösz-

szehívják április 2-án 10 órára az egyesület székhelyére, és ez eset-
ben a megjelentek számától függetlenül határozhat
szavazattöbséggel. 

A közgyűlésen a tagok vehetnek részt, a személyazonossági iga-
zolvány és a tagsági könyv felmutatásával. 

Az igazgatótanács nevében Szász Emeric közgazdász

A tanulók, egyetemisták és 55 év fölötti
nyugdíjasok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás ezúton
értesíti az érdekelteket, hogy március 14-én és 15-én CSAK AZ 55
ÉVEN FELÜLI NYUGDÍJASOKNAK kezdik el kibocsátani az új,
kártya (card) típusú bérleteket a Béga utca 2. szám alatt, a Tudor
negyedi Fortunánál és a Színház téri jegyirodában. 

Március 18-ától jelentkezhetnek a bérletekért a tanulók és egye-
temisták is, valamint az 55 év felüli nyugdíjasok a következő hely-
színeken:

Színház téri jegyiroda, Mihai Eminescu művelődési ház, a kom-
binátnál levő diszpécserszolgálat, a kövesdombi jegyiroda, Tudor
negyedi Fortuna, 1918. December 1. út 92. szám (az Európa panzi-
óval szemben), a vállalat székhelyén, a Béga utca 2. szám alatt, na-
ponta 8–17 óra között. 

Az igazgatótanács
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