
Egyre népszerűbb az óvodás és kisiskolás gyerekeket nevelő
szülők körében a hosszabbított (napközis) program, hiszen
legtöbbjüknek nincs lehetőségük délben hazavinni a gyere-
ket, és megnyugvást jelent számukra, hogy biztonságos he-
lyen, pedagógusi felügyelet mellett tudhatják csemetéiket a
délután egy részében, ráadásul ebédet kapnak, az óvodások
alszanak, az elemi osztályos kisdiákok pedig elvégezhetik a
házi feladataikat. 

Lassan két éve annak, hogy nagy hajrával elindult egy, a diákok étkez-
tetését célzó országos kísérleti program, aminek keretében napi meleg
ebédet, illetve, ahol nem áll a rendelkezésre étkezde, ahol ezt elfogyaszt-
hatják, ott élelmiszercsomagot juttattak volna a kiválasztott iskolák diák-
jainak. Akkor Maros megyében a mezőbándi iskola került be a
programba, ami már kezdetben akadozott, az érintettek számtalan érvet
sorakoztattak fel, ami miatt nem működőképes, és azóta sem hallani arról,
hogy kiterjesztették volna az összes iskolára. Holott az igény óriási.

Bakik és hátterek
Úgy tűnik, már nem csak külföldön, hanem hazai pá-

lyán sem szerepelhet nyilvánosan baki nélkül a kor-
mányfő asszony. Ezúttal az Európai Bizottság Bukarestbe
érkező elnökével kerülték el egymást hétfőn, az eset kap-
csán vizsgálat is indult.

Az, hogy a kormány protokollszolgálatát gyakorlatilag
feleslegesen fizetik az adófizetők zsebéből, már rég nem
titok, elég erre csak azt a példát felhozni, amikor kormány-
főnk pár száz kilométert tévedett a térképen, és más fővá-
rosban vélte magát, mint ahol valójában volt. Az első ilyen
baki után nem vizsgálódni kellett volna, hanem a felelő-
söknek útilaput kiosztani, mert az ilyen esetek nyomán a
világ közvéleménye előtt válunk országként vicc tárgyává.

Olyan egy normálisan működő országban egyszerűen
nem fordulhatna elő, hogy a kontinens első embere és az
ő fogadására a repülőtérre érkező miniszterelnök talál-
kozását ne tudják megszervezni. A vizsgálat majd biztos
talál rá magyarázatot, az a legvalószínűbb, hogy a hibá-
ért a kormányőrséget fogják felelőssé tenni. Ennek a szol-
gálatnak a védelméről a kormányfő is lemondott,
pártfőnökéhez hasonlóan, azzal az indokkal, hogy az
őrség állítólag az elnöki palota megbízásából kémkedett
volna az őrizetére bízott szociáldemokrata politikusok
után. 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Hibás, 
törvényellenes,
igazságtalan 
A szokásosnál kevesebb résztvevő
volt jelen szeptember 17-én délben a
2018–19-es tanév ünnepélyes meg-
nyitóján. A Kultúrpalota nagytermében
a tanfelügyelőség vezetői az elmúlt is-
kolai év eredményeit, az új tanévre
való felkészülés helyzetét vették
számba. 
____________5.
Medvék 
és csendőrök 
Már nem is jelentik be a vadtámadá-
sokat, inkább megpróbálják maguk
megoldani. Kész röhej volt, amikor
állig felfegyverkezve, páncélban kijött
a csendőrség – amelynek ugye az
volna a dolga, hogy rendfenntartást
gyakoroljon – a medvét elriasztani! 
____________7.
Vigyázat, csalók!
Legtöbb esetben úgy próbálnak beha-
tolni a kiszemelt áldozat lakásába,
hogy rovartalanítóknak, gázasoknak,
villanyosoknak, óraleolvasóknak adják
ki magukat. A csalók hamis kitűzővel,
igazolvánnyal vannak felszerelve, s az
emberekkel elhitetik, hogy valóban a
szolgáltatók alkalmazottai.
____________8.Menyhárt Borbála

Sok óvodában van lehetőség a hosszabbított programra Fotó: Gligor Róbert László

Egyre nagyobb az igény iránta

Meleg ebéd és délutáni felügyelet



Az egyre ritkuló, lassan az egy-
házi gyülekezetek körébe visz-
szaszoruló kóruséneklés köze-
pette érdekes és üde színfoltot
jelent a székelyvajai gyermek-
kórus. László-Fábián Júlia tanítónő
lelkesen mutatta be a tavaly
alakult népdalkört. 

A nyári vakációban hetente egy al-
kalommal hívták a falu gyermekeit
népdaléneklésre, és dalkincsüket már
tavaly előadták a vajai falu- és az ákos-
falvi községnapokon. Ezután a Beth-
len Gábor Alapnál támogatásért
pályáztak a népdalkör működtetésére.
Így idén már másfél hónapig dolgoz-
tak: hetente egyszer gyűltek össze a

tájháznál, minden alkalommal két-két
népdalt tanultak meg, illetve átismétel-
ték a repertoárt. Meglepően sok gyerek
vett részt ezeken az alkalmakon, leg-
kevesebb harmincan, de többször vol-
tak negyven fölött is. Az eseményt
meghirdették, és szóban is meghívták a
gyerekeket: a szülők is örvendtek a le-
hetőségnek, és volt, aki elkísérte gyere-
két az énektanulásra. Olyan népdalokat
válogattak számukra, amelyek a gyerek-
lelkekhez közelebb állnak és a vidékre
jellemzőek – tette hozzá Csatlós Csilla
kántor. Az éneklés közti szünetekben
volt falnivaló, a gyerekek játszottak is,
kincses térképpel keresgéltek. 

„Elrepült a hat hét, nagyon szép
volt, mindannyian élveztük” – sum-

mázta László-Fábián Júlia, akinek a
legnagyobb élményt az jelentette,
hogy az egyik óvodás gyerek megkér-
dezte, hogy ő is felléphet-e a többiek-
kel az előadáson. Ha ilyen korban
beoltjuk a gyerekeket a népdal szere-
tetével, felnőttkorukban is népdalsze-
retők, hagyományőrzők lesznek –
vélik a kezdeményezők, akiknek idén
már sikerült zenei kíséretet is szer-
vezni az éneklő gyerekek mellé, helyi
zenészeket kértek fel erre.

A népdaloktatást csak vakációs te-
vékenységként folytatták szervezett
formában, a tanévkezdéssel a gyerekek
ismét hangszeroktatásra járnak, van
közöttük olyan is, aki már a helyi fú-
vószenekar felé kacsingat. (G.R.L.)

Takarítják a Poklos-patak medrét
Szeptember 17-étől, hétfőtől a Maros Vízügyi Hatóság –
Maros vízgazdálkodási egység munkatársai hozzáfogtak
a Poklos-patak 1918. December 1. úti híd és a Hangya
(Furnica) üzletkomplexum közötti szakaszán a mederta-
karításhoz. Ehhez markológépeket, tehergépkocsikat és
kézi munkaerőt használnak. Ez után a szakasz után az
időjárás függvényében folytatják a pataknak a Hangya
üzlet és a Maros holtágába való beömlése közötti részén
a medertakarítást. 

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvé-
nyüket és az ügyükkel kapcsolatos iratokat. 

Lehet jelentkezni 
a XII. Teleki-teljesítménytúrára 

Szeptember 22-én, szombaton a tizenkettedik alkalommal
szervezi meg az Erdélyi Kárpát Egyesület marosvásárhelyi
osztálya a Görgényi-havasok lábánál fekvő görgényüveg-
csűri kiindulóponttal a Teleki Samu Teljesítménytúrát,
amely kortól, nemtől és felkészültségtől függetlenül minden
természet- és szabadidősport-kedvelőnek szól. A rendez-
vény napján autóbusz indul Marosvásárhelyről Üveg-
csűrre, és este vissza, helyfoglalás a 0745-107-655
telefonszámon. Bővebben a www.ekemvh.ro honlapon
lehet olvasni a versenyről. Az idei rendezvény lebonyolítá-
sában segít és a díjakat biztosítja a Dockyard – a Colum-
bia sporttermékeket forgalmazó cég –, a marosvásárhelyi
Outland – sportmaniac.ro, a Maros Megyei Tanács, az
Isostar, a Blondy Romania. Az útvonal biztonsága érdeké-
ben a szervezők mellett a Maros Megyei Barlangi és He-
gyimentő Szolgálat tagjai is jelen lesznek. 

Emelt szintű lovasoktatás 
Október 8–12. között lesz az Art Equest Egyesület által
szervezett emelt szintű lovas edzőtábor haladók számára
a vajdaszentiványi lovasközpontban, Győrffy-Villám And-
rás vezetésével. Érdeklődni, jelentkezni a 0743-715-678-
as telefonszámon lehet Jankovits Ferenc
foglalkozásvezetőnél. 

A Hullámzó vőlegény 
a Maros Művészegyüttes színpadán 

Marosvásárhelyen vendégszerepel a Brisbane-i Magyar
Amatőr Színtársulat Ausztráliából Tamási Áron Hullámzó
vőlegény című háromfelvonásos színjátékával. Az előadás
szeptember 21-én este 7 órától lesz a Maros Művész-
együttes székházában, a Kövesdombon. Az idei Kárpát-
medencei turnéjukon erdélyi és magyarországi
településeken lépnek fel, ennek egyik fontos állomása Ma-
rosvásárhely. A belépőjegy ára felnőtteknek 12, nyugdíja-
soknak 10 lej. Helyfoglalás a 0757-059-594-es
telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma VILHELMINA, 
holnap FRIDERIKA napja.
FRIDERIKA: a Frigyes név
német megfelelőjének női
alakja. Becézése a Frida. Je-
lentése: béke + hatalom.

19., szerda
A Nap kel 

7 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 26 perckor. 
Az év 262. napja, 

hátravan 103 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. szeptember 18.

1 EUR 4,6478
1 USD 3,9793

100 HUF 1,4303
1 g ARANY 153,4282

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 110C

Megyei hírek

Gyermekkórus Székelyvajában

Mindenki lelkesen tanult másfél hónapig, hogy színpadon is megmutathassa tudását Fotó: Gligor Róbert László

Igazságügyi témák a Sajtóprésben

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Helyi termékek vására 
A hónap harmadik péntekén, szeptember 21-én 8–19 óra
között a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét
megtartják a helyi termelőket ösztönző Local Farmers’
Market rendezvényt. A pénteki Local Farmers’ Market az
eddigi legnagyobb felhozatalt kínálja. Jelen lesz a Gyula-
fehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata a Mosolykifli
nevű kampánnyal, melynek célja napi egy kifli biztosítása
azon rászoruló gyermekeknek, akik a Maros megyei nap-
pali foglalkoztató központokba járnak, és családjuk szű-
kös anyagi helyzete miatt sokszor naponta csak egyszer
jutnak ételhez. 

Hoppláda – bábszínházi bemutató 
Az Ariel színház szeptember 21-én, pénteken du. 5 órától
mutatja be Paul Maar Hoppláda című előadását, a jubile-
umi évad első darabjaként. Borsó és Adalberta jó barátok,
gyakran hajba kapnak, de jól tudják, hogy sokáig hara-
gudni egyáltalán nem érdemes. De vajon csakugyan elvá-
laszthatatlanok? Akkor is, ha egyszer csak becsöppen az
életükbe a Hoppmarsall? Ezekre a kérdésekre kereshetik
a választ a darabban a nézők. Szereplők: Halmágyi Éva,
Gönczy Katalin és Szőllősi-Pénzes Szilárd. A 4 éven felü-
lieknek szóló produkciót magyarországi Blattner-díjas
vendégművészek állították színpadra – Kolozsi Angéla
rendező és Mátravölgyi Ákos tervező. A zenét Dull János,
a koreográfiát pedig Ruszuly Ervin jegyzi. A következő
előadás szeptember 23-án, vasárnap de. 11 órától lesz az
Ariel színházban.

Tárlat és könyvbemutató 
Marosszentgyörgyön
Szeptember 24-én, hétfőn 18 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében Czirjék Lajos, a
Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének elnöke
megnyitja Veress Zsuzsa festészeti kiállítását, Nagy Mik-

lós Kund művészeti író bemutatja Baricz Lajos Május
negyvenben (Vidám, tréfás versek) és Baricz Lajos –
Simon Kinga Légy vidám! című (60 vers, 60 keresztrejt-
vény) kötetét. Közreműködik a Kolping Család kórusa, a
Szent György kórus, a Szent Cecília együttes és Pataki
Ágnes. Műsorvezető Muresan Kilyén Emma.

Nyugdíjasok napja 
Marosvásárhelyen 
A nyugdíjasok egyesületének marosvásárhelyi szervezete
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen októ-
ber 1-jén, az idősek világnapján közös ünnepséget szer-
vez. Jelentkezni, feliratkozni naponta a Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyen (emelet) lehet. Szükséges iratok: a
személyazonossági igazolvány és a legutóbbi nyugdíj-
szelvény másolata, marosvásárhelyi illetőség. Egy jegy
ára 15 lej. 

…és Segesváron
A Segesvári Polgármesteri Hivatal és a helyi nyugdíjasok
ligájának közös szervezésében október 1-jén, az idősek
világnapján fotókiállítás lesz, amely bemutatja az 1989-es
rendszerváltás előtti segesvári életet. 17 órától a Mihai
Eminescu előadóteremben felköszöntik az 50. házassági
évfordulójukat ünneplő párokat, ugyanott könnyűzenekon-
certet is tartanak. 

A Mobilitás Hete Segesváron 
A Segesvári Polgármesteri Hivatal is csatlakozik az euró-
pai városok Mobilitás Hete rendezvényéhez. Szeptember
18-án, 19-én és 20-án, mindhárom nap 14 órától kispá-
lyás labdarúgótornát szerveznek, amelyre segesvári in-
tézmények képviselői neveztek be. 19-én 11 órától a
Sander teremben power pointos bemutatót tartanak az
elektromos gépjárművekről. 22-én, szombaton 9 és 12
óra között a Grivica utcában az autómentes közlekedést
népszerűsítik, ezért 8 és 13 óra között lezárják a forgal-
mat. Az utcában futó-, kerékpár-, tricikli-, roller-, skatebo-
ard- és aszfaltrajzverseny lesz. 

A család meghatározását célzó népszavazás, az igaz-
ságügyi referendum, az amnesztiatörvény, valamint a szo-
ciáldemokrata párti belharc kerül a Sajtóprés asztalára
szerdán 20 órától. A műsor meghívottai, Pataky István, a

Székelyhon felelős szerkesztője és Szokoly Elek politikai
elemző a magyar jogállamiság helyzetéről szóló Sargen-
tini-jelentés elfogadásának következményeit is megvitat-
ják. 

RENDEZVÉNYEK



A házasság és a család alkotmányos megerősítésére
buzdított vasárnapi állásfoglalásában a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) azon a népszavazáson, amelyet pol-
gári kezdeményezésre október 7-én tartanak.

Az MTI-hez eljuttatott dokumentumban az MPP leszögezte:
a családot az élet legtermészetesebb közösségének, a társada-
lom legősibb, alapvető elemének tartja, amely önmagában
hordja célját és igazolását. „A társadalom sejtjét a férfi és nő
házassága révén létrejött család képezi, amely igazodik a te-
remtés rendjéhez is” – szögezte le az MPP.

„A Magyar Polgári Párt határozottan kiáll a keresztény há-
zasság és a keresztény család fogalma, illetve intézménye mel-
lett, amely egy férfi és egy nő életközösségén alapul, ezért a
házasság és a család alkotmányos megerősítését támogatni
kell a népszavazáson!” – áll az állásfoglalásban. 

Hozzátette: az azonos nemű párok életközössége kívül esik
a keresztény házasság és család fogalomkörén, az ilyen ese-
tekben fogalmilag kizárt a házasság, illetve a család megne-

vezés használata. Az élettársi kapcsolatot külön törvényben
kell szabályozni.

Az MPP arra kér minden keresztény magyar embert, hogy
október 7-én, hitéhez és az alapértékekhez igazodva, erősítse
meg mindezt szavazatával is a család meghatározásáról szóló
népszavazáson – fűzte hozzá a párt állásfoglalásában.

Az RMDSZ még nem foglalt állást a népszavazás kérdésé-
ben. Porcsalmi Bálint, a szövetség ügyvezető elnöke a Ma-
szol.ro portálnak adott interjúban kijelentette: a család
meghatározásához kapcsolódó alkotmánymódosítás jogi érte-
lemben fölösleges és értelmetlen, társadalmi szempontból ki-
rekesztő, politikai szempontból pedig káros és hamis, ezért
nem fog részt venni ezen. 

Romániában állampolgári kezdeményezésre tartanak nép-
szavazást október 7-én, melynek tétje, hogy az alkotmány
„egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással létrehozott házas-
ságaként” határozza meg a családot, megakadályozva ezáltal,
hogy törvényt hozzanak az azonos neműek házasságáról.
(MTI)
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Forgalomkorlátozás 
a kerelőszentpáli felüljárón 

Felújítási munkálatok miatt szeptember 21-én, pén-
teken 20 órától 24-én, kedden éjfélig forgalomkorlá-
tozás lesz a kerelőszentpáli vasúti felüljárón. A
gépkocsik csak egy sávon közlekedhetnek mindkét
irányban. A forgalmat jelzőlámpa irányítja majd. A
dugók elkerülése végett ebben az időszakban, aki
teheti, válasszon más, a hidat kikerülő útvonalat.
Mint ismeretes, az E 60-as európai út igen zsúfolt,
így a forgalomkorlátozás miatt hosszas lehet a vá-
rakozás a híd előtti szemafornál. 

Nincs belső vizsgálat 
a csendőrségen 

Carmen Dan belügyminiszter kedden a képviselőház
emberjogi bizottságában történt meghallgatáson azt
mondta, a csendőrségen zajló belső vizsgálatot fel-
függesztették, amint a legfőbb ügyészség elindította
az eljárást az augusztus 10-i tüntetéseken történtek
ügyében. „Amíg vannak illetékes intézményeink,
amelyek megállapíthatják, hogy megsértették-e az
emberi jogokat vagy sem, én miniszterként erről
nem nyilatkozhatok, amíg az ügyészség épp nyo-
moz az ügyben. Azt azonban elmondhatom, hogy
augusztus 10. után, talán nem tévedek, ha azt mon-
dom, már másnap, a Román Csendőrség belső vizs-
gálatot indított annak kiderítésére, hogy a katonai
fegyelmet megszegték-e. Ezt a belső vizsgálatot a
vonatkozó törvények értelmében azonnal felfüg-
gesztettük, amint a legfőbb ügyészség elindította az
eljárást” – mondta a bizottság előtt Carmen Dan. A
legfőbb ügyészség katonai ügyészei több mint 800
feljelentést iktattak az augusztus 10-i tüntetésen
szolgálatot teljesítő csendőrök ellen. (Mediafax)

Mintegy 4500 személyt 
hallgattak ki eddig az 1989-es
forradalom ügyében

Ez idáig mintegy 4500 személyt hallgattak ki az
1989-es forradalom ügyében – tájékoztatott kedden
a főügyészség. A vádhatóság közleménye értelmé-
ben az ügyben vizsgálatot folytató katonai ügyészek
összesen 5.834 sértett és a büntetőeljáráshoz pol-
gári félként csatlakozott személy vagy ezek leszár-
mazottainak a kihallgatását rendelték el. Eddig 4.500
embert hallgattak ki, és november 30-áig további
1.050 kihallgatásra kerül még sor – mutat rá a fő-
ügyészség közleménye. Ebben megjegyzik, a
Román Hírszerző Szolgálat számos olyan dokumen-
tumot bocsátott a főügyészség rendelkezésére,
amelyek segítenek az 1989 decemberében történtek
tisztázásában. Ezeket az iratokat két hónapon át ta-
nulmányozták a katonai ügyészek, és egy részüket
– titkosságuk feloldását követően – a dossziéhoz
csatolják. (Agerpres)

A volt PNL-elnök indulna a jövő
évi EP-választásokon

Indulni készül a jövő évi európai parlamenti válasz-
tásokon Crin Antonescu. A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) egykori elnöke kedden bejelentette, hogy be-
nyújtotta az alakulathoz jelölési dokumentációját.
Crin Antonescu hozzátette, esetében is ugyanazt az
eljárást követik, mint a párt bármelyik más tagjánál,
aki jelöltetni kívánja magát. Az EP-választásokat
jövő év májusában tartják. (Agerpres)

A hétfői protokollbotrányba persze elsőként a politi-
kusok igyekeztek belemagyarázni, valamilyen, az ő le-
endő választási érdekeiknek megfelelő üzenetet. De az
Európai Bizottság elnöke itteni programjának és szava-
inak is van ezeknél a nyilatkozatoknál fontosabb sugal-
lata. Az unió első embere távozásakor végül csak
találkozott a kormányfővel a röptéren, hogy az alka-
lomra megírt protokollszövegek, fotók és közlemények
elkészülhessenek, de azért az jelzésértékű, hogy az itt-
tartózkodása alatt bár egy félórás, kormánypalotában
tett látogatásra sem telt a programjából. És a tizenkét
európai állam vezetőinek itt megtartott csúcstalálkozó-
ján elmondott beszédében a jogállamiság tiszteletére is
kitért, mely jogállamiság kapcsán az utóbbi időben volt
jó néhány szóbeli összetűzés a brüsszeli és a regáti ve-
zetők között. A napokban a témába vágó, nagy port ka-
vart magyar vonatkozású jelentés után az egyik volt
külügyminiszter már ki is jelentette, hogy az elhíresült
7-es cikkely következő célpontja pont szép hazánk lenne
a sok vitát kiváltott igazságügyi reformja miatt. Bár itt
egyelőre nem atombombáktól, hanem a diplomáciai
egypercesek kiváltotta nevetőgörcsöktől fenyeget a
pusztulás.

Bakik és hátterek
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Két napon belül döntés születik arról, hogy össze-
hívják-e Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vég-
rehajtó bizottságának ülését – mondta hétfőn az
alakulat elnöke, Liviu Dragnea, hozzátéve, hogy a
pártelnöki tisztséget szavazás útján kell megsze-
rezni, nem lehet elorozni. A parlament épületében
nyilatkozó Dragnea rámutatott, nem kell tovább
nyújtani az utóbbi időben a párton belül folytatott
vitákat.

Arra a kérdésre, hogy szerinte indokolt lenne-e az orszá-
gos végrehajtó bizottság összehívása, a pártelnök azt mondta,
sok kollégájával tárgyalt már a témáról, és további egyezte-
téseket folytat, majd közösen döntenek az ügyben. Dragnea
rámutatott, nem tudja, hogy valóban létezik-e az a levél,

amelyben az alakulat több vezető tisztségviselője a pártel-
nökségről való lemondását kéri, de állítása szerint kollégái-
nak többsége azon az állásponton van, hogy „le kell zárni
ezeket a vitákat”.

Azt is megkérdezték tőle az újságírók, hajlandó lenne-e
visszalépni az elnökségtől, ha ezt kérik tőle. „Erről már sok
szó esett a párton belül is, a kongresszuson is, a nagygyűlésen
is és a végrehajtó bizottsági üléseken is. Folyton előjön ez a
téma, amely a párton kívülről eredeztethető. Engem az érde-
kel, hogy ültessük gyakorlatba a kormányprogramot, nem fog-
lalkozom az ilyen-olyan szeszélyekkel, a Iohannis által
kiszabott témákkal” – fogalmazott, hozzátéve, egyelőre nem
kérték tőle, hogy mondjon le, de nem tartja kizártnak, hogy ez
bekövetkezzen. (Agerpres) 

Dragnea lezárná a párton belüli vitákat

Az MPP az igen szavazatra buzdít a népszavazáson

Háromezer magyar tanító által aláírt petíciót adott
át kedden az oktatási miniszternek a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) tiltakozás-
ként, hogy a kormány megtiltotta a nemzeti
kisebbségekhez tartozó tanítóknak a román nyelv
oktatását.

Valentin Popa oktatási miniszter kezdeményezésére foga-
dott el a kormány augusztus végén egy rendeletet, amely tíz
nappal a tanévkezdés előtt léptette életbe a radikális változást.
A tanítók és a szülők kifogásolják, hogy a román szaktanárok
– akinek többsége nem ismeri a diákok anyanyelvét – nem ren-
delkeznek a szükséges ismeretekkel arról, hogy egy nem
román anyanyelvű kisiskolásnak hogyan kell oktatni az állam
hivatalos nyelvét. A petíciót Burus Siklódi Botond, az RMPSZ
elnöke és Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője ik-
tatta a miniszter irodájában.

Az RMPSZ elnöke elmondta: a miniszter nem tartózkodott
a hivatalban, ezért személyesen nem találkoztak vele. A petí-
cióban a magyar tanítók kérik, hogy a kormány helyezze ha-
tályon kívül a rendelet kisebbségi oktatásra vonatkozó vitatott
cikkét. A magyar tanítók a tiltakozás semmiféle olyan módjá-

tól nem riadnak vissza, amelyre a törvény lehetőséget ad, így
egy esetleges sztrájktól sem, amennyiben öt napon belül a kor-
mány nem tesz eleget kérésüknek. A héten a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem is állásfoglalást adott ki az
ügyben. Megállapították, hogy jelenleg az egyetemi alapkép-
zési szakok névjegyzékéből hiányzik a „román mint nem
anyanyelv” szak, a román nyelv és irodalom szak elvégzése
pedig nem biztosítja azt a szakmai és pszicho-pedagógiai fel-
készültséget, amelyre szükségük lenne a szaktanároknak
ahhoz, hogy nem román anyanyelvű kisiskolásokat tanítsanak.

A Magyar Szülők Szövetsége is indított egy petíciót az in-
terneten, amely szintén a rendelet vitatott cikkének hatályon
kívül helyezését kéri az oktatási minisztertől. Ezt a petíciót
eddig több mint 9700-an írták alá. Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke a múlt szerdán egyeztetett Liviu Dragneaval,
a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökével, aki Kelemen szerint
megígérte, a kormány ezen a héten vagy legkésőbb a jövő
héten hatályon kívül helyezi a rendelet vitatott cikkét. A román
nyelv oktatásának megváltoztatása a német és szerb iskolák-
ban is tiltakozást váltott ki, tanévkezdéskor számos tanintéz-
ményben japánsztrájkot tartottak. (MTI)

Petícióban tiltakozik 
több mint háromezer magyar tanító

R. Perry: az energetikai területet nem kellene 
kényszerítő vagy fenyegető eszközként használni 

Az energetikai területet nem kellene kényszerítő
vagy fenyegető eszközként használni – nyilatkozta
kedden Rick Perry, az Egyesült Államok energiaügyi
minisztere.

„Azt szeretnénk, hogy Közép- és Kelet-Európa tudja, hogy
számíthatnak az Egyesült Államokra mint megbízható part-
nerre az energetika területén. (…) Az energetikai területet nem
kellene kényszerítő vagy a nemzetbiztonságra fenyegető esz-
közként használni. Ez még inkább igaz itt, Közép- és Kelet-
Európában, ahol egyetlen nagy szállító van” – mondta Perry.

A miniszter kitért Oroszország szerepére is.
„Aggodalomra ad okot, hogy a Krím félsziget 2014-es orosz

lerohanása óta Európa függősége az orosz gáztól 30%-ról
40%-ra nőtt’ – mutatott rá Rick Perry.

Meglátása szerint ‘a több forrásból származó energia biz-
tonságot jelent”, és emiatt az Egyesült Államok támogatja a
Három Tenger Kezdeményezés (3SI) alapelvét, éspedig az
energiadiverzifikációt”.

„Amiként azt Donald Trump a 3SI tavalyi varsói csúcsta-
lálkozóján elmondta: az USA soha nem fogja az energetikai
szektort kényszerítő vagy fenyegető eszközként használni ál-
lamaitok irányában, és másnak sem kell megengedni, hogy ezt
tegye” – hangsúlyozta.

Rick Perry közös sajtótájékoztatón vett részt a Három Ten-
ger Kezdeményezés csúcstalálkozóján Klaus Iohannis állam-
fővel, Kolinda Grabar-Kitarovic horvát elnökkel és Mateusz
Morawiecki lengyel kormányfővel.
Az EB elnökével találkozott Viorica Dăncilă miniszterelnök

Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság (EB) elnöké-
vel találkozott kedden a Băneasa repülőtéren Viorica Dăncilă
kormányfő.

Az EB-elnök a Három Tenger Kezdeményezés bukaresti
csúcstalálkozójáról való elutazása előtt találkozott a román mi-
niszterelnökkel.

A repülőtérre érkező Junckert Viorica Dăncilă kormányfő
és Corina Creţu regionális politikáért felelős európai biztos fo-
gadta. A találkozó 13 órakor kezdődött és körülbelül 20 percet
tartott.

A kormány közleménye értelmében a megbeszélés központi
témája az Európai Unió Tanácsa soros elnökségének előkészí-
tése volt. A román miniszterelnök megerősítette elkötelezett-
ségét a sikeres román EU-elnökség mellett, amelynek fő
célkitűzései közé tartozik a tagországok közötti egység és ko-
hézió biztosítása, illetve közelebb vinni az EU-t az állampol-
gárokhoz. (Agerpres)



Ha nem elég hosszú a kardod,
toldd meg egy lépéssel. Ha
nincs elég pénzed egy kisebb,
de közösséget érintő beruhá-
zásra, fogadd el a jó szándékú
adományokat. Ezzel fog élni
az ákosfalvi önkormányzat is,
hogy Harasztkeréken megva-
lósítson egy többeknek fontos
tervet.

A községvezetés tavaly sikeresen
pályázott az Európai Bizottságnál a
testvértelepülések találkozója meg-
szervezése érdekében, amire augusz-
tus 20-án, Szent István búcsúnapján
került sor. Erre az alkalomra Ha-
rasztkeréken kialakították a testvér-
települések parkját, ahol emlékmű és
a helységeket jelképező tizenkét
elültetett fa fogadja a látogatót.
Ennek szomszédságában, a park és a
kultúrotthon közötti részen a kosaras
bálok jövedelméből, a Farel cég és
mások adományaiból nyári kertet
építettek. Ez azonban nem fedett,

csupán napernyővel vannak ellátva
az asztalok. Tetőszerkezetet kellene
készíteni – mondta Osváth Csaba
polgármester, aki a lakosság óhajá-
nak eleget tenne, viszont erre a be-
ruházásra idén és a következő évben
sem tud pénzt előirányozni az ákos-
falvi önkormányzat.

Ekkor vetődött fel az ötlet a he-
lyiek körében, hogy szívesen ado-
mányoznának a célra, és meg is
építenék a tetőzetet önkéntes mun-
kával. Az önkormányzat nem zár-
kózott el a kezdeményezés elől, ha
a helyiek segíteni szeretnének ma-
gukon és a településükön, a község-
vezetés partnerként mellettük áll, és
támogatja az ötletet, mert természe-
tesnek tartja, hogy a lakosságnak
nemcsak kérnie, várnia kell a pol-
gármesteri hivataltól, hanem vala-
mit nyújtani is cserébe a közösség
javára. Így az érdekeltek adomá-
nyozhatnak az önkormányzatnak,
az pedig a befolyó összeget építke-
zési anyag vásárlására fordítja. A
cégek támogatási szerződés alapján,
banki átutalás révén járulhatnak

hozzá az alaphoz, a magánszemé-
lyek készpénzben fizethetnek a
községháza pénztáránál vagy a fa-
luban, természetesen nyugta ellené-
ben. Ha összegyűl a szükséges
összeg, a kivitelezésnek nem lesz
különösebb akadálya, ugyanis a te-
lepülésen számos, az építkezésben
jártas személy él, akik egy-két hét-
végén szívesen megépítenék a tető-
zetet. Hasznos lesz, a közelben
sportolók vagy éppen kisebb csa-
ládi ünnepet ülők élvezhetik, hasz-
nálhatják a kemencével, sütővel
ellátott létesítményt, a kivitelezését
a közösség újabb eredményeként
lehetne elkönyvelni. A polgármester
ezúton is előre köszöni a lakosság
pozitív hozzáállását, és reméli, a
megvalósítás újabb jó példa lesz a
többi település számára is. Az ado-
mányozók névsorát megörökítik
egy, a kultúrotthonban elhelye-
zendő emlékplaketten a felajánlott
összeggel együtt, így hozzák majd
a közvélemény tudomására azon
személyek, családok nevét, akik
felvállalják a közösségi ügyet.

A városi óvodák és elemi iskolák
nagy része már berendezkedett arra,
hogy könnyítse a szülők dolgát, a
hosszabbított programmal üzemelő
óvodákban, ahol nincs saját konyha,
cateringrendszerben oldják meg a
csöppségek étkeztetését. Az elemi
osztályokat pedig gyakran látni,
ahogy ebédidőben elsétálnak a ta-
nító nénivel a legközelebbi vendég-
lőig, hogy elfogyasszák a napi
menüt, aminek az ára átlagban 7-10
lej között mozog. 

A mindennapok tapasztalata azt
mutatja, hogy jóval kisebb a keres-
let azon óvodák és elemi iskolák
iránt, amelyek rövid programmal
működnek, tehát 12–13 órakor ki
kell venni a gyereket, és nincsen
biztosítva az ebéd. Sőt, mivel vidé-
ken még ritkaságszámba megy a
hosszabbított program, a város kör-
nyékén fekvő településekről nagyon
sok szülő íratja marosvásárhelyi
tanintézetbe csemetéjét, mivel ott
munkaidejük lejártáig, délután 4-5
óráig biztonságban tudhatják őket. 
A vidék is igyekszik lépést tartani
az igényekkel

Miközben országos szinten
semmi előrelépés nem történik a di-
ákok ingyenes iskolai étkeztetése
terén, vannak vidéki települések –

szerencsére egyre több –, ahol fel-
ismerték az igényt, hogy a délutáni
programra szükség van, és helyi
szinten, önerőből megteremtették rá
a lehetőséget. A legtöbb szülő haj-
landó rááldozni azt az 5-8-10 lejt,
amibe a meleg ebéd kerül, de kör-
képünk során kiderült, hogy vannak
vidéki települések, ahol a helyi ön-
kormányzat pályázat útján vagy
saját költségvetésből felvállalta a
költségek nagy részének a fedezé-
sét, így a szülőkre csupán egy jel-
képes összeg hárul. 

Az egyik pozitív példa erre Csík-
falva, ahol a községközponti isko-
lában a közegészségügyi elő-
írásoknak megfelelően otthonosan
berendezett kis ebédlőt alakítottak
ki, ahol a gyerekek elfogyaszthatják
a Nyárádszeredából frissen érkező
meleg ebédet, majd délután 5 óráig
pedagógus foglalkozik a községhez
tartozó falvakból érkező I–IV. osz-
tályosokkal, akiket az iskolabusszal
szállítanak oda. 24 kisdiák vesz
részt a délutáni programon. Balogh
István polgármestertől megtudtuk,
hogy eddig a szászrégeni FAER
Alapítvány támogatásával működ-
tették a programot, kezdetben a
FAER a költségek 75 százalékát fe-
dezte, a fennmaradó részt pedig az
önkormányzat biztosította. Az évek

során viszont egyre csökkent a
külső támogatás, idén pedig a
szászrégeni alapítvány csupán a 25
százalékát biztosította volna a dél-
utáni felügyelettel és étkeztetéssel
járó kiadásoknak, ezért lemondtak
róla, és a szülők az önkormányzat-
tal közösen állják majd a költsége-
ket. Helyi költségvetésből havi ezer
lejt tudnak erre szánni. A Nyárád-
szeredából szállított napi menü igen
ízletes és bőséges, 5 lejbe kerül.
Arra is lehetőséget kínálnak a szü-
lőknek, hogy aki nem szeretne
meleg ebédet, az dönthet csupán a
délutáni felügyelet mellett, és cso-
magolhat szendvicset, amit a gyer-
mek ebédidőben elfogyaszt.
Ugyanakkor, hogy csökkentsék a
költségeket, idéntől délben az isko-
labusszal beszállítják a központi is-
kolába a gyerekeket, viszont a
hazaszállítást már a szülőknek kell
megoldaniuk. Csíkfalván az óvodá-
ban is van lehetőség a hosszabbított
programra, ugyanakkor szintén di-
cséretre méltó kezdeményezés,
hogy a nyolcadik osztályosoknak a
második félévtől ingyenes felkészí-
tőket tartanak a pedagógusok román
nyelvből és matematikából. A pol-
gármester szerint ez rendkívül hasz-
nosnak bizonyult, hiszen míg öt-hat
évvel ezelőtt alig néhány diák ment

át a vizsgán nyolcadik osztály
végén, az utóbbi időben több mint
fele arányban teljesítettek jól. 
A hivatal fizeti az ebédet, 
a szülők a pedagógusokat

Csíkfalvához hasonlóan Nyárád-
szeredában is már negyedik éve
működik sikeresen az iskola utáni
program, a helyi önkormányzat fel-
karolta az ügyet, és a költségvetés-
ből áldoznak arra, hogy a
kisgyerekes családok helyzetét
megkönnyítsék. Tóth Sándor pol-
gármester elmondta: együttműkö-
dés jött létre a szülők, az
önkormányzat, valamint a Deák
Farkas általános iskola között. Az
iskola biztosítja a helyszínt, a pol-
gármesteri hivatal fizeti az ebédet,
a szülőkre pedig a délutáni felügye-
letet vállaló pedagógusoknak járó
juttatás fedezése hárul. A délutáni
programban mintegy 25 kisdiák
vesz részt. 

Léta Áron, az erdőszentgyörgyi
iskola igazgatója elmondta, a nap-
közibe járó apróságok, valamint a
bentlakó diákok kapnak naponta
meleg ebédet, amit az óvoda kony-
hájában készítenek el. Ennek a
költségeit a szülők állják. Ugyan-
akkor a Gyulafehérvári Caritas az
erdőszentgyörgyi önkormányzat,
valamint a svájci testvértelepülés
anyagi támogatásának köszönhe-
tően közel tizenöt hátrányos hely-

zetű gyerekkel foglalkozik, étkez-
teti őket, az iskolai felzárkóztatásu-
kat is elősegíti. 

Hasonló a helyzet Balavásár köz-
ségben is, ahol csupán a kendi óvo-
dában van lehetőség a hosszabbított
programra, a kisiskolásoknak saj-
nos nincs. Az apróságok asztalára
kerülő ebéd az erdőszentgyörgyi
óvoda konyhájában készül, a menüt
a szülők, a szállítási költségeket
pedig a balavásári önkormányzat
állja. Sagyebó István polgármester
szerint több ízben pályáztak iskola
utáni program működtetésére,
ugyanis igény lenne rá, de sikerte-
lenül. 
Az új tanintézet megoldhatja 
a problémát

Józsa Gabriella, az ákosfalvi ál-
talános iskola igazgatója kifejtette,
néhány éve egy nyertes pályázatnak
köszönhetően működött náluk a
délutáni program, viszont amióta
lezárult a finanszírozást biztosító
projekt, nincsen ilyen lehetőség. Az
óvodában sincs hosszabbított prog-
ram, ezért sok szülő, akinek nincs
lehetősége délben kivenni a gyere-
ket, inkább városi óvodát választ. E
problémára viszont megoldást nyújt
majd az új, korszerű ákosfalvi tan-
intézet, ahol az elemi osztályok
mellett napközi is fog működni. 
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A testvértelepülések parkja szomszédságában van a tetőre váró nyári kert

Gligor Róbert László

Összefogás nyomán befednék a nyári kertet
Növekvőben a kastélyláz. Na, azért ne vessem el a sulykot, lázról

még nincs szó. Franciaországban, netán Csehországban beszélhetünk
ilyesmiről, nálunk inkább azt mondhatjuk, hogy egyre nagyobb az ér-
deklődés a kastélyok, várak, udvarházak iránt. A sikeres kastélynapok
jól jelzik ezt, illetve találóbb, ha úgy fogalmazunk, hogy az ilyenszerű
rendezvényeknek is köszönhető mostoha sorsú műemlékeink népszerű-
sége. Ne tévesszen meg senkit a többes szám első személy használata,
tudjuk, a kastélyok egy részét visszaszolgáltatták jogos tulajdonosaik-
nak, de mind népesebb azoknak a tábora, akik úgy érzik, kulturális
örökségként nekik is felelősségük tenni valamit, hogy ezek a pusztulásra
kárhoztatott, megviselt épületek régi fényüket visszanyerve sugározzák
be környéküket, és vonzzák az érdeklődőket. Persze a Loire menti pom-
pával, gazdagsággal sosem vetekedhetünk, oda a világ minden tájáról
évente sok millió turista látogat ámulni, bámulni, és tesz lehetővé ha-
talmas idegenforgalmi bevételeket, miközben az állam is alaposan fel-
karolja az ügyet. De önmagunkkal versenyezhetünk, megpróbálhatjuk
legalább azt a szintet elérni, ami volt, mielőtt az elnyomó rendszer
1949-ben egyik pillanatról a másikra földönfutóvá nem tette a nagy-
birtokosokat, arisztokratákat. Ez sem könnyű. A román államgépezet
nem vethető össze a franciával, nemcsak anyagi lehetőségei, de a szán-
dékai se jelzik, hogy ilyen téren különösebben lehetne számítani rá. Így
hát maradunk azzal, amivel a visszaszolgáltatásban részesült családok,
személyek és a kulturális javakért felelősséget érző civil szervezetek
szerény körülmények közt próbálkoznak. Ez kevés a boldoguláshoz, de
nem semmi. Ahogy Kálmán Attila marosvásárhelyi történész pár esz-
tendeje kijelentette, „a kastélyokat csak a szeretet mentheti meg”. Saj-
nos a mondat és valóságtartalma kifordítható: CSAK a szeretet nem
mentheti meg a kastélyokat. Erről a napokban az a kéttucatnyi fiatal is
meggyőződhetett, akik a PONT csoport kezdeményezésére Marosvécsen
a Kastély Erdélyben program keretében egy héten át a III. Kastély For-
mula táborban próbáltak eredeti, életképes ötleteket kiagyalni a Ke-
mény-kastély fenntartható fejlesztésére. Ennél nyilván jóval többre van
szükség, annál is inkább, mivel nem csupán egyetlen ilyen létesítmény-
nyel van dolgunk, bár nagyságát, jelentőségét, sajátosságait tekintve
ez kiemelt figyelmet érdemel. Csak megyénkben 35 kastély és kúria vár
a felújításra, felfuttatásra. Komoly szám, még loire-i összehasonlítás-
ban is, persze a minőségi mutatókat ez esetben hanyagoljuk. Négy épü-
letnek már csak a romjai vannak meg, mások gyenge vagy tűrhető
állapotban vannak, azok, amelyek vendéglátásra rendezkedtek be, ép-
penséggel meg is újultak. De a döntő hányad slágerbe foglalható:
„nincs egyebem, csak a remény”. Pedig ennél sokkal többet érdemel-
nének. A megye turisztikai mozgalmát is jócskán fellendíthetnék. A tör-
ténész, az említett Kálmán Attila, aki előadást is tartott a táborozóknak
a mai helyzetről, úgy látja, mindennél fontosabb lenne a történetek
megtalálása, amelyek a szóban forgó helyekhez kötődnek, azok tudnák
igazán felkelteni a közérdeklődést a kastélyok iránt. Nyugaton és má-
sutt, ahol tömegek látogatják ezeket a történelmi nevezetességeket, rég
felépítették a sztorik, a képzeletindító, izgalmas történetek rendszerét.
Még ott is találtak turistavonzó mesélni-, filmeznivalót, ahol az egykori
tárgyi értékekből már szinte semmi nem került elő. Nálunk ebben a vo-
natkozásban (is!) katasztrofálisan állunk, hangsúlyozta a szakember.
Mármint abban, hogy nincsenek történeteink. Ez a felsőfokú oktatás
csődjét is jelzi: kevés a történész, nem képeznek arisztokráciakutatókat,
nincs nemességkutatás. Hiányoznak a szakosodott kutatóintézetek,
amelyek Nyugaton gazdagon tárják fel az érdekes családtörténeteket,
dolgozzák ki a genealógiákat, teszik ismertté a családfákat. Itt meg is
állok, hisz annyi minden kellene még ebben az országban! Mindenek-
előtt igaz történelem, valósághű történetek. Furcsa, ugye?! Mert tulaj-
donképp mesében itt igazán nincs hiány. (N.M.K.) 

Erről jut eszembe

Meleg ebéd és délutáni felügyelet 
(Folytatás az 1. oldalról)



Ahaját apró, ősz copfban viselő, szem-
üveges asszony mindig a tömbház

előtt várta a napkeltét. Járókeretére támasz-
kodva ült a bejárathoz legközelebb eső
padon, és félig behunyt szemmel figyelte a
hajnali hangokat, fényeket. A munkába in-
dulóknak, éjszakai műszakból érkezőknek
szorgalmasan biccentett, annak pedig, akit
közelebb érzett magához, szép napot vagy jó
pihenést kívánt. Az óvodába, iskolába igyek-
vők is ott találták még megszokott helyén.
Csak akkor indult vissza a földszinti la-
kásba, amikor elcsendesült a környék. Sep-
regetett, szellőztetett, kávét főzött, aztán
odatette az ebédnekvalót. Egy ilyen délelőt-
tön kopogtam be hozzá. Tudta, hogy jövök,
bolti süteménnyel, üdítővel várt a pár lépés-
nyi, patyolattiszta lakásban. Hellyel kínált,
aztán mellém telepedett, és máris mesélni
kezdett, mint akiből rég kikívánkoztak már a
gondolatok.

– Huszonhét évig tisztviselőként dolgoz-
tam. Akkoriban rengetett lótottam-futottam,
igyekeztem a legjobb tudásom szerint vé-
gezni a munkámat, közben otthon is szorgos-
kodtam, vezettem a háztartást, mostam,
főztem, takarítottam. Számomra kislányko-
romtól rendkívül fontos volt a tisztaság és a
rend, ebbe nőttem bele. Egy csúnya baleset
vetett véget a „fürge” időszaknak. Nyaralni
készültünk a férjemmel, és én utazás előtt
mindig csillogóra „vikszoltam” a lakást.
Tudtam, hogy ha ezt elmulasztom, nem
kapom majd a helyem az üdülés alatt. A
konyhaablakot pucoltam éppen, amikor
megszédültem, és leestem a hokedliről.
Lábra állni sem tudtam, ott, a földön vártam

meg, hogy a férjem hazajöjjön a bevásárlás-
ból. A kórházban combnyaktöréssel diag-
nosztizáltak, másnap meg is műtöttek. A
nyaralás, persze, elmaradt, de nem ez volt a
legnagyobb baj. Gyanúsan hosszúra nyúlt a
gyógyulási időszak, ez aggasztott a legin-
kább. Kiderült, hogy csontritkulásom van, és
miután ezt megtudtam,
sokáig nem mertem ki-
menni a lakásból. Így
nem úszhattam meg a
betegnyugdíjazást. 

– Hány éves volt akkor?
– Még ötven sem. Taxival vitt a férjem a

Maros vendéglőben szervezett búcsúztatóra,
ahol a munkatársaim virággal vártak. Na-
gyon szép, meghitt együttlét volt, a mai
napig sokszor eszembe jut. Az otthoni első
hetek, hónapok azonban rendkívül nehezen
teltek. Megőrjített a tétlenség, az, hogy reg-
gel nem kell rohannom a buszhoz, nincsenek
feladatok, és a telefont sem kell percenként
felkapnom. A helyzetemen csak rontott, hogy
a férjem megkérte a húgát, napközben jöjjön
át, és segítsen nekem a házimunkában.
Addig nagyon jóban voltunk a sógor-
asszonnyal, de az önkéntes szerepében az
idegeimre ment. Minden szavát, gesztusát le-
néző fontoskodásnak éreztem, és amikor
csak alkalmam adódott, kritizáltam, köte-
kedtem vele. Utólag belátom, nagyon undok
voltam. Nem is bírta sokáig a társaságomat,
amint kezdtem biztonságosabban járni a la-
kásban, bejelentette, hogy nem jön többet.

Igaz, megvolt a maga baja, elvált asszony-
ként egyedül viselte gondját a nevelt fiának.
Hatévesen vették ki a gyereket az árvaházból
a volt férjével. Megkeserítette az életüket az
a fiúcska, valószínűleg ezért ment tönkre pár
év alatt a házasságuk is.

– Vadóc volt?
– Az enyhe kifejezés.

Sokáig hozzá sem le-
hetett érni, mert rú-
gott, harapott. Idegen
volt számára minden

kedves szó, simogatás, de ez érthető is, hi-
szen élete első időszakában nem találkozott
túl sok emberi gesztussal. Sokáig arról sem
tudták leszoktatni a sógornőmék, hogy ke-
nyérszeleteket dugdosson a szőnyeg alá. A
nyolcvanas évekbeli árvaházakban sok gye-
rek így enyhítette az éhségét, és ettől a szo-
kástól még hosszú évekig nem tudott és nem
is akart megszabadulni. Ezt később, felnőtt-
ként mesélte el nekem.

– Önt jobban elfogadta, mint a nevelő-
anyját?

– Igen. Talán azért, mert nekem nem vol-
tak vele szemben elvárásaim, nem utasítot-
tam rendre, nem próbáltam megszelídíteni.
A sógornőm fel is rótta nekem, hogy túl en-
gedékeny vagyok a fiúval, és azt is rossz
néven vette, hogy hozzánk mindig szívesen
jött látogatóba, és ünnepi alkalmakra sem
kért mást, csak azt, hogy pár napra nálunk
maradhasson. Egyikünknek sem volt saját
gyermeke, így valósággal versengtünk a fi-

úcska kegyeiért. Én még akkor sem tudtam
rá haragudni, ha nem húzta le a cipőjét az
előszobában, pedig ezt mindenki mástól
megköveteltem. Leckét is írtam vele, ha úgy
adódott. Rendkívül nehezen ment szegény-
nek a tanulás, úgyhogy nem is nyaggattam
vele sokat, inkább lediktáltam a házi felada-
tot, aztán készítettem egy-két szendvicset, és
kihívtam a konyhába uzsonnázni. Amikor a
sógornőm elhunyt, volt bennem valami bűn-
tudatféle, amiért öntudatlanul magamhoz
édesgettem a nevelt gyerekét. De aztán ez az
érzés is elhalványult. A férjem halála után
életem legnehezebb időszaka következett,
akkoriban mindennap felkeresett a „foga-
dott” fiam. Ha nem lett volna mellettem,
talán most nem beszélgetnénk. Aztán megis-
merkedett a jelenlegi párjával, és ritkulni
kezdtek a látogatásai. Én ezt is megértettem,
elfogadtam, hiszen soha egy percig sem
akartam magamhoz láncolni. Tavalyelőtt
mentek ki Angliába a fiatalok, azóta nem ta-
lálkoztunk. Telefonon néha felhív, a születés-
napomról például soha nem szokott
megfeledkezni. Biztos vagyok benne, hogy
máskor is eszébe jutok, és ez a gondolat
nekem éppen elég ahhoz, hogy jól érezzem
magam. 

– Sohasem érzi magát egyedül?
– Talán furcsán hangzik, de nem. Teszek-

veszek a lakásban, elfoglalom magam, reggel
és este kiülök levegőzni a tömbház elé. Úgy
látszik, ennyi időnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy rájöjjek, önmagamnak én vagyok a leg-
jobb társaság. És, persze még valaki, akit
egyelőre nem láthatok, de tudom, hogy vala-
honnan, nagyon magasról vigyáz rám.

A szokásosnál kevesebb
résztvevő volt jelen szeptem-
ber 17-én délben a 2018–19-
es tanév ünnepélyes
megnyitóján. A Kultúrpalota
nagytermében a tanfelügye-
lőség vezetői az elmúlt iskolai
év eredményeit, az új tanévre
való felkészülés helyzetét
vették számba. Az ülés végén
felszólaló Crucean Cornel, a
FSLI szakszervezeti szövet-
ség megyei vezetője szerint
didaktikai szempontból hiba,
jogi szempontból törvényte-
len volt a nemzetiségi iskolák
elemi osztályaiban a román
nyelv oktatásának feltételeit
megváltoztatni. 

Mivel az elmúlt iskolai évről
szóló több száz oldalas jelentés leg-
fontosabb mutatóit Macarie Ioan
főtanfelügyelő már ismertette a kor-
mányhivatal kollégiuma előtt, ami-
ről részletesen beszámoltunk

lapunkban, így csupán néhányat is-
mételünk meg a legfontosabb ada-
tok közül. 

Az idei tanévben közel négyezer-
rel nőtt a diákok száma, és megha-
ladja a 87.000-t. A szükséges
oktatói létszám biztosítása érdeké-
ben a vizsgákon részt vevő pedagó-
gusok mellett 98 szakképzetlen
személyt is kénytelenek voltak al-
kalmazni. Az elmúlt tanévben 461
diákot zártak ki az iskolából, 1287
helyzete lezáratlan maradt. Macarie
Ioan elmondta, hogy a megyénkben
tanuló diákok az országos átlag fö-
lötti eredménnyel szerepeltek, a
nyolcadik osztályt lezáró vizsgán
72,72 százalékuk írta meg az át-
menő jegyet, az érettségin 66,37
százalék. 

A megye 623 tanintézményében
– amelyek 880 épületben működ-
nek –, felkészültek az új tanévre, és
mindössze két iskola nem kapott
közegészségügyi működési enge-
délyt, mivel a tulajdonosnak vissza-
szolgáltatott épületben működnek.
46 iskola ideiglenes engedély birto-

kában kell eleget tegyen a felzár-
kóztatási terv előírásainak. A főtan-
felügyelő elismerte, hogy sok
tanintézményben javában folynak a
felújítási, bővítési munkálatok, ami-
ről a tanfelügyelőség nem tehet, hi-
szen az iskolafenntartó
önkormányzatok feladatáról van
szó. Azt viszont leszögezte, hogy
jól körül kell keríteni a munkálatok
helyszínét, és indokolt lépésnek ne-
vezte a Bolyai líceum vezetőinek
intézkedését, hogy az elemi osztá-
lyokat elköltöztették a félig munka-
teleppé vált iskolaudvarról, ahol
már a nyár folyamán elkezdődött a
– véleménye szerint is nagyon indo-
kolt – felújítás. 

Jó hírnek nevezte, hogy a Mihai
Eminescu középiskola főgimnázi-
umi rangot kapott, és új iskola in-
dult II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum néven.
Megemlítette, hogy 15 iskolát kel-
lett egy másik egységhez csatolni,
mivel a gyermeklétszám lecsökkent
az adott településen.

A kormányprogramokról szólva

megemlítette, hogy megyénkben
8.540 gyermek részesül ingyenes
tanszercsomagban. A tankönyvek
kapcsán elhangzott, hogy a hatodik
osztálynak készült – és a hibák
miatt sokat bírált – földrajzkönyvet
újranyomtatják, és elismerte, hogy
a nemzetiségi iskolák hatodik osz-
tályai számára nem készültek el a
tankönyvfordítások.

Azt is elismerte, hogy nagyon
rossz állapotban van az iskolabu-
szok egy része, a jelentésből félel-
metes olvasni, hogy sok esetben a
fékkel van a legnagyobb probléma,
és a járművek egy részében nincsen
biztonsági öv. 

Mivel 2018 a gyermekek bizton-
ságának az éve, felszólította az
igazgatókat, hogy az intézményben,
amelyet vezetnek, vegyenek
számba minden lehetséges veszély-
forrást, és azt ígérte, közbelépnek
az önkormányzatoknál, hogy minél
hamarabb intézkedjenek és szüntes-
sék meg azokat.

Elhangzott, hogy a kért kilence-
dik osztályok közül, bár nem volt
elég jelentkező, egy osztályt sem
szüntetett meg, és ahol csak egy
szakosztály van, engedélyezte,
hogy létszám alatt működjön.

Az elmúlt tanévben öt iskolában
volt átfogó ellenőrzés, amelyek „jó”
minősítést kaptak. Az inspekciók
célja nem a megfélemlítés, hanem a
hibák kiküszöbölésére való ösztön-
zés – számolt be erről a tevékeny-
ségről Adina Pui főtanfelügyelő-
helyettes. A Pedagógusok Házának
múlt évi mérlegét Chira Cristina
igazgató foglalta össze. A legkere-
settebb tanfolyamuk a vezetőképzés
volt, az új tanévtől mégis megszűnt,
most az oktatás minőségének me-
nedzsmentjéről indítanak tanfolya-
mot.

Az ülésen a minőségi oktatás
fontosságát hangsúlyozta Ale-
xandru Câmpeanu, a megyei tanács
alelnöke; Cătălin Rădulescu, a me-
gyei rendőr-felügyelőség főpa-
rancsnok-helyettese a diákok
biztonságának védelméért tett intéz-
kedéseket ismertette, és megemlí-
tette, hogy az iskolákban 70
kihágásért büntettek az elmúlt tan-
évben.

Săcărea Ioan, a Spiru Haret tan-
ügyi szakszervezeti szövetség me-
gyei vezetője a fizetési pótlékokról
beszélt: december 1-től 10 százalé-
kos neuropszichiátriai pótlékban

részesülnek a pedagógusok, és két-
fizetésnyi összeget élelmiszerpót-
lékként kapnak, a jövő héttől pedig
a kollektív munkaszerződés készen
kell legyen.

A pedagógusok egy részét foglal-
koztató legaktuálisabb problémát
Crucean Cornel, a Tanügyi Szabad
Szakszervezetek Szövetsége me-
gyei szervezetének elnöke vetette
fel. Mivel a szövetség vezetősége
még nem foglalt állást ebben a kér-
désben, egyéni véleményét ismer-
tette. Eszerint alapjaiban hibás,
törvényellenes és igazságtalan a
román nyelv oktatásának a jogát
megvonni az elemi osztályos peda-
gógusoktól, akiket erre a feladatra
készítettek fel, miközben általános
és középiskolákban tanító tanárkol-
légák nem rendelkeznek ilyen irá-
nyú képzéssel. A 2011-es
közoktatási törvény előírja, hogy a
fontos döntéseket az érdekeltekkel
való megbeszélés nyomán hozhat-
ják meg, ami nem történt meg. A
kollektív munkaszerződés megvál-
toztatása esetében meg kell hall-
gatni a szakszervezet véleményét.
Egy minisztériumi jegyzékkel nem
lehet a személyzet áthelyezésének
módszertanát megváltoztatni. Ez
nem törvényes, ezért nem kötelező
betartani – hangsúlyozta, mivel vé-
leménye szerint politikai jellegű,
populista intézkedésről van szó. 

Megoldásra váró problémaként
említette, hogy azok a pedagógu-
sok, akiket a katolikus iskolából át-
helyeztek a Bolyai fennhatósága
alá, néhány napra nem kapták meg
a fizetésüket. 

Tisztázta azt is, hogy az elhang-
zott vélemények ellenére a pedagó-
gusoknak nem kötelező nyolc órát
az iskolában tölteni, csak rendsze-
resen alá kell írni a jelenléti naplót.
Ugyanakkor elmondta, hogy az Eu-
rópa iskolában felmerült problémát
sikerült megoldani. 

A tanácskozáson elhangzott,
hogy október 5-e a nevelés világ-
napja, amit a főtanfelügyelő véle-
ménye szerint hangos
figyelemfelkeltő rendezvényekkel
kellene minden településen megün-
nepelni. 

A tanévnyitón fellépett a művé-
szeti középiskola kórusa, a nyárád-
szeredai Kisbekecs és a nyárádtői
Hora együttes. 

Iskolakezdésre készen 
Hibás, törvényellenes, igazságtalan 

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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A Három Tenger Kezdemé-
nyezés történelmének fontos
lapját írjuk Bukarestben – je-
lentette ki hétfőn Klaus Io-
hannis államfő.

„Egy ilyen esemény annál is in-
kább fontos, mert a mai világban az
országok külpolitikája, sőt még a
biztonságpolitikája is összefügg a
gazdasági érdekekkel” – fejtette ki
Iohannis a Három Tenger Kezde-
ményezés (3SI) első üzleti fórumá-
nak megnyitóján.

Az államfő szerint miután politi-
kai szinten kikristályosodtak az el-
képzelések, itt az ideje, hogy a 3SI
a konkrét gazdasági projektek és
pragmatikus eredmények szaka-
szába lépjen.

„Ez a fórum, amelyen a régió és
az Egyesült Államok gazdasági és
egyetemi szférájának több mint 600
képviselője vesz részt, és amelyet
mostantól rendszeresen megszerve-
zünk (…), igen hasznos eszköze a
beruházások és a vállalkozások ösz-

tönzésének régiónkban” – mutatott
rá Klaus Iohannis.

Az elnök hozzátette, a Bukarest-
ben zajló csúcstalálkozó egyik fő
célja, hogy a tagországok kinyilvá-
nítsák politikai támogatásukat az
energetikai, szállítási és digitális
összeköttetés megvalósítását célzó,
közösen kijelölt regionális projek-
tekkel kapcsolatban.

Rámutatott, a csúcstalálkozón
részt vevő mindegyik ország hozzá-
járulhat a Három Tenger Kezdemé-
nyezés sikeréhez, Románia például
regionális energetikai platform
lehet, amely alapvetően előmozdít-
hatja a régió, sőt akár egész Európa
energetikai biztonságát.

„Arra bátorítjuk a ma itt jelen
levő vállalatok, kereskedelmi ka-
marák, munkáltatói és ágazati szö-
vetségek, illetve helyi hatóságok
képviselőit, hogy rakják le az ál-
landó párbeszéd és együttműködés
alapjait. A javasolt projektek nép-
szerűsítése és támogatása terén ko-
herenciára, illetve befektetéseket

vonzó mechanizmusok létrehozá-
sára van szükség” – mondta az
elnök.

Az Adriai-, a Balti- és a Fekete-
tenger között fekvő tizenkét uniós
országot – Ausztria, Bulgária, Hor-
vátország, Csehország, Észtország,
Magyarország, Litvánia, Lettor-
szág, Lengyelország, Románia,
Szlovákia és Szlovénia – tömörítő
Három Tenger Kezdeményezés bu-
karesti csúcstalálkozójának céljai
között említette még az államfő a
tagállamok kereskedelmi kamaráit
tömörítő hálózat létrehozását, vala-
mint a 3SI Befektetési Alapja létre-
hozásának elindítását.

Beszédében Iohannis hangsú-
lyozta, a Három Tenger Kezdemé-
nyezés megalakításának ötletét a
régi és új EU-s tagországok gazda-
sági fejlettségi szintje közötti kü-
lönbség csökkentésének igénye
szülte, ugyanakkor három fő irány-
vonalat igyekeznek követni: gazda-
sági fejlődés, európai kohézió és a
transzatlanti kapcsolatok erősítése.

„A régi és új uniós tagállamok
gazdasági fejlettségi szintje közötti
különbségek csökkentésének egyik
legjobb módja a három tenger tér-
ségében lévő országok közötti,
észak-dél tengelyű (de nem csak)
interkonnektivitás javítása, elsősor-
ban az energia, a szállítás és a digi-
talizálás terén” – mondta Iohannis,
hozzátéve, a 3SI jelentősen hozzá-
járul majd e három terület infrast-
ruktúrájának fejlesztéséhez és
korszerűsítéséhez, mintegy kiegé-
szítve az Európai Unió hasonló célú
projektjeit.
Tizenkét államfő 
tárgyal együttműködésről

A kezdeményezésről 2015 szep-
temberében tárgyaltak először a
közép-európai uniós tagországok-
ból álló, horvát kezdeményezésre
létrejött adriai-balti-fekete-tengeri
összefogás országainak első ülésén
New Yorkban, az ENSZ-csúcstalál-
kozó keretében.

Az első csúcstalálkozót 2016. au-

gusztus 25–26-án tartották Dubrov-
nikban. Az akkor aláírt együttmű-
ködési nyilatkozat az EU
stratégiájával megegyező közös inf-
rastrukturális fejlesztésekre he-
lyezte a hangsúlyt a Balti-, az
Adriai- és a Fekete-tenger térségé-
ben.

A második, 2017. júliusi 6–7-i
csúcsértekezleten Varsóban, ame-
lyen részt vett Donald Trump ame-
rikai elnök is, a transzatlanti
kapcsolatok, az infrastrukturális és
energetikai együttműködés kérdései
mellett megvitatták a katonai biz-
tonság, az energiabiztonság, vala-
mint a migrációval, a
klímaváltozással és a terrorizmussal
összefüggő biztonsági kérdéseket
is. A résztvevők nyilatkozatot fo-
gadtak el egy közös üzleti fórum
létrehozásáról, melynek célja a tér-
ség versenyképességének, az uniós
kohéziónak a növelése, a térségbeli
gazdasági egységek együttműködé-
sének elősegítése. (hírösszefoglaló)

Iohannis: a Három Tenger Kezdeményezés történelmének fontos lapját írjuk 

A Közös Agrárpolitikában
(KAP) várható változások
miatt még fontosabbá vált,
hogy a magyar gazdák a Bán-
ságban, Partiumban, Szé-
kelyföldön és mindenütt
Erdélyben csatlakozzanak
azokhoz a szakmai és ágazati
érdekképviseleti szerveze-
tekhez, amelyek meg tudják
védeni sajátos érdekeiket –
hangsúlyozta Winkler Gyula
szombaton Aradon, ahol a
XIX. Magyar–Magyar Gazda-
találkozón és szakmai fóru-
mon vett részt.

„Csak együtt, érdekeink mentén
társulva tudjuk elérni, hogy legyen
szavunk az uniós agrárpolitika jö-
vőjéről szóló vitában, csak így tud-
juk elérni, hogy a következő
időszakban is hatékonyan tudjuk
felhasználni a KAP biztosította tá-
mogatásokat” – mutatott rá előadá-
sában az RMDSZ EP-képviselője,
aki ismertette, hogy az Európai
Unió 2021-2027 közötti időszakra
szóló költségvetésének vitájával
egy időben zajlik a Közös Agrár-
politika reformja. 

„A hét évre szóló költségvetés
elfogadása után, 2019 folyamán
születnek meg azok a rendeletek,
amelyek 2021 után szabályozzák a

megújult Közös Agrárpolitikát.
Láthatjuk, hogy az EU tagállamai
között egyre élesebbek a viták,
egyre mélyül a megosztottság, na-
gyok az érdekellentétek, ennek fel-
oldására az Európai Bizottság a
Közös Agrárpolitika megvalósítá-
sához több kompetenciát ruház át a
tagállamokra. Minden kormánynak
ki kell dolgoznia 2021 után a saját
KAP-stratégiai tervét, amely sza-
bályozni fogja a közös uniós célki-
tűzések országspecifikus meg-
valósítását. Ez konkrétan azt is je-
lenti, hogy a tagállamok kormányai
szélesebb hatáskört kapnak az orszá-
gos támogatáspolitika kialakításá-
ban, tehát Romániában dől el, hogy
mely ágazatok milyen mértékben
kapnak európai támogatást” – ma-
gyarázta Winkler Gyula, hozzátéve,
azért kell megerősíteni a szakmai,
ágazati szervezeteket, hogy azok ha-
tékonyan, szakszerűen tudják az er-
délyi magyar gazdák sajátos
érdekeit megjeleníteni, érvényesí-
teni. „Ezek a szervezetek fogják ki-
dolgozni azokat az álláspontokat,
amelyeket az RMDSZ EP-képvise-
lői Brüsszelben, a parlamenti képvi-
selők és szenátorok Bukarestben
fognak képviselni” – emelte ki. 

Mint mondta, a legfrissebb 
brüsszeli információk szerint 2021

után a területalapú, közvetlen kifi-
zetések (I. pillér) bizonyos mérték-
ben növekedni fognak
Romániában, viszont a vidékfej-
lesztés finanszírozása (II. pillér)
akár 16 százalékkal is csökkenhet.
„Számunkra ez nem elfogadható,
az erdélyi magyar közösségek ér-
deke az, hogy az uniós forrásokból
finanszírozott fejlesztések folyta-
tódjanak, segítve ezáltal a moder-
nizációt és a vidéken élő családok
jólétét” – szögezte le Winkler
Gyula. 

A XIX. Magyar–Magyar Gazda-
találkozót az AGROMALIM 2018
– mezőgazdasági, élelmiszeripari
és csomagolástechnikai nemzet-
közi kiállítás keretében szervezték
meg Aradon. A résztvevőket kö-
szöntötte Faragó Péter parlamenti
képviselő, az RMDSZ Arad me-
gyei szervezetének elnöke, Farkas
Sándor, az agrárminisztérium par-
lamenti államtitkára és Gheorghe
Seculici, az Arad Megyei Kereske-
delmi, Ipar- és Agrárkamara el-
nöke. Winkler Gyula EP-képviselő
a 2021 utáni mezőgazdasági támo-
gatásokról tartott előadást, Sebes-
tyén Csaba parlamenti képviselő, a
Romániai Magyar Gazdák Egyesü-
letének elnöke az erdélyi gazdák
pályázati lehetőségeit ismertette.
(közlemény)

Winkler: erős gazdaszervezetekkel készülünk
a Közös Agrárpolitika változásaira

Szerkesztette: Benedek István

Kartellgyanúban 
a német autógyárak

Kartell alakításának gyanújával
vizsgálatot indít a német autógyá-
rak ellen az Európai Bizottság
annak kiderítésére, történt-e közöt-
tük versenyellenes megállapodás a
motorok károsanyag-kibocsátását
csökkentő technológiák fejlesztésé-
ben és bevezetésében.

„A Bizottság tüzetesen meg fogja
vizsgálni, kötött-e megállapodást a
BMW, a Daimler és a VW márka,
illetve a Volkswagen konszern le-
ányvállalatai, az Audi és a Porsche
arról, hogy elkerüljék a versenyt
egymással a benzin- és dízelmoto-
rok károsanyag-kibocsátását csök-
kentő technológiák fejlesztése
terén” – közölte Margrethe Vestager
uniós versenyjogi biztos.

Margrethe Vestager hangsú-
lyozta: a vizsgálat nem a motorok
károsanyag-kibocsátását a tesztelé-
sek során manipuláló és már ismert
berendezésekkel (defeat devices) és
szoftveres megoldásokkal foglalko-
zik, hanem új, még nem alkalma-
zott technológiák fejlesztésével.
Közölte: a Bizottságnak bizonyíté-
kai vannak arra nézve, hogy öt
német autógyár, a BMW, a Daimler,
a VW, az Audi és a Porsche össze-
játszott az ügyben. Értesüléseik sze-
rint „az ötök” mintegy kétszáz
alkalmazottja a kilencvenes évek
óta rendszeresen titkos munkacso-
portokban folytat egyeztetéseket a
verseny kiküszöbölése érdekében.
(MTI) 

Növekedhet 
a civil támogatásra fordítható adóhányad

Eugen Teodorovici pénz-
ügyminiszter hétfőn este be-
jelentette, az adótörvény-
könyv tervezett módosításai
között szerepel, hogy a ma-
gánszemélyek jövőre már ne
a jövedelemadójuk 2 százalé-
kát irányíthassák át egy civil
szervezethez, hanem az adó
3,5 százalékának sorsáról
dönthessenek.

Mint részletezte, a módosítást a
civil szervezetek kérték, miután a
jövedelemadó 15 százalékról 10
százalékra csökkent, így a szá-
mukra átutalható összegek is meg-
csappantak.

„Ez egy azon javaslatok közül,
amelyeket szeretném, ha támogat-

nánk, de nagyon sok intézkedés
van, amit a gazdasági szféra kért,
és lesznek olyanok, amelyeket a
piac elfogad, nem hiszem, hogy
lennének ellenzői” – hangsúlyozta
a pénzügyi tárca vezetője.

Felhívta egyúttal a figyelmet
arra, hogy csak a civil szervezetek
jegyzékében szereplő entitásokhoz
lehet ezentúl is átirányítani az adó-
lejeket. „Ahogyan egy szponzor is
azt kéri a civil szervezettől, hogy
mutassa meg, mire költötte a ka-
pott pénzösszegeket, a román
állam is, a Számvevőszék jelentése
révén, köteles megtenni. (…) Sok-
kal könnyebb lesz a civil szerveze-
teknek is, hamarabb átutalják
nekik a pénzeket, nem mint az

előző években, amikor hónapokat
vett igénybe” – fejtette ki 
Teodorovici.

A szociálliberális kormány
egyetlen törvénybe akarja egyesí-
teni az adótörvénykönyvet és az
adóeljárási törvénykönyvet, a ter-
vezeten már dolgozik a pénz-
ügyminisztérium.

Korábban Eugen Teodorovici
tárcavezető már beszélt arról, hogy
számtalan javaslat érkezett az adó-
ügyi törvények módosítására, eze-
ket még szeptemberben közzé-
teszik a minisztérium honlapján.
Bejelentése szerint a jogszabályja-
vaslattal még az év vége előtt elő-
rukkolnak, és már januártól
alkalmazni is fogják. (Mediafax)

Újraindult 
a roncsautóprogram

Újraindult hétfőtől a roncsautó-
program, miután a kormány a múlt
héten jóváhagyta a hazai gépkocsi-
park felújítását célzó kezdeménye-
zés költségvetésének 198 millió
lejjel való kiegészítését.

Graţiela Gavrilescu környezetvé-
delmi miniszter egy szombati sajtó-
tájékoztatón rámutatott, hétfőtől 30
ezer, egyenként 6.500 lej értékű
kedvezményt biztosítanak új sze-
mélygépkocsi vásárlásakor azok-
nak, akik leadnak a roncstelepen
egy régi járművet. Hibrid meghaj-
tású autók vásárlása esetén további
1.700 lej kedvezmény jár – mondta
még a tárcavezető.

A miniszter hangsúlyozta, a hét-
főtől rendelkezésre álló 30 ezer

utalvánnyal eléri az 50 ezret a prog-
ram keretében idén meghirdetett tá-
mogatások száma, és ezt jövőre is
tartani szeretnék.

Csütörtöki ülésén a kormány
714,7 millió lejjel egészítette ki a
Környezetvédelmi Alap 2018-as
költségvetését. Nelu Barbu kor-
mányszóvivő akkor azt mondta,
ebből az összegből 198 millió lejjel
pótolják ki a roncsautóprogram
büdzséjét, a háztartási gépek roncs-
programjára húszmillió lejt szánnak
idén, az elektromos autók töltőállo-
másainak kialakítását támogató
programra 92 millió lejt, az elektro-
mos buszok vásárlását támogatóra
pedig 460 millió lejt hagytak jóvá.
(Agerpres)



Székelyvéckei összeállításun-
kat a tegnapi lapszámunkban
jelentettük meg, ezúttal a
polgármesterrel készített 
nagyinterjút közöljük. Fekete 
Pállal a település jelenéről és
várható jövőjéről beszélget-
tünk, a beszélgetés pedig jó
nagy kanyarokat írt le az ön-
kormányzati megvalósítások-
tól a turizmuson keresztül a
vadkárokig, erdőgazdálkodá-
sig és uniós világlátásig. 

– Önkormányzati szempontból
jelenleg jól is állunk és rosszul is –
árulta el a polgármester. – Sajnos
nulla költségvetést kaptunk, mivel
– mint az köztudott – az idei évtől
úgy döntöttek, hogy ha egy telepü-
lésnek van alap forgótőkéje, ha egy
önkormányzatnak van félretett
pénze, akkor az a település nem kap
egy vasat sem. Mi sokat megspórol-
tunk, hogy legyen amiből a pályá-
zatokat kifizetni, és ne legyen
örökké bajunk az előlegekkel – nos,
emiatt mi sem kaptunk semmit. Bu-
karestbe lekérték az összes telepü-
lés önkormányzata anyagi
helyzetének kimutatását, és úgy
döntöttek, hogy akinek van pénze,
az nem kap többet. Ilyen szempont-
ból nagyon sokan rosszul is jártak,
nekünk azzal volt szerencsénk,
hogy olyan sok pénzünk volt félre-
téve, amellyel le tudtuk fedni az
egész évnyi működésünket. De a
törvény szerint év végéig az erre
fordított összeget vissza kellene
adjam, mert a forgóalapból elvett
pénz csak befektetésre használható.
A problémát ugyan lefödhetem vele
ideiglenesen, például folyósíthatom
a fizetéseket, de az erre szánt pénzt
az év végéig vissza kell tegyem a
költségvetésbe. Szerencsére elég
nagy területünk van erdőből és le-
gelőből, az ezekből származó ösz-
szegekkel a működtetést is ki tudom
pótolni, emiatt nem is számítok
költségvetés-kiigazításra. 

Mindezek mellett a befekteté-
sekre is maradt pénzünk, a soron
következő egyik projektünk a köz-
világítás javítása kevesebbet fo-
gyasztó és erősebb fényű LED-es
égőkkel. Ugyanis hiába ülünk a
pénzünkön, ha megmarad, akkor
nem adnak többet. Ezért elköltjük.
Jut belőle a mellékutak rendbetéte-
lére, lekövezésére. Ami a pályáza-
tokat illeti, amelyek elindultak,
azokra már vettünk fel előlegeket: e
téren két nagyobb projektünk van –
az egyik egy 65.000 eurós terv, ami
a mellékutcák aszfaltozását tartal-
mazza, erre egy leaderes pályázaton
keresztül szereztünk anyagi fedeze-
tet, a másik pedig a kultúrház teljes
felújítását képezi. Utóbbira európai
uniós pályázatot nyertünk, és teljes
mértékben renováljuk az épületet a
kaputól elkezdve az új központi fű-
tésen és a mellékhelyiségeken át a
tetőig. Erre aláírtuk a szerződést, a
munkálatoknak már szeptember el-
sején el kellett volna kezdődniük,
de jó balkáni szokás szerint nálunk
is minden csúszik. A napokban
azonban elkezdhetjük a felújítást. 

– A turizmussal hogy álltok? A
település híressé vált az elmúlt
években, sok helyi házat nagyon
szépen felújítottatok.

– A véckei turizmus érdekes je-
lenség. Önkormányzati szempont-
ból végezzük a dolgunkat, de a
magánszférának és az önkormány-
zatnak össze kell dolgoznia. Ha va-
laki magánúton hoz ide turistákat
vagy maguktól jönnek ide turisták,
abból haszna van a falunak. De in-
nentől kezdve az önkormányzatnak

rendbe kell tennie a járdát, az utcá-
kat s a többi. Viszont neki abból
közvetlen haszna még nincs, mert
nincsenek cégek, nincsenek ven-
déglők, mint például Szovátán vagy
Segesváron, ahol vannak panziók,
van igazi faluturizmus, amely ko-
moly bevételt jelent az önkormány-
zat számára is. Nekünk ilyen
szempontból a turizmusból még
nincs hasznunk. Magánúton termé-
szetesen van, mert ahol az ideláto-
gatók alszanak, ott fizetnek érte, a
turisták kapcsolati tőkét is jelente-
nek. Amiért pozitív jelleggel és bi-
zonyos szempontból Vécke kilóg a
sorból, az az, hogy nagyon sok fel-
újított ház van a faluban – sokat ma-
gyarországiak vásároltak meg,
adnak ki és tartanak fenn, ott a gyö-
nyörű kápolna és a nagyon szépen
rendbe tett központ, a kilátó, a Szé-
kely Kálvária, Petrás Mária állandó
tárlata, amelyet a templom kőfalába
építettünk be, a falumúzeum, a
búcsú. Vannak látványosságok, tu-
risztikai szempontból van amit
meglátogatni, van amit csinálni,
lehet kirándulni, sétálni, lelki gya-
korlatot tartani. És jönnek is, csak-
hogy ez a vendéglátás inkább
civilként működtethető. Az önkor-
mányzat annyit tehet a felújítások
mellett, hogy vendégházat működ-
tet. A magánszféra és az önkor-
mányzati független egymástól, de
valahol mégis párhuzamos egymás-
sal: ha turistákat hozunk, az jót tesz
a kocsmának, viszont nincs étkez-

dénk, az ételt Gyulakutáról rende-
lik. Mindezzel összefüggésben is
örvendek annak, hogy felújítjuk a
kultúrotthont – végre lesz egy civi-
lizált kulturális központunk, ahol
igényes környezetben lehet szimpó-
ziumokat, előadásokat idehívni,
cégbulikat szervezni, lelkigyakorla-
tot tartani, borkóstolásokat össze-
hozni. Ha van, aki megszervezze,
igényesen megtervezze a kulturális
eseményeket, akkor a nagyközön-
ségnek tulajdonképpen mindegy,
hogy ide jön vagy mondjuk Maros-
vásárhelyre. Sőt, talán szívesebben
választ minket, hiszen a helynek,
Véckének van egy intimitása, zárt-
sága, különleges hangulata. És a vi-
lágon mindent el lehet adni, csak
megfelelő tervezés és jól kiválasz-
tott célközönség kell hozzá. Hogy a
jövőben itt mi lesz, milyen forga-
lom, azt nem tudom és nem is ter-
vezem. Egy dolgot tervezek:
véghezvinni azt, amit a sors nekem
kiszabott. Ugyanakkor vannak dol-
gok, amiken sajnos nem tudok vál-
toztatni: itt is van népességfogyás,
vannak szociális jellegű problémák.
Rájöttem, hogy amin tudok segí-
teni, azzal százszázalékos erőbedo-
bással kell foglalkoznom, de ha
azokon a gondokon rágódom, ame-
lyek megoldása amúgy is lehetet-
len, akkor csak a napomat teszem
tönkre. Ha valamit maximálisan
végzek, annak előbb-utóbb gyümöl-
cse lesz. Bízom abban, hogy Vécke
mássága, a felújított házak, a ká-

polna, a kilátó és az egyéb látniva-
lók mind-mind annak a gyümölcsei,
hogy jó kapcsolatokon keresztül
sok szeretetet fektettünk beléjük. 

– A környező falvakkal mi a
helyzet?

– Természetes, hogy számunkra
mindhárom falu egyformán fontos.
Gáz, aszfalt, járda, világítás – ezen
esetekben mindegyikről ugyanúgy
beszélünk. Kirívó problémát legin-
kább – mondjuk úgy – a lakosság
másképpen gondolkodó, a társada-
lom szempontjából hasznavehetet-
len rétegei jelentenek, amelyek
nem a mi világunk. Közülük 
sokaknak nincsen munkahelye,
nem járulnak hozzá semmihez,
csak lehúzzák a hasznot azokról,
akik becsületes munkával keresik
meg a kenyerüket, nem tudnak és
nem is akarnak beilleszkedni.

– Nemrégiben arról számoltunk
be, hogy a vadkárok tekinteté-
ben riasztó a helyzet Székelyvéc-
kén, a medve bejár a házak
udvarára. Változott e szempont-
ból azóta valami is?

– Nagy gondok voltak és vannak,
ugyanakkor annyit csépeltük ezt a
medveproblémát, hogy röhejesnek
tartom érdemben beszélni róla. Ab-
szolút nem oldódtak meg a gondok,
és azt sem tudom megmondani,
hogy miért. Csak arra gondolhatok,
hogy azért, mert a mai világban az
a fontos, hogy minél hülyébb légy!
Kiveszik a medveproblémát a med-
veszakértők kezéből, és odaadják
egy nőgyógyásznak. Kiveszik a ke-
nyérproblémát a pékek kezéből és
odaadják egy cipésznek. Mindenki
okoskodik, miközben annyira ab-
normális megfogalmazásokkal dol-
goznak, amelyektől megáll az ész.
Például: a medve védett állat. Az én
tudásom szerint, amelyet apám mel-
lett szereztem, azt kell megvédeni,
aki védelemre szorul. Aki nem szo-
rul védelemre, azt nem kell védetté
tenni. A medvének nincs ellenfele,
nem fél senkitől, nincs élelem-
gondja, mert mindent megeszik, és
nincs szaporodási problémája, mert
három-négy bocsot szül. És miután
kapott pár milliós internetes szava-
zatot, kihoznak egy olyan törvényt,
miszerint a medvének joga van élni.
Aki rákattint és szavaz, mert „jaj, de
aranyos a bocs”, annak lövése sincs
arról, hogy mekkora kárt okoz, és
hogy a cuki szavazatának azok isz-
szák meg a levét, akiknek a medve
a környezetében él. Nincs nekem
bajom azzal, hogy védjük a medvét,

én vadász vagyok, védem az állatot,
és vallom, hogy egészségesen jó be-
leszólni a szaporulatokba. Ha a
medve elviszi a juhot, másnap
pedig kijön az állatvédő csoport, és
kifizeti a kárt, az rendben van. A
gond az, hogy ez nem történik meg,
hogy akinek a munka által kellene
megélnie, és becsülettel dolgozik,
azt veszik semmibe. A mai társada-
lom egyik legnagyobb hibája
amúgy pontosan ez, hogy elvesztő-
dött a munka értéke. Ma már nem
érdemes dolgozni, érdemes inkább
surmónak, suttyónak, élelmesnek
lenni. És itt a baj. Ha valaki gazdál-
kodik, azzal ne csúfolkodjunk! Az
a bajom a medveüggyel és a vad-
kárral, hogy nincsen megoldva. Én
vadászként járom a területet, és
meg vagyok győződve arról, hogy
sokkal nagyobb kárt okoznak a túl-
zott állatvédő törvényekkel, mintha
engedték volna, hogy szakember
oldja meg a problémát. Mert a
gazda, akinek élete munkáját tönk-
reteszik, az előbb-utóbb hurkol
vagy mérgez. Nagyon sok állatot
láttam így elhullva. És nem szóra-
kozásból teszi, hanem rá van kény-
szerítve. A természetes szelekció
mindig működött, az aberrációk,
túlkapások nem hoztak eredményt.

– Mégis, milyen megoldást lát-
tok erre a problémára? Szó esett
arról is, hogy kijönnek és kilő-
nek pár egyedet.

– Ez is hülyítés. Akkora proce-
dúra ezt végigvinni, hogy tele van
vele az emberek hócipője. Bürokrá-
cia, állatorvos, engedélyek. Nincsen
egy olyan, bejáratott rendszer, ami-
ben a gazda megbízhatna. Már nem
is jelentik be a vadtámadásokat, in-
kább megpróbálják maguk megol-
dani. Kész röhej volt, amikor állig
felfegyverkezve, páncélban kijött a
csendőrség – amelynek ugye az
volna a dolga, hogy rendfenntartást
gyakoroljon – a medvét elriasztani!
Ellőttek három petárdát, és az a
kutya, amelyik életében nem hallott
puskalövést, elmenekült, a medve
pedig vigyorgott, és ment tovább
végezni a dolgát. Képzeld el, hogy
mibe került nekik – kiszállás, kocsi-
futás, és hasonlók – a medvét itt
csesztetni egy este. Ha pedig kihí-
vom a vadőrt, annak egy fél napig
itt kell írnia, akkora a bürokrácia.
Az embereknek már nincsen türel-
mük, ez már csúfság, a helyzet már
rég meghaladta a normalitást. Ha-
sonló a helyzet az erdőkárokkal: si-
ránkoznak, ha kivágjuk a fákat, de
azt mindig elfelejtik mondani, hogy
az erdőt csak gazdálkodva lehet
fenntartani. Nincsenek ötszáz éves
erdők, mert száz év után a fenyő is
eltörik, százhúsz év után a cserefa
is kidől. Kell egy egészséges rit-
mus, régebb is a nagy fát kivágták,
nőtt a helyébe a csemete. Mutass
Romániában olyan erdőterületet,
ahol tarvágást végeztek, és pár év
alatt nem nőtt a helyére akkora
dzsungel, amelybe nem tudsz bele-
menni! Egyedüli példaként a 
Creangát tudom felhozni, ahol ez-
előtt tizenöt évvel volt egy nagy
szélvihar, amely hetvenöt hektárnyi
fát letarolt. Menj fel, nézd meg,
most mi van a helyén. Meg sem
mondanád, hogy mi történt ott, ak-
kora lett újra az erdő. Ha kiterme-
led, újra kell telepíteni, ezt mondja
a törvény. A természetet nagyon
nehéz tönkretenni. És közben azzal
jönnek, hogy elvettük a medve élő-
helyét! Milyen élőhelyét? Menj ki
és nézzél szét: mindenütt dzsungel
van, a medve paradicsoma. Terem a
makk, van zöld fű, tavasztól csigát
eszik. Azzal vettük el az élőhelyét,
hogy páran kiköltöztek a város szé-
lére? Az semmit sem jelent, addig
sem élt ott medve. Mindez ködösí-
tés. Úgy látszik, hogy a mai Euró-
pában ha nem vagy hülye, akkor
rögtön megbélyegeznek. Ilyen idő-
ket élünk. Fotó: Kaáli Nagy Botond

Kaáli Nagy Botond 
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A kifizetések üteme
Az OTP Banknál aktív számla-

számmal rendelkező igénylők kifi-
zetési ütemezése (családnév
kezdőbetűje szerint):

A, C, D – szeptember 28.
B – október 5.
E, F, G – október 12.
H, I, J, L – október 19.
K – október 26.
M, N, O – november 2.
P, R, T – november 9.
S – november 16.
U, V, W, Z – november 23.
egyetemisták – november 23.
Az oktatás-nevelési támogatás

összege egy gyermek után 310 lej,
a hallgatók számára 40 lej.

Fontos tudnivaló: nem számít,
hogy először igénylik a támogatást,

ha van megnyitott számlaszám az
OTP Banknál, megkapják a támo-
gatást az ütemezés szerint. 

Kérjük az értesítő leveleket fi-
gyelmesen elolvasni! Előfordul,
hogy a pozitív elbírálás ellenére
problémák merülnek fel a számla-
számmal kapcsolatban, amit ren-
dezni kell, mielőtt a támogatást
folyósítani lehetne.

A számlaszámmal még nem ren-
delkezőknek értesítést küldünk a
bankkártya átvételének helyéről és
idejéről. Az új kártyások esetében a
kifizetés csak november végén,
december elején várható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy
amennyiben valaki a kijelölt dátu-
mon nem kapta meg a támogatást,
azonnal jelezze irodánknál. 

A program koordinátora

Minden ország alapvető vagyon-
tárgyát képezik a földterületek, hi-
szen ez az egyetlen erőforrás,
amely – elviekben – soha nem fogy
és használódik el, illetve ennek hi-
ányában egyszerűen nem lehet köz-
igazgatási entitásról beszélni.
Éppen ezért a legtöbb jogrendszer-
ben – így a románban is – a földte-
rületekkel kapcsolatos ügyletekre
fokozottabb figyelmet fordítanak a
törvényhozásban.

Egy külön kategóriát képeznek
ezekben a jogszabályokban a me-
zőgazdasági területekre vonatko-
zók, hiszen ezeknek nagyon fontos
közélelmezési feladataik vannak,
illetve ezen területek megművelé-
séhez és felhasználásához szüksé-
ges tőkekoncentráció is foko-
zottabb odafigyelést igényel. A
helyzet fontosságát fokozta Romá-
nia európai uniós integrációja,
amely során az Unió Közös Agrár-
politikája nyomán a romániai me-
zőgazdasági külterületek for-
galmával kapcsolatosan is az or-
szág alapvető változtatásokra
kényszerült, ebben az értelemben
fogunk a későbbiekben beszélni a
mezőgazdasági külterületek forgal-
mát szabályozó, 2014-ben megje-
lent 17. sz. törvényről, amely egy
nagyon fontos kérdést, a mezőgaz-
dasági külterületek forgalmát sza-
bályozza elsősorban a nem román
állampolgárságúak tekintetében.

A mezőgazdasági javakat – így
a területeket is – legegyszerűbben
mezőgazdasági haszonbérleti szer-
ződés keretében lehet használni,
ami tulajdonképpen egy törvénye-
sen szabályozott bérleti szerződés,
melynek tartalmi és formai köte-
lező elemeit, valamint a kötelező
eljárásokat a polgári törvénykönyv
1836–1850. különös rendelkezé-
seit tartalmazó paragrafusok szabá-
lyozzák, amelyek kiegészülnek
ugyanezen törvénynek az általános
haszonbérletre (locaţiune) vonat-
kozó rendelkezéseivel. Fontos
megjegyezni, hogy bár a köztudat-

ban az árendát általában a földterü-
letekkel kapcsolatosan használják,
tulajdonképpen bármilyen mező-
gazdasági javat árendába lehet
adni. Az árendaszerződés alapján a
tulajdonos használatba adja a fel-
használónak mezőgazdasági javait
azok kihasználása végett egy előre
meghatározott ellenérték fejében.
Az árendaszerződést meghatározott
vagy nem meghatározott időre
lehet megkötni, utóbbi esetben a
szerződést az illető javak által a
szerződés megkötése évében ter-
melt jogi gyümölcseinek, terméke-
inek begyűjtéséhez szükséges időre
megkötöttnek vélelmezi a törvény.

Árendába lehet adni a következő
javakat: mezőgazdasági földterüle-
teket, halastavakat, mezőgazda-
sági-állatenyésztési építmények és
felszerelések által elfoglalt telke-
ket, az ehhez szükséges utakat, ál-
latokat, építményeket, gépeket,
felszereléseket és más hasonló,
mezőgazdasági termelésre szánt ja-
vakat. Tehát az árendába adott
javak lehetnek ingók vagy ingatla-
nok, létezniük kell a szerződés
megkötésekor, az árendába adó tu-
lajdonában vagy haszonélvezeté-
ben kell legyenek (de
mindenképpen törvényes birtoká-
ban), kihasználásuk törvényes és
lehetséges kell legyen, és ne legye-
nek a polgári ügyletek köréből ki-
véve valamilyen törvényes
rendelkezés által.

Az árendát a köznapi használat-
ban a haszonbérlet ellenértékére –
árára – is értik. Ezt mind pénzben,
mind terményben meg lehet hatá-
rozni, sokszor a kettőt kombinálva,
az éppen aktuális, a jószág által ter-
melt termény árához kötik (pl. egy
hektár terület árendája 650 kg búza
londoni tőzsdén jegyezett ellenér-
téke). Az árenda mértékét a felek
szabadon határozhatják meg. 

Az árendaszerződés a törvényes
előírások fényében kötelezően írott
szerződés, vagyis ahhoz, hogy ér-
vényes legyen, írásban kell meg-
kötni. Általában három példányban
írják alá, amiből egy az árendába
adónál, illetve az árendába vevőnél

marad, egy harmadikat pedig iktat-
nak a területileg illetékes polgár-
mesteri hivatalnál egy, a hivatal
jegyzője által vezetett jegyzékbe,
pénzbüntetés terhe mellett, amit
minden késedelmes napra a bíró-
ság szab ki. Abban az esetben, ha
az illető területek több polgármes-
teri hivatalhoz tartoznak, mind-
egyiknél iktatni kell egyet-egyet a
szerződésből, ettől a pillanattól
kezdve – eltérve a telekkönyvbe
való bejegyzés szabályaitól – az il-
lető szerződés harmadik személy-
lyel szemben is érvényesíthetővé
válik.

A szerződés végrehajtása során
az árendába adó köteles átadni az
illető javakat, és garantálja azok
békés és hasznos használatát (ga-
rantare pentru evicţiune). A javakat
úgy kell átadni, hogy azok mező-
gazdasági használatra alkalmasak
legyenek. A javak átadása után, el-
lenkező szerződéses rendelkezések
hiányában, az árendába adó köteles
folytatni a javakat érintő lényeges
javításokat (tehát azokat, amelyek
az illető javak lényeges tulajdonsá-
gait érintik, például egy szennye-
zett talaj megtisztítása). Abban az
esetben, ha egy árendába adott
telek átadásakor kiderül, hogy
annak felülete kisebb vagy na-
gyobb, mint a szerződésben meg-
állapított felület, kérni lehet az
árenda csökkentését vagy növelé-
sét. Az árendába adó kötelessége,
hogy garantálja az illető jószág há-
borítatlan és hasznos felhasználá-
sát, ezért abban az esetben, ha egy
telek használatával kapcsolatosan
bírósági eljárást kezdeményeznek
a felhasználó ellen, ez utóbbi biz-
tosítékul hívhatja a törvényes ren-
delkezések és a garancia-
kötelezettség alapján az árendába
adót. Ugyanakkor nemcsak jogi el-
járásokra vonatkozik ez a garancia,
hanem bármilyen olyan gyakorlati
eseményre, amely az illető jószág
használatát lehetetlenné teszi vagy
korlátozza. Abban az esetben, ha
az árendába adó tulajdonos is, kö-
teles a törvényes adók és illetékek
befizetésére is.

(Folytatjuk)
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Vigyázat, csalók!

A Szülőföldön magyarul program 
keretében pályázók figyelmébe

A mezőgazdasági haszonbérlet (árenda) –
külföldiek tulajdonszerzése Romániában

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Illusztráció

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség bűncselekményeket
megelőző osztálya felhívja a figyel-
met, hogy a bűnözők nagyon lele-
ményesen, jól kifundált trükkökkel
verik át áldozataikat. 

Legtöbb esetben úgy próbálnak
behatolni a kiszemelt áldozat laká-
sába, hogy rovartalanítóknak, gáza-
soknak, villanyosoknak, óra-
leolvasóknak adják ki magukat. A
csalók hamis kitűzővel, igazolvány-
nyal vannak felszerelve, s az em-
berekkel elhitetik, hogy valóban a
szolgáltatók alkalmazottai. Úgy
tesznek, mintha dolgoznának, vizet
vagy valami mást kérnek, hogy el-
tereljék a figyelmet. Ezt a pillanat-

nyi figyelmetlenséget használják ki,
és a kéznél levő, fogható dolgokat,
pénzt, ékszereket eltulajdonítják. 

Tömbházban a szolgáltatók csak
akkor végezhetnek ellenőrzést, kü-
lönféle munkálatokat, ha azt előre
bejelentik a tulajdonosi társulásnál,
s az közli a lakókkal. A magánhá-
zak lakói maguk kérik a szolgálta-
tók beavatkozását, tehát hívatlanul
nem érkezhetnek. 

Legyenek óvatosak! Pénzt
semmi esetre se adjanak alkalmi lá-
togatóknak semmilyen címen! Még
a javasasszonyoknak sem!

Ha csalók áldozatává váltak,
azonnal értesítsék a rendőrséget!
(m.)

Megjelent a történelmi vetélkedő kiírása
Erdély aranykora a Jancsó Benedek-

emlékverseny idei témája
Másodszor hirdetik meg egész

Székelyföldön a Jancsó Benedek
történelmi emlékversenyt, amely-
nek a 2018/2019-es tanévre szóló
kiírása most jelent meg. A magyar-
országi Jancsó Alapítvány Ko-
vászna, Hargita és Maros Megye
Tanácsával közösen hirdeti meg a
három székelyföldi megyében ta-
nuló 7.-es és 8.-os diákoknak szóló
versenyt. Az idei verseny témája
Erdély aranykora, Bethlen Gábor és
I. Rákóczi György uralkodása.

Háromfős csapatok jelentkezését
várják Kovászna, Hargita és Maros
megye magyar nyelvű iskoláiból.
Iskolánként egy csapat jelentkezhet,
a csapatokban részt vehetnek 7. és
8. osztályos tanulók egyaránt. Min-
den részt vevő csapat mellé felké-
szítő tanárt kell megnevezni. A
vetélkedő első fordulójában egy
írásbeli feladatsort kell a csapatok-
nak megoldani, a feladatsort a Jan-
csó Alapítvány honlapján teszik
közzé 2018. szeptember 20-án. A pá-
lyázati anyagot 2019. február 20-ig

kérik az info@jancsoalapitvany.hu
e-mail-címre megküldeni. A máso-
dik fordulóban, a döntőben a bekül-
dött pályamunkák elbírálása utáni
legjobb 10 csapat vesz részt. A szó-
beli versenyt idén is Sepsiszent-
györgyön tartják 2019 tavaszán. 

A versenyre 2018. október 31-ig
lehet jelentkezni a jelentkezési
űrlap kitöltésével, amit le lehet töl-
teni a www.jancsoalapitvany.hu-ról,
majd azt az info@jancsoalapit-
vany.hu e-mail-címre kell elkül-
deni.

A Jancsó Benedek történelmi
emlékverseny a gelencei szárma-
zású neves pedagógus, publicista
nevét kapta, aki az állami és egy-
házi iskolahálózaton kívüli szabad
oktatás megszervezője és népszerű-
sítője volt, de szakíróként kisebb-
ségpolitikai és nemzetiségtörténeti
tevékenységet is folytatott. A vetél-
kedő célja, hogy a diákokat a szülő-
föld jobb megismerésére
ösztönözzék, felkeltve az érdeklő-
désüket a székelység élete, kultú-
rája, történelme iránt.

Olvasd el, és játssz velünk! 
Ötödik alkalommal szervezi meg idén az Olvasd

el, és játssz velünk! olvasás-népszerűsítő játékát a
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. A vásár
gyermek- és ifjúsági programjainak keretében tar-
tandó játék a szervezők szerint kitűnő lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a gyerekek igényes kortárs irodalmi
alkotásokkal ismerkedjenek meg, és felkeltse az ol-
vasókedvet azok körében is, akik csak barátkoznak a
nyomtatott betűkkel. Az Olvasd el, és játssz velünk!
nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, ta-
valy már nemcsak Maros, hanem Hargita és Kolozs
megyei csapatok is jelentkeztek a több mint három-
száz kis- és nagy diákot megmozgató játékra.

A 24. könyves szemlét megelőző olvasójáték során
a jelentkezőknek előre megadott könyveket kell elol-
vasniuk, majd játékos feladatokat megoldaniuk. A
vásár szervezői három kategóriában – a korosztályok
életkori sajátosságait és olvasói igényeit figyelembe
véve – hirdetik meg a játékot, a következő műveket
jelölve ki az olvasásra: 

1. IV. osztály 
Berg Judit – Kertész Erzsi: A négy madár titka

2. V–VI. osztály
Szabó Róbert Csaba: Vajon nagyi és az aranyásók
3. VII–VIII. osztály
Zágoni Balázs: A gömb
4. IX–XII. osztály
Bódi Attila: Lázadni veletek akartam

A versenyre október 3-ig kell jelentkezniük a há-
romfős csapatoknak, amelyek előválogatón vesznek
részt. A döntőbe jutó csapatok névsorát november 5-
én teszik közzé. A döntősök a 24. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron találkoznak egy újabb já-
tékra.

A kategóriánként első 15 jelentkező csapat az ol-
vasásra kijelölt könyvet ajándékba kapja.

Jelentkezés és további információ kategóriánként: 
anegymadartitka@vasarhely.ro
vajonnagyiesazaranyasok@vasarhely.ro
agomb@vasarhely.ro
lazadniveletekakartam@vasarhely.ro



Magyarország jövőre a világcsoport selejte-
zőjében játszhat a teniszezők Davis-kupa-soro-
zatában. A magyar csapat múlt hét végén hazai
pályán 3-2-es vereséget szenvedett a csehek
legjobbjaitól, így nem sikerült kiharcolnia a
biztos részvételt az elit mezőnyben, a hétfőn ki-
adott világranglista alapján azonban így is a 21.
helyen áll, ezzel elkerülte a kiesést az euro-af-
rikai zóna I-es csoportjába.

Mindez azt jelenti, hogy a Köves Gábor ve-
zette magyarok jövőre
ott lehetnek az átalakí-
tott DK selejtezőjében,
igaz, nem lesznek kie-
meltek, és a jövő hétfői
sorsoláson Argentína,
Ausztria, Belgium, Ka-
nada, Csehország, Né-
metország, Nagy-
Britannia, Olaszország,
Japán, Kazahsztán,
Szerbia és Svédország
közül kapnak majd el-
lenfelet.

Az új rendszer szerint
a selejtezőt február 1-jén
és 2-án rendezik majd,
azaz az eddig megszo-
kott három nap helyett
csupán két napon. To-
vábbi változás, hogy

három nyert játszma helyett két nyert szettre
mennek majd a találkozók, így a pénteki két
egyéni után szombaton egy páros, majd újabb két
egyéni összecsapás következik.

A román csapat is vesztett a múlt hét végén:
a kolozsvári sportarénában rendezett, lengyelek
elleni párharcot a vendégek 3-2-re nyerték, így
Románia az euro-afrikai zóna II-es csoportjá-
ban folytatja, míg ellenfele feljutott a Davis-
kupa élvonalába.

Erre a hétre még szigorú pihenést
írtak elő a szombaton megsérült
Kovácsik Ádám számára, így a
MOL Vidi FC kapusa nem védhet
csütörtökön a BATE Boriszov el-
leni labdarúgó-Európa-liga-mérkő-
zésen. Kovács Tibor csapatorvos a
klub honlapján úgy fogalmazott,
hogy a játékos már túl van a nehe-
zén. A hálóőr a Puskás Akadémia
FC otthonában rendezett bajnoki ta-
lálkozó 71. percében sérült meg,
amikor egy kivetődésénél összecsú-
szott Dejan Trajkovskival.

„Közvetlenül az ütközés után
eszméletlenül terült el a pályán,
azonban az akut ellátást követően
szerencsére gyorsan magához tért.
Azonnal a székesfehérvári kór-

házba szállították, ahol gyors ki-
vizsgálás következett, majd közel
48 órát bent tartották megfigyelés
alatt, de mivel semmiféle neuroló-
giai tünete nem jelentkezett, hétfőn
délelőtt hazamehetett” – mondta a
molvidi.hu oldalnak Kovács Tibor.

A csapatorvos hozzátette, hogy
Kovácsik közérzete jó, és az ütkö-
zéshez képest szerencsés kimene-
telű sérülést szenvedett. „Apróbb,
kozmetikai jellegű sérülésektől el-
tekintve semmi maradandó károso-
dást nem szenvedett. A szája szélét
hét öltéssel össze kellett varrni, va-
lamint egy-két fogát meg kellett
igazítani. A fogak kezelése egyéb-
ként még folyamatban van, hiszen
a következő napokban újabb bea-

vatkozásokra lesz szükség. A héten
mindenképp szigorú pihenés van
előírva számára, aztán majd jönnek
a kontrollvizsgálatok” – folytatta.

A visszatérés időpontját illetően
ugyanakkor egyelőre nem kívánt ta-
lálgatásokba bocsátkozni.

A Vidi FC csütörtökön kezdi meg

szereplését az EL főtábláján, ami-
kor a fehérorosz BATE Boriszovot
fogadja a budapesti Groupama Aré-
nában.

A második mérkőzését is hazai pá-
lyán játszotta, és megnyerte a Ma-
rosvásárhelyi CSM női kézilabda-
csapata az A osztályos bajnokság
keretében.

Bár az ellenfél, a Nagybányai Minaur
fiókcsapata nem rendelkezik a feljutás jo-
gával, igen kemény mérkőzésre lehetett
számítani, hiszen a vendégegyüttes az első
fordulóban legyőzte a tavaly a csoport ne-
gyedik helyén záró Resicabányát. Ezt a fé-
lelmet az első tíz perc cáfolni látszott,
hiszen 8-1-re húzott el a házigada, jól záró
agresszív védelemmel, támadásban pedig
gyors kombinációkkal. Ezt követően azon-
ban egyre többet hibáztak Mihaela Evi ta-
nítványai, és a Minaur megtalálta a
marosvásárhelyi védelem kulcsát. Az el-
lenfél feljött 8-5-re, mielőtt Darie egy hét-
méteresből meg nem törte a CSM hat
perce tartó „szárazságát”. Ezt követően
felváltva dobtak gólt a csapatok a szüne-
tig, a kapusok többnyire csak statisztáltak

hozzá. A félidő végén aztán beállt Ugran
a kapuba Stan helyett, és nagyobb bizton-
ságot adott a hazai védelemnek, így a má-
sodik félidő elejétől a CSM ismét
eredményesebbé vált, hatgólosra növelte
az előnyt, és ezt meg is őrizte az utolsó
percekig, amikor még kettőt tett hozzá.

A marosvásárhelyiek legjobb játékosa
ezúttal a jobbszélső Munteanu volt, aki ki-
lenc gólja mellett csupán egy vagy két do-
bást hibázott el, és ahányszor a támadás
elakadt középen, mindig biztosan lehetett
próbálkozni a jobbszélső megjátszásával.

A marosvásárhelyi csapathoz kapcso-
lódó hír, hogy a mindössze 16 esztendős
bal átlövőt, Andreea Târşoagát Ambros
Martin szövetségi kapitány behívta a fel-
nőtt női kézilabda-válogatottba, a szep-
tember végi központi edzőtáborba. Ez
rendkívüli hír, hiszen marosvásárhelyi ké-
zilabdázót éppen harminc éve, az egykori
Mureşul aranycsapata idején hívtak meg a
román női nemzeti együttesbe.

A 3. fordulóban a CSM a hét végén
Nagyváradra látogat, és az eddigiek alap-
ján csakis a győzelemmel lehet elégedett.
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Bálint Zsombor

Kettőből kettő

Távozik és befejezi a pályafutását Danko Lazovics
A Nemzeti Sport – öltöző környékéről származó – információi szerint befejezi a pályafutását és távozik

a MOL Vidi FC-től a klub szerb légiósa, Danko Lazovics. Az összesen 47-szeres jugoszláv és szerb válogatott
támadó már az edzéseken sem vesz részt, a napokban várhatóan végleg elbúcsúzik Székesfehérvártól és a
csapattól – a magyar lap értesülései szerint ezt már az öltözőben is bejelentették. Úgy tudják, a korábban
többek között a belgrádi Partizan, a Feyenoord, a PSV és a Zenit csapatában is megforduló 35 éves csatár
közös megegyezéssel bont szerződést a magyar bajnokkal. Lazovics 2016 nyarán érkezett a fehérváriakhoz,
azóta 80 tétmérkőzésen 29 gólt és 29 gólpasszt jegyzett, bajnoki címre vezette a csapatot, és európai cso-
portkörbe segítette együttesét. A 2018-2019-es idény nemzetközi menetelése során két gólt szerzett és két
gólpasszt adott – egyet-egyet a Dudelange és egyet-egyet az AEK Athén elleni párharcokban. A MOL Vidi
FC nem kívánta kommentálni az értesülést.

Elfogytak a bérletek a hazai mérkőzésekre
Elfogytak a bérletek a Vidi hazai Európa-liga-mérkőzéseire, és a jegyek a

Chelsea elleni találkozóra, így az angol sztárklubot várhatóan telt ház előtt fo-
gadják a fehérváriak december 13-án a Groupama Arénában. A magyar bajnok-
csapat honlapján olvasható közlemény szerint már csak a fehérorosz BATE és
a görög PAOK elleni hazai találkozókra tudnak belépőt vásárolni a szurkolók.
Mint írták, szombaton indult a nyílt jegyvásárlási időszak, és mind Székesfe-
hérváron, mind Budapesten kígyózó sorok voltak a jegyárusító helyeken, így
néhány óra alatt elfogytak a még szabad bérletek és a Vidi – Chelsea mérkőzésre
szóló jegyek.

A Vidi szeptember 20-án a fehérorosz, november 8-án a görög, míg december
13-án az angol együttest fogadja, mindhárom találkozó 19.55 órakor kezdődik.

Vizsgálat indult a Puskás Akadémia
– Vidi mérkőzésen történtek miatt

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vizsgála-
tot indított a múlt szombati Puskás Akadémia – MOL
Vidi FC OTP Bank Liga-mérkőzés lefújását követően
a pályán történtek ügyében. Erről az MLSZ Twitter-
oldala számolt be hétfő este.

A felcsúti összecsapás a kapus Kovácsik Ádám sé-
rülése miatt elhúzódott, és az Európa-liga csoportkö-
rére készülő bajnokcsapat 2-1-es hazai vezetésnél a
112. percben büntetőhöz jutott. Marko Scepovic 11-
esét Branislav Danilovic hárította. Szőts Gergely já-
tékvezető ezt követően le is fújta a találkozót, az
indulatok pedig elszabadultak: Hadzic szólalkozott
össze a felcsúti kispadon helyet foglalókkal, majd több csapattársa is csatlakozott hozzá – volt, aki nyugtatni
akarta –, a csetepatéban egy pillanatra még Benczés Miklós, a Puskás Akadémia vezetőedzője is a földre
került.

A Puskás Akadémia idénybeli első győzelmét aratta.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 2. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Nagybányai Minaur II

31-23 (17-14)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Dacian Chiriac, Daniel Vlasa (mind-

ketten Beszterce).
Marosvásárhelyi CSM: Stan (Ugran) – Munteanu 9 gól, Bărăbaş 5, Târşoagă 3, Stîngu 3, Bucin

6, Ghemeş (Radu, Darie 3, Moldovan, Bejan, Sângeorzan, Popeanu 2, Bardoşi).
Nagybányai Minaur: Dumanska (Agoston) – Eremic 4, Bochiş, Samanţ 9, Zsolobovics 3, Tovt,

Horj 1 (Roatiş, Asaftei 1, Ivanenko 3, Horge 2).

Sarapova idén már nem teniszezik
Idén már nem lép pályára Marija Sarapova, korábbi világelső teniszező. A női versenyeket szervező WTA

hivatalos honlapja kedden arról számolt be, hogy az ötszörös Grand Slam-győztes orosz játékos a pekingi,
a tiencsini és a moszkvai viadaltól is visszalépett sérülés miatt. A 31 éves teniszező elmondta, sajnálja,
hogy Tiencsinben nem védheti meg címét, ugyanakkor időre van szüksége a teljes felépüléshez. Sarapova
jelenleg a 24. a világranglistán.

A hálóőr a Puskás Akadémia FC otthonában rendezett bajnoki találkozó 71. percében sérült
meg, amikor egy kivetődésénél összecsúszott Dejan Trajkovskival

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 2. fordulójában a következő eredmények születtek:

Temesvári Universitatea – Köröskisjenői Crişul 34-39, Resicabányai CSU – Nagyváradi CSU
21-20, Marosvásárhelyi CSM – Nagybányai Minaur 31-23.

Valkusz Máté játszik a cseh Jíri Vesely ellen a tenisz-Davis-kupa Magyarország – Csehor-
szág osztályozóján a Lurdy-ház parkolójában felállított teniszpályán.    MTI Fotó: Illyés Tibor

Európa-liga: Kovácsik nem védhet a BATE Boriszov ellen

Magyarország a világcsoport 
selejtezőjében játszhat jövőre

Bajnokok Ligája: a mai program
A keddi nyitány után az E, az F, a G és a H csoport első fordulós mérkőzéseivel folytatódnak ma a 2018/19-es szezon

főtáblás küzdelmei a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A program:
* E csoport: Ajax Amsterdam (holland) – AEK Athén (görög) (19.55 óra, TV: DigiSport 1, Look Plus, Telekom Sport 1),

Benfica (portugál) – Bayern München (német) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 3)
* F csoport: Sahtar Donyeck (ukrán) – Hoffenheim (német) (19.55, DigiSport 2, Look Sport, Telekom Sport 2), Manchester

City (angol) – Olympique Lyon (francia) (22.00, DigiSport 4, Telekom Sport 4)
* G csoport: Plzen (cseh) – CSZKA Moszkva (orosz) (22.00), Real Madrid (spanyol) – AS Roma (olasz) (22.00, M4 Sport,

DigiSport 1, Look Sport, Telekom Sport 1)
* H csoport: FC Valencia (spanyol) – Juventus (olasz) (22.00, DigiSport 2, Look Plus, Telekom Sport 2), Young Boys (svájci)

– Manchester United (angol) (22.00)
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A tech-óriásoknak fizetniük kell, ha művészek 
és újságírók munkáját használják fel

A saját leírással kiegészített hiper-
hivatkozások szabadon megoszthatók
Az újságíróknak minden, a
szerzői jogból származó, de a
kiadójukhoz beérkező bevétel-
ből részesülniük kell. Erről sza-
vazott a múlt héten az Európai
Parlament. 

Az EP 438 igen szavazattal, 226
ellenszavazat és 39 tartózkodás mel-
lett fogadta el álláspontját, amelyet a
tagállamokkal folytatott tárgyalások
során képviselni fog. A Parlament
több esetben úgy változtatta meg az
Európai Bizottság eredeti javaslatát,
hogy biztosítsa: a művészek – zené-
szek, előadók és forgatókönyvek szer-
zői –, hírszolgáltatók és újságírók
megkapják a munkájuk után járó fi-
zetséget, amikor munkájuk a külön-
böző megosztó platformokon, például
a YouTube-on vagy a Facebookon, il-
letve a Google News-hoz hasonló hír-
gyűjtő oldalakon megjelenik.
Tisztességes fizetség a művészek 
és újságírók számára, a start-upok
ösztönzése

A parlamenti álláspont szigorítja
az online platformok és aggregátorok
felelősségre vonhatóságát a szerzői
jogokkal kapcsolatban. Az EP szerint
ezen platformok és aggregátorok fe-
lelőssége a gyakorlatban azt jelenti,
hogy amikor szerzői jogi védelem
alatt álló tartalmat tesznek közzé,
akkor fizetniük kell a jogtulajdonos-
nak. Az álláspont konkrétan például
azt kéri, hogy maguk az újságírók, és
nem pusztán a kiadók részesüljenek
ebből a bevételből. A start-upok és az
innováció ösztönzése érdekében
ugyanakkor a Parlament úgy döntött,
hogy a kis- és mikroplatformokat ki-
vonja az irányelv hatálya alól.
A szólásszabadság védelme

A Parlament gondoskodik arról,
hogy a szerzői jogok védelme az in-
ternetre jellemző szólásszabadság
korlátozása nélkül valósuljon meg.

Álláspontja értelmében a cikkekhez
vezető linkek és némi egyéni leírás
megosztása nem jelenti a szerzői
jogok megsértését.

A tartalomszolgáltatók csak olyan
mechanizmus segítségével ellenőriz-
hetik a feltöltött anyagok esetében a
szerzői jogok tiszteletben tartását,
amely elkerüli, hogy „nem jogosulat-
lanul terjesztett művek” is fennakad-
janak a rostán.  Az online
tartalomszolgáltatóknak ezenkívül
gyors, és emberek, nem algoritmusok
által működtetett jogorvoslati mecha-
nizmust is létre kell hozniuk, ahol az
indokolatlanul eltávolított tartalmak
miatti panaszok benyújthatók.
A Wikipédiára és a nyílt forráskódú
szoftverplatformokra nem 
vonatkozik

Az állásfoglalás-tervezet kiemeli,
hogy a Wikipédiához hasonló, online
enciklopédiák nem kereskedelmi
célú feltöltése és a nyílt forráskódú
szoftverplatformok, mint például a
GitHub, automatikusan kívül esnek
a szerzői jogi szabályzásnak alávetett
tartalmak körén.

A szöveg megerősíti a szerzők és
előadóművészek jogait. Ezentúl ha a
szerzői jogok hasznosításáért erede-
tileg kialkudott díj „aránytalanul”
alacsony a művekből származó be-
vételhez képest, akkor további java-
dalmazást kérhetnek attól, akivel
megállapodtak a jogok használatáról.
A jogszabálytervezet szerint a bevé-
telekbe a közvetett bevételt is bele
kell számolni.

A szerzők és előadóművészek a
szerzői jogok kizárólagos átruházá-
sáról szóló szerződést vissza is von-
hatják, amennyiben a védett
teljesítményt hasznosító fél nem él a
jogával. (m.e.)

(forrás: az Európai Parlament Ma-
gyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Az EP kötelező európai keretszabályozást sürget 
„Erős” üzenet a világnak

Sógor Csaba EP-képviselő, az Európai Parla-
ment állampolgári jogi, bel- és igazságügyi
bizottságának (LIBE) tagja a bizottság szep-
tember eleji ülésén kijelentette: ideje meg-
vizsgálni, hogy a tagállamok mennyire
viselkednek felelősen, mennyire tartják be
saját jogszabályaikat. 

Mint mondta, Románia „kiváló példa” a zaklatás,
a gyűlöletbeszéd tolerálása és a kisebbségellenes lég-
kör kialakítása tekintetében. Véleménye szerint egy
komplex EU-s kisebbségvédelmi politika és a kap-
csolódó monitorrendszer kialakítására lenne szükség.

Javaslattevő Nagy József európai néppárti képvi-
selő volt, az általa még júniusban előkészített javas-
lattervezetet vitatták meg az ülésen. Az előkészített
joganyag a kisebbségekre vonatkozó minimumsza-
bályokról szól. A LIBE tagja kritikaként fogalmazta
meg a Bizottsággal szemben, hogy bár a testület más
területeken rugalmasan áll a hatáskörök kiterjeszté-
sének kérdéséhez, a kisebbségi jogok vonatkozásá-
ban ódzkodik attól. 

Nagy József rámutatott, hogy mintegy 50 millió
uniós állampolgár tartozik valamely kisebbséghez.
Véleménye szerint a kisebbségi jogok minimumstan-
dardja nem csökkenteni, hanem növelni fogja a loja-
litást a kisebbségeknek otthont adó tagállamok és az
EU iránt, amely e jogokat garantálja. Kifejtette: ez
egy erős üzenet lenne nemcsak a tagállamokhoz,
hanem az egész világnak, amely által az Európai
Unió a kisebbségvédelmi politikák vonatkozásában
világviszonylatban vezető szerepre tehet szert. Kie-
melte a már elfogadott kisebbségvédelmi dokumen-
tumok érvényesítésének fontosságát, hangsúlyozva,
hogy ezt célozták a koppenhágai kritériumok, ezt cé-
lozza a Minority SafePack nevű kezdeményezés, va-
lamint az általa készített jelentéstervezet is. 
„Csapdahelyzetben az európai nemzeti kisebbségek”

Sógor Csaba elmondta, bár a csatlakozáskor az EU
ellenőrzi a tagjelölt országokban a kisebbségi jogok
helyzetét, csatlakozás után nem történik meg ez a szá-
monkérés. „Az európai nemzeti kisebbségek csapda-
helyzetbe kerültek, amelyből nehéz az EU
támogatása nélkül kiszabadulniuk”, mondta el, ami-
kor beszámolt a Romániában tapasztalható jogsérté-
sekről. Hangsúlyozta: a csatlakozás után egymást
követő román kormányok a nyelvi és kisebbségi
jogok gyakorlatba ültetését opcionálisnak tekintik,
számos eszközzel akadályozzák a kisebbségi nyelvű
iskolák működését és a magántulajdonok visszaszol-

gáltatását, elkezdték a kisebbségi közösségek egyházi
épületeinek visszaállamosítását, rendszeresen zaklat-
ják a kisebbségi vezetőket a nemzeti szimbólumok
használata miatt, a médiában pedig megtűrik a ki-
sebbségekkel szembeni gyűlöletbeszédet. Ezért is
fontos a készülő jelentés. 
Szavazás októberben 

Nagy József az ülés záróbeszédében elmondta,
hogy a meglévő európai kisebbségvédelmi jogi esz-
közök nem igazán hatékonyak, mert nem kötelező ér-
vényűek, a kisebbségi jogok sérülésének sok esete
ismert. Megemlítette, hogy az EU éppen ezért alkotta
meg a csatlakozni kívánó országokkal szemben a
koppenhágai kritériumokat, viszont a már csatlako-
zott országok vonatkozásában a kisebbségeknek
megalapozott igényük van arra, hogy az EU valós ki-
sebbségvédelmi garanciákat adjon. Az Európai Par-
lament felelőssége képviselni a választókat, és
ösztönözni az Európai Bizottságot egy elfogadható
és kikényszeríthető jogminimum megalkotására.

A Nagy-jelentésről októberben szavaz az EP állam-
polgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága. Ezt követi
majd az EP plenáris ülésén való szavazás az anyagról.
Ha a képviselők elfogadják a jelentést, az Európai Bi-
zottság feladata lesz kidolgozni az irányelvet, amelyet
a tagállamok átültetnek a jogrendjükbe.
A LIBE hatáskörei

Az állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottság
(LIBE) hatásköre: * az Unió területén az állampol-
gári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok vé-
delme, beleértve a kisebbségek védelmét, ahogy azt
a szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája
megállapítja, * a nemek közötti, illetve a munkahelyi,
valamint a munkaerőpiaci megkülönböztetésen kívül
a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küz-
delemhez szükséges intézkedések, * az átláthatóságra
és a természetes személyek védelmére vonatkozó jog-
szabályok, tekintettel a személyes adatok kezelésére,
* a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesü-
lésén alapuló térség létrehozása és fejlesztése, külö-
nösen: * a személyek beutazását és mozgását, a
menedékjogot és migrációt érintő intézkedések, * a
közös külső határok integrált irányítására vonatkozó
intézkedések, * a büntetőügyekben folytatott rendőr-
ségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos in-
tézkedések, * a Kábítószer és Kábítószer-függőség
Európai Megfigyelőközpontja, és az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége, az Europol, az Eurojust, a
Cepol és ugyanezen a területen működő más szervek,
hivatalok és ügynökségek, * azon kockázat megálla-
pítása, hogy a tagállamok által közösen vallott elve-
ket valamely tagállam súlyosan megsérti. 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
(MISZ) munkatársai a Varsóban nem-
rég tartott Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet (EBESZ)
éves, emberi jogokról szóló, Emberi
Dimenzió Konferenciáján ismertették
a romániai magyar kisebbség helyze-
tét.

Az eseményen a MISZ jelentését, amelyet
minden évben kiad a szolgálat, és amelyben
fejezetekre bontva méri fel a romániai ki-
sebbségi nyelvhasználat valós állapotát, sze-
mélyesen adták át Henrik Villadsennek, az
EBESZ Kisebbségügyi Főmegbízotti Hiva-
tala igazgatójának.

A szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben Benkő Erika, a
MISZ vezetője hangsúlyozta: „A
nemzetközi fórumokon való kitartó
és folyamatos részvételünk kiemel-
ten fontos. Mert mi tudjuk igazán
kiértékelni közösségünk helyzetét,
és mi tudunk erről érdemben, rész-
letekbe menően és konkrét példákat
felhozva tájékoztatni. Fontos ez
abban a tekintetben is, hogy a
román külügy rendszerint részt vesz
ezeken a fórumokon, és meglehető-
sen rózsásan festi le a romániai
nemzeti közösségek – köztük a ma-
gyar – helyzetét, holott nagyon jól
tudjuk, hogy ez a legkevésbé sem
fedi a valóságot. Mi azt tartjuk fel-
adatunknak, hogy ezt a valóságot
fehéren-feketén megjelenítsük, és a
problémákra rávilágítsunk”. 

A főleg a kisebbségi nyelvi jogok
betartásának vizsgálatával foglal-
kozó jogvédelmi szolgálatot Imre
Erika és Zsigmond József, az intéz-
mény munkatársai képviselték a
konferencián, kiemelt hangsúlyt

fektetve arra, hogy a jelenlevőket a romániai
nemzeti kisebbségek nyelvi jogairól tájékoz-
tassák. Aláhúzták, Romániában a kisebbsé-
gek anyanyelvének használata a
közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban
továbbra is számos problémát vet fel. Ezt iga-
zolja többek között az Európa Tanács idén ki-
bocsátott két Romániáról szóló jelentése is.
Románia elnöke az alkotmánybíróságon 
támadta meg az új közigazgatási kódexet 

A közlemény kiemeli: a nemzeti kisebbsé-
gek nyelvi jogait tömörítő törvényi keret ko-
rántsem koherens, az erre vonatkozó
előírások számos jogszabályban vannak szét-

szórva, és nincs egy egységes törvény, amely
a kisebbségek anyanyelvének használatára
vonatkozna. Bár az érvényben lévő törvények
általában megengedőek, ezeknek az alkalma-
zására, valamint ellenőrzésére vonatkozó
konkrét előírások gyakorta hiányosak. Nem
mindig tisztázott az sem, hogy kit terhel a fe-
lelősség, ha ezek a nyelvi jogok nincsenek
tiszteletben tartva.

Az utóbbi években számos, a nemzeti ki-
sebbségek nyelvi jogainak bővítését célzó
próbálkozás volt, melyek ez idáig sajnos si-
kertelennek bizonyultak. Tavaly például egy
ilyen törvénytervezet elfogadását utasította el

a parlament, részben a téma kapcsán elterjedő
magyarellenes médiahangulat miatt. A legú-
jabb ilyen próbálkozás az új közigazgatási
kódex. Ez a törvénykönyv számos, a kisebb-
ségek anyanyelvhasználatára vonatkozó ren-
delkezést is tartalmaz, amelyet azonban
Románia elnöke nemrég megtámadott az al-
kotmánybíróságon. Ezek sajnos nem egyedi
esetek. Romániában folyamatosan elutasíta-
nak minden olyan próbálkozást, amely a
nyelvi jogok kibővítésére irányul, ez pedig az
állami szervek iránti bizalmatlanságot erősíti
a kisebbségek körében.
A jogszabályok alkalmazására vonatkozó
konkrét előírásokra lenne szükség

A román államnak el kell köteleznie magát
egy átfogóbb megközelítés mellett, a nyelvi
és kisebbségi jogok minél szélesebb körű biz-
tosításának érdekében. Ez pedig csakis egy

olyan törvényi keretben lehetséges,
amely a jogszabályok alkalmazá-
sára vonatkozó konkrét előírásokat
is tartalmaz, illetve biztosítja az
ehhez szükséges erőforrásokat. A
megengedő jogi kontextus önmagá-
ban semmit sem jelent, ha nincse-
nek mögötte olyan pozitív
intézkedések, amelyek biztosítják a
törvények alkalmazását.

A nemzetközi szervezeteknek je-
lentős szerepük van abban, hogy a
kisebbségi és nyelvi jogok alkalma-
zásának a teljes folyamatát fel-
ügyeljék, kezdve egy átlátható és
széles körű törvényi kerettel.
Ugyanakkor arra is külön hangsúlyt
kell fektetniük, hogy az államok
biztosítsák a törvények alkalmazá-
sához szükséges humán- és pénz-
ügyi erőforrásokat, és ilyenképpen
elejét vegyék annak, hogy a nyelvi
jogok betartásával járó költségek a
kisebbséghez tartozó állampolgáro-
kat terheljék – olvasható a MISZ
közleményében. (mózes)

Továbbra is probléma Romániában a kisebbségek anyanyelvhasználata
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az EBESZ-konferencián

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ Marosvásárhelyen egy
kétszobás, bútorozott tömbházlakás az
orvosi egyetem közelében. Bővebb
információ a 0365/428-592-es
telefonszámon.  (1969)

ELADÓ a Rózsák terén levő
négyemeletes tömbházból az első
emeleti kétszobás lakás. Érdeklődni a
0745-923-709, 0365/803-598-as
telefonszámon. (1974)

ELADÓ 2 szobás, földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utcában. Tel. 0748-151-982.
(10382)

LAKRÉSZ külön bejárattal, bebúto-
rozva, az orvosi egyetem közelében
magánházban kiadó. Tel. 00-49-
15789198286. (1946-I)

KERESEK egy- vagy kétszobás, udvaros
házat albérletbe vagy megvételre. Tel.
0748-498-357, 0773-345-605. (10429)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(10377)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10376)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(10377)

ELADÓ 4-es váltóeke, 165 cm-es tárcsás
kasza. Tel. 0743-860-354, 0745-404-666.
(10438)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Balogh Erzsébet névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (1975)

ELVESZTETTEM Kozomos Coloman
névre szóló könyvtári belépőmet,
ingyenes autóbuszbérletemet,
egészségügyi kártyámát. Semmisnek
nyilvánítom. (1977)

MINDENFÉLE

A 4-ES SZÁMú ÁLTALÁNOS IS-
KOLÁbAN 1968-ban VIII. osztályt
végzők megtartjuk az 50 éves találko-
zót szeptember 28-án. Az esemény-
nyel kapcsolatosan keressük
BORSOS ÉVA, KALI MÁRTA, KELE-
MEN ANNA és SZABÓ ANNA volt
osztálytársainkat. Információkat a
0745-018-791 és 0722-202-396-os
telefonokon várunk. (1966-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100) 

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701) 

bÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

VÁLLALOK bármilyen hegesztési
munkát, tetőfedést, cserepezést, Lin-
dab-lemez-felszerelést, külső-belső
munkát. Tel. 0736-538-198. (10274-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

VÁLLALUNK bármilyen tetőkészítést és
manzárdkészítést, sürgősségi javítást,
cserépforgatást (bármilyen cseréppel).
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0740-
389-928. (10340)

MEGEMLÉKEZÉS

„Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökké itt
marad.”
(Reményik)
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
pókai születésű DObAI
EMMÁRA szül. NAGY EMMA
halálának második évfor-
dulóján. Pihenésed legyen
áldott, drága jó édesanyám!
Drága emlékét örökké őrzik
szerettei. (10410)

„Mindig mások a napok,
de az érzések ugyanazok: 
hiányérzet, szeretet, fájdalom, 
s egy néma sírhalom.”
Szomorú szívvel és soha el
nem múló fájdalommal
emlékezünk szeptember 19-
én a nyárádszeredai TORDAI
ISTVÁNRA halálának 15.
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Felesége, Erzsi,
lánya, Matild, veje, Laci és két
unokája: Soma, brigitta és
családja. Nyugodj békében!
(10282)

A mosolyod még most is
látjuk, idézzük szavaid, pedig
már 12 éve az égből figyeled
lépteink. Érezzük, vigyázol
ránk onnan fentről,
lelkünkhöz szólva a
végtelenből. Maroknyi fény,
tengernyi bánat és mélységes
csend maradt utánad. 
Soha meg nem szűnő
fájdalommal emlékezünk
LÁSZLÓ IDA-ÉVA volt
nyárádszentbenedeki lakosra.
Tovább kell menjünk, és éljük
az életünk, de veled elveszett
valami belőlünk. Jutalmad
legyen örök boldogság a
mennyekben, maradjon meg
emléked mindannyiunk
szívében. Örök álmod őrizze
béke és nyugalom,
szívünkben örökké élni fogsz,
mert szerettünk, és hiányzol
nagyon. Szerettei. (mp.-I)

Egy pillanat, és mindennek
vége,
Olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe.
Maradt a bánat s egy csendes
sírhalom, 
Szerető szívünkben az örök
fájdalom.
Szomorú  szívvel emlékezünk
szeptember 19-én ifj.
DEMETER ISTVÁNRA hirtelen
halálának hatodik évfor-
dulóján. Míg éltél, szerettünk,
s míg élünk, soha nem
feledünk! Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Edit és két lánya,
Iringó és Jázmin. (10443-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy  a drága férj,
édesapa, nagytata, testvér, nagy-
bácsi, após, vő, sógor, apatárs,
rokon, barát és szomszéd, a ki-
bédi születésű marosvásárhelyi
lakos, 

DÓSA VENCEL 
(Győző) 

a Számológépgyár 
volt dolgozója 

hosszas betegség után, életének
68., házasságának 45. évében
csendesen megpihent. 
Temetése 2018. szeptember 20-
án 14 órakor lesz a református
temetőben. Drága emlékét
örökké megőrizzük szívünkben. 

Gyászoló szerettei. (1970-I)

Csak szótlanul elmentél, s tőlünk
még el sem köszöntél. Csak hir-
telen itthagytál, s erről egy szót
se szóltál. 
Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel búcsúzunk 

DÓSA VENCELTŐL. 
Gyerekei: Ildikó, Tibi, Évi, 

unokái: Szabolcs, Remi, balázs,
Hugo, Esya, veje, Sándor,

menye, Catty. 
Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes!  (1972-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédapa, testvér, após, rokon
és jó barát, a nagyfülpösi szüle-
tésű 

UNGVÁRI bÉLA 
erdész 

86 éves korában elhunyt. 
Temetése a fintaházi családi ház-
tól lesz csütörtökön, szeptember
20-án 13 órától. Nyugalma legyen
csendes!  

Gyászoló szerettei. (1978-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzom volt
anyósomtól, JURJ KATALIN-
TÓL. Nyugodjon békében!
Őszinte részvétem a gyászoló
családnak. Szikszai Zoltán 
István. (1968-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasz-
talat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává
szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT
PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62673-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel. 0731-824-217. (20522-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Tel. 0744-644-026. (20531-I)

A PROELCONS KFT. sürgősen  alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT,
FESTŐKET, HEGESZTŐKET és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁ-
SOKAT. Tel. 0265/256-188, 0744-556-236. (62714)

SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK Marosvásárhelyen: VIL-
LANYSZERELŐ, TECHNIKUS, MESTER, ANRE-kurzus, ARCHI-
VÁLÓ, ADATVÉDELMI FELELŐS, más tanfolyamok kérésre. Tel.
0731-150-389. (62715)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Álláshirdetés
Küküllőszéplak Község Polgármesteri Hivatala 2018. október

11–15. között versenyvizsgát szervez egy szerződéses SOFŐRI – bul-
doexkavátor-kezelő – állás betöltésére. 

Feltételek: gépkezelői szakiskola, hajtási engedély (B és TR kate-
gória), 10 év régiség. 

Az iratkozási dossziék benyújtásának határideje: 2018. 10. 03.
További információk a 0265-456-190 telefonszámon 

vagy személyesen a hivatalban. 
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A Népújság 
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROSVÁSÁRHELYI APICOLA KFT.
MÉHÉSZTANFOLYAMOT szervez 
a méhészmesterség gyakorlására. 

A tanfolyamot elvégzők a munkaügyi és a tanügyminisztérium által
elismert diplomát kapnak. 
Iratkozni az APICOLA KFT. 1918. December 1. út 35. szám alatti
székhelyén lehet 2018. október 31-ig, az alábbi  iratokkal:
• személyazonossági igazolvány másolata
• végzettséget igazoló diploma vagy legalább nyolc osztály elvégzését
igazoló bizonyítvány  másolata 
• orvosi igazolás
Részvételi díj 400 lej, diákoknak, egyetemistáknak 300 lej. 
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