
105 ezer euró értékű, performáns egészségügyi felszerelé-
seket adományozott a marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és
Transzplantációs Sürgősségi Intézetnek a „Mentsétek meg a
gyermekeket” szervezet a Libris online könyvesbolttal közö-
sen. Romániában évente mintegy 450 gyerek esik át szívmű-
téten, ezek közül 300-at az ezen a téren országos élvonalban
álló marosvásárhelyi intézetben végeznek el. 

Az életmentő eszközök megvásárlására az anyagi kereteket a Libris
online könyvesbolt biztosította azoknak az adományaiból, akik tőlük
könyvet vásároltak. 105 ezer euró értékben egy Maquet Servo-U típusú
lélegeztetőberendezést és egy Spectrum M4 típusú monitort adományoz-
tak a dr. Horaţiu Suciu vezette intézetnek. Emellett a „Mentsétek meg a
gyermekeket” szervezet jóvoltából négy másik performáns egészségügyi
felszerelés segíti a marosvásárhelyi csecsemők ellátását, a Maros Megyei

Kőváros huzalerdőben
Egyre bizonyosabb, hogy kőváros leszünk, hiszen a járdának és

parkolóhelynek lerakott térkövek négyzetmétere megállás nélkül
növekedik, miközben a fák lombja egyre kisebb lesz, a nyári káni-
kulában bubifrizurás koronájukkal már képtelenek a kövek sugá-
rozta hőséget enyhíteni. A fák helyett a fejünk fölött nem a semmi
feszül, ugyanis huzalok erdejét telepítették oda. Csakhogy azok nem
termelnek oxigént, nem nyelik el a szén-monoxidot, a port, a gom-
baspórákat, mint a fák, amelyeket drasztikusan megnyírnak, hogy
a huzaloknak helye legyen. És aki nagyon becsukja a szemét, az
akár faágaknak is képzelheti őket.

De visszatérve a minket körülvevő valóságra, Marosvásárhelyen
például folytatódik a Cuza Vodă utcai napipiac térkövezése. Miután
a virágágyások körüli részt korábban leaszfaltozták, nagy gépek
sok helyen összetörték maguk alatt a „piskótákat”, amelyeket ké-
sőbb kicseréltek, jelenleg az egész piacot térkővel borítják be. A
csarnok körüli járdát is jó magasan, hogy az oldalbejárat haszná-
latáról az idős emberek – akik képtelenek akkorát lépni – leszok-
janak. Egyébként a piacra vezető út olyan hepehupás lett, hogy
csak rugalmas talpú cipő viselete ajánlatos. A fő kövezők, bár ti-
tokban tartják, tudják, hogy a magas sarkú cipő viselete káros az
egészségre. Nem tesz jót a deréknak, hátnak, azért tesznek arról,
hogy aki hosszabb útra kényszerülne Marosvásárhely térköves jár-
dáin, szokjon le róla. Esős időben nagyon veszélyes például az
Enescu utca, ahol a járdakövek egy része mozog, és a magas sarok

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi 

Menyhárt Borbála

Improving Tudor,
avagy 
a tömbháznegyedek 
fejleszthetőségéről 
Április 6-án, szombaton kerül sor a
Tudor negyed napjára – az esemény-
nyel kapcsolatosan átfogó építészeti
műhelymunkát kezdeményezett az
Unda Verde Egyesület, amelyre az al-
kalmat megelőző hat napon keresztül
kerül sor Marosvásárhelyen.

____________4.
„Helyesírásunk 
a saját 
műveltségünk tükre”
Rendhagyó könyvbemutatóra került
sor múlt hét végén a Bolyai téri unitá-
rius egyházközség Dersi János termé-
ben. A fiatal temesvári újságíró, lapunk
egykori munkatársa, Farkas-Ráduly
Melánia – aki évek óta sikeresen mű-
ködteti a Szövegkovács című nyelv-
művelő portált – két kötetét is
megismerhette a teljes telt házas kö-
zönség. 

____________5. 

Fotó: Nagy Tibor

Több mint százezer eurós adomány a gyermekszívsebészetnek

Életmentő eszközök
Előfizetőink 
figyelmébe!
A húsvéti ünnepek

miatt áprilisban 
kevesebb 

A munkAnAp, 
ne feledjék 

időben megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 
0742-828-647. 



Jogi tanácsadás 
Ma délután 4 órától szerkesztőségünk marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es számú irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hoz-
zák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kap-
csolatos minden iratot.

Critical Mass
Április 7-én, vasárnap 10 órára a marosvásárhelyi Győze-
lem térre várják az esemény iránt érdeklődő kerékpározó-
kat. A kerékpáros felvonulás 10.30-kor rajtol a főtérről a
következő útvonalon: Győzelem tér – 1918. December 1.
út – Pandúrok útja – Predeal – Dózsa György utca, majd
ismét a főtér. Az útvonal hossza mintegy 5 km. A Kreakti-
vitás a forgalomban elnevezésű, 14 éven aluliaknak szánt
felvonulásra és vetélkedőre 11.15-től lehet feliratkozni. A
juniorok 12.45-től vonulnak fel, majd 13 órától tombolajá-
tékon vesznek részt. A „Mentsétek meg a gyermekeket”
egyesületet támogató adománygyűjtő akcióra 11.15-től
lehet feliratkozni, majd innen 9 ellenőrző pont érintésével
tekerhetnek a benevezők. 11 órától BMX- és Dirtbike-be-
mutató lesz, ezután az érdekeltek 11.15 és 14.30 óra kö-
zött próbálhatják ki a pályát. A helyszínen alkalom lesz
megismerni a kerékpározáshoz kötődő más programokat
és termékeket is. 

Laborkukacponthu 
Ezzel a címmel tart előadást április 9-én, kedden este 7.30-
tól a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában a Kama-
szok ifjúsági színtársulat. Az előadás a kamaszok
hétköznapjaiból kiragadott négy lehetséges életképet
mutat be a maga humorával, drámájával, viszálykodásá-
val, furcsaságával, valós vagy hamis értékrendjével.  A je-
lenetek címei: Testvérek, Laborkukacponthu, Coki,
Szentpéter, a jegyszedő. Előadják: Balog Imre, Barát Ist-
ván, Farkas Kinga, Farkas Klári, Fekete Ákos, Kósa
Emese, Kovács Nóra, Kovásznai Noémi, Újfalvi-Veres Bá-
lint, Újfalvi-Veres Dothy, Varga-Pál Petry Anna. 

Közösen kitakarítjuk 
Április 14-én, vasárnap 11 órától a kompnál találkoznak
mindazok, akik a Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezé-
sét felkarolva megtakarítják a Maros város fölötti partsza-
kaszát a szeméttől. A kesztyűket, zsákokat,
szemetesautókat, csónakokat a szervezők biztosítják. Az
idén tematikus rendezvényekkel is tarkítják az akciót. Az
esemény médiapartnerei az Erdélyi Magyar Televízió, a
Rádió GaGa, a Népújság, valamint a Punctul.ro, és szá-
mos magáncég, intézmény munkatársai is jelen lesznek. 

Casoni Ibolya egyéni kiállítása 
Április 10-én, szerdán 19 órától az egykori Divatházban
levő Casoni Art Galleryben nyílik Casoni Ibolya textilmű-
vész A tavasz reménye című egyéni kiállítása. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma budA, RiCHÁRd, 
holnap iZidOR napja.
iZidOR: görög név latin for-
májának rövidülése. Jelentése:
Izisz egyiptomi istennő aján-
déka.

3., szerda
A Nap kel 

6 óra 58 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 53 perckor. 
Az év 93 napja, 

hátravan 272 nap.
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Megyei hírek

A Eufónia pedagóguskórus 
hangversenye
Április 15-én, hétfőn 19 órától az Eufónia pedagóguskórus
a Kultúrpalota nagytermében hangversenyezik. A koncert
egyfajta zenei utazás lesz a barokk zenétől a kortárs kó-
rusmuzsikáig. Olyan szerzők művei szólalnak meg, akik
alkotásaikkal fontos helyet töltenek be a kórusirodalom-
ban. Szólisták: Szederjesi Teodóra, Bajkó Edina Klára,
Rózsa Sára. Zongorán közreműködik: László Cristina.
Ütőhangszerek: Asztalos Zsolt, karnagy, szervező: 
Strausz Imre István. 

Látó-est 
Április 10-én, jövő szerdán 17 órától a marosvásárhelyi G.
Caféban (Cuza Voda utca 33. sz.) a költészet napja alkal-
mából a Látó szépirodalmi folyóirat felolvasóestet tart.
Verseket olvasnak föl a Látó szerkesztői: Demény Péter,
Láng Zsolt, Szabó Róbert Csaba, Varga László Edgár és
Vida Gábor. A rendezvényt az idén 90 éve született 
Székely János leveleiből álló kiállítás kíséri. Az ideiglenes
tárlat összeállítója Szabó Róbert Csaba. A 11 eredeti le-
vélből álló kiállítás kizárólag a rendezvény napján, 16 órá-
tól tekinthető meg.

Nemzetközi műemlékvédő 
konferencia Segesváron 
Április 11–13. között a romániai Művelődési és Nemzeti
Identitás Minisztériuma, valamint az Országos Műemlék-
védő Hivatal, a Segesvári Polgármesteri Hivatal támoga-
tásával – a Románia ET-elnöksége alkalmából szervezett

rendezvénysorozat keretében – műemlékvédő konferen-
ciát tart. A rendezvényen több műemlékvédő hivatal, nem-
kormányzati szervezet, akadémikusok, nemzetközi hírű
szakértők vesznek részt az EU több országából. A ren-
dezvényhez kapcsolódó események a Joseph Haltrich lí-
ceumban, a zsinagóban, az Ariel Alapítvány székhelyén,
valamint az evangélikus és a Szentháromság ortodox
temlomban, illetve az Europa Nostra hálózat székhelyén
lesznek. Jelentkezni április 4-én Románia ET-elnökségé-
nek honlapján lehet a http://ly/SighisoaraConference elér-
hetőségen. 

Rákóczi-hét 
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum új-
raindulása utáni első Iskola másként héten az iskola név-
adójára emlékeznek. A rendezvénysorozat április elsején,
hétfőn kezdődött. Április 4-én, csütörtökön 15 és 17 óra
között emlékkonferenciát szerveznek az 1948-ban álla-
mosított marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Főgimnázium történetéről az A épület (Unirea líceum)
dísztermében. Előadást tartanak: Pál-Antal Sándor aka-
démikus, nyugalmazott főlevéltáros, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia külső tagja, Csedő Károly akadémikus, a
MOGYE emeritus professzora, a Román Orvostudományi
Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia tiszte-
letbeli tagja, Győrfi Zalán régész, a Maros Megyei Mú-
zeum munkatársa, László Lóránt könyvtáros, a Teleki
Téka munkatársa, Schlattner (Gampe) Julianne, a főgim-
názium igazgatói tisztét 1948-ig betöltő Gampe József
lánya. 18 órakor kiosztják a Rákóczi-díjakat. Április 5-én,
pénteken 10 órától ünnepi szentmise lesz a marosvásár-
helyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban. 11.30-
kor megkoszorúzzák II. Rákóczi Ferenc fejedelem
mellszobrát a marosvásárhelyi Vár sétányon. 

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

Novák Csaba Zoltán és Császár Károly Zsolt szenátori
irodája, illetve az RMDSZ Maros megyei szervezete in-
gyenes felkészítőt szervez a nyolcadikos képességvizs-
gára román és magyar nyelvből, valamint matematikából
a következő településeken: Dicsőszentmárton, Nyárád-
szereda, Erdőszentgyörgy, Szászrégen, Szováta. Jelent-
kezni a következő elérhetőségeken lehet:
Dicsőszentmárton – Magó Attila, tel. 0726-340-631;

Nyárádszereda – Fancsali Ferenc, tel. 0741-052-523; Er-
dőszentgyörgy – Léta Áron András, tel. 0728-235-941;
Szászrégen – Dénes József, tel. 0745-938-305; Szováta
– Kovács István, tel. 0756-839-119. A felkészítőkre áp-
rilis 6-ától a tanév végéig, hétvégeken, szombaton dél-
előttönként kerül sor a felsorolt városokban, a
jelentkezéseket követő egyeztetések alapján, a megbe-
szélt helyen. 

Ingyenes felkészítő
a nyolcadikos képességvizsgára 

Marosvásárhelyen
Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ maros-

vásárhelyi szervezete ingyenes felkészítőt szervez a nyolcadi-
kos képességvizsgára román és magyar nyelvből, valamint
matematikából. Jelentkezni lehet a következő e-mail-címen:
szaszkinga06@yahoo.com vagy a 0760-357-470-es telefonszá-
mon. A felkészítőkre április 6-ától a tanév végéig hétvégeken,
szombaton délelőttönként kerül sor Marosvásárhelyen, az
RMDSZ székházában (Dózsa György u. 9. sz.), a jelentkezé-
seket követő egyeztetések alapján. 

Ügy-félóra és Sajtóprés 
szerdán este az Erdély TV-ben

Az Ügy-félóra vendége ma 17.50-kor Kovács Zol-
tán Róbert, a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat ve-
zetője, akit a menedékház-építésről, új munkapont
létesítéséről és az önkéntesek szerepéről kérdez Hamar
Mátyás Ruben műsorvezető.

Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője és
Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke a ma este 8 órai
Sajtóprés vendégei, akikkel az EP-választások tétjéről,
az ezzel egy időben tartandó népszavazásról, a belpo-
litikai harcról és az Európai Unió helyzetéről beszélget
Farkas István műsorvezető.

Maros megyében ingyenes felkészítő a nyolcadikos képességvizsgára

Kék léggömbök vitték a hírt a magasba, hogy Marosvásárhelyen az Alpha Transilvană Alapítvány Kitartás Központjában is megemlékeztek au autizmus
világnapjáról. Este a polgármesteri hivatal épületét „öltöztették” kék fénybe.



Üzenetet küldött Jens Stoltenberg NATO-főtitkár
Klaus Iohannis államfőnek Románia NATO-csatlako-
zásának 15. évfordulója alkalmából.

Üzenetében Stoltenberg rámutat: az Észak-atlanti Szerződés
Szervezetének (NATO) bővítése nagy sikernek bizonyult, „a
stabilitás és a jólét katalizátorává” vált, ezáltal új hangokkal, új
tapasztalatokkal, új képességekkel gazdagodott a szervezet.

„Óvjuk és védjük egymást mindennemű fenyegetéstől, bár-
milyen irányból is érkezzenek ezek. Egy mindenkiért, mindenki
egyért. Románia erős és elkötelezett szövetséges, hozzájárul
közös biztonságunkhoz és védelmünkhöz, a szövetség misszió-
ihoz és műveleteihez” – fogalmazott.

A NATO-főtitkár kiemelte Romániának az afganisztáni és
koszovói hadszíntereken való jelenlétét, a lengyelországi, nem-
zetközi összetételű dandárban való részvételét, illetve hangsú-
lyozta, hogy befogadta az ország a NATO
ballisztikusrakéta-elhárító rendszerét, és meghatározó módon
hozzájárul a Fekete-tenger biztonságához. „Ez a régió stratégiai
fontosságú az euroatlanti térség biztonsága szempontjából, ezért
kiérdemli állandó odafigyelésünket, jelenlétünket” – áll még az
üzenetben.

Stoltenberg ugyanakkor méltányolja, hogy Románia idén is
védelmi célokra fordítja bruttó hazai terméke 2 százalékát, és kor-
szerűsíteni tervezi haderejét a következő tíz évben. (Agerpres) 
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Készülődnek az európai 
parlamenti választásra

Elkezdte a belügyminisztérium az előkészületeket az
európai parlamenti választásra, amelyen használni
fogják a részvételt monitorozó és a többszöri szava-
zás megelőzésére szolgáló informatikai rendszert
(SIMPV). A belügyi tárca közleménye szerint kedden
tartotta meg első ülését a május 26-án tartandó EP-
választások megszervezését koordináló központi
technikai bizottság. A testület elnöke, Carmen Dan
belügyminiszter hangsúlyozta: a szervezési teendő-
ket időben el kell végezni. Az ülésen többek között
megtárgyalták, hogy milyen feladatok hárulnak a vá-
lasztások megszervezésében és lebonyolításában
illetékes intézményekre, hangsúlyozva az ezek kö-
zötti jó együttműködés fontosságát az esetleges
rendellenességek mielőbbi kiküszöbölése érdeké-
ben. (Agerpres)

Orbán Viktor az Európai Néppárt 
magyar tagszervezeteivel egyeztetett

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke hétfőn
a karmelita kolostorban fogadta az Európai Néppárt
magyar tagszervezeteinek elnökeit – tájékoztatta
Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető
helyettes államtitkár az MTI-t. A megbeszélésen
részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, Kelemen
Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke, Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közös-
ség Pártja elnöke és Pásztor István, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség elnöke. A pártvezetők az aktuális
nemzetstratégiai és európai politikai kérdéseken túl
egyeztettek az európai parlamenti választási felké-
szülésről annak érdekében, hogy a májusban meg-
újuló EP-ben a lehető legerősebb legyen a magyar
képviselet. (MTI)

Porosenko is bejutott 
a második fordulóba

Az ukrán elnökválasztás első fordulójában leadott
szavazatok több mint 98 százalékának feldolgozása
után keddre eldőlt, hogy az élen végzett Volodimir
Zelenszkij humorista mellett Petro Porosenko hiva-
talban lévő elnök jutott be a második fordulóba, Julija
Tisomenko, a Haza (Batykivscsina) párt jelöltje kie-
sett. A hivatalos részeredmények szerint Zelenszkij
áll továbbra is magasan az élen, 30,24 százalékkal.
Porosenko támogatottsága viszont a korábbi résza-
datokhoz képest kis mértékben ugyan, de csökkent,
15,92 százalékra. Timosenko 13,39 százalékkal áll
a harmadik helyen, így a 2-3. helyen végzett két po-
litikus között mindössze 2,53 százalék a különbség.
Az április 21-én esedékes második fordulóba beke-
rülő két politikus közül, aki több voksot kap, az lesz
Ukrajna következő államfője. (MTI)

Az uniónak javítania kell 
energiatárolási kapacitásán

Az Európai Uniónak energia- és éghajlatpolitikai cél-
jainak eléréséhez javítania kell energiatárolási kapa-
citásán – közölte az Európai Számvevőszék az
energiatárolási technológiák terén jelentkező nehéz-
ségeket összegző, hétfőn közzétett tájékoztatójá-
ban. Az Európai Unió luxembourgi központú
számvevőszéke arra figyelmeztetett, hogy az unió
akkumulátorgyártó kapacitása elmarad a nemzet-
közi versenytársakétól, és nem feltétlenül fog meg-
valósulni az európai akkumulátoripari összefogás
2025-re kitűzött célja. Megállapításuk szerint az unió
a többi vezető globális régióhoz képest késésben
van az – elektromos járművekben is alkalmazott –
lítiumion-akkumulátorok gyártásához szükséges ka-
pacitás fejlesztésével. Mivel az unió az akkumulátor-
gyártási piacra csak „második szereplőként” fog
belépni, előfordulhat, hogy nehezen szerez ver-
senyelőnyt – húzták alá. (MTI)

fokozottabban balesetveszélyes. A Szabadság utcán a
hullámzóan lerakott járda miatt lehet tengeribetegséget
kapni, esetleg orra bukni, a főtéren meg egyre nagyobb
gödrök alakulnak ki, esős időben jókora pocsolyákkal.
Szándékosan nem említettem a díszkövet, mert amit Ma-
rosvásárhelyen leraknak, annak olyan a minősége, hogy
a dísz jelző nem illik rá. De a köveknél nem jobb a
munka minősége sem, nem egyenletes a felület, a kaná-
lisfedelek környéke, a házfalak melletti szakaszok nin-
csenek szépen megoldva, a kiálló szélekben könnyen
meg lehet botolni. 

Ismerősöm meséli, hogy egy osztrák kisvárosban a
romániai térkövező munkások mennyire pontos, szép
munkát végeznek. Ha azt követelik meg tőlük, úgy dol-
goznak, de itthon a jelek szerint a kétes minőségű mun-
kát is átveszik. A bosszúság megint elterelte a figyelmem
a fő kérdésről, ugyanis arra szeretnék választ találni,
hogy ekkora járdafelújítási munka során miért nem ju-
tott eszébe valakinek, hogy a járdák feltörése után ki-
alakítsák azokat a betonkanálisokat, amelyekben el
lehetne vezetni a fejünk fölött szaporodó huzalokat,
ahogy a nyugat-európai országokban szokás. Ráadásul
nem kellene csúfosan megnyírni a fákat, így hát keve-
sebb lenne a levegőben a szén-monoxid, és több az oxi-
gén. Nem csak a levegőbe, talán a lelkekbe is jutna. 

Kőváros huzalerdőben
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: Nagy Tibor

Stoltenberg: Románia erős és elkötelezett szövetséges

Ünnepi pillanat ez nemcsak számunkra, akik a pre-
fektúra intézményéhez tartozunk, de a közigazgatás
minden képviselője számára. A prefektus biztosítja
a törvényesség betartását, az állampolgári jogok
biztosításáért felel. (…) A prefektúra intézményé-
nek napja a mérlegkészítés ideje is, amikor felmér-
jük, mivel járultunk hozzá a megye jó működéséhez,
és áttekintjük jövőbeni terveinket az állampolgárok
érdekében – nyilatkozta Mircea Duşa prefektus.

Tegnap a prefektúra napja alkalmával tartott ünnepi ülés ke-
retében kitüntették az 1990 óta Maros megyében volt prefek-
tusokat: Vasile Urdea (1990–1992), Ileana Filipescu (1992),
Ioan Racolţa (1992–1995), Gavril Tiru (1995–1996), Ovidiu
Natea (1996), Dorin Florea (1996–2000), Carmen Vamanu
(2000–2001), Ioan Togănel (2001–2003), Ovidiu Natea
(2003–2004), Ciprian Dobre (2005–2008), Felicia Pop (2008–
2009), Valentin Bretfelean (2012), Alexandru Petru Frătean
(2012), Corneliu Grosu (2012–2014), Vasile Liviu Oprea
(2014–2015), Lucian Goga (2015–2018), Mircea Duşa (2018).

Az intézmény történetét Cornel Sigmirean egyetemi pro-
fesszor ismertette, a prefektúra szerepének fontosságáról Va-
sile-Adrian Boantă egyetemi előadótanár beszélt.

A prefektúra intézménye és a prefektus
A prefektúra szervezetét is a 2001. évi 9-es számú kormány-

határozat szabályozza. Ezen belül igazgatóságok működnek
(kormányprogramokkal, területi programokkal és stratégiák-
kal foglalkozó igazgatóság, a decentralizált szakigazgatást
koordináló igazgatóság, a közigazgatási bíráskodási és tör-
vényességi felügyelet igazgatósága, szakszervezetekkel és
munkáltatókkal való kapcsolatokért felelős igazgatóság, eu-
rópai integrációs és külkapcsolatokért felelős igazgatóság
stb.).

A prefektus a kormány képviselője a megyékben: centrá-
lis alárendeltségű államigazgatási szerv, amely megyei szin-
ten fejti ki tevékenységét. Dekoncentrált államigazgatási
szerv, a központi kormányzati hatalom delegátusa a me-
gyékben.

A prefektus vezeti a minisztériumoknak és a többi köz-
ponti szakigazgatási szervnek a területi közigazgatási egy-
ségekben megszervezett „decentralizált” közszolgálatai
tevékenységét. A minisztériumok decentralizált közszol-
gálatainak a vezetőit a prefektus véleményezésével neve-
zik ki és mentik fel, a törvény feltételei között. A
prefektus összehangoló-ellenőrző munkát végez, egyetér-
tésben a szakigazgatást felügyelő illetékes központi szer-
vekkel. 

Díszgyűlés a prefektúrán
Kitüntették a volt prefektusokat

Üdvözli Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Klaus
Iohannis államfő által a népszavazás kapcsán
kezdeményezett konzultációt. Mint a Mediafax
hírügynökség megkeresésére kifejtette, a kér-
désnek általánosnak és politikainak kellene len-
nie, amire igennel vagy nemmel lehet
válaszolni.

„Egy pluszkonzultáció, ha az elnök akarja, a parlamenttel
rendben van, üdvözlünk minden konzultációt. Csak ne legyen
olyan, ahogyan Băsescu járt el 2009-ben, amikor eljött a par-
lamentbe, tartott egy néhány perces beszédet, s aztán nevetve
azt mondta: konzultáltam, viszontlátásra, és elment. Nem hi-
szem, hogy – túl Băsescu cinizmusán – azt lehetne mondani,
hogy konzultáció volt, ez világos. De ugyanakkor nem tudjuk,
hogyan fog szólni a kérdés a népszavazáson. Úgy hiszem,
hogy általánosnak és politikainak kellene lennie, amire igennel
vagy nemmel lehet válaszolni, technikai részletek nélkül. A
technikai részletekhez jogi előkészületre van szükség, gyaní-
tom, hogy az elnök nem efelé indul el, hanem inkább világos
politikai elvek irányába, amiket könnyű megfogalmazni, és

amire igennel vagy nemmel lehet válaszolni” – fogalmazott a
szövetség elnöke.

Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ elmegy-e a konzultációra
a Cotroceni-palotába, Kelemen igennel válaszolt.

„Ha meghívnak, elmegyünk; mi mindig elmegyünk, hiszek
az alapvető intézményekkel – amilyen a parlament, a kormány,
az államelnöki hivatal – való lojális együttműködésben” –
emelte ki Kelemen Hunor.

Klaus Iohannis államfő hétfőn a Cotroceni-palotában meg-
tartott sajtótájékoztatójára érkező újságíróknak informális ke-
retek között elmondta, hogy konzultációra hívja a pártokat az
igazságügyi referendum témájában.

Az államelnök amúgy a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy
felszólítja a parlamentet is annak érdekében, hogy kiszélesítse
a népszavazás témakörét, hogy az „hatékonyabb és erősebb”
legyen. Iohannis az igazságügyi témákban tervezett referen-
dum kapcsán különben a múlt héten egyeztetett a civil szer-
vezetek képviselőivel. Mint ismeretes, az államfő a május
26-ai európai parlamenti választásokkal egy időben kíván re-
ferendumot szervezni. (Mediafax)

Kelemen Hunor üdvözli a referendum kapcsán 
kezdeményezett elnöki konzultációt

Mózes Edith



Sürgősségi Kórház újszülöttrészle-
gének egy nem invazív lélegeztető-
gépet, egy ventilátort, valamint egy
bilirubinszint-mérő készüléket ado-
mányoztak 45 ezer euró értékben,
a Maros Megyei Klinikai Kórház-
hoz tartozó régi szülészet újszülött-
részlege pedig egy 10 ezer eurós
újraélesztő asztallal gazdagodott. 
450 gyerekből 300-at 
Marosvásárhelyen műtenek

Romániában évente ezer körül
van a szív-érrendszeri rendellenes-
séggel világra jött csecsemők
száma, akik a szakemberek szerint
életük első évében sebészeti bea-
vatkozásra szorulnak. Ezeknek a
kis pácienseknek mintegy tíz szá-
zaléka sürgősségi esetnek minősül,

azaz már újszülöttkorban alá kell
vetni őket az életmentő beavatko-
zásnak. Romániában évente 
mintegy 450 gyerek esik át 
szívműtéten, ezek közül 300 bea-
vatkozást a marosvásárhelyi inté-
zetben végeznek el. Itt 2005 óta
több mint 3600 gyereken végeztek
szívműtétet, közülük 500-an újszü-
löttkorban estek át az életmentő be-
avatkozáson. Mivel a
marosvásárhelyi intézet országos
élvonalban áll a csecsemőkön el-
végzett komplex szívműtétek terén,
az ország különböző részeiből na-
gyon sok állapotos nő, akiknek a
magzatánál a vizsgálatok szívrend-
ellenességet mutatnak ki, Marosvá-
sárhelyre jön szülni, hogy az
újszülött minél előbb megkapja a

megfelelő ellátást a dr. Horaţiu
Suciu vezette intézetben – mutatott
rá Gabriela Alexandrescu, a
„Mentsétek meg a gyermekeket
Románia” szervezet elnöke. Mint
mondta, amikor tavaly Marosvásár-
helyen jártak, lenyűgözte őket
mindaz, amit az ott dolgozó szak-
embercsapat tesz annak érdekében,
hogy a problémás csecsemőknek
esélyt adjanak az életben mara-
dásra. 

Dr. Horaţiu Suciu, az intézet ve-
zetője rámutatott, Romániában a
gyermek-szívérsebészeteken na-
gyon kevés az elvégzett beavatko-
zás, sok gyerek problémáját nem
sikerül az országban megoldani.
Országszerte egyedül a marosvá-
sárhelyi intézetben végeznek sür-

gősségi beavatkozásokat a nap 24
órájában. 

Mint mondta, az orvoslásban
sosem lehet azt mondani, hogy
elég, mindig szükség van újabb és
újabb felszerelésekre, és sajnos az
állam „nehezen lép” ezen a téren,
ezért nagy segítséget jelentenek
számukra a civil szféra részéről ér-
kező adományok. Horaţiu Suciu el-
mondta, a marosvásárhelyi intézet
sikere abban rejlik, hogy egy
komplex szakembercsapat, a szív-
sebész mellett kardiológus, altató-
orvos, valamint neonatológus
dolgozik együtt annak érdekében,
hogy a kis páciensek életét meg-
mentsék. 
Tíz hónap alatt gyűlt össze 
a 105 ezer euró

Loredana Tudor, a Libris online
könyvesbolt marketingmenedzsere
bevallotta, megdöbbentő volt szá-
mára, amikor tavaly a projekt kap-
csán a marosvásárhelyi sürgősségi
kórházban járt, és a dr. Horaţiu Su-
ciuval folytatott beszélgetése során
elhangzott, hogy Romániában a
szívműtétre szoruló gyerekeknek
mindössze a 30 százalékát tudják
megműteni. A többiek vagy kül-
földre kerülnek, vagy meghalnak.
Ezért tartották fontosnak, hogy kor-
szerű gépekkel próbálják segíteni a
marosvásárhelyi intézet munkáját.
Az online könyvesboltnak ez a ki-
lencedik adománya. A „Mentsétek
meg a gyermekeket” szervezettel
közösen kezdeményezték a gyűj-
tést, a négy év alatt mintegy 300
ezer eurót sikerült összegyűjteni
vásárlóik jóvoltából, akik rendelés-
kor egy bizonyos összeget felkínál-
hatnak egy nemes célra. A
marosvásárhelyi gyermekszívsebé-
szetnek vásárolt két performáns ké-
szülék árát, a 105 ezer eurót tíz
hónap alatt gyűjtötték össze. 
Románia élen jár a gyermekhalan-
dóság terén

A 2017-es statisztikák szerint az
uniós országok között Romániában
a legmagasabb a gyermekhalandó-

ság, kétszerese az európai átlagnak,
országunkban minden ezer gyerek-
ből 6,7 életét veszti, még mielőtt
betöltené az egy évet. Az unió
szintjén ez az arány 3,5. Gabriela
Alexandrescu kifejtette, egyhar-
mada ezeknek a haláleseteknek
megelőzhető lenne, amennyiben a
kórházakban rendelkezésre állna a
megfelelő felszerelés. Amikor
2010-ben a „Mentsétek meg a
gyermekeket” szervezet elkezdte a
gyermekhaladóság csökkentését
célzó programját, akkor jóval ma-
gasabbak voltak az értékek, minden
ezer gyerekből 10 vesztette életét,
még mielőtt betöltötte volna az egy
évet. Az évek során 88 nőgyógyá-
szatnak, újszülöttosztálynak vásá-
roltak 550 darab egészségügyi
felszerelést, több mint négymillió
euró értékben. A beruházásokhoz
szükséges összegeket a jövedele-
madó 2 százalékából származó fel-
ajánlásokból, cégek és
magánszemélyek adományaiból, il-
letve a 2 eurós sms-kampányuk
nyomán gyűjtik össze. Az elnök
asszony megjegyezte, vidéken sok-
kal magasabb a gyermekhalandó-
ság, nagyon sok vidéki, zömében
írástudatlan nő úgy jut el a szülésig,
hogy a terhesség idején nem látja
nőgyógyász szakorvos. 

Manuela Cucerea, a sürgősségi
kórház újszülöttklinikájának a ve-
zetője rámutatott, egyre több a ko-
raszülött baba, és egyre kisebb
súllyal jönnek a világra, olyan kis
pácienseik is vannak, akiknek a
súlya nem éri el az 500 grammot. A
tapasztalat azt mutatja, hogy az or-
szág különböző részeiből hoznak a
marosvásárhelyi klinikára külön-
féle rendellenességgel világra jött
csecsemőket, és egyre gyakoribb,
hogy azok az állapotos asszonyok,
akiknél a terhesség idején kimutat-
ták, hogy probléma van a magzat-
tal, már eleve Marosvásárhelyre
jönnek szülni, mivel tudják, hogy a
csecsemő itt kapja meg a legszak-
szerűbb kezelést.
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Életmentő eszközök

Április 6-án, szombaton kerül sor a Tudor ne-
gyed napjára – az eseménnyel kapcsolatosan át-
fogó építészeti műhelymunkát kezdeményezett
az Unda Verde Egyesület, amelyre az alkalmat
megelőző hat napon keresztül kerül sor Maros-
vásárhelyen. Az Improving Tudor címet viselő
eseménysorozat nemzetközi workshopjain har-
minc építész szakos hallgató vesz részt a kolozs-
vári műszaki egyetemről és a brüsszeli La
Cambre Horta szabadegyetemről. A műhely-
munka a Tudor negyed napján ér véget, akkor
kerül sor az elkészült projektekkel kapcsolatos
beszélgetésekre, és akkor mutatják be az érdek-
lődőknek, a negyed lakóinak a workshopok
eredményeit.

A műhelymunka célja a közfigyelem felhí-
vása a szocialista korszakban épült negyedekre
olyan tematikák alapján, mint az energiaellátás
javítása, az épületek fenntarthatósága, valamint
az építészhallgatók által különböző városrende-
zési projektek létrehozása a lakóközösséggel
való beszélgetéseket követően. A workshop te-
matikáit a Tudor negyed lakóközösségének,
ezen belül az Armoniei utca 22. és 24. szám
alatti tömbházak lakóinak észrevételei alapján
dolgozza ki a harmincfős diákcsapat Klaus
Birthler, Romeo Cuc, Bernard Deprez, Angela
Kovacs, Daniela Miheţ, Roxana Pop, Isabelle
Prignot, Raluca Sabău, Marius Şoflete és Petre
Căpriţă építészek vezetésével. 

A tanulmányi helyszínt a Tudor negyed ké-
pezi, a workshopoknak a Mihai Eminescu Ifjú-

sági Ház ad otthont. A Tudor negyed napján
sorra kerülő eseményre az Armoniei utcai park-
ban kerül sor. A műhelymunka további céljai, il-
letve tematikái a következők: mi a szocialista
érában készült negyedek jövője? (e tematikában
közös tanulmányokat készítenek a hazai és a
belga hallgatók); a közösségért végzett tevé-
kenységek iránti vágy fokozása; egy, a negyedre
jellemző tömbház energetikai ellátásának javí-
tása és építészeti megújítása, rendbetétele; a ne-
gyedekre jellemző, aktuális gondokat és
lehetséges fejlesztési irányokat is tartalmazó, át-
fogó kép nyújtása; a műhelymunka során ké-
szült projekteket tartalmazó brosúra készítése és
megjelentetése. 

A workshop munkaterve szerint a két egye-
tem hallgatói közös csoportokban dolgoznak, a
szakmai közösség (építészek, várostervezők)
részt vesznek a hallgatók munkájában, illetve
segítik őket (tematikus konferenciák, tanácsok,
ötletek, információk). A műhelymunkák pénte-
kig, naponta reggel 9 és délután 6 óra között zaj-
lanak, az eredményeket pedig szombaton, a
Tudor negyed napján mutatják be. 

A projektet az Unda Verde Egyesület kezde-
ményezte, együttműködő partner a Faculté
d’Architecture La Cambre Horta – ULB, Brüsz-
szel és a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építé-
szeti Fakultása. A műhelymunkát az ASTA –
Kolozsvári Építész Szakos Hallgatók Egyesü-
lete –, az Építészek Országos Rendjének Maros
megyei fiókja, Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala, valamint a Mihai Eminescu Ifjúsági
Ház támogatja. 

Nemzetközi építész szakos műhelymunka Marosvásárhelyen 
Improving Tudor, avagy 

a tömbháznegyedek fejleszthetőségéről 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

A lista bővült, az eljárás ugyanaz. A
határőr felnyittatja a csomagtartó fede-
lét, benéz, minden rendben, mehetünk to-
vább. És mégis más. Nem migránst
keres. Medvét! Vagy mindkettőt. Bár egy
is nehezen férne be oda. De, mint hírlik,
csempészáru lett a medve, arra is fi-
gyelni kell. Tényleg, egy idő óta megint
fő téma a médiában a mesék kedves te-
nyeres-talpasa. Főleg mióta már nem is
olyan kedves. Sőt gyilkol is! Igaz, az
utóbbi azért történhetett meg, mert pro-
vokálták. Érdekes, ezt soha semmilyen
szinten nem tanulják meg, a dolgok úgy
is alakulhatnak, hogy visszafelé sül el a
provokáció. De ne politizáljunk! Most
medvézünk. Nem először tesszük. Akár
játék, akár nem, mondhatni napi rend-
szerességgel terítékre kerül a téma. Már
a Természetvédelmi Világalap (WWF)
romániai szervezete is felfigyelt arra,
hogy mindenre elszánt alakok nagyva-
dakkal, kisbocsokkal is kereskedhetnek.
Pont ezzel ne tennék? Az üzlet az üzlet.
Ha jövedelmező, mindig akad, aki koc-
káztat. Persze ez valószínűleg csak járu-
lékos foglalatosság, aligha ezért
szaporodtak el annyira nálunk a medvék.
De tény, hogy a medvecsempészet is
üggyé kezdi kinőni magát. Az ember vi-
szont, mármint a békés természetjáró, az
alkalmi kiránduló, a mezei turista nem
emiatt aggódik, hanem azért, mert fél,
hogy véletlen áldozattá válhat, ha ki-
megy a zöldbe, kiruccan a szabadba.
Vagy ha éppen a földjét műveli, állatait
legelteti, kutyáját sétáltatja stb. De mit
is mondok, a városban se biztonságos
manapság, a kukázás is kockázatos mű-
velet. Lehet, hogy a kukázókat kerül-

getve, a szemétlerakónál éppenséggel
medvecsaládba ütközünk. A tévében
mást se látni, csak főutcán, blokkok közt,
autópályán csellengő mackókat. A minap
olvastam, hogy van, ahol működésbe
hozták a medveradarokat, és naprakész-
szé, elérhetővé teszik a medvetérképeket,
hogy tudjuk, merre fordulnak meg sűrűb-
ben az állatok, melyek azok a helyek,
ahol kockázatos tartózkodnunk. Bizony,
alkalmazkodni kell! Egyik este azt tag-
lalták az illetékesek valamelyik tévécsa-
tornán, hogy a dél-erdélyi autópálya
átadása azért késik, mert még hozzá se
fogtak a fölötte átvezetendő medvefelül-
járó elkészítéséhez. Na, ezt speciel elhi-
szem: nem fogtak hozzá. De nem ez az
autópálya-hálózat lemaradásának oka!
Ebben nem a medvék a bűnbakok. In-
kább a nagykutyák. Ezen most hossza-
san élcelődhetnék, de ebbe se merüljünk
bele, hétfőn, a bolondok világnapján
eleget lehetett gúnyolódni velük, ne-
vetni rajtuk. És másokon is nyilván.
Erről jut eszembe, ma nincs semmilyen
világnap. Szünetet iktatott be valaki? És
miért? Fogalmam sincs, de van egy ja-
vaslatom. Az állatoknak, úgy általában,
van világnapjuk, a jegesmedvéknek, a
pandáknak is szenteltek a naptárban
ilyen lekötött dátumot. Legyen hát ápri-
lis 3. a barnamedvék világnapja! Ők
miért ne érdemelnék meg?! Azért, mert
túl sokan vannak, és emberi módon kez-
denek viselkedni? Egyikük egy versikét
is sugallt a jegyzetem végére: Csem-
pészáru lett a medve,/ ettől van úgy
megdermedve./ Már nem Mici, Miska,
Lackó,/ közellenség lett a mackó! Bocsi.
(N.M.K.) 

Erről jut eszembe

Kaáli Nagy Botond



Férfiasan kemény, barna kezében
három csokrot szorongatott. Úgy
surrant mellénk a főtér szombat

esti, fülledt csendjében, mint régi, bizalmas
ismerős. Nem lehetett tudni, merről jött,
merre tart, egyszer csak ott volt, és remény-
kedve kérdezte: – Vesznek virágot?

Piros, fehér, sárga kompozíciói voltak:
szegfű, frézia, jácint ízléses találkozásai. Vé-
kony, alig észrevehető madzag tartotta össze
a törékeny virágtesteket, kizárt, hogy ez az
alacsony, kopott gyerekember mesterkedte
volna rájuk ilyen szakértelemmel. Biztos
lopta valahonnan, esetleg éppen valamelyik
temetőből – gondolhatta róla bárki. Kíváncsi
voltam, van-e más magyarázata, ezért meg-
kérdeztem, mennyibe kerül egy csokor.

– Hat lej – emelte rám nagy, sötét szemét,
aztán készségesen hagyta, hogy közelebbről
is szemügyre vegyem a titokban már herva-
dásnak induló virágokat. Némi tétovázás
után választottam, és nyújtottam a pénzt. Tí-
zesem volt. A fiú szolgálatkész mozdulattal
húzta elő a zsebében lapuló, parányi pénz-
tárcát, és már számolta is a visszajárót.

– Hány éves vagy? – kérdeztem „üzletkö-
tés” után.

– Tizenegy – válaszolta nyugodt, békés
hangon, mint aki megszokta, hogy gyakran
faggatják.

– Iskolába jársz? – álltam elő a felnőttek
elmaradhatatlan kérdésével. 

– Igen, negyedikbe – nézett újra rám,
majd a megyeszékhely-
hez közel eső, Maros
menti falut is megne-
vezte, ahol nagyanyjá-
val és nyolc testvérével
lakik, és ahol az iskolája is van. 

– A szüleid? – kellemetlenkedtem tovább.
– Németben vannak. Dolgoznak – érkezett

a gyors válasz. 
– Segítenek? Küldenek pénzt?
– Nem nagyon.
– A testvéreid idősebbek nálad?
– Én vagyok a legnagyobb. A többiek óvodá-

sok, kivéve a legkisebbet, aki még nincs egyéves.
– A csokrokat nagymamád készítette? 
– Igen. A kertünkből szedi mindig. Estén-

ként és ilyenkor, hétvégén bejövök a városba,
és árulom. 

– A pénz a tied marad?
– Nem, odaadom mamámnak. Vesz be-

lőle tejet és puliszkának valót. Az lesz a va-
csora. – Egy pillanatra elhallgatott, aztán
lelkesebben tette hozzá: – Vasárnap az ócs-
kára is szoktunk menni, ott is jól lehet ke-

resni. 
– Ott mit szoktatok

árulni?
– Mikor mit. Egy

szomszédunktól gyakran
kapunk felnőttruhákat, cipőket. Azok nekünk
nem jók, így mamámmal kivisszük, és elad-
juk. 

– Amíg nem vagytok otthon, a legkisebb
testvéredre ki vigyáz?

– A nagyobbak. Ők már ügyesek, tudják,
mit kell csinálni. Egyikük még pelenkázni is
tud.

Újdonsült beszélgetőtársam meglepő
nyíltsággal válaszolgatott a kérdésekre, így
alig értünk az utca végére, már úgy tűnt,
mindent megtudtam róla, ami érdekelt. Ba-
rátaim, akikkel a virágárussal való találko-

zás előtt egy teraszos sörözőhelyet kerestünk
– lehetőleg olyat, ahol enni is lehet –, előre-
siettek, de most tanácstalanul megálltak, és
bevártak. 

– Próbálják meg arra – mutatott a felfelé
kapaszkodó utca irányába a fiú, aztán már
mondta is a legközelebbi vendéglátóegység
nevét, pontos helyét. – Ha ott nem tetszik, a
főtér túlsó oldalán is vannak még helyek –
tüsténkedett.

– Az egész várost ilyen jól ismered? – bu-
kott ki belőlem a meglepett kérdés.

– Nem, csak a vendéglős, italos helyeket.
Tudom, hova érdemes menni a virágaimmal,
hol kedvesek a pincérek. Kicsit messzebb van
egy jó nagy vendéglő – persze, a nevét is
megmondta –, ahol kaját, piát is kapok. Ott
a legjobb.

Miután elköszöntem, társaságommal a ko-
rábban mutatott irányban folytattuk utunkat.
A virágárus fiú az ellenkező irányba távolo-
dott. Talán éppen a „legjobb” helyre tartott,
ahol enni-innivalóra is számíthat. Vitte két
megmaradt csokrát és szürke, felnőttesen ko-
moly vágyait. Mindazt, amiről a nálam ma-
radt szegfű, jácint és frézia még sokáig
mesélt.

Rendhagyó könyvbemutatóra
került sor múlt hét végén a
Bolyai téri unitárius egyház-
község Dersi János termében.
A fiatal temesvári újságíró, la-
punk egykori munkatársa,
Farkas-Ráduly Melánia – aki
évek óta sikeresen működteti
a Szövegkovács című nyelv-
művelő portált –, két kötetét
is megismerhette a teljes telt
házas közönség. A Szóbuboré-
kok – Hogyan írjuk? És hogyan
ne? című könyvben 999 szó,
kifejezés, illetve mondat
helytelen és helyes változata
sorakozik fel egy-egy színes
buborékban. Az Anyanyelvi vil-
lámtanácsok – Miért nem moso-
gat a szivacs? című kiadvány
pedig a 2017-ben indult vide-
órovat szöveges, képes 
változata, 52 azonnal 
hasznosítható helyesírási 
ötlettel. 

A meglepetésekben sem szűköl-
ködő, interaktív könyvbemutatón a
szerzővel Bögözi Attila újságíró be-
szélgetett. – A helyesírásról lesz
szó, de nem akadémiai disszertá-
ciók hangzanak el, a könyvek sem
ilyen szinten foglalkoznak a helyes-
írással, hanem könnyedebb megkö-
zelítésben próbálják azt ajánlani.
Korunkban rohamosan romlik a he-
lyesírási kultúra, akárcsak az általá-
nos műveltség. Oka lehet a terjedő
gyors kultúra, a kevés olvasás és
hagyományos fogalmazás, az új
technológiák hatása. A változó vi-
lágban mégis az egyik állandó a
magyar helyesírás, amely – alapjai-
ban – évtizedek óta nem változott.
A súlyos romlás a ’90-es évek má-
sodik felétől tapasztalható, pedig a
magyar helyesírás csak felső szin-
ten bonyolult. A bemutatásra ke-
rülő, nem szokványos könyvek
szerzője sok mindent kipróbált: ta-
nított magyar nyelvet Temesréká-
son, tudósítója a Nőileg
magazinnak, de mindenekelőtt
egyik alapítója a Szövegkovács in-
ternetes vállalkozásnak, az „igényes
kéziratok műhelyének”, amely
nyelvművelő blogként is funkcio-
nál. A portál 2012-ben született, alig
három év után a MÚRE nívódíjjal
jutalmazta munkásságukat, meg-
adva ezzel azt a bizalmat, amely

szükséges ahhoz, hogy egy ilyen
vállalkozás jövője is megalapozható
legyen – vezette fel a beszélgetést
Bögözi Attila, majd arra kérte a
szerzőt, hogy meséljen e nem szok-
ványos vállalkozásról. 

– A Szövegkovácsot a kezdetek-
től első unokatestvéremmel, Ger-
gely Erikával szerkesztjük, igaz,
amióta Temesváron élek, ritkán ta-
lálkozunk. Ugyanakkor a csapat na-
gyon sokat köszönhet a férjemnek,
valamint a Népújság korrektorának,
Horváth Évának is. – 1990 óta dol-
gozom a lapnál, Melániával sok évig
dolgoztunk együtt, amikor elment
Temesvárra, megkért, hogy segítsek
be. Más hibája jobban észrevehető,
mint a sajátunk. A szövegek megér-
tését nagyon zavarja, ha sok a hiba,
mert nem tudunk a tartalomra kon-
centrálni – tette hozzá Horváth Éva,
aki a nemrég lezajlott budapesti kor-
rektorversenyről is szólt pár szót: –
Erdélyből hárman vettünk részt, és
mindhárman az első 10 között vé-
geztünk. Nagyon sok jó előadást
hallhattunk, a versenyen a 30 évnyi
tapasztalat is segített, de állandóan
kell tanulni és új dolgokat megis-
merni, habár a helyesírás általában
harmincévenként változik. 

Bögözi Attila azon kérdésére,
hogy a Szövegkovács esetében ho-
gyan szerveződik a munka (hiszen
a szerkesztők mind más városokban

élnek), a szerző elárulta: – Internet
nélkül nem lehetne működtetni, a
kollégák azonban nagyon nyitottak.
Az ötlet úgy született, hogy volt egy
periódus az életemben, amikor úgy
tűnt, hogy elveszítem a munkahe-
lyemet – ekkor jutott eszembe,
hogy jó volna egy korrektúrára sza-
kosodott vállalkozást elindítani.
Nulla vállalkozói tapasztalattal fog-
tunk neki, műszaki szerkesztést,
tördelést is végzek. Interneten ke-

resztül dolgozunk. Vallom, hogy a
helyesírásunk a saját műveltségünk
tükre, és nem mindegy, hogy mit
adunk ki a kezünkből, hiszen ,,a he-
lyesírás magas presztízsértékkel
bíró ajánlás”. 

– Ahány szerző, annyiféle szöveg.
Az átkosban az irodalmi titkárnak
nevezett egyén a kéziratok gondozá-
sával nem csak helyesírási szem-
pontból foglalkozott. Ma minden,
kézirattal kapcsolatos felelősség a
korrektorokat terheli, a szolgálatos
szerkesztő gyakran átsiklik a szöveg
fölött. Ilyen szempontból milyen
szövegekkel a legkönnyebb, illetve
legnehezebb dolgozni?

– Azokkal a legnehezebb, ame-
lyeket nem néztek át, vagy az illető
szerző nem olvasta át egyszer-két-
szer. A hangos felolvasás sokat
segít, a rádiós múltam nagy segítség
ebben. A Facebookra nagyon sok
szövegünk kerül fel, látványos a
mennyiség. A Szövegkovács Face-
book-oldalára feltett nyolc, helyte-
lenül írott szóból indult a rovatunk,
amit minden hétfőn újabb szavak-
kal pótolunk. 999 buborék van a
könyvben, szótárszerűen, a helyte-
len és a helyes változatokkal egye-
temben. 58 példamondat is van a
kötetben, illetve egy táblázat, ahova
a talált helyes és helytelen szavakat
le lehet jegyezni. 

– Van-e ebben a munkában siker-
élmény, és ha igen, akkor mi az,
mert főleg a kívülállók szemében fa-
vágásnak, mechanikus munkának
tűnik. Vannak-e kudarcélmények,
érkeztek-e visszajelzések? Végül:
kinek ajánlanád a két kötetet, és ho-
gyan tovább?

– Ha valaki úgy dönt, hogy pél-
dául a Szövegkovács hatására éke-
zeteket kezd el használni internetes
levelezésében, üzenetváltásában,
akkor az számomra már sikerél-
mény. A kudarcokból lehet a legtöb-
bet tanulni, a sikereket hamarabb
elfelejtjük. A Szövegkovácsnál sem
volt mindig rózsás a helyzet, volt
olyan időszak, amikor több hétig
nem beszélgettünk. Sok visszajel-
zést kapunk, a bejegyzésekhez
hozzá lehet szólni, a rosszindulatú
megjegyzéseket is meg kellett ta-
nulnunk kezelni. Ha kritika érkezik,
és úgy érezzük, hogy az építő jel-
legű, akkor ezt megbeszéljük. 91
hete elindítottunk egy videósoroza-
tot a Szövegkovács Facebook-olda-
lán, ezt szeretik az emberek a
legjobban, ezeket osztják meg a leg-
többen. A sorozat egyéves születés-
napjára készítettem az Anyanyelvi
villámtanácsok címet és a Miért
nem mosogat a szivacs? alcímet vi-
selő kötetet. A neves karikaturistát,
Léphaft Pált kértem meg, hogy il-
lusztrálja a könyvet. 52 villámtaná-
csot tartalmaz. Ugyanakkor készül
egy következő, ugyancsak számos
poénos illusztrációval gazdagított ki-
advány is – mondta Farkas-Ráduly
Melánia, majd a közönség kérdéseit
és az azokra adott válaszokat köve-
tően Fall Ilona, a temesvári Csiky
Gergely Állami Magyar Színház
művésznője Horváth István Tornyot
raktam című versét mondta el. A csa-
ládias hangulatú könyvbemutató
vidám, borítékos nyereményjátékkal
ért véget, amelyen köteteket és velük
kapcsolatos tárgyakat nyertek a mé-
lyen tisztelt szerencsés tagjai.

Farkas-Ráduly Melánia könyveinek bemutatójáról
„Helyesírásunk a saját műveltségünk tükre”
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Sürgősségi rendelettel mintegy
harmadára csökkentette a kormány
pénteken a tavaly év végén beveze-
tett bankadót. Az úgynevezett „kap-
zsisági illetéket” azoknak a
pénzintézeteknek kellett volna fi-
zetniük, amelyek 2 százalékot meg-
haladó bankközi hitelkamatlábat
(ROBOR) alkalmaznak, és a ne-
gyedévenként fizetendő illeték a
bank aktíváinak 0,3 százalékát (évi
1,2 százalékot) is elérhette.

A kormány a bankszektor bírála-
tai és az ország besorolásának ron-
tását kilátásba helyező
hitelminősítők jelzései nyomán
még az első negyedéves befizetési
határidő lejárta előtt visszakozott.

Az új bankadó a pénzeszközök
legfeljebb 0,4 százaléka lehet
évente, és egy sor olyan kedvez-
ményt tartalmaz, amellyel a kor-
mány a hitelezést akarja bátorítani.
Az új bankadót – amelyet félévenként
kell majd fizetni – ezért „szorgalom-
ösztönzőként” állította be Eugen Te-
odorovici pénzügyminiszter.

Az új bankadó mértékét nem a –
kormány szerint manipulálható, és
szerintük mesterségesen magasan
tartott – ROBOR-hoz kötik, hanem
egy új mutatóhoz, amelyet a bankok
közötti ténylegesen megvalósult lej-
tranzakcióknál alkalmazott kamat
átlagaként határoznak meg.

A pénzügyminiszter azt mondta:
a bankadó módosításával nem vár-
ták meg az Európai Központi Bank
jóváhagyását, mivel megkapták a
román jegybankét és a román ban-
kárszövetséggel is egyeztettek.

Viorica Dăncilă miniszterelnök a
pénteki kormányülés sajtónyilvános
első perceiben kifejtette: a bankadó
módosítása a lakossági hitelesek
törlesztőrészleteinek csökkentését
és a gazdaság hitelfeltételeinek ja-
vítását szolgálja. Mindazonáltal a
rendeletnek nincs visszamenő hatá-
lya, a ROBOR-hoz kötött korábban
leszerződött változó kamatú lejhite-
lek nem változnak, de a hitelesek-
nek lehetőségük lesz május 2-a után
a megváltozott feltételek szerint új-
rafinanszírozni hitelüket.

A szaksajtó szerint a lengyel mo-
dellhez hasonló, a pénzeszközök
évi 0,4 százalékára rúgó bankadó is
a legmagasabbak egyike az Európai
Unióban.

A kormány a tavaly év végén el-
fogadott, a gazdasági szereplők és
az ellenzék által élesen bírált adó-
ügyi rendeletének más – a magán-
nyugdíj-alapokra, energetikai
cégekre és távközlési szektorra vo-
natkozó – előírásait is módosította,
illetve elhalasztotta pénteken, kilá-
tásba helyezve ezek újratárgyalását
az érintettekkel. (MTI)
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Gasztronómiáért érdemérem a Petrynek!
Gasztronómiáért érdemérmet vett át Varga-
Pál Petry Zsolt, a Petry üzletlánc ügyvezető
igazgatója. A kitüntetést a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség elnöke adta át
március 30-án Debrecenben, a Kölcsey Köz-
pontban.

– Nagy megtiszteltetés számomra ez az elismerés,
hiszen a Petrynél mindig is arra törekszünk, hogy mi-
nőségi munkával minőségi élelmiszereket állítsunk elő.
Igyekszünk, hogy hús- és hentesárunkkal a legmaga-
sabb minőséget nyújtsuk, ezt bizonyítja a nemrég meg-
jelent Válogatott húsok termékcsalád is.

Az utóbbi években a vendéglátás is nagy szerepet
játszik a Petry életében, hiszen 2017. december 1-jén
megnyílt a Petry Grill&Wine Bistro, ahol megvaló-
sultak azok a célok, amelyekre vágytunk. A bisztró
magas színvonalát bizonyítja a Gasztronómiáért ér-
demérem is, amely szakmai elismerés, a mestersza-
kácsok többszörös étteremlátogatás után hozták meg
ezt a döntést.

A Petrynél a folyamatos fejlődést tűztük ki célul, és
az ilyen jellegű elismerések megerősítenek bennünket,
hogy jó úton járunk – mondotta Varga-Pál Petry Zsolt
ügyvezető igazgató (Petry Cégcsoport).

5,2 milliárd lejes deficittel zárt a
költségvetés februárban, ez a bruttó
hazai termék (GDP) 0,51 százaléka.
Ez kevesebb, mint amennyit egy
évvel korábban ugyanebben az idő-
szakban regisztráltak, akkor 5,5 mil-
liárd lejes hiány keletkezett két
hónap alatt (a GDP 0,58 százaléka).
Az első hónapot 700 millió lejes (a
GDP 0,07 százaléka) többlettel zárta
a költségvetés.

A pénzügyminisztérium által köz-
zétett adatok szerint az idei év első
két hónapjában a konszolidált állam-
háztartási bevételek 46,7 milliárd
lejt, azaz a GDP 4,6 százalékát teszik
ki, szemben a 2018-ban jegyzett 4,5
százalékkal. Százalékban kifejezve a
bevételek 10,4 százalékkal voltak
magasabbak az előző év azonos idő-
szakához képest. Az előző év első
két hónapjához képest a jövedéki
adóból származó bevételek (+22,2
százalék), a biztosítási járulékok
(+27 százalék) és a héabevételek
(+14,1 százalék) esetében regisztrál-
tak növekedést idén januárban és
februárban.

A pénzügyminisztérium szerint a
biztosítási járulékokból származó be-
vételeket befolyásolta a foglalkozta-
tottak számának növekedése, a bruttó
átlagkereset és a minimálbér emelése,
valamint a társadalombiztosítási járu-
lékok átruházására vonatozó új jog-
szabályi feltételek.

Az ingatlanokra kivetett adókból
és illetékekből származó bevételek
11,35 százalékkal nőttek. Másrészt
25,2 százalékkal csökkentek a bér- és
jövedelemadó-bevételek, mert 2018.
január 1-jétől a jövedelemadó-kulcs

16 százalékról 10 százalékra csök-
kent, és ennek hatásai 2018 február-
jától kezdődően érződtek. Az
Európai Unió által kifizetett össze-
gek 2,4 milliárd lejre rúgnak.

Az államháztartás kiadásai az év
első két hónapjában 51,9 milliárd lejt
tettek ki, ami 8,6 százalékkal több az
előző év azonos időszakában regiszt-
ráltnál. A személyi jellegű ráfordítá-
sok 25,2 százalékkal magasabbak,
mint 2018 első két hónapjában, a nö-
vekedést az állami szektorban, a
2017/105-ös kerettörvény alapján
nyújtott béremelések generálták. A
javakra és szolgáltatásokra fordított
kiadások 21,5 százalékkal nőttek az
előző év első két hónapjához képest.
Jelentős növekedés tapasztalható az
egészségbiztosítási alap költségveté-
sében, de az állami költségvetésben
is. A kamatkiadások is 15,7 száza-
lékkal emelkedtek. A társadalombiz-
tosítási kiadások 18 százalékkal
nőttek az előző év azonos időszaká-
hoz képest, elsősorban azért, mert
2018. július 1-jétől a nyugdíjpont
10%-kal 1000-ről 1100 lejre nőtt, il-
letve a nyugdíjasok szociális jutta-
tása 520 lejről 640 lejre emelkedett.

A beruházásokra fordított kiadá-
sok, beleértve a tőkekiadásokat, va-
lamint a hazai és külső forrásokból
finanszírozott fejlesztési programok-
hoz kapcsolódó kiadásokat, 1,6 mil-
liárd lejt tettek ki. A 2019-es évi
konszolidált költségvetés 1.022 mil-
liárd lejre becsült bruttó hazai ter-
mékre és 2,76 százalékos
GDP-arányos hiányra épül. Tavaly a
konszolidált költségvetési hiány a
GDP 2,88 százaléka volt. (Agerpres)

5,2 milliárd lejes deficittel zárt
a költségvetés februárban

Szerkesztette: Benedek István

Csökkentették a kapzsisági adót

Egy alaszkai szövetségi bíró pénteken felfüggesz-
tette Donald Trump elnök rendeletét az olaj- és gázki-
termelés engedélyezésére az Északi-Jeges-tenger
térségében, és visszaállította az előző elnök, Barack
Obama által életbe léptetett tiltást – számolt be a hírről
szombaton az amerikai sajtó.

Sharon Gleason bíró szerint Donald Trump túlter-
jeszkedett a hatáskörén, amikor engedélyezte a part
menti kitermelést az Északi-Jeges-tenger nagy térsé-
geiben és az Atlanti-óceán mintegy tucatnyi víz alatti
kanyonjában.

Döntése érvelésében a bíró hangsúlyozta: Barack
Obama olaj- és gázkitermelésre vonatkozó, 2015-ben
és 2016-ban hozott elnöki rendeleteinek megfogalma-
zása azt jelzi, hogy az előző elnök „korlátlan időre ter-
jesztette ki” a tiltást, következésképpen „csakis a
kongresszus vonhatja vissza ezeket”. A bíró leszögezte,
hogy Barack Obama tiltást kimondó rendeletei érvény-
ben maradnak mindaddig, amíg a kongresszus másként
nem dönt. Donald Trump 2017 áprilisában vonta vissza
elnöki rendelettel elődje két rendelkezését. Obama ösz-
szesen 15 ezer 377 négyzetkilométeres területet nyil-
vánított védetté, a tengeri emlősök, a mélytengeri
korallok, értékes halpopulációk és cetek, és nem utol-

sósorban alaszkai őslakosok településeinek megóvása
érdekében. A Trump-kormányzat nemcsak Alaszkánál,
hanem az Egyesült Államok más part menti vidékein
is szorgalmazza az offshore-kitermelések megindítását.
Ám miközben több, part menti tagállam ellenzi a ki-
termelést, az alaszkai politikai vezetők körében a terv
széles körű támogatást élvezett, a helyi politikusok
ettől remélték a gazdaság motorjának újraindítását. A
Trump-rendelet ellen pert indító Biológiai Sokszínűség
Központja nevű szervezet ügyvédje, Kristen Monsell
szombaton közleményben üdvözölte az alaszkai bírói
döntést. „Nagy győzelem ez az Északi-sarkvidék, a je-
gesmedvéi, a vadvilága és ott élő közösségei számára.
A törvénynek megfelelő és földgolyónk javát szolgáló
abszolút helyes döntés volt” – fogalmazott az
ügyvédnő. Erik Milito, az olaj- és gázipar kereskedelmi
szövetsége, az Amerikai Olajintézet munkatársa a The
Wall Street Journal című lapnak adott nyilatkozatában
arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntés az amerikai
energiapolitika és a jövőbeni energiatermelés központi
fontosságú térségét érinti. Az amerikai belügyminisz-
térium szóvivője a The Wall Street Journal megkere-
sésére azt közölte: folyamatban lévő vitás kérdéseket
a tárca nem kommentál. (MTI)

Egy szövetségi bíró felfüggesztette 
Trump engedélyét az olaj- és gázkitermelésre

az Északi-Jeges-tengeren

Megszavazta az aranytartalék külföldi tárolását
korlátozó jogszabályt a szenátus

A szenátus megszavazta hétfőn azt a kormánypárti
törvénykezdeményezést, amely 5 százalékra korlátozza
a külföldön tárolható aranytartalék mennyiségét.

A szenátus első házként vitatta meg a kormány fő
erejét képező PSD elnökének, Liviu Dragneának és
párttársa, Şerban Nicolae szenátornak a módosító in-
dítványát, a végső szó a képviselőházé lesz. Az indít-
vány elfogadását 60 honatya támogatta, 29-en ellene
szavaztak, 16 szenátor tartózkodott.

A törvényhozási tanács arra figyelmeztette a szená-
tust, hogy a tervezet elfogadásához az Európai Köz-
ponti Bank jóváhagyására is szükség van. A szenátus
ennek hiányában is elfogadta az indítványt, amely lé-
nyegében a külföldön tárolt aranytartalék jelentős ré-
szének hazaszállítását kezdeményezi.

Romániának jelenleg csaknem 104 tonna aranya
van, ami a nemzetközi tartalékok mintegy 10 százalé-
kát teszi ki. Ennek a mennyiségnek jelenleg a 65%-át
tárolják külföldön, a most elfogadott indítvány ezt a
hányadot maximalizálja 5%-ban. A kezdeményezők
szerint a román jegybank még a Románia 2007-es EU-
csatlakozása előtti időszakban határozott az aranytar-
talék külföldi tárolásáról. Úgy vélik, hogy azóta a
román gazdaság megerősödött, az infláció is ellenőriz-
hető szintre mérséklődött, így Románia gazdasági
helyzete jelentősen jobb. Szerintük a gazdasági kilátá-

sok is jók, a nemzeti bank pedig elég erős intézmény
ahhoz, hogy maga tárolja a tartalékot. Hangsúlyozták,
ez azért előnyös, mert Romániának nem kellene táro-
lási díjat fizetnie.
Az ellenzéki pártok a kezdeményezés ellen szavaztak

Traian Băsescu PMP-s szenátor „óriási hibának” mi-
nősítette a jogszabályt, amely szerinte nem egyéb „fe-
dezet nélküli nacionalista-populista gyakorlatnál”,
amely arra épít, hogy az egyszerű ember nem érti meg
az aranytartalékok hazaköltöztetésének nemzetközi vo-
natkozású következményeit, különös tekintettel egy
esedékes újabb világválság körülményeire.

Vlad Alexandrescu, az USR szenátora szerint ez az
intézkedés Románia teljes hitelvesztéséhez vezetne a
nemzetközi hitelpiacon, és az egyetlen hihető magya-
rázata az volna, hogy a Dăncilă-kabinet már a „zsák
fenekén kotorász”, és nem talál több pénzt a bérek és
nyugdíjak kifizetésére.

Florin Cîţu a PNL képviseletében úgy értékelte,
hogy „semmilyen gazdasági logika” nem ad okot arra,
hogy a parlament beleszóljon a jegybank monetáris po-
litikájába.

Az organikus törvények kategóriájába tartozó jog-
szabály esetében a szenátus az első megkeresett ház, a
döntő szót a képviselőház plénuma mondja ki.
(hírösszefoglaló)



Vasárnap délben Mircea Duşa
prefektus, Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke,
valamint a belügyminisztéri-
umhoz tartozó helyi egység-
vezetők, elöljárók jelenlété-
ben felavatták a marosvásár-
helyi Azomureş vegyi kombi-
nát udvarán létesített
rohammentő szolgálati mun-
kapontot, amely nemcsak az
ipari egységet szolgálja ki,
hanem a nyugati városrészt
és a környékbeli községeket
is. Az esemény díszmeghí-
vottja dr. Raed Arafat állam-
titkár, az országos sürgősségi
szolgálat vezetője volt. 

Életmentő percek 
Az ünnepségen először Mihai

Aniţei, a kombinát igazgatója szó-
lalt fel, aki elmondta, hogy a ro-
hammentő-munkapont nyitásának
gondolata több éve fogalmazódott
meg, mivel a fokozottan veszélyes-
nek minősített ipari egységnél szük-
ség van erre. A kombinát
rendelkezik saját tűzoltó- és mentő-
egységgel, azonban azok nem hagy-
hatják el a gyár területét. A
kombinátnál történnek jó dolgok is
– hangsúlyozta az igazgató –, hoz-
zátéve, hogy ez egy olyan nyerő-
nyerő kapcsolat, amelyben a
magáncég összefogott a hatóságok-
kal, hogy a közösségen segítsen. 

Handrea Călin, a megyei kataszt-
rófavédelmi felügyelőség főfel-

ügyelője kifejtette: több mint hét
éve került szóba az egység megnyi-
tása, azonban most volt lehetőség
arra, hogy meg is valósuljon, nem
egészen egy év alatt sikerült beren-
dezni. Maros megyében 14 kihelye-
zett rohammentő-munkapont
létezik. Ahol a közigazgatási egysé-
gek nyitottak voltak, ott sikerült be-
rendezni az egységet. Tavaly 1400
bevetésen voltak, ez igazolja, hogy
szükség van rá. Emellett a kombinát
környékének zsúfoltsága, a Dózsa
György utcai forgalom, az autópá-
lya és a környékbeli falvak lakossá-
gának növekedése miatt vált
szükségessé az egység megnyitása.
Egyelőre egy mentőautó és egy fe-
szítővágóval ellátott jármű áll ké-
szenlétben a kombinát udvarán,
valószínű még az idén tűzoltóautót
is kapnak. Három személy váltás-
ban 24 órás állandó szolgálatban
van, az új jármű átvétele után ezt ki-
egészítik még négy személlyel. Az
emberek a sürgősségi rohammentő
szolgálat (SMURD) alkalmazottai. 

Maria Salanţa, a megyei sürgős-
ségi szolgálat főorvosa is hangsú-
lyozta az egység fontosságát,
ugyanakkor megköszönte az önkén-
tesek szolgálatát. 

Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke elmondta: a sürgősségi men-
tőszolgálatnál az idő nem pénzt,
hanem életet jelent, és ez mindennél
fontosabb. Kiemelte a csapatszelle-
met, amely nélkül egy ilyen egység

nem működhet. Ennek a szellemé-
ben nyitott a helyi közigazgatás is,
szívesen létesít partnerkapcsolatot
más intézményekkel, magáncégek-
kel, hogy a lehető legjobb legyen a
közszolgálat megyénkben. 

Mircea Duşa prefektus szerint a
városi agglomeráció jelenti az in-
tegrált rohammentő szolgálat kiépí-
tésének legnagyobb kihívását. Erre
egyik megoldás, hogy ilyen kisebb,
de hatékony egységeket hoznak

létre, ahonnan a csapatok azonnal a
baleset helyszínére siethetnek.
Megköszönte, hogy a kombinát be-
ruházásával sikerült berendezni a
központot, majd elmondta, hogy az
idén, a kormányprogramnak megfe-
lelően, 1000 mentőautót és 400, a
mentéshez, tűzoltáshoz szükséges
különböző gépkocsikat vásárolnak,
amelyeket eljuttatnak az ország kü-
lönböző egységeihez, ennek is kö-
szönhetően jut majd a kombinátban
újonnan létesített munkapont tűzol-
tóautóhoz. 
Korszerűsödő országos rendszer 

Dr. Raed Arafat hozzáfűzte, a
rendszer fenntarthatósága időben
mérhető. Akkor működőké-
pes, ha sikerül a beavatko-
zási időt csökkenteni, és
minél több életet megmen-
teni, ehhez a potenciális bal-
esethelyszínekhez közeli
egységeket kell létesíteni.
Erre két megoldás van: az
építkezés, illetve olyan part-
nerkapcsolatok létesítése,
amelyeknek köszönhetően
munkapontokat nyithatnak.
Maros megye ezen a téren is
élen jár, hiszen mind a helyi
közigazgatási egységek,
mind a magáncég vezetői –
jelen esetben – megértették
ennek a szükségességét,
mindamellett, hogy létezik a
saját mentőegységük. Arafat

doktor elmondta, hogy míg eddig
egy mentőautó 10-15 perc alatt ért
el a város nyugati felében történt
baleset helyszínére, ez az idő 3-7
percre csökken. Ezzel szívrohamot
szenvedett, kómában levő sérülte-
ket menthetnek meg. Hozzátette,
ehhez hasonló egység van a Tudor
negyedben levő csendőrségi lakta-
nyában is, ahonnan a város észak-
keleti részét látják el. Továbbá
kifejtette, hogy tavaly 420 új men-
tőautót vásárolt a kormány, az idén
mintegy 800 különböző típusú
mentőt vásárolnak. Van egy kerete-
gyezmény 1000 tűzoltóautó beszer-
zésére, ebből 500-ra már
meghirdették a közbeszerzést, né-
hányat különleges felszerelésekkel,
berendezésekkel látnak el, mint
amilyen az erdőtüzeknél használ-
ható jármű. Remélhetőleg az idén
már át is adnak néhányat az 500-
ból. Hatvan új feszítő-vágó jármű-
vet is vásárol a kormány, ezekkel
lecserélik a régi autókat (országos
szinten 33-at). Ezenkívül mobil pa-
rancsnoki központokat is beszerez-
nek, illetve drónokat is
vásárolnának, amelyeket veszélyes
bevetésekkor használnának. Kor-
szerűsítik a helikopteres mentést is.
Szombaton és vasárnap két esetben
mentettek. A Királykőről egy 50
méteres szakadékba zuhant turistát
és a Fogarasi-havasokban levő Suru
menedékháztól egy epilepsziás ro-
hamot kapott beteget szállítottak le
csörlő segítségével. Raed Arafat
külön kiemelte a Maros megyei pél-
dát, ahol továbbra is nagyon sok ön-
kéntes – orvosi egyetemista,
középiskolás diák – teljesít szolgá-
latot, majd megdicsérte a megyei
tanácsot, hogy támogatást nyújtott
a községekben levő önkéntes tűzol-
tóegységeknek, ugyanis a polgár-
mesteri hivatalok szűkös
költségvetése miatt finanszírozás

nélkül maradtak. Elmondta, a kép-
viselőház elfogadta azt a törvény-
tervezetet, amellyel ezeket az
egységeket is átveszi a katasztrófa-
védelmi felügyelőség, ameddig a
szenátus is rábólint, a megyei tanács
támogatásának köszönhetően tart-
hatják fenn őket. Ahol van érdeklő-
dés, összefognak a hatóságok, ott sok
mindent el lehet érni, és erre kiemel-
kedő példa Maros megye – mondta
dr. Raed Arafat, majd az új egység
létrehozójának, a kombinát igazgató-
jának szimbolikusan egy SMURD
egyenkabátot ajándékozott. 

Újságírók kérdésére Raed Arafat,
elmondta: a marosvásárhelyi két vá-
rosi egység jó példa, hiszen más
nagyvárosokban is szükség van
rájuk. Konkrétan Kolozsvárt emlí-
tette, reményét fejezte ki, hogy ha-
marosan ott is nyitnak két ilyen
munkapontot, de tulajdonképpen
négyre lenne szükség, nem beszélve
Bukarestről, ahol remélhetőleg az
idén hozzáfognak egynek a megépí-
téséhez. Az önkéntes alakulatokkal
kapcsolatosan kifejtette, hogy Ro-
mániában öt megyében működnek
ilyen egységek. A törvény szerint az

alkalmazottak bérét a polgármesteri
hivatalok kellett biztosítsák, míg az
üzemanyagot központi költségve-
tésből számolták el. Az utóbbi két
évben a polgármesteri hivatalok je-
lezték, hogy nem tudják eltartani az
önkénteseket. Iaşi megyében pél-
dául teljesen felszámolták az alaku-
latokat. Az egyetlen lehetőség az
volt, hogy ezeket átvegyék a ka-
tasztrófavédelmi felügyelőségek,
ezért a minisztérium törvényjavas-
latot nyújtott be a parlamentbe. A
képviselőház egyöntetűen elfo-
gadta, ha a szenátus is rábólint, az
idén megoldják a helyzetet. Az át-
vételig a Maros Megyei Tanács azt
a megoldást találta, hogy átvállalja
a fenntartási költségeket. Az ország-
ban megyénkben van a legtöbb ön-
kéntes egység (8), Hunyad és
Szeben, illetve Arad és Máramaros
megyékben működnek hasonlók. 

A Népújság a helikopteres men-
tés korszerűsítéséről érdeklődött.
Dr. Raed Arafat elmondta, hogy je-
lenleg a marosvásárhelyi helikopter
száll ki, ha csörlős mentőszolgálatra
van szükség a hegyekben. Adott
esetben a Bukarestben állomásozó
helikoptert is bevetik. Az államtit-
kárság azon dolgozik, hogy a Kár-
pátok közelébe helyezzenek ki
több, csörlővel ellátott helikopterrel
rendelkező egységet. A közeljövő-
ben – két-három év alatt – három
ilyen egység létesítését tervezik.
Amennyiben sikeres lesz a közbe-
szerzés, egy-egy gép Viktóriavá-
rosba, Petrozsénybe és Dorna-
vatrára kerül. Időközben kiképezik
a mentőket kiszolgáló személyzetet
is. A fentiek kisebb méretű
SMURD-helikopterek lennének, de
kilátásba helyezték még öt nagyobb
típusú vásárlását is, amelyeket el-
tűnt emberek keresésére, tömeges
mentésre és tűzoltásra is bevetné-
nek. 

Az ünnepi felszólalásokat köve-
tően felvonultak az eseményen
jelen levő tűzoltók és rohammentő
alakulatok, majd dr. Raed Arafat,
Péter Ferenc és Mircea Duşa lelep-
lezték a munkapont falán elhelye-
zett táblát, ezután mindenki
megtekinthette a helyiségeket, ame-
lyeket a kombinát saját költségén
alakított ki. 

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor 
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Dr. Raed Arafat 



Május 3-áig lehet pályázni a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Szülőföldön
magyarul programra. 

A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és tanesz-
köz-, illetve hallgatói támogatási kérelem a 2018/2019-

es tanévre vonatkozik, célja a romániai magyar nyelvű
oktatás és nevelés támogatása.

A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és tanesz-
köz-támogatás 22.400 Ft-nak megfelelő lej. A hallgatói
támogatás 2.800 Ft-nak megfelelő lej.

A támogatás a 2018/2019-es tanévre egy alkalom-
mal igényelhető, benyújtási határidő május 3. (postá-
zási dátum). Ajánlott küldeményként egy eredeti
példányban, zárt borítékban az alábbi címre kell kül-
deni: U.C.D.M.R. – RMPSZ, Szülőföldön magyarul –
Pályázati Iroda, 530300 Miercurea Ciuc, Oficiul Pos-
tal nr. 1., C.P. nr. 19. Jud. Harghita

Az adatlapot, válaszborítékot és az útmutatót tartal-
mazó igénylési csomagokat át lehet venni: a gyerek által
látogatott oktatási intézményben, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) területi oktatási köz-
pontjainak irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti
képviselőinél, illetve letölthetők a www.szulofoldonma-
gyarul.ro honlapról. Az igényléssel kapcsolatos kérdése-
ikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, tel.: 0266-
244-450, e-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro

Tankönyv-, taneszköz- és hallgatói támogatás
Szülőföldön magyarul

Amint azt az előző részben is
írtuk, a törvény értelmében a köz-
érdekű adatokhoz való hozzáférés
garantált; közérdekű adatnak minő-
sül minden olyan információ, füg-
getlenül attól, hogy milyen
formában van tárolva, amely közin-
tézményekre vagy közhivatalokra
vonatkozik, vagy azok tevékeny-
sége eredményeképpen keletkezik.
Ugyanakkor elkezdtük tárgyalni a
közérdekű információk kérésének
hivatalos formáját és határidejét, le-
írva a törvényes határidőket is
(helyben, 10 vagy legkésőbb 30
napon belül, amennyiben komplex
információkról van szó).

Az információszolgáltatás egy
további feltételeként a törvény ren-
delkezik az esetleges sokszorosítási
költségekről, amelyek ellenértékét a
kérelmezőnek kell megfizetni.
Amennyiben a kérelmező az első ké-
relme elbírálása és a kért adatok köz-
lése után egy újabb kérelmet nyújt
be, ezt új kérvényként kell kezelni,
tehát nem lehet azt válaszolni, hogy
már egyszer kiadták az iratokat, a ké-
résre minden esetben válaszolni kell,
az adatokat pedig közölni.

Nem tartozik a törvény hatálya alá
a közintézmények petíciókra és au-
dienciákra vonatkozó tevékenysége,
amennyiben ezek olyan engedé-
lyekre, jóváhagyásokra, szolgáltatá-
sokra vagy bármilyen egyéb olyan
kérésre vonatkoznak, amelyek nem
tartoznak a nyilvános információk
közé. Ebben az esetben a kérelmező
kihallgatás vagy petíció keretében
kaphat információt a vitás kérdés-
ről. Ehhez az eszközhöz viszont
már csak az érintett folyamodhat, és
nem bármilyen harmadik fél.

Azon személyeknek, akiknek
saját felhasználásra vagy szakmai
érdekből, kutatási vagy tanulmányi
célból van szükségük bizonyos in-
formációkra, hozzáférésük van az
illető intézmény adatbázisához, a
törvény keretein belül, különösen a
kutatótevékenységekre vonatkozó
jogszabály rendelkezéseit figye-
lembe véve.

Fontos kitétele és pontosítása a
törvénynek, hogy a közérdekű in-
formációkra vonatkozó rendelkezé-
sek szerint közölni kell a kért
közbeszerzési szerződéseket is.

Természetesen nem lehet minden
információt nyilvánosként kezelni,
és kiszolgáltatni. A törvény egyér-
telműen meghatározza ezen infor-
mációk körét. Ennek értelmében a
következő információk nem tartoz-
nak a nyilvános információk közé:

a nemzetvédelmi információk, va-
lamint a közrenddel és közbizton-
sággal kapcsolatos információk, de
csak akkor, ha ezeket valamilyen vo-
natkozó jogszabály titkosítottnak
minősíti. A hivatalos szervek döntés-
hozatali folyamataira vonatkozó in-
formációk, valamint Románia
gazdasági és politikai érdekeire vo-
natkozó információk, amennyiben
ezek a vonatkozó jogszabályok sze-
rint titkosnak (clasificate) minősül-
nek. A kereskedelmi és pénzügyi
tevékenységre vonatkozó informá-
ciók, de csak akkor, ha ezek nyilvá-
nosságra hozatala sért valamilyen
szellemi tulajdonjogot vagy ipari
védjegyet, vagy sérti a tisztességes
versenyt. Nem nyilvános a szemé-
lyes adatokra vonatkozó információ,
illetve a bűnügyi nyomozati eljárásra
vagy egyéb fegyelmi eljárásokra vo-
natkozó adatok. Utóbbiak csak
akkor nem nyilvánosak, ha az infor-
mációközlés ezen eljárásokról befo-
lyásolná az eljárás kimenetelét,
titkos információforrást leplezne le,
vagy egy bizonyos személy életét,
testi épségét vagy egészségét veszé-
lyeztetné. Nem nyilvánosak a bíró-
sági eljárásokra vonatkozó
információk sem, amennyiben ezek
nyilvánossá tétele a méltányos eljá-
ráshoz való jogot vagy valamelyik
fél törvényes érdekét sértené. Utol-
sósorban pedig nem tartoznak a
nyilvános információkérés eljárása
alá azok az információk, amelyek a
fiatalok alkotmányos védelmével
kapcsolatos rendelkezéseket érintik.

Ezeknek az információknak a vé-
delme azon közintézmények és sze-
mélyek feladata, akik az illető
információk birtokosai, valamint az
információk biztonságáért a tör-
vény szerint megbízott állami szer-
vek is felelnek.

Azon információk, amelyek ál-
lami szervek vagy intézmények
által elkövetett törvénysértéseket se-
gítenek vagy takarnak el, nem sorol-
hatók semmilyen körülmények között
a titkosított információk körébe, nyil-
vános közérdekű információknak mi-
nősülnek. Az állampolgárok
személyes adatai csak akkor válhat-
nak közérdekű információvá, ameny-
nyiben közméltóság gyakorlásához
kötődnek, ezért például a parlamenti
képviselők vagyonnyilatkozatainak
bekérése nem ütközik személyes
adatvédelmi szempontokba, még
akkor sem, ha ennek során szemé-
lyes adatok kerülnek a nyilvánosság
elé, ugyanis ebben az esetben a köz-
érdek (hogy a választó tudja, kit is
választ) a magánérdek fölé kerül.

Fontos rendelkezés, hogy a sze-
mélyes információk a közintézmé-

nyek között nem oszthatók meg,
csak amennyiben létezik erre jog-
szabályi rendelkezés, vagy az illető
személy ehhez előzetes írásos bele-
egyezését adta (így például az
egészségügyi biztosítóház által ve-
zetett adatokat utólag a megyei
pénzügyi igazgatóságok vették át,
de erről jogszabály rendelkezett).

A nyilvános adatközlési kérés ki-
nyilvánított vagy hallgatólagos
visszautasítása kihágásnak minősül,
és a vétkes személy fegyelmi fele-
lősségét alapozza meg. Ennek érde-
kében a visszautasítástól számított
30 napon belül fegyelmi panaszt
lehet tenni az illető személy felette-
sénél, aki, amennyiben megalapo-
zottnak tartja a panaszt, 15 napon
belül közli a kért információkat, va-
lamint a kirótt fegyelmi szankciót.

Amennyiben az eljárásban a ké-
relmező személy törvényes jogában
sértve érzi magát, a kifogásolt sére-
lem ellen a fentebb részletezett tör-
vényes határidők leteltétől
számított 30 napon belül panasszal
élhet az illetékes törvényszék köz-
igazgatási kollégiumánál. A kérel-
mező lakhelye vagy az intézmény
székhelye szerint illetékes törvény-
szék hatásköre a panasz elbírálása,
és például bírói határozatban köte-
lezheti az illető intézményt a kért
információk közlésére, sőt akár er-
kölcsi és anyagi kártérítésre is. 

Az ezekben az ügyekben – első-
sorban a kérelmező által – indított
perek illetékmentesek, és gyorsított
eljárással kerülnek elbírálásra.

Végkövetkeztetésként elmond-
hatjuk, hogy a közérdekű informá-
ció kérésére vonatkozó törvény
nagyon jó és hatékony eszköz az ál-
lami intézmények felelősségre vo-
nására és a transzparencia
biztosítására, valamint a közpénz és
az állami hatékonyság felügyele-
tére. Ennek ellenére kevesen isme-
rik és használják, hazánkban
jellemző a „civil kurázsi” hiánya.

Jelen sorok írója pár éve kért
nyilvános közérdekű információ-
szolgáltatást az Egészségügyi Mi-
nisztériumtól az országos orvosi
műhibák helyzetéről, ugyanis erről
a minisztérium országos szinten
évente kell jelentést készítsen, amit
a nyilvánossággal is közölni kell a
saját weboldalára való feltöltés által.
Először haladékot kért a Miniszté-
rium a információk komplexitására
hivatkozva, végül kiderült – bírósá-
gon is –, hogy ezek az információk
nem léteznek! A jelenlegi egészség-
ügyi botrányok közepette csak
csepp a tengerben, hogy bár 2006
óta létezik ez a kötelezettség, tehát
összesen 13 jelentés kellene nyilvá-
nos legyen, egyetlenegy sem talál-
ható meg az Egészségügyi
Minisztérium honlapján. 
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Fotó: Szer Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A közérdekű adatokról (II.)

RMDSZ-tájékoztató
Köldökzsinór program

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Erdélyi szülők is igé-
nyelhetik a magyar
kormány családi tá-
mogatásait. Az er-
délyi magyar
gyermekek számára
a magyar kormány
támogatásai a Köl-
dökzsinór progra-
mon keresztül
kérvényezhetők. Az
anyasági támogatás
és a babakötvény az
Eurotrans Alapít-
vány segítségével is
igényelhető – hang-
súlyozta Nagy Zoltán-
Levente, az alapít-
vány elnöke.

Az anyasági támoga-
tás keretében gyerme-
kenként egyszeri 64.125
forint (jelenlegi árfo-
lyam szerint 966 lej), ikertestvérek
esetén gyermekenként 85.500 fo-
rint (jelenlegi árfolyam szerint
1288 lej) támogatás igényelhető. A
kérelmet a gyermek születését kö-
vető hat hónapon belül lehet be-
nyújtani – fejtette ki. Minden,
Románia területén élő, magyar ál-
lampolgársággal rendelkező gyer-
mek édesanyja kérheti az anyasági
támogatást. A kérelmező szülőnek
nem kell magyar állampolgársággal
rendelkeznie, illetve az apa jelen-
léte sem szükséges a támogatás
igénylésekor – mondta Nagy Zol-
tán-Levente.

A babakötvény keretén belül a
Magyar Államkincstár egy számlát
nyit a gyermek részére, amelyre
42.500 forintot helyez el – részle-
tezte az Eurotrans Alapítvány el-
nöke. Ez évente kamatozik, így a
megtakarítással majd a 18. évét be-
töltött gyermek rendelkezhet. A ba-
bakötvényt a 2017. június 30-a után
született gyermekekre igényelheti a
szülő vagy a gyermek törvényes
képviselője. Értelemszerűen a hat
hónaposnál idősebb gyerekek szá-
mára is lehet igényelni ezt a támo-
gatást. A támogatási adatlap mellett
szükséges a gyermek magyar anya-
könyvi kivonata és a kérelmező
személyigazolványa vagy útlevele
– magyarázta.

Fontos megjegyezni: ha a gyer-
mek még nem rendelkezik magyar

anyakönyvi kivonattal, akkor a tá-
mogatási kérelem leadásakor az
anyakönyvezési eljárás is elindul. A
dokumentáció előkészítésében és a
formanyomtatványok kitöltésében
is segít az Eurotrans Alapítvány –
hívta fel a figyelmet Nagy Zoltán-
Levente.

Az elmúlt időszakban az Euro-
trans Alapítvány munkatársai közel
ezer kérelmezőnek nyújtottak szé-
les körű segítséget annak érdeké-
ben, hogy gördülékenyen folyjon
az ügyintézés. Az alapítvány célja,
hogy ezek az információk minél
több szülőhöz eljussanak, és ezek a
lehetőségek elérhetőek legyenek
számukra, hiszen gyermekeink jö-
vője a legfontosabb – hangsú-
lyozta, majd hozzátette: az
alapítvány Erdély-szerte 34 irodá-
ban van jelen, az érdeklődők bár-
milyen kérdéssel fordulhatnak az
Eurotranshoz, hiszen a munkatár-
sak segítenek a támogatási kérelem
összeállításában, fénymásolatok
készítésében, ugyanakkor ingyenes
fordítást is biztosítanak.

A Köldökzsinór program és a
kérelmezési folyamat részleteit
megtalálják az Eurotrans 
Alapítvány honlapján (www.eu-
rotransalapitvany.ro), de az ér-
deklődők feltehetik kérdéseiket
telefonon is (0364/410-097) –
tette hozzá az Eurotrans Alapít-
vány elnöke.

Fotó: Soós Orsolya

Az év első két hónapjában a
Maros Megyei Munkaerő-el-
osztó Hivatal révén 683 nyil-
vántartott munkanélkülit
alkalmaztak, közülük 455 nő
volt.

243 személy 45 év fölötti, 147-en
35–45 év közöttiek, 110-en 25–35
közöttiek, és 183-an 25 év alattiak.
Az álláshoz jutottak között 381 vá-
roson, 302 pedig vidéken él. Az is-
kolázottság tekintetében 206-nak
középiskolai végzettsége volt, 144
általános iskolát végzett, 134 pedig
szakiskolai képesítéssel rendelke-
zett. Az állás nélküliek közül 70 fő-
iskolai végzettséggel rendelkezett,
elemi iskolai végzettsége 99-nek,
posztliceális végzettsége 30-nak
volt. A nyilvántartott munkanélkü-

liek profilja szerint 622 a nehezen
elhelyezkedők osztályába tartozott.
Az álláskeresők a lakhelyük szerinti
területi munkaerő-elosztó ügynök-
ségek nyilvántartásában kell szere-
peljenek ahhoz, hogy a 2002. évi
76-os számú törvény előírásai sze-
mélyre szabottan alkalmazhatók le-
gyenek, az érintettek részesüljenek
a munkanélküli-segélyben, illetve
az ügynökségek támogassák az el-
helyezkedésüket. Az év első két hó-
napjában 3.236 személyt vettek
nyilvántartásba, és nyújtottak szá-
mukra felvilágosítást a munkaerő-
piacon való elhelyezkedés és
munkanélküli-segély igénylése
kapcsán. Bővebben az ügynökség
tevékenységéről a www.anofm.ro
honlapon lehet tájékozódni. (szer)

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Hivatal
A munkanélküliek 

elhelyezkedését segíti



* Ma és holnap rendezik a labdarúgó-Románia-kupa elődöntőjének első mérkőzé-
seit. A párosítások: Kolozsvári CFR – Gyurgyevói Astra (ma), CSU Craiova – Kons-
tancai Viitorul (holnap). Mindkét mérkőzés 20 órakor kezdődik, és a DigiSport 1, a
Telekom Sport 1, valamint a Look Plus/Sport élőben közvetíti.

* A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntős visszavágóinak programja: Soroksár –
Puskás Akadémia, Budapest Honvéd – Budaörs, MOL Vidi – Ferencváros (ma 19
óra, TV: M4 Sport). Tegnap, lapzárta után játszották: Mezőkövesd-Zsóry – DVSC.

* Második helyről jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar U17-es labdarúgó-vá-
logatott, miután hétfőn, az utolsó selejtezőfordulóban kikapott Belgiumtól (2-4). A
belgák az első, a magyarok a második kalapból várják a csütörtöki Eb-sorsolást.

* Szoboszlai Dominik lett március legjobbja a Red Bull Salzburg labdarúgócsapa-
tánál. A 18 éves magyar válogatott játékos a szavazatok 68 százalékával Vallcit, Da-
burt és Lainert előzte meg a szurkolói versenyben.

* A magyar Országgyűlés úgy módosította a sporttörvényt, hogy a jövőben külön-
böző nemzetközi sportszövetségek magyarországi székhellyel is működhessenek.
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Megérezték a sepsiszentgyörgyi fut-
ballrajongók, hogy hétfő este sem sza-
kad meg csapatuk idei hazai
nyeretlenségi sorozata, mert alig kétez-
ren tekintették meg a Viitorul elleni igen-
csak eseménytelen találkozót a
labdarúgó 1. liga felsőházi rájátszásában.

A tengerpartiak tulajdonosa és veze-
tőedzője, Gheorghe Hagi meglehetősen
furcsa döntést hozott a találkozót meg-
előzően: teljes kezdőcsapatát kicserélte
az előző fordulóhoz képest, nyolc leg-
gyakrabban pályára lépő játékosa el sem
utazott Sepsiszentgyörgyre, hívta fel a fi-
gyelmet jelentésében az NSO. Az ok a
konstancai együttes csütörtöki, CSU
Craiova elleni kupaelődöntőjében rejlik,
a dobogós helyektől a CFR elleni hazai
vereség (0-1) után leszakadt Viitorul szá-
mára immár a második számú sorozat
élvez elsőbbséget.

A pályán viszont egy pillanatig sem
tűnt fel, hogy a tartalékok játszanak a
vendégeknél, a Viitorul az első félidő
javát a Sepsi térfelén töltötte. A lövések
azonban távolról és közelről is pontatla-
nok voltak, a legnagyobbat a hét méter-
ről célt tévesztő Viitorul-kapitány,
Achim hibázta. A szentgyörgyiek kont-
rázni próbáltak, de csupán Ştefan elfutá-
sai teremtettek veszélyt, beadásait Flores
és Nouvier is lekéste a kapu torkában.

A szünetben becserélt Vaşvarival már
ki tudta egyenlíteni az ellenfél addigi

mezőnyfölényét a Sepsi, de helyzetig
csak Tandia jutott, aki két labdaszerzés
utáni akciója végén is a kapus fölé lőtt.
A túloldalon a Viitorul braziljai közül
Rivaldinho betalált ugyan, de lesen volt,
majd Eric ollózott fölé. A kapusoknak
csak a legvégén kellett védeniük egyet-
egyet: előbb a szentgyörgyi Niczuly
ütötte ki Casap szabadrúgása után a lab-
dát a bal alsó sarok elől, a másik oldalon
Tordai fogta meg a féléves kihagyás után
visszatérő Fülöp István lövését.

Eseménytelenül, gól nélkül a Sepsi 
Hagiék ellen

BL: Kettős győzelemmel negyeddöntős 
a Veszprém és a Szeged

A Telekom Veszprém és a MOL-
Pick Szeged egyaránt kettős győze-
lemmel jutott a férfikézilabda
Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe,
miután előbbi szombaton házigaz-
daként 35-29-re nyert a portugál
Sporting CP ellen, utóbbi vasárnap
ugyancsak hazai környezetben 23-
16-ra diadalmaskodott a lengyel
Wisla Plock ellen a rájátszás vissza-
vágóján.

Veszprémben jobban kezdtek a
vendégek (1-3), de a magyar csapat
védekezése hatékonyabbá vált, így
sikerült fordítania, mivel a Sporting
csaknem nyolc percen át nem talált
a hálóba (4-3). A házigazdák lendü-
letét a portugálok időkéréssel pró-
bálták megtörni, de ez csak egy
rövid időre sikerült nekik, utána már
négygólos hátrányban voltak (11-7).
Az egyre lendületesebb, gyorsabb
hazai akciókra sokáig nem volt el-
lenszere a lisszaboni együttesnek,
ám javuló védekezésének köszön-
hetően a hajrában egy 4-1-es soro-
zattal némileg csökkentette
hátrányát. A második félidő elején
a veszprémiek csaknem hét percig
nem találtak be, így ellenfelük
egyenlített (17-17), de amikor
ismét rendezték a védekezésüket,
és újra hatékonyabbá vált a táma-
dójátékuk, egy 8-3-as szériával
megint megnyugtató előnyre tettek
szert (25-20). A hajrában pedig
már nem volt esélye a felzárkó-
zásra a Sportingnak.

Szegeden a magyar bajnokcsa-
patnak két 3-0-s szériája is volt az
első félidőben, és mivel a védeke-
zés, valamint Alilovic kapustelje-
sítménye végig hatékonynak
bizonyult, így a szünetben 13-8-ra
vezetett. A második félidő elején
Dean Bombac irányításával hétgó-
losra növelte előnyét a házigazda, ezzel végleg eldőlt
a továbbjutás. A Szeged teljesítményében ezúttal nem
volt jelentős hullámvölgy, a magas színvonalú, kie-
gyensúlyozott játék pedig végül hétgólos sikerhez ve-
zetett.

A negyeddöntőben a Veszprém a német Flensburg-
Handewittel, a Szeged a macedón Vardar Szkopjéval
találkozik. A párharcok első mérkőzéseit április 24–28-án, a visszavágókat május 1–5-én rendezik.
A Veszprém és a Szeged is egyaránt a párharc második meccsét játssza hazai pályán.

Ismét Harasztkerék képviseli majd Maros
megyét a Székely Kupa hatodik kiírásának dön-
tőjében, miután vasárnap legyőzte Jeddet.

Az előző években tapasztalt nagyfokú érdek-
lődéssel ellentétben idén csupán két (!) csapat
jelentkezett be megyénkből a Székely Kupára,
így múlt vasárnap egyenesen döntőt játszhatott
egymással a 6. ligás FC Jedd és az 5. ligás több-
szörös kupagyőztes Harasztkeréki Farel. 

A marosvásárhelyi Sziget utcai műfüves pá-
lyán rendezett találkozó első játékrészében kie-
gyensúlyozott mérkőzés folyt. A jeddiek a 20.
percben Moldován Tibor révén megszerezték a
vezetést az ellenfél kapusa, Trinnes súlyos sé-
rülését követően, Harasztkerék azonban még a
szünet előtt kiegyenlített Veres Zoltán révén 
(1-1). A második félidőt teljes mértékben Ha-
rasztkerék uralta, a jeddiek csupán kétszer ke-
rültek helyzetbe, de nem tudták kihasználni.
Védekezésben viszont sokáig állták a sarat, és
amikor már úgy tűnt, hogy sikerül újabb kapott
gól nélkül befejezni a játékot, megingott a hát-
védsoruk, Bodó Zsolt pedig megszerezte a Farel
győztes találatát (2-1).

A mérkőzés után Bányai István jeddi edző ki-

emelte csapata kitartását, az első félidőben szer-
zett gólt, és azt, hogy a második félidőben so-
káig tartani tudták az eredményt, pedig úgy tűnt,
hogy „szétverik” őket, ám végül a kihagyott
helyzetek megbosszulták magukat.

A harasztkerekiek másodedzője, Tanászi
János dicséretesként említette a jeddiek első fél-
időben mutatott játékát, de a második játékrész-
ben a Farel magabiztosan támadva uralta a
játékot, a pótkapusként beállt Mureşan sem vé-
tett, a csapat pedig ismét ott lesz a kupa hatodik
kiírásának országos döntőjében, amelynek idő-
pontját még nem szögezték le, a helyszínről is
csak feltételezések vannak egyelőre. Harasztke-
rék már kétszer hódította el a Székely Kupát,
2016-ben Szovátán, tavaly pedig Gernyeszegen
múlta felül Hargita és Kovászna megye 4. ligás
képviselőit.

A Farel a következő csapatot vonultatta fel:
Trinnes (Mureşan C.), Duka H., Gubaş (Mure-
şan A.), Pintilia, Szöllősi, Bari H., Bereczki,
Veres Z., Bodó, Ormenişan (Veres N.), Duka F.,
edzők: Nagy-Simon László, Tanászi János.

Az FC Jedd kerete: Ruja, Nagy, Magyari N.,
Szilágyi, Kocsis, Moldován, Magyari H., Kis,
Baltesz, Kiss, Soós, Orbán, Lengyel, Ádám,
Csányi. Edzők: Bányai István, Hărăstăşan Cris-
tian György.

Ismét Harasztkerék jutott a döntőbe Lemondott a Német Labdarúgó-
szövetség elnöke

Lemondott Reinhard Grindel, a Német
Labdarúgó-szövetség (DFB) elnöke. Az
57 éves sportvezető kedden jelentette be
döntését, amelynek hátterében az áll,
hogy a napokban a Spiegel magazin köz-
zétette: Grindel a DFB médiame-
nedzsmentjének felügyelőbizottsági elnö-
keként 78 ezer eurónyi jövedelmet nem
vallott be 2016-ban és 2017-ben. Emellett
a Bild híradása szerint elfogadott egy lu-
xuskarórát Hrihorij Szurkisz volt ukrán
szövetségi elnöktől, ezt Grindel később
beismerte, és hatezer euróra becsülte az
óra értékét. A botrányok kirobbanását kö-
vetően a szövetség vezetősége nem állt ki
mellette.

A DFB kedden közölte, hogy átmene-
tileg Rainer Koch alelnök és Reinhard

Rauball ligaelnök vette át a szövetség irá-
nyítását.

A 2016 áprilisában hivatalba lépő Grin-
del volt a 12. – egyben legrövidebb ideig
irányító – elnök az 1900-ban alapított
DFB élén. A német Sport1 értesülései sze-
rint Grindelt a világbajnoki ezüst- és
bronzérmes korábbi futballista, Christoph
Metzelder válthatja.

Női elnök az új-zélandi szövetség élén
Története során először került női

elnök az Új-zélandi Labdarúgó-szövetség
(NZF) élére, Johanna Woodot kedden vá-
lasztották meg a posztra. Wood tavaly ke-
rült be az NZF végrehajtó bizottságába, s
idén február óta ő képviseli az óceániai
kontinentális szövetséget a nemzetközi
szövetség (FIFA) tanácsában.

Röviden

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A szegedi Bodó Richárd (k), valamint Nemanja Obradovic (b) és José Guilherme
de Toledo, a Wisla Plock játékosai a férfikézilabda Bajnokok Ligája MOL-Pick Sze-
ged – Wisla Plock visszavágó mérkőzésén Szegeden 2019. március 31-én. 

MTI/Ujvári Sándor

A felsőház állása
1. CFR               3       3        0        0        5-1         36
2. FCSB            3       2        0        1        6-4         31
3. Craiova         3       2        0        1        4-3         29
4. Viitorul          3       1        1        1        2-2         23
5. Astra              3       0        0        3        0-4         21
6. Sepsi OSK    3       0        1        2        1-4         20

Alsóházi ranglista
1. Medgyes        3       3        0       0          6-2        25
2. Dinamo          3       2        0       1          5-2        22
3. Voluntari        3       3        0       0          6-2        20
4. Jászvásár        3       1        0       2          3-5        20
5. Botoşani         3       0        1       2          2-4        19
6. Nagyszeben   3       0        1       2          2-6        17
7. Călăraşi          3       1        0       2          3-5        15
8. Chiajna           3       0        2       1          3-4        11

Eredményjelző
Labdarúgó 1. ligás rá-
játszás, 3. forduló, fel-
sőház: Kolozsvári CFR
– Gyurgyevói Astra 
1-0, Bukaresti FCSB –
CSU Craiova 3-2, Sep-
siszentgyörgyi Sepsi
OSK – Konstancai Vii-
torul 0-0; alsóház: Bu-
karesti Dinamo –
Nagyszebeni Her-
mannstadt 2-0, Concor-
dia Chiajna – FC
Voluntari 1-2, Jászvá-
sári CSM Politehnica –
Medgyesi Gaz Metan
1-2, FC Botoşani – Du-
nărea Călăraşi 1-2.

A negyeddöntő párosítása
Vive Kielce – Paris Saint-Germain (francia)
HBC Nantes – Barcelona (spanyol)
Vardar Szkopje – MOL-Pick Szeged
Flensburg-Handewitt – Telekom Veszprém

Eredményjelző
Férfikézilabda Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért,
visszavágó:
* Telekom Veszprém – Sporting CP (portugál) 35-29 (17-14).
Továbbjutott a Veszprém kettős győzelemmel, 65-57-es
összesítéssel.
A Veszprém gólszerzői: Strlek 7, Marguc 5, Manaszkov 4,
Gajic, Mahé, Mackovsek, Lékai 3-3, Nilsson, Nenadic 2-2,
Ilic, Nagy L., Blagotinsek 1-1.
* MOL-Pick Szeged – Orlen Wisla Plock (lengyel) 23-16
(13-8). Továbbjutott a Szeged kettős győzelemmel, 45-36-os
összesítéssel.
A Szeged gólszerzői: Bánhidi 7, Bombac, Sigurmannsson 
3-3, Maqueda, Kasparek 2-2, Bodó, Balogh Zs., Canellas,
Gaber, Sostaric, Alilovic 1-1
* Vardar Szkopje (macedón) – PPD Zagreb (horvát) 32-30
(19-13), továbbjutott a Vardar Szkopje kettős győzelemmel,
59-48-as összesítéssel.
* Vive Kielce (lengyel) – Motor Zaporizzsja (ukrán) 34-29
(17-12), továbbjutott a Vive Kielce, 67-62-es összesítéssel.
* HBC Nantes (francia) – Rhein-Neckar Löwen (német) 
30-27 (14-14), továbbjutott a Nantes, 62-61-es összesítéssel.
* Flensburg-Handewitt (német) – Meskov Breszt (fehér-
orosz) 30-20 (14-8), továbbjutott a Flensburg kettős győze-
lemmel, 60-48-as összesítéssel.

A megyei győztesek

Gligor Róbert László
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Egyre valószínűbbé vált az elmúlt na-
pokban az Európai Bizottság Brexit-
ügyi főtárgyalója szerint, hogy
megállapodás nélkül szűnik meg a
brit európai uniós tagság. Michel Bar-
nier ugyanakkor azt is mondta ked-
den Brüsszelben, hogy még mindig
van remény ennek elkerülésére.

Úgy vélekedett, nem valószínű, hogy a kö-
vetkező napokban vagy a jövő héten London-
ban elfogadják a rendezett kiválást biztosító
egyezményt.

Michel Barnier azután nyilatkozott, hogy
a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) fel-
tételrendszerét tartalmazó megállapodás
egyetlen alternatívája sem kapott többséget a
londoni alsóházban hétfő éjjel.

„Londonnak ki kell jelölnie a követni kí-
vánt utat, vagy be kell mutatnia egy tervet a
jövőre nézve” – fogalmazott.

Elmondta, az unió továbbra is kész arra,
hogy Nagy-Britanniával Norvégiához hason-
lóan speciális kapcsolatot tartson fenn, illetve
arra, hogy bent tartsa a vámunióban.

Leszögezte ugyanakkor, az unió nem fogja
újratárgyalni a megállapodást, annak elfoga-
dása nélkül pedig London nem kapja meg az
EU-tagsága megszűnését követő, korábban
2020 végéig tervezett átmeneti időszak lehe-
tőségét sem.

Az Egyesült Királyság az átmeneti időszak
21 hónapjában részese maradna a vámunió-
nak és az egységes piacnak, be kellene tarta-
nia a közösségi jogot, ideértve az újonnan
elfogadott szabályokat is, eleget kellene ten-
nie a költségvetési kötelezettségeknek, vala-
mint alá kellene vetnie magát az Európai
Bíróság joghatóságának, de már nem vehetne
részt az uniós döntéshozatalban.

„Ha nincs megállapodás, nincs átmeneti
időszak” – fogalmazott.

A főtárgyaló megismételte: amennyiben az
Egyesült Királyság el akarja hagyni az Euró-
pai Uniót, ennek a két éven át tárgyalt, majd
elfogadott megállapodás a lehető legjobb és
egyetlen módja. Minden más lehetőség – a
megállapodás nélküli kiválás vagy az uniós
tagság megszűnésének tovább halasztott
végső dátuma – káros hatást váltana ki, ame-
lyek következményeit a brit parlamentnek
kell viselnie – húzta alá.

Szavai szerint a brit uniós tagság megálla-
podás nélküli megszűnése sosem szerepelt az
unió tervei között. A tárgyalások során min-
dig a mindkét fél számára lehető legjobb
megoldás megtalálása volt a cél.

„Az unióban maradó 27 tagállamnak egy-
ségesnek kell maradnia, a felkészülés egy
megállapodás nélküli Brexitre nem jelenti
azt, hogy minden zökkenőmentes lesz,
ugyanis lesznek problémák és zavarok. Az
EU ennek ellenére minden lehetséges kelle-
metlenség kezelésére felkészül” – emelte ki.

Barnier elmondta azt is, hogy a kilépés dá-
tumának halasztása azt jelentené, hogy Nagy-
Britanniának részt kell vennie a május végén
esedékes európai parlamenti választásokon.

Egyetlen alternatív javaslat sem kapott több-
séget a londoni alsóházban

A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
feltételrendszerét tartalmazó megállapodás
egyetlen alternatívája sem kapott többséget a
londoni alsóház hétfő éjszakai szavazásán.

A ház egy hete hagyta jóvá azt a képviselői
indítványt, amelynek alapján a törvényhozók
saját kezdeményezésükre szavazhatnak a
Brexit feltételrendszerét rögzítő – eddig há-
romszor elutasított – hivatalos egyezmény
különböző alternatíváiról.

Ez a brit alkotmányosság újkori történeté-
ben gyakorlatilag példátlan kísérlet arra, hogy
a parlament kivegye a kormány kezéből a
holtpontra jutott Brexit-folyamat további irá-
nyítását, annak ellenére is, hogy úgynevezett
indikatív – vagyis véleménynyilvánítási célú,
jogilag nem kötelező – szavazásokról volt
szó.

Az alternatív javaslatokról tartott szavazá-
sok múlt szerdai első fordulóján nyolc ilyen
indítvány került a ház elé, de akkor sem ka-
pott többséget egyik sem, bár az egyik, amely
átfogó és állandó jellegű vámunió fenntartá-
sát célozza az EU-val a Brexit után is, közel
járt a többség eléréséhez: a ház ezt az indít-
ványt a múlt héten 264:272 arányban vetette
el.

A szűkített, négy javaslatot tartalmazó lis-
táról tartott hétfő éjjeli szavazáson ugyanezt
a javaslatot még szorosabb, 273:276 arány-
ban utasította el a ház.

Egy másik indítvány szerint az Egyesült
Királyság a kilépés után is az Európai Sza-
badkereskedelmi Társulás (EFTA) és az Eu-
rópai Gazdasági Térség (EEA) tagja
maradna.

A harmadik szerint bármilyen típusú Bre-
xit-megállapodás parlamenti elfogadása ese-
tén a kormánynak népszavazást kell kiírnia
az adott egyezményről, mielőtt a megállapo-
dás életbe léphetne, a negyedik pedig megtil-
taná a megállapodás nélküli kilépést, akár a
Brexit-folyamat elindításáról hozott döntés
visszavonása árán is.

A hétfő éjjeli szavazáson azonban ezek
egyike sem kapott többséget.

Az EU-val novemberben elért 585 oldalas
hivatalos Brexit-megállapodást és a hozzá
kapcsolódó – a jövőbeni kétoldalú kapcsolat-
rendszert egyelőre vázlatosan körvonalazó –
politikai nyilatkozatot a londoni alsóház elő-
ször január 15-én, a brit parlamentarizmus
történetében példátlan, 230 fős többséggel, a
március 12-i második szavazáson 149 fős
többséggel utasította el.

A konzervatív párti brit kormány múlt pén-
teken harmadszor is a ház elé terjesztette a
Brexit-megállapodást – leválasztva róla a po-
litikai nyilatkozatot –, ám a képviselők ezút-
tal 58 fős többséggel ismét elutasították az
egyezményt.

A brit EU-tagság az eredeti menetrend
alapján pénteken, a harmadik szavazás nap-
ján közép-európai idő szerint éjfélkor meg-
szűnt volna, de Theresa May miniszterelnök

már a Brexit-megállapodás második alsóházi
elutasítása után kezdeményezte az EU-nál a
kilépés elhalasztását június 30-ig.

A március végi EU-csúcson született
kompromisszumos megoldás szerint az Eu-
rópai Unió május 22-ig tartó halasztásba
egyezett bele, de ehhez a Brexit-egyezményt
a korábbi kilépési határidőig, vagyis péntek
éjjelig jóvá kellett volna hagynia a brit parla-
mentnek.

Miután azonban ez nem történt meg, érvé-
nyét vesztette a rendezett brit kilépésre meg-
állapított május 22-i határidő, és életbe lépett
egy új: Londonnak immár április 12-éig, 
vagyis jövő péntekig jeleznie kell a Brexit-
folyamat további menetével kapcsolatos ter-
veit, és azt, hogy ha e határidő
meghosszabbítását kéri, akkor hajlandó-e
részt venni a május végén esedékes európai
parlamenti választásokon.

Az április 12-i határidő meghosszabbításá-
hoz is szükséges az EU-ban maradó 27 tag-
ország egyhangú jóváhagyása.

Az elmúlt napok alsóházi szavazásai nyo-
mán a Brexit-folyamatban teljes patthelyzet
állt be: jelenleg nincs elfogadott megállapo-
dás a kilépés feltételeiről, a ház kétszer elve-
tette az összes beterjesztett alternatív
megoldást is, és az utóbbi hetekben több sza-
vazáson nagy többséggel a megállapodás nél-
küli kilépést is elutasította.

A megállapodás nélküli Brexit kockázata
azonban nem szűnt meg. Ha ugyanis a jövő
pénteki határidőig nincs előrelépés a további
Brexit-menetrend ügyében, és ha az EU a
Brexit-határidő újabb halasztása fejében ra-
gaszkodik a brit részvételhez az EP-választá-
sokon, ám ezt a brit kormány elutasítja, akkor
jövő pénteken a brit EU-tagság elvileg meg-
állapodás nélkül megszűnhet.
Több mint 50 ezer EU-állampolgár folyamodott
letelepedési engedélyért az első hétvégén

Több mint 50 ezer külföldi EU-állampol-
gár folyamodott letelepedett státusért a brit
hatóságokhoz az új elbírálási rendszer szom-
bati teljes körű indulása óta – közölte hétfőn
a brit belügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint már a rendszer
próbaüzeme alatt, amely hét hónapig tartott,
230 ezren benyújtották letelepedési folya-
modványukat – ezek közül 210 ezret a ható-
ságok már elbíráltak –, vagyis eddig több
mint 280 ezer külföldi EU-állampolgár igé-
nyelte a letelepedett jogi státust.

A brit kormány döntése alapján azok a kül-
földi EU-polgárok, akik törvényesen és élet-
vitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit
EU-tagság megszűnése (Brexit) után is ma-
radhatnak az országban, és érvényben marad-
nak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett
státusért – vagyis meghatározatlan időre
szóló tartózkodási engedélyért – kell folya-
modniuk a brit belügyminisztériumhoz.

A brit kormány egy hete országos kam-
pányt is indított, arra biztatva a külföldi EU-
állampolgárokat, hogy maradjanak
Nagy-Britanniában és folyamodjanak a lete-

lepedett státusért.A kampányfelhívások or-
szágszerte hatezer helyszínen láthatók, bele-
értve az összes brit nagyvárost.

A köztéri óriásplakátokat a rendszer
szombati indulása óta figyelemfelkeltő
módon összeállított televíziós és rádiós rek-
lámok egészítik ki, és ugyanezek a hirdeté-
sek megjelentek a közösségi portálok
felületein is.

A kampány első szakasza, amelyre a kor-
mány 3,75 millió fontot fordított, egy hóna-
pig tart, de a belügyminisztérium
tájékoztatása szerint London a következő két
évben is tervez hasonló tájékoztató tevékeny-
ségeket, biztosítandó, hogy a külföldi EU-ál-
lampolgárok pontosan értsék, mi a teendőjük
a letelepedett státus megszerzése végett.

A kampány angol nyelven folyik, de online
felületeken elérhető lesz a tartalom az Euró-
pai Unióban hivatalos összes nyelven.

A rendszer sikeres működése érdekében a
belügyminisztérium több mint 1500 fős al-
kalmazotti gárdát toborzott kifejezetten a fo-
lyamodványok elbírálására, és új központot
alakított ki a telefonon, e-mailben és online
felületeken érkező megkeresések, kérdések
feldolgozására.

A kérelmet a legegyszerűbben a külön e
célra kifejlesztett mobilalkalmazás – EU Exit
ID Document Check App – használatával
lehet benyújtani, de akik nem akarják vagy
nem tudják ezt az alkalmazást használni, pos-
tán is elküldhetik a minisztériumnak útleve-
lüket vagy egyéb személyazonosító
okmányaikat.

Sajid Javid belügyminiszter hétfői tájékoz-
tatásában közölte: az Apple gyártotta mobil-
eszközökön az idei év végéig válik
hozzáférhetővé ez az alkalmazás.

A belügyi tárca szerint a külföldi EU-ál-
lampolgároknak legalább 2020. december
31-éig lesz idejük tartós nagy-britanniai lete-
lepedésük engedélyeztetésére, akár életbe lép
a Brexit feltételeit tartalmazó – az alsóház
által eddig háromszor elutasított – megálla-
podás, akár nem.

Theresa May brit miniszterelnök már janu-
árban bejelentette, hogy a korábbi tervekkel
ellentétben ingyenes lesz a külföldi EU-ál-
lampolgárok számára a Brexit utáni időre
szóló tartós letelepedési engedély kérelme-
zése, és akik az engedélyezési rendszer pró-
baüzemeinek időszakában már befizették a
díjat, visszakapják pénzüket.

Az eredeti tervek alapján a letelepedési en-
gedélyért folyamodó felnőtteknek 65 font, a
16 évnél fiatalabbaknak 32,50 font eljárási
díjat kellett volna fizetniük.

A belügyminisztériumi útmutatás szerint a
Nagy-Britanniában élő és maradni kívánó
külföldi EU-állampolgároknak csak annyi a
feladatuk, hogy igazolják személyazonossá-
gukat és azt, hogy életvitelszerűen Nagy-Bri-
tanniában élnek. Emellett be kell jelenteniük,
ha korábban elmarasztaló bírósági ítélet szü-
letett ellenük valamely bűncselekmény miatt.
(MTI)

Egyre valószínűbb a megállapodás nélküli Brexit

Az Egyesült Államok leállí-
totta az F-35-ös vadászgépek
fogadásához és hadrendbe ál-
lításához szükséges felszere-
lések és kézikönyvek
szállítását Törökországnak –
jelentette be hétfőn Charles
Summers, a védelmi miniszté-
rium szóvivője.

A szóvivő közölte, hogy az Egye-
sült Államok világosan értésére
adta Törökországnak: elfogadhatat-
lannak tartja, hogy Sz-400-as orosz
rakétavédelmi rendszert vásárol,
Ankara azonban nem változtatott
döntésén, és folytatja a tárgyaláso-
kat az orosz fegyverzet megvételé-
ről. Washington ezért mindaddig
felfüggeszti az F-35-ös vadászbom-
bázók egyelőre még csak tervezett
szállításához szükséges felszerelé-
seket, amíg Ankara fel nem hagy az
orosz fegyverzet vásárlásának ter-
vével – szögezte le a szóvivő.

Summers hangsúlyozta: a felsze-
relések és kézikönyvek leszállításá-
nak felfüggesztése csupán az első
lépés, amennyiben ugyanis Ankara

továbbra is tárgyal Moszkvával,
Washington felmondja a vadász-
bombázók eladásáról kötött megál-
lapodást. „Amennyiben
Törökország megveszi az Sz-400-
as védelmi rendszert, kockáztatja
további részvételét az F-35-ös prog-
ramban” – fogalmazott a Pentagon
szóvivője.

Az Egyesült Államok és Ankara
más NATO-szövetségesei már több-
ször panaszt emeltek Ankara terve
ellen, azzal érvelve, hogy részben
az orosz fegyverzet nem felel meg
az észak-atlanti szövetség szabvá-
nyainak, részben pedig biztonsági
fenyegetést jelent amerikai fegyver-
zet eladása olyan országnak, amely
közben oroszokkal folytat katonai
együttműködést.

A múlt hónapban Curtis Scapar-
rotti tábornok, az Egyesült Államok
európai haderejének vezetője egy
kongresszusi meghallgatáson kife-
jezte aggodalmát a török–orosz tár-
gyalások miatt. Mint fogalmazott: a
legjobb tanács, amit adhat, hogy
Washington ne működjék együtt

olyan szövetségessel, amely az
amerikai hadsereg legfejlettebb ké-
pességeit fenyegető orosz fegyver-
rendszert vásárol. A tábornok
egyetértett amerikai szakértők azon
álláspontjával is, hogy
Moszkva így hozzáfér-
hetne a legkifinomultabb
amerikai haditechnikához,
és kifejleszthetne az F-35-
ös vadászgépek semlege-
sítésére alkalmas saját
bombázót.

Az Egyesült Államok és
Törökország száz darab
ötödik generációs F-35-ös
harci repülőgép eladásáról
kötött megállapodást, az
első két vadászgépet az
idén júniusban kellene le-
szállítania az amerikai fél-
nek.

A Pentagon szóvivője
ugyanakkor azt is közölte,
hogy Washington egyelőre
nem szakítja meg a tárgya-
lásokat Ankarával.

Mevlüt Cavusoglu

török külügyminiszter a múlt pén-
teken egy Szergej Lavrov orosz kül-
ügyminiszterrel tartott közös
törökországi sajtókonferencián azt
jelentette be, hogy folytatják a tár-

gyalásokat Moszkvával. A török
diplomácia irányítója egyúttal
hangsúlyozta, hogy Ankara eleget
tesz az F-35-ös programban vállalt
kötelezettségeinek. (MTI)

Washington leállította az F-35-ös vadászgépekhez szükséges felszerelések szállítását Ankarának

Forrás: Wikipédia



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kertes ház új bútorzattal. Tel.
0747-539-055. (17/1941)

ELADÓ egyszobás, félszuterén lakás, 47
m2, felújítva, közel a Maurer Rezidence
lakónegyedhez. 30.000 euró. Tel. 0751-
254-203.(9/2050)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0748-854-
362. (13/2088)

ELADÓ kétsoros törökbúzavető gép.
Tel. 0748-951-595. (20/2095-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

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

VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab
lemez, cserép), szigetelést, ácsmun-
kát és bármilyen más munkát. Tel.
0748-669-239. (4/1837-I)

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és sze-
relését különféle anyagokból, cserép-
átforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (10/2008-I)

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

VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javí-
tást (lemezből vagy cserépből), bár-
milyen kicsi javítást stb. Tel.
0745-680-818. (16/2058-I)

VÁLLALUNK szobafestést, mázo-
lást, lépcsőházfestést, padló- és fali-
csempe-lerakást, átalakításokat,
szigetelést garanciával. Tel. 0746-
552-473. (1/2075-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel
gondolunk JÁNI JÓZSEF 
ISTVÁNRA halálának 10. évfordu-
lóján. Áldott emlékét őrzi özve-
gye, Ilonka, lánya, Jutka és
családja. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (v.-I)

Kegyelettel emlékezünk id.
VARGA ELEKRE halálának 6. év-
fordulóján. 
Az élet csendesen halad tovább,
de emléke elkísér egy életen át.
Emlékét őrzi felesége, fia, menye
és az unokák, családjukkal
együtt. Emléke legyen áldott az
élők szívében. (9/2007)

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó feleségre, szerető
anyára, gondoskodó nagyma-
mára, CSÁTHI IRÉNRE halálának
negyedik évfordulóján. Emléke
legyen áldott! A szerető család.
(3/2043-I)

Megrendülten emlékezünk a húsz
éve elhunyt drága édesapára,
nagyapára, id. FÁBIÁN GÉZÁRA,
a Minszki volt alkalmazottjára.
Derűje, családösszetartó szere-
tete tovább él bennünk. Gondol-
janak Rá egy percre. Gyermekei:
Géza, Irén, Zsuzsi és családjuk.
(3/2072-I)

Egy pillanat alatt elszállt életed,
kegyetlen volt a sors, hamar el-
vett, de a te szíved emléke itt ma-
radt közöttünk.
Fájó szívvel emlékeztünk április
2-án BARABÁSI LUKÁCSRA ha-
lálának 9. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, Rozália, fia, László,
menye, Rodika, unokái: Loránd
és Róbert. Nyugodjál békében!
(16/2091)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, dédmama, anyatárs, test-
vér, rokon, szomszéd, ismerős, 

özv. NOVÁK ERZSÉBET 
szül. Török 

a Centrofarm volt dolgozója 
életének 81. évében csendesen
megpihent. Temetése április 4-én
du. 3 órától lesz az új kórház mö-
götti temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei. (5/2079-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,  hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédapa, a székelyvajai szü-
letésű 

PUSKÁS MÁRTON 
92. évében, 2019. április 2-án,
hosszas szenvedés után csende-
sen megpihent. Drága halottunk
temetése április 4-én, csütörtö-
kön 14 órától lesz Székelyvajá-
ban, református szertartás
szerint. 
Búcsúzik tőle felesége, két gyer-
meke, hat unokája, négy déduno-
kája, két veje és menye.
(11/2085-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy szeretett fiunk, testvér,
rokon, barát, szomszéd és mun-
katárs, 

ifj. BUCUR SÁNDOR 
életének 42. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése április 4-én 13
órától lesz a marosszentgyörgyi
új temetőben (a nagy klinika mel-
lett), református szertartás sze-
rint. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (15/2090-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomo-
rúbb napjára, április 3-ára, ami-
kor gyermekünk, ifj. BALOG
LAJOS (Szútyi) hét éve örökre el-
távozott közülünk. Emlékét
örökre őrizzük. 
Szülei, testvérei, kislánya, Csilla,
rokonai, ismerősei. 
Nyugodj békében! (1/2041)

A ROmARis CÉG Jedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és GÉ-
PÉSZT exkavátorra, buldózerre. Tel. 0265/446-133, 0733-933-702.
(21154-I)

A TimkO pÉksÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe (program: 5-
13 és 13-21 óra között, vagy csak középen, 6-14 óra között), MUN-
KÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej) és 3. fokú
BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3). Érdeklődni  hétköznapokon
7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63436)

sZAkÁCsOT/sZAkÁCsnőT alkalmazunk a SÖRHÁZBA, Ma-
rosvásárhelyen. Ha felelősségteljes személy vagy, és jó csapatszellem
jellemez, várunk a Sörház csapatába, ahol családias környezetben, mo-
dern munkakörülmények között díjazzuk a minőségi munkát és a ki-
váló hozzáállást. Előnyben részesülsz, ha tapasztalattal is rendelkezel.
Küldj nekünk önéletrajzot a jazzdome@gmail.com e-mail-címre, vagy
részletekért hívj a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz.-I)

A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21095)

sZendviCskÉsZÍTőT alkalmazunk. Tel. 0741-215-738. (63456-I)

keRÉkpÁR-össZesZeReLő mŰHeLYbe (Marosvásárhely,
Neuzer Kft.) jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁR-
SAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806
vagy e-mail: info@neuzer.ro (21094)

ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számító-
gép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (63445-I)

ALkALmAZunk sZiTAnYOmAT-kÉsZÍTőT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fele-
lősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a
szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy a
cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)

TÁpGYÁRTÁssAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL
FOGLALKOZÓ CÉG munkatársakat keres: RAKODÓMUNKÁST,
ZSÁKOLÓT és BAROMFIGONDOZÓT.  Tel. 0725-578-030. E-mail-
cím: anfeed@anfeed.ro (sz.-I)

RAkOdÓmunkÁsT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. (24/2067-I)

szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Gépkocsivezetők figyelmébe
marosvásárhely polgármesteri Hi-

vatala, a közterület-felügyelő hivatal
révén, tájékoztatja a gépkocsivezetőket, hogy
április 4-től, csütörtöktől kezdődően változtat-
nak a forgalom szerkezetén a közúti közlekedés
akadálymentesítése és folyamatossá, jobbá tétele
érdekében, a következőképpen:

– április 4-től, csütörtöktől kezdődően a iuliu
maniu utcában, a Cuza vodă (a panov térsége)
utcának a Tudor vladimirescu és a iuliu maniu
utca kereszteződésétől a vasúti átjáróig tartó
szakaszán a parkolóhelyeket a jobb oldalról át-
költöztetik a bal oldalra. 

kérjük a gépkocsivezetőket, hogy tartsák be
a törvényes haladási sebességet és a közúti jel-
zőtáblák jelzéseit, a balesetek megelőzése és a munkálatok zavartalan menete érdekében. 

köszönjük a megértést!
Florian moldovan Adp-igazgató 

székely László, a közterület-felügyelő hivatal osztályvezetője
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2019 EGYIPTOM / HURGHADA
Repülővel marosvásárhelyről, 

minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Hurghadában
2019. június 5. – szeptember 18., minden szerdán

521 euró/fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 4*-os szálloda, 
all inclusive ellátással

A lakossági riasztórendszer tesztelése 
Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzésekről, és közös keretrend-

szert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség havonta, minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.

Eszerint 2019. április 3-án délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen 
TesZTeLik A LAkOssÁGi RiAsZTÓRendsZeRT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Ma-

rosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést. 

AkusZTikus RiAsZTÁsi JeLZÉsek

dr. dorin Florea polgármester

polgárvédelmi 
helyzetek (jelzés) 

időtartam Jelentése

Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces
hangjelzés (impulzus) 12 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság előzetes figyelmeztetése légitáma-
dás bekövetkeztének lehetőségére a város (léte-
sítmény) területén

Légiriadó 15, egyenként 4 másodperces
hangjelzés (impulzus) 4 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság figyelmeztetése légitámadás bekö-
vetkeztének azonnali veszélyére a város (léte-
sítmény) területén

katasztrófariadó 5, egyenként 16 másodperces
hangjelzés (impulzus) 10 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen ter-
mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről

A riadó befejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő
hangerejű jelzés 

A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről


