
Vízparti 
nagytakarítás
A Maros Vízügyi Hatóság szeptember
22-én munkatársaival és a marosvá-
sárhelyi börtön elítéltjeivel megtakarí-
totta a Poklos-patak partját a Jeddi úti
híd és a Hangya- (Furnica) híd közötti
szakaszon. 

____________4.
Visszhang 
Dobrudzsából
Malkotsch – e nevet viseli az a kis
dobrudzsai falu, amely egészen külön-
leges történelemmel rendelkezik. A
Duna-delta szélén fekvő települést
1843-ban 25 német család odatelepí-
tésével alapították, az első katolikus
német település volt Dobrudzsában.
1940-ben Hitler parancsára a Heim
ins Reich mozgalom kapcsán 1100
személyt telepítettek innen Németor-
szágba. 

____________5.
Jogi labirintussal is
küzdenek
A Kis- és Közepes Vállalkozások Or-
szágos Tanácsa a Közép-régiós KKV-
k Szövetségével partnerségben ötödik
alkalommal szervezett szakmai meg-
beszélést Marosvásárhelyen. 

____________6.
Tiltakoztak 
a szurkolók
Kevesebb mint 50 szurkoló vett részt
azon a tiltakozó megmozduláson,
amelyet a marosvásárhelyi szurkolók
egyesülete szervezett hétfő délután a
prefektúra előtt. 

____________9.

A marosvásárhelyi karon ünnepelte teg-
nap az egyetem napját a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem. Az ünnepsé-
gen átadták az egyetemi díjakat és tiszte-
letbeli címeket, illetve felavatták a
diákotthon új épületszárnyát, és felszen-
telték az ehhez tartozó kápolnát. A dél-
után folyamán kötetlen programokon
ünnepeltek együtt a diákok és a tanárok. 

2001. október 3-án tartotta első tanévnyitó
ünnepségét a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem. Az intézményi akkreditációt kö-
vetően, 2012-ben az egyetem szenátusa
elhatározta, hogy az első tanévnyitó évfordulóját
az egyetem napjává nyilvánítja. A tegnapi ünnepi
rendezvényen jelen voltak a baráti és társegyete-
mek vezetői, egyházi méltóságok, valamint a
hazai, illetve anyaországi politikum képviselői. 

– 16 év telt el a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem alapítása óta, és ez arra ad al-

kalmat, hogy meggyőzzük magunkat, jó úton
járunk – mutatott rá beszédében dr. Dávid
László, az intézmény rektora. – Romániában a
Sapientia EMTE még mindig nem érdemelte ki
az állami támogatást… és ott lebegne Damok-
lész kardja az intézmény felett, ha nem létezne
a magyar állami támogatás – tette hozzá. Mint
mondta, bár manapság az egyetemi kínálat terén
a bőség zavara érvényesül, a Sapientián meg-
hirdetett helyek általában mindig gyorsan

Új sarc a láthatáron
Még meg sem száradt a föld az autóregisztrációs adó

sírhantján, máris új sarcon töri kobakját a kormány kör-
nyezetvédő illetékese. Mert az állam már csak egy ilyen
szerzet: mindig a pénzünkre fáj a foga, és ezen a címen
most széles rétegtől lehet nagyot szakítani.

Arra már az európai hatóságokkal vívott évtizedes harc
után rájöttek itt a keleti végen is, hogy regisztrációs adót
nem lehet még egyszer kivetni olyan, uniós tagállamból
származó árura, amit már új korában valahol az unióban
regisztráltak. Ezt az adót eredeti változatában a koalíció
kisebbik pártjának autóüzletben érdekelt főnöke találta ki,
aki akkoriban épp kormányfő volt, és elsősorban a privát
üzleti érdekeit akarta megvédeni a használt járművektől.
Azóta a politikusok rendre szoktak szörnyülködni afelett,
hogy szép hazánk autótemetővé válik. És a saját fejükre
sosem szórnak hamut azért, hogy ha mindenkor betartot-
ták volna a választási ígéreteiket, és egy élhető, jól működő
gazdaságú ország polgárai lehetnénk, akkor az itteni vá-
sárlók is az autószalonoknál állnának sorba, nem a hasz-
náltautó-piacon. Legalábbis egyesek, akik szerint jó dolog
pár évente egy új autó megvásárlásával éltetni az iparág
profitéhségét. A kettesek akkor is hosszabb ideig óvnák

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Tizenhat év távlatából

Az egyetem napja a Sapientián

Új környezetvédelmi 
illeték jöhet a használt

autókra
Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter ked-
den Besztercén azt mondta, az általa vezetett
tárca munkabizottságban elemzi egy új környe-
zetvédelmi illeték bevezetésének lehetőségét,
amely a másodkézből vásárolt autókra vonat-
kozna.

Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter kedden
bejelentette: már összeállt az a munkacsoport, amelyben
mind a minisztérium, mind az Országos Környezetvédelmi
Alap, a Román Gépkocsi-nyilvántartó Hivatal, az adóható-
ság, a gépjárműgyártók és civil szervezetek is részt vesznek.
A csoport egy új környezetvédelmi illeték bevezetésének le-
hetőségét mérlegeli.

„A számítások elvégzésére már alakult egy munkacso-
port, arra vagyunk kíváncsiak, hogyan lehetne a szennyező,
alacsony szennyezési szabvánnyal, de magas szén-dioxid-
kibocsátással működő autókra környezetvédelmi illetéket
kivetni. Úgy vélem, hogy nem kell a regisztrációs adót ki-
róni. Ez olyan, mintha a szekeret kötnénk a lovak elé. Tud-
nunk kell, amikor egy ilyen illetéket kiszámítunk, hogy
mennyit közlekedik az adott jármű egy bizonyos időszakon
belül, hogy felbecsülhessük a szennyezőanyag-kibocsátását”
– magyarázta el Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi mi-
niszter.

(Folytatás a 3. oldalon)



Október 6-i megemlékezés 
Október 6-án, pénteken 18 órától az aradi vértanúkra em-
lékeznek a szászrégeniek. Az Eugen Nicoară művelődési
ház nagytermében az Élni mindörökkön című emlékesten
fellép a művelődési ház Mini Csim-Bumm gyermekszínját-
szó csoportja, a TesóOK gyermekegyüttes, a Csim-Bumm
ifjúsági színjátszó csoport, a kisfülpösi Verőfény néptánc-
csoport, valamint Géczi Jancsi, a Titán együttes zongoris-
tája, Bondor Anna-Renáta, a marosvásárhelyi művészeti
líceum diákja és Gorbai Eszter marosvécsi diáklány. Szer-
vező a Humana Regun Egyesület. 

Még lehet jelentkezni 
diákszínjátszó csoportba

A héten még lehet jelentkezni a marosvásárhelyi Artecotur
Egyesület által működtett Artsy M diákszínjátszó cso-
portba. Az érdeklődő V-VIII. osztályos és középiskolás di-
ákok jelezhetik szándékukat a gyvajda67@gmail.com
e-mail-címen, ahol a részvételi feltételekről bővebb infor-
máció is kérhető.

Csép Éva fogadóórája 
Szászrégenben

Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti
képviselője, a szociális munkaügyi bizottság titkára októ-
ber 5-én, csütörtökön 14 és 16 óra között fogadóórát tart
Szászrégenben, az RMDSZ székházában (Mihai Viteazul
utca 5. szám). Feliratkozni személyesen a székházban
vagy a 0754-580-195-ös telefonszámon lehet.

Nem lesz ócskapiac október 8-án 
A marosvásárhelyi piacigazgatóság értesíti az érdekelte-
ket, hogy október 8-án, vasárnap nem lesz ócskapiac,
ugyanis az idén ennek a helyére költözik a bor- és must-
fesztivál. 

Rövid terápiás program 
a Bonus Pastornál 

A Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány
az idén a harmadik rövid terápiás programját tartja novem-
ber 6. és 17. között a magyarózdi otthonban. Szenvedély-
betegek (alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségőséggel
terhelt életmódúak) és hozzátartozóik jelentkezését várják
a 0265-254-460-as telefonszámon. 

Taxi-koncert 
A Zile şi Nopţi folyóirat és a Jazz&Blues Club közös szer-
vezésében október 5-én, csütörtökön 20 órától a klubban
a Taxi együttes (Vicky Sava – ének, Daria Corbu – ének,
Darius Neagu – dobok, Kerezsi Csongor – basszusgitár,
Cantemir Neacsu – gitár, Mugurel Coman – billentyűs
hangszerek, Dan Teodorescu – ének, akusztikus gitár)
koncertezik. Jegyek a helyszínen válthatók. 

Rezidensvizsga-szimulálás 
A MOGYE fogorvosi karának diákjai október 14-én 9 órától
a marosvásárhelyi integrált fogászati központban rezi-
densvizsga-szimulálást szerveznek. A végzősöknek jelent-
kezni október 9-ig lehet a diákszervezetnél, illetve a
diákszervezet (OSMD) Facebook-oldalán. 

Játékautomatából loptak 
Bíróság elé került az a 41 éves marosvásárhelyi férfi
és 31 éves nő, akik tavaly szeptemberben egy bárban
eltulajdonították az ott lévő játékautomata kulcsát,
amivel átállították a gépet, és 3.050 lejt loptak el be-
lőle. Mindkettőjüket informatikai lopás gyanújával vá-
dolják. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma FERENC, 
holnap AURÉL napja.
AURÉL:  latin nemzetségnév
rövidülése, jelentése: aranyos. 

4., szerda
A Nap kel 

7 óra 24 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 57 perckor. 
Az év 277. napja, 
hátravan 88 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 3.

1 EUR 4,5860
1 USD 3,9050

100 HUF 1,4717
1 g ARANY 159,5661

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 50C

Megyei hírek

A községközpontban levő régi helyett ehhez közel, egy
mellékutcában korszerű új malom épül. A korábbi malmot
bérlő Sorin Ungur vállalkozó április 22-én fogott hozzá az
építkezéshez. Számításai szerint jövő tavasszal üzemképes
lesz a létesítmény, amelynek kapacitása napi 50 tonna búza.
Az üzletember a kis- és közepes vállalkozóknak nyújtott
kormánytámogatásra is pályázott. Nyertesként bírálták el
a projektet, azonban költségvetési hiányra hivatkozva az

állam nem utalta át a megpályázott 100.000 eurós támoga-
tást, így önerőből építkezik. Elmondta, ha a pénzt meg-
kapta volna, már üzemképes lenne a malom. A cég
pékséget is fenntart, így elsősorban saját hasznukra dolgoz-
nak majd, de azt tervezik, hogy szolgáltatást is végeznek,
és természetesen a felesleges lisztet más cégeknek, péksé-
geknek adják el. Ez az utóbbi két évtized legnagyobb be-
ruházása a községben. (v.gy.)

Új malom épül Vajdaszentiványon 

Program
Október 7., szombat

10:00 – Ökumenikus istentisztelet és koszorúzás az uni-
tárius templomkertben

Római katolikus plébánia udvara:
12:00 – Ünnepélyes emlékműsor és koszorúzás a Hősök

sziklakövénél
12:30 – A rendezvény ünnepélyes megnyitója: Kovács

Dezső fővédnök, Zalaszentgyörgy polgármestere és Só-
falvi Sándor Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere

12:45 – Buday Mihály zalaszentgyörgyi festőművész ki-
állításának megnyitója

13:15 – Kis Táltos marosszentgyörgyi néptánccsoport
előadása

13:20 – Athleta patriae – előadás Szent Lászlóról
14:00 – A Marosszéki Harmónia kórus előadása
14:15 – Az egyesült marosszentgyörgyi kórus előadása
14:35 – A Táltos helyi néptánccsoport előadása
15:00 – Reneszánsz táncbemutató
16:05 – Citeramuzsika
16:55 – Öreg Fenyő néptáncelőadás
18:00 – ROLE-koncert (Csíkszereda)

Érdekességek a helyszínen:
13:00 – Kolbásztöltés és sajtkészítés; mézeskalács-dí-

szítés, szalmafonás, kötélverés, rézdomborítás, fafaragás,
kosárfonás, kenyérsütés, szilvaízkészítés, sütőtök-„sütés”;
íjászat, lovaglás; félóránként szőlőpréselés, „Ismerjük meg
valódi életkorunkat” (egészségsátor) (gyerekfelügyelet biz-
tosítva)

15:35 és 16:20 – Magyar harci bemutatók
17:15 – Magyar kutyafajták bemutatója
19:00 – Tábortűz
Szervezők: marosszentgyörgyi magyar közösségek

Marosszentgyörgyi magyar közösségek napja 
– október 7., szombat

Lovaglás, íjászat, magyar kutyafajták és harci bemutatók, 
kézműves-tevékenységek és sok színes program várja az érdeklődőket 

Rákász Gergely-látványkoncert 
A Kistemplomi esték keretében október 15-én 19 órától
Rákász Gergely látványkoncertjére kerül sor. Az ese-
mény a reformáció 500. évfordulója alkalmából szerve-
zett rendezvénysorozat része. 

Szabadidős foglalkozás 
a Tálentum Alapítványnál 

Változatos tevékenységekkel várják a 4-15 éves óvodás
és iskolás gyerekeket. Az óvodásokat zenés-táncos fej-
lesztő játékokra, rajzoló-festegető kreatív művészke-
désre, barkácsolásra, a játékkuckó pedig
szerepjátékra, gyermektornára várja őket. A Törpingáló
Klubban az iskolások ismerkedhetnek meg különféle
grafikai, festészeti és szobrászati technikákkal, kísér-
letezhetnek különböző anyagokkal, színekkel és for-

mákkal. Lesz ritmikus torna, moderntáncoktatás is. Ér-
deklődni a 0740-428-799-es telefonszámon, vagy sze-
mélyesen az alapítvány Marosvásárhely, Vihar
(Furtunei) utca 13. szám alatti székhelyén (az oroszpiac
mellett). 

Szerdai párbeszéd
Október 4-én, ma 18 órától az Ama Deus keresztény
kávéházban (Marosvásárhely, Forradalom u. 8. sz.) a
Családpasztorációs Központ és a Fa-milia Centrum
szervezésében a Szerdai párbeszédek beszélgetőso-
rozat részeként a téma a munkahelyi stressz és lelki
egészségünk. Meghívottak: Pápai József humánerőfor-
rás-menedzser, Makkai Kinga közegészségügyi szak-
ember, Cosma István tréner, mentálhigiénés
szakember, pszichológus. 

Rocksuli-koncert 
Október 7-én 20 órától a Jazz&Blues Clubban a rocksu-
lis diákokból álló Kísérleti Stádium együttes lép fel. 

RENDEZVÉNYEK



Az új illeték bevezetésének ötlete
abból ered, hogy a minisztérium megál-
lapította: idén, a regisztrációs adó eltör-
lését követően jelentősen nőtt a
külföldről behozott használt autók
száma, a 2016-os 146.000-ről eddig
350.000-re. Gavrilescu szerint ugyanak-

kor semmi ok visszatérni a regisztrációs
adóra, ezért vették számításba az új kör-
nyezetvédelmi illeték bevezetését.

„Három kritériumot veszünk figye-
lembe – a hengertérfogatot, amelyet
minden autónál megadóztatnak, a szeny-
nyezési szabványt, és harmadsorban a
minden jármű által kibocsátott szennye-

zést. Egyelőre nincs végleges formánk,
azt szeretném, ha az elemzés rendkívül
alapos lenne mindenhez képest, ami az
Európai Unióban vagy Romániában je-
lenleg van” – szögezte le a környezetvé-
delmi miniszter. Gavrilescu nem
mondta, hogy mikortól léphetne életbe
az új illeték. (Mediafax)
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Csak novembertől drágul a gáz
November elsejére halasztotta az Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság (ANRE) a gáz árának nö-
velését. Niculae Havrileţ, az ANRE elnöke arról
tájékoztatta kedden az Agerpres hírügynökséget,
hogy az általa képviselt hatóság megvárja, amíg a
parlament törvényerőre emeli a gáz árának emelé-
sére vonatkozó, 2016/64-es sürgősségi kormány-
rendeletet, a gáz ára pedig csak november 1-jén nő
a háztartási fogyasztók számára. Havrileţ szerint a
halasztást az indokolja, hogy a jogszabály parla-
menti elfogadásakor több módosítást is be kell ik-
tatni, amelyek befolyással lesznek a végső ár
kiszámítására is. (Agerpres)

Változatlan maradt az alapkamat
Változatlanul 1,75 százalék maradt az alapkamat, a
Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa ugyanis keddi
ülésén a jegybanki közbelépést sürgető kormányzati
nyomás ellenére sem módosította az irányadó ka-
matot. A BNR a 2015 májusa óta változatlan 1,75
százalékos történelmi mélyponton tartotta az alap-
kamatot, a ROBOR további emelkedésének megfé-
kezése érdekében azonban mintegy 9,3 milliárd lejt
dobott piacra, hogy egyhetes kölcsönökkel kielé-
gítse 13 kereskedelmi bank lejigényét. A Nemzeti
Bank augusztus elején emelte az idei és a jövő évi
inflációs előrejelzését. Az új becslés szerint az év
végén 1,9 százalékos fogyasztói árnövekedéssel
számolnak, jövőre 3,2 százalékos inflációra számí-
tanak. (MTI)

Mára halasztották a szállításügyi
egyszerű indítvány megvitatását

Szerdára halasztotta a képviselőház a szállítási inf-
rastruktúra helyzetével kapcsolatos, a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) által benyújtott egyszerű indítvány
megvitatását. A vita után meg is tartják a szavazást
az indítványról. Raluca Turcan, a nemzeti liberális
frakció vezetője szeptember 26-án jelentette be a
képviselőház plénumában a Nemzeti Liberális Párt
és a Mentsétek meg Romániát Szövetség által kez-
deményezett egyszerű indítvány benyújtását, amely
a „Románia szállítási infrastruktúrája a PSD érdeke-
inek alárendelt. Kiábrándulás, demagógia és elbá-
tortalanítás” címet viseli. (Agerpres)

Új határátkelő nyílt 
a román–bolgár határon

Bolgár hivatali kollégájával, Bojko Boriszovval együtt
részt vett Mihai Tudose miniszterelnök a román–bol-
gár határszakaszon megnyitott, Lipniţa-Kajnargea
átkelő keddi átadásán. A kedden megnyitott határát-
kelővel tízre emelkedett a román–bolgár határon
levő közúti átkelők száma. A naponta 8 és 20 óra kö-
zött működő határátkelő a parti őrség hatáskörébe
tartozik, és személyi, illetve – 3,5 tonnáig – árufor-
galomra is használható. Tilos ezen a ponton veszé-
lyes anyagokat, élő állatokat és növényvédelmi
ellenőrzés alatt levő termékeket átvinni egyik or-
szágból a másikba. Az ünnepélyes átadáson a két
állam kormányfője mellett Carmen Dan román és
Valentin Radev bolgár belügyminiszter is részt vett. 
(Agerpres)

meg és tartanák üzemben a jó műszaki állapotú, kicsit
korosabb járműveiket, mert azt is felmérik, a környe-
zetre akkor vigyázunk a legjobban, ha nem fogyasztunk
fölöslegesen nagy energia- és ipari erőforrással előál-
lítható termékeket.

Ez a tervezett új adó sem a környezetvédelemről,
hanem csak az államkassza lyukainak foltozgatásáról
szól, az már az előkészítésen látszik. A fogyasztásra és
ezáltal a károsanyag-kibocsátásra alapozó illetéket a
legegyszerűbben az üzemanyag árába lehet beépíteni,
mert akkor mindenki a fogyasztásával és így a szennye-
zésével arányosan fizet(ne). Ha lenne a meglevőnél több
ész odafent, akkor az üzemanyagra ismét kivetett jöve-
déki adót is lehetett volna zöldre címkézni, ha már au-
tópályát amúgy sem építettek belőle, mint ahogy
eredetileg ígérték. Így a környezetvédők is örülhetnének,
és a kormánytagoknak sem kellett volna a napokban le-
hazudniuk a csillagokat az égről, azt állítván, hogy csak
kitaláltuk a kútoszlopoknál látható drágulást. De nem,
új sarcot fognak majd zöldre címkézni. És mesét is köl-
tenek mellé, hogy majd mire fordítják az ebből befolyó
pénzt. Ha a politikusok hasdumáira is lehetne sarcot ki-
vetni, azon a címen, hogy a hazugság is egy akusztikai
úton elkövetett környezetszennyezés, lenne itt olyan
bőség, hogy még a koldusokra is rászáradna a kalács.

Új sarc a láthatáron
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)
Ország – világÚj környezetvédelmi illeték jöhet a használt autókra

Nagyszabású sztrájk és felvonulá-
sok bénították meg tegnap Kata-
lóniát, tiltakozásként az
erőszakos rendőri beavatkozás
ellen a múlt hét végi katalán füg-
getlenségi népszavazáson.

A munkabeszüntetés miatt például
Barcelonában zárva volt a legtöbb üzlet:
piacok, butikok, pékségek, kávézók.
Nem nyitottak ki a múzeumok, kulturális
központok és a színházak is törölték elő-
adásaikat.

A tömegközlekedést csak a csúcsidő-
ben biztosították: ez a reggeli órákban a
városi metró esetében 35 százalékos volt,
és legközelebb délután öt és este nyolc
óra között is ugyanennyi, addig azonban
nem közlekedtek a szerelvények.

Kevesebb volt a városban a taxi is, a
repülőtéri buszoknak 50 százaléka járt.
Kora délelőtt a repülőteret üzemeltető
AENA társaság azt közölte: a légi forga-
lom zavartalan, és addig nem okozott já-
ratkéséseket a sztrájk.

Barcelona utcáira ezrek vonultak ki,
hogy részt vegyenek a tiltakozó akció-
ban: tüntettek a Spanyolországot kor-
mányzó konzervatív Néppárt (PP)
barcelonai székházánál és a belvárosi
Ramon Llull iskolánál is, ahol vasárnap
a legerőszakosabb összecsapások voltak,
és a rendőrök gumilövedéket használtak
a tömegoszlatásnál.

Több, a városból kivezető főúton is til-
takozó menet bénította meg a forgalmat,
Katalóniában pedig számos útszakaszon
nem lehetett közlekedni a munkabeszün-
tetés és a tüntetések miatt.

A tiltakozó akciót eredetileg még a
múlt héten helyezte kilátásba négy ki-
sebb dolgozói érdekképviselet, civil
szervezetek és cégek támogatása mellett,
mint „harcot az elnyomás ellen a szabad-
ságért”, így kifejezve ellenérzésüket a
hatósági intézkedésekkel szemben, ame-
lyekkel a spanyol kormány igyekezett
megakadályozni az alkotmánybíróság
által felfüggesztett referendum megren-
dezését.

A vasárnapi események hatására Spa-
nyolország két legnagyobb dolgozói
szakszervezete, a Munkásbizottságok
(CCOO) és a Spanyol Munkások Általá-
nos Szövetségének (UGT) katalán szer-
vezetei is jelezték: ők is támogatják a
tiltakozó akciót a rendőri erőszak ellen.

Monste Ros, a CCOO katalán szerve-
zetének szóvivője szerint nem lehet pon-
tosan tudni, hogy mennyien sztrájkoltak,
egyrészt mert elég későn hirdették meg
az eseményt, másrészt mert nincs tech-
nikai kapacitásuk, hogy ezt felmérjék.
„Van, ahol többen, van, ahol keveseb-
ben” – fogalmazott egy interjúban.
Több szállodából is „utcára tették” a
spanyol rendőröket és csendőröket

Több katalán város szállodáiból is „ut-
cára tették” a spanyol rendőröket és
csendőröket az erőszakba torkollt vasár-
napi függetlenségi népszavazás miatt –
írta kedden több spanyol napilap.

Calella városában a hatóságok az elle-
nük tüntetők szitkozódása, kiabálás kö-
zepette hagyták el a szállodákat, amelyek
bejáratánál a katalán rendőrök igyekez-
tek élőláncot alkotni.

A feldühödött tömeg a hatósági autó-
kat és furgonokat ütlegelte és rugdosta,
többen még a járművek után is futottak.

Sajtóinformációk szerint Calella füg-
getlenségpárti polgármestere követelte a
szállodáktól a rendőrök elküldését, egyes
hírek szerint működési engedélyük visz-
szavonásával fenyegetve.

A Monserrat Candini az ANTENA3
televíziócsatorna reggeli műsorában ezt
cáfolta, és azt mondta: épp a szállodák
panaszkodtak a rendőrök jelenlétére,
akik vasárnap éjjel a hotel előtt több em-
bert is megütöttek azok közül, akik elle-
nük tiltakozva megjelentek ott.

Pineda de Marban, a polgármester
első helyettese is távozásra szólította fel
az ott elszállásolt rendfenntartókat,
mondván: nincs ok a jelenlétükre.

A rendőrök szállodái előtt is tünteté-
sek voltak. A rendőrök a szálloda bejára-
tánál felsorakozva viszont lényegében a
demonstrálók ellen tüntettek, és azt kö-
vetelték a tüntetőktől, hogy hagyják vé-
gezni a rendfenntartók munkáját.

A spanyol alkotmánybíróság által fel-
függesztett, ezért illegális népszavazás
megrendezése miatt 10 ezer spanyol
csendőrt és rendőrt vezényeltek Kataló-
niába, akinek nagyobb részét bérelt ten-
gerjáró hajókon szállásolták el.

Sokakat helyeztek el azonban városi
szállodákban is szerte Katalóniában,
amelyek előtt már a szavazás előtt is je-
lentek meg tüntetők, hangoskodók, akik
például lábasokat, konyhai edényeket
ütögettek, így tiltakozva a fokozott ható-
sági jelenlét ellen. (MTI)

Nagyszabású sztrájk és felvonulások 
bénították meg Katalóniát

A Las Vegasban vasárnap este elkövetett tömegmészárlás
hatására Amerika ismét önvizsgálatba fogott.

Mintegy 22 ezren vettek részt Las Vegasban egy country-
fesztiválon. Jason Aldean énekes előadása alatt a koncertso-
rozat helyszíne mellett magasodó Mandalay Bay szálloda
harminckettedik emeletéről a 64 éves Stephen Paddock nyug-
díjas könyvelő több automata fegyverből golyózáport zúdított
a közönségre. Hétfő estére 59-re nőtt a tömeggyilkosság halá-
los áldozatainak száma. Kórházban 527 embert ápolnak.

A nemzeti lobogókat – Donald Trump elnök rendelkezésére
– mindenütt félárbócra engedték péntekig, az elnök szerdán
Las Vegasba megy, az Egyesült Államokra pedig gyász tele-
pedett.

Az amerikaiak ismét önvizsgálatba fogtak. Úgy, mint 2015
tavaszán, amikor a floridai Orlando egyik melegbárjában kö-
vetett el tömegmészárlást valaki és ugyanúgy, mint az elmúlt
évtizedekben már sokszor. A Mother Jones című magazin hét-
fői összeállításában 1982-ig visszamenőleg vette számba a tö-
meggyilkosságokat. Adatai szerint 91 hasonló eset történt,
ezekben az évtizedekben a háromnál több életet követelő me-
rényleteknek 714 halálos és csaknem 1100 sebesült áldozatuk
volt.

„Meg kell előzni a Las Vegasban történthez hasonló újabb
tömegmészárlásokat!” – írta a The New York Times vezérpub-
licistája. A MarketWatch politikai-gazdasági portál szerint a
fegyvertulajdonosoknak most dönteniük kell, hogy kihez lo-
jálisak: a Nemzeti Fegyverszövetség nevű lobbiszervezethez
vagy az Egyesült Államokhoz. A Baltimore Sun című lap
pedig arra emlékeztetett, hogy Maryland állam – Nevadával
ellentétben – már vezetett be bizonyos intézkedéseket a fegy-
vervásárlás és -tartás szigorítására, és ott kétharmaddal keve-
sebb a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma, mint
Nevadában. Utóbbi államban a bűncselekmények 14,7 száza-
lékát követik el lőfegyverrel.

Az elemzők többsége és a politikusok jó része a fegyvervá-
sárlás és -tartás szigorításában látja a megoldást. A The New
York Times emlékeztetett arra, hogy egy 1996-os ausztráliai
tömeggyilkosság hatására az ország lakosai szinte teljes egy-

ségben sorakoztak fel a szigorúbb fegyvertartási törvény mel-
lett.

Az Egyesült Államokban, ahol 300 millió lőfegyver van a
háztartásokban, kicsit nehezebb ilyen törvényt keresztülvinni.
Az alkotmány garantálja a fegyvertartáshoz való jogot, pedig
1970 óta több amerikai halt meg lőfegyvertől (gyilkosság ál-
dozataként, öngyilkosként vagy véletlen baleset következté-
ben), mint az amerikai történelem összes háborújában
együttvéve. A Harvard Egyetem egyik kutatója, David Hemen-
way adatai szerint naponta 92 ember halálát okozza lőfegyver
és tizennégyszer gyakrabban halnak meg gyerekek lőfegyver-
től, mint más fejlett országokban.

Hány ártatlan életnek kell még erőszak miatt kihunynia, mi-
előtt változik valami? – kérdezte hétfőn a kongresszusban
Gabrielle Giffords volt demokrata párti politikus, aki 2012-
ben élt túl súlyos agysérüléssel egy lőfegyverrel elkövetett me-
rényletet. Giffords kifejezetten azért érkezett a férjével
Arizonából Washingtonba, hogy a Las Vegas-i tragédia miatt
érveljen a fegyvertartás és -eladás szigorítása mellett. Vezető
demokrata párti politikusok emeltek szót a szigorítás mellett.
Köztük volt Joe Biden, az Obama-kormányzat volt alelnöke,
Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakciójának veze-
tője vagy Hillary Clinton, a párt elnökjelöltje a tavalyi elnök-
választáson.

„Elég volt, a Fehér Háznak és a kongresszusnak most cse-
lekednie kell” – írta Twitter-bejegyzésében Joe Biden. Chuck
Schumer, a demokrata párti szenátorok frakciójának vezetője
gyors törvényalkotást sürgetett. A Fehér Ház szóvivője, Sarah
Huckabee Sanders azonban – a kormányzat álláspontját tol-
mácsolva – leszögezte: nem most van itt az ideje a fegyvertar-
tás szigorításáról folyó vitának.

Elemzők azért máris felvetettek néhány javaslatot: például
a fegyvert vásárlók erőteljesebb és szélesebb körű ellenőrzését,
a fegyvervásárláshoz szükséges 21 éves korhatár bevezetését
vagy az egy ember által vásárolható fegyverek számának kor-
látozását.

Mindezek a két évvel ezelőtti floridai tömegmészárláskor
szintén felmerültek – és semmi nem történt azóta. (MTI)

A Las Vegas-i tömegmészárlás hatására 
Amerika ismét önvizsgálatba fogott
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Úr ír. A minap óhatatlanul ez az
egyszerű mondatocska jutott
eszembe Írországban. Alany és ál-
lítmány, ennyi. Volt idő, amikor az
írástanulás kezdeti szakaszában ez
sosem hiányzott az első osztály-
ban. Én ugyan személyesen nem
tapasztaltam, a mi időnkben már
csak elvtársak voltak, akik nemi-
gen írtak, inkább azzal törődtek,
hogy az urakat, akik írnak, kiiktas-
sák a társadalomból, de olvas-
mányélményeimből tudom, amit
tudok, az „úr ír-t” is. Meggyőződ-
hettem, a kijelentés fordítva is
igaz. Az ír úr. Egy héten át leg-
alábbis ez a benyomás rögzült
bennünk a „zöld szigeten”. Civili-
záltan, kulturáltan, úriasan élnek,
viselkednek az írek. Tehetik, a
világ „kelta tigrisként” tekint
rájuk, az országban rendkívül fel-
lendült a gazdaság, látványosan
emelkedett az életszínvonal, meg-
engedhetik maguknak a költeke-
zést. Költekeznek is, zsúfoltak a
bevásárlóközpontok, nagy a
nyüzsgés a sétálóutcákon, tele
vannak a vigalmi negyedek, éjjel-
nappal dugig tömve a pubok,
kocsmák, bárok. Pedig még nem
olyan borzasztó régen éhínség ti-
zedelte Írország lakosságát, a
XIX. század közepén bekövetkezett
vészes burgonyapusztulás követ-
keztében pár év alatt több mint
egymillió ír halt éhen, majd utána
egy évtized alatt kétmilliónál is
többen vándoroltak ki Amerikába.
Ma ez az újra virágzó, gyönyörű
ország vonzza a turisták millióit és
a bevándorlókat. Az emberi rasz-
szok, nemzetek mindenféle képvi-
selőjével lehet találkozni a
fővárosban, Dublinban, vagy más-
felé a forgalmas túraútvonalakon.
A bábeli nyelvkeveredés is jel-
lemző az utcákra, sörözőkre. Ma-
gyar szót kevesebbet, románt
gyakrabban hallottunk. Az egyik
központi csatornajavításnál romá-
nul beszélgettek egymással a
sárga mellényes munkások. Nem
messze onnan egy olcsóbb árkíná-
latú étkezdében, beszédünket
hallva, barátságosan magyarul
szólított meg a vendégeket fogadó,
eligazító, agilis úr. Kiderült, hogy
kolozsvári román fiatalember, aki
nyelvünkön is jól és szívesen be-
szél, tíz év alatt, amióta ott van,
már vitte valamire. Bónusszal is
kedveskedik földijeinek, jó taná-
csokkal se fukarkodik. Arra is fel-

hívja a figyelmet, mi hol olcsóbb.
Mert igaz ugyan, hogy a jól kereső
írek sok mindent megengedhetnek
maguknak, de ehhez mérten a drá-
gaság is nagy, az árakat nem a
kispénzű kelet-európai utazók zse-
béhez mérték. Attól még mi is jól
érezhetjük ott magunkat, ha nem is
olyan elegánsan és nagyvonalúan,
mint a szigetlakók. Ők különben
közvetlen, barátságos, vidám em-
berek. Mondtam, a kocsma bezzeg
hangos, munkálkodik a gitáros
(mandolinos, bendzsós, sípos, fu-
volás, hegedűs, furulyás stb.),
mindenfelé élő zene üti meg a fü-
lünket, ének, muzsika kíséri a 
Guinness sör vagy az ír whisky él-
vezetét. Kinn a tarka, régi házso-
rok közt is rengeteg az utcazenész
és az énekes, és úgy tűnik, meg is
tudnak élni ebből, vagy legalábbis
jó jövedelemkiegészítő. Az írek s a
tehetős idegenek gyakran ejtenek
pénzt a sapkába, kalapba. Félre
ne értsék a „régi” kifejezést, ezen
a patinát értem, nem a kopottsá-
got. Amit lehet és érdemes, min-
dent szakszerűen, szépen
felújítanak a mai írek, ezért is any-
nyira vendégcsalogató, marasz-
taló ez az ország. Amely tényleg
csupa zöld, és csupa fa, csupa
virág, pompásak a parkjaik. De el-
kalandozom a kocsmától, pedig az
előbb még ott tartottam. A híres
Temple bárban, amit minden dub-
lini látogató igyekszik becser-
készni, James Joyce-ba botlom. Az
úr ír. De most nem ír. Iszik. Élet-
nagyságú bronzalakban. Az ivó a
világhírű író egyik kedvenc helye
volt, életében igen gyakran meg-
fordult a bárpultos teremben. Nem
csak ezért tartják becsben. Az írek
tisztelik az íróikat, költőiket. Van
belőlük elég olyan nagyság, akiket
még mi is ismerünk, becsülünk.
Jonathan Swift, Bernard Shaw,
Oscar Wilde, Samuel Beckett, Wil-
liam Butler Yeats, Sean O’Casey,
Bram Stoker, hogy csak néhányu-
kat említsem. Lépten-nyomon
szobraikba, emlékműveikbe ütkö-
zünk. Fényképezőgépek, okostele-
fonok százai irányulnak rájuk
percenként. Ha többet akarunk
tudni, látni róluk, bemehetünk a
múzeumokba, galériákba. Na-
gyobb hányadukba ingyenes a be-
lépés. Ugye, mondtam, az ír úr. Ez
az ország megér valamikor egy
igazi, részletes úti beszámolót is.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe
betelnek. Miközben manapság igen
divatos a részképzés, illetve a táv-
oktatás, az egyetemen nappali tago-
zaton zajlik a képzés, a Sapientia
több mint kétezer hallgatója és
közel ötezer végzettje mind nappali
tagozaton szereztek oklevelet. A
tanár-diák, mester-tanítvány szemé-
lyes kapcsolata teszi ugyanis meg-
határozóvá az oktatás milyenségét,
és ezt nem tudja pótolni sem az in-
ternet, sem pedig a könyvek soka-
sága. 

Ft. Kató Béla, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspöke el-
mondta, immár 16 éve annak, hogy
megszületett és létezik a Sapientia
EMTE, és sokszor feltevődik a kér-
dés, hogyan volt lehetséges, hogy
létrejöhetett ez az erdélyi magyar-
ság számára oly jelentős intézmény. 

– A mi sorsunkra a következő jel-
lemző: több mint hetven esztendő-
vel ezelőtt szüleink elváltak, és mi
apánknál maradtunk. Telt az idő, és
azt láttuk, hogy apánk valamiért na-
gyon utál minket, és bármit kérünk
tőle, mindig visszautasít, és egyre
inkább úgy érezzük magunkat, mint
a mostohagyerekek. Viszont fel-
ügyelet alá helyeztek, így döntött a
bíróság, nem lehetett azt egyik nap-
ról a másikra megváltoztatni. Aztán
láttuk, ahogyan a mi életünk lassan-
lassan fogyatkozik, és ebből igen
sok hátrányunk származik, a növe-
kedésünk lelassul, teljesítményünk
is csökken. Aztán ’89 után, bár tud-
tuk addig is, de akkor éreztük azt,
hogy anyánk is él még, oda mehe-
tünk hozzá és kérhetünk tőle. De azt
is meg kellett tanulnunk, hogy ő
sincs abban a helyzetben, hogy
megadja, amit kérünk. Aztán 17
esztendővel ezelőtt új helyzet állt

elő, odafordultunk, és meghallgatta,
amit kérünk, és lehetősége is nyílt
arra, hogy támogasson. És amit
apánktól nem kaptunk meg, azt
anyánktól kértük. Mert az anya nem
feledkezhet el a gyerekéről soha.
Így alakult a mi történetünk. 16 év
alatt több mint 37 milliárd forinttal
támogatta a magyar kormány a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemet és a Partiumi Keresztény
Egyetemet. Valószínű, hogy ha va-
laki ezt a számot hallja, borzalma-
san sok pénznek tűnhet, és erre
vannak is utalások: minek kell ez,
van nekünk közünk más országban
élő embercsoporthoz, aki nem ná-
lunk adózik? És így nagyon gyorsan
egymás ellen lehet fordítani a test-
véreket – mutatott rá a püspök, utal-
ván arra, hogy jól befektetett összeg
ez, hiszen az egyetemről kikerült di-
ákok bárhol a világon felelős értel-
miségiként állnak helyt és értéket
teremtenek.

Brendus Réka, a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
gának főosztályvezető-helyettese
beszédében kifejtette, 17 évvel ez-
előtt az erdélyi történelmi egyházak
akkori vezetői pontosan tudták,
hogy mit szeretnének. 

– Pontosan tudták, hogy a körü-
löttünk folyamatosan változó világ-
ban, ahol az állam hallani sem akar
az egykori magyar nyelvű Bolyai
Egyetem visszaállításáról, igencsak
szükség van arra, hogy a magyar
közösség erejét, versenyképességét
egy intézmény segítségével emelje
a legmagasabb szintre. Az erdélyi
egyházak vezetői pontosan tudták,
hiába várunk ott segítséget, ahol
idegennek tekintenek, ahol tudato-
san megtagadják jogainkat. A segít-
ség a magyar kormány részéről

érkezett. De túl minden anyagi tá-
mogatáson, a legfőbb dolog mégis
az, hogy évről évre legyen e falak
között elég tudásra szomjas fiatal.
Az alapítók, fenntartók és az okta-
tók közös célja az anyanyelven el-
sajátított minőségi tudás által
erősíteni az erdélyi magyar közös-
séget. Mindnyájan tudjuk, hogy egy
közösséget legjobban anyanyelvi
oktatása elsorvasztásával lehet
megtörni. De nekünk ennél többet
kell tennünk, túlélni és megerő-
södni – emelte ki a főosztályvezető-
helyettes. 

Az ünnepi beszédeket követően
az egyetemi díjak és tiszteletbeli
címek átadására került sor, olyan
személyeknek, akik az évek során
kiemelt szerepet vállaltak az egye-
tem építésében, illetve az ott zajló
minőségi oktatás biztosításában. 

A 2012-ben alapított Bocskai Ist-
ván-díjat az egyetem szenátusának
a döntése alapján idén Jávor András
professzornak, a debreceni egyetem
volt rektorhelyettesének, dr. Mezey
Barna professzornak, az anyaor-
szági Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem leköszönő rektornának
ítélték oda. 

Szintén a szenátus döntése alap-
ján dr. Filep Emődnek, a Sapientia
egyetem marosvásárhelyi kara nyu-
galmazott adjunktusának és Gáspár
Bencéné dr. Vér Katalinnak, a csík-
szeredai kar oktatójának tiszteletbeli
professzor címet adományoztak. A
Sapientia EMTE kiváló oktatója
címet dr. Csapó János, a csíkszere-
dai kar oktatója, a professor emeri-
tus címet pedig nyugdíjba vonulása
alkalmából dr. Székely Gyula pro-
fesszor, a marosvásárhelyi kar volt
dékánja kapta meg. 

Az ünnepség részeként tegnap
felavatták az egyetemi bentlakás új
épületszárnyát, és felszentelték az
ehhez tartozó kápolnát. Délután kö-
tetlen programok sora várta a diá-
kokat és tanárokat egyaránt,
diákmérkőzések zajlottak, bogrács-
gulyás készült, terménybemutatót
tartottak és a kolozsvári kar film-
művészet, fotóművészet, média sza-
kos hallgatóinak díjnyertes
filmjeiből is meg lehetett tekinteni
egy válogatást, valamint Marosán
Csaba színművész Luther asztalánál
című előadására is sor került a re-
formáció 500 éves jubileumának a
tiszteletére. Az egyetem napját a
Koszika & The HotShots koncertje
és buli zárta. 

Az egyetem napja a Sapientián
(Folytatás az 1. oldalról)

Mint minden évben, az idén
is a Román Vizek Önálló
Ügyvitelű Egység több civil
szervezettel és az állami ha-
tósággal közösen felkarolja 
a Let’s Do it, Romania 
(Tegyük meg, Románia!)
kezdeményezést, aminek
keretében a meghirdetett
időben kitakarítják a közte-
reket, a folyóvizek partját,
hogy felhívják a figyelmet a
környezetszennyezésre,
ugyanakkor meghonosítsák
a környezetkímélő szemlé-
letet. 

A Maros Vízügyi Hatóság szep-
tember 22-én munkatársaival és a
marosvásárhelyi börtön elítéltjei-
vel megtakarította a Poklos-patak
partját a Jeddi úti híd és a Hangya-
(Furnica) híd közötti szakaszon.
Mintegy 140 zsák szemetet gyűj-
töttek össze. Szeptember 29-én a
radnóti polgármesteri hivatallal és
a környékbeli iskolákkal a vízügyi

hatóság alkalmazottai a Maros-
partra vonultak ki Mezősály és a
Komlód-patak beömlése (Le-
kence) közötti szakaszon, ahon-
nan 250 zsák szemetet szállítottak
el. Ezúttal arra is felhívják a fi-
gyelmet, hogy a 21/2002-es kor-
mányhatározat, illetve a 2002-ben
kibocsátott 515-ös törvény értel-
mében a folyóvizek, tavak partja-
inak takarításáért azok az
önkormányzatok, polgármesteri
hivatalok felelnek, amelyek terü-
letén az illető vízfelület van. Így,
a civil kezdeményezés példáját
követve, mindent meg kell tegye-
nek azért, hogy tiszta legyen a
környék. Ha kell, akár bírságot is
kiróhatnak, ellenkező esetben a
környezetvédelmi és a vízügyi ha-
tóság az önkormányzatokat is
megbüntetheti, ha nem vigyáznak
a tisztaságra – áll a vízügyi 
hatóság által a szerkesztősé-
günkbe küldött közleményben.
(v. gy.) 

Let’s Do it, Románia! 
Vízparti nagytakarítás 



Amagas, barna bőrű férfi árnyékként
követte tekintetével a keréktalpa-
kon lépkedő, szemüveges kislányt.

Eleinte csak pár centiméternyit vitte előre
viselőjét a rózsaszín görkorcsolya, de aztán
engedett a soványka lábak irányításának, és
a gyerek egyre bátrabban kapcsolódott be a
pályán suhanók körforgásába. Arcára piros
karikákat festett a büszke öröm. Amikor el-
fáradt, a férfi padja felé vette az irányt. Ro-
mánul kért inni, majd miután visszaadta a
vizespalackot, súgott valamit a felnőttnek,
aztán indult is tovább.

– Csak lassan! – kiáltott utána magyarul
a férfi.

Meglepett a kétszólamú kommunikáció, de
a későbbiekben választ kaptam kérdéseimre.

– A feleségem román, csak egy-két szót
tud magyarul, például köszönni és megkö-
szönni valamit. Többnyire ő rendezi a kislá-
nyunkat – kezdett bele a történetbe az
édesapa. – Én kamionsofőrként dolgozom,
ritkán vagyok itthon. Egyéves sem volt a
gyerek, amikor a nyakamba vettem a világot.
Bankkölcsönnel vettünk lakást, a kicsi ellá-
tása is sokba került, kellett a pénz. A cég,
ahol a feleségemet évekkel azelőtt alkalmaz-

ták, feketén dolgoztatta az alkalmazottait,
így nem kaphatta a lányunk után a két évig
járó állami támogatást. Akkoriban taxiso-
főrként dolgoztam, de a fizetésem már sem-
mire sem volt elég. Egy ismerősöm szólt a
külföldi munkalehetőségről, és én egy percig
sem tétováztam. Azóta is az északi országo-
kat járom, Norvégiát,
Dániát, Svédorszá-
got. Megéri, mert jól
fizetnek, de megvan
az ára is. Rettenesen
hiányzik a családom.
Mindig attól féltem, hogy eltávolodik tőlem
a lányom, de hála istennek, éppen az ellen-
kezője történt. Nagyon ragaszkodik hozzám,
számára ünnep, amikor hazajövök. Olyan-
kor az egész napot vele töltöm, iskolába, ját-
szótérre viszem, lesem a kívánságait.
Közben próbálok vele magyarul beszélni,
és ő nem is idegenkedik ettől, ha másért
nem, hát azért, hogy örömöt szerezzen
nekem. De aztán újra indulnom kell, és
mire visszajövök, már nem emlékszik a ta-
nult szavakra. 

– Hány éves a kislány?
– Nemrég töltötte az ötöt, jövőben kezdi

az iskolát. Nagyon szeretném, ha magyar ta-
gozatra járatná az édesanyja, de be kell lát-
nom, hogy akkor nem tudna segíteni neki a
tanulásban. Azt azonban megfogadtam,
hogy idővel én magam tanítom meg magya-

rul írni-olvasni a gyere-
ket. Még pár évig járom
az országutakat, aztán
megpróbálok itthon be-
lefogni valamibe. Mióta
kint dolgozom, sikerült

valamennyi pénzt félretenni. Azt tervezem,
hogy majd veszek egy jó autót, és újra ta-
xizni fogok. Ha magamnak dolgozom, talán
jobban megéri.

A rózsaszín görkorcsolya újra megcélozta
a padot, de az utolsó pillanatban irányt vál-
tott, és egy merész félkör után száguldott to-
vább. A kislány diadalmas mosollyal
integetett apjának, aki szemmel láthatóan
nem lelkesedett a mutatványtól.

– Csak pár napja tanult meg „görizni”,
de egyre feszegeti a határait – szólalt meg

újra a férfi. – Félek, hogy leesik, megüti
magát. Meg aztán az édesanyja is kikészül,
ha sebesen viszem haza. Talán furcsának
tűnik, hogy ennyire féltjük, de ennek is meg-
van az oka. Kisebb korában nagyon beteges
volt, egy évben négyszer-ötször is begyulladt
a mandulája, légcsőhurutja is többször volt.
Sokszor annyira felszökött a láza, hogy fej-
vesztve futott vele a feleségem a kórházba.
Mindenféle immunerősítővel próbálkoztunk,
nyaranta a tengerre és a hegyekbe is elvisz-
szük pár napra. Mostanában mintha meg-
erősödött volna, de ugyanúgy aggódunk
érte, mint régebben. Amikor úton vagyok,
minden este felhívnak az édesanyjával,
olyankor nemcsak halljuk, de látjuk is egy-
mást. Számomra azok a percek a legfonto-
sabbak.

A kislány újra nagy sebességgel közele-
dett a pad felé. 

– Kezd hideg lenni, megfázol – mondta
neki az édesapa, ezúttal románul. – Gyere,
menjünk.

A gyermek engedelmesen tűrte, hogy a
férfi lehúzza a lábáról a görkorcsolyát. Egy-
más kezét fogva hagyták el a parkot. Nem-
sokára a nap is követte őket.

Ünneppercek
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Pozsgai Zsolt Liselotte és a május (rendező: Harsá-
nyi Zsolt) című tragikomédiájával nyitja bemutatói so-
rozatát a 73. évadban a Tompa Miklós Társulat. A
kortárs dráma a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Kistermében október 6-án, pénteken este fél 8-tól kerül
közönség elé.

Liselotte „csinos, virágzásában lévő nő, kedves mo-
sollyal, láthatóan rendezett körülmények között” él, és
a nagy Ő-re vár. Illetve egy Ő-re, bármilyenre, aki, úgy,
ahogy, de alkalmas arra, hogy megossza vele harmin-
cas éveiben járó, magányos életét. A párkapcsolat in-
dító, valószerű élethelyzetből a képtelenségig fokozott
szituációk a nevetségessé válás és a szívszorító valóság
között egyensúlyoznak. 

Az egy női és hat férfiszerepet felsorakoztató, pörgő
humorú kortárs szöveg mindössze két színész bravúros
alakításában kerül színpadra; az előadók: Gecse Ra-

móna és Galló Ernő. Látványtervező: Puskás Gyopár.
A 12 éven felülieknek ajánlott előadás a Tompa

Miklós Társulat és a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Akadémiai Műhelyének koprodukciója.

A kistermi premierre a Bernády György-mecénás-
bérletek érvényesek. A bemutató alkalmával kerül sor
az előző év színészi teljesítményeit elismerő „Vastaps
Díjak” átadására.

Jegyek válthatók a Kultúrpalotában működő jegy-
irodában (tel.: 0372-951-251) hétköznaponként 12-
17.30 óra között, a színházi jegypénztárban
hétköznapokon 9-15 óra között és előadások előtt egy
órával (tel.: 0365-806-865). Online jegyváltásra a
www.biletmaster.ro honlap vehető igénybe.

Naprakész információk a színház honlapján:
www.nemzetiszinhaz.ro és Facebook-oldalán:
www.facebook.com/tompamiklos. (pr-titkárság)

Liselotte és a május
A 73. évad első premierje

A Duna Televízió munkáját
Szent István-díjjal jutalmaz-
ták idén. A tizenötödik alka-
lommal odaítélt elismerést
Dobos Menyhért, a Duna Mé-
diaszolgáltató Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója Esztergom-
ban vette át szeptember 30-
án.

A 2002-ben alapított Szent Ist-
ván-díjat ebben az évben a Duna
Televízió kapta. Az elismerést
2017. szeptember 30-án, szombaton

az Esztergomi Vármúzeum Lovag-
termében Dobos Menyhért, a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója vette át. A Szent
István Alapítvány az összmagyar-
ság érdekében végzett kiemelkedő
jelentőségű tevékenységért ítélte
oda a Melocco Miklós Kossuth-
díjas szobrászművész által készített
szobrot. Az alapítványt Bihari
Antal, a Körzeti Televízió Eszter-
gom vezetője hozta létre az össz-
magyarság kulturális életének

segítésére, a kulturális örökség vé-
delmére. 

Orbán Viktor miniszterelnök le-
velében a következő szavakkal kö-
szöntötte a díjazottat: „A Duna
Televízió az anyaországi és a hatá-
ron túli magyarság közötti kapcso-
lat ápolásáért, az összetartozás
felelősségének és védelmének meg-
erősítéséért indított kezdeményezés
gyümölcse, melynek indíttatása és
célja egy a Szent István-díj megala-
pításával”. 

Rangos kitüntetés 
a Duna Televíziónak

Malkotsch – e nevet viseli az a
kis dobrudzsai falu, amely egészen
különleges történelemmel rendelke-
zik. A Duna-delta szélén fekvő te-
lepülést 1843-ban 25 német család
odatelepítésével alapították, az első
katolikus német település volt Dob-
rudzsában. 1940-ben Hitler paran-
csára a Heim ins Reich mozgalom
kapcsán 1100 személyt telepítettek
innen Németországba. A faluban ott
maradt minden: házak, templom, is-
kola, temető. A német múlt ma már
csak a katolikus templomon és a te-
metőn látszik, minden mást „átvett”
a román közösség. 

Vajda Ferenc Attila fotográfus
évekig fényképezte a templom és a
temető változásait, a gazdag anyag-
ból pedig látványos és elgondolkoz-
tató tárlat született. A képeket nagy
méretben, vászonra nyomtatta az al-
kotó, így olyan látványt nyújtanak,
mint a művészfotó és festmény ke-
veréke. A marosvásárhelyi tárlat-
nyitóra csütörtökön délután került
sor a Bernády Ház emeleti galériá-
jában, ahol elsőként Borbély
László, a Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke üdvözölte a
megjelenteket. – Mi itt élünk, érté-
kelünk minden kultúrát – ez a tárlat
ilyen szempontból is üzenetértékű.
Eltűnt egy dobrudzsai német közös-
ség, ami maradt utánuk, az nagyon
kevés. Történetükből tanulhatunk:
meg kell őriznünk kincseinket, hi-
szen láthatjuk: bármilyen kis közös-
ség hozhat létre értékeket – mondta
beszédében Borbély László.

Kósa András László, a Balassi
Intézet – Bukaresti Magyar Intézet
igazgatója hozzátette: – A tárlatot
immár a hetedik helyszínen mutat-
juk be. A kiállítás a Vajda Ferenc öt-
lete volt, aki annak idején beállított
az irodánkba, és elmesélte az ötle-
teit. Azóta is tart a barátságunk. Az
első tárlata 2007-ben Árkoson volt,

2015 májusában a Balassi Intézet-
ben már közösen mutattuk be ezt a
kiállítást, majd Temesvár, Buda-
pest, Pécs következett. Az az elkép-
zelésünk, hogy ezután Stuttgartba
visszük el. A célunk megmutatni,
hogy mi marad egy közösség után,
ha az távozik. Az ukrán sztyeppék-
ről telepítették a Duna-deltába a
német lakosságot, 1940-ben Né-
metországba telepítették őket.
Vajda Ferenc nem csak fényképész:
Tulcea megyei parlamenti képvi-
selő is volt, ismeri a megyét, ahol
számos kisebbség él: török, német,
lipován települések sora terül el a
deltában, amely nagyon színes etni-
kumterület Románián belül. 

Amint azt Both Gyula, a maros-
vásárhelyi Marx József Fotóklub el-
nöke elmondta, ezt a kitelepítési
jelenséget mi is nagyon jól ismer-
jük. – A bözödi tavat fotózzuk már
jó pár éve, és láttuk, nincs aki vi-
gyázzon a templomra, az iskolára.
Akik az elhagyatott szász falvakba
beköltöznek, csak lelakják a háza-
kat, nem vigyáznak arra a hagya-
tékra, amit a németek építettek. A
románok pedig nem törődnek azzal,
hogy restaurálják őket. Sajnos az
érték nem mindenki szemében
érték. A Vajda Ferenc vászonképei
különleges, nagyon drámai hangu-
latot tükröznek. Ezt a világot még
fekete humorként sem lehet értel-
mezni – hiszen ez tragédia.

Végül Vajda Ferenc Attila szólt a
jelenlévőkhöz. – Köszönöm min-
denkinek, hogy itt lehetek. Azért
vannak a képek vászonra nyom-
tatva, mert a fotográfia a festők mű-
termeiben született – ez egyrészt
tiszteletadás, másrészt nem hiszek
a kisméretű képekben. Amit ábrá-
zolnak, az a borzalom, itt történik.
Itt, Maros megyében is. Ez a kép-
anyag 2007-ben készült. Most még
rosszabb a helyzet, mint akkor volt.
Remélem, hogy elgondolkoznak
ezen mindazok, akik látják – hallot-
tuk a fotóművésztől.

Visszhang Dobrudzsából

Meghosszabbították 
a jégkorszakról szóló kiállítást 

A Maros Megyei Múzeum természetrajzi osztályán (Horea utca 24.
szám) a vakáció előtt megnyílt jégkorszakról szóló kiállítás október
29-ig látogatható, kedden és pénteken 9 és 16, szombaton 9-14, míg
vasárnap 9-13 óra között. Az elsősorban gyerekeknek, de felnőtteknek
is ajánlott tárlaton korabeli fosszíliákat, rekonstruált állatokat és a jég-
korszakhoz kötődő hasznos információkat láthatnak, olvashatnak a lá-
togatók. 

Kaáli Nagy Botond 



A Kis- és Közepes Vállalkozá-
sok Országos Tanácsa a
Közép-régiós KKV-k Szövet-
ségével partnerségben ötö-
dik alkalommal szervezett
szakmai megbeszélést Ma-
rosvásárhelyen. Az Invest in
Romania címmel tartott ta-
nácskozás célja a külföldi be-
fektetések vonzása, a helyi
lehetőségek népszerűsítése
és az export növelése. 

Az AEÁ külképviseletének gaz-
dasági tanácsadója, Gabriel Duţu
értekezésében vázolta a két állam
törvényei közti különbséget, és,
mint mondta, elképzelésük szerint
évente tízezer vállalkozást kellene
indítani. Az általa tanulmányozott
statisztikai adatok szerint Maros
megye nem szerepel sem az ex-
port-, sem az importtevékenységek
jegyzékében. A statisztikákra és el-
méleti tudnivalókra alapozott elő-
adás Dan Maşca, a maros-
vásárhelyi székhelyű REEA infor-
matikai vállalkozás ügyvezetőjé-
nek közbeszólásaival vált
interaktívvá, amelynek során lépés-
ről lépésre körvonalazódtak a helyi
vállalkozók gondjai.
Nyugatnak termelve

„Önök Bukarestből eljönnek és
felvázolják az elméletet, amiről
mindenki sejti, hogy megvalósítha-
tatlan. Honnan tudhatja egy New
Yorkban élő gazdasági tanácsadó,
hogy mi a Maros megyei vagy ma-
rosvásárhelyi valóság? Miként ál-
líthatja azt, hogy nincsenek

külföldi kapcsolatok, amikor az ál-
talam vezetett cég gazdasági tevé-
kenységének több mint hetven
százaléka külföldi megrendelés?
És tudják miért? Azért, mert az ál-
talunk végzett szellemi termékre
helyi szinten nincs igény” –
mondta az ügyvezető. Arra a kér-
désre, hogy miért nem tudják hely-
ben értékesíteni azokat a
számítógépes programokat, ame-
lyekre külföldön nagy a kereslet, a
törvény által felállított korlátokat
említette. „Ingyen digitalizáltuk
volna azt az iskolát, amelyikben a
gyerekem tanul, és kiderült, nem
lehet, mert a törvény nem teszi le-
hetővé. Ezért arra kérnénk a kor-
mányt is képviselő jelenlévőket,
hogy kezdeményezzenek olyan tör-
vénymódosításokat, amelyekkel
megváltoztathatók azok a törvé-
nyek, amelyek korlátokat állítanak
a helyi kis- és közepes vállalkozók
elé, ugyanis nagyobb önállóságra
lenne szükség. Ha nem szavatolják
új törvényekkel a szabadságot, a kis-
vállalkozások miként tudnak itt meg-
maradni?” – tette fel a kérdést az
informatikai cég ügyvezetője. A
kormány képviselője hihetetlennek
tartotta az elhangzottakat, mint
mondta, a fővárosban a gyerekének
online katalógusa van, igaz, magán-
iskolába jár, de ilyen jellegű aka-
dályról eddig nem értesült, és nem
is érti, miként lehetséges az eluta-
sítás. 
Bukott közigazgatás

„Vállalkozói szemszögből
nézve a közigazgatás megbukott.
A gyakori miniszterváltások, a sür-

gősségi rendeletek, melyekkel tör-
vényeket módosítanak, mindmeg-
annyi jele a politikai
éretlenségnek. A játékszabályokat
nem játék közben kell megváltoz-
tatni” – mondta Mora Viktor, aki
hangsúlyozta, hogy építkezési te-
vékenységének kilencven százalé-
kát a megyén kívüli munkálat
képezi, hetven százaléka pedig
külföldi megbízatás. Ez számára
óriási hátrányt jelent, mivel nyu-
gati cégekkel kell versenyezniük a
munkálatokra kiírt pályázatok
során, de megbirkóznak azzal is,
helyi szinten ugyanis nem sikerül
megfelelő versenytárgyalásokat el-
nyerniük. 

A Groupama Biztosító Rt. kép-
viselője arra hívta fel a figyelmet,
hogy a modern kockázatokat, ame-
lyekkel az üzleti szféra eddig nem
szembesült – ilyen a Brexit vagy a
terrortámadások – a biztosító nem
vállalja fel.

Egy másik kérdésfelvetés az
elektronikus úton leadott pályáza-
tok mellett a papíralapú dossziécso-
mag postázásának a kötelezettsége,
amit ugyancsak értelmetlennek ta-
lálnak. „Annak ellenére, hogy van
digitális bizonylatom, közjegyző
által hitelesített bizonylatot is kell
mellékeljek a pályázati dokumen-
tumokhoz” – mondta a fordítóként
működő vállalkozó. Ugyancsak ő
vetette fel, hogy az állami intézmé-
nyek nem kommunikálnak a ma-
gánvállalkozókkal, beadványaira,
melyekben többek között az emlí-
tett kérdésre is választ várt, nem re-
agáltak. 

Kis- és közepes vállalkozók tanácskoztak Marosvásárhelyen
Jogi labirintussal is küzdenek
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Napok óta aggodalmat okoz
a lakossági és vállalati hite-
lek törlesztőrészletét befo-
lyásoló három hónapos
bankközi hitelkamatláb
(ROBOR) gyors ütemű növe-
kedése, amely hétfőn 1,71
százalékra emelkedett.

A ROBOR főleg szeptember
második felében kezdett gyors
ütemben emelkedni. Hétfőn 1,71
százalékra emelkedett a pénteki
1,58 százalékos értékéről a Román
Nemzeti Bank (BNR) közlése sze-
rint. A ROBOR 2016 elején esett 1
százalék alá, azóta több mint 1 szá-
zalékponttal növekedett. Szeptem-
ber elején még 0,9 százalék volt,
szeptember 18-án lépte át az 1 szá-
zalékot.

Liviu Dragnea, a kormány fő
erejét képező PSD elnöke hétfőn
kijelentette: szükség van egy meg-
beszélésre a kormány és a román
nemzeti bank (BNR) képviselői, il-
letve a kereskedelmi bankok kö-

zött, mert a ROBOR emelkedése
fontos téma.

Pénteken Mihai Tudose minisz-
terelnök a jegybankot bírálta, mert
szerinte a BNR-nek kellett volna
vigyáznia arra, hogy a ROBOR ne
nőjön. A kormányfő az intézmény
vezetőit burkoltan hazafiatlanság-
gal vádolta. Közölte: jövő héten ta-
lálkozni akar a jegybank
kormányzójával, ugyanis meg akar
bizonyosodni arról – mondta –,
hogy a jegybank Románia érdekeit
védi még, vagy olyan intézmény,
amelynek vezetői saját jólétük biz-
tosításával vannak elfoglalva.

A központi bankot a rendszer-
változás óta rövid megszakítás ki-
vételével Mugur Isărescu vezeti,
akinek tevékenységét valamennyi
kormány elismerte. Tudose bírálata
szokatlan, a román kormányok
ugyanis általában nem kritizálták a
nyilvánosság előtt a jegybankot.

Adrian Vasilescu, a BNR straté-
giai tanácsadója szerint a világ más

országaiban is lassan véget ér a na-
gyon olcsó hitelek korszaka, Ro-
mániában is ez történik. Szerinte a
ROBOR növekedése nem tekint-
hető túl magasnak.

Az egyik legnagyobb piaci sze-
replőnek számító osztrák Raiffei-
sen Bank vezérigazgatója, Steven
van Gröningen kijelentette a Ziarul
Financiar című gazdasági újság-
nak, hogy nem a bankközi hitelka-
matláb növekedése számít
anomáliának, hanem az eddigi idő-
szak, amikor szinte nulla volt a ka-
matláb.

Az éves román inflációs ráta au-
gusztusban 1,2 százalék volt. A
jegybank a fogyasztói árak növe-
kedésére számít. A jövő év elején
az infláció átlépheti a 3 százalékot,
miután az idei évig másfél eszten-
dőn át negatív tartományban volt.
Az alapkamat egyelőre a törté-
nelmi mélypontnak számító 1,75
százalékon áll immár 2015 májusa
óta. (MTI)

Aggodalmak a bankközi hitelkamatláb 
növekedése miatt

Szerkeszti: Benedek István Szer Pálosy Piroska

Nem népszerű a megosztott 
héafizetés lehetősége

Országos szinten alig 175 cég tért át október másodikáig a megosztott
héafizetésre – válaszolta az Országos Adóhatóság (ANAF) a Mediafax
kérdésére.

Ez azt jelenti, hogy az aktív cégek alig 0,014 százaléka választotta az
új héafizetési mechanizmust. A Cégjegyzék szerint augusztus végén 1,25
millió kereskedelmi társaság működött Romániában. Az új rendszerre
eddig a legtöbb, 44 vállalkozás Bukarestben tért át, ezentúl a bánsági és
az erdélyi megyékben éltek legtöbben ezzel a lehetőséggel: Arad megyé-
ben 9, Temes megyében 8, Kolozs megyében 9, Maros megyében szintén
8 cég fizeti megosztottan a hozzáadottérték-adót októbertől. 

Jelentősen nőtt 
a vendégéjszakák száma

Az idei első nyolc hónapban 6,3 százalékkal, 18,788 millióra nőtt a
vendégéjszakák száma Romániában a tavalyi azonos időszakhoz mérten
– közölte hétfőn az országos statisztikai intézet.

A vendégéjszakák 81 százalékát román turisták töltötték el, 19 száza-
lékát külföldiek. A román turisták átlagban 2,4 éjszakát töltöttek a keres-
kedelmi szálláshelyeken, míg a külföldiek 1,9-et.

A romániai kereskedelmi szálláshelyeket 11,2 százalékkal több, 8,301
millió turista kereste fel az idei első nyolc hónapban a tavalyi azonos idő-
szakhoz mérten. Ezeknek zöme, 77,5 százaléka (6,437 millió) román tu-
rista volt, ami 10,9 százalékos növekedés tavalyhoz képest.

A külföldi turisták száma elérte az 1,863 milliót, ami 12,3 százalékos
növekedés a tavalyi első nyolc hónaphoz mérten. Legtöbb turista német
(221 600), izraeli (193 700) és olasz (162 100) volt. Magyarország az ötö-
dik helyen áll 107 400 turistával.

Augusztusban éves összevetésben 7,8 százalékkal nőtt a turisták száma
a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégéjszakák száma 3,8 százalékkal
bővült a tavalyi nyolcadik hónaphoz mérten. (MTI)

Az Európai Bizottság egységes elektronikus
rendszert hozott létre az árubehozatal egyszerűsí-
tésére és könnyebb átláthatósága érdekében – kö-
zölte az uniós bizottság hétfőn. Az Európai
Bizottság tájékoztatása szerint a hétfőtől elérhető
központi vámrendelkezési rendszer (CDS) könnyen
kezelhető felületet biztosít az importőrök számára,
akik mostantól az Európai Unióban mindenütt egy-
séges módon érnek el 22 különböző vámigénylési
típust.

Az új rendszer hatályba lépésével megszünteti a
vámhatározatok benyújtására vonatkozó átmeneti sza-
bályokat. A vállalkozásoknak hétfőtől kizárólag az
elektronikus felület áll rendelkezésükre adataik és ké-
relmeik felöltésére, a hatóságoknak pedig a döntések,

engedélyezések és feladatok rögzítésére. A rendszert
minden, több tagállamot érintő kérelem estében alkal-
mazni kell, de használható nemzeti hatáskörben is –
közölték.

A korábbinál biztonságosabb rendszer lehetővé
teszi, hogy az illetékes hivatalok egyidejűleg kezeljék
a feltöltött adatokat, amelyek az unió területén bárhol
lekérdezhetők lesznek valamennyi uniós vámhatóság
által – tették hozzá.

Az Európai Unióban évente több mint 3 trillió euró
értékű áru regisztrálását és adatainak kezelését köny-
nyíti meg az új uniós vámkódex (UCC) részét képező
rendszer, amely a 2016. május 1-jén hatályba lépett
vámjogszabályokat megújító munka első eredménye
– tették hozzá. (MTI) 

Egyszerűsíti a vámkezelést 
az Európai Unió

Legalább öt bankot vásárolna fel
a régióban az OTP

A pénzügyi szektorban zajló
konszolidációs hullámot meglova-
golva, két év alatt legalább öt ban-
kot készül felvásárolni az OTP
Bank a régióban – mondta Csányi
Sándor elnök-vezérigazgató a 
Bloomberg hírügynökségnek adott
interjúban.

Közölte, az akvizíciókkal hetven
százalékra tervezik emelni a külföl-
dön termelt bevétel részarányát a
bank értékesítési árbevételében a
jelenlegi 45 százalékról. Rámuta-
tott: miközben az európai bankok jó
része az új tőkemegfelelési követel-
mények teljesítésével küszködik, az
OTP már két évtizede csak a megfe-
lelő alkalomra vár az akvizíciókhoz.

Csányi Sándor a kiszemelt pénz-
intézeteket nem nevezte meg.
„Húsz éve várunk erre az Európán

végigsöprő banki konszolidációs
hullámra. Most végre elérkezett az
idő” – tette hozzá.

Az egyebek között Bulgáriától
Fehéroroszországig terjedő térség-
ben tervezett újabb felvásárlások a
már ismert három akvizíció felett
értendők. Az OTP az idén zárta le a
horvát Splitska Banka akvizícióját és
a negyedik negyedévben várható a
görög National Bank of Greece szer-
biai és romániai érdekeltségeinek –
ez utóbbi üzletben a Banca Române-
ască részvénycsomagjának 99,28%-
át vásárolták fel – konszolidációja.

Az OTP-nek, Európa egyik leg-
tőkeerősebb bankjaként, egymilli-
árd dollár forgóeszköz áll
rendelkezésére kelet-közép-európai
terjeszkedési terveinek a finanszí-
rozásához. (MTI)

Európai digitális marketing 
szövetség alakult

Nyolc közép-kelet-európai or-
szág kilenc vezető digitális marke-
ting ügynöksége szakmai
szervezetet alapított BlueAlliance
néven – közölte a Varsóban létrejött
szervezet kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a BlueAlli-
ance alapító tagjai jelenlegi szolgál-
tatási területeiken túl is bővítenék
tevékenységüket, illetve terjeszked-
nének más kelet-közép-európai or-
szágokban is. Az együttműködés
alapköve a partneri együttműködés,
tapasztalat- és tudáscsere.

Az együttműködés tervének ki-
dolgozása a lengyelországi Blue-

rank kezdeményezésére kezdődött
2016-ban. Az alapítók nyolc ország
– Horvátország, Csehország, Ma-
gyarország, Litvánia, Lengyelor-
szág, Románia, Szlovákia és
Ukrajna – vezető független digitális
marketing ügynökségei, mindegyi-
kük hivatalos Google Premier Part-
ner.

Az alapító ügynökségek saját or-
száguk elismert szakértői a digitális
analitika, keresőoptimalizálás, fize-
tett hirdetések és közösségi média
területén. Az ügynökségi csoporto-
sulás 900 ügyfelet szolgál ki 300
munkatárssal. (MTI) 
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A mai Teleki–Bolyai-könyvtár két nagy (a
Teleki és az egykori marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium könyvtára) és több töredék-
könyvtár állományából, valamint az új, 1947
után vásárolt könyvekből tevődik össze.

A Bolyai-könyvtár az egykori marosvásár-
helyi Református Kollégium több évszázados
gyűjteménye. A városi protestáns kisiskola, a
Schola Particula 1557-ben létesült. Könyveiről
a legkorábbi feljegyzés 1653-ból származik, az
ún. Csulai-anyakönyv, de már korábban is kel-
lett lennie egy, az oktatás szolgálatában álló té-
kának. A Csulai-féle anyakönyvben találjuk az
iskola korai történetére vonatkozó adatokat: a
rektorok és tanítók nevét, az iskola törvényeit,
az osztályok felsorolását, a tanrendet, valamint
az 1650-től 1689-ig az iskola tékájának ado-
mányozott, illetőleg vásárolt könyvek kataló-
gusát. 

Az iskolai könyvtár gyarapodása semmiben
sem különbözött a hasonló iskolai gyűjtemé-
nyekétől. A Csulai-féle anyakönyvben talál-
ható bejegyzésekből tudjuk, hogy az iskolai
téka a 17. század folyamán elsősorban adomá-
nyok révén gyarapodott. Az adományozott
könyvek száma kettő és tizenkilenc között
mozog, ritkábban találkozunk nagyobb tétel-
számmal. A könyvtárba került nyomtatványok
legnagyobb része tankönyvként szolgált. Ez az
egyik oka annak, hogy sok közülük megrongá-
lódott és/vagy elkallódott, amint ezt az 1707-
ben összeállított katalógus előszavában
megjegyzi Kis-Éri György, az iskola akkori
rektora. „…igen sok elveszett a könyvek
közül, részint azoknak hanyagsága miatt, kik-
nek az iskola törvénye szerint gondoskodni
kellett volna azokról, részint az idők mostoha-
sága következtében.”

Az 1718. esztendő fontos változást hozott az
intézmény és a könyvtár életébe: ekkor egye-
sült az iskola a Sárospatakról elűzött s már
négy évtizede Gyulafehérváron tartózkodó re-
formátus kollégiummal. Az egyesítés során az
országgyűlés kollégiumi rangra emelte a vá-
sárhelyi iskolát, ekkortól viselte a Marosvásár-
helyi Református Kollégium (Collegium
Reformatum Marosvásárhelyiense, néha Agro-
politense) nevet. Az elmenekült pataki iskola
részben Sárospatakról menekített, részben
Gyulafehérváron szerzett könyvei növelték a
vásárhelyi könyvtárat. 

A 18. századtól mind rendszeresebbé vált a
vásárlás, a könyvtárosok jelen voltak a hazai
(Nagyszeben, Nagyenyed, Kolozsvár) és kül-
földi (Németország, Hollandia) könyvvásáro-
kon. Természetszerűleg főleg az
oktatás-neveléshez szükséges könyveket sze-
rezték be, s így ezek nagy része – a tanítás
rendjéhez igazodva – latin nyelvű. Továbbra is
jelentős szerep jutott az adományoknak. Első-
sorban az iskola tanárai és diákjai gazdagítot-
ták adományaikkal az egykori alma matert,
ugyanis a külföldet járt peregrinus diákokat
rendelkezés kötelezte, hogy tanulmányútjukról

hazatérve legalább egy arany ára könyvet hoz-
zanak egykori iskolájuknak. Az 1777. évi is-
kolai rendtartás 18. pontjában olvashatjuk:
„Illő, hogy a Collegiumban tanult iffiu valami
háladatosságát a Collegiumhoz mutassa, azért
senki Académiákra nem bocsátassék, míg
magát nem kötelezi, hogy a Collegiumnak egy
arany ára könyvet hozzon”. Ezzel magyaráz-
ható a sok német és németalföldi kiadvány je-
lenléte a gyűjteményben. 

A kollégium tanárainak egy része és más vá-
sárhelyi értelmiségiek is az iskolára testálták
magángyűjteményüket, köztük Bolyai Farkas
matematikus, Dósa Elek jogprofesszor, Mátyus
István orvos. A főurak sem ódzkodtak az isko-
lának adományozni gyűjteményeiket. A legje-
lentősebb főúri könyvtár, mely a 18. században
a kollégiumba került, Székely Ádám gróf saját
és Szilágyi Sámuel bárótól örökölt könyvei,
582 mű 904 kötetben. Külföldről is érkeztek
adományok Marosvásárhelyre: 1777-ben
David Samuel Daniel Wittenbach marburgi te-
ológiaprofesszor ajándékozott 216 latin és
német nyelvű, többnyire teológiai, filozófiai és
történelmi tárgyú művet.

Az állomány összetétele azt is tükrözi, hogy
a 19. század utolsó harmadáig ezen a főiskolán
tanárokat, lelkészeket, jogászokat képeztek.
Amikor ezt a feladatot átvette az 1872-ben
megnyílt kolozsvári tudományegyetem, akkor
a gyarapodó állományban megnövekedett a

szépirodalmi, történelmi, természettudományi
művek, valamint a kézikönyvek és folyóiratok
száma.

Feltevődik a kérdés, az iskola épületében
mégis hol kapott helyet az egyre gyarapodó
gyűjtemény? Az 1784 előtti időkből nem sokat
tudunk. Ekkor adták át azt a kis barokk épüle-
tet, amelyet régi rajzokon, korai képeslaspokon
láthatunk. Ebben az épületben kapott helyet a
könyvtár 1908-ig, amikor is az épületet lebon-
tották, és a ma is álló új iskolaépületet emelték
helyette. Ide, a Bolyai utcára néző szárny föld-
szinti termeibe költözött 1911-ben a könyvtár. 

Az 1858-as könyvtárrendezés alkalmával ex
librist ragasztottak a kollégium könyveibe. A
könyvjegynek három változata ismert, mindhá-
rom központi motívuma az iskola emblémája:
kerek virággirland közepén szárnyas angyalfi-
gura. Ez a jobbjában írótollat, baljában nyitott
könyvet tartó angyal, melyet egykor az iskola
pecsétjére is rávéstek, a tudást szimbolizálja. 

A kollégium felekezeti jellege 1948-ban
megszűnt, vele együtt a könyvtárat is államo-
sították. Az egykori kollégiumi könyvtár 1950-
től Bolyai Tudományos Könyvtár néven élt
tovább, amelyet 1954-ben átköltöztettek a Te-
leki Téka emeletére, majd 1962-ben egyesítik
a két intézményt, új neve Teleki–Bolyai
Könyvtár. 

Ebben a gyűjteményben maradt fenn az ún.
Koncz-kódex, a mai könyvtárnak is a legko-

rábbi kézirata. A 14. században pergamenla-
pokra másolt latin nyelvű biblia lapszélein 55
szót tartalmazó magyar nyelvű bejegyzés van:
a Marosvásárhelyi sorok és glosszák néven is-
mert hatodik magyar nyelvemlék a 15. század
első negyedéből származik. A könyvtár kézira-
tai közül érdeklődésre tarthat számot egy 15.
századi csillagászati kódex, amely két ős-
nyomtatvánnyal, egy 1501-ben nyomtatott
művel és egy, a 16. század első felében, felté-
telezhetően Erdélyben írt zenei kompozíció 19
levelével van egybekötve.

A kollégium 10 ősnyomtatványa közül né-
gyet az akkor főszolgabíró, később a városi
könyvtár első igazgatójaként számon tartott
Molnár Gábor ajándékozott az iskola tékájának
1892. június 6-án.

A régi magyar (1711 előtti) könyvek között
unikumként tartjuk számon Apáczai Csere
János Magyar logikátska c. munkáját (Gyula-
fehérvár, 1654), mely az első, magyar nyelven
írott logika tankönyv egyetlen ismert példánya.
Ugyancsak unikum Beythe István Köröztyeni
tudomannak revid summaya… című evangéli-
kus katekizmusa (Németújvár, 1582). Két pél-
dánya ismeretes az 1648-ban Gyulafehérváron
román nyelven, latin betűkkel nyomtatott re-
formátus Catechismusnak.

Könyves érdekességeket is találunk a gyűj-
teményben. Egy 1609-ben, az Odera menti
Frankfurtban kiadott könyv első erdélyi tulaj-
donosa Apáczai Csere János volt, aki 1658-ban
jegyzi a könyvet. Possesori bejegyzését a ké-
sőbbi tulajdonos, Pósaházi János áthúzta, egye-
dül a keresztnevet hagyta érintetlenül.

Az évszázadok során rendkívül színes és
sokrétű gyűjtemény jött létre a marosvásárhe-
lyi kollégiumban. Óriási értéket képviselnek az
ősnyomtatványok, unikumok, könyvritkasá-
gok, hungarikák. Jelentős a régi kalendáriu-
mok, egyetemi disszertációk, iskolai értesítők,
röplapok, régi erdélyi gyászjelentések és ha-
lotti beszédek, a marosvásárhelyi nyomtatvá-
nyok és periodikák gyűjteménye. 

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József ny. lelkipásztor

500 éves a reformáció
A Marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtárának rövid története

Kimpián Annamária

Fotó: Nagy Tibor

Továbbá, mivel ismeretes, hogy a gazdagság elsősorban arra való, hogy egyedül a testet
szolgálja, viszont a könyvek értéke az elme tökéletesedésében áll, ez pedig már méltán
nevezhető emberi boldogságnak. Világos tehát, hogy az elméjét használó ember szemé-
ben a könyvek kedvesebbek, mint a gazdagság. Másfelől, a könyvek segítségével köny-
nyebben megvédhető, nagyobb területekre elterjeszthető, világosabban prédikálható a
hit is; éppen ezért a hívőknek elsősorban a könyveket kellene kívánniuk. A könyvekben
megírt igazság az, amelyet meggyőzően tárt fel a Megváltó, amikor elszántan küzdött a
kísértővel, és magát nem akármilyen, hanem az írás igazságának pajzsával vértezte fel,
arról pedig, amit élőszóval akart mondani, kijelentette: „Meg vagyon írva” (Mt 4). (Rész-
let Richard de Bury: Philobiblon című művéből)

1954 végén és a következő év első hó-
napjaiban az egykori kollégiumi nagy-
könyvtárat és a vele kapcsolatos
gyűjteményeket az iskola épületéből a Te-
leki-könyvtár épületébe költöztették át. Ez
a Művelődési Minisztérium mellett mű-
ködő Könyvtárak Igazgatósága rendele-
tére történt. A Református Kollégium
nagykönyvtára 1911-től az iskola épületé-
nek Bolyai utcára néző szárnyában, a föld-
szinti termekben volt elhelyezve. Három
nagy teremszerű szobából és a velük pár-
huzamosan futó folyosóból állott. Könyv-
állománya több mint 80.000 kötetből állt.
Ez az állomány már 1950-től kezdődően
zárolt volt, senki nem férhetett hozzá. Fi-
gyelembe véve az akkori körülményeket,
az átköltöztetés a könyvtár értékes állo-
mányának megmentését jelentette. Önálló
gyűjteményként kezelték ettől kezdve,
egészen a Teleki-könyvtárral való összevo-
násáig, 1962-ig. A hurcolkodással azonban
– a szemtanúk és részt vevő költöztetők
visszaemlékezései szerint – sok irattári
anyag és kötet elkallódott. (Részlet Mada-
ras Piroska: A Marosvásárhelyi Evang. Re-
form. Kollégium – Bolyai Farkas líceum
története 1944 – 1990 című könyvéből.)



Az előző részben érintettük a
baleset esetén alkalmazható úgyne-
vezett közös megegyezéssel tör-
ténő kárrendezést. 

Ezt az eljárást a 2017. július 27-
én megjelent, a Pénzügyi Szerve-
zetek Felügyeleti Hatóságának
(Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciara) 20. sz. alatt kibocsátott –
a 2017. évi 132. sz., a gépjármű-
vekre vonatkozó kötelező felelős-
ségbiztosítási törvény –
alkalmazási normája szabályozza.

A fenti jogszabály értelmében a
közös megegyezéssel történő kár-
rendezés csak akkor alkalmazható,
ha az illető baleset nem okozott
személyi sérülést, csak anyagi kárt.
Ebben az esetben a káresemény be-
következtét írásban egy erre a célra
kiállított formanyomtatvánnyal ál-
lapítják meg. 

Ebben a nyomtatványban a felek
rögzítik a balesetben részt vett sze-
mélyek, gépjárművek adatait, a
biztosítótársaságok azonosító in-
formációit, valamint a baleset be-
következtének körülményeit.

A hivatkozott jogszabály értel-
mében a fenti közös megegyezésre
vonatkozó kárrendezési forma-
nyomtatvány kitöltése és aláírása
arra szolgál, hogy az ebben rögzí-
tett adatok és tények valamint 
tényállások alapján a biztosító az
üggyel kapcsolatos kárdossziéban
döntést hozhasson.

Fontos kiemelni, hogy a jogsza-
bály rögzíti azt, hogy a közös 
megegyezéssel kapcsolatos forma-
nyomtatvány (formular de consta-
tare amiabilă) – a továbbiakban
formanyomtatvány – kitöltése, va-
lamint aláírása nem jelenti a bal-
esetben részt vett gépjárművek
vezetői felelősségének a beisme-
rését. 

A formanyomtatvány kitöltése
esetén a biztosítási dossziéhoz nem
szükséges a forgalmi rendőrség
által kibocsátott jegyzőkönyvek és
iratok beszerzése, ehhez viszont az
szükséges, hogy a formanyomtat-
ványt mindkét, a balesetben részt
vevő gépjármű vezetője kitöltse és
aláírja.

Amennyiben egyik gépjármű
álló helyzetben volt vagy parkolt,
a formanyomtatványt az illető gép-
jármű tulajdonosa vagy használója
is kitöltheti, természetesen a bal-
esetben részt vevő másik sofőrrel
együtt. 

A biztosítótársaságok a forma-
nyomtatvány alapján, de a biztosí-
tási szerződés és a törvény szerint
állapítják meg a kártérítés mérté-
két, tehát a formanyomtatvány ki-
töltése egy nagyon fontos elem
ebben az eljárásban, viszont nem
abszolút jellegű, tehát a biztosító-
társaság végső döntése ettől eltér-
het.

A fent hivatkozott jogszabály
rögzíti mellékleteiben a forma-
nyomtatvány formáját, modelljét
és tartalmi elemeit. Ennek értelmé-
ben a nyomtatványban szerepelnie
kell a következőknek: káresemény
dátuma és órája, a sofőrök azono-
sító elemei, a gépjárművek tulajdo-
nosára vonatkozó azonosító
információ, a gépjárművek azono-
sító információi, valamint azok
biztosítóinak azonosítása, ezenkí-
vül a baleset körülményeinek bea-
zonosítása és leírási lehetősége.

A formanyomtatványok a bizto-
sítótársaság költségén kerülnek ki-
nyomtatásra és kiosztásra, a
nyomtatványokon a törvény ren-
delkezései szerint nem szerepelhet
a biztosítótársaság elnevezése.

A törvény szerint a biztosítók-
nak biztosítaniuk kell a biztosított
személyek számára egy olyan
kommunikációs lehetőséget, ame-
lyen keresztül azok információkat

kaphatnak a káreseményekkel kap-
csolatos teendőkről, saját és a többi
esemény által érintett személy jo-
gairól és kötelezettségeiről, a for-
manyomtatvány kitöltésének
módjáról, a gépjárművek javításá-
nak eljárásáról, a káreseménynek a
biztosító által történő kezelési eljá-
rásáról, valamint bármilyen más, a
kár közös megegyezéssel történő
rendezésével kapcsolatos eljárás-
ról.

Törvény tiltja, hogy a közös
megegyezéssel történő kárrendezés
esetén a forgalmi rendőrség dolgo-
zói a káreseményben részt vevő fe-
leknek a formanyomtatvány
kitöltésével kapcsolatos útmutatá-
sokat adjanak, amennyiben a
nyomtatványt a felek törvényesen
töltik ki és használják fel.

Ellenkező esetben, ha a forma-
nyomtatvány kitöltése nem törvé-
nyesen történik (pl. biztosítási
csalás esetén), írásbeli indoklással
a forgalmi rendőrség dolgozói do-
kumentálhatják és rögzíthetik az
esetet, valamint a feleknek útbaiga-
zítást adhatnak a nyomtatvány ki-
töltésével kapcsolatosan.

Amint azt már említettük, a fent
részletezett eljárás nem abszolút
jellegű. Így például amennyiben
egy gépjárművet azelőtt javítanak
meg, hogy a kárt a biztosító felmér-
hesse, a kár utólagos felméréséhez
a biztosító figyelembe veszi a for-
manyomtatványt, de más dokumen-
tumokat is (pl. rendőrségi iratok). 

A kártérítés közös megegyezés-
sel történő megállapítását nem kell
összekeverni a közös kármegálla-
pításhoz szükséges formanyomtat-
vány kitöltésével, a kettő ugyanis
nem ugyanaz. Így például egy
olyan baleset során, amelyben bün-
tetőeljárás indult testi sértés miatt,
a kártérítést meg lehet állapítani
közös megegyezéssel bizonyos tör-
vényes feltételek megléte esetén. 

(Folytatjuk) 

Az Ady Endre-ösztöndíjjal a
tehetséges, romániai ma-
gyar nyelvű közoktatásban
részt vevő VI–XII. osztá-
lyos, kiemelkedően tehetsé-
ges, szociálisan hátrányos
helyzetű tanulókat támogat-
nak a 2017–2018-as 
tanévben. A pályázatok 
benyújtásának határideje:
október 22.

Az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő megbízásából (a magyaror-
szági Emberi Erőforrások
Minisztériumának Nemzeti Tehet-
ség Programja keretében) az Erdé-
lyi Tehetségsegítő Tanács és a
Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
nyílt pályázatot hirdet a romániai
magyar nyelvű oktatásban részt
vevő, kiemelkedően tehetséges,
szociálisan hátrányos helyzetű tanu-
lók támogatására. Összesen 175 ta-
nuló részesülhet ösztöndíjban, az
elnyerhető támogatás: 100.000 Ft-
nak megfelelő lej/fő a 2017–2018-
as tanévre. A vissza nem térítendő
támogatás folyósítása egyszeri

banki átutalással történik. A támo-
gatás folyósításának várható idő-
pontja: 2018. március.

A pályázatot kizárólag olyan ta-
nuló nyújthatja be, aki kimagasló
tanulmányi eredménnyel rendelke-
zik: jó, jeles vagy kitűnő tanulmá-
nyi átlagot ért el a 2016–2017-es
tanévben, megyei 1–2., vagy orszá-
gos 1–4., vagy nemzetközi verse-
nyen 1–8. helyezést ért el a
2016–2017-es tanévben, esetleg va-
lamely Tehetségpont a pályázót ki-
emelkedő tehetségnek tartja, és
erről részletes indoklást tartalmazó
igazolást és ajánlást állít ki, ugyan-
akkor szociálisan hátrányos hely-
zetű. Ennek kritériuma az alábbiak
valamelyike: nagycsaládban él,
árva vagy félárva, a szülő egyedül-
álló, valamelyik szülő regisztrált
munkanélküli, vagy tartósan súlyos
beteg vagy fogyatékos; olyan
egyéb, igazolható családi körül-
mény, amely miatt a család az átla-
gosnál nehezebb anyagi
körülmények között él, így a pá-
lyázó zavartalan tanulása veszé-
lyeztetve van. A pályázatot a

romániai magyar nyelvű közokta-
tásban részt vevő, kiemelkedően te-
hetséges, 6–12. évfolyamon tanuló,
szociálisan hátrányos helyzetű ta-
nuló mint magánszemély adhatja be
ösztöndíj-támogatás céljából.

A szociális helyzetről az iskola
igazgatójának vagy a magyar
nyelvű tagozat vezetőjének, esetleg
az osztályfőnöknek is nyilatkoznia
kell.

A pályázat kiírói által megbízott
személy jogosult az ösztöndíj meg-
ítélése után is a megadott adatok
helyszínen történő ellenőrzésére.
Az eredeti pályázati adatlapot és
egy másolatát elektronikusan kell
kitölteni, majd aláírások nélkül a
PDF állományt elküldeni az 
etehetsegtanacs@gmail.com e-
mail-címre, az Erdélyi Tehetségse-
gítő Tanácsnak leadandó pályázatok
esetében. Az elküldött állomány
neve tartalmazza a pályázó nevét!

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. október 22., vasárnap,
24 óra (postabélyegző dátuma, il-
letve az elektronikus űrlap beküldé-
sének dátuma).

A pályázattal kapcsolatos további
információkat az alábbi elérhetősé-
geken lehet kérni: Erdélyi 
Tehetségsegítő Tanács: Kolozsvár,
Ploieşti (Hosszú) utca 23–25., 
209-es terem, telefonszám: 
0746-197-828, munkanapokon 

10–13 óra között, e-mailen:
etehetsegtanacs@gmail.com vala-
mint a Székelyföldi Tehetségsegítő
Tanács: Sepsiszentgyörgy, Temp-
lom utca, 1/A, telefonszám:
0267/351-959, e-mail-cím:
sztt@tehetsegpont.ro. A pályázati
csomag letölthető a pályázat kiíró-
jának alábbi honlapjairól:
www.simplexportal.ro/tehetseg.ro
vagy www.tehetsegpont.ro.
(sz.p.p.)

Tűzvédelmi engedély hiányában 
bírságolnak

Lejárt a türelmi idő

Adók és illetékek törlesztésére 
figyelmeztetnek

Vasárnaptól késedelmi 
kamatot számolnak

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a magán- és jogi
személyeket, hogy a 2017-es évre fizetendő épület-, terület- és gépjármű-
adó második lejárati határideje szeptember 30-a volt. 

A késedelmi kamatok felgyülemlésének elkerülése érdekében felkérik
az adófizetőket, hogy időben törlesszék fizetési kötelezettségeiket. Az
adókat és helyi illetékeket a megyeszékhely önkormányzatának székhe-
lyén, a pénztárablakoknál lehet készpénzzel befizetni, magánszemélyek
a Tudor negyedi begyűjtőirodában is megtehetik, ugyanakkor igénybe ve-
hető a ghiseul.ro elektronikus úton való fizetési lehetőség – áll a Năznean
Ana gazdasági igazgató kézjegyével ellátott közleményben. (sz.)

Tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása
Ady Endre-ösztöndíj

Szeptember 30-án lejárt a tü-
relmi idő az épületek tűzvé-
delmi engedélyének beszer-
zésére, így októbertől a tör-
vény értelmében 20.000 és
50.000 lej közötti bírság
szabható ki azon – újonnan
épített vagy rendeltetése
megváltoztatása érdekében
átalakított – épületek tulaj-
donosaira, amelyeket tűzvé-
delmi engedély hiányában
használnak.

A bírságok kiszabása mellett a
Maros Megyei Vészhelyzeti Fel-
ügyelőség hangsúlyozza annak le-
hetőségét, hogy a tűzoltóegység
segítséget nyújt azok számára, akik
tűzvédelmi engedély nélkül épít-
keztek, annak érdekében, hogy 
törvényes keretek között működ-
hessenek. A közlemény értelmében
a tűzvédelmi engedély igénylése és
megszerzése a haszon-élvezők, 
befektetők kötelezettsége. A vész-
helyzeti felügyelőség nem számol
fel illetéket, azonban a műszaki do-
kumentációt, amelynek alapján a
tűzvédelmi engedélyt kiadják, ter-
vező kell összeállítsa, és bizonyí-
tani kell a tervet felülbíráló,
engedéllyel rendelkező szakember
felülvizsgálatát is. Ha a tűzvédelmi
feltételek nem kielégítőek, a vész-
helyzeti felügyelőségeknek joguk-
ban áll leállíttatni a tűzveszélyesnek

nyilvánított épületben folyó tevé-
kenységet. Ezt az intézkedést a tűz-
biztonsági engedély meglététől
függetlenül foganatosíthatják.

A Maros Megyei Horea Vész-
helyzeti Felügyelőség az év első ki-
lenc hónapjában jelentős
erőfeszítéseket tett annak érdeké-
ben, hogy a tűzvédelmi engedélyre
Maros megyében benyújtott 674
kérelmet elbírálják, tűzvédelmi jó-
váhagyást és engedélyeket adjanak.
A műszaki dokumentációk ellenőr-
zése során és a helyszínen végzett
műszaki ellenőrzéseket követően
megyei szinten az építkezés meg-
kezdéséhez szükséges 103 jóváha-
gyást (aviz) és 66 tűzvédelmi
engedélyt (autorizaţie) bocsátottak
ki. 86 jóváhagyás és 115 tűzvé-
delmi engedély kérelmét elutasítot-
ták, mivel nem tettek eleget a
törvényes előírásoknak. A felügye-
lőség szakszemélyzete 304 esetben
nyújtott műszaki segítséget, útmu-
tatásokat a törvényes követelmé-
nyek teljesítéséhez. Az Országos
Vészhelyzeti Felügyelőség, az
IGSU egy online platformot is
működtet a honlapján, amely gya-
korlati útmutatókat tartalmaz, az
érdekeltek ott ellenőrizhetik az
ügyintézéshez szükséges iratokat
– áll a megyei vészhelyzeti fel-
ügyelőség szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleményében. (szer)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Kevesebb mint 50 szurkoló vett
részt azon a tiltakozó megmozdulá-
son, amelyet a marosvásárhelyi
szurkolók egyesülete szervezett
hétfő délután a prefektúra előtt. A
zászlókat lengető drukkerek kife-
szítették a „Nem hagyjuk elpusz-
tulni a marosvásárhelyi sportot!”
feliratú molinót, és a sport támoga-
tásának folytatását követelő szloge-
neket skandáltak.

A vezérszónok egy megafonban
a mindvégig láthatatlan prefektus-
hoz intézte a szavait, akit arra kért,
hogy magyarázza meg, miért tá-
madta meg a sporttámogatást tartal-
mazó városi tanácsi határozatot,
illetve felszólította, hogy tegye le-
hetővé a sport támogatását. A ma-
rosvásárhelyi élsportnak nem
szabad elpusztulnia a politikai há-
borúskodások miatt – tette egyértel-
művé a résztvevők és a jelen nem
lévő, de a megmozdulást támogató
néma tömeg akaratát. Felszólította
a prefektust, fogadja a tiltakozók
képviselőit, tárgyaljon velük a

sportklubok támogatásának kérdé-
séről.

A mintegy 40 percen át tartó
megmozdulás során a kormányhi-
vatal képviselői láthatatlanok és
némák maradtak, senki nem fo-
gadta a tiltakozókat, senki nem
üzent semmit nekik. Csupán a tün-
tetők számához képest aránytalanul
sok csendőr és rendőr jelenléte volt
észlelhető.

„Köszönjük, hogy meghallgatott,
prefektus úr – hangzott fel búcsú-
zóul a megafonban, a láthatatlan
tárgyalópartnernek címezve –, és
bízunk benne, hogy megtalálják a
megoldást.”

A szurkolók egyesületének Face-
book-oldalán az eseményt követően
a legtöbben elkeseredésüket fejez-
ték ki amiatt, hogy éppen a sportoló
gyerekek és szüleik, akik a legin-
kább érintettek a kérdésben, marad-
tak távol a megmozdulástól,
egyedül hagyván a néhány fős szur-
kolói kemény magot, hogy a tilta-
kozáson részt vegyen. (bálint)
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Nem okozott gondot a listavezetőnek a sereghajtó
Kerelőszentpál vasárnap, amikor a Maros megyei 5.
liga Közép csoportjának 5. fordulójában a címvédő
Harasztkerék otthonában lépett pályára.

Az első percekben még tudta tartani a lépést Szent-
pál, a hazaiak Ormenişan révén kapu mellé lőttek, a
vendégek támadásánál pedig a hazai kapus tolta ki
Gergely I. lövését. Az első gólra nem kellett sokáig
várni, a 11. percben Szőke sarokrúgását Berecki S. a
hálóba bólintotta (1-0). A hazai támadások sora to-
vább folytatódott, de Szöllősi a kapu mellé fejelt, Or-
menişan fejesét pedig a léc alól kitolta Gergely R. A
vendégek csak Căluţ gyenge lövésével tudtak felelni,
majd ismét hazai helyzetek következtek, ám Bodó
messziről kapu mellé lőtt, Gergely R. megállította Or-
menişant, majd Szöllősi beadása csorgott el Bodó
előtt.

A második félidőt viszont rögtön góllal kezdte a
hazai csapat, Szöllősi beadását Józsa a vendégek há-
lójába fejelte (2-0), majd kezdődhetett a fesztivál: Or-
menişan ismét kihagyott egy helyzetet, Józsa kapu
mellé gurított, mígnem az 55. percben Szöllősi közel-
ről betalált (3-0). Gergely R.-nek ismét tornásznia
kellett Szőke lapos lövésénél, de a vendégeknek a 61.

percben sikerült szépítenük: Căluţ szabadrúgásból ka-
pufás gólt szerzett (3-1). A történtek nem zavarták
meg a hazaiakat, két perc múlva ismét nőtt az elő-
nyük, végől Ormenişannak is sikerült betalálnia egy
lapos lövéssel (4-1), majd öt perc múlva Szöllősi
növelte a különbséget, Józsa beadását vágta a há-
lóba (5-1). Ugyanő még kapu mellé lőtt, de a 72.
percben Szőke már kapufás gólt szerzett (6-1), a kö-
vetkező percben pedig Gubás félpályás szabadrú-
gását Szöllősi fejelte be a vendégkapuba (7-1). A
hajrában Ormenişan a lécet, Berecki S. a pipát ta-
lálta el, majd Gergely R. védte Bodó lövését, így
maradt a hatgólos különbség, a két csapat pedig
továbbra is a tabella első, illetve utolsó helyét fog-
lalja el.

A 2008-as szapporói világbaj-
nokságon élvonalba jutott magyar
jégkorong-válogatott 6-5-re le-
győzte a finn öregfiúk csapatát az
idén 90 esztendős magyar szövet-
ség (MJSZ) születésnapi ünnepsé-
gén szombaton. A Papp László
Budapest Sportarénában rendezett
mérkőzésen – amelyet a profi já-
tékvezetéstől májusban visszavo-
nult Gebei Péter is vezetett – a
főként 1995-ös világbajnokokból
álló finn együttes volt Pat Cortina
csapatának ellenfele.

Az első harmad végén a MAC
Budapest vezetőedzője, Majoross
Gergely talált be, majd a visszavo-
nulását augusztusban bejelentő,
utolsó mérkőzését játszó Kovács
Csaba növelte az előnyt. A máso-
dik húsz percben előbb Kovács,
majd a vendégek gólját követően
Majoross talált be újra. Horváth
András góljára azonban a finnek –
akik addig három, a kiállítást he-
lyettesítő büntetőt is kihagytak –
háromszor is felelni tudtak. A záró
felvonás a szurkolók „Öregember
nem vénember, hejj, hejj!” rigmu-
saival indult, s míg a finnek egyen-
lítettek büntetőből, Tokaji Viktor
elhibázott egyet. Végül Ladányi
Balázs a levegőből ütötte be a ko-

rongot a vendégek kapujába, ezzel
a magyar öregfiúk megszerezték a
győzelmet.

Korábban a felnőtt női váloga-
tott a lengyelekkel mérkőzött meg,
és fölényes, 8-1-es sikert aratott.

Az egész napos ünnepség zárá-
saként a férfiválogatott szintén a
lengyelekkel találkozott, az új szö-
vetségi kapitány, Jarmo Tolvanen
bemutatkozó mérkőzésén. A gól
nélküli első harmadot követően
Dansereau Keegan találatával szer-

zett előnyt a magyar csapat, majd
Miskolczi Márk, illetve a duplázó
Orbán Brance növelte a különbsé-
get, a lengyelek a harmad végén
szépítettek. Az utolsó húsz percben
egyedül Nagy Gergő talált be, így
magabiztos sikerrel debütált az új
kapitány, míg az MJSZ három
győztes mérkőzéssel ünnepelt
közel nyolcezer néző előtt.

A találkozó előtt elbúcsúztatták
Ladányi Balázst, Peterdi Imrét és
Gebei Pétert.

Könnyedén legyőzték a sereghajtót

Kilencvenéves a magyar jégkorong
Győzelem a megszűnés határán is

Gligor Róbert László

Tiltakoztak a szurkolók

Megszerezte első győzelmét a
női labdarúgó 1. ligában a Maros-
vásárhelyi ASA csapata. Székes
Károly együttese Kisbecskereken
nyert 4-1-re a házigazdák ellen,
olyan körülmények között is, hogy
hajnalban kelt útra a csapat, és a
meccs után azonnal haza is indult,
éjszakába nyúlóan. A napi étkezést
fejenként két szendviccsel oldották
meg, ennyit tudott biztosítani a
klub. Tizenkét játékossal utazott el
a meccsre a csapat, még szerencse,
hogy volt egy csere, mert Roca
megsérült a találkozó alatt.

Így kész csoda, hogy még mindig
volt annyi tartás ebben az alakulat-
ban, hogy győzni tudott, négyszer
talált be az ellenfél kapujába, a leg-
nagyobb győzelem azonban, hogy
még létezik, még pályára lép, még

nem akar megszűnni, ahogy egye-
sek ezt a sorsot szánták volna neki.
És a továbbiakban is játszani akar-
nak a lányok, noha ezt kizárólag
kedvtelésből teszik, minden juttatás
nélkül. Igaz, a mérkőzések megszer-
vezése és a kiszállások pénzbe kerül-
nek, és az mégsem várható el, hogy
zsebből tegyék ki a többnyire még
tanulmányaikat végző játékosok...

800 lejre lesz szükség vasárnap a
Borgóprundi Heniu elleni hazai ta-
lálkozó megszervezéséhez, azt még
egyelőre nem lehet tudni, hogy hon-
nan – vallotta be Székes Károly. A
mérkőzést vasárnap 11 órától azon-
ban meg fogják szervezni, és a baj-
nok Kolozsvárral is kiáll két hét
múlva a csapat idegenben, bár a
régi rangadóknak már csak az em-
léke maradhat.

Készülnek a bajnokságra 
a női röplabdázók

A pénztelenség árnyékában ké-
szülnek az új bajnoki idényre a Ma-
rosvásárhelyi CSU Medicina női
röplabdázói. Az orvosi egyetem
klubja csapatának puszta működé-
sét ugyan nem veszélyezteti a pre-
fektusi sportvétó, a teljesítmény
biztosításához azonban nem elég a
szigorú működési költségek bizto-
sítása. Ilyen körülmények között
nagyon fiatal, kizárólag belföldi
játékosokat tartalmazó kerettel ké-
szül az október közepén induló
bajnoki idényre a csapat, és az
első edzőmérkőzéseken is meglát-
szott, hogy igencsak nehéz idény
előtt áll.

Az első barátságos tornán Ko-
lozsváron vettek részt Predrag Zu-
covič tanítványai, ahol – noha
játszottak néhány szoros játszmát is

– háromból három vereséget szen-
vedtek. Kikaptak az újonc Kolozs-
vári U-tól, a Lugosi CSM-től és a
magyar Jászberénytől is. Valamivel
jobban játszott a csapat a hét végi
lugosi tornán, ahol már két győze-
lemmel is büszkélkedhet. Igaz, a
házigazda Lugostól ismét kikapott,
ezúttal 3:1-re, győzött azonban a
két külföldi vendégcsapat, a szerb
Klek (3:2) és a magyar Nyíregy-
háza (3:1) ellen. A csoport élén hár-
mas körbeverés alakult ki, a
Medicina a 2. helyen végzett a
szerb Klek mögött, noha megverte
a tornagyőztes csapatot, és kikapott
a harmadik helyen záró Lugostól.

A női röplabda-bajnokság októ-
ber 15-én kezdődik, az első fordu-
lóban a Medicina a Kolozsvári U
együttesét fogadja. (bálint)

Jegyzőkönyv
Maros megyei 5. labdarúgóliga, Közép cso-

port, 5. forduló: Harasztkeréki Farel – Kerelő-
szentpáli Erő 7-1 (1-0)

Harasztkeréki sportpálya, mintegy 70 néző.
Vezette: Taboran Balázs, Cioloca Andrei, Dan
Paul (Szászrégen).

Gólok: Berecki S. (11.), Józsa (47.), Szöllősi
(55., 68., 73.), Ormenişan (63.), Szőke (72.), il-
letve Căluţ (61.).

Harasztkerék: Bálint (55. Trinnes) – Pintilia,
Calo (67. Simon), Szőke, Józsa, Berecki Zs. (55.
Simó), Ormenişan, Bodó, Gubás, Szöllősi.

Kerelőszentpál: Gergely R. – Domnui F. (63.
Czinkus), Petruca, Szakács M., Vidami, Bidi G.,
Domnui I. (78. Szakács J.), Căluţ, Bidi E., Ger-
gely I. (83 Kalló), Gergely A. (70. Bogdan).

Eredményjelző
* női mérkőzés: Magyarország – Lengyelország 8-1 (1-1, 4-0, 3-0)
* öregfiúk-mérkőzés: Magyarország – Finnország 6-5 (2-0, 3-4, 1-1)
magyar gólszerzők: Majoross (20., 29.), Kovács (20., 23.), Horváth (31.), Ladányi (56.)
* férfimérkőzés: Magyarország – Lengyelország 5-1 (0-0, 4-1, 1-0)
gólszerzők: Dansereau (22.), Miskolczi (29.), Orbán B. (30., 37.), Nagy G. (52.), illetve Bychawski

(40.)

Eredményjelző
* 1. liga, 3. forduló: Kolozsvári Olimpia – Temesvári CFR 1933 7-1, Bu-

karesti Fair-Play – Real Craiova 3-0, Kisbecskereki Fortuna – Marosvásár-
helyi ASA 1-4. Az Universitatea Alexandria – Târgovişte CSS mérkőzést
október 22-én, a Borgóprundi Heniu – Székelyudvarhelyi Vasas találkozót
november 8-án játsszák.

* 2. liga, I. csoport, 1. forduló: Jászvásári Navobi – Real II Craiova 1-6,
Bákói Măgura 2012 – Konstancai Selena SN 1-4, Onix Râmnicu Sărat – Ga-
laci Universitatea 1-4, a Szászrégeni Viitorul – Armonina Dolheşti mérkő-
zést törölték; 2. forduló: Râmnicu Sărat – Bákó 2-1, Konstanca – Jászvásár
3-1, Craiova II – Szászrégen 7-0, a Galac – Dolheşti mérkőzést október 15-
én rendezik.

* 2. liga, II. csoport, 1. forduló: Simándi Piros Security – Borosjenő CS
15-1, Kolozsvári Olimpic Star – Marosvásárhelyi Ladies 6-0, Kolozsvári
Olimpia II UT – Székelyudvarhelyi Vasas Femina II 4-5, Felsőlugasi Spor-
ting – Nagybányai Independenţa 0-5; 2. forduló: Felsőlugas – Olimpia II
UT 1-1, Ladies – Simánd 0-13, Nagybánya – Borosjenő 15-0, a Székelyud-
varhely II – Olimpic Star mérkőzést törölték.

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó 1. liga 3. forduló: Kisbecskereki Fortuna – Marosvásárhelyi

ASA 1-4 (0-1)
Vezették: Tudor Jurca (Arad) – Alina Mihoc (Arad), Sebastian Pantea

(Arad)
ASA: Rusz – Vâga, Mera, Roca (Adorjáni), Gorea, Meleacă, Barabási,

M. Boroş, A. Boroş, Năznean, Golea.
Az ASA gólszerzői: Roca, Meleacă, A. Boroş, M. Boroş.

A 2008-as szapporói világbajnokságon élvonalba jutott magyar öregfiúk csapat finn veteránok
elleni találkozója, a megalapításának 90. évfordulóját ünneplő Magyar Jégkorong-szövetség
egész napos fesztiválján a Papp László Sportarénában 2017. szeptember 30-án. Az 1928-as
téli olimpián szerepelt válogatott mezének utánzatában játszó magyar játékosok 6-5-re legyőz-
ték a főként 1995-ös világbajnokokból álló finn együttest.  MTI Fotó: Balogh Zoltán

Fotó: Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Fodor Ioan névre
szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (4187)

ELVESZTETTEM Fazakas Miklós névre
szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (4206)

ELVESZTETTEM Prém Mátyás  névre
szóló orvosi egyetemi ellenőrzőm.
Semmisnek nyilvánítom. (4207)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (4140)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna készítése, famunkálatok,
tetőkészítés. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

HEGESZTŐT és LAKATOST
alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák
készítését és javítását, szemétleöntők
készítését. Tel. 0746-664-156. (4146)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (4093)

MAGYARORSZÁGI munkalehetőség
komoly embereknek: ács-tetőfedő,
kőműves, zsaluzó, segédmunkás.
13.000 Ft a szakmunkásnak, 10.000 Ft a
segédmunkásnak, szállás panzióban.
Tel. 0757-740-349. (4189) 

TAKARÍTÁST vállalok Marosvásár-
helyen, magánházaknál is. Tel.
0753-879-620. (4205-I)

NEM ágyban fekvő beteg hölgy mellé
állandó jellegű gondozónőt keresünk.
Tel. 0365/414-789. (4203)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
4-én a szeretett feleségre, édes-
anyára, MAGYARI ÁGNESRE
szül. Molnár halálának első év-
fordulóján. Férje, Árpád és fia,
Norbert. (-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
4-én BIRÓ ZSIGMONDRA halálá-
nak 7. évfordulóján. Felesége,
gyermekei és családjuk. (4149)

Szomorúan és soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk október
4-én az iszlói születésű RÉTHI
BENEDEKRE halálának 21. év-
fordulóján. Emlékét szeretettel
őrzi felesége, Bözsi, gyermekei,
veje és unokái. Nyugodjon béké-
ben! (4172-I)

Könnyes szemmel, fájó szívvel
tekintünk az égre, kérjük a Jóis-
tent, nyugtasson békében! Szí-
vünkben örök szeretettel
emlékezünk a koronkai 
MOLDOVÁN JÁNOSRA halálá-
nak első évfordulóján. Felesége,
menye és unokája. Emléke le-
gyen áldott, nyugodalma csen-
des! (4197) 

Szomorúan emlékezünk 
HORVÁTH SZABOLCSRA, aki
ma három éve eltávozott közü-
lünk. Hiányát mindennap érez-
zük. Szerettei. (4199-I)

Szomorúan emlékezünk október
4-én, amikor már 19 éve utolsó
útjára kísértük édesanyánkat,
BOKOR ERZSÉBETET a nyárád-
gálfalvi temetőbe. Szerettei. (4162)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédmama, anyós
és rokon, 

özv. PÁCZAI JULIÁNNA 
szül. Király 

életének 101. évében csende-
sen megpihent. Drága halot-
tunk temetése október 4-én,
szerdán du. 2 órakor lesz a re-
formátus temetőben, katolikus
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (4165-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, drága
jó édesanya, nagymama,
anyós, nagynéni, rokon, volt
kolléga és sokak tanárnője, 

KACSÓ MARGIT 
nyugalmazott nyárádszeredai

történelemtanár 
2017. szeptember 28-án, éle-
tének 88. évében méltósággal
viselt betegség után elhunyt.
Egész életét családjának és ta-
nítványainak szentelte. 
Temetése 2017. október 18-án
12.45 órakor lesz Budapesten,
a rákoskeresztúri új köztemető
ravatalozójából. 
Fájó szívvel búcsúzik tőle férje,
két lánya,  unokái, vejei, roko-
nai, ismerősei és tanítványai.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (4191-I)

Elment az, akit kimondhatatla-
nul nagyon szerettünk. Búcsú
nélkül, hirtelen itt hagyott min-
ket. Szomorúan búcsúzunk 

SZABÓ ANNÁTÓL. 
Nyugodjon békében! 

A Mihácz család. (4180-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após,
nagytata,  apatárs, rokon, barát
és szomszéd, 

SÁRKÁNY ISTVÁN 
október 2-án, életének 67. évé-
ben hosszú szenvedés után
megpihent. Temetése október
5-én, csütörtökön 14  órakor
lesz a szászrégeni  református
temetőben.

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szerető, jó férj,
apa, nagyapa, dédapa, a job-
bágyfalvi 

SZÁSZ LAJOS
életének 81. évében rövid szen-
vedés után hirtelen megpihent,
lelkét visszaadta Teremtőjének.
Temetése csütörtökön délután
2 órakor lesz a családi háztól.

A gyászoló család (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Tudor Veronkának és csa-
ládjának ÉDESAPJA elhunyta
okozta fájdalmukban. 
Munkatársai a Kós Károly
Akadémia Alapítványtól. (-I)

Mélyen együtt érzünk és
osztozunk kollégánk, Kovács
Levente szeretett ÉDESANYJA
elvesztése okozta mély fájdal-
mában. Nyugodjon békében!
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközössége.
(sz-I) 

Őszintén osztozunk Tudor
Veronka kolléganőnk ÉDESAPJA
elvesztése okozta gyászában.
Az RMDSZ szenátusi frakciója.
(sz-I)

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, s kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok –
inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog,
s azt jelenti, hogy boldog vagyok!
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
akkor mondjatok egy imát értem.
Én is imát mondok majd értetek,
hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen szívetekben jó helyen vagyok...” (ismeretlen)
Mély megrendüléssel és fájó szívvel tudatjuk, hogy a szere-
tett férj, édesapa, nagyapa, nagybácsi, a székelycsókai  szü-
letésű 

ISZLAI JÓZSEF
életének 83., házasságának 54. évében hirtelen visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése október 5-én, csütörtökön 14
órakor lesz a maroskeresztúri temetőben, református szer-
tartás szerint. 
Szomorú szívvel búcsúzik felesége, Rózsika, lányai: Etelka
és Ildikó, unokái: Csongor, Szidónia és Barna. (4190-I)
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Az idősek napja az idős em-
berekről, az ő tiszteletükről
szól. Tiszteletük magába fog-
lalja elfogadásukat, támoga-
tásukat, szeretetüket, és
annak kifejezését, hogy elő-
rehaladott koruk ellenére tár-
sadalmunknak hasznos
tagjai. Az idősebb nemzedék
élettapasztalatára, higgadt
bölcsességére szükségünk
van a hétköznapokban. Így
gondolták ezt a nagyernyei
közélet vezetői is, amikor úgy
határoztak, hogy idén is meg-
emlékeznek a település idő-
sebb polgárairól.

Az ünnepségre vasárnap, a nagy-
ernyei kultúrotthonban került sor,
ahol a délutáni órákban terített asz-
tal, a színpadon Gyárfás József és
népi zenekara várta azokat a 65
éven felülieket, akik elfogadták a
meghívást. A vendégek között voltak
nyugdíjas pedagógusok, egykori
egészségügyi dolgozók, s nem hiány-

zott Horváth József sem, aki hosszú
ideig volt a község vezetője a ’70-es,
’80-as években. Józsi bácsival a
kultúrotthon bejárata előtt találkoz-
tunk, mindketten egy kicsit meg-
késve érkeztünk, régi ismerősökként
nem mehettünk el szótlanul egymás
mellett. Elmondta, hogy szívesen tett
eleget a szervezők meghívásának, s
örömmel érkezett az ünnepségre,
gyönyörködni a magyar nótában, ta-
lálkozni az ismerősökkel.

A megjelenteket elsőnek László
Szabolcs plébános köszöntötte, aki
a jókedvről, a humorról beszélt, a
Szentírásból idézve: „A vidám szív
jót tesz az egészségnek” (Pál 17,
22). A plébános elmondta, hogy a
jókedv csodabalzsam, amely simán
tartja az arc bőrét. Istentől kapott
drága tűz, amely izzásba hozza a
lelket, és felmelegíti mindazokat,
akik a közelébe kerülnek. A humor
elveszi a düh, a bosszúság és a szé-
gyen erejét, elősegíti a sérülések
gyógyulását. A humor által köny-
nyebben tudja az ember elfogadni
és beépíteni életébe a nehézségeket,

megpróbáltatásokat. „Boldog
ember az, aki megőriz magában egy
kis játékosságot, és alkalmanként
magán is tud nevetni. A nevetés jót
tesz. Azt mondják a szakértők, hogy
20 másodperc nevetés olyan gya-
korlat, ami 3 perc szaladással ér fel,
s amit fotelben is lehet végezni. A
jókedvű öregek kiegyensúlyozot-
tak, Istent közel érzik magukhoz, és
szenvedésekben sem törnek le, nem
roppannak meg” – mutatott rá
László Szabolcs.

A plébános szavait követően
nóták következtek a Kéknefelejcs
nótatársulat művészeinek előadásá-
ban. Sorra lépett színpadra Doma-
hidi Jolán, Kádár Zsolt, Gyárfás
Kinga és Gyárfás István, s közis-
mert nóták, népdalok csendültek
fel. „Örvendetes, hogy napjainkban
sem csappant meg a nótakedvelők
tábora, s nagy elődeinkre, Madaras
Gáborra vagy Bordi Arankára em-
lékeztetve a közönséget, most újból
ifjú zenészek, énekesek lépnek
színpadra, hogy tovább éljen a ma-
gyar nóta” – jegyezte meg Kádár

Zsolt műsorvezető. A műsorban
színpadra lépett Gyepesi László, a
2015-ös Széllyes Sándor-népdalve-
télkedő győztese is, aki Széllyes
Sándor rigmusai közül adott elő né-
hányat. Nagy sikert aratott a Jenei-
Szenner László vezette húsztagú
férfikórus, amely először katonada-
lokat adott elő, majd az ároni áldás-
sal köszöntötte a szépkorúakat. 

Ezt követően Jánosi Ferenc,
Nagyernye község polgármestere
mondott ünnepi beszédet, meleg
szavakkal, szép gondolatokkal kö-
szöntve az összesereglett, száznál is
több idős személyt. „Mindannyiunk
számára fontos, hogy a mában, a je-
lenben éljünk. Azt tartják, hogy a
múlt hibája és bánata megmérgezi
szívünknek, gondolatainknak a táp-
talaját. Ez azt jelenti, hogy a múlt-
ból nem szabad magunkkal hozzuk
a sérelmeket, bánatot, fusztrációt,
mert az a közérzetünket, lelkiálla-
potunkat rontja. A múltból a kelle-
mes emlékeket, a szépet, a jót kell
magunkkal hoznunk, s akkor jóked-
vűek, vidámak leszünk. A jövő ki-

fürkészhetetlen, senki nem tudja,
hogy mit tartogat számára. Ezért fö-
lösleges az aggodalom, a félelem, a
jelenben kell élni. Ez nem is olyan
nehéz, ha ismerjük a Biblia tanítá-
sait, Isten üzenetét, hisz ő velünk
lesz a világ végezetéig. S ha az Úr
mindennap velünk van, akkor nincs
miért aggódni. Próbáljuk megosztani
a szívünkben lévő szeretetet család-
tagjainkkal, embertársainkkal, mert
aki szeretni tud, az mindent tud!” –
hangsúlyozta beszédében az elöl-
járó, aki áldásokban gazdag, hosszú,
boldog életet kívánt a jelenlévőknek,
hitben és szeretetben.

A szeretetvendégséget megelő-
zően Kali Rudolf községi RMDSZ-
elnök arról tájékoztatta a meg-
jelenteket, hogy milyen módon le-
hetnek kettős állampolgárok azok,
akik még nem éltek a magyar állam
kínálta lehetőséggel, majd a jövő
évi voksolással kapcsolatos válasz-
tási regisztrációról beszélt.

A nagyernyei ünnepséget a pol-
gármesteri hivatal és a helyi
RMDSZ szervezte.

Magyar nótával köszöntötték a szépkorúakat

Berekméri Edmond



2017. október 4., szerda _________________________________________ HIRDETÉS – REKLÁM ____________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szük-
séges. Jelentkezzen önéletrajzával: cv@petry.ro (60389-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET 1800 lej + ebédjegyért és PÉKNEK TANULÓ MUNKÁSOKAT
1400 lej + ebédjegyért. Jelentkezni önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19393-I)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Ajánlatunk: jó feltételek,
vonzó fizetés + bónusz eladás után. Tel. 0748-591-437, Victor Babeş utca 19. szám. (4014)

A GASTROMETAL KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz marosszentgyörgyi telephelyére. Az önéletrajzokat
a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre kérjük küldeni, illetve a 0728-328-881-es telefonszámon lehet érdek-
lődni. (60387-I)

ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT, FESTŐKET. Tel. 0744-212-269. (4122-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-
520-408. (19384-I)

A marosvásárhelyi FAN COURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT
rész- és teljes munkaidőre. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság. Az önéletraj-
zokat a következő e-mail-címre várjuk: hr.tgmures@fancourier.ro Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék.
(19400)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19405-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és fiatal SEDÉGMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (19405-I)

KORNISA negyedben található vendéglő MOSOGATÓT és PINCÉRT alkalmaz. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon lehet: 0744-188-479, 0755-395-559. (19409-I)

NŐI ÉS FÉRFIFODRÁSZATOT vállalok a kliensnél. Tel.: 0742-417-100. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

VAJDASZENTIVÁNY KÖZSÉG 
értesíti az érdekelteket, hogy letette A DC 154 Vajdaszentivány–Toldalag községi út, illetve  egy toldalagi
utca modernizálása elnevezésű projektet környezetvédelmi engedélyeztetésért; a munkálatokra Vajda-
szentiványon, illetve Toldalagon  – Maros megye – kerülne sor. Bővebb felvilágosítás a környezetvédelmi
felügyelőségen – Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám – hétfőn 9–15 óra, keddtől péntekig 9–12 óra kö-
zött, valamint a projekt tulajdonosánál, naponta 9–14 óra között. 
Észrevételeket naponta fogadnak a környezetvédelmi felügyelőségen, hétfőn 9–15, illetve keddtől péntekig
9–12 óra között. 

Vasile Boer polgármester. (sz-)  

A helyi tanács 2013. évi 176-os, taxizásra, taxiszolgáltatásokra vonatkozó határo-
zata alapján Szászrégen Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza,
hogy öt taxiszolgáltatási engedély kiváltását teszi lehetővé a következő 

naptári terv szerint:
2017. 10. 03. – 2017. 12. 01. – a kérvények és az előírt dokumentumok benyújtása.
2017. 12. 02. – 2017. 12. 11. – az engedélyek odaítélése.
2017. 12. 14. – az engedélyezésre vonatkozó döntés kifüggesztése.
2017. 12. 15. – 2017. 12. 29. – az óvások benyújtása Szászrégen polgármesteréhez.
2017. 12. 30. – 2018. 01. 08. – az óvások megoldása és az eredmények közlése.
2018. 01. 09. – a szükséges illetékek kifizetése. 
2018. 01. 10. – 2018. 01. 12. – a taxiszolgáltatási engedélyek kiadása.

A dossziék benyújtásához szükséges dokumentumok: 
Szállítási engedélyért:
a. Taxizási engedély kérvényezése.
b. A Cégbíróság (cégbejegyzési hivatal) által kibocsátott bejegyzési bizonylat másolata

(esetenként: a szállításra jogosított szállító, engedélyezett magánszemély, egyéni vállal-
kozó vagy jogi személy nevére).

c. A szakmai feltételek teljesítését igazoló bizonylat, vagyis:
– a kijelölt személy szakmai hozzáértését igazoló bizonylat másolata a jogi személyek

esetében, vagy a taxivezető szakmai tanúsítványának másolata (attesztát) engedélyezett
magánszemély vagy egyéni vállalkozás esetében.

d. A megbízhatóságot igazoló bizonylat:
– a taxivezetők erkölcsi bizonyítványa, esetenként a taxitársaság (gépkocsikölcsönző)

menedzserének erkölcsi bizonyítványa, amiből kiderül, hogy nem voltak elítélve: 
– közúti bűntettért
– kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás miatt
– személy elleni erőszakért
– védtelen személyek kereskedelméért és kizsákmányolásáért 
– szabadságkorlátozásért, szexuális bántalmazásért
– lopásért
e. Orvosi-pszichológiai igazolás arról, hogy az illető személy alkalmas autóvezetésre,

biztonságos közlekedésre, esetenként a taxitársaság és gépkocsikölcsönző menedzserének
orvosi-pszichológiai igazolása a szállítási miniszter rendeletében szereplő előírásoknak
megfelelően. 

f. A szállító adóügyi feddhetetlenségi bizonyítványa, ha az illető gazdasági szereplő.

g. Saját felelősségre tett nyilatkozat azokra az időszakokra vonatkozóan, amikor az il-
lető taxis szolgáltatást végzett, az esetleges betiltások időszakainak és azok okainak a fel-
tüntetésével.

h. A szállító saját felelősségre tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a
szállításhoz felhasznált összes gépjármű parkolásához szükséges, saját tulajdonban levő
vagy bérelt felületekkel.

i. A szállító saját felelősségre tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik vagy
megvan a pénzügyi lehetősége, hogy fenntartson egy bizonyos számú gépjárművet (típu-
sonként feltüntetve, saját tulajdonban vagy lízingszerződéssel), amelyeket a szállítási szol-
gáltatás során fog felhasználni, pontosítva, hogy melyek a döntő kritériumok a 2007. évi
265-ös törvénnyel módosított és kiegészített 2003. évi 38-as törvény 14.2 cikkelyei 6-os
bekezdésében előírtaknak megfelelően, és ezeket képes-e teljesíteni mindegyik gépjármű
és rendszám esetében.

A taxizási engedélyekért:
a. Szállítási engedély.
b. A gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve, amelyből kitűnik, hogy a jármű az

engedélyezett szállító tulajdonát képezi vagy lízingszerződéssel használja.
c. A Gépkocsi-nyilvántartó Hivatal (RAR) által kiadott járműjóváhagyási igazolás (csak

a taxiként használt jármű esetében). 
d. Saját felelősségre tett nyilatkozat a 2007. évi 265-ös törvénnyel módosított és kiegé-

szített 2003. évi 38-as törvény 14.2 cikkelyei 6-os bekezdésében szereplő döntő kritériu-
mokról, amelyeket a gépjármű teljesít. 

e. Saját felelősségre tett nyilatkozat a diszpécserszolgálat biztosításáról és arról, hogy
melyik diszpécserszolgálathoz tartozik a jogosított szállító. 

f. A Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Hivatal által kibocsátott, a befizetett adókötelezett-
ségek teljesítését bizonyító irat.

g. A helyi adó kifizetését igazoló irat a Szászrégen Polgármesteri Hivatal adó- és ille-
tékügyi osztályáról. 

A dokumentumokat a helyi közigazgatási irodába (37-es iroda) kell benyújtani 9-14
óra között.

Végső határidő: 2017. 12. 01., ezután nem fogadnak el egyetlen kérvényt, illetve egyet-
len dossziét sem.

Márk Endre Dezső alpolgármester
Rădoi Mirela Minodora jegyző

Taxiszolgáltatási engedély kiváltása Szászrégenben
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

DR. MERCEA CĂLIN általános sebész, 
onkológus Kolozsvárról 
ELEKTROSZENZOROS, 

HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében fel-
mérhető egészségi állapota. Gyors eljárás, tűszúrás és fáj-
dalom nélkül, eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve műkö-

déséről (idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött

vagy nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegsé-

get (rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol ke-

zelt betegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint

természetgyógyászati terápiákon alapszik. 
A klinikai vizsgálat és kiértékelés 

Marosvásárhelyen történik.
Hívja bizalommal

dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt és onko-
lógust, urológus szakorvost programálásért, kérdései

megválaszolásáért a következő telefonszámok egyikén:
0741.029.271, 0724.240.559 vagy 0735.221.260

Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási
Vállalat Rt. Társulás 

– Marosvásárhely, Béga u. 2. sz., tel: 040-365-269-077 – 
Az egyetemisták/

főiskolások figyelmébe
A marosvásárhelyi közszállítási vállalat a StudentCard alapján

ingyenes bérletben részesülő egyetemi, főiskolai hallgatók tudo-
mására hozza a következőket:

Az ingyenes bérleteket 2017. szeptember 27-től SZEMÉLYESEN
adják át a következő iratok alapján:

– StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– személyi igazolvány (eredeti és másolat)
– a 2017-2018-as tanévre láttamozott diákigazolvány (eredeti és

másolat)
– egy 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igénylik a

bérletet)
Az új bérletek 2017. október 1-je és december 31-e között lesz-

nek érvényesek. A bérletet használó köteles aláírásával igazolni a
bérlet átvételét, és megadni telefonszámát a könnyebb kommuni-
káció érdekében.

Az ingyenes egyetemistabérleteket a következő helyszíneken
jegyeket és bérleteket áruló kioszkokban lehet átvenni: a főtéren,
a Kövesdombon, a Tudor negyedben (Favorit) és az Auchan üzlet-
központnál. 

Az igazgatótanács

A Népújság
hirdetési 

irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  
JELENBE.


