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> Közös megemlékezés. A magyar po-
litikai szervezetek közösen emlékeznek meg 
Marosvásárhelyen október 6-án az aradi, va-
lamint a marosvásárhelyi székely vértanúkról 
– jelentették be pénteken. A Népújság című 
helyi napilap internetes oldalán közölt tu-
dósítása szerint Benedek István, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Jakab 
István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
Maros megyei elnöke és László György, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei 
szervezetének elnöke közös sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy a három magyar politikai 
alakulat közös megemlékezést tart október 
6-án. Csegzi Sándor, az RMDSZ marosvá-
sárhelyi választmányának elnöke kiemelte: a 
közös megemlékezés jó alkalom arra, hogy 
a három szervezet megmutassa Marosvásár-
helyen egyértelmű összefogási szándékát. 
Jakab István szerint a közös rendezvény azt 
is jelzi, hogy egységesek tudnak lenni min-
den olyan ügyben, amely fontos a magyarság 
számára. Eredetileg a magyar politikai szer-

vezetek egy tüntetést is terveztek a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temen kialakult helyzet miatt, ahol a román 
többségű egyetemi szenátus a nyáron nem 
tette lehetővé a magyar tagozat megalakulá-
sát. Benedek István szerint hamarosan meg-
oldódhat az egyetem magyar tagozatának 
ügye, ezért egyelőre elhalasztják a tüntetést.

> Útmutatók az EU-ban dolgozó ro-
mán állampolgároknak. Legkésőbb egy 
hónapon belül bocsátja ki a munkaügyi 
tárca azokat az útmutatókat, amelyek az 

Európai Unió országaiban munkát vállaló 
román állampolgárok jogairól és az őket 
érintő munkapiaci korlátozásokról nyúj-
tanak tájékoztatást – jelentette be Sul� na 
Barbu munkaügyi minszter. Hozzátette, a 
tárca minden egyes uniós ország munkapi-
aci rendelkezéseiről kibocsát egy-egy útmu-
tatót a román állampolgárok számára. „Az 
útmutatóknak pontos tájékoztatást kell 
nyújtaniuk az egyes államok munkapiaci 
rendelkezéséről, főként azoknak az orszá-
goknak az esetében, ahol korlátozásokat 
vezettek be” – jelentette ki a tárcavezető.

Ország – világ
ELFOGADTÁK A CSERÉT

Székelyföldön marad 
Gábor Áron ágyúja

MINTEGY SZÁZ ÉRDEKVÉDELMI ÉS CIVIL SZERVEZET TÁMOGATTA A TÜNTETÉST

Szakszervezeti demonstráció
Budapesten 

A KÖVÉREK SZÁMÁT CSÖKKENTENÉK

Zsíradóval küzd Dánia 
az elhízás ellen

Székelyföldön, a sepsiszent györ-
gyi Székely Nemzeti Múzeum-
ban marad Gábor Áron egyetlen 
megmaradt ágyúja, miután a 
Kovászna megyei tanács elfo-
gadta az ezt lehetővé tevő ha-
tározatot.

Hírösszefoglaló

Az 1848-as szabadságharc 
jelképének számító ágyú a 
bukaresti Román Nemze-

ti Múzeumé volt, ezért a Székely 
Nemzeti Múzeumot működtető 
megyei önkormányzatnak egy 
cserét kellett elfogadnia. Ennek 
értelmében az eredeti ágyúért 
cserében a székelyföldi múzeum 
21 erősdi kerámiát, illetve 61 dák 
ezüstérmét, valamint Gábor Áron 

ágyújának hiteles másolatát adja 
át a bukaresti múzeumnak. A me-
gyei önkormányzatnak pénteken 
az MTI-hez eljuttatott közlemé-
nye szerint a Magyar Polgári Párt 
(MPP) frakciója ellenezte a cserét, 
ezért tartózkodtak a szavazáskor, 
de a 22 támogató voks végül ele-
gendő volt a határozat elfogadá-
sához. Varga Mihály, a Székely 
Nemzeti Múzeum igazgatója el-
mondta: 3054 darab dák érme van 
a múzeum tulajdonában, ebből 
61-et adnak át a fővárosi múze-
umnak, a 12 erősdi kerámia pedig 
mindössze négy százalékát jelenti 
a sepsiszentgyörgyi múzeumban 
lévő erősdi kincseknek, így az in-
tézménynek sem a vagyona, sem a 
becsülete nem csorbul.

Az 1848-as szabadságharc 
idején Gábor Áron az első két vas-
ágyúját az erdővidéki Bodvajon 
öntötte, majd székely harangok-
ból Sepsiszentgyörgyön és Kéz di-
vásárhelyen bronzágyúkat készí-
tett. A több mint hetven ágyúból 
csak egy került elő, ezt 1906-ban a 
kézdivásárhelyi Rudolf-kórház ud-
varán végzett csatornázási mun-
kálatok alkalmával találták meg. 
Az ágyút 1923-ban állították ki 
a Székely Nemzeti Múzeumban, 
majd 1971-ben szállították a ro-
mán fővárosba, amikor megala-
kult a bukaresti Országos Tör-
ténelmi Múzeum. Az ágyú tehát 
eredetileg a szentgyörgyi múzeu-
mé volt, az MPP-sek ezért kifogá-
solták a cserét.

A rendőrség szerint körülbelül 
10 ezren vettek részt szombaton 
a mintegy száz érdekvédelmi 
és civil szervezet által támoga-
tott, a magyar Parlament előtti 
Kossuth Lajos téren rendezett 
szakszervezeti demonstráción, 
amelyen több szakszervezet 
vezetője is felszólalt a munka 
világát érintő kormányzati in-
tézkedések ellen.

MTI

Felolvasták a demonstráció 
kezdetén a szervezők azt a 
kiáltványt, amelyet petíció 

formájában már eljuttattak a köz-
társasági elnökhöz. Abban egyebek 
mellett a visszamenőleges törvény-
kezés megszüntetését, a társadalmi 
párbeszéd és a sztrájkjog, valamint 
a korábbi szolgálati nyugdíjrend-
szer visszaállítását követelik. A 
szakszervezeti vezetők egyebek 
mellett bírálták az új Munkatör-
vénykönyve tervezetét, az egy-
kulcsos adórendszert, a kormány 

hatalomgyakorlási technikáját, a 
visszamenőleges jogalkotást és a 
szerzett jogok elvételét. A felszóla-
lások végén a hallgatóság többször 
is hangosan követelte Orbán Vik-
tor miniszterelnök távozását, illet-
ve ilyen tartalmú táblákat tartot-

tak a magasba. A kormányszóvivői 
iroda az MTI-hez még pénteken 
eljuttatott közleményében azt írta: 
„Egyes szakszervezeti vezetők nem 
az emberek érdekeit képviselik, ha-
nem saját politikai ambícióikat he-
lyezik előtérbe.” 

Életbe lépett Dániában a zsí-
ros élelmiszerek különadója. A 
kormány a kövér emberek szá-
mának csökkenését reméli, és 
jelentős költségvetési bevételt 
vár az adótól. A példa ragadós 
lehet, állítólag Nagy-Britanniá-
ban is fontolgatják egy hasonló 
adó bevezetését.

Hírösszefoglaló

Különadót vetett ki a dán kor-
mány az egészségtelennek 
minősített, 2,3 százalék-

nál több telített zsírt tartalmazó 
élelmiszerekre. Az intézkedéstől 
a kormány azt reméli, 10 száza-
lékkal csökken az elhízottak ará-
nya, illetve 2,3 milliárd koronával 
(több mint 90 milliárd forinttal) 
nőnek a költségvetés bevételei. A 
BBC szerint egyes dán fogyasz-

tók felhalmozásba kezdtek az új 
adó bevezetése előtt. A brit köz-
szolgálati médium által idézett 
kereskedők bürokratikusnak és 
diszkriminatívnak tartják az adót, 
és attól tartanak, a dánok inkább 
külföldön vásárolnak majd. A 
BBC szakértőket is megszólalta-
tott, akik szerint a só, a cukor és 
a � nomított szénhidrátok sokkal 
károsabbak, mint a zsír. Hasonló 
különadót eddig Magyarországon 
vezettek be a magas só-, cukor- és 
ko� eintartalmú élelmiszerekre, il-
letve Franciaország is tervbe vette 
a cukros üdítőitalok megadózta-
tását. A Hu�  ngton Post című in-
ternetes újság brit kiadása azt írja: 
valószínűleg Nagy-Britannia is kö-
vetni fogja a dán példát, hiszen az 
Egyesült Királyságban a lakosság 
mintegy 20 százaléka túlsúlyos.

A magyarországi megszorító intézkedések ellen tiltakoztak FOTÓ: MTI

Magyarország már bevezette, mostantol Dániában is van „zsíradó”


