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Csökken a romániai
lakosság száma
Negatív volt januárban a ter-
mészetes szaporulat: csökkent 
a születések száma, 15 096 
gyermek látta meg a napvilá-
got, az elhalálozások száma vi-
szont megközelítette a 29 ez-
ret, ami növekedést jelent de-
cemberhez képest – közölte az 
Országos Statisztikai Intézet 
(INS). Januárban 188-cal keve-
sebb gyerek született, mint egy 
hónappal korábban, miközben 
3734-gyel többen vesztették 
életüket. Az anyakönyvveze-
tők előtt 4908 házasságot kö-
töttek meg az idei év első hó-
napjában, 1222-vel kevesebbet, 
mint decemberben. A jogerős 
bírói ítélettel kimondott válá-
sok száma 903 volt, 1536-tal 
kevesebb, mint egy hónappal 
korábban. Az előző év azonos 
időszakához viszonyítva az élve 
születések száma 615-tel csök-
kent, az elhunyt személyek 
száma pedig 5332-vel nőtt. A 
házasságkötések száma éves 
összevetésben 176-tal nőtt, a 
válásoké 95-tel csökkent.

Temes megye: 
migránsokat fogtak
Romániába próbált átszök-
ni vasárnap hajnalban tíz af-
ganisztáni és pakisztáni 
migráns, akik a szerb mene-
kültügyi hatóságok által kiál-
lított személyazonossági ira-
tokkal rendelkeztek – közöl-
te a román határrendészet. A 
határsértőket hajnali három 
óra körül észlelték infravörös 
kamerákkal Temesmóra tér-
ségében, a határtól körülbe-
lül kétszáz méternyire fog-
ták el őket. Öt afganisztáni és 
öt pakisztáni állampolgárról, 
16 és 28 év közötti fiatal fér-
fiakról van szó, akik – elmon-
dásuk szerint – Nyugat-Eu-
rópába akartak eljutni a zöld-
határon keresztül. Tiltott ha-
tárátlépésért indul büntető-
eljárást ellenük, és a két or-
szág közötti visszafogadási 
egyezmény alapján előkészí-
tik a migránsok visszaküldé-
sét Szerbiába.

Különféle
Eladók német, jó minőségű, bontott, fa- és mű-
anyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósak; új 
bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron Kápolná-
son. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.hasznaltablak.ro.

Apróhirdetés

Március 17-én 16 óra 30 perckor
türelemmel viselt hosszas betegség-

ben, 80 évesen elhunyt
DR. JESZENSZKY

FERENC
orvosprofesszor, Hargita megye köz-

ismert nőgyógyásza, sok éven át a 
megyei nagy kórház igazgatója, az 

egészségügyi minisztérium egykori 
tanácsadója, a Romániai Orvosi Aka-
démia tagja. Földi életét a hivatástu-

dat és a segítőkészség jellemezte. Te-
metésére folyó év március 22-én, 

szerdán 14 órakor kerül sor evangéli-
kus szertartás szerint a Marosvásár-

helyi római katolikus temetőben.
Fájdalommal búcsúzik a közeli és

távoli rokonság. Emléke legyen áldott, 
nyugodjon békében.

Gyászhír

Közösen lépett fel az EMNP és az RMDSZ a március 15-ei kolozsvári incidens miatt 

Kikérik a miniszter véleményét

Az RMDSZ és az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) 
Kolozs megyei szerveze-

teinek vezetői közös panasszal 
fordultak a belügyminiszter-
hez az Erdély-zászló elleni múlt 
szerdai csendőrségi fellépés mi-
att. A két alakulat által pénteken 
közzétett dokumentumban Soós 
Sándor megyei EMNP-elnök és 
Csoma Botond megyei RMDSZ-
elnök tájékoztatta Carmen Dan 
belügyminisztert arról, hogy 
a csendőrség kolozsvári mo-
bil egysége megbírságolta az 
RMDSZ által szervezett már-
cius 15-ei felvonuláson Erdély-
zászlóval részt vevő Fancsa-
li Ernőt, az EMNP helyi szerve-
zetének a vezetőjét. Megjegyez-
ték, a csendőrség a szervező ké-
résére hivatkozva igazoltatta és 
szólította fel távozásra az Er-
dély-zászlót vivő személyeket, 
noha a szervezők a helyszínen 
cáfolták, hogy ők kifogásolnák 
a zászló használatát. A Kolozs 
megyei politikusok úgy vélték: a 
csendőrség több alkotmányos jo-
got is megsértett, amikor kiemel-
te a tömegből az Erdély-zászlót 
vivő személyeket, visszatartotta 
őket, és megakadályozta, hogy 
részt vegyenek a rendezvény to-
vábbi részén. Az aláírók azt is 
megemlítették, hogy a hatóság 
már 2016-ban is hasonlóan járt 
el. Akkor gyűlöletkeltő és diszk-
riminációra felbujtó szimbólum-

nak tekintette Erdély zászlaját. 
Arra is kitértek, hogy az Erdély-
zászlón szereplő címer Romá-
nia címerének a része. A panasz 
aláírói állásfoglalásra kérték a 
belügyminisztert. Azt kérdez-
ték tőle: törvényesnek és helyén-
valónak találja-e a csendőrök el-
járását, valamint azt, hogy törvé-
nyesnek tartja-e az Erdély-zász-
ló használatát.

Soós Sándor, az EMNP Kolozs 
megyei elnöke egyébként teg-
nap Facebook-bejegyzésben ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy az 
RMDSZ az elmúlt években ki-
szorítósdit játszott: előbb a ci-
vil szervezeteket hagyta ki az 
ünnepi rendezvény szervezésé-
ből, majd a néppártot sem hívta 
meg az előzetes egyeztetésekre, 
sőt idén már felszólalási lehető-

séget sem biztosított az EMNP-
nek a Biasini szálló előtti meg-
emlékezésen. „Az RMDSZ nem 
védte meg a magyarok szimbólu-
mait, előbb az Árpád-sávos, majd 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsá-
gi Mozgalom (HVIM) zászlaját, 
most az Erdély-zászlót hagyta 
üldözni.A tavalyi és az idei szer-
vezés a megszokott programpon-
tokat hozta és a kivitelezésükben 
is visszalépés tapasztalható: jár-
dán vonulás, a piros lámpánál 
megállás, a résztvevők zaklatá-
sa, a koszorúk földön hagyása az 
ünnepség után, a Petőfi-emlék-
tábla melletti elszáradt koszo-
rúk jelenléte. Ez így nem méltó 
március 15. szellemiségéhez” – 
fogalmazott bejegyzésében Soós 
Sándor. A politikus szerint való-
színűsíthető, hogy a csendőrség 
„túljátszotta a szerepét”, de úgy 
véli, az RMDSZ is hibázott, mert 
nem képviselte hatékonyan a ha-
tóságokkal való tárgyalás során 
a magyarok érdekeit. Emlékez-
tetett: a csendőrség a rendez-
vényt követően közleményben je-
lezte, az RMDSZ-es szervezők 
kérésére emelték ki a tömegből 
azokat, akik Erdély-zászlót lo-
bogtattak, ezt egyébként Csoma 
Botond, az RMDSZ Kolozs me-
gyei elnöke tagadta. A csendőr-
ség szombaton több fotót is köz-
zétett a Facebookon, amelyek a 
rendfenntartók szerint azt bizo-
nyítják, hogy a csendőrök a ren-
dezvény főszervezője, Czirmay 
Zoltán, a szövetség kolozsvári 
ügyvezető elnöke utasítására in-
tézkedtek.

KRÓNIKA

Kilépne a Gyilkos-tó idegen-
forgalmának fellendítése ér-
dekében 1996-ban létrehozott 
Monturist gazdasági társaságból 
Budapest V. kerületének önkor-
mányzata, amely átadná rész-
vényeit a gyergyószentmiklósi 
városvezetésnek. Nagy Zoltán 
gyergyói polgármester pénte-
ki sajtótájékoztatóján elmondta, 
májusig, belső procedúrák le-
folytatása után meg kell jelölniük 
azt az árat, amiért a testvérváros 
önkormányzata átadná részvé-
nyeit Gyergyószentmiklósnak. 
„Természetesen ennek a mini-
mális értéke annak megfele-
lő kell legyen, amennyit a buda-
pesti önkormányzat az elmúlt 
időben a cégnek átutalt törzstő-
keemelés címen” – tette hozzá a 
székelyföldi elöljáró. 

Mint mondta, a múlt heti bu-
dapesti közgyűlésen meghosz-
szabbították Rusu Róbert jelen-
legi Monturist-ügyvezető man-
dátumát három évvel, de a bel-
ső szabályzatot is elfogadták, 
ennek célja, hogy szigorúan le-
hessen fellépni a területrende-
zés kapcsán. Folyamatban van 
egy, a Gyilkos-tó körüli terüle-
tekre vonatkozó zonális rende-
zési terv elfogadása is, amíg az 
érvénybe lép, a belső szabályzat 
érvényesül, amely világosan fo-
galmaz arról, hol lehet gazda-
sági tevékenységeket folytat-
ni, hol lehet csak zöldövezet-
ként kezelni területeket. A cél 

az, hogy rendezett legyen a tó 
környéki tevékenység – mondta 
Nagy Zoltán.

Amint arról beszámoltunk, 
az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) két évvel ez-
előtt amiatt emelt vádat az ak-
kori polgármester, Mezei Já-
nos ellen, mert a vádhatóság 
szerint az elöljáró város ne-
vében eladott egy olyan telket, 
amely a gyergyószentmiklósi 
és a budapesti V. kerületi ön-
kormányzat közös cégének, a 
Monturistnak a tulajdonában 
volt. A DNA szerint a Gyilkos-
tó melletti 400 négyzetméteres 
telek nem lett volna eladható a 
magyarországi tulajdonos bele-
egyezése nélkül. A cégben a bu-
dapesti V. kerület ugyanis 51, 
a gyergyószentmiklósi önkor-
mányzat pedig csak 49 száza-
lékos részesedéssel rendelke-
zik. A DNA hivatali visszaéléssel 
és zsarolással is megvádolta az 
elöljárót amiatt, hogy a polgár-
mester felszólította a Monturist 
korábbi ügyvezetőjét, Virág Zsol-
tot – aki a feljelentést is tette el-
lene –, hogy mondjon le a tiszt-
ségéről. A polgármester – a vád 
szerint – azzal fenyegette meg 
az ügyvezetőt, hogy ha két na-
pon belül nem mond le, olyan 
dolgokat hoz nyilvánosságra ró-
la, amelyek ellehetetlenítik a 
gyergyószentmiklósi életét.

BALÁZS KATALIN

Kiugrott egy tömbházlakás ab-
lakán szombaton, majd kórház-
ba szállítás közben meghalt az a 
nagyváradi férfi, aki a múlt szer-
dán agyonlőtte volt barátnőjét, 
annak aktuális élettársát pedig 
megsebesítette. Hírtelevíziók 
tudósítása szerint a 38 éves, a 
bihari megyeszékhely egyik is-
mert alvilági figurájának szá-
mító Adrian Hladiit szomba-
ton tartóztatták le a nyomo-
zók egy nagyváradi lakásban, a 
Nufărul negyedben. A férfi úgy 
próbált elmenekülni a rend-
őrség rajtaütése közben, hogy 
kiugrott az ablakon a negye-
dik emeleti tömbházlakásából 
– közölte a News hírügynök-
séggel Alina Dinu, a Bihar me-
gyei rendőr-főkapitányság szó-
vivője. A férfi a kórházba szál-
lítás közben, a mentőautóban 
életét vesztette a zuhanás kö-
vetkeztében szerzett sérülések 
miatt. A szóvivő elmondta, ab-
ban a lakásban bukkantak rá a 
férfira a nyomozók szombaton, 
amelyben előző nap már ház-
kutatást folytattak, de akkor 
Hladii nem tartózkodott ott. Az 
Ebihoreanul.ro portál úgy tud-
ja, Adrian Hladii egy utcára irá-
nyított térfigyelő kamerát is fel-
szerelt a tömbházlakásban, a 
rendőrség szerint azért, hogy 
a hatóságok érkezéséről azon-
nal értesüljön. Hladii egyébként 
nős volt, a felesége Olaszország-
ban dolgozik, s a helyi sajtó sze-

rint a történtek hírére hazatért 
Nagyváradra.

Amint arról beszámoltunk, a 
férfi március 15-én reggel egy 
csokor virággal ment volt barát-
nője lakására, ahol a 24 éves nő je-
lenlegi barátjával, egy 41 éves fér-
fival tartózkodott. Adrian Hladii 
becsengetett, és elmondta, hogy 
virággal jött, mire Dalia Duca le-
ment a kapuhoz, majd jelenlegi 
barátja is megjelent az udvaron. 
Ekkor a féltékeny férfi pisztolyt 
rántott, többször rálőtt a nő ba-
rátjára, akit könnyebben megse-
besített. A szomszédok vallomá-
sa szerint ezek után az elköve-
tő a nőt autójába kényszerítette, 
majd elhajtott. A rendőrség egy 
óra múlva megtalálta a jármű-
vet Biharszentjános határában, 
a Sebes-Körös partján, benne a 
nő holttestével. Az elkövető főbe 
lőtte áldozatát, majd elmenekült 
a helyszínről. Később kiderült, 
hogy az áldozatnak ötéves kap-
csolata volt a férfival, aki több-
ször erőszakosan viselkedett ve-
le, és a szakításuk után is zak-
latta. Adrian Hladii ellen koráb-
ban lopás és rongálás miatt eljá-
rás folyt Romániában, Ausztriá-
ban pedig börtönbüntetésre ítél-
ték bankkártya-hamisítás mi-
att. Áldozatát, Dalia Ducát – egy 
volt rendőrtiszt lányát – szomba-
ton helyezték végső nyugalomra 
Nagyváradon.

GYERGYAI CSABA

„Visszavennék” a vagyontNem úszta meg a váradi gyilkos

Közös panasszal fordult a belügyminiszterhez az RMDSZ és az EMNP 

a március 15-ei kolozsvári Erdély-zászlós incidens kapcsán. A megyei veze-

tők arra kíváncsiak, a szaktárca törvényesnek tartja-e a zászló használatát.

Rossz fényben.  Ünneprontó incidens az Erdély-zászló miatt 
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