
Előfizetők
jutalma

Óvást emelt 
az államfő a 102 
illetéket eltörlő 
törvény ellen
A jogszabály egyebek között eltörölné
a gépjárművek után fizetendő környe-
zetszennyezési díjat, a cégbejegyzési
illetéket, az ideiglenes útlevelekre fize-
tendő konzuli illetéket. 

____________3.
Puskás Ferencre
emlékeztek 
Madridban halálá-
nak 10. évfordulóján
„Pancho univerzális“ – fogalmazott
Julio César Iglesias neves spanyol
sportújságíró, az esemény házigaz-
dája, aki szerint a Spanyolországban
Pancho becenéven közismertté vált
Puskás Öcsi neve bárhol elhangzik,
mindenki azonnal tudja, kiről is van
szó.

____________9.

Vásárhelyi legenda
Az a legenda terjed mostanában, hogy az egyik maros-

vásárhelyi szenátornak a karrierjébe került, hogy kiállt a
román nemzeti érdekekért. Pártja „hálából” nem vette fel
a jelöltlistára, pedig a következő négy évben is ezeknek az
érdekeknek a védelmére tette (volna) fel az életét. Egyes
nacionalista erők és a nacionalista sajtó védelmébe vette
és az RMDSZ-szel cinkosan összejátszó, megalkuvó, haza-
áruló román politikum áldozatának állítja be. Egyébként
az áldozatként emlegetett honatya – áldozatra egyáltalán
nem jellemző leleményességgel – pillanatok alatt megol-
dotta saját problémáját, egy másik párt megyei elnöke lett
hirtelen, és a képviselői lista elő helyét is megkapta. Az más
kérdés, hogy a pártnak Maros megyében nem sok esélye
van a parlamentbe jutásra.

De, hogy folytassuk a legendát, a szenátor „kálváriája”
nem most kezdődött. Hanem már annak idején, amikor egy-
kori patrónusa, a marosvásárhelyi polgármester védőszár-
nyai vette, és a kormánymegbízotti székbe emelte. Ekkor
kezdte el teljes erőbedobással „védeni” a „román” erdőket
a magyar grófok leszármazottaitól, és indított perre pert az
erdőiket visszakapó tulajdonosok ellen. Ugyanis szerinte
minden erről szóló bírósági döntés törvénytelen volt, a
javak jogtalanul kerültek vissza a tulajdonosokhoz, ezek 

(Folytatás a 3. oldalon)

Kellemes meglepetés fogadja a napok-
ban a közköltség kifüggesztésekor a
marosvásárhelyi magánszemélyeket,
ugyanis a Salubriserv által a tulajdonosi
társulásokhoz kiküldött októberi köz-
tisztasági számlák értéke nulla. Viszont
valószínűleg egyedi esetről van szó,
ugyanis októberben a tanács 9,3 lejre
emelte a köztisztasági díjat. Hogy mi-
ként alakul majd a novemberi számla,
egyelőre nem lehet tudni. 

A napokban kapták kézbe a marosvásárhelyi
tulajdonosi társulások a Salubriservtől a köztisz-
tasági számlákat, és meglepődve vették tudomá-
sul, hogy ezek értéke nulla. Egyik
marosvásárhelyi társulás vezetője lapunknak el-
mondta, próbálták megtudni, hogy minek alap-
ján mentesülnek a tömbházlakók a
hulladékelszállítási díj kifizetése alól, de hiva-
talos magyarázatot nem kaptak. Az elnök kifej-
tette, arra számítottak, hogy esetleg a
szeptember 20-án kihirdetett bírósági döntés
nyomán, amely alapján vissza kellett térni a régi
díjszabásra, 4,7 lejt számláztak volna az eddigi

8,5 lej helyett, de hogy mi áll a nulla lej hátte-
rében, az nem volt világos számukra. 

Dan Ciubucă, a Salubriserv cégfelszámolója
lapunk megkeresésére kifejtette, mivel szeptem-
ber 20-án kihirdették a végleges bírósági dön-
tést, ennek ellenére szeptemberre a régi
díjszabás alapján számlázták ki a lakosságnak a
hulladékdíjat, októberre nulla értékű számlákat
állítottak ki, hogy senki ne érezze úgy, hogy töb-
bet fizetett. Kérdésünkre, hogy hogyan alakul
majd a novemberi számla, ugyanis időközben a
tanács megemelte a köztisztasági díjat 9,3 lejre,

(Folytatás a 4. oldalon)
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Jubileumi EME-rendezvény 
Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerész-
tudományi Szakosztálya fennállásának 110. évfordulója al-
kalmából jubileumi ülést tart A magyar tudomány napja
Erdélyben rendezvénysorozat keretében. November 18-
án 17 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében
dr. Egyed Ákos akadémikus gróf Mikó Imréről tart elő-
adást, majd dr. Péter Mihály akadémikus az EME 110 éves
tevékenységére tekint vissza. Dr. Mezei Tibor egyetemi
adjunktus az Orvostudományi Értesítő múltját és jövőjét
vázolja fel. Gyéresi Árpád professzor, az EME alelnöke a
szervezet 10 éves tevékenységének eredményeiről szá-
mol be, végül dr. Nagy Előd egyetemi előadótanár, a
MOGYE rektorhelyettese a mikrobiológiai kutatásokról tart
előadást. 

Jogi tanácsadás
Ma du. 4 órakor jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Ellenőriztek a tűzoltók 
November 11–13. között a Horea katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség munkatársai 19 klubot és diszkót ellenőriztek,
hogy megfelelnek-e az új tűzvédelmi szabályoknak. Négy
helyiséget zárva találtak, kettő már nem is működött, a töb-
bieknél összesen 14.500 lej értékben bírságoltak és 11 fi-
gyelmeztetést fogalmaztak meg. 

Katalin-bál 
Az RMDSZ szászrégeni szervezete november 26-án,
szombaton este 7 órától tartja a hagyományos kosaras Ka-
talin-bált a radnótfájai Monte Carlo étteremben. Zenél a
Buli Van Band. Jegyek elővételben az RMDSZ-székház-
ban munkanapokon 9 és 16 óra között.

Marosvásárhelyen a nagyváradi
Szigligeti Színház 

November 28-án 19 órától Szíjártó Tímea-Aletta Az eset
című drámájával vendégszerepel a marosvásárhelyi Stú-
dió Színházban a nagyváradi Szigligeti Színház. A mű el-
nyerte a nagyváradi Szigligeti Színház, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Magyar Kara és a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház által 2014-ben meghirdetett drá-
MÁzat II. pályázat debüt kategóriájának fődíját. Jegyek
már kaphatók a Stúdió Színház jegypénztárában. 

Koraszülöttek hete Marosvásárhelyen 
November 17-e, a koraszülöttek nemzetközi világnapja al-
kalmából a Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő- és Fej-
lesztőközpontjának munkatársai egész hetes
programsorozattal készülnek. November 14-től a maros-
vásárhelyi Deus Providebit Házban (Rózsák tere 61.
szám) megtekinthető a Pici baba, nagy lépés... című fotó-
kiállítás, ahol koraszülött kisbabák fényképeit és ruháit
lehet megtekinteni.  A további programokról, előadásokról
a szervezet weboldalán tájékozódhatnak. Marosvásárhe-
lyen kapcsolattartó: Mezei Borbála, tel. 0731-013-693. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ÖDÖN, 
holnap HORTENZIA
és GERGŐ napja. 
HORTENZIA: a Hortensius
római nemzetségnévből alkotott
női név. A hortensis szó jelen-
tése kerti. A virág neve a női
névből származik.

16., szerda
A Nap kel 

7 óra 26 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 47 perckor. 
Az év 321. napja, 
hátravan 45 nap.

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

Jótékonysági énekverseny 
a rákos gyermekekért

November 17-én, csütörtökön 19 órától a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében az Együtt a
Rákos Gyermekekért Egyesület újra megszervezi a
Sing for the moment jótékonysági énekversenyt,
amelynek mentora Vizi Imre. A vetélkedő keretében
18-an lépnek színpadra, a legjobb versenyzőket díjaz-
zák. A bevételt a rákbetegségben szenvedő gyerekek
táboroztatására fordítják.

400 éve szabad királyi város 
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület jubileumi
rendezvénysorozatot szervez Marosvásárhely
szabad királyi város fennállásának 400. évfordulója
alkalmából. Ennek keretében november 17-én, csü-
törtökön 17 órától a várban levő múzeumban Orbán
János Marosvásárhely barokk építészete címmel tart
előadást.

Hagyományőrzés 
a kísérleti régészetben 

November 23-án, szerdán délután 6 órakor a Mihai
Eminescu utca 28. szám alatti diakóniai otthon Bocs-
kai termében a Marosszéki Íjászok Egyesületének
meghívottja a szovátai Márton Levente, aki Hagyo-
mányőrzés a kísérleti régészet tükrében címmel tart
előadást. Fellép a Tűzvarázs együttes (Brendus Ede
– citera, furulya, doromb, Sándor Imre Csaba – sá-
mándob, Szabó Ádám – sámándob, citera, Szobolai-
Kürti Réka Csilla – csörgő, triangulum, Mátéfi Péter –
gitár) is. Várjak azokat is, akik bekapcsolódnának a
marosvécsi várkastély udvarán 2017. június 23-25-e
között tartandó első erdélyi hagyományőrző íjász- és
jurtatalálkozó megszervezésébe.

Esszencia – válogatás 
Közép-Erdély néptáncaiból 

November 23-án 19 órától a Maros Művészegyüttes
kövesdombi előadótermében a Bekecs néptáncegyüt-
tes és az Üver zenekar közös produkciójaként bemu-

tatják az Esszencia c. folklórelőadást, amely váloga-
tás Közép-Erdély (Nyárádmagyarós, Magyarszentbe-
nedek, Magyarózd, Mezőmadaras, Mezőbánd,
Válaszút, Feketelak, Méra, Bogártelke és Inaktelke)
néptáncaiból. Koreográfus: Antal Áron, zenei szer-
kesztő: Koncz Gergely. Helyfoglalás és jegyvásárlás a
Maros Művészegyüttes kövesdombi jegyirodájánál
vagy az alábbi telefonszámon: 0746-540-292 (Veress
Antónia).

Könyvbemutató a DIO Házban
November 18-án, pénteken délután 5 órától a szász-
régeni DIO Házban a Kemény János Művelődési Tár-
saság szervezésében bemutatják a szászrégeni
származású, Gyergyószentmiklóson élő Kissné Portik
Irén néprajzkutató Szépanyám szőtte, dédanyám
varrta és hímezte című könyvét, amelynek témája a
székely népviselet. A szerzővel a témáról Lövétei
Lázár László, a Hargita Kiadó igazgatója beszélget.
Fellép Kilyén Ilka színművésznő.

Táncház Mezőpanitban 
November 18-án, pénteken este 7 órától népdalének-
léssel, tánctanítással, fellépéssel egybekötött élőze-
nés  táncházat tartanak Mezőpanitban. A belépés
díjtalan. 

Adományozók köre 
A Maros Közösségi Alapítvány november 29-én 18
órától a Gokart Racingnél újra megszervezi az Ado-
mányozók köre támogatói rendezvényt, amelyben
három projekt kivitelezéséhez keres támogatókat. Az
egyik a Milvus madárkórházának bővítése, a második
az Artecotur Egyesület keretében működő diákszínját-
szók által színpadra állítandó musical, míg a harma-
dik a Jedd község környékén kiépítendő
kerékpárútvonalra vonatkozó elképzelés lenne. Olyan
adományozókat is várnak, akik kisebb összegekkel is
segítenék a kezdeményezőket az említett tervek kivi-
telezésében.

Selyem Zsuzsa a Látó vendége 
A Látó novemberi meghívottja Selyem Zsuzsa Déry
Tibor-díjas író, akivel Moszkvában esik (Egy kitelepí-
tés története) című regénye kapcsán Láng Zsolt be-
szélget. A könyvbemutató a marosvásárhelyi G.
kávézóban lesz november 22-én, kedden 18 órától.

RENDEZVÉNYEK
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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 30C
min. -20C

Megyei hírek

Az olvasás az egyetlen, amely
képes ellátni mindenkit egy
olyan lexikális önbizalommal,
mely nélkülözhetetlen az írás
esetén. Így legfőbb tanácsom a
kis irodalmároknak, hogy 
szeressétek magatokat és saját
írásaitokat is! Legyen önbizal-
matok, és merjétek elhinni,
hogy az, amit alkottok, írtok,
gondoltok, teljesen egyedi és
eredeti, mert mindannyiunk el-
méje egy kincs. Mindebben
pedig rengeteget segít az olva-
sás. Lehet, már közhelyként
cseng mindez a fületekben,
akkor viszont helyesbítek: leljé-
tek örömötöket az olvasásban!
Ha éppenséggel egy kortárs
szerzemény hozza meg ezt a fel-
üdülést számotokra, akkor azt
olvassátok. Amikor megtaláljá-
tok a legfontosabb értékeket,
akkor a klasszikusokat is más-
képp értelmezitek majd.

Szerencsés helyzetként emlegetném
azt a számomra megadatott lehetősé-
get, hogy a Kobak könyvesbolt olvasói
magazinjának főszerkesztőjeként iro-
dalmi pályázatokat írhatok ki, majd
pedig értékelhetek  más kedves szak-
mabeli zsűritagokkal közösen. Termé-
szetesen mindezt a Kobak könyvesbolt
jóvoltából.

Meseíró pályázatunk eredményhir-
detésére a 22. Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Könyvvásár programsoro-
zatának keretében került sor. Úgy
érzem, a kulturális esemény szerény
programunkat még ünnepélyesebbé fé-
nyezte, keretet adva az irodalmi ünnep-
lésnek. A kiértékelő munkánkat
szolgáló kritériumokat maguk az írá-

sok állították fel számunkra. Mind-
ezen prioritások megállapításában
kedves zsűritagjaink segítettek: Gáll
Ágnes tehetséges bábszínész, illetve
Sármási- Bocskai János, a Marosvá-
sárhelyi Rádió gyerekműsorának társ-
szerkesztője és a Varázslatos
Kis-Küküllő mente című monográ-
fiai ifjúsági könyvsorozat szerzője.
Ezennel is megköszönöm odaadó
munkájukat!

Egyöntetű szavazattal vitték a babé-
rokat a zsűritagok beszélgetései alkal-
mával azon remek alkotások, melyek
szerzői a már megadott mesefordula-
tok felhasználásával kissé mertek  a
már jól ismert mesevilágtól elszakadni
és belevinni valami nagyon egyedi,
kreatív töltetet, mindezt a maga kor-
csoportját tükröző, gyönyörű irodalmi-
sággal.

Külön kiemelném felnőtt pályázó-
ink írását. Köszönöm minden kortár-
sam nevében, hogy tisztára mosták
ezen irodalmi tevékenységük és bátor-
ságuk révén az adott korcsoport becsü-
letét. Hiszen mi vagyunk a kifogások
örökös megtestesítői, akik valamilyen
oknál fogva sosem érünk rá a megszo-
kottól eltérővel foglalkozni. Ezek a fel-
nőttek vették a bátorságot, és mindent
félretéve hittek magukban, mikor meg-
írták és el is küldték számunkra ezen
meséket, történeteket. Én hálásan kö-
szönöm nekik, hatalmas eszmei él-
ménnyel szolgáltak!

A díjazott írások, a felállított öt kor-
csoportnak megfelelően, első és külön-
díjban részesültek. Első helyezést ért
el: Kiss Szabolcs (1-2. o.), Szfárli Zsa-
nett-Bernadett (3-4. o.), Kolcsár Ágnes
Klára (5-6. o.), Iszlai Virág Júlia (7-8.
o.), Adorjáni Noémi (11-12. o.),

Györgyilyés Izolda (felnőtt). A külön-
díjas írások pályázói: Suteu Izabella-
Juliánna (3-4. o.), Ujfalvi-Veres
Dorothea (3-4. o.), Nemes Áron-Bo-
tond (5-6. o.), Schuster Erna (7-8. o.). 

Ezúton is köszönjük a rengeteg ér-
tékes írást! Azon benevezettek, akik-
nek nem volt lehetőségük az adott
eseményen átvenni emléklapjukat, ne-
talán díjukat, a Kobak könyvesbolt
által felajánlott vásárlási utalványt,
megtehetik  utólagosan marosvásárhe-
lyi könyvesboltunk székhelyén.

Minden kedves érdeklődő figyel-
mébe ajánlom legújabb irodalmi pályá-
zatunk felhívását. Karácsonyi
szösszenetek című kiadandó köny-
vünkhöz keresünk írásokat korhatártól
függetlenül. Témája: egy téli életkép
különleges leírása, egy szezonbeli nép-
szokás személyes élménye egyedi tör-
ténettel, egy karácsonyi történet, levél
– szeretetről, emberiességről (netalán
ezek ellentétéről), esetleg a téma filo-
zofikus vagy éppenséggel egyszerű,
frappáns megközelítése. Versben, pró-
zában egyaránt lehet fogalmazni. Cél
az egyediségre  törekvés. Írásra bátorí-
tunk mindenkit, hiszen a legsikeresebb
szerzemények ezennel könyv formájá-
ban kerülnek nyomtatásba, még idén
karácsony előtt. Továbbá munkánk
megkönnyítése érdekében kérnénk
szépen a benevezett írásokra a szemé-
lyes elérhetőségek és az adott korosz-
tály feltüntetését!

Kívánok mindenkinek szeretetteljes
ráhangolódást a téli ünnepkörre, mind-
ezt akár egy esetleges irodalmi alkotás
útján, melynek szerzője akár Te / Ön is
lehet(sz)!

Bota Melinda, a Kobak könyvesbolt
olvasói magazinjának főszerkesztője

Olvasással önbizalmunk fejlesztésére
– a Kobak könyvesbolt irodalmi pályázatának eredményhirdetése –



A magyar Országgyűlés 2015. no-
vember 3-án a határon túli ma-
gyarság iránt viselt, az
alaptörvényben rögzített felelős-
ségnek megfelelve november 15-
ét, Bethlen Gábor (1580-1629)
erdélyi fejedelem születésének és
halálának napját a magyar szór-
vány napjává nyilvánította. A ma-
gyar parlament felhívta az
intézményeket, szervezeteket, és
egyúttal felkérte a polgárokat,
hogy a nemzet szerves részét al-
kotó szórványmagyarság támoga-
tásának egy kiemelt napot
szenteljenek, és ettől az évtől
kezdve ezt a napot közösen, méltó
keretek között ünnepeljék meg.

Az RMDSZ nagyváradi kongresszusa
már 2011. február 27-én határozatban
nyilvánította november 15-ét a magyar
szórvány napjává, amelyet Erdélyben
2011 óta ünnepelnek meg. A döntést
azzal indokolták, hogy az anyaország ha-
tárain kívül tömbben, kisebbségben és
szórványban élő magyarok sajátos gon-
dokkal küszködnek, és a szórványban
élők a leginkább veszélyeztetettek közü-
lük.

A magyar szórvány napján a főszerep-
lők a szórványban élők, kultúrájuk, min-
dennapjaik bemutatása. Szórványon az
összefüggő területi kapcsolattal nem ren-
delkező kisebbséget értjük, akik idegen
nyelvi környezetben élnek a Kárpát-me-
dencében és Moldvában. A szórvány
függ az adott település lélekszámától, is-
kolarendszerének és egyéb intézmény-
rendszerének meglététől, fejlettségi
szintjétől is. Létszáma nehezen megha-
tározható: a Kárpát-medencében 200
ezer és 1 millió között ingadozik. A szór-
ványosodási folyamat egyre gyorsul, és
a határon túli magyarságon belül egyre
többen élnek így.

Az anyaország részéről világos szór-
ványstratégiára van szükség, mert a szór-
ványban élőknek az elsődleges
problémát a nyelv, a kultúra megtartásá-
nak eszközei, a közintézményekben az

anyanyelv használata jelenti. A magyar-
ság megmaradásának biztosítása ott a
legnehezebb, ezért akár területenként
külön programokat kell alkotni, hogy
megállítsák a szinte már megállíthatat-
lant. Ennek érdekében már 2011-ben
megalakult a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumának (KMKF) szór-
vány-diaszpóra munkacsoportja. Az
anyaország jelentős összegekkel támo-
gatja a szórványban élő magyarság vé-
dőbástyáinak számító magyar
szervezeteket és intézményeket.

Folyamatos a konzultáció a szórvány-
ban élőkkel, a Bethlen Gábor Alapból
számos intézményt és programot támo-
gattak és támogatnak, amelyek e közös-
ségek megerősítését célozzák. A Petőfi
Sándor-program keretében immáron má-
sodik éve küldenek ki 50 ösztöndíjast a
külhoni magyarság szórványközössége-
ihez, segítségükkel több helyszínen in-
dult be vagy indult el újra a magyar
nyelv, a néptánc és a népzene oktatása.

A Romániában első alkalommal 2011.
november 12-13-án megtartott központi
ünnepségek helyszíne a Hunyad megyei
Déva volt. Az RMDSZ szórványkonfe-
renciáján megállapították, hogy a szór-
ványkollégiumok létrehozása,
működtetésük és fejlesztésük jelentős
mértékben hozzájárul az anyanyelvű ok-
tatás beindításához és megerősítéséhez
olyan térségekben, ahol a magyar nyelvű
oktatás feltételei nem biztosítottak. Az
ünnep alkalmából alakult meg Brassó-
ban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) szórványtanácsa.

A 2012. évi rendezvények során Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök a magyar
szempontból szórványnak minősülő ki-
lenc erdélyi megye képviselőinek rész-
vételével tartott konferencián
bejelentette, hogy a szövetség szórvány-
menedzser-szolgálatot indított, melynek
keretében 14 szórványkollégium műkö-
dését támogatja, és próbálja megakadá-
lyozni a településeiken tíz százalék alatti
arányt képviselő, elszórtan élő magyarok
asszimilációját. Az RMDSZ műemlék-

örökbefogadási programot is indított az
erdélyi magyar kisközösségeknek.

A magyar szórvány ünnepe 2013-ban
már az egész Kárpát-medencére kiter-
jedt. A magyarországi központi ese-
ményt november 12-én Budapesten, a
Magyarság Házában tartották, ahol szak-
mai konferencián tekintették át az erdé-
lyi, a vajdasági, a felvidéki és a
kárpátaljai szórványstratégiákat, az asz-
szimiláció jelenségét és a szórványkol-
légiumok helyzetét. Az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) és az EMNT több mint
ötven helyszínen ültetett fát a nemzetha-
táron, hogy aztán évről évre megszem-
léljék és számba vegyék ezeket a
„határőröket”. Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy
„semmiféle ellentét nincsen és nem is
lehet a tömb és a szórvány érdeke között,
a kettő kiegészíti egymást”.

A 2014. évi, negyedik magyar szór-
vány napja alkalmából – a magyar nyelv
napjával összevontan – konferenciát tar-
tottak a budapesti Magyarság Házában.
Erdélyben Szeben megye volt a házi-
gazda, Medgyes és Nagyszeben adott
otthont az ottani központi rendezvények-
nek.

Az RMDSZ 2015-ben a magyar szór-
vány napja központi rendezvényét Te-
mesvárott rendezte meg. Itt fogadták el
az új szórvány cselekvési tervet, ez azo-
kat a konkrét eszközöket veszi számba,
amelyekkel az RMDSZ támogatni sze-
retné a romániai magyar szórványt azo-
nossága megőrzésében.

A magyar szórvány napja alkalmából
idén is számos rendezvényre, konferen-
ciára, kulturális eseményre és programra
került sor szerte a Kárpát-medencében.
Besztercén jelentette be az RMDSZ,
hogy a székelyföldi megyék és a szór-
ványmegyék között kezdeményezett
partnerség jegyében Hargita megye par-
lamenti képviselői jelöltlistáján befutó-
nak számító helyet biztosít egy olyan
szórványból érkező jelölt számára, aki-
nek a saját megyéjéből nem volna esélye
bejutni a parlamentbe. (MTI)
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A gazdaság 4,9 százalékkal nőtt 
az első három negyedévben

A gazdaság éves szinten 4,9 százalékkal bővült az első
három negyedévben, a GDP a harmadik negyedévben
4,4 százalékkal, a kiigazított érték szerint 4,6 százalék-
kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva – közölte
kedden az országos statisztikai intézet. A munkanapok-
kal és a szezonális naptárhatással kiigazított érték sze-
rint a bővülés 4,8 százalék volt. A negyedévenkénti
összevetés szerint a hazai bruttó termék (GDP) 0,6 szá-
zalékkal nőtt a július-szeptember közötti időszakban a
második negyedévhez viszonyítva. Az első fél évben
még 5,2 százalékos gazdasági növekedést mértek a ta-
valyi hasonló időszakhoz képest. A bővülés fő hajtóereje
a belföldi fogyasztás, amely a többlépcsős adócsökken-
tések nyomán ugrott meg. (MTI)

Bővültek a külföldi beruházások
25 százalékkal nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházá-
sok értéke az első három negyedévben a tavalyi azonos
időszakhoz képest – közölte hétfőn a Román Nemzeti
Bank. A külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke 3,143
milliárd euró volt a január-szeptember közötti időszak-
ban. Tavaly ugyanekkor 2,514 milliárd euró áramlott a
román gazdaságba. Így tavalyhoz képest 629 millió eu-
róval több külföldi beruházást jegyeztek, ami 25 száza-
lékos növekedés. Tavaly egész évben a külföldi
tőkeberuházások értéke 3,03 milliárd euró volt, 25,3 szá-
zalékkal több a 2014-esnél. A 2008-ban kirobbant nem-
zetközi gazdasági válság óta ez volt a legmagasabb
érték. 2008-ban 9,496 milliárd euró áramlott a román
gazdaságba. A központi bank szintén hétfőn közölte,
hogy a folyó fizetési mérleg hiánya 2,661 milliárd euró
volt, ami csaknem két és félszerese a tavalyi hasonló
időszakban jegyzett 1,099 milliárd eurónak. (MTI)

Magyarország továbbra is segíti a
Nyugat-Balkán euroatlanti integrációját

Magyarország a jövőben is segíti a Nyugat-Balkán eu-
roatlanti integrációját, mert fontos biztonságpolitikai ér-
dekei fűződnek a régióhoz – mondta Kövér László, az
Országgyűlés elnöke kedden, miután fogadta Bosznia-
Hercegovina képviselőházának soros elnökét. A házel-
nök sajtótájékoztatóján kiemelte: az európai integráció
addig nem fejeződhet be, amíg a Nyugat-Balkánon
egyetlen olyan ország is van, amely nem teljes jogú
tagja az Európai Uniónak. Bosznia-Hercegovina belső
problémái megoldásában fontos az integráció, valamint
már azt megelőzően az integrációs perspektíva megtar-
tása – vélekedett. (MTI)

Önálló beléptetési rendszert épít ki
több európai röptéren az USA

Önálló beléptetési rendszert és vámvizsgálatot épít ki a
brüsszeli nemzetközi repülőtér mellett több európai re-
pülőtéren az Egyesült Államok – írta a La Libre Belgique
francia nyelvű belga napilap kedden. A napilap tájékoz-
tatása szerint Európában idáig egyedül Dublinban mű-
ködött hasonló, előzetes átvizsgálási funkciókkal ellátott
amerikai irányítású beléptetési rendszer, amely 2017
nyarától több európai nagyvárosban üzemel majd.
Mások mellett Amszterdamban, Londonban, Madridban
és a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. (MTI)

és mohó, kapzsi ügyvédek cinkos összejátszása nyomán.
Akkoriban az igazságügyi tárcától kért perellenőrzési
és -felügyeleti támogatást azokban a perekben, amelyek
tétje az erdők visszaszolgáltatása volt magyar nemesi
leszármazottaknak. 

Az erdők mellett szörnyen aggasztották a székelyek
jogkövetelései, a magyarság politikai szervezeteinek ál-
lítólagos feszültségkeltése, a magyar nyelv igazságszol-
gáltatásban való hivatalos használatáról szóló
törvénytervezet, és főleg a marosvásárhelyi római ka-
tolikus iskola visszaállítása. Szerinte ezek mind súlyo-
san csorbították a románok jogait. Ami ugyan józan
ésszel nehezen érthető, de nem is keresünk logikát
benne. Tény, hogy addig interpellált, míg az iskolában
egyszer csak minisztériumi ellenőrző bizottság jelent
meg, mára meg oda jutottunk, ahová...

Egyesek e köré az „áldozat” köré szőttek legendát.
Egy magyarfóbiájáról ismert volt honatya szerint ő volt
„az egyetlen a parlamentben, aki a román nemzeti ér-
dekekért harcolt, hogy visszaszerezze a mások által el-
orzott erdőket és aki vehemensen kikelt Erdély
történelmének meghamisítása ellen”. (?!?) Ami miatt
pártja nem jelölte újabb mandátumra. 

Nos, ez a legújabb vásárhelyi legenda.
Mint tudjuk, a legenda általában egy vallási szem-

pontból fontos személy, szent, mártír életéről szól. Szű-
kebb értelemben azt a középkori műfajt nevezik így,
amely a keresztény szentek életét mondja el. Fő eleme
a szent erényeinek felsorolása...

A legenda az újabb időkben a nem bizonyítható, de
nagy hatást kiváltó, félig igaz történeteket is jelenti.
Ezenkívül legendának nevezik egy beépített vagy fedett
ügynök álcáját is.

Az olvasóra bízzuk, döntse el, hova sorolható ez a vá-
sárhelyi legenda.

Vásárhelyi legenda
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A magyar szórvány napja

Alkotmányossági óvást emelt Klaus Johannis ál-
lamfő kedden a PSD körül szerveződő parlamenti
többség által három hete megszavazott törvényter-
vezet ellen, amely több mint százféle díj és illeték
eltörléséről rendelkezik.

A jogszabály egyebek között eltörölné a gépjárművek után
fizetendő környezetszennyezési díjat, a cégbejegyzési illeté-
ket, az ideiglenes útlevelekre fizetendő konzuli illetéket. Ki-
terjed a rádió- és tévéelőfizetési díj eltörlésére is, annak
ellenére, hogy ez ellen a függetlenségüket féltő közmédiumok,
hazai és nemzetközi médiaszervezetek is tiltakoztak.

A média a december 11-i parlamenti választásokkal hozta
összefüggésbe azt, hogy a PSD nem saját három évig tartó
kormányzása idején, hanem a mostani választási kampány kü-
szöbén, rekordsebességgel – a beterjesztését követően két hét
leforgása alatt – fogadtatott el törvényt a parlament mindkét
házával a különféle díjak és illetékek eltörléséről. Bár a Jo-
hannist támogató PNL szerint a törvény a szociáldemokraták

választási kampányának része, a választások előtt maga sem
vállalta fel, hogy ellenezze, így a jogszabályt egyhangúlag sza-
vazta meg a képviselőház. Johannis szerint a törvénytervezet
elfogadásának módja számos pontján sérti az alkotmányt, ezért
a tervezet teljes megsemmisítését kérte a taláros testülettől.

Az előzetes normakontrollt kérő levelében az elnök kifejti:
az adóterhek csökkentése és a bürokrácia egyszerűsítése össz-
társadalmi cél, ám ezt megfontolt, hatékony, előre látható és
felelős intézkedésekkel kell megvalósítani. A PSD törvényter-
vezetének elfogadásakor ezzel szemben nem kérték ki – a költ-
ségvetés kidolgozásában kizárólag illetékes – kormány
álláspontját, nem rendelkeztek a finanszírozás nélkül maradó
intézmények sorsáról, a szenátus pedig anélkül szavazta meg
egyetlen nap alatt a tervezetet, hogy annak költségvetési ha-
tásait érdemben tanulmányozta volna – olvasható az elnöki
beadványban. Az alkotmánybíróság várhatóan csak a válasz-
tások után hozza meg döntését az illetékeltörlés ellen emelt
államfői óvás ügyében. (MTI)

Óvást emelt az államfő 
a 102 illetéket eltörlő törvény ellen

Nagy késéssel és hűvös hangnemben reagált a bu-
karesti vezetés arra, hogy a „másik román nyelvű ál-
lamként” emlegetett Moldovában az oroszbarát Igor
Dodon nyert az elnökválasztáson az európai elköte-
lezettségű Maia Sanduval szemben.

Klaus Johannis államfő – hétfő este kiadott közleménye sze-
rint – „tudomásul vette” a voksolás eredményét, és a tisztsé-
gével járó felelősségére figyelmeztette az új moldovai elnököt,
anélkül, hogy nevén nevezte volna őt vagy gratulált volna győ-
zelméhez. A román államfő kifejezte meggyőződését, hogy
Moldovának csak az európai közeledés folytatása hozhat hosz-
szú távon jólétet.

A román elnök bölcsességre és kiegyensúlyozottságra in-
tette moldovai kollégáját, és – a moldovai állampolgárok ér-
dekére hivatkozva – a belső politikai és intézményi stabilitás
megőrzését, az állam korszerűsítésére irányuló reformfolya-
mat megerősítését sürgette.

„Ezen az alapon és ezzel a céllal” Románia határozottan
támogatja Moldova európai közeledésének folytatását, és kiáll
a Moldova európai integrációját segítő stratégiai partnerség
fejlesztése, a kétoldalú projektek folytatása mellett – zárul a
bukaresti elnöki hivatal közleménye.

A román kormány a Moldovával kialakított – Dodon által
megkérdőjelezett – „közös történelmi gyökereken”, a demok-
ratikus és jogállami értékeken alapuló különleges kapcsolatok
folytatása mellett kötelezte el magát.

Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke csalódottságát fe-
jezte ki az elnökválasztás eredménye miatt, mégis úgy vélte: Ro-
mánia nem fordíthat hátat Moldovának. Traian Băsescu volt államfő
arra emlékeztetett, hogy 2005-ben a moldovaiak alig három száza-
léka támogatta volna a Romániával való egyesülést, és az európai
közeledés hívei sem voltak sokkal többen. Ehhez képest „hatalmas
előrelépésnek” nevezte, hogy most már – értelmezése szerint – a
moldovai polgárok 48 százaléka Európa- és Románia-párti. Vá-
lasztási győzelme után a Rosszija 24 orosz hírtelevíziónak nyi-
latkozva Dodon kijelentette: a választási eredmény azt jelzi, hogy
Moldova népe az Oroszországhoz való közeledésre és a
Dnyeszter menti konfliktus rendezésére szavazott.

Moszkvában Vlagyimir Putyin elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov
kijelentette, hogy Oroszország tiszteletben tartja Moldova népének
választását, és gratulál a győztesnek, akit a kapcsolatok „normalizá-
lására” és fejlesztésére ösztönöz, miután a Moldova és az Európai
Unió közötti társulási szerződés feszültséget váltott ki Moszkva
és Chişinău között. (MTI)

Hűvösen reagált Bukarest 
a moldovai elnökválasztás eredményére



„…avagy ez nem
Dante. Csak egy játék
azokkal a színészek-
kel, amelyeket valaki
istenien fölfestett az
égi palettára” – áll
azon a  meghívón,
amely a pénteken 18
órától a dicsőszent-
mártoni Magyar Mű-
velődési Központban
(zsinagóga) sorra ke-
rülő előadást hirdeti. A
kétszemélyes produk-
ció szereplői: Orbók
Áron és Vass Csaba.

A tizennégy éven felü-
lieknek ajánlott darab a
Csíki Játékszín és a buda-
pesti RAGNAR független
társulat vezetőjének közre-
működésével jött létre – mondta el megkeresésünkre
Orbók Áron színművész. A darabot két éve mutatták
be Csíkszeredában, a dicsőszentmártoni múlt hét
végi Szent Márton-napi kulturális eseményekre ka-
pott meghívásnak nem tudtak eleget tenni, mivel
Prágában, a Magyar Színházi Fesztiválon vettek
részt. 

Amint a Budapesten élő színművész kifejtette, a két-
szereplős előadás az Újszövetség történéseit vonultatja
fel, többek között néhány holt-tengeri tekercset is. A
darab során egyre jobban kibontakoznak az istent ját-
szó színészek, akik olykor valóban hajlamosak isten-
nek vagy isteninek képzelni magukat – és nem csak a
színpadon. A krisztusi Áron és az isteni Csaba játszik
egymással és a közönséggel: bájosan marakodnak és
gonoszan civakodnak, és ez a világ teremtése óta ter-

mészetes. Mindenki játszik, teremt, viselkedik, viszo-
nyul, viszonyít. Így volt ez akkor is, amikor Jézus ta-
lálkozott Keresztelő Szent Jánossal, az ördöggel,
Bertalannal, Jairusszal vagy épp Júdással. 

A történet újra megírja önmagát és alkalmassá lesz
arra, hogy újragondoljuk a hitről, az egymáshoz való
viszonyunkról, a színházról alkotott elképzeléseinket,
közben arra is rájövünk, hogy minket sem kísér mind-
végig reflektorfény. Játszunk, megértünk, elfogadunk,
szatirikusak vagyunk, nevetni akarunk. Minden bi-
zonnyal jólesik egy olyan görbe tükörbe nézni, amely
görbén-groteszkül mutatja be a vigyorunkat – hangsú-
lyozta az előadóművész. 

Az előadás rendezői és szereplői: Orbók Áron és
Vass Csaba, dramaturg: Kádár-Dombi Katalin, jelmez:
Szélyes Andrea.

Vendégelőadás Dicsőszentmártonban
Isteni színjáték. Avagy…

Mostanság derül ki igazán, hogy
az elnökség sem fenékig tejfel.
Ahogy elnézem Klaus Johannis sze-
repléseit, mindinkább az a benyo-
másom, hogy egyre bizonytalanabb.
A fáradtság jelei is megmutatkoz-
nak, táskásodik a szeme alatt, rossz-
kedvűek a nyilatkozatai, olykor
meg fárasztóan kioktató, mint az
apa a hülye gyerekével. Például,
amikor a leendő kormányfővel kap-
csolatos sajátos kritériumait ecse-
teli. Úgy tűnik, hogy továbbra is
szereptévesztésben van, hiszen a
józan közfelfogás szerint (ami
egyezik az alkotmányos előírással)
az elnök a parlamenti többség mi-
niszterelnök-jelöltjét kell kine-
vezze, akár tetszik neki, akár nem.
Klaus Johannis köti az ebet a karó-
hoz, azt szeretné elérni, hogy egyez-
tethessen/tárgyalgathasson arról, ki
is legyen a miniszterelnök. A parla-
mentbe jutó politikai pártok közötti
„kombinatorikát” szeretné kisajátí-

tani s kedvére alakítani, mint valami
gyurmát. A pillanatnyi politikai klí-
mában azonban aligha járhat siker-
rel. Végtére is nem elnöki
köztársaságban élünk...

Az sem derítheti jókedvre, ha vá-
lasztottja, Dacian Cioloş esélyeit
hozzák szóba, akinek a vitatható tel-
jesítményén túl derül ki rendre,
hogy legalábbis ingatag a feddhetet-
lensége. Miniszterelnöki javadal-
mazása mellett jövedelemhez jut az
Európai Uniótól, s mint nemrégiben
nyilvánosságra került, a Valutaalap-
tól is, amit – főleg az utóbbit –
eléggé nehéz összeegyeztetni a mi-
niszterelnöki státusszal, hiszen fur-
csa megállapodások születhetnek,
ha a kölcsönt igénylő a kölcsönző
lekötelezettje. Érdekes, erről az ösz-
szeférhetetlenségről egy árva szava
sincs Johannisnak!

A feddhetetlenség elnöki meg
akár általános követelményénél ma-
radva, Klaus Johannis mindegyre
„ofszájdban” találja magát. A maku-
látlan erénycsősz igényességével el-
hangzó feltételeire az érintettek nem

mulasztják el finomabban vagy go-
rombább formában emlékeztetni,
hogy mielőtt mások fölött pálcát tör,
a saját feddhetetlenségéről is le-
hetne be-, esetleg elszámolnivalója!
Akinek ugyanis vaj van a fején,
annak még a mostani rideg évszak-
ban sem ajánlatos a napra menni…

Kimondottan lehangoló lehet
számára, hogy a parlament ügyet
sem vet elmarasztaló észrevétele-
ire, miszerint nem úgy és arról sza-
vaznak mindegyre, amivel és
ahogyan az elnöknek kedvében jár-
nának. Sőt! Jól teszik, hiszen a szé-
les körben ismert elnöki elvárások
nem az államfői, hanem a polgár-
mesteri reflexeket idézik. Ideje át-
szokni…

Maholnap itt a kétéves elnöki év-
forduló, s ami most elmondható,
mindössze annyi, hogy elért a nyo-
masztó magány állapotába. Egyedül
van egy gyengélkedő „Partidul
Meu” politikai tákolmánnyal, a kor-
rupcióellenes ügyészség támaszát is

nélkülözni kénytelen, amióta veze-
tőjét a plagizálás vádja üldözi. Kel-
lemetlen fordulat számára, hiszen
korábban meglehetősen erélyesen
rájátszott erre az érvre a hasonló
vétségen rajtakapott Victor Ponta
esetében. Codruţa Kövesi ügyében
a hónap végén várható (akármi-
lyen) döntés nem változtat az alap-
helyzeten, vagyis egy számára
kedvező döntés sem javíthatja a
vezető ügyész hitelét. Nem segít-
hetnek rajta az amerikai, svéd,
francia, talán német „tartósító” ki-
tüntetések sem. Ha meg a verdikt
az ellenkezője, nehezen „kezel-
hető” következményekkel jár az el-
nökre nézve is – színt kell vallania,
ha mer! Igaz, már most sem számít-
hat maradéktalanul a DNA-ra,
amely a bűnüldözésbeli szerepét
túljátszva (plusz plágiumgyanú,
plusz a bíróságok által egyre gyak-
rabban visszaküldött vádiratok ha-
tása) mindinkább deffenzívába
szorul.

Hab a tortán, hogy az elnök szá-
mára legirritálóbb politikai ellenfe-
lek fenn a csúcson továbbra is
„érinthetetlenek”. Ne gondoljon a
kedves olvasó mindjárt az Olüm-

poszra, ahol a minden jó és rossz
emberi tulajdonsággal felruházott
istenek hadakoztak vég nélkül a gö-
rögök képzeletében. Az itteni, amo-
lyan kis balkáni „csúcson” az
ugyancsak balkáni „érinthetetle-
nek” lakoznak. Például (ne lepődje-
nek meg) Băsescu, Ponta, Iliescu
feltétlenül, és még néhányan. Őket
lehet ügyészek elé citálni, gyanúba
keverni olyasmivel, ami éppen kéz-
ügybe kerül, vagy akár tényleges
vétkek miatt vizsgálódni körülöttük,
de az „immunitásuk” nem oldható
fel, aminek egyfajta hatalmi cin-
kosság lehet a forrása… Sejtésem
szerint Traian Băsescu egyenesen
kettős védelem alatt áll, így ked-
vére „ficánkolhat” a politikában.
Természetesen közöttük van Klaus
Johannis is, de ő ún. „alanyi
jogon”. Ami nem valamiféle elő-
jog, hanem csak úgy egyszerűen,
van neki, lévén ő is birtokában a
csupán a beavatottakra tartozónak
gondolt bizalmas információknak,
amelyeket a szemlélődő közember-
nek balgaság lenne firtatni. Mert
hát a sejtéstől a bizonyosságig
hosszú az út, s ki tudja, merre ka-
nyarog…
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A múlt hétvégén szervezték
meg Sepsiszentgyörgyön a
Kriza János balladamondó,
balladaéneklő és mesemondó
verseny országos döntőjét. A
Maros megyei versenyzők
három értékes díjjal tértek
haza.

A verseny első napján különböző
korosztályokban a megyei vetélke-
dők győztesei, a szombati ered-
ményhirdetést követően a
legjobbak újra közönség elé léphet-
tek a gálaműsor keretében. A III-IV.
osztályosok korcsoportjában a kört-
vélyfáji Teleki Domokos Általános
Iskola tanulója, Berekméri Bálint
vehette át az első díjat, aki a Mese
a dohányosról című népmesével
(Benedek Elek gyűjtése) aratott si-
kert. 

A nagyszerű mesélő édesanyja,
Berekméri Ildikó érdeklődésünkre
elmondta, hogy nagyon büszke kis-
fia remek teljesítményére. Annál is
inkább, hogy két évvel ezelőtt már
került a családba egy értékes erek-
lye, amikor Bálint testvére, László
az országos regemondó versenyen
diadalmaskodott. „A családban ki-
emelkedő figyelmet fordítunk a
szép és helyes beszédre. Ilyen ver-
senyeken nagyon fontos a gazdag
szókincs, a szavak tiszta ejtése. A
mesélőnek figyelnie kell előadás
közben a korábban kapott utasítá-
sokra, valamint a követelményekre.
Fontos, hogy a mese előhozza a
gyerekekből a született, lelkes me-
semondót” – fogalmazott a pedagó-
gus édesanya. Bálint kiválóan
érezte magát az országos döntőn,
ahol a mesemondás mellett érdekes
és szórakoztató programok várták a
résztvevőket. „A versenyt követően
pénteken délután kézműves-tevé-
kenységeken vehettünk részt a
Míves házban, ahol a fiúk a neme-
zeléssel ismerkedtek, gyertyát ön-
töttek, a lányok fonalból babát
készítettek. Este A rest legény című

előadást tekintettük meg a bábszín-
házban. A szombati záróünnepség
után várost nézni vittek, majd nép-
zene- és néptánctalálkozó zárta az
országos vetélkedőt” – mesélte él-
ményeit Bálint. A körtvélyfáji kisfiú
tanító nénijét, Antal Ibolya-Évát is
megkérdeztük a versenyről, majd
arra kértük, hogy néhány szóban
jellemezze tanítványát. „A sepsi-
szentgyörgyiek kiváló házigazdá-
nak bizonyultak, csodálatos volt a
hangulat, jól átgondolt a szervezés.
Bálint nagyszerűen át tudta adni a
mese üzenetét, élvezettel, büszkén,
magabiztosan mesélt. Nagyon jó
volt a szemkontaktusa, örömmel
adta elő történetét. Az iskolai tanó-
rákon rendszerint nyugodt, alapos
és kiegyensúlyozott, átlagon felüli
képességű gyerek” – tájékoztatott a
tanítónő.

Harmadik hellyel tért haza a me-
semondók országos döntőjéről a
backamadarasi Fejér Johanna, aki
A három együgyű lány című mesé-
vel érdemelte ki az elismerést. A
balladaéneklők korcsoportjának
versenyét a marosvásárhelyi Művé-
szeti Szaklíceum diákja nyerte.

Két első díj 
Sepsiszentgyörgyről

Berekméri Edmond

Makkai János

Elnöki magány

Két napig Kolozsvárra költöznek 
a Wizz Air vásárhelyi járatai

A marosvásárhelyi Transilvania nemzetközi repülőtér tegnap közle-
ményben tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a légi járatok kiszolgá-
lásának időleges fennakadása miatt ma és holnap, november 16-17-én a
Wizz Air marosvásárhelyi járatait a kolozsvári Avram Iancu repülőtérre
irányította át a légitársaság. A változás kapcsán érintett utasokat tájékoz-
tatják a helyzetről, ők további költségektől mentesen visszamondhatják
jegyfoglalásukat, vagy új időpontra foglalhatnak jegyet. A lefoglalt
jegyeiket megtartó utasokat díjmentesen szállítják a két repülőtér között,
akik pedig a saját számlára való utazást választják, azoknak megtérítik
az útiköltségét. A kellemetlenségért az utazók elnézését kéri a marosvá-
sárhelyi repülőtér – áll a közleményben. 

Szer Pálosy Piroska

Dan Ciubucă határozottan kijelentette, erről előre nem
kíván nyilatkozni. 
Nehezen követhető, hogy mennyit
és miért annyit fizetünk

A marosvásárhelyi köztisztasági díj alakulása igen
bonyodalmas folyamat volt. 

Mint ismeretes, miután a marosvásárhelyi tanács
2014-ben hozott határozatával kétszeresére emelte az
illetéket, ezt a határozatot Ionela Ciotlăuş volt alpol-
gármester megóvta, és idén szeptember közepén szü-
letett meg a végérvényes döntés, miszerint az emelésre
vonatkozó határozat érvénytelen, vissza kell térni a
drágítás előtti díjszabásra, azaz 8,5 helyett 4,7 lejre.
Annak ellenére, hogy az erre vonatkozó döntést szep-
tember 20-án közölték a szolgáltatóval, a Salubriserv-
vel, az szeptemberre mégis 8,5 lejt számlázott a
magánszemélyek esetében. Ezt követően a marosvá-
sárhelyi tulajdonosi társulások szövetsége a Salubri-
servhez fordult, és kérte, vegye figyelembe a
fellebbviteli bíróság döntését és térjen vissza az eredeti
díjszabáshoz. 

Szeptemberben és októberben több városi tanácsü-
lésen szerepelt fő témaként a köztisztasági díj kérdése,

a Salubriserv ugyanis kérte a hulladékdíj 10,45 lejre
való emelését. A szeptember végi ülésen a Salubriserv
felszámolója, Dan Ciubucă azzal indokolta az áreme-
lési igényt, hogy azzal, hogy Segesvár helyett Udvar-
hely mellé kell szállítani a marosvásárhelyiektől
összegyűjtött szemetet, nőnek a kiadások, és a jelenlegi
díjszabás mellett nem tudják biztosítani a szolgáltatást.
Akkor a képviselők végül a Benedek Theodora által
javasolt változatra bólintottak rá, vagyis, hogy nem
emelik a magánszemélyekre háruló hulladékdíjat,
hanem a lakossági ár és a Salubriserv által kért összeg
közötti különbséget a helyi költségvetésből fedezik,
addig, amíg beindul a szentpáli hulladéklerakó állo-
más. Viszont ezt a határozatot a hivatal jegyzője kifo-
gásolta, arra hivatkozva, hogy törvénytelen, hogy a
város támogatást nyújtson egy olyan cégnek, amely
ellen csődeljárás van folyamatban. 

A tanács október 23-ra összehívott rendkívüli ülésén
ismét terítékre került a hulladékdíj kérdése, és az ön-
kormányzati képviselők megszavazták, hogy 9,3 lejre
emelik a lakosság által fizetendő köztisztasági illetéket. 

Viszont azt, hogy ezt a megemelt értéket mikortól
alkalmazzák, egyelőre nem lehet tudni, a prefektúra
ugyanis törvényességi szempontból kell ellenőrizze. 

Marosvásárhelyi szemétügylet
(Folytatás az 1. oldalról)



Demény Péter, Fekete Vince, Kántor
Péter, Kovács András Ferenc, László
Noémi, Lövétei Lázár László, Markó
Béla, Parti Nagy Lajos – a kortárs magyar
költészet jeles erdélyi és magyarországi
képviselői ültek egymás szomszédságá-
ban telt házas közönség előtt múlt hét
péntekén, a Nemzeti Színház Kistermé-
ben. A 22. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár keretében megrendezett est
A mai magyar vers közéletisége címet vi-
selte, és a kissé száraznak ható címe elle-
nére igencsak érdekesnek, humorban nem
szűkölködőnek bizonyult. 

A költői est forgatókönyve szerint a
házigazda, Mészáros Sándor kérdezte a
jelenlévőket a közéleti, politikai versről,
közköltészetről, versírásról, magáról a hol
felerősödő, hol háttérben maradó jelen-
ségről, illetve magukról a művekről. A
meghívott szerzők válaszuk után felolvas-
tak egy avagy több olyan verset, amelyről
úgy gondolták, hogy érinti a témát. Érin-
tette is. 

– A magam részéről nehéz elválasztani
a közéleti verset az emelkedettebb költé-
szettől – mondta sorrendben elsőként De-
mény Péter. Az ember nem szívesen ír
konkrét politikai cselekvésekről. Amikor
mégis megtettem, a verset a fájdalom, a
tépettség írta. A költészetben a fájdalom
addig préseli az embert, amíg ez a vers-
ben kilövell. Ugyanakkor nincsenek
olyan pillanatok, amikor a költők haza-
verseket írnak. 

– Közéleti verset azok írnak, akik fel-
nőnek vagy feleszmélnek a költők közül
– tette hozzá László Noémi. – Nem min-
den költő él szociális lényként. Amikor a
szociális térbe az alkotót berántják, akkor
kezdenek el patakzani olyan versek, ame-
lyekre ráfoghatók, hogy közéletiek. 

Kovács András Ferenc elárulta, nem
fogalmazta meg magának, hogy mi a köz-
életi költészet, mert nem volt ideje gon-

dolkodni rajta. – Ami pedig a korszakha-
tárokat illeti, nem hiszem, hogy kampány-
szerűen lehet politikai költészetet
művelni. A költészetben nem ez a legfon-
tosabb. Közéleti verset az ír, akinél elfogy
a levegő, aki nem ír publicisztikát, és emi-
att versben mondja el a véleményét. Nem
tudom, hogy egy vers mitől lesz közéleti
vagy politikai. De lehetséges, hogy min-
dig ilyen vonzatú verset (is) írtam –
mondta KAF, majd a Fattyúdalok versei-
ből olvasott fel. 

Markó Béla szerint el kell jutni a társa-
dalmi tudatosság egy fokára. – Ilyen
szempontból én visszafele tartok, mert
senki sem állíthatja, hogy nem volt
módom politikai nyilatkozatokat írni.
Ennek ellenére egyetértek László Noémi-
vel – egyfajta értelmiségi alapállást tük-
röz, ha az ember hozzászól a közélethez.
A véleménymondás is egy kényszer, ami
nem minden korban jelentkezik egyfor-
mán. A diktatúrában például kiváló poli-
tikai viccek voltak, de ehhez az a rendszer
kellett. Tartok tőle, hogy ismét elkövetke-
zik a politikai viccek korszaka. A közéleti
vers írásához a verset le kell szállítani va-
lamiféle piedesztálról – de ezt a piedesz-
tált én soha nem hittem el. Az irodalmi
alkotást nem lehet a környezettől elvonat-
koztatni. Ugyanakkor a közéleti vers
megszületéséhez egyfajta visszatérés is
szükséges – a versírás nem egy szakrális
tevékenység, nem kell feltétlenül arra tö-
rekedni, hogy olyan művet alkossunk,
amely a földgolyó másik felén is érvé-
nyes, mert az úgysem fog sikerülni – állí-
totta a szerző, majd néhány, egészen
különböző saját szöveget olvasott fel.

– A gyermekkoromra emlékeztem visz-
sza, amikor a közéleti versekről esett szó.
Az Ifjúmunkás, az Utunk stb. első oldalon
hozták az egykori szolgálatos szerzőket,
akik megírták az akkori idők kötelező po-
litikai versei – árulta el Fekete Vince. –
Azon gondolkodtam, hogy mit tudnék én
ide elhozni a közéleti vers szemléltetése
céljából. Készül a Vargaváros című köte-

tem, amelynek versei fájdalomból szület-
tek. Ezekből fogok felolvasni – mondta
Fekete Vince, majd két nemrég írt, az
egykori téeszelnökök és hasonszőrű tár-
saik lelkesítő beszédeit kigúnyoló versét
olvasta fel, heveny közröhej közepette.  

– Gratulálok Káli Király Istvánnak,
hogy beengedte ezt a témát a könyvvá-
sárra. Néhány évvel ezelőtt kiröhögték
volna, ha ilyesmiben gondolkodik, pedig
akkor is nagyon fontos volt. Szerintem
igenis vannak korszakhatárok ebben a té-
mában, Kemény István Búcsúlevele pél-
dául az egyik. Ami a közéletet, illetve a
közéleti verset illeti, nekem még mindig
fáj 2004. december ötödike. Ez már tör-
ténelem, tudom, de egy gyalázat volt –
nekem ez jobban fáj, mint hogy kik ülnek
mikor, hol, milyen polcon – tette hozzá
Lövétei Lázár László. 

Parti Nagy Lajos szerint a kollégái már
mindent elmondtak a témáról, és olyan
verseket olvastak fel, amilyeneket ő is
mondana. – A közéleti, politikai versírás
bőven és bőségesen létezett mindig. A
kérdés, hogy egyáltalán van-e olyan je-
lentős magánvers, amely nem kapott 
közéleti jelleget? Szerintem mindig is lé-
tezett hazaköltészet – persze, voltak olyan
illúziók, miszerint nem lesz rá többet
szükség. Legyen, lehessen közköltészet,
de ne legyen muszáj – sem a hiánya, sem
a létezése. Parti Nagy Lajos szintén derűs
pillanatokat okozott a közönségnek és a
meghívottaknak egyaránt, amikor felol-
vasta Petőfi Barguzinban című versét.
Mint mondta, a szöveg 2001-ben íródott,
amikor megtalálták ,,Petőfi csontjait” Szi-
bériában. A 2000 című irodalmi lap a le-
lettel kapcsolatosan Petőfi öregkori verseit
íratta meg felkért szerzőivel, ezzel kapcso-
latosan született az említett szöveg is. 

– A közköltészet formai dolog, minden-
ről lehet írni – zárta a felszólalók sorát
Kántor Péter. – Az a lényeges, hogy ho-
gyan lehet ezeket a kérdéseket megra-
gadni, mikor lehet megtalálni néhány
aktuális mondanivalót.

Kötött szvetterek, színes gyermekka-
bátok, kezeslábasok társaságában
töltötte J. a délelőttöket. „Egyle-

jes” napokon, amikor a főnök asszony áru-
ért ment, és a régebbi termékektől fel kellett
szabadítani a fogasokat, kosarakat, már nyi-
tás előtt hosszú sor várakozott a turkáló
előtt. A kalapos cigányok nejlonzsákokat töl-
töttek meg ilyenkor a ruhákkal, de sok volt
az olyan vásárló is, aki hosszas válogatás
után állapodott meg egy-két darabnál. Más-
kor azonban iskola- és munkaidőben koránt-
sem volt ilyen forgalom, többnyire csak a
közelben lakó nyugdíjasok és egy-két kis-
mama tévedt be az otthonosan meleg helyi-
ségbe. 

– Szeretem ezeket a csendes órákat –
árulta el J. beszélgetésünk elején. – Gyer-
mekkoromban is akkor voltam a legboldo-
gabb, amikor magamban lehettem. Igaz,
nem is kerültek játszótársaim, talán azért is,
mert magánházban laktunk, és így kimarad-
tam a „tömbházgyerekek” hancúrozásaiból.
Emlékszem, volt egy képzeletbeli barátnőm,
neki meséltem el mindent, ami foglalkozta-
tott. Főleg az álmaimat.

– Könnyű álmok voltak?
– Nem mondanám. Legtöbbször egy ide-

gen férfitól próbáltam menekülni, és végül
mindig elfogyott az erőm, de mielőtt elkapott

volna, felébredtem. Sokáig nem értettem, mi
rejtőzik e mögött a visszatérő jelenet mögött,
hiszen nem értek nagy traumák, sőt, nem is
bántott soha senki. Anyuék nagyon „korrek-
tül” neveltek, odafi-
gyeltek a
táplálkozásomra, a
tanulásomra, a lelki
nyugalmamra, és
akkor sem emelték fel
a hangjukat, ha rossz jegyet hoztam az isko-
lából. Igaz, dicséretet sem kaptam tőlük,
egyszer sem simogattak, öleltek meg, bár-
mennyire igyekeztem is a kedvükben járni.
Mindig volt valami furcsa tartózkodás a vi-
selkedésükben. Tizenhét éves koromban
aztán egy közös cukrászdázáson adták tud-
tomra, hogy nem ők az igazi szüleim. Anyu-
nak – azért azóta is így szólítom – nem
lehetett saját gyereke, ezért döntöttek úgy,
hogy kivesznek valakit az árvaházból. Egyé-
ves sem voltam még, amikor hozzájuk kerül-
tem. Mindezt olyan szenvtelen hangon
mondták, mintha a másnapi időjárásról be-
széltek volna. Utána percekig csak ültünk,
néztük az üres süteményes tányérokat. Aztán
fizettünk, és hazamentünk.

– Hogy tudtad feldolgozni ezt az egészet?  
– Napokig magam alatt voltam. De aztán

egyszerre kitisztult a kép. Sok mindent megér-
tettem, ami azelőtt homályos volt a számomra,

és a rémálmaim is
megszűntek. Anyuék
azt mondták, semmi-
nek sem kell megvál-
toznia, bármeddig
náluk maradhatok.

– Így is történt?
– Nem volt más választásom. Sosem ment

túl könnyen a tanulás, így meg sem próbál-
tam az egyetemi felvételit. Pedig az lett
volna az egyetlen lehetőségem arra, hogy
egy más városban új lappal indítsak, a
magam ura legyek. Iskola után egy zöldség-
gyümölcs kiskereskedésben kezdtem dol-
gozni. Volt egy állandó kliensem, egy nálam
jó tíz évvel idősebb férfi. Kezdetben eszembe
sem jutott, hogy miattam jön olyan sűrűn a
boltba. Jólesett beszélgetni vele, és egyszer
aztán elhívott egy üdítőre. Attól kezdve egyre
gyakrabban találkoztunk, moziba, hangver-
senyre vitt. Egyre közelebb kerültünk egy-
máshoz, és egy év sem telt el, amikor
megkérte a kezem. Ez volt a biztos „kilé-

pőm” az otthoni „fészekből,” így gondolko-
zás nélkül igent mondtam. 

– Megbántad?
– Az első hónapok meseszerűek voltak.

Megkaptam azt a melegséget, szeretetet,
amire korábban csak vágyakoztam. Aztán
valami megváltozott. A párom egyre idege-
sebb, gyanakvóbb lett, az volt a rögeszméje,
hogy van valakim. Pedig nem adtam neki
okot a féltékenységre. Egy alkalommal a
megszokottnál később mentem haza a mun-
kából. Anyuval futottam össze a főtéren, és
beültünk egy kávéra, ezért késtem. A férjem,
persze, nem hitte ezt el nekem. Megszorította
a csuklóm, megrángatott. Másnap csomagol-
tam. Ideiglenesen anyuékhoz mentem, de
hamar találtam albérletet. A kicsi keresetemből
csak egy garzonlakásra futotta, nekem viszont
az tökéletesen megfelelt. Máig ott élek. Köz-
ben elváltam a férjemtől. Hónapokig járt utá-
nam, mindenáron megpróbált visszaszerezni.
Miatta váltottam munkahelyet is. Három hó-
napja vagyok ebben a turkálóban. Szeretem
itt, mert végre nyugodtan lehetek.

– Sosem próbáltad felkutatni a vér sze-
rinti szüleidet?

– Soha. Lelkileg túl nagy teher lenne az
nekem. Nem akarok hátranézni, mindig csak
előre. Úgy érzem, számomra ez az egyetlen
járható út.
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Hideg fészek

A Lux2016 filmjei 
Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi Művész moziban is levetítik az Európai Parla-
ment tájékoztatási irodája által szervezett Lux2016 filmfesztiválon is
szereplő 2016-os filmeket. November 17-én, csütörtökön 18 órától
Mari Ade rendezésében látható a Németország-Ausztria-Románia
produkció. A vetítést Irina Margare moderálásával beszélgetés követi.
Pénteken 18.30-tól Claude Barras Ma vie de courgette (Életem cuk-
kiniként) animációs filmjét láthatják az érdeklődők. Szombaton 16.30-
tól Leyla Bouzid egyesült arab emírségekbeli rendezőnő À peine 
j’ouvre les yeux (Alighogy kinyitom a szemem) című alkotását te-
kinthetik meg az igényes filmeket kedvelők. 

Német kulturális 
rendezvénysorozat 

A marosvásárhelyi Szabadság utca 28. szám alatt
minden pénteken német kulturális napot szerveznek. Az
első rendezvény november 18-án, pénteken 19 órától
lesz, ennek témája az emigráció. Levetítik a Németor-
szágban élő Fatih Akin török rendező Soul Kitchen
című játékfilmjét, amelyet angol nyelven feliratoznak.
Belépés a helyek függvényében. Helyet foglalni és ér-
deklődni az eseményről a 0777-386-839-es és 
a 0724-403-882-es telefonszámokon vagy az eboto-
rog@desk-mures.eu e-mail-címen lehet. 

A barguzini Petőfi, 
avagy a mai magyar vers közéletisége Erős várunk nekünk a könyv is. Láthatatlan, védel-

mező falat von körénk. Olykor láthatót is. Négy napon
át megtapasztalhattuk Marosvásárhelyen a könyvek
őszi fellegvárában, a Nemzeti Színházban. És másutt
is, ahol a vásár lélekemelő eseményei zajlottak. A szó,
a nyelv, a gondolat olyan belső erővel ruház fel,
amely feledtetni képes sebezhetőségünket. Persze azt
sem szabad felednünk. Szerencsére (?!) sokan gon-
doskodnak róla, hogy ne feledjük. A könyv azonban
ebben is ránk szabja a maga vértezetét. Jó volt látni,
mint magasodott jelképességében is valóságos védő-
fallá a katolikus gimnáziumnak szánt kötetek óriási
halmaza szombaton a Bethlen Gábor sétányon emelt
pódiumon. A méltóságteljesen tüntető tömeg az együt-
tes kiállás, az együvétartozás nagyszerű érzését már
akkor érezhette, amikor a főtér környékén egyszer
csak azt észlelte, szinte mindenki egy irányba, a vár
felé tart. Valami olyasmi csendült meg bennünk hir-
telen, mint ’90 februárjában, a felejthetetlen könyves-
gyertyás néma tüntetésen. Akkor nyilván sokkal
többen voltunk, de az a diadalmas érzés visszatért
újra. Igaz, nem gondoltuk, hogy ilyesmivel még szem-
besülhetünk valamikor. Erről jut eszembe, ma van a
tolerancia nemzetközi napja. Nofene! Ki hitte volna,
hogy mifelénk ez a fogalom is létezik! Jobb lett volna,
ha többé nincs szükség ilyen közös tiltakozó akcióra,
de ha már a másság iránti türelem, megértés gyakor-
latában nem is lehetett részük, legalább az összefo-
gás, az identitásvállalás erejébe most azok a
gyerekeink, unokáink is belekóstolhattak, akik a ki-
lencvenes években még nem is éltek. Ugyanis minden
korosztály jelen volt a jogkövetelő összejövetelen.
Hogy mondta Székely János Szelekció című versé-
ben? „A jót velünk sem az teszi,/ Ki ölbe vesz s
álomba ringat,/ Hanem ki vesztünk éhezi.” A nagy ár-
mánykodók erre biztos nem gondoltak. Ők csak azt
nézik, mi az, amivel rosszat tehetnek. Néha viszont
nem árt, ha ilyen dolog is felrázza közönybe, letargi-
ába burkolózó közösségünket.

A mindennapok bizonyítják, elmúlt a nagy akará-
sok ideje, sokkoló történések is alig tudnak kimozdí-
tani közömbösségünkből. Bizony engedünk a 48-ból.
Mostanság egyébként sem az, egyre inkább a ’18
kerül szóba. Abból sem kellene engednünk. A joga-
inkra vonatkozó akkori beváltatlan ígéretekre gondo-
lok. Nézem a kalendáriumot, azt is eszembe juttatja,
hogy épp ma 168 esztendeje, hogy Sepsiszentgyör-
gyön Gábor Áron kijelentette: „Lészen ágyú!”. Sza-
vát betartotta, lett. Ma természetesen nem fegyverek
kellenek, tettekre, elhatározásra, küzdeni akarásra,
tudásra, a fogadalmak betartására annál nagyobb
szükség van. Ezzel vértezhet fel a könyv, a magyar is-
kola, az anyanyelv. Nyelvünkön tudjuk a legteljeseb-
ben művelni a tudományokat is. November a magyar
tudomány ünnepe, a hónap 3. napját az anyaország-
ban és mindenütt, ahol magyarok élnek, kimondottan
a szellem e kimagasló területének szentelték. A vélet-
len is felruházható szimbolikus töltettel. Nyolcvan
évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a magyar nyelv
egyik sziporkázó, tudós művésze, Kosztolányi Dezső.
Végezetül őt érdemes idéznünk. Két mondata is sokkal
többet közöl mai jegyzettémámról, mint bármilyen
hosszú és konkrétumokkal teletűzdelt eszmefuttatás.
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul
beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb ese-
ménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges va-
lami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem.
Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dú-
cában, metafizikai rejtélyként… Csak anyanyelvemen
lehetek igazán én.” Nem árt, ha időről időre felújítjuk
magunkban ezt a hitvallást. (N.M.K.)

Erről jut eszembe
Kaáli Nagy Botond



November 12-én, szombaton
a mezőcsávási kultúrotthon-
ban tartotta a Maros Megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET – MIÉRT tagszervezet)
a harmadik Agrárakadémiát,
amelyen közel ötven, nagy-
részt fiatal gazdálkodó vett
részt. A rendezvény célja a vi-
déki környezet és a gazdálko-
dás vonzóvá tétele a fiatalok
körében, valamint a tájékoz-
tatás a különböző támogatási,
pályázati lehetőségekről.

„Az Agrárakadémiával lehetősé-
get szeretnénk teremteni arra, hogy
a mezőgazdaság iránt érdeklődő fi-
atalokat szakmailag eligazítsák,
ugyanakkor a résztvevők kapcsola-
tot teremtsenek, tapasztalatot cse-
réljenek egymással” – mondta el
megnyitóbeszédében Ilyés-Tóth Bo-
tond házigazda, a MIET elnökségi
tagja.

Miután Szabó Levente, a község
polgármestere köszöntötte a megje-
lenteket, köztük dr. Vass Levente és
Biró Zsolt képviselőjelölteket, vala-

mint Császár Károly szenátorjelöl-
tet, Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke,
Hargita megyei szenátorjelölt is üd-
vözölte a résztvevőket, és arra hívta
fel a figyelmet, hogy rengeteg kiak-
názatlan lehetőség van a hazai és
európai uniós pályázatokon. A
MIÉRT a nemrég megjelent kiadvá-
nyával, a Pályázz a jövődre! című
pályázati kisokossal szeretne kéz-
zelfogható segítséget nyújtani a fi-
ataloknak. „Az volt a célunk, hogy
egy helyre összegyűjtsünk minden
pályázati lehetőséget, hogy egy he-
lyen mindent megtaláljanak azok a
fiatalok, akik a szülőföldjükön sze-
retnének boldogulni, itthon szeret-
nének vállalkozni. Bízunk benne,
hogy mindenki megtalálja a szá-
mára megfelelő lehetőségeket és ki
is használja azokat” – tette hozzá
Antal Lóránt. 

A továbbiakban Parajdi Borbála,
az Eurotop Consulting Kft. ügyve-
zető igazgatója be is mutatott né-
hány mezőgazdasági és vidék-
fejlesztési pályázatot. Kiemelte a
2014–2020-as Nemzeti Vidékfej-

lesztési Program 6.1 jelzésű intéz-
kedését, ugyanis az induló fiatal
gazdákat támogató pályázat kere-
tében akár 50 ezer euró vissza
nem térítendő támogatásra is szert
tehetnek a pályázók. Hozzátette,
ez a lehetőség október 31-én lezá-
rult, de jövőben ismét elérhető lesz.

Bordi Kacsó Zsolt, a Maros me-
gyei APIA aligazgatója többek kö-
zött az előlegfizetésről beszélt. 

Dr. Nagy Péter Tamás állatorvos
a sikeres állattenyésztés alapjairól
beszélt a fiataloknak, felhíva a figyel-
met a gépesítés szükségességére, ami
nélkül nem lehet hatékonyan gazdál-

kodni. Továbbá olyan problémákat
emelt ki, mint az agrárkamarák és
szövetkezetek hiánya, pedig ezek se-
gítenék a gazdálkodókat.

Dr. Varga Edömér fiatal állator-
vos, szarvasmarha-tenyésztő saját
farmját mutatta be a résztvevőknek,
kiemelve három fő tényezőt: a ge-
netikát, a takarmányozást és a sza-
porodásbiológiát, amelyek szerinte
az állattenyésztés alapjai. Varga
Edömér egyébként a kolozsvári ál-
latorvosi egyetem elvégzése után
hazatért szülőfalujába, Kundra, át-
vette a családi gazdaságot. Jelenleg
35 fejőstehene és 35 növendéke van,

a tejet a Hochland cégnek adja át. 
A rendezvényen egy fiatal fű-

szerpaprika-termesztő is bemutat-
kozott. A mezőpaniti Nagy Dániel
idén kezdte el a termesztést 17 árnyi
területen. Kb. 150 kilogramm fűszer-
paprikát sikerült előállítania, de el-
mondása szerint nagyobb energiabe-
fektetéssel több is lehetett volna. Ter-
méke a piacok és az üzletek polcain
is kapható lesz, mivel már megsze-
rezte a szükséges termelői engedélyt. 

Az előadás-sorozat Cozma Fe-
renc borász bemutatójával és bor-
kóstolóval zárult. (MIET-sajtó-
iroda)

November 11-én, pénteken a
székelyudvarhelyi művelődési
házban tartotta tizenegyedik
beszámoló és tisztújító kong-
resszusát a Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete, és az
RMDSZ-szel együttműködési
megállapodást írt alá az erdé-
lyi vidékfejlesztésért. 

A rendezvényen az udvarhely-
széki gazdák és meghívottak mellett
a Megyei Kifizetési Ügynökség, a
Vidéki Befektetéseket Finanszírozó
Ügynökség, a Környezetőrség és
Környezetvédelmi Ügynökség, az Ál-
lategészségügyi és Élelmiszerbizton-
sági Igazgatóság, a Közegészségügy
és Közpénzügyek Igazgatóságának
képviselői, illetve az egyesület tag-
szervezetei részéről Arad, Temesvár,
Beszterce-Naszód, Brassó, Ko-
vászna, Kolozs, Maros, Szatmár és
Szilágy megyék képviselői is –
mintegy 200 küldött – jelen voltak. 

A rendezvény Sebestyén Csaba
elnök beszámolójával kezdődött.
Kiértékelte az elmúlt időszakot és
hangsúlyozta, hogy a kongresszus a
több névváltoztatáson átesett, de új-
jászületett egyesületnek fontos ese-
ménye, mely által 172 éves
múltjához kíván hű maradni a szer-
vezet. Az RMGE és az általa képvi-
selt gazdák is akkor haladnak előre,
ha a politikai pártok felmérik érté-
két. Utóbbit, illetve az egyesület és
az intézmények közti jó együttmű-
ködést hivatott bizonyítani, hogy
megszületett a megállapodás az
RMDSZ-szel, ami azért fontos az
egyesület számára is, mert az agrár-
politikai irány megváltoztatását
csak egy erős parlamenti képviselet
tudja elérni. „Értékeljük az elmúlt
időszakot, új feladatokat jelölünk
ki, pályázatokról, támogatásokról,
szabályozásokról kaphatnak infor-
mációkat a gazdák” – mondta be-
szédében Sebestyén Csaba. 

A meghívottak között jelen volt
és elsőként szólalt fel dr. Verestóy

Attila szenátor, aki elmondta, kam-
pányígéretektől függetlenül az ösz-
szefogás jegyében kell együtt
dolgoznunk. Ha a belső önrendelke-
zés alapján érdekképviseletet állít-
hatunk, ami politikailag is képviseli
a magyarságot, akkor a közösség
jövőjét csakis együtt tudjuk elkép-
zelni. Csak akkor tudunk eredményt
elérni, ha a sajátos gondjaink meg-
oldásáért és országos kérdésekben
is egységesen lépünk fel. Nemcsak
az iskola és a hit tartotta meg közös-
ségüket, hanem a gazdák is, akik a
nehéz történelmi időkben, amikor
alig tudtak megélni a mezőgazda-
ságból, vállalták a munkát. A jövő-
ben azért kell dolgoznunk, hogy
hazahívjuk a gyerekeinket olyan
gazdaságokba, ahol érdemes dol-
gozni. Hogy miként tudunk élni
azzal az erővel, ami a kezünkben
van, tőlünk függ, s ebben egyfor-
mán fontos a politikum, de bárki
más, aki az erdélyi magyarság szak-
mai képviseletében is tesz valamit
közös jövőnkért – mondta többek
között a szenátor. 

Tánczos Barna szenátor nemcsak
politikusként, hanem gazdaként is
felszólalt. Elmondta: az RMGE 172
éve létezik, a szervezet kidolgozott
egy értékrendet, ezt továbbvinni
óriási felelősség, de az elődök tisz-
telete kötelez. Az erdélyi magyar
gazdának ma is ugyanaz az érték-

rendje. Az erdélyi társadalom jö-
vője nem „a kizsákmányoló nagy-
gazdaságok” rendszere, hanem a jól
működő kisgazdaságoké. Erre ala-
pozva közös erdélyi vidékfejlesztési
stratégiát kell együtt megfogalmaz-
nunk, amely a térség fejlődését biz-
tosítja. 

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely
polgármestere is üdvözölte a részt-
vevőket, hangsúlyozta, hogy a rend-
szerváltást követően az erdélyi
magyar gazdák a semmiből álltak
talpra. Az elmúlt 27 év sem volt
könnyű, de tevékenységük létfon-
tosságú a szülőföldön maradás
megerősítéséhez. Majd hozzátette:
polgármesterként a város és a falu
közötti kapcsolatot erősíti, ugyanis a
település fontos szerepet vállalt Ud-
varhelyszék fejlesztésében is. „Nem
szabad hagyjuk, hogy a multinacio-
nális cégek termeljenek meg mindent,
biztonságos, egészséges termékekre
van szükségünk, amelyeket saját
gazdáink termelnek meg. Ezért tá-
mogatja a környékbeli kistermelő-
ket a városgazda – hallhattuk. 

Dr. Torda Márta, a magyar Föld-
művelésügyi Minisztérium Nem-
zetközi és Kárpát-medencei
Kapcsolatok Főosztályának osztály-
vezetője Tóth Katalin helyettes ál-
lamtitkár üzenetét tolmácsolta.
Elmondta: az 1990-ben megalakult
RMGE sokat tett a gazdatársadalom

megmaradásáért és jelenleg is olyan
érdekvédelmi munkát végez, amely
erősíti a szülőföldön való megma-
radást. Ezért a magyar Földművelő-
désügyi Minisztérium kötelességé-
nek tartja a külhoni gazdaszerveze-
tek támogatását különböző progra-
mokkal. 2012-ben a vajdasági és
kárpátaljai területi gazdaságfejlesz-
tési stratégia kidolgozásában segéd-
keztek az ottani gazdaszerveze-
tekkel közösen. A mezőgazdaság
nem választható szét határokkal,
így a közép-kelet-európai régió ag-
rárpolitikáját közös összefogással
lehet megerősíteni és érvényesíteni
Brüsszelben – ebben kínál segítsé-
get a magyarországi szaktárca.
„Egyre nagyobb az igény az egész-
séges élelmiszerre, ezért szükség
van az önök munkájára. A magyar-
ságot az atyafiság és a sors terhe köti
egybe, nemzetté pedig a magyar szó
teremtette” – idézte Tamási Áront az
osztályvezető, majd hozzátette: a
magyar szaktárca kiemelt feladatai
közé tartozik a határon túli gazda-
szervezetek közötti kapcsolatterem-
tés, amelyet konkrét programokkal
is alátámasztanak, megerősítenek. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke hangsúlyozta: „az er-
délyi magyar embereknek világos,
hogy egymásra vagyunk utalva ré-
giókként, emberekként. Olyanok
vagyunk, mint egy madár, ha meg-
van minden testrészünk, a szárnya-
ink, tudunk repülni, ha ezeket
lefaragják, akkor túléljük ugyan, de
nem tudunk a magaslatok felé törni.
Ezért szükségünk van minden test-
részünkre. 1918-tól errefelé az egy-
másra utaltságot tanítják meg
nekünk, egymásra van utalva a szö-
vetség, a szakmai szervezetek, az
önkormányzatok. Egy évszázaddal
1918 után bebizonyosodott, hogy
csakis az erős közösség tud együtt
maradni, építkezni. S ebben mindig
élen járt a vidék, a gazdatársada-
lom. Az elmúlt években többször
találkoztunk hivatalosan és nem hi-
vatalosan a gazdák képviselőivel, és
beszéltünk közös dolgainkról.
Olyan emberek kellenek a parla-
mentben, akik ismerik a gazdák
gondjait, készültek erre, és nemcsak
felvállalják a közképviseletet,

hanem a megoldásokat is megtalál-
ják, ismerik az eszközöket, a törvé-
nyeket, azt, hogy hogyan kell az
erdélyi gazda érdekeit képviselni. A
szövetség ehhez ajánl partnerséget,
ahol egyenlő felek ülnek az asztal-
nál, és őszintén, mindenféle finom-
kodás nélkül a problémákról be-
szélhetünk, közösen keressük a meg-
oldásokat. Az lenne jó, ha december
11. után olyan helyzet alakulna ki,
amikor nem kerülnének meg bennün-
ket, nem nélkülünk hoznának az or-
szág és számunkra is fontos
döntéseket” – mondta a szövetségi
elnök. 

A meghívott vendégek felszóla-
lása után Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke és Se-
bestyén Csaba, az RMGE országos
elnöke aláírták az Összefogás az er-
délyi vidékért megállapodást. Ezt
követően Agrár-Európa faluról fa-
lura – siker vagy csőd a nemzeti vi-
dékfejlesztési terv? címmel az
előadók arra kerestek választ, hogy
mennyire volt sikeres az erdélyi
gazdák számára a közös agrárpoli-
tika alkalmazása. A Kolozs, Hargita
és Kovászna megyei vidékfejlesz-
tési, illetve a Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifizetési Ügynökségek
által biztosított pályázati lehetősé-
gek tükrében mérték fel az intézmé-
nyek képviselői, hogy mennyire
éltek a gazdák ezekkel a lehetősé-
gekkel. A következtetés az volt,
hogy ahol segítséget kaptak a pályá-
zók ahhoz, hogy megírják, kivite-
lezzék és kövessék a pályázatokat,
ott „megnőtt a kedv és az érdeklő-
dés” ezek iránt, ellenkező esetben
pedig, akár egy-egy kiíráson belül is,
megcsappant az érdeklődés. Az volt
sikeres, aki még az EU-s csatlakozást
megelőző SAPARD-pályázaton is
nyert támogatást, mert biztosíthatta a
folytonosságot, illetve tudta tartani a
lépést a közös agrárpolitika által dik-
tált pályázati követelményekkel. 

A szakmai előadásokat követően a
tíz megyei szervezet küldöttei az or-
szágos RMGE vezetőjének újraválasz-
tották Sebestyén Csabát, aki 2000-től
tölti be ezt a tisztséget. Az ügyvezető
elnök Zágoni Szabó András (Arad)
lett, alelnökök Bodó Géza (Udvarhely-
szék) és Szentmiklósi Zoltán (Bihar). 

Az RMGE 11. kongresszusa 
Összefogás az erdélyi vidékfejlesztésért 
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Az Erdélyi Református Egyház-
kerület földrajzi határai kezdettől
fogva egybeesnek a történelmi Er-
dély határvonalával: északon a
Lápos-hegység, keleten és délen a
Kárpátok hegyvonulata, nyugaton az
Erdélyi-szigethegység, a Királyhágó
és a Meszes. Ezen a területen a re-
formáció idején a középkori erdélyi
püspökség jogutódjaként két, ágostai
hitvallású superintendentia alakult ki
az 1550-es években: a magyar és a
szász. A magyar superintendentia ke-
retében azonban már az 1550-es
évek végén megjelennek a helvét
irányú reformáció elveit elfogadó
lelkészek és hívek, 1564-re pedig az
egész superintendentia református
hitvallásúvá vált. Az 1560-as évek
végére, Dávid Ferenc, Blandrata
György és Heltai Gáspár igehirde-
tése nyomán a magyar superinten-
dentia lelkészeinek és híveinek
többsége a szentháromság-tagadó hit-
elveket fogadta el. 1568-ban Tordán
az erdélyi országgyűlés kimondta az
addig kialakult felekezetek (római
katolikus, ágostai evangélikus, refor-
mátus, unitárius) vallásszabadságát. 

1574-ben az unitáriusok, a ko-
rábbi szervezetből kiválva, külön
egyházkerületet alkottak, élén Dávid
Ferenc püspökkel. A magyar super-
intendentia református lelkészei
1576-ban szintén külön szervezked-
tek, püspökké választva Tordai Sán-
dor Andrást. Így Erdély területén két
önálló magyar protestáns egyház jött
létre, a református és az unitárius.

A 16. század utolsó évtizedeiben
a református egyház híveinek száma
szerint többségivé vált, és nyolc egy-
házmegyére tagolódott. Az Erdélyi
Református Egyház ebben az idő-
szakban Marosvásárhelyen, Gyula-
fehérváron, Nagyenyeden, Déván,
Kézdivásárhelyen és Fogarason tar-
tott fenn jeles iskolákat.

A 17. században, a református fe-
jedelmek uralkodása idején, a refor-
mátus egyház az uralkodó
támogatását is élvezve fejlődött. Új
gyülekezet alakult például az unitá-
rius többségű Kolozsváron, amely a
hívek számának növekedésével a
század végére Erdély egyik legna-
gyobb eklézsiájává vált. Bethlen
Gábor a kolozsvári reformátusoknak
adta a Farkas utcai (korábban feren-
ces) templomot, I. Rákóczi György
pedig helyreállíttatta azt. Különféle
szervezeti változások nyomán az
egyházmegyék száma tizennégyre
emelkedett.

1622-ben Bethlen Gábor fejede-
lem Academicum Collegium rangra
emelte a gyulafehérvári iskolát.

1662-ben, a tatár pusztítás után
Nagyenyeden talált új otthonra a
Bethlen Kollégium. Kolozsváron a
református egyházközség iskolája
Apáczai Csere János professzori te-
vékenysége (1656-1659) nyomán
emelkedett főiskolai rangra. Szé-
kelyudvarhelyen Bethlen János kan-
cellár alapított kollégiumot
1670-ben. 1672-ben a jezsuita üldö-
zés elől menekülő sárospataki kollé-
giumot Apafi Mihály fejedelem
Gyulafehérvárra telepítette. Ezek a
főiskolák magasabb szintre emelték
a hazai lelkészképzést és hozzájárul-
tak az erdélyi értelmiségi réteg
számbeli növekedéséhez.

A 18. században a Habsburg-ura-
lom alá került Erdélyben a reformá-
tus egyház védekezésbe szorult az
uralkodói támogatást élvező katoli-
cizmussal szemben, az önvédelem és
egyházigazgatás legfőbb szerveként
alakult ki a Református Főkonzisz-
tórium, a mai Igazgatótanács jog-
elődje. Bár több templom erőszakos
úton katolikus kézre került, és sok
egyházközség jövedelmét megnyir-
bálták, ez az önvédelem eléggé hat-
hatósnak bizonyult az erdélyi
hagyományos vallásszabadság fenn-
tartása tekintetében. 1720 körül ala-
kult ki a püspöki igazgatás
fontosságát biztosító successio rend-
szere, amely szerint az elhunyt püs-
pököt azonnal követte hivatalában a
helyettese, a főjegyző, a következő
zsinat pedig új főjegyzőt választott.

A református kollégiumok száma
emelkedett, 1716-ban Marosvásár-
helyre költözött a gyulafehérvári
kollégium, a szászvárosi pedig a szá-
zad végén a Főkonzisztórium irányí-
tása alá került. E főiskolák és néhány
parókia kiváló tudományos műhely-
ként szolgáltak az alkotó értelmisé-
giek számára. E században
mindegyik anyaegyházközségben és
jó néhány fíliában működött iskola,
ahol legalább az olvasást és a refor-
mátus hit alapelemeit a gyermekek
elsajátíthatták.

Az erdélyi református egyháznak
folyamatosan működő nyomdája
volt Kolozsváron, némely évtizedek-
ben kettő is, így állandóan biztosít-
hatta az énekeskönyvek, prédikációs
kötetek, imakönyvek, tankönyvek
kiadását.

1848 után a nemesi patrónusok-
nak az egyházközségek fenntartásá-
ban játszott szerepe csökkent, nőtt
viszont a hívek – akiknek zöme a
jobbágyfelszabadulás után kisbirto-
kossá vált – egyházfenntartó hozzá-
járulása.

A kiegyezés (1867) után megin-
dult az egyház szervezetének korsze-
rűsítése, 1872-ben a lelkészi zsinat
és a Főkonzisztórium világi tagságá-

nak egyesülésével jött létre a legfőbb
törvényhozó testület, az Egyházke-
rületi Közgyűlés, és végrehajtó
szerve, az Állandó Igazgatótanács.
Az 1884. évi debreceni református
zsinat alkalmával ötödik egyházke-
rületként Erdély is betagolódott a
magyarországi református egyházba,
sajátos törvényeit továbbra is fenn-
tartva. 

Ebben az időszakban egyre több
egyházközség és felekezeti iskola ré-
szesült állami támogatásban. Szász
Domokos püspöksége idején (1885-
1899) sok új templom, lelkészi lakás
és iskola épült. Ugyancsak az ő ki-
tartó erőfeszítéseinek köszönhető a
kolozsvári Református Teológiai Fa-
kultás létrejötte (1895).

1919 tavaszától az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Románia fenn-
hatósága alá került, majd a trianoni
békediktátum aláírása után (1920)
Nagy Károly püspök letette az esküt
a király előtt. A kétszeresen (vallási
és nemzetiségi szempontból) kisebb-
ségbe került egyház csakhamar meg-
érezte az impériumváltozás
nyomasztó súlyát.

A két világháború közötti idő-
szakban lelki újjászületés tapasztal-
ható az erdélyi reformátusságban.
Egyházunk karitatív tevékenységét a
Makkai Sándor püspök által alapított
Református Diakonissza Intézet
(1927) fogta rendszerbe. A kolozs-
vári Református Teológiai Fakultás
nagy formátumú tudósokból és ki-
váló nevelőkből álló tanári kara
magas tudományos szintű és a gya-
korlati gyülekezeti munkára felké-
szítő lelkészképzést biztosított.

A bécsi dön-
tés (1940. au-
gusztus 30.)
után egyházke-
rületünk észak-
erdélyi része
visszatagolódott
a Magyarorszá-
gi Református
Egyházba Vá-
sárhelyi János
püspök kor-
mányzása alatt.
A kisebbségi el-
nyomásból föl-
szabadult egy-
házi élet föllen-
dült, a konferen-
ciák és gyűlé-
sek tartása aka-
dálytalanná vált.
Ekkoriban telje-
sedett ki a teoló-
gushallgatók és
a főgimnáziumi
tanulók szór-
ványmunkája. A
Romániában re-
kedt dél-erdélyi
rész, Nagyenyed

központtal, Nagy Ferenc püspökhe-
lyettes irányítása alatt élt.

1945-ben a két egyházkerületi
rész újból egyesült, és az erdélyi re-
formátus egyház egyre erősebben
érezte a feltörekvő kommunista dik-
tatúra nyomását. Az 1945-ös földre-
form az egyházközségi és
kollégiumi földbirtokok újabb részét
vette el, a maradékot a következő év-
tizedben a kialakuló termelőszövet-
kezeteknek kellett átadni. 1948-ban
az összes felekezeti iskolát államo-
sították teljes felszerelésükkel és in-
gatlanvagyonukkal együtt. 1951-ben
az egyházközségek régi (1985 előtti)
anyakönyveit a helyi néptanácsok-
nak kellett beszolgáltatni, később
ezek az Állami Levéltár megyei fi-
ókjaiba kerültek.

A kommunista hatalomátvétellel a
modern történelem egyik legsúlyo-
sabb egyházüldözése vette kezdetét
Erdélyben. A politikai titkosrendőr-
ség (Securitate) folyamatosan fi-
gyelte a lelkészi kart. 1952-ben és
még inkább 1956-ban számos refor-
mátus és más kisebbségi egyházhoz
tartozó lelkészt letartóztattak. Külön-
féle, többnyire koncepciós perekben
kirótt büntetések következtében
sokan megjárták a Duna-csatornát
vagy szenvedtek politikai börtönök-
ben. Nagy részük az 1964. évi álta-
lános amnesztiával szabadult,
amikor Románia először kapott köl-
csönt az USA-tól, s a szerződés fel-
tételei között volt a politikai foglyok
szabadon bocsátása. A történelem
aztán megismétlődött: a megelőző
gyászévtized után jött a csendes,
majd az egyre erősödő elnyomás
ideje, s a Ceauşescu-féle diktatúra
falurombolási tervei mértek nagy
csapást egyházunk életére. Az 1989-
es fordulat után újra elkezdődhetett
az egyházépítő munka. A jogtalanul
elkobzott egyházi ingatlanok vissza-
adása alapvető és a mai napig meg-
oldatlan időszerű kérdés. Minthogy
református egyházunk szinte vala-
mennyi tagja a magyar etnikai ki-
sebbséghez tartozik, az etnikai
kisebbségek jogainak teljesítése köz-
vetlenül érinti. A magyarellenes
megnyilvánulások gyakran kénysze-
rítik egyházunkat arra, hogy fel-
emelje szavát az emberi méltóság és
a szabad vallásgyakorlás minden-
nemű megsértése ellen.

A nehézségek mellett természete-
sen folyamatos a csendes egyházépí-
tés is. A gyülekezeti munka ma már
nincs a templom falai közé szorítva.
A helybeli hívek, az anyaországi, a
nyugati és a tengerentúli testvéregy-
házak szolidaritásának és támogatá-
sának köszönhetően fokozatosan
élednek újjá azon intézményeink,
amelyekben egyházunk nevelő, dia-
kóniai és missziói munkáját végez-
heti.

A trianoni békediktátum követ-
keztében felszabdalt magyar refor-
mátus egyháztestünknek a 21.
század elején immár tíz református
egyházkerülete 2004 nyarától új
együttműködési keretek között végzi
Isten országa földi építésének mun-
káját Kárpát-medencei Magyar Re-
formátus Generális Konvent –
röviden: Generális Konvent – néven.

Napjainkban az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerületben 15 egyházme-
gye működik 505 anyaegy-
házközséggel, amelyből 84 városi és
421 falusi gyülekezet, 85 leányegy-
házzal, továbbá 553 szórvánnyal.
Összesen 521 önálló egység 1143 te-
lepülésen. Ezekben az egységekben,
valamint kórházakban és tanintéze-
tekben összesen 532 lelkész jellegű
és 814 nem lelkész jellegű alkalma-
zott tevékenykedik.

Egyházkerületünk lélekszáma
folyó év elején 291.939 volt, 4002
lélekkel kevesebb, mint tavaly. Ez a
méretű évenkénti apadás az utóbbi
három évben stagnál. A legnagyobb
lélekszámú egyházközség Sepsi-
szentgyörgy I. Vártemplom, 4420
lélekkel, a legkisebb, melyben ön-
álló lelkipásztor szolgál, Székely-
földvár 37, illetve Farnas 33
lélekkel. A legnagyobb református
város Marosvásárhely 24.070 lélek-
kel, következik Kolozsvár 20.963 lé-
lekkel, Sepsiszentgyörgy 13.877
lélekkel, Székelyudvarhely 7.508
lélekkel, Kézdivásárhely 3.595 lé-
lekkel. (Az egyház által nyilvántar-
tottak lélekszáma – szerk.
megjegyzése.) 

A fentiek alapján Urunk iránti há-
lával telítődött szívvel állapíthatjuk
meg, hogy egyházunk minden erőt-
lensége, szervezeti meggyengülése,
csalódásai és félelmei ellenére, Isten
kegyelmének kiáradása következté-
ben mindig akadtak olyanok, akik a
hitet képviselték, folytatták a refor-
mátorok hagyományát, hirdették
Isten igéjét alkalmas és alkalmatlan
időkben. Az Egyház Ura továbbra
sem vonta meg kegyelmét és Lelké-
nek áradását az őt tisztelőktől, így az
Erdélyi Református Egyházkerület
hívő népétől sem. Sőt inkább csodá-
latos módon táplálta a korlátok közé
szorított egyházi életet. Hűséges
egyháztagok, presbiterek és 
lelkészek ezrei őrizték meg a hitet,
és amennyire tehették, tovább is
adták azt a felnövekvő nemzedékek-
nek.

„Mindeddig megsegített minket
az Úr!” – mondhatjuk együtt Sámu-
ellel (1Sám 7,12), és a jövőre nézve
is ez a tántoríthatatlan reménysé-
günk.

Egyedül Istené a dicsőség!

Az oldalt szerkesztette: 
Ötvös József lelkipásztor
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A mezőújlaki református templomnak egy híve maradt Fotó: Bodolai Gyöngyi

A felújított Farkas utcai templom Kolozsváron Fotó: Bodolai Gyöngyi

Kató Béla püspök

500 éves a reformáció

Az Erdélyi Református Egyházkerület



Sorozatunk előző részében a le-
hallgatások és a speciális megfi-
gyelési eljárások jóváhagyásával
foglalkoztunk. Ezek indítványo-
zása a rendőrség, az ügyészség, va-
lamint a sértett felek javaslatára
történhet, főszabályként pedig
mindig a bíró kell jóváhagyja, hi-
szen ez a személyes jogokba és
szabadságokba való súlyos beavat-
kozás. Főszabályként tehát a bírói
jóváhagyást kell alkalmazni, vi-
szont vannak olyan kivételes ese-
tek, amikor ezt az ügyész is
megteheti.

Amint azt jeleztük, a lehallgatást
kötelezően csak a bíró hagyhatja
jóvá, de amint azt ugyancsak előre
jeleztük, bizonyos indokolt esetek-
ben az ügyész is jóváhagyhatja a
speciális megfigyelési módszere-
ket. Ennek értelmében ügyészi jó-
váhagyással maximum 48 órára el
lehet rendelni a lehallgatást, 
de csak a következő esetek-
ben: amennyiben sürgősség áll 
fenn és a rendes bírói eljárással
megszerzett lehallgatási engedély a
nyomozás komoly késlekedését
vonná maga után, vagy a bizonyí-
tékok elvesztéséhez, módosulásá-
hoz vagy megsemmisüléséhez
vezetne, illetve ez a sértett fél, a
tanúk vagy ezek hozzátartozóinak
biztonságát veszélyeztetné. Termé-
szetesen a lehallgatás elrendelésé-
hez szükséges többi törvényes
feltételnek is teljesülnie kell. Az
ügyész ügyészi rendelvénnyel (or-
donanţă) hagyja jóvá a lehallgatást,
amely tartalmi szempontból ugyan-
úgy kell kinézzen, mint a lehallga-
tást jóváhagyó bírói végzés.
Viszont az ügyésznek, az ügyészi
rendelvénnyel jóváhagyott lehall-
gatás időtartamának a lejártától
legtöbb 24 órán belül értesítenie
kell a bíróságot a lehallgatás – spe-
ciális megfigyelési cselekmények
utólagos jóváhagyása végett. 

Az értesítéshez csatolni kell a le-
hallgatási cselekményekről felvett
kivonatos jegyzőkönyvet, illetve az
ügy dossziéját. Amennyiben a bíró
az utólagos ellenőrzés során úgy
látja, hogy teljesítve voltak az

ügyészi lehallgatás elrendelésének
törvényes feltételei, bírói végzés-
sel, 24 órán belül jóváhagyja azt,
zárt bírói tárgyaláson, amelyre
ugyanúgy, mint a „rendes” lehall-
gatáskor, nem idézik meg a feleket.
Amennyiben a bíróság nem hagyja
jóvá utólagosan a speciális megfi-
gyelési eljárásokat, visszavonja az
ügyészi rendelvényt és kötelezi az
ügyészt az így – immár törvényte-
lenül – megszerzett bizonyítékok
megsemmisítésére. Ezt a rendelke-
zést az ügyész haladéktalanul kell
teljesítse, megsemmisítve a bizo-
nyítékokat és erről jegyzőkönyvet
felvéve. A speciális megfigyelési
cselekményekkel kapcsolatosan
hozott bírói végzésekkel kapcsola-
tosan fellebbezésnek nincs helye,
ami logikus is, hiszen ezek sürgős
intézkedések, amelyek amennyi-
ben fellebbezhetők lennének, na-
gyon sokat veszítenének
hatékonyságukból. Amennyiben
utólag mégis a lehallgatások tör-
vénytelenségét állapítanák meg, az
így szerzett bizonyítékokat a vád-
emelés után, utólag kizárhatják a
nyomozati anyagból a vádirat (re-
chizitoriu) ellenőrzése során. A
vádirat ellenőrzése a nyomozás
után, de az érdemi bírósági tár-
gyalás és eljárás előtti köztes bí-
rósági szakasz, amelyben a bíró a
vádirat törvényességét ellenőrzi,
többek között éppenséggel a nyo-
mozás során szerzett bizonyíté-
kok törvényességének
szempontjából.

A speciális megfigyelés gyakor-
lati kivitelezésének szempontjából
nagy port kavart az Alkotmánybí-
róság 2016 februári döntése,
amelynek értelmében a büntető
perrendtartás egyik szakaszát,
amely a lehallgatások és speciális
megfigyelési módszerek kivitele-
zésére vonatkozott, hatályon kívül
helyezték. A probléma az volt,
hogy a régi szabályozásban a le-
hallgatást az ügyészség, a rendőr-
ség, valamint az államapparátus
más speciális megfigyelésre képes
szervei is végezhették, természete-
sen bírói jóváhagyással. Mivel a
más szervek (értsd titkosszolgála-
tok, amelyekből Romániában több
is van a SRI-n kívül, pontosan 7 tit-
kosszolgálat) kifejezés nem volt
elég konkrétan körülhatárolható és

ezáltal ellenőrizhető, az Alkot-
mánybíróság ezt alkotmányellenes-
nek nyilvánította. Ennek
értelmében jelenleg a megfigyelé-
sek technikai kivitelezését az
ügyészség és a rendőrség speciali-
zálódott egységei végezhetik el, vi-
szont ezek a szervek használhatják
más szervek és intézmények meg-
figyelési rendszereit, azonban ezt a
jogosítványukat nem delegálhat-
ják. Tehát hiába használják például
a SRI, vagy SIE, vagy más titkos-
szolgálat megfigyelési infrastruk-
túráját, a törvényesség betartásáért
ők felelnek (mármint az ügyészség
és rendőrség).

A megfigyelés és a lehallgatások
elvégzése érdekében a telefonos
vagy bármilyen más nyilvános
kommunikációt (pl. internet) bizto-
sító társaságoknak, cégeknek köte-
lező módon együtt kell működniük
az ügyészséggel, nyomozóhatóság-
gal, rendőrséggel a lehallgatás 
elvégzése érdekében. A lehallgatá-
sokkal kapcsolatos titoktartási kö-
telezettség a műszaki segítséget
biztosító személyekre is kiterjed.
Amikor a lehallgatást – megfigye-
lést szükségessé tevő okok meg-
szűntek, az ügyésznek azonnal el
kell rendelnie a megfigyelés meg-
szüntetését, akkor is, ha a megfi-
gyelési engedély ideje nem járt
még le, és erről azonnal értesítenie
kell az illetékes bírót. A lehallga-
tással szerzett információkat más
bűnügyben is fel lehet használni,
amennyiben ezekből azon bűncse-
lekmények elkövetésére vonatkozó
szándék nyilvánul meg, amelyek-
ről az első részben beszéltünk.
Azokat az információkat, amelye-
ket a lehallgatás során nyertek, de
amelyek nem vonatkoznak az illető
ügyre, biztonságos körülmények
között archiválják az ügyészség
székhelyén.

Ezeket – amennyiben utólag be-
bizonyosodik, hogy mégis van re-
levanciájuk az ügy szempontjából
– csatolják az ügy dossziéjába
mint bizonyítékot. Amennyiben ez
nem történik meg és az ügyben
jogerős döntés születik, ezeket az
információkat a jogerős döntés
meghozatalától számított egy év
letelte után az ügyész jegyzőkönyv
felvétele mellett meg kell semmi-
sítse. 

A lehallgatásokról (III.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Több mint ezerhétszáz betöltetlen állás 
Külföldi munkalehetőségek

A Telefonos Szeretetszolgálat
fotópályázata

A Telefonos Szeretet-
szolgálat Imatémák a
városért címmel fotópá-
lyázatot hirdet 14 éven
felüli profi és amatőr
fotósok számára egya-
ránt. Legtöbb öt pálya-
művel lehet benevezni,
a beküldési határidő no-
vember 25.

A legkevesebb 12
megapixel felbontású,
jpg formátumú pálya-
műveket elektronikus
formában az
office@telsz.ro e-mail-
címre várják. A díjakat
szakmai zsűri fogja
odaítélni, a díjátadásra
az adventi szeretetven-
dégség keretében kerül
sor.

A beérkezett alkotá-
sokat a Telefonos Szere-
tetszolgálat egy városi
imanap keretében sze-
retné felhasználni – tá-
jékoztatott Sajó Norbert teológus, a Telefonos Szeretetszolgálat vezetője.
Az első helyezett egy fényképezőgépet, a második díjazott 200 eurót vehet
át, a III. díjazott kétszemélyes pihentető hétvégében részesül a Haller kas-
télyszállóban. (sz.p)

November első felében az orszá-
gos EURES-hálózat révén 1747 be-
töltetlen állást hirdettek meg az
Európai Unió területén – áll a
Maros Megyei Munkaerő-foglal-
koztatási Ügynökség szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közleményében. 

Az állásajánlatokat Spanyolor-
szágból, Dániából, Németország-
ból, Ausztriából, Olaszországból, az
Egyesült Királyságból, Norvégiából,
Magyarországról, Máltáról, Lengyel-
országból, Luxemburgból stb. jelez-
ték a munkaadók. A legnagyobb

munkaerőhiány a mezőgazdaságban,
a szálloda- és vendéglátóiparban, az
egészségügyben, a fakitermelésben
és az építkezéseknél mutatkozik.
Spanyolországban 821 állás vár be-
töltésre, Dániában 250, Németor-
szágban 164, Olaszországban 140,
Ausztriában 100 állásra várnak je-
lentkezőket. Az állások leírása, meg-
pályázásuk módozata, illetve bővebb
felvilágosítás a követelményekről az
EURES Románia portálon kapható,
a www.eures.anofm.ro  honlapon.
(szer. p.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hiva-
tal tájékoztatójában felhívja mindazok fi-
gyelmét, akik lakhelyet változtattak, hogy az
új címre állíttassák ki személyazonossági iga-
zolványukat és jegyeztessék be magukat és
családtagjaikat a nyilvántartásba.

A 2005. évi 97-es sz. sürgősségi kormányrendelet
értelmében – mely a lakosság-nyilvántartásra, a lak-
helybejelentésre és személyes okiratokra vonatkozik
– lakhelycserét követően azt 15 napon belül jelezni
kell a lakosság-nyilvántartó hivatalnál. A lakhely-
csere-bejelentésnél a következő okiratokkal kell 
jelentkezni: személyazonossági, a születési bizo-
nyítvány eredetije és másolata, házasságlevél ere-
detije és másolata vagy a válóper végleges bírósági
határozata eredetiben és annak másolata, a 14 év
alatti gyerekek születési bizonyítványa, amennyi-
ben a szülővel együtt lakhelyet változtat, eseten-
ként az elhunyt házastárs halotti bizonyítványa, az
új lakhely címének a bizonyítéka (telekkönyvi ki-
vonat, adásvételi szerződés, vidéken igazolás a
gazdasági nyilvántartásból) eredetiben és másolat-
ban. 

Az igénylőnek ki kell töltenie a hivatal pénztár-
ablakainál kapható formanyomtatványt, amellyel az

új személyazonosságit kérvényezi, ugyanakkor ki-
fizeti a bélyegilletéket és a személyazonossági el-
lenértékét. Amennyiben a lakhelyet változtató
személy nem tulajdonosa az ingatlannak, a tulajdo-
nosnak is meg jelennie személyazonosságival és a
befogadási nyilatkozatot a hivatalnok előtt kell alá-
írja.

A 2005. évi 97-es számú sürgősségi kormányren-
delet 19. cikkelye értelmében a személyazonossági
igazolványt az érvényességi határidő lejártával is újra
kell cserélni. A személyazonossági tulajdonosának
vagy törvényes képviselőjének kötelessége új szemé-
lyi kibocsátását kérelmezni legtöbb 108 nappal az ér-
vényesség lejárta előtt, illetve legkevesebb 15 nappal
az érvényesség lejárta előtt.A törvényes előírások be
nem tartása kihágásnak minősül, amit 40–80 lej kö-
zötti összeggel bírságolnak.

Ezúton felhívással fordulnak a lakossághoz, hogy
ellenőrizzék le személyazonosságijuk érvényességi
határidejét, és amennyiben az lejárt, jelentkezzenek a
lakhelyüket kiszolgáló lakosság-nyilvántartó hivatal-
ban új személyazonossági igazolvány igénylése érde-
kében – áll a Codruţa Sava vezérigazgató kézjegyével
ellátott, szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközle-
ményben. (sz.p.p.)

Lakhelycsere és új személyazonossági

Baleset-megelőző tanácsok gépjárművezetőknek
Téli útviszonyokra

A hideg évszak beköszöntével egyidejűleg a közúti közlekedés is kö-
rülményesebbé válik, az őszi és téli hónapokban speciális veszélyei van-
nak, melyek alapvetően a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokra
vezethetők vissza – figyelmeztet a rendőrség.

1. Bizonyosodjanak meg afelől, hogy a klímaberendezés és a párátla-
nító működőképes.

2. A sebességet az útviszonyokhoz kell igazítani. Rendkívüli esetekben
a megengedett óránkénti 50 km-es sebesség helyett ajánlott az óránkénti
30 km-es sebességgel haladni a településeken.  

3. A biztonságos féktáv megtartása érdekében a közutakon haladó gép-
járművek közötti nagyobb követési táv megtartása javasolt.

4. Romló látási viszonyok között használják nappal is a rövidfényt.
5. Esőben, havazásban ajánlott a szemből érkező járművek észlelésével

egy időben használni az ablaktörlőket, ugyanis pár másodperc is végzetes
lehet.

6. Havas, jeges úttesten csak a motorfék használata javasolt, hirtelen
fékezéssel ugyanis irányíthatatlanná válhat a jármű.

7. Jeges úttesten kanyarodva sem ajánlott fékezni.
8. Esőben, havazásban fokozottan kell a gyalogosokra figyelni, akik

kevésbé elővigyázatosak az átkelés során.
9. Karavánban haladva mellőzni kell a veszélyes előzéseket, a hasonló

manőverekkel ugyanis nem lehet jelentősebb előnyre szert tenni a forga-
lomban részt vevőkkel szemben, ellenben balesetveszélyes.

10. Szereljék fel járművüket a hideg évszaknak megfelelő gumiabron-
csokkal, és szélsőséges időjárási körülményekre is készüljenek fel, vigye-
nek magukkal csúszásgátló hóláncot és hólapátot. (pálosy)
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Megnyerte a Temesvári Universitatea elleni ide-
genbeli csatát is a Marosvásárhelyi Mureşul A osztá-
lyos női kézilabdacsapata, amely így továbbra is
vezeti a tabellát, egyetlen vereséggel. Mellette Resi-
cabányának, a Nagybányai Minaurnak és Slatinának
van még egy-egy veresége,
azaz ez a négy csapat lesz
versenyben a feljutásra jo-
gosító első és az osztályo-
zóra elég 2. és 3. helyért.
Ami, valljuk be, a tavalyi
bajnokság vesszőfutása után
kellemes meglepetés.

Temesváron a védelem
agresszivitásával és a jobb 
kapusteljesítménnyel kere-
kedett felül a vendégcsapat,
s bár a második félidőben a
házigazdák szorosabbá tet-
ték a találkozót, az elsőben
kiépített hatgólos előny elég
volt a végén a biztos siker-
hez.

Az A osztályos női baj-
nokságban egy hét szünet
következik, majd a 9. fordu-
lóban a Mureşul szabadna-
pos lesz. Az eredeti
program szerint a bajnokság
aztán majd csak januárban
folytatódik, ám több másod-
osztályos klub beadvánnyal
fordult a szövetséghez,

hogy az odavágók utolsó három fordulóját ne január-
ban, hanem decemberben játsszák le. 

A szövetség egyelőre nem válaszolt a bead-
ványra. Ha marad az eredeti program, akkor a Mu-
reşul csapata legközelebb csak január 17-én lép
pályára, amikor a Nagybányai Extrem csapatát fo-
gadja.

A tabella élén marad a Mureşul 

RÖVIDEN
* Utolsó csoportmérkőzését játssza ma a Maros Kosárlabdaklub a

FIBA Európa-kupában. A már biztos továbbjutó Tigrisek az ugyancsak
kvalifikált Prienu Birstono csapatával mérik össze erejüket 19 órai kez-
dettel, a ligeti sportcsarnokban.

* Véget vetett három mérkőzés óta tartó vereségsorozatának a Brassói
Corona a jégkorong MOL Ligában. A Cenk alatti város csapata 5-2-re
nyert hétfőn a HK Belgrád ellen. Ugyancsak héftőn vesztett a Csíkszere-
dai Sportklub: a székelyföldiek hazai pályán 6-1-re alulmaradtak a DVTK
Jegesmedvékkel szemben. A rangsort a MAC Budapest vezeti 43 ponttal,
Brassó a negyedik 35-tel, Csíkszereda pedig a tizedik (utolsó előtti) 11-
gyel.

* Továbbra is a rögbi-világranglista 16. helyén áll a román válogatott.
A World Rugby 103 nemzeti együttest jegyző tabelláját Új-Zéland vezeti,
Anglia és Ausztrália előtt.

* Megnyerte a pozsonyi ITF-tornát Andreea Mitu. A világranglista 246.
helyén álló román teniszező 6:2, 6:3-ra győzött a WTA-95. cseh Denisa
Allertova ellen a 25 ezer dollár összdíjazású turné döntőjében.

* A románok elleni vb-selejtezőn pénteken Bukarestben 3-0-ra diadal-
maskodó lengyel labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a szlovén
csapattal hétfőn Wroclawban, barátságos mérkőzésen.

* Összeverekedtek az aradi és a temesvári szurkolók a két 2. ligás fut-
ballcsapat aradi mérkőzése előtt. A csendőrség kénytelen volt közbeavat-
kozni, egy 28 éves fiatalembert koponyatöréssel kórházba szállítottak.

* Hat román csúcs is megdőlt a rövidpályás román úszóbajnokságon,
Vajdahunyadon, felnőtt és ifjúsági rekordok is vannak közöttük.

* A Ferencváros hazai pályán súlyos, 37-24-es vereséget szenvedett a
macedón Vardar Szkopje együttesétől vasárnap, a női kézilabda Bajnokok
Ligája csoportküzdelmeinek ötödik fordulójában.

Puskás Ferencre, az Aranycsapat
és a Real Madrid legendás labdarú-
gójára emlékeztek halálának 10. év-
fordulója alkalmából hétfőn este a
spanyol fővárosban egykori játé-
kostársai, barátai, tisztelői a Santi-
ago Bernabéu stadion elnöki
páholyában.

„Pancho univerzális“ – fogalma-
zott Julio César Iglesias neves spa-
nyol sportújságíró, az esemény
házigazdája, aki szerint a Spanyol-
országban Pancho becenéven köz-
ismertté vált Puskás Öcsi neve
bárhol elhangzik, mindenki azonnal
tudja, kiről is van szó. Felidézte
több legendás gólját, de olyan rész-
letességgel, mintha épp most köz-
vetítené. „Ő a futballtörténelem
része“ – jegyezte meg.

„Puskás azonban nemcsak a gól-
jai és a sportteljesítménye miatt vált
példaképpé, hanem emberi helytál-
lása, segítőkészsége is predeszti-
nálta erre. Nem volt olyan ember
már magyarországi pályafutása
során sem, aki, ha kéréssel fordult
hozzá, vagy bajba került, ne számít-
hatott volna a segítségére. Puskás
Spanyolországban is mindenkinek
igyekezett segíteni, különösen, ha
idegenbe szakadt magyarról volt
szó“ – fogalmazott a megemlékezé-
sen mondott beszédében Gulyás
Gergely, a magyar parlament alel-
nöke, akik egyúttal megköszönte a
Real Madridnak és a spanyol fut-
ballvilágnak, hogy 60 évvel ezelőtt
jótékonysági futballmeccset ren-
deztek az 1956-os forradalom után
külföldön maradt magyar játéko-
sok, köztük Puskás megsegítésére.

„Azt akarta, hogy körülötte min-
denki boldog legyen. (...) Minden-

kit egyenrangúként kezelt“ –
mondta róla barátja, Tóth-Zele Jó-
zsef, az Atlético de Madrid volt já-
tékosa a megemlékezésen. Pancho
emberségét, nyitottságát, és jó szí-
vét emelték ki egykori játékostársai
közül Francisco Gento és José Emi-
lio Santamaría is.

„Az egyik legjobb játékos volt,
akit ismertem“ – mondta róla Enri-
que Pérez Díaz (Pachín).

Amancio Amaro, mielőtt be-
szélni kezdett Puskásról, a tisztelet-
adás jeleként felállt a pódiumon
levő asztaltól, és amellett, hogy fel-
idézte és méltatta rendkívüli sport-
teljesítményét, beszélt a Puskásra
jellemző külsőségekről is, ame-
lyek egyedivé tették: a mindig ki-
fogástalan megjelenés, a gondosan
hátrazselézett haj és a látványos
pocak.

Szöllősi György, a Puskás-biog-
ráfia szerzője elmondta, hogy ezt a
Puskást, a Real Madridban játszó
Panchót Magyarországon nem is-
merték, és csak utólag ismerhették
meg, mert miután elhagyta az or-
szágot, nevét évtizedeken át nem
lehetett leírni sem, eredményeiről
nem lehetett tudósítani.

Puskás Ferenc az 1956-os forra-
dalom leverése után került Spa-
nyolországba, ahol 1958 és 1966
között játszott a királyi klubban.
Pancho összesen 528 meccsen lé-
pett pályára a lila-fehér mezben, és
512 gólt lőtt.

Az évfordulós megemlékezést
Magyarország madridi nagykövet-
sége, a Real Madrid, a Real Madrid
Magyar Szurkolói Klubja és a ma-
gyarországi Puskás Akadémia szer-
vezte.

Puskás Ferencre emlékeztek 
Madridban halálának 10. évfordulóján

A marosvásárhelyi Perla Hotel dísztermében ren-
dezték meg az idei Marosvásárhely-kupáért kiírt, 501
dupla kijövő, steel darts-versenyt, amelyet a nemzet-
közi sportági szövetség égisze alatt immár kilencedik
alkalommal hirdettek meg. A versenyen jelen volt az
ország 12 klubjának 75 leigazolt (60 férfi és 15 női)
dartsosa (Bukarestből 3 klub, továbbá Jászvásár,
Brassó, Karácsonkő, Kolozsvár, Mioveni, Nagyvárad
és Marosvásárhely képviselői). A szervezői feladatot
a Helios klub vállalta.

– Immár hagyományosnak mondható a Marosvá-
sárhely-kupáért kiírt verseny, amelyet Helios-kupának
is nevezünk, klubunkra való tekintettel. A női kategó-
riában a győztes bukaresti Andreea Bradot a kolozs-
vári Emilia Meda Marcon, a marosvásárhelyi Székely
Mónika és a karácsonkői Oana Bârsan követte. A fér-
fiaknál a kolozsvári Adrian Frim lett az első, a máso-
dik a szintén kolozsvári Andrei Melita lett, őt a
bukaresti Cristian Cimpoca és a karácsonkői Gabriel
Pascaru követte. Romániában még fiatal ez a sportág.
Marosvásárhelyen Darabont András barátommal, csa-
pattársammal és nejemmel, Kádár Évával kezdtük el
űzni hat évvel ezelőtt, a Helios klubnál, és úgy érzem,
jó úton haladunk. Részt vettem Európa- és világbaj-
nokságon is, ahol láttam, hogy teljesen más a színvo-
nal, mint itthon – tájékoztatott Kádár László
klubelnök, versenyző.

A szeptemberi Eb-ről a következőket mondta el: –
A hollandiai Európa-bajnokságon a román válogatott
tagjaként vettem részt. Színvonalas volt a verseny, hi-
szen Európa legjobbjai jöttek el, én 32 ország verseny-
zője közül a középmezőnyben végeztem. Az Eb-n a

Helios klubot csak én képviseltem, de a megmérette-
tésen jelen volt a kolozsvári Adrian Frim, a karácson-
kői Gabriel Pascaru és a brassói Răzvan Negoţ is –
összegzett Kádár László, akinek nagy esélyei vannak,
hogy a 2017-es darts-világbajnokságra is kijusson,
addig viszont több versenyen kell bizonyítania csa-
pattársaival együtt.

– Idén még lesz egy regionális verseny, november
26-án, Marosvásárhelyen, amelyet a Cuza Vodă 36.
szám alatti székházunk új játékfelületein rendezünk,
majd december 12-én Brassóba vagyunk hivatalosak,
aztán januárban egy újabb regionális verseny követ-
kezik és végül a bukaresti román openen kell helytáll-
nunk, az Intercontinental Hotelben, amely nemzetközi
verseny lesz, a mezőnyben pedig ott lesznek Európa
legjobbjai. Ezen az összecsapáson a versenyzők vb-
kvalifikációs pontokat szereznek, az elmúlt évi nyílt
nemzetközi versenyeken a legtöbb pontot gyűjtő 48
versenyző részvételi jogot szerez a január végi lake-
side-i (Anglia) világbajnokságra. Nemrég a magyar
openen vettünk részt, ahol jó eredményt értem el, így
esélyem van kikerülni a világbajnokságra – fogalma-
zott a Helios klub elnöke.

– Sok jó versenyző volt a marosvásárhelyi verse-
nyen. Szinte egyenlő eséllyel versenyeztek. Az utóbbi
időben sok új sportolót igazoltak le a romániai klubok,
így nőtt a konkurencia, és persze a színvonal is – ma-
gyarázta a Helios színeiben versenyző Holbach Ist-
ván. – Az ország legjobb dartsosai küzdöttek a
dobogós helyekért, kiéleződött a pontvadászat, nagy
volt párhuzamosan a stressz is, hiszen mindenki
nyerni szeretne. Ilyenkor az az esélyes, aki le tudja
győzni a feszültséget, és figyelmét kizárólagosan az
előtte álló feladat teljesítésének szenteli.

A 9. Marosvásárhely-kupáért versenyeztek 
az ország legjobb dartsosai

Romániában még fiatal ez a sportág

Tóth-Zele József labdarúgó, edző, Puskás Ferenc barátja, Francisco Gento és Amancio Amaro
egykori spanyol csapattársak, Julio César Iglesias spanyol sportújságíró, José Emilio Santa-
maría és Enrique Pérez Díaz (Pachín) egykori spanyol csapattársak, valamint Szöllősi György,
a Puskás Intézet igazgatója (b-j) Puskás Ferenc, az Aranycsapat és Real Madrid legendás ma-
gyar labdarúgója halálának 10. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a madridi San-
tiago Bernabéu Stadionban 2016. november 14-én. 

Czimbalmos Ferenc Attila

Bálint Zsombor

Ranglista
1. Mureşul 7 6 0 1 214-180 18
2. Resicabánya 7 6 0 1 211-180 18
3. Nagybánya 5 4 0 1 175-117 12
4. Slatina 5 4 0 1 157-116 12
5. Extrem 7 4 0 3 242-212 12
6. Brassó 6 4 0 2 189-178 12
7. Sepsiszentgy. 7 2 1 4 222-249 7
8. Mioveni 6 2 0 4 175-200 6
9. Temesvár 6 1 0 5 185-201 3
10. Köröskisjenő 7 0 1 6 188-291 1
11. Nagyvárad 5 0 0 5 126-160 0

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 8. forduló: Temesvári Universitatea

– Marosvásárhelyi Mureşul 29-33 (11-17)
Temesvár, Constantin Jude-csarnok. Vezette: Marius Pintea (Kolozs-

vár), Marcel Sas (Nagyvárad).
Temesvár: Brînzan, Ţurlea – Şunei, Puta, Marin, Picu, Istrate, Cioriciu,

Ţepurică, Senciuc.
Mureşul: Petruneag, Grosu – Serediuc, Moloci, Stîngu, De Oliviera,

Farcaş, Bab, Rad, Manole, Burnete, Demeter.
Az A osztály B csoportja 8. fordulójának további eredményei: Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi SIC – Nagybányai Extrem 34-44, Dacia Mioveni –
Nagybányai Minaur 25-44, Köröskisjenői Crişul – CSM Slatina 20-37,
Resicabányai CSU – Nagyváradi CSM 36-29. A Brassói CNE állt.
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Elégedetlen és megosztott
választók, valamint Hillary
Clinton demokrata párti jelölt
melléfogásai döntötték el a
november 8-i elnökválasztást
az Egyesült Államokban –
derül ki a választási ered-
mény hátterét vizsgáló felmé-
résekből és elemzésekből.

A kutatóintézetek mellett – ért-
hető módon – elsősorban a veszte-
sek kutatják Donald Trump
republikánus párti jelölt győzelmé-
nek okait, magyarázatát.

Navin Nayak, Hillary Clinton
kampányának vezető közvélemény-
kutatója szerint a Szövetségi Nyo-
mozó Iroda (FBI) igazgatója által a
választás előtti héten írt második
levél nyilvánosságra kerülésekor
veszítették el a demokraták az el-
nökválasztást. James Comey FBI-
igazgató október 28-án tájékoztatott
levélben néhány kongresszusi kép-
viselőt arról, hogy meglehet, ismét
megindítják a nyomozást Clinton e-
mailjeinek ügyében, s ekkor –
Nayak szerint, aki a CBS televízió-
val osztotta meg álláspontját – a de-
mokrata párti hívek közül többen
elfordultak Clintontól, elsősorban a
felsőfokú végzettségű, fehér válasz-
tók. Aztán november 6-án, két nap-
pal a választások előtt került

napvilágra Comey második levele,
amelyben arról értesíti a törvényho-
zókat, miszerint nem változott az
FBI nyáron közzétett álláspontja,
azaz Hillary Clinton ugyan kül-
ügyminiszterként hanyagul kezelte
a hivatalos elektronikus leveleit, de
nem tett olyat, amiért vádat kellene
emelni ellene.

„Ez a levél kifejezetten Trump
támogatóit mozgatta meg és otthon
tartotta Clinton híveit” – fogalma-
zott a CBS televízióban Nayak, aki
szerint a Trumpot támogatók, de
talán Clinton hívei sem hittek
abban, hogy Comey nem nyomásra
nyilatkozott így.

A közvélemény-kutató azonban
több okot is lát a vereség hátteré-
ben: a választók tényleg változást
akartak, miközben Clinton a folya-
matosságot ígérte nekik, arra vi-
szont nem volt képes, hogy Barack
Obama demokrata párti elnök sza-
vazótáborát teljesen maga mögé ál-
lítsa. Egyes választók szemében
nem vált javára Clintonnak, hogy
nő, maga Hillary Clinton és csapata
pedig rosszul mérte fel a korai sza-
vazáson résztvevők pártpreferen-
ciáit.

A Pew intézet megállapításai a
társadalom szélesebb rétegeinek és
a választást befolyásoló témáknak a

mélyebb és átfogóbb kutatásain ala-
pulnak, s nem a győzelem vagy a
vereség okait próbálják feltárni,
hanem a választói prioritásokat és
magatartást.

A Pew kutatógárdája szerint az
amerikai választók megosztottak és
pesszimisták voltak, általában
szkeptikusan fogadták még a mun-
kahelyteremtésre vonatkozó ked-
vező ígéreteket is.

A két szavazótábor számára lé-
nyeges kérdésekben nagyon elté-
rőek voltak a prioritások, és mást
tartottak komoly, megoldandó kér-
désnek.

Donald Trump támogatóinak 79
százaléka számára az illegális be-
vándorlás ügye volt nagyon fontos,
míg ezt a Hillary Clintonra szava-
zóknak mindössze 20 százaléka
ítélte lényegesnek. Trump táborá-
ban a Pew által megkérdezettek 74
százaléka tartotta nagy gondnak a
terrorizmust, Clinton hívei körében
ez az arány 42 százalékosra csök-
kent. A republikánusok számára a
munkalehetőségek megteremtése és
a bűnözés elleni harc volt igen fon-
tos, míg a demokrata pártiaknak a
klímaváltozás jelentette a fő gondot.
A Hillary Clintonra szavazók 66
százaléka mondta ez utóbbit „na-
gyon nagy problémának”, míg a

Donald Trump mellett voksolóknak
csak 14 százaléka vélekedett így.

A fegyveres erőszak, továbbá a
gazdagok és szegények közötti jö-
vedelmi és életkörülményekben ta-
pasztalható nagy különbségek a
demokrata pártiaknak voltak fonto-
sabbak. A rasszizmus, a nőkre
nézve hátrányos nemi megkülön-
böztetés – amelyet újabban szexiz-
musnak neveznek – szintén a
demokratáknál nyomott többet a
latban. Clinton szavazóinak 53 szá-
zaléka szerint a rasszizmus prob-
léma a mai Egyesült Államokban, s
37 százalékuk ugyanezt mondta a
szexizmusról is. A republikánusok
viszont a két kérdésről nagyon más-
ként gondolkodtak: 21 százalékuk
szerint van aggodalomra okot adó
rasszizmus az országban, s mind-
össze 7 százalékuk szerint érdemes
foglalkozni a szexizmussal.

A két szavazótábor nemcsak
abban tér el egymástól, hogy mit
tart fontosnak, hanem abban is, ho-
gyan gondolja megoldani az ameri-
kai lakosság problémáit. Nagy
többségük (64 százalékuk) szerint a
bevált, kipróbált módszerek alkal-
mazásával lehet hatékonyan ered-
ményt elérni, Clinton támogatóinak
körében azonban ez az arány ennél
jóval nagyobb, 84 százalékos volt.

Donald Trump szavazói e kérdés-
ben megosztottaknak bizonyultak:
53 százalékuk szerint „új és gyors’
megoldásokra van szükség, még
akkor is, ha ezeknek megvannak
a maguk kockázatai, 46 százalé-
kuk viszont szívesebben látna
ugyan lassabb, de kipróbált megol-
dásokat.

Általában véve kevés amerikai
gondolta úgy, hogy 2008 óta az or-
szág általában fejlődött volna. A
megkérdezettek 38 százaléka sze-
rint például a gazdaság állapota ja-
vult, 43 százalékuk viszont
rosszabbnak tartja most a helyzetet,
mint amikor Obama átvette a hatal-
mat George W. Bushtól.

Ami az új kormányzat iránti el-
várásokat illeti: a felmérés szerint
mindkét tábor pesszimistán tekint a
jövőbe. A választás előtti napokban
készült felmérés szerint az átlátha-
tóságot, a kormányzati munkát és
általában az új elnökkel szemben tá-
masztható erkölcsi elvárásokat ille-
tően mind a Trump-féle, mind a
Clinton-féle vezetésben kevéssé
bíztak. Trump elnökségét elsősor-
ban a külpolitikában jósolták gyen-
gébbnek, Clintonéról pedig úgy
vélték, hogy főként az átláthatóság
és a nyitottság hiánya jellemezné
majd kormányzását. (MTI)

Elégedetlen és megosztott választók döntötték el az amerikai elnökválasztást

Kedden kezdődött utolsó külföldi körútján Barack
Obama amerikai elnök várhatóan utódját, a múlt
héten elnökké választott Donald Trumpot „magya-
rázza” majd az Egyesült Államok szövetségeseinek.

Az amerikai elnök helyi idő szerint hétfőn este Európába
indult, ahol először Görögországban tesz látogatást, majd
Németországban folytat tárgyalásokat. Berlinből Barack
Obama Peruba utazik, s onnan tér vissza Washingtonba.

A látogatást még akkor tervezték el, amikor biztosnak lát-
szott a demokrata jelölt, Hillary Clinton elnökválasztási győ-
zelme, s így a vizit – amerikai kommentárok megállapításai
szerint – „kényelmes” búcsúlátogatásnak ígérkezett. Ám a
választást a republikánus jelölt, Donald Trump nyerte meg,
s ez a világ jó néhány országában aggodalmat keltett, egye-
bek között amiatt, hogy vajon a megválasztott elnök milyen
szövetséges lesz, milyen mértékben tart ki a választási kam-
pányban hangoztatott külpolitikai nézetei mellett.

Obama elnök ezért – mint Ben Rhodes, a helyettes nem-
zetbiztonsági tanácsadó az utazás előtti sajtóbeszélgetésen
elmondta – arra számít a mostani európai látogatásain, hogy
elsősorban az Egyesült Államok várható külpolitikája lesz
napirenden. A választási kampányban Obama többször is azt
mondta, hogy megítélése szerint Donald Trump „felkészü-
letlen”, és „hiányoznak az alapvető ismeretei” az európai, a
közel-keleti és az ázsiai politikáról, és a világ vezető politi-
kusainak igazuk is van, amikor „zavarba jönnek” Trumptól.
Barack Obama most arra készül, hogy megnyugtassa Wa-
shington szövetségeseit: az Egyesült Államok változatlanul
megbízható partner lesz, és Donald Trump szintén elkötele-

zettje a NATO-nak. Ezt a leköszönő elnök egyébként hétfői
washingtoni sajtókonferenciáján – amely első volt az elnök-
választás óta – el is mondta.

Az amerikai elnök először Athénba érkezett, ahol kedden
Alekszisz Ciprasz baloldali görög kormányfővel tárgyalt és
beszédet mondott a demokráciáról és a globalizálódásról. A
görög kormány egyelőre nem kommentálta Donald Trump
győzelmét, csupán Nikosz Pappasz államminiszter – Ciprasz
egyik bizalmas munkatársa – nyilatkozott, kijelentve: „vá-
runk, és meglátjuk, de mindenki arra számít, hogy az Egye-
sült Államok kormánya továbbra is a mi oldalunkon lesz”.

A görög fővárosból Obama Berlinbe utazik, s ezzel kap-
csolatban Ben Rhodes fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy
Obamának „egész elnöksége során Angela Merkel kancellár
volt a legszorosabb szövetségese”. A német fővárosban lesz-
nek az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és
Spanyolország vezetői is, akik a migrációról, az ukrajnai
helyzetről s az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küz-
delemről tanácskoznak majd.

Obama elnök a dél-amerikai Peruban zárja körútját, ahol
az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés
(APEC) csúcsértekezletén vesz részt. Az APEC-csúcson
jelen lesz Hszi Csin-ping kínai államfő és Vlagyimir Putyin
orosz elnök is. Ben Rhodes helyettes nemzetbiztonsági ta-
nácsadó a sajtóbeszélgetésen kiemelte, hogy a limai tanács-
kozáson hangsúlyosan szó esik majd a csendes-óceáni
térséggel tervezett szabadkereskedelmi megállapodásról
(TPP). Ennek megkötését kampányában Donald Trump ha-
tározottan ellenezte. (MTI)

Utolsó külföldi körútjára indult Obama

Rudy Giuliani, New York volt polgármestere lehet
az új amerikai külügyminiszter, és Donald Trump
leendő elnök nőt nevezhet ki a Republikánus Párt
élére amerikai sajtójelentések szerint.

Bár a múlt heti elnökválasztáson győztes Trump még nem
jelentette be, Rudy Giuliani a The Wall Street Journal című
lap egyik hétfő esti washingtoni rendezvényén nem cáfolta,
hogy ő lehet az amerikai diplomácia következő irányítója.

New York volt polgármestere egyértelműen leszögezte,
hogy nem lesz igazságügyi miniszter, s amikor azt kérdezték
tőle, vajon igaz-e a hír, miszerint ő lesz a külügyminiszter,
először megvonta a vállát, szóba hozta John Bolton volt
ENSZ-nagykövet nevét, mint a külügyi tárcára szintén esé-
lyes politikusét, majd amikor tovább firtatták, hogy van-e
Boltonnál jobb jelölt is, rávágta: „nem is tudom, talán én”.
Ezzel lényegében megerősítette az amerikai sajtóban meg-
jelent találgatásokat, melyek szerint ő a legesélyesebb a kül-
ügyminiszteri megbízatásra.

Sajtóértesülések szerint Donald Trump azt is fontolgatja,
hogy nőt nevez ki a Republikánus Párt élére, és homosze-
xualitását nyíltan vállaló férfi lesz az Egyesült Államok kép-
viselője az ENSZ-ben.

A megválasztott elnök a Republikánus Párt élére a michi-
gani pártszervezet elnökét, Ronna Romney McDanielt sze-
retné, aki hétfőn az AP hírügynökségnek azt mondta: készen
áll a feladatra, ha Donald Trump ezt akarja.

Ronna Romney McDaniel annak a Mitt Romneynak az
unokahúga, aki a 2012-es elnökválasztáson a republikánu-
sok jelöltjeként alulmaradt Barack Obamával szemben, a
mostani választási kampányban pedig élesen bírálta Donald

Trumpot. McDaniel személyében történetében másodszor
lenne női vezetője a Reublikánus Pártnak.

Először fordulna elő viszont, hogy amerikai kormányzat-
ban fontos külügyi posztot kapna valaki, aki nyíltan vállalja
homoszexualitását. Az értesülések szerint ugyanis ENSZ-
nagykövetnek Trump Richard Grenellt jelölné, aki a Bush-
kormányzat idején amerikai szóvivő volt a
világszervezetben.

A pénzügyminiszteri posztra jelöltek között emlegetik
Steven Mnuchint, a Goldman Sachs bankház igazgatóját,
aki egyúttal Trump kampányának pénzügyi vezetője volt,
Jamie Dimont, a JPMorgan Chase igazgatóját, Tom Barra-
ckot, a Colony Capital alapító elnökét, és a képviselőház
pénzügyi bizottságának elnökét, Jeb Hensarling texasi re-
publikánus politikust.

A védelmi tárca irányítására esélyesek tábora is népes:
Donald Trump mások mellett Jeff Sessions alabamai repub-
likánus szenátorral, a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó
bizottságának vezetőjével, Duncan Hunter kaliforniai kép-
viselővel, a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bi-
zottságának vezetőjével, Jon Kyl volt arizonai republikánus
szenátorral és Michael Flynn altábornaggyal, a katonai hír-
szerzés volt igazgatójával is tárgyal.

Az igazságügyi miniszteri tisztségre mások mellett Chris
Christie New Jersey-i kormányzót tartják esélyesnek, aki az
előválasztási kampányban Trump egyik vetélytársa volt a
republikánus elnökjelöltségre.

Várhatóan posztot kap a kormányban Sarah Palin volt
alaszkai kormányzó is, aki a 2008-as elnökválasztáson John
McCain alelnökjelöltje volt. (MTI)

Giuliani lehet Trump külügyminisztere

Elkészült az új csernobili
szarkofág

Befejeződött az új acélszarkofág építése a világ eddigi leg-
súlyosabb nukleáris szerencsétlensége által sújtott csernobili
atomerőműben, a szakemberek megkezdték a létesítmény
„rátolását” a sérült atomreaktorra – jelentették kedden ukrán
hírforrások.

Az árkád formájú szerkezet 36 ezer tonnát nyom, 110
méter hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, a világ
legnagyobb mozgatható kupolája. 1,5 milliárd euróba került,
és várhatóan 100 éven át nyújt majd védelmet a radioaktív
sugárzás ellen.

Az ukrán környezetvédelmi minisztérium közlése szerint
a munkálatok várhatóan négy napon át tartanak, összesen 33
órát vesznek igénybe. Az építményt 327 méterrel kell „odébb
tolni” az erre a célra épített síneken, hogy teljesen befedje a
sérült négyes energiablokkot.

A világ eddigi legsúlyosabb atomerőművi katasztrófája
1986. április 26-ra virradó éjszaka 1 óra 23 perckor követke-
zett be a Szovjetunióhoz tartozó Ukrán SZSZK területén, a
Kijevtől kevesebb mint 100 kilométerre északra fekvő cser-
nobili erőmű negyedik blokkjában egy kísérlet során. Vegyi
és gázrobbanás következtében részben megsemmisült a re-
aktor aktív övezete, a levegőbe egyes adatok szerint radioak-
tív anyagok tonnái kerültek, és sugárfelhő borította be Európa
nagy részét. A mintegy két hétig égő tűz miatt további veszé-
lyes anyagok szabadultak fel. A baleset következtében egyes
becslések alapján több százszor annyi radioaktív szennyező-
dés jutott a levegőbe, mint a második világháborúban Hiro-
simára és Nagaszakira ledobott atombombák felrobbanása
után.

A sérült blokk fölé akkor egy átmeneti vasbeton szarkofá-
got emeltek, amelynek állapota folyamatosan romlott, repe-
dések keletkeztek rajta.

A hosszabb távú védelmet jelentő modern szarkofág épí-
tését a francia Novarka konszern végezte, a munkálatok 2011
áprilisában kezdődtek. A költségek fedezéséhez Ukrajna az
elmúlt években jelentős támogatást kapott az Európai Unió-
tól, a Európai Fejlesztési és Újjáépítési Banktól (EBRD), eu-
rópai országoktól, továbbá Oroszországtól, az Egyesült
Államoktól, Kanadától és Japántól is. (MTI)

NATO-főtitkár: 
párbeszédre van szükség

Oroszországgal
Az Egyesült Államoknak és Európának is a legnagyobb

szomszédja Oroszország, ezért a NATO üzenete az, hogy
közös párbeszédet kell folytatni Moszkvával a számos kihí-
vást hordozó biztonsági helyzetre való tekintettel – jelentette
ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben, az Európai
Unió védelmi minisztereinek tárgyalására érkezve kedden.
Stoltenberg hangsúlyozta, nincs ellentmondás a NATO vé-
delmi kapacitásainak bővítése és a politikai párbeszéd között.
A katonai szövetség elkötelezett a NATO és Oroszország
megszakadt egyeztető tárgyalásainak folytatása mellett,
amelyre a közeljövőben újra sor kerülhet – fejezte ki remé-
nyét a főtitkár. Stoltenberg elmondta, az elmúlt években Eu-
rópa egyre többet tett biztonságáért. Pozitívan értékelte, hogy
az unió fokozta védelmi kiadásait, amelyre szükség van a ki-
hívásokkal terhes, bizonytalan politikai környezetben. (MTI)



ADÁSVÉTEL

ELADÓK használt méhkaptárak és
házhely. Tel. 0265/314-488. (57499-I)

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-
ös telefonszámon. (58998-I)

ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ üzlethe-
lyiség, egyben magánterület köz-
ponti helyen. Tel. 0754-360-656.
(57537-I)

LAKÁS

ELADÓ/KIADÓ új ház Marosvásár-
helyen. Tel. 0744-572-814. (57439)

KERESEK kiadó egyszobás lakást,
garzont. Tel. 0721-945-859. (-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (57062)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)

ALKALMAZUNK hegesztőt és la-
katost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Ismét eltelt egy év nélküled. Hi-
hetetlen, hogy már két éve el-
mentél. Múlik az idő, de a
fájdalom nem csitul. Nélküled
üres és szomorú a házunk. Szí-
vünkben, emlékeinkben mindig
ott élsz, idézzük szavaid, tetteid.
Tudjuk, hogy fentről vigyázol
ránk most is, ugyanúgy, mint
régen. Abban bízunk, hogy bol-
dog vagy, ahová mentél, és hogy
viszontlátjuk egymást.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk ÉRSEK LŐRINCRE
halálának 2. évfordulóján. Isten
nyugtasson békében, apucika!
Emlékét őrzi felesége, lányai,
unokája és veje. (57512)

Már néhány éve, hogy itt hagytál
bennünket, de szívünkben őr-
zünk, mint egy drága kincset.
Múlik az idő, de a fájdalom
marad, betöltetlen az űr, mely
szívünkben maradt.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk november 16-án 
KOVÁCS ANDRÁSRA (Bandi) ha-
lálának 6. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, fia, lányai, veje,
unokája és testvérei. (57502-I)

Kegyelettel emlékezünk novem-
ber 16-án MOLDOVÁN ILDIKÓRA
szül. Csiszér halálának 5. évfor-
dulóján. Akik ismerték és szeret-
ték, gondoljanak rá szeretettel!
Áldott emlékét őrzik szerettei.
(57506)

Szeretettel és könnyes szemmel
emlékezünk életünk legszomo-
rúbb napjára, november 16-ára,
DOCZI JÁNOS halálának első év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, Piroska és szerettei.
Nyugodj békében, drága kicsim!
(57507)

Az emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, nem feledjük el.
November 16-án, halálának első
évfordulóján szeretettel emlékezünk
BEREKMÉRI MAGDALÉNÁRA 
szül. Kovács. Emléked legyen ál-
dott, nyugalmad csendes! Sze-
rető férjed és a gyászoló család.
(57516)

Fájó szívvel emlékeztünk novem-
ber 15-én a szeretett édesanyára,
nagymamára, anyósra, testvérre,
sógornőre, BÖSZÖRMÉNYI
NAGY KLÁRÁRA (özv. SCHLETT
ANDORNÉ) halálának 13. évfor-
dulóján. Drága emlékét szívünk-
ben őrizzük. Nyugalma legyen
csendes! Szerettei. (57536)

Szomorú szívvel emlékezünk
PAIZS SÁNDORNÉRA szül. KISS-
NAGY ÉVA halálának negyedik
évfordulóján. Kérjük, gondolja-
nak rá kegyelettel! Szerettei.
(57538-I)

Minden évben eljön a nap, amely
szívünkben emlék marad.
Fájó szívvel emlékezünk 
HAVADTŐI ERZSÉBETRE halálá-
nak első évfordulóján. Emlékét
őrzi két fia és azok családja. Nyu-
godjon békében! A viszontlátás
reményében. (57549-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett apa,
nagyapa, dédapa, rokon, uno-
katestvér, barát és szomszéd, 

özv. CSIBI GYÖRGY 
fotógyári nyugdíjas (veterán) 

november 14-én, rövid szenve-
dés után, 96 évesen elhunyt.
Temetése unitárius szertartás
szerint november 17-én du. 3
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. 

A gyászoló család. (57533-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy 

BÁLINT FERENC 
életének 60. évében hirtelen el-
hunyt. Búcsúzik tőle felesége,
Rozália, lánya, Emese, édes-
anyja, két testvére és azok csa-
ládja, valamint sógora és
családja. Temetése november
16-án 14 órakor lesz a 
meggyesfalvi sírkertben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (57543-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket, együttér-
zésünket fejezzük ki munka-
társunknak, Szilágyi-Peres
Árpád-Jenőnek és családjának
ÉDESANYJA elvesztése miatt.
Nyugodjon békében! Az
OrtoProfil munkaközössége.
(sz.-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
kollegánktól, BÁLINT FERENCTŐL.
Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A Mondo
Trade Kft. munkaközössége.
(sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Lechinţan (Murza) Etelka
osztály- és évfolyamtársunknak
szeretett ÉDESANYJA elhunyta
alkalmából. A Marosvásárhelyi
Gazdasági Líceumban 1976-
ban végzett A és B osztály.
(57550)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett hoz-
zátartozónk, FÜLÖP OLGA
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A gyászoló család.
(1170-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. 
allatgyogyszertar@freemail.hu (18244-I)

FELVESZÜNK fiatal, talpraesett LÁNYOKAT WEBÁRUHÁZBA.
Tel. 0745-520-408. (57419-I)

A COMODEX SCM alkalmaz ASZTALOSOKAT gépi megmunká-
lásra, kéziműhelybe CSISZOLÓT, LAKKOZÓT és FÉNYEZŐT. Ér-
deklődni a 0265/232-387-es telefonszámon. (18241)

SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk a marosvásárhelyi PETRY
HÚSÜZEMBE. Húsiparban szerzett tapasztalat nem szükséges. Fel-
adatok: csomagolás, ládamosás, rakodás. Fix bérezés, napi kétszeri ét-
kezés biztosítva, hosszú távú, stabil munkahely, fejlődési lehetőséggel.
Jelentkezzen önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-címen vagy szemé-
lyesen a Barajului utcában levő vágóhíd székhelyén. (58980-I)

Az ORTOPROFIL KFT. ORVOS KÉPVISELŐI feladatok ellátására
munkatársakat keres. Főbb feladatok: a cég termékeinek és szolgálta-
tásainak képviselete, értékesítése; kapcsolatépítés  és  -fenntartás a cél-
csoportba tartozó partnerekkel; a piaci változások nyomon követése,
monitorozása, üzleti jelentések készítése; a cég képviselete szakmai
rendezvényeken. Elvárások: legalább 2 év tapasztalat hasonló munka-
körben; tökéletes román- és magyarnyelv-tudás; középszintű angol-
nyelv-tudás; B kategóriás jogosítvány; az MS Office felhasználói
szintű  ismerete; agilis, kitartó, sikerorientált személy; kiváló kommu-
nikációs készség. Az érdeklődők  elküldhetik fényképes önéletrajzukat
a 0265/210-576-os faxszámra vagy a következő e-mail-címre: 
resurseumane@ortoprofil.ro, 2016. november 18-ig.(sz.)

Az ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet egy TERMÉKME-
NEDZSERI állás betöltésére a cég  beszerzési osztályán (irodai
munka). Elvárások: angol-, román- és  magyarnyelv-tudás; felsőfokú
végzettség; az MS Office felhasználói szintű  ismerete; jó szóbeli és
írásbeli kommunikációs  készség. Az állás betöltésénél előnyt jelent
az eladásban szerzett tapasztalat, az ECDL (European Computer Dri-
ving Licence), az egészségügyi  ismeretek. Az érdeklődők  elküldhetik
szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket és  önéletrajzukat a 
0265/210-576-os faxszámra vagy a következő e-mail-címre: 
resurseumane@ortoprofil.ro (sz.)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT, KARBAN-
TARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-866. (58830)

Marosvásárhelyi székhelyű, NAPELEMRENDSZEREKET ÉPÍTŐ
CÉG keres felsőfokú végzettséggel rendelkező PROJEKTMENE-
DZSERT és a kivitelezéshez szükséges RENDSZERÉPÍTŐ MUN-
KÁST. Fényképes önéletrajzukat a swssolar111@gmail.com
e-mail-címre várjuk, avagy érdeklődni lehet személyesen Koronka 14B
szám alatt, hétfőtől péntekig  9-17 óra között. (58985-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖL-
GYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb betanított
munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit
elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv na-
gyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fi-
zetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás
Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes
munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET
is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon.
(58962)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Ta-
pasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58963-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAKKÉP-
ZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729-127-862. (18252)

MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG
alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT (nőket) és NŐKET
MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-861. (18252)

MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG
alkalmaz KÖNYVELŐT. Az önéletrajzokat elküldhetik a
suny_mures@yahoo.com e-mail-címre.  További információ a 0756-
103-101-es telefonszámon. (18251)

MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG
alkalmaz SOFŐRT 7,5 tonnás kamionra, csak hazai vonalakra. A ta-
pasztalat kötelező. További információ a 0756-100-650-es telefonszá-
mon. (18251)

Az INRECO REMIX KFT. ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TEHERGÉP-
KOCSI-VEZETŐT és NEHÉZGÉPKEZELŐT. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra vár-
juk. Tel. 0365/430-150. (18255)
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Rendőrségi hírek 
Légsűrítéses pisztollyal fenyegette családját 

November 14-én a 112-es sürgősségi hívószámon értesítették a mező-
záhi rendőröket, hogy egy 42 éves férfi légsűrítéses pisztollyal fenyegette
családját. A helyszínre érkezve kiderült, hogy ugyanaz a férfi korábban a
pisztollyal megfenyegette az üzlet alkalmazottait is. A férfit ártalmatlanná
tették, majd előzetes fogságba helyezték. Közrendbontásért, fenyegető-
zésért és nem halált okozó fegyver viseléséért helyezhetik vád alá. 
Botrányt okozott Dicsőben 

Ugyanaznap reggel a dicsőszentmártoni rendőröket értesítették, hogy
az egyik helyi bárban egy férfi botrányosan viselkedik. A helyszínre ér-
kezett rendőrök ártalmatlanná tették a 33 éves férfit, aki a szórakozóhely
27 éves alkalmazottját egy akkumulátoros flexszel fenyegette és a karját
megsebesítette. A sérültet a dicsőszentmártoni kórházba szállították, a tá-
madót pedig előzetes vizsgálati fogságba helyezték. 
Zsebtolvajt vittek börtönbe 

November 14-én a rendőrök a meggyesfalvi negyedben tartóztattak le
egy 22 éves egyént, akit a marosvásárhelyi törvényszék korábban egyéves
börtönbüntetésre ítélt, mert tetten érték, amint az egyik kisbuszon lopott.
A tolvajt októbertől keresték. A marosvásárhelyi fegyházba vitték. 



A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet 

egy megüresedett állás betöltésére meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: mérnök a vízügyi, hidrológiai, hidrogeológiai előrejelzési irodába 

Írásbeli vizsga: 2016. december 15-én 10 órakor.
Állásinterjú: 2016. december 21-én 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca 33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú végzettség – mérnöki – hidrotechnikai építkezések, energetika, fizika, környzetmérnöki szak-

irány 
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel)
– képes legyen pontos határidőket betartani 
– kiváló kommunikációs készség, odafigyelés, lényeglátás – szintetizáló képesség
– hosszított munkaprogram vállalása
A pályázati dossziét december 6-án 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7–15 óra között lehet benyújtani

az intézmény Köteles Sámuel utca 33. szám alatti székhelyén, a humánerőforrás-osztályon. 
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile címszó alatt 
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék (a vizsgáztató bizottság titkárságán)
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

Versenyvizsga 
köztisztviselői állásra

A Koronkai Polgármesteri Hivatal 
– Koronka, Fő út 108. szám, Maros megye –

versenyvizsgát hirdet 
egy megüresedett referensi szerződéses állás betöltésére

a mezőgazdasági osztályon –  a 2011. március 23-i 
286-os kormányhatározat értelmében 

A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli 2016. december 12-én 10 órakor 
– állásinterjú december 13-án 10 órakor
A résztvevőknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
– középfokú líceumi  végzettség (kötelező)
– legkevesebb négy év szolgálati idő  (kötelező)
A beiratkozási iratcsomót  december 1-jéig  lehet benyújtani a

Koronkai Polgármesteri Hivatalban. Bővebb felvilágosítás a hi-
vatalban, kapcsolattartó Voniga Lóránd, a 0265/243-152-es tele-
fonszámon, e-mail: corunca@cjmures.ro

Takács Szabolcs  I. polgármester

Dr. Dorin Florea: 
„Az első havazáskor 

az utcán csak helyi rendőröket,
tűzoltókat és a polgármesteri hivatal

alkalmazottait láttam”
Marosvásárhelyen az idén először november 13-án reggel ha-

vazott, ez mozgósította a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal-
hoz tartozó közterület- és zöldövezet-gondozó igazgatóság, az
üvegházak munkatársait, a helyi rendőröket, valamint a Horea
Vészhelyzeti Felügyelőség alkalmazottait. A szélsőséges időjárás
anyagi károkat okozott, 30 fát döntött ki a szél. A szél 22 helyen
csavart ki fákat, iskolaudvarokon is. Dr. Dorin Florea polgármes-
ter a környezetvédelmi civil szervezeteknek és azoknak a tulajdo-
nosi társulásoknak üzen, amelyek gátolták a száraz ágak
lemetszését, ami a lakók biztonságára valós veszélyt jelent. „Saj-
nálom, hogy a kritikus pillanatokban sem a civil szervezetek, sem
egyes tulajdonosi társulások nem támogatták az utcák felszaba-
dítására, az egyes javak mentésére bevetett csapatokat. Nem lát-
tam, hogy az első havazást követően a helyi rendőrök, a tűzoltók
és a polgármesteri hivatal alkalmazottain kívül még valaki köz-
belépett volna. Senki sem jött, hogy a kiöregedett, elszáradt, gép-
kocsikra vagy az utcára dőlt fenyőfákat összeszedje. Ezzel
szemben vehemensen támadtak a nemkormányzati szervezetek
képviselői, amikor metszeni szerettük volna a kiöregedett, száraz
ágakat, fákat. A természet és a zöldövezet szeretete, tisztelete nem
azt jelenti, hogy veszélybe sodorjuk az emberek életét!” – mondta
dr. Dorin Florea polgármester. 

Felkérjük a város lakóit, ha kitört fát, letört ágat látnak, esetleg
olyant, amelyiket az erős szél ledönthet, a 0734-567-009-es tele-
fonszámon értesítsék a helyi rendőrség szolgálatosát, vagy a 112-
es egységes hívószámon kérjék a helyi rendőrség segítségét. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya 
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Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel 
• 429 euró/2 fő/7 éj, 
egyszobás apartmanban

• 615 euró/5 fő/7 éj, 
kétszobás apartmanban

• 704 euró/7 fő/7 éj, 
háromszobás 
apartmanban


