
Budapesti vendég-
előadások 
a Stúdióban
Két budapesti színház társulata érke-
zik Marosvásárhelyre október 25-e és
28-a között – tájékoztatott nemrég a
vendéglátó Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem Stúdió Színháza. A két
fővárosi teátrum két produkciót játszik,
de három vendégelőadást tart a Köte-
les utcában.

____________5.
Növekedhet 
a támogatások
összege 
Az erre vonatkozó javaslatokat a far-
merek szervezetével való konzultációk
nyomán elküldték jóváhagyásért az
Európai Bizottsághoz. 

____________6.
Mi a reformáció?
A protestánsok a reformáció ünnepét
október 31-én, a római katolikus test-
véreink pedig a mindenszentek napját
november 1-jén, illetve a halottak nap-
ját november 2-án ünneplik. Azt már
kevesebben tudják, hogy ezek a
napok szorosan kapcsolódnak egy-
máshoz.

____________7.
A frankhitelek 
lejre váltása 
egyelőre 
nem esedékes
A kormány alkotmányossági kifogást
emelt a parlament által egyhangúlag
megszavazott, a svájci frankban fel-
vett lakossági hitelek lejre váltásáról
szóló törvény ellen, így a jogszabályt
egyelőre nem lehet kihirdetni. 

____________8.

Életesély
Az ígéretekhez képest egy hónapos késéssel, várhatóan

november második felében írható ki 21 új gyógyszerkészít-
mény, amelyek a legkorszerűbb terápiát jelentik bizonyos
daganatos, illetve szív- vagy idegrendszeri  betegségben
szenvedő páciensek számára. Az ártámogatott gyógyszerek
befogadási folyamata végéhez ért, elkészült 17 terápiás
protokoll, amelyeket az Országos Gyógyszerügynökség jó-
váhagyott, és a Hivatalos Közlönyben való megjelenésüket
követően felírhatók, a betegek  kiválthatják. Addig azonban
van még egy hónap, ami alatt közvitára bocsátják a terve-
zetet. Sok beteg számára  ez a 30 nap versenyfutás az idővel
az életért. A jó hír azonban mégis az, hogy a vese-, vastag-
bél-, végbél-, tüdő-, petefészek-daganatos betegek, a leu-
kémiában, a szklerózis multiplexben vagy éppenséggel a
krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő páciensek
számára új életesély nyílik. 

A társadalombiztosító által finanszírozott terápiák beve-
zetését közlő szaktárca arról nem nyilatkozott, hogy milyen
feltételekhez kötik az új kezelésekhez való hozzáférést, mint
ahogy történt a C típusú hepatitiszben szenvedő betegek
esetében (például költség-volumen szerződések beveze-
tése), és egészen pontos statisztikai adatok hiányában bi-
zonyára nagyon gyorsan kimerül a minisztérium által
felsorolt betegkategóriák kezelésére szánt keretösszeg. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Az elfogadás varázsa címszóval villám-
csődületet szervezett hétfő délután a
marosvásárhelyi Színház téren az Alpha
Transilvană Alapítvány, amelynek célja
a fogyatékkal élőkhöz való viszonyulás
megváltoztatása. 

Augusztus végén indult és novemberben
zárul Az elfogadás varázsa – az akadályok le-
küzdése a művészet és zoopedagógia segítségé-

vel című projekt, amit az Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium finanszíroz, költségvetése közel 25
ezer lej, ebből 10 százalék az alapítvány hozzá-
járulása. A projektnek köszönhetően a művésze-
tek, a zene és a tánc, illetve az állatokkal való
érintkezés révén szerezhetnek új tapasztalatokat,
tanulhatnak, fejlődhetnek a marosvásárhelyi
Alpha Transilvană Alapítványhoz járó fiatalok.

A kezdeményezés célja egyrészt a nonformá-
lis tanulás népszerűsítése a fogyatékkal élő fia-
talok és fiatal önkéntesek körében, az ilyen

jellegű tanulási tevékenységek alkalmazása a
sérült fiatalok szakmai integrációjában, illetve
a közösségi életben való részvételük elősegítése. 

A projekt keretében zajló kulturális tevékeny-
ségek zene- és táncműhelyekre épülnek, csúcs-
pontjuk Az elfogadás varázsa nevű kampány,
amelynek során a sérült fiatalok és az önkénte-
sek a megye különböző településein flashmobot
szerveznek. A villámcsődületre Marosvásárhe-
lyen, Szászrégenben, Segesváron, Radnóton,

(Folytatás a 4. oldalon)
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Hétfőn vette át a Maros Megyei Ta-
nács a Beresztelke és Marossárpatak
közötti megyei úton elvégzett munká-
latokat. „A 154J jelzésű Beresztelke–
Vajdaszentivány–Marossárpatak közötti
megyei út szélesítése a 10+800-13+900
km szakaszon” elnevezésű projekt kere-
tében 1,2 km-es szakaszon szélesítették
az utat, és további 1,8 km-en kátyúztak,
illetve kijavították a padkákat. Az útja-
vításra, a tervezésre és kivitelezésre
2015-ben kötött szerződést a Maros
Megyei Tanács, a kivitelezési munká-
latok azonban csak idén áprilisban
kezdődtek el. A tervezési munkálato-
kat a Promer Cons Kft. végezte, a ki-
vitelező pedig a Marosi Utak és Hidak
Kft. volt. A szerződés összértéke
1.180.376 lej, héa nélkül. 

A Beresztelke és Marossárpatak kö-
zötti megyei út felújítását a következő
időszakban folytatni fogja a Maros
Megyei Tanács, ennek érdekében idén
júliusban elfogadta a tervezett beruhá-
zás műszaki-gazdasági iratait és mű-
szaki-gazdasági mutatóit egy további
8 és fél km-es szakasz szélesítésére a
0+000 – 0+631 és a 4+726 – 12+684
kilométerek között. A kivitelezési
munkálatok egy többéves szerződés
keretében valósulnak majd meg, a ren-
delkezésre álló források függvényé-

ben. A Maros Megyei Tanács arra tö-
rekszik, hogy az év során minél több
megyei úton végezzen felújítási, javí-
tási és karbantartási munkálatokat, a
prioritások és a költségvetés függvé-
nyében. 

A megyei önkormányzat egy hete
vette át a befejezett körforgalmat, ame-
lyet a Marosvásárhely és Marosszent-
anna közötti 135B jelzésű megyei út,
illetve a Marosvásárhely és Mezőbánd
közötti 152A jelzésű megyei út talál-
kozásánál alakítottak ki. 

Jelenleg folynak a felújítási munká-
latok az Erdőszentgyörgy–Bözödúj-

falu és a Hargita megye határáig tartó
megyei úton (a 136-os jelzésű úton
1+900-8+830 km közötti szakaszán, il-
letve a 136A jelzésű út 0+000-3+339
km között). 

Novemberben két munkálat átvétele
van beütemezve, a Szeben megyei ha-
tárt Apolddal és Segesvárral összekötő
106-os jelzésű úton egy betonhidat
adnak át a felújítás után, a 151B jel-
zésű megyei úton pedig szintén egy ki-
sebb méretű hidat fognak befejezni. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája 

Emléktábla-avató 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából konferenciát szervez Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusa a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Karán. Az október 27-én tartandó rendezvény 9.30 órakor
kezdődik a 114-es előadóteremben, nyitóbeszédet mond
Zsigmond Barna Pál főkonzul, valamint Dávid László rek-
tor. Ezt követően Horváth Miklós, Tófalvi Zoltán, Benkő Le-
vente és Pál-Antal Sándor tartanak előadásokat, az
ünnepség 12 órakor az 1956-os emléktábla-avatóval, va-
lamint A magyar szabadság éve című kiállítás megnyitó-
jával folytatódik az egyetem aulájában. 

Külföldi küldöttség a katasztrófa-
védelmi felügyelőségnél

Tizenkét tagú angliai és németországi küldöttség, az Ope-
ration Sabre humanitárius szervezet tagjai érkeztek vasár-
nap a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőséghez.
A küldöttség ma 10 órakor egy tűzoltóautót ad át a magya-
rói önkéntes alakulatnak. 15 órakor nyílik meg a megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség szovátai munkapontja, ez
alkalomból a küldöttség a szovátai önkéntes tűzoltókat is
megajándékozza egy tűzoltóautóval. 27-én, csütörtökön
reggel 9 órakor az Operation Sabre szervezet kitünteté-
sére kerül sor a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség
marosvásárhelyi székhelyén. 

Rajzpályázat 
A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Or-
szágos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet rajzpályázatot hirdet
Jézus és tanítványai témakörben. A felhívás általános is-
kolás gyermekeknek szól, akik pályázatai két korcsoport-
ban kerülnek elbírálásra: az I-IV., illetve az V-VIII. osztályos
kategóriában. Egy személy három rajzzal pályázhat. A pá-
lyaműveket az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet cí-
mére várják: 400105 Kolozsvár/Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989. nr. 9, Kolozs megye/jud. Cluj. Beküldési
határidő: november 2.

Dávid Ferenc-emlékzarándoklat
A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Or-
szágos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2016. no-
vember 5-én, szombaton szervezi meg a XIX. Dávid
Ferenc-emlékzarándoklatot Dévára. A zarándokok a vár-
ban 14 órától ünnepi istentiszteleten vesznek részt. Szol-
gálatvégzők: Bálint Róbert Zoltán (Mészkő),
Koppándi-Benczédi Zoltán (Délnyugat-erdélyi Szórvány-
egyházközség), Fülöp Júlia (az Országos Dávid Ferenc If-
júsági Egylet elnöke), Vagyas Attila (a Gondviselés
Segélyszervezet központi munkatársa, beszolgáló lelkész,
Bukarest). Fellép az árkosi unitárius egyházközség ének-
kara, vezényel Márk Attila énekvezér. A köszöntőbeszéde-
ket követően a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius
Karának hallgatói és az ODFIE tagjai várjátékokat adnak
elő. A zarándoklat gyertya- és fáklyagyújtással, koszorú-
zással ér véget. A Melite Házban kora délután felavatják a
szombathelyi Apáczai Csere János Alapítvány által ado-
mányozott Dávid Ferenc-szobrot. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma DÖMÖTÖR, holnap
SZABINA napja. 

SZABINA: a Szabin férfinév
női párja, jelentése: a szabinok
népéhez tartozó nő. 

26., szerda
A Nap kel 

7 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 15 perckor. 
Az év 300. napja, 
hátravan 66 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Festészeti kiállítás 
a Kövesdombon

Doszlop Lídia Naómi festészeti tárlatát Gáspár Sándor
szerkesztő nyitja meg vasárnap, a déli istententisztelet
után, a Kövesdombi Unitárius Egyházközség Bözödi
György termében. Az esemény házigazdája Kecskés
Csaba lelkész-esperes, közreműködik Kilyén Ilka szín-
művész.

Szabadságharcaink emlékezete
Október 27-én, csütörtök este 19 órakor a Vártemp-
lomban vetítéssel egybekötött előadás lesz Szabad-
ságharcaink emlékezete Itáliában (1848-1956)
címmel. Előadó Horváth Zoltán György budapesti
egyetemi oktató.

Slam poetry a G-ben 
November 3-án 20 órától a marosvásárhelyi G kávé-
zóban az SPM csapata a szezont megnyitó Open
Micra rendezvényre várja a slam poetryt kedvelőket és
előadókat. A benevezőknek egy vagy két két szöveget
kell elmondaniuk. Lesz KaraoGé is, amelyet Szabó

János Szilárd (Lali) elsőéves színművészetis hallgató
vezet. A rendezvényt hangulatos buli zárja. 

A 12-es kórterem – színházi 
előadás 

November 3-án, 4-én és 5-én az Ariel Színházban
vendégszerepel a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió
Színház A12-es kórterem című felnőttelőadással. A
darabot Tóth Krisztina művei alapján a marosvásárhe-
lyi Barabás Olga írta és rendezte. A 14 éven felüliek-
nek ajánlott előadás mindhárom alkalommal 19 órától
kezdődik. A helyek száma korlátozott, ezért helyet a
következő telefonszámon lehet foglalni (sms-ben is)
munkanapokon 10 és 16 óra között: 0752-227-011. Az
előadás időtartama 1 óra 30 perc.

Humor forte 
A Hahota Színtársulat 30. évfordulójára készült Humor
forte című ünnepi előadását november 5-én, szomba-
ton és november 6-án, vasárnap este 7 órától a Maros
Művészegyüttes előadótermében ismét láthatja a kö-
zönség. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina,
Gönczy Katalin és Szőlősi P. Szilárd. Rendező: Ko-
vács Levente. Jegyek már kaphatók a Maros Művész-
együttes és a Kultúrpalota jegypénztáránál.

RENDEZVÉNYEK
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. október 25.

1 EUR 4,4909
1 USD 4,1260

100 HUF 1,4577
1 g ARANY 168,3812

IDŐJÁRÁS
Borús égbolt, eső várható
Hőmérséklet:
max. 120C
min. 60C

Megyei hírek

Átadták a Beresztelke és Marossárpatak közötti
megyei út felújított szakaszát 

Sorsolás a Bernády Házban ma 16 órakor!
A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja a szptemberi Népújság-kosár

sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea utca 6. szám). Gazdára
talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-sZEpTEMBEr (kosaranként
100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges
előfizető – okTÓBEr nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).

Emberjogi tréning 
A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a Tom

Lantos Intézettel partnerségben szakképzéssorozatot
szervez Marosvásárhelyen. A képzéssorozat első
programja október 27-29. között, a második és egyben
záró tréning (előreláthatólag) december 13-16. között
lesz. A képzéssorozat célja az emberjogi, kisebbségi
jogi perek, hatósági kisebbségi jogi ügyek stratégiai
fontosságának kihangsúlyozása, a kisebbségvédelmi
szakemberek, jogászok, ügyvédek ösztönzése arra,
hogy munkájuk során kisebbségvédelmi jogi eljárá-
sokat, pereket kezdeményezzenek. Az előadók emberi
jogvédelmi és kisebbségi jogvédelmi szakemberek:
Verhás Evelin, a Tom Lantos Intézet keretében mű-
ködő Emberi és kisebbségi jogok című program ve-
zetője, dr. Karsai Dániel ügyvéd és Dabis Attila, a
Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koordinátora.

Vállalkozói program 
a Nyárádmentén 

Október 28-áig, péntekig várják azokat a jelentkezőket a
Nyárádmente Kistérségi Társulás irodájába, akik benevezné-
nek a vállalkozásfejlesztési programba. Az érdeklődők hasz-
nos információkat kaphatnak a vállalkozás indításáról,
működtetéséről, ugyanakkor marketing-alapismeretekkel gaz-
dagodhatnak és a vállalkozási tevékenységet támogató info-
kommunikációs megoldásokkal is megismerkedhetnek.
Ezenkívül közgazdasági, finanszírozási, kommunikációs és
tárgyalástechnikai alapfogalmakkal is gazdagíthatják ismeret-
tárukat. A szakértői csapatban részt vesz pénzügyi szakember,
könyvelési szakember, marketinges, infokommunikációs szak-
értő, jogász és természetesen kertészmérnök is. A szimulációs
környezet miatt a vállalkozói ismeret mellett a kertészkedés
alapjaival is meg kell ismerkedniük a résztvevőknek. 
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Ismét napirendre kerül 
a Marosvásárhely – Jászvásár
autópálya terve

A megvalósíthatósági tanulmányok licitjével a követ-
kező időszakban ismét napirendre kerül a Marosvá-
sárhely – Jászvásár – Ungheni autópálya terve –
mondta el kedden az Europa FM rádiónak adott in-
terjújában Sorin Buşe szállítási miniszter. A miniszter
szerint november végéig meghirdetik a Marosvásár-
hely – Jászvásár – Ungheni, illetve a Marosvásár-
hely – Gyergyóditró és a Gyergyóditró – Karácsonkő
(Piatra Neamţ) pályaszakaszok megvalósíthatósági
tanulmányainak licitjét. Buşe azt mondja: a megva-
lósíthatósági tanulmány licitje néhány hónapot tart,
ehhez jön hozzá további kilenc hónap, amely alatt
elkészül maga a tanulmány. Ez alól kivételt képez a
nehezebb, a Gyergyóditró-Karácsonkő szakasz,
ahol a hegyeken áthaladó út megvalósíthatósági ta-
nulmányának elkészítése két évet is eltarthat. (Ager-
pres)

Részben alkotmányellenes 
a hitelcseretörvény

Részben alaptörvénybe ütközőnek nyilvánította és
feltételekhez kötötte a jelzáloghitel-törlesztést kiváltó
ingatlanátadásról szóló törvény egyes előírásainak
alkalmazását az alkotmánybíróság kedden. A május
közepén hatályba lépett törvény azt teszi lehetővé,
hogy egy hiteles önként átadja a banknak az ingat-
lanfedezetet, és ezzel megszabadul a teljes adós-
ságától, akkor is, ha az ingatlan értéke ma már nem
fedezi a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezett-
ségeit. A törvény egy sor rendelkezésének alkotmá-
nyosságát csak azzal a feltétellel fogadta el a
testület, ha a bíróság ellenőrzi, hogy a szerződés-
szerű teljesítést olyan körülmények akadályozzák-e,
amelyeket a hitelfelvételkor nem lehetett előre látni.
(MTI)

Bekérették 
a budapesti orosz nagykövetet

A Külgazdasági és Külügyminisztériumba (KKM) ké-
rették Oroszország budapesti nagykövetét. A talál-
kozón a tárca világossá fogja tenni: senkitől sem
viseljük el, hogy megalázó módon beszéljen az
1956-os forradalomról és annak hőseiről – közölte a
minisztérium kedden az MTI-vel. Az LMP a nap fo-
lyamán szorgalmazta, hogy a külügyi tárca hívja be
az orosz nagykövetet, mert az orosz állami televízi-
óban pogromnak nevezték az 1956-os forradalmat.
Dmitrij Kiszeljov, az orosz állami média igazgatóhe-
lyettese pedig – idézték fel – az állami orosz televízió
egy műsorában az első „színes forradalomnak” ne-
vezte 1956-ot és azt sejtette, hogy nyugati hatalmak,
vagyis az Egyesült Államok állt a forradalom mögött.
A műsorban azt is állították – írta az LMP –, hogy ez-
rével engedtek el nácikat a börtönökből. (MTI)

Az új gyógyszeres kezelések ugyanis többszörösébe
kerülnek az eddigi terápiáknak, amelyekre sosem jutott
elég pénz. Már önmagában az egészségügyi programba
bejutni, a várólistára felkerülni is nagy teljesítmény
volt, a szuper drága gyógyszerekhez ingyen  hozzáférni
kész csoda. (Igaz, némely kórházakban egy aszpirinhoz,
kötszerhez, egy 1 lejes, röntgenfelvétel rögzítéséhez el-
engedhetetlen CD-hez hozzájutni szintén felér egy ki-
sebbfajta csodával.)

Mindazonáltal a súlyos betegek kezelése szempont-
jából fontos előrelépést jelent a legkorszerűbb kezelés-
módok bevezetése, annál is inkább, hogy némely
diagnózist a vezető halálokok közt tartanak nyilván. Az
is jó hír az érintett – és ezután már nem egyedi méltá-
nyosságra utalt – betegek számára, hogy a terápiás pro-
tokollok kidolgozása a szokásosnál hamarabb lezajlott
(a reumatológiai betegségek esetében például 9 hóna-
pot tartott), és ha minden igaz, november végén már ki
lehet váltani az új készítményeket. Persze, ha nem lesz-
nek, mint szokott, közbeszerzési buktatók. 

Az egészségügyi minisztériumban az illetékes szakbi-
zottságok nemcsak a korszerű kezelésekre dolgozták ki
az útmutatót, hanem 60 már meglévő  terápiás proto-
kollt felülvizsgáltak (például a diabétesz, C típusú he-
patitisz, Alzheimer-kór, Parkinson-kór stb.  esetében),
ami várhatóan az érintett betegek gyógyulási esélyeit,
illetve életminőségét javíthatja. Feltéve, hogy mindenre
lesz pénz, és nem csak a választási kampány részét ké-
pezi a nagy lendület.

Életesély
(Folytatás az 1. oldalról)

Élénk reakciókat váltottak ki azok az óriásplakátok,
amelyekkel az RMDSZ még a tulajdonképpeni vá-
lasztási kampány előtt kívánta megszólítani az er-
délyi nagyvárosok lakosságát.

A múlt hét végén Kolozsvár és Nagyvárad határában kitű-
zött román nyelvű óriásplakátokon a következő szöveg áll:
Megmentjük Kolozsvárt (Nagyváradot)! Bukaresttől. Az adó-
ink Erdélyt gazdagítsák. Ne a fővárost! A zöld-fehér plakáton
az RMDSZ logója és honlapcíme látható.

A plakátok élénk reakciókat váltottak ki, elsősorban a kö-
zösségi médiában, de a különböző blogokon és a hírtelevízi-
ókban is. A nacionalista hangvételű Antena 3 televízió
meghívottjai Románia titkos feldarabolási tervéről beszélget-
tek a plakátok kapcsán egy műsorban. A tévé egyik ismert mű-
sorvezetője, Radu Tudor a blogján ellenjavaslatként azt
kezdeményezte, hogy szabadítsák meg Bukarestet az
RMDSZ-től.

A PSD Kolozs megyei szervezete hétfőn elszakadáspárti
retorikával vádolta az RMDSZ-t, mely – szerinte – a ‘90-es

évek hangulatát idézi. Úgy vélte, hogy a választási üzenet
mind gazdaságilag, mind pedig morálisan elhibázott.

A Transindex portálon kedden közölt véleménycikkében
Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnök csodálkozásának
adott hangot amiatt, hogy egyesek csak most veszik észre: az
RMDSZ számára 26 éve Erdély élvez elsőbbséget. A kam-
pányfőnöki tisztséget is betöltő politikus arról tájékoztatott,
hogy nyolcféle óriásplakátot helyeztek ki Erdély nagyvárosa-
iban. Ezek egyikén például azt mondják, hogy olyan Erdélyt
akarnak, „ahol az autópálya aszfaltból van, és nem papírból”.

„Decentralizálásról és szubszidiaritásról beszélünk, amikor
követeljük, hogy az adóink ne Bukarestet gazdagítsák. Azt
kérjük, amit mindig is kértünk: építsük le a központosított ál-
lamot, bízzunk meg a helyi és megyei önkormányzatokban,
adjunk át minden lehető hatáskört és az ezzel járó forrásokat.
A külügyi és védelmi területeken kívül nem indokolt Buka-
restben központosítani. Úgy gondoljuk, hogy ami jó Erdély-
nek, az jó Romániának” – fogalmazott írásában Kovács Péter,
az RMDSZ ügyvezető elnöke. (MTI)

Élénk vitát váltottak ki 
az RMDSZ kampány előtti óriásplakátjai

Ország – világ
Vádalkut kötött a szervezett bűnözés és terrorizmus
elleni ügyészséggel (DIICOT) az izraeli Black Cube
nyomozóiroda két, Romániában hatósági felügyelet
alá helyezett ügynöke, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy illegális módszerekkel próbáltak kompromit-
táló információkat gyűjteni Laura Codruta Kövesiről,
a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vezetőjéről.

Ron Weinert és David Geclowicz beismerte bűnösségét.
Mindketten hároméves felfüggesztett szabadságvesztésben és
közmunka végzésében egyeztek ki a DIICOT-tal. A vádható-
ság közleménye szerint Weinernek az informatikai adathalá-
szás volt a feladata, míg Geclowitz a DNA főügyészének
környezetét „zaklatta”, és neki kellett megszereznie a kollé-
gája által feltört elektronikus postafiókok címét.

A Black Cube két alkalmazottja néhány hónapig vizsgálati
fogságban volt, most már szabadlábon védekezhetnek, de ha-
tósági felügyelet alatt vannak. Egy harmadik gyanúsítottnak,
Yossi Barkshteinnak sikerült megszöknie Romániából, távol-
étében adtak ki letartóztatási parancsot ellene.

A DNA főügyészének lejáratását célzó akció feltételezett

romániai megrendelője, Daniel Dragomir, a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) egykori terrorelhárítási vezetője, szeptember
óta előzetes letartóztatásban van.

Az április óta dagadó kémbotrányban kedden szólalt meg
először a SRI. A szolgálat sajtóközleményben utasította el a
médiában terjesztett feltételezéseket, miszerint a Black Cube-
ügy szereplői a SRI igazgatójának, Eduard Hellvignek a jóvá-
hagyásával kémkedtek Kövesi után.

„A SRI igazgatója soha nem került semmilyen kapcsolatba
sem közvetlenül, sem közvetítők révén ennek az ügynek a
bűnvádi eljárás alá vont gyanúsítottjaival” – hangsúlyozta a
SRI, rámutatva, hogy a szolgálatnak meghatározó szerepe volt
az illegális cselekmények leleplezésében.

A sajtó a napokban hozta nyilvánosságra a Black Cube igaz-
gatójának tanúvallomását, aki szerint emberei az elnöki hivatal
és titkosszolgálati vezetők jóváhagyásával kémkedtek a kor-
rupcióellenes főügyész után.

Klaus Johannis államfő is leszögezte: sem neki személy sze-
rint, sem az elnöki hivatalnak nincs köze „sem formálisan, sem
informálisan” a Black Cube-kémbotrányhoz. (MTI)

Vádalkut kötöttek a Black Cube ügynökei

VI. Fülöp spanyol király tíz hónapon belül ötödik al-
kalommal kezdett konzultációt a spanyol kongresz-
szus pártjaival a kormányalakítási lehetőségekről
hétfőn Madridban, ám ezúttal először van valós esé-
lye annak, hogy a parlament meg is válassza a mi-
niszterelnök-jelöltet.

Az uralkodó a korábbiaktól eltérően most rapid találkozókra
hívta a pártok vezetőit; két nap alatt összesen 15 politikussal
egyeztet, utolsóként Mariano Rajoy ügyvezető kormányfővel,
akit várhatóan ismét felkér a miniszterelnöki poszt betöltésére.

A szocialista párt kivételével a pártok nem változtattak ko-
rábbi álláspontjukon, így a találkozók jellege inkább formá-
lisnak nevezhető.

A konzervatív Néppárt (PP) elnöke várható újraválasztását
a szocialista pártnak köszönheti majd, amely sok belső vitát
követően úgy döntött: 85 fős frakciója tartózkodni fog a sza-
vazáskor, vagyis nem akadályozza meg Rajoy győzelmét.

Eszerint Mariano Rajoy a 350 fős parlamentben 170 támo-
gató szavazatra számíthat a konzervatív Néppárt, a Ciudada-
nos (Állampolgárok) nevű liberális középpárt és a
Kanári-szigeteki Koalíció jóvoltából. 110-en várhatóan nem-
mel szavaznak majd rá.

Mariano Rajoyt az elmúlt tíz hónapban már két alkalommal
kérte fel kormányalakításra VI. Fülöp; először a tavaly 
decemberi parlamenti választásokat követően, amikor is a po-
litikus visszautasította a lehetőséget, mondván, hogy a parla-
menti többség nem áll mellette.

Másodszor, az idén júniusban megismételt parlamenti vá-
lasztások után kapta meg a megbízást, amelyet ezúttal el is fo-
gadott, de a képviselők többsége nem támogatta voksával a
pártelnököt.

Ha harmadszor is megkapja a felkérést, a miniszterelnök-
választás háromnapos folyamata szerdán vagy csütörtökön
kezdődhet, így a hét végén már ismét lehet teljes jogkörrel bíró
megválasztott miniszterelnöke a dél-európai országnak.

Mariano Rajoy hétfőn egy nyilvános fórumon mondott be-
szédében kommentálta először a szocialista párt lépését, ame-
lyet észszerű döntésnek nevezett, és ígérte, hogy nyitott lesz a
párbeszédre és a megértésre.

A szocialista párton belül azonban nem mindenki vette tu-
domásul a döntést: Miguel Iceta, a katalán szocialisták veze-
tője egy rádióműsorban beszélt arról, hogy fontolgatják az
engedetlenséget, vagyis, hogy a frakcióban ülő hét képviselő-
jük mégis nemmel szavazna Mariano Rajoyra. (MTI)

Újra terítéken a spanyol kormányalakítás

Mindenfajta összeütközést kerülni szeretne a NATO
Oroszországgal, ugyanakkor aggodalmát fejezi ki
amiatt, hogy az orosz flotta haderejét civilek ellen
is bevethetik Aleppóban – jelentette ki Jens Stolten-
berg NATO-főtitkár Brüsszelben a katonai szövetség
védelmi minisztereinek kétnapos tárgyalása előtt
tartott sajtótájékoztatóján kedden.

Stoltenberg felszólította Moszkvát a tartós tűzszünet vég-
rehajtására, és kijelentette, az orosz flotta alakulatai alkalma-
sak a szíriai beavatkozás erejének fokozására, amely még több
– civil áldozatokkal járó – légicsapást tehet lehetővé.

A tíz egységből álló orosz konvoj múlt pénteken haladt át a
La Manche-csatornán. A konvoj zászlóshajója a Kuznyecov
tengernagy nevű repülőgép-hordozó, és a flottához tartozik a
Nagy Péter cárról elnevezett atommeghajtású cirkáló, több
romboló és kiszolgáló hajó, valamint egy tengeralattjáró. A
konvoj várhatóan csatlakozik a már Szíria földközi-tengeri
partjai előtt állomásozó tíz másik orosz hadihajóhoz.

Jens Stoltenberg elmondta, hogy a NATO légiereje nem
vesz részt szíriai harci bevetésekben, hanem légi felvételekkel
és a megszerzett információk átadásával segíti az Iszlám
Állam dzsihadista szervezet ellen alakult koalíció tevékeny-
ségét. Mindez nagyban hozzájárul az észak-atlanti szövetség
csapatainak biztonságához is – tette hozzá.

A főtitkár elmondta, hogy néhány hónap múlva Irakban
folytatódhat az iraki katonák és biztonsági erők képzése,
amely jelenleg Jordánia területén zajlik a NATO támogatásá-
val. A főtitkár kijelentette, a katonai szövetség tevékenysége,
beleértve a katonai tevékenységet is, átlátható. A NATO arra

törekszik, hogy a lehető legszélesebb körű tájékoztatást
nyújtsa Oroszországnak a bizalom visszaállítása és megőrzése
érdekében.

Elmondta, a NATO aggodalommal figyeli Oroszország
északtól egészen délig tartó fegyverkezését a NATO-tagálla-
mok határain. A csapatmozgásokra a NATO „felelős módon
válaszol” az együttes védelmi mechanizmus alkalmazásával,
amelynek erejét szükség esetén fokozni tudja.

A NATO válaszlépéseinek lényege a felelős reakcióban rej-
lik, ügyelve arra, hogy „ne reagálja túl” az orosz lépéseket –
hangsúlyozta.

A főtitkár reményét fejezte ki, hogy a védelmi miniszterek
további lépésekről döntenek majd a Dél-Európát szegélyező
tengerek biztonságának erősítésére, és kibővítik a NATO
együttműködését az embercsempész-hálózatok felderítése és
felszámolása érdekében a Földközi-tengeren tevékenykedő
Szófia haditengerészeti uniós flottával.

Újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az észak-atlanti
szövetség kiáll Ukrajna területi integritása mellett, és arra szó-
lítja fel Oroszországot, hogy maradéktalanul tartsa be a
minszki megállapodásban foglaltakat. Elmondta, a NATO nem
ismeri el a kelet-ukrajnai területek feletti orosz igényt, és elítéli
az ukrajnai Krím félsziget (2014 tavaszán történt) jogellenes
és törvénytelen orosz bekebelezését. „A minszki megállapodás
minden aláírójának tartania kell magát a kötelezettségvállalá-
saihoz. Oroszországnak jelentős felelőssége van e tekintetben”
– mondta a főtitkár. A minszki megállapodást végre kell haj-
tani, hogy tovább lehessen lépni a rendezés felé – tette hozzá.
(MTI)

A NATO kerülni szeretne mindenfajta összeütközést Oroszországgal



Nagyernyében, Ákosfalván és
Nyárádkarácsonban is sor kerül.
Marosvásárhelyen hétfő délután
szervezték meg az eseményt,
amelynek célja a társadalom fo-
gyatékkal élőkkel szembeni viszo-
nyulásának a megváltoztatása.

A zoopedagógiai tevékenysége-
ket a marosvásárhelyi állatkert
szakemberei tartották. A fogyaték-
kal élő fiataloknak lehetőségük
adódott megismerni az állatvilág
sokszínűségét, ugyanakkor a tevé-
kenységek irányítói a környezet
védelmére is felhívták a figyelmü-
ket.

A pályázat keretében zajló tevé-
kenységekkel fel akarják hívni a fi-
gyelmet az emberi jogok és az

emberi méltóság tiszteletben tartá-
sára, illetve a sokszínűség minden
formájára, és hogy ösztönözni sze-
retnék a párbeszédet a fiatalok kö-

zött. A projekt egy november 10-i
workshoppal zárul, amelynek té-
mája a nonformális tanulás diver-
zifikálása.

– Császár Károly a legisme-
retlenebb az RMDSZ jelöltlistá-
ján. Néhány mondatban be-
mutatkozna?

– Erdőszentgyörgyön születtem,
Gyulakután jártam iskolába, majd
Radnóton végeztem a középiskolát.
Ezt követően Marosvásárhelyen
jogi diplomát szereztem és később
versenyvizsga révén Gyulakuta
község jegyzője lettem. A munkám
szinte 90 százalékban arról szól,
hogy igyekszem jó és hasznos taná-
csokat adni az embereknek, a pol-
gármesternek, felhívni a figyelmet
arra, hogy mit enged meg a törvény
betűje. Ugyanakkor különböző ál-
lami hivatalokkal, intézményekkel
kell együtt dolgoznom, olykor a
szükségesnél többet is vállalva. Ez
azért is van így, mert a közigazga-
tásban és az intézményközi kom-
munikációban alapvetően a román
nyelvet kell használni, még akkor
is, ha a nyelvtörvény elvileg ebben
a tekintetben számunkra kiaknázat-
lan lehetőségeket biztosít, és a

román nyelvet a munkatársaim
közül talán én ismerem a legjobban. 

Törekszem arra, hogy napirenden
legyek a törvényekkel és azok vál-
tozásaival. Ebből a szempontból
mindig maximalista vagyok, igyek-
szem, hogy ha csak lehet, semmire
ne kelljen azt válaszolnom, hogy
nem tudom. Ezért is kezdem azzal
a napot, hogy áttekintem, milyen
változások történtek a törvényalko-
tásban, ezek a változások érintik-e
a mindennapjainkat, a munkánkat,
közösségünket, illetve ha igen, ho-
gyan kell azokat a legoptimálisab-
ban gyakorlatba ültetni.

– Mi az, ami egy vidéki pol-
gármesteri hivatal fiatal és sike-
res jegyzőjét arra ösztönzi, hogy
politikai szerepet vállaljon?

– Nagy kihívás ez számomra. El-
sősorban magamnak és az emberek-
nek akarom bebizonyítani, hogy
valóságosan, a szó gyakorlati értel-
mében is lehet emberközelben poli-
tizálni. Feltett szándékom, hogy
egészen más szemlélet szerint

fogok dolgozni. Ma már az a politi-
kus, aki tekintélyelvűségre alapoz,
nem tud sikeres lenni. Akkor, ami-
kor a híreket elsősorban a telefon-
készülékeinken olvassuk, olyan
közelségbe kerül minden hozzánk,
hogy egy közszereplő sem marad-
hat olyan távolságtartó az emberek-
kel, mint valaha ezt megszokhattuk.
Ezt lehetőségnek tekintem, mint
ahogy azt is, hogy a hét három nap-
ját Bukarestben, a fennmaradó két
napot pedig Maros megye települé-
sein, az emberek között képzelem
eltölteni. Tudom, hogy mindenki
szája íze szerint nem lehet beszélni,
de azt, amit Gyulakután el tudtam
érni – odafigyelnek a vélemé-
nyemre –, azt szenátorként is feltett
szándékom kivívni. Egy héten
három nap bizonyosan elég ahhoz,
hogy információt gyűjtsek, dolgoz-
zak, valamint a megszerzett ismere-
tet átadjam, hétköznapi nyelvre
lefordítsam azért, hogy az emberek
értesüljenek a parlamenti történé-
sekről. Most a gond az, hogy a

kommunikációnk nem működik. A
polgárok úgy érzik, hogy a politiku-
sok elszakadtak a mindennapok va-
lóságától, én pedig azt akarom,
hogy tudják és értsék, miként szü-
letnek a döntések, vagy éppen miért
nem. Ha azt fogom látni, hogy ezt a
szemléletet nem tudom alkalmazni,
akkor négy év múlva biztos vagyok
benne, hogy nem leszek szenátorje-
lölt. Nem arra készülök, hogy poli-
tikai karriert építsek, hanem arra,
hogy dolgozzak.

– Melyek azok a legégetőbb
kérdések, amelyekkel jegyzőként
találkozott, és amelyekre megol-
dást kíván találni, kezdemé-
nyezni?

– A földtörvények alkalmazása
nagyon nagy problémát okoz min-
den településen. Ezeknek a rendel-
kezéseit nem lehet gyakorlatba
ültetni, nem tudjuk kiállítani a bir-
tokleveleket, holott végeredmény-
ben az egyik legfőbb célja volna a
törvényeknek. Sok az utánajárás, ez
megnehezíti az emberek dolgát.

Egy nagy parcella felmérése szük-
séges ahhoz, hogy azt a részt, amire
az embernek szüksége van, lemé-
resse. Ezeket mind topográfiai ala-
pon kell elkészíteni. Azt szeretném
legfőképpen elérni, hogy az állam
ezt méltányos összeggel támogassa,
hiszen a jelenlegi állami hozzájáru-
lás messze nem fedezi a topográfu-
sok költségét.

A másik nehézség a mezőgazda-
sághoz kötődik, a földalapú támo-
gatások rendszeréből pont a
kulcsszó hiányzik a legjobban.
Rendszer, kiszámíthatóság az nincs.
Nap mint nap sok ismerőssel be-
szélgetek, mindenkinek ugyanaz a
problémája. Sokan elmondják,
hogy az idén még letették a doku-
mentációt, de hogy jövőre mi lesz,
milyen okiratokat kérnek, nem lehet
tudni. A kiszámíthatóság kell le-
gyen a legfőbb jellemzője ennek a
támogatási rendszernek. Öt-tíz éves
stratégiát kell kidolgozni, hogy a
gazdák tudjanak tervezni, és okira-
tok gyűjtögetése helyett a gazdálko-
dásra figyelhessenek.

Az RMDSZ Maros megyei
szervezetének sajtóirodája
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Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Beszélgetés Császár Károly szenátorjelölttel

Az európai parlamenti képvise-
lők támogatják egy olyan európai
ellenőrzési mechanizmus beveze-
tését, amely nyomon követi a tag-
államokban a jogállamiság, a
demokrácia és az alapvető emberi
jogok érvényesülését – erről dön-
tött kedden az EP plénuma. Sógor
Csaba szerint erdélyi magyar
szemüvegen át nézve ez lehet az
eddigi legnagyobb gyakorlati hoz-
zájárulása az Európai Parlament-
nek egy olyan uniós rendszer
kidolgozásához, amely lehetővé te-
heti a csatlakozáskor vállalt kop-
penhágai kritériumok – így a
nemzeti kisebbségek jogai biztosí-
tásának – utólagos felülvizsgálását
és a tagállamokon való számonké-
rését.

Az Európai Parlament plénuma
október 25-én, kedden vitázott,
majd meg is szavazta a Jelentés a
Bizottságnak szóló ajánlásokkal a
demokráciával, a jogállamisággal
és az alapvető jogokkal foglalkozó
uniós mechanizmus létrehozásáról
c. jelentéstervezetet. Sógor Csaba
RMDSZ-es EP-képviselő szerint
az erdélyi magyar érdekeket te-

kintve fontos előrelépés lenne egy
ilyen mechanizmus bevezetése. 

– Támogatom egy ilyen moni-
torrendszer bevezetését, és nagyon
fontosnak tartom azt, hogy a terve-
zet kidolgozása során a nemzeti ki-
sebbségekre vonatkozóan több
fontos fejezetet is megfogalmaz-
tunk, amelyek végül helyet kaptak
ebben a dokumentumban – magya-
rázta a képviselő.

Sógor Csaba javaslatára az elfo-
gadott dokumentumba belekerült,
hogy az uniós polgárok kb. 8%-a
nemzeti kisebbséghez tartozik, és
10%-a regionális vagy kisebbségi
nyelvet beszél, viszont nincs egy
uniós jogi keret a kisebbségek jog-
biztonságának monitorozására. Az
erdélyi képviselő szakbizottsági
munkája során azt is elérte, hogy a
dokumentum hivatkozik az Európa
Tanács kisebbségvédelemre vonat-
kozó dokumentumaira, és hangsú-
lyozza, hogy az egyenlő bánásmód
nem egy privilégiuma, hanem egy
alapvető joga kell legyen a kisebb-
ségeknek.

– Egy ilyen mechanizmusra tu-
lajdonképpen semmi szükség sem

lenne, hiszen a tagállamok a csat-
lakozási tárgyalások során vállal-
ták az alapvető emberi jogok,
köztük a kisebbségek jogainak biz-
tosítását. A gyakorlat azonban azt
mutatja, hogy a csatlakozás után
súlyos visszarendeződés figyelhető
meg ezen a területen, az Európa
Tanács monitor-jelentései vagy az
Emberi Jogok Európai Bíróságá-
nak elmarasztaló ítéletei semmi-
lyen rendszerszintű következ-
ménnyel nem járnak – érvelt Sógor
Csaba a mechanizmus bevezetésé-
nek szükségessége mellett a parla-
menti vitában. Arra is kitért, hogy
az EU – tartva a tagállamok reak-
cióitól – egyáltalán nem foglalko-
zott azokkal a teljesen nyilvánvaló
jogsértésekkel, amelyek sajnos
nem ritkák az Európai Unió terüle-
tén. 

– Reméljük, hogy ezzel a me-
chanizmussal új korszak kezdődik,
amely azon az alapelven nyugszik,
hogy az EU teljes területén ugyan-
azok az alapjogok illetik meg az
uniós polgárokat – mondta az erdé-
lyi képviselő.

Az EP számonkérné a tagállamokon 
a jogállamiságot, a demokráciát 
és az alapvető jogok biztosítását

Gyakornoki program az Európai Parlamentben

Az elfogadás varázsa 

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti
képviselője újra meghirdeti gyakornoki programját.
Idén is hat fiatalt választanak ki, akik öt héten keresz-
tül betekintést nyerhetnek az Európai Parlament kör-
forgásába. A feltételek között legalább egy lezárt
egyetemi év, valamelyik európai hivatalos nyelv is-
merete, a Word és Excel programok használata sze-

repel, ugyanakkor az egyéni motiváció és az önkéntes
tevékenység előnyt jelent a jelöltek kiválasztásában.
Az önéletrajzokat és motivációs leveleket, illetve
ajánlást egy civil szervezettől november 4-éig a kö-
vetkező e-mail-címre várják: gyakornok@miert.ro. 

Bővebb felvilágosítás az office@ miert.ro e-mail-
címen is kérhető.

Csendes, de folyamatos a kultúra
térvesztése Európának ezeken a 
mioritikus, vadkeleti tájain. A
minap olvastam, hogy már egyetlen
könyvesbolt sincs Teleorman me-
gyében. Durva. Itt nálunk azonban,
az ország közepén nem ez a jel-
lemző. Naponta például többféle
rendezvény zajlik ugyanabban az
időpontban, a marosvásárhelyi ma-
gyar kultúrakedvelők gyakran ke-
rülnek döntéshelyzetbe, hova
menjenek, mit válasszanak, melyik
eseményről mondjanak le az átfedé-
sek miatt. Ennél nagyobb bajunk
sose legyen, tegyük hozzá gyorsan.
És azt is, hogy sajnos a város lakos-
ságának eléggé kis hányadát érinti
közvetlenül a jelenség. Ezért sincs
különösebb visszhangja, ha időn-
ként kiderül, a művelődésre kevés a
pénz, az idő teltével talán egyre ke-
vesebb. Annál inkább örülhetünk,
ha az általános tendenciát olykor
megcáfolja a realitás: a művészeti
életnek nem veszteséget kell megint
elkönyvelnie, hanem térnyerést ün-
nepelhet. Igen, a múlt hét végén
ismét újabb kiállítótér ünnepélyes
avatásán vehettünk részt. A Kultúr-
palota II. emeletén megnyílt a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Múzeum
Dósa Géza Galériája. Tulajdon-
képp kicsi a terem, de az állandó ki-
állítás létrehozása nagy fegyvertény
az igazi kulturális értékek érvénye-
sítésének a folyamatában. 

Tényleg folyamatról van szó, hi-
szen pár évvel ezelőtt a Képtár még
csak egy galériával rendelkezett az
épület bal szárnyának III. emeletén,
most pedig már övé a Palotában két
teljes emelet. Így sokkal gazdagab-
ban tárhatják a közönség elé azt a
valóban tág figyelmet érdemlő mű-
kollekciót, amivel a város büszkél-
kedhet. Méltó helyre talált a híres
Bernády-gyűjtemény és a modern
román képzőművészeti alkotások
együttese is. És mellettük külön he-
lyiségben mutatják be Ion Vlasiu
művészi örökségét, a David házas-
pár adományát és immár Vásárhely

egyik fiatalon elhunyt nagy tehetsé-
gének, Dósa Gézának a hagyatékát
is. A megyei múzeum igazgatójá-
nak, Soós Zoltánnak nagy érdemei
vannak abban, hogy ez a merésznek
tűnt távlati terv megvalósult. Elkép-
zelése nyilván nem válhatott volna
valóra, ha a Kultúrpalota gazdái, a
megyei tanács vezetői nem karolták
volna fel az ügyet. És akkor se, ha
a művészeti részlegnek nincs lelkes,
hozzáértő csapata, hogy az elvárá-
sok szintjén alakítsák ki az új galé-
riákat, az igények szerint tálalják a
műveket. Sőt szakmailag is igényes,
szép katalógusokat is sikerült társí-
taniuk a kiállításokhoz, az avatóün-
nepségekhez. A Dósa Géza-albumot
a közeljövőben külön is bemutatják
az érdeklődőknek. Szerzője Szinyei
Merse Anna művészettörténész,
képszerkesztője a tavaly elhunyt
Szabó Zoltán Judóka, és ne feledjük
a megjelentetésén sokat fáradozott
Cora Fodor művészettörténészt, il-
letve a Lector Kiadót sem. De erről
majd részletesebben szólunk, ami-
kor aktuális lesz. Most az jut
eszembe, hogy a helyek a Kultúrpa-
lotában beteltek, a még el nem fog-
lalt galériát a művészeti múzeum
Ioan Şulea vezette csapata az idő-
szakos kiállításoknak kell hogy
fenntartsa, hiszen ilyen vonatkozás-
ban is sok élménnyel lephetik meg
időről időre a művészetkedvelőket.
De van még egy adósság, amiről
nem szabad megfeledkezni: a Nagy
Imre-gyűjtemény. A kollekció bemu-
tatásának hosszú ideig elhúzódó
problémája a rendszerváltozást kö-
vetően egyszer már megoldódni lát-
szott, aztán mégis kudarc lett a
vége. A mintegy másfél száz fest-
mény és grafika azonban továbbra
is raktáron van, várja, hogy újra a
nyilvánosság elé kerüljön. Minél
hamarabb végleges és méltó helyet
kellene találni az adományba ka-
pott gyűjteménynek. Ebben a kér-
désben szerintem a városnak is
nagy szerepet kell vállalnia.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Emlékezés 
Kemény Jánosra

45 éve, 1971. október 13-án hunyt el báró Kemény János író, színház-
igazgató, mecénás, a marosvécsi találkozók házigazdája. Az évforduló al-
kalmából a Helikon-Kemény János Alapítvány kuratóriuma október
29-én, szombaton délelőtt 11 órai kezdettel megemlékezést szervez a Ke-
mény-kastély parkjában az író sírjánál. A marosvécsi Kemény Auguszta
Egyesülettel közösen rendezett összejövetelen áhítatot tart Székely József
nyugalmazott lelkipásztor, aki négy és fél évtizede Kemény Jánost te-
mette. Kilyén Ilka színművésznő felolvassa Sütő András Kemény János
halálára írt búcsúbeszédét. Fellép a marosvécsi Kemény János Általános
Iskola dalcsoportja, Ördög Klementina szaval, Gorbai Eszter énekel. A
műsort koszorúzás követi. (Rossz idő esetén a kastély látja vendégül a
programot.) Az író temetéséről készült fotókból a kastély frissen felújított
nagy pipázójában fényképkiállítást nyitnak meg. (nk) 



Emőke a csodahordozók egyszerűségé-
vel járja megszokott útjait. Nem pró-

bálja a figyelmet mindenáron a kabátja alatt
várakozó új életre irányítani, nem hivalko-
dik a szíve alatt fél éve rejtőző kisfiúval, aki-
vel elsőszülöttje, Róbert esténként mindig
kapcsolatba lép. Csak az arcáról árad va-
lami csendes boldogság. 

– Te kérdezz, én majd válaszolok – java-
solja, miután letelepedünk a barátságos
tömbházlakásban, a konyhaasztal mellett.
Aztán mégis mintha magától kerekedne ki a
történet.

– Gyergyószentmiklóson születtem, apám
odavalósi. Hatéves voltam, amikor elváltak
a szüleim, és anyukám velem meg a testvé-
reimmel visszatért Vásárhelyre, ahol koráb-
ban is élt. Azaz, először egy évig
Bergenyében laktunk, a nagyszüleimnél, és
azután kerültünk be a városba. Anyunak si-
került részletre lakást vásárolni, és az isko-
lát már itt kezdhettem.

– Mi maradt meg leginkább a gyermek-
korodból?

– Édesanyámnak öt gyermeket kellett
egyedül felnevelnie. Én a második vagyok a
sorban, egy bátyám, két öcsém és egy
húgom van. A legkisebb testvérem féléves
volt a szüleim válásakor. A legtöbbször mi
vigyáztunk rá a bátyámmal, mosdattuk, pe-

lenkáztuk, édesanyámnak ugyanis munkába
kellett járnia. A tanügyben dolgozott. Úgy
cseperedtünk fel, kulccsal a nyakunkban.
Nem volt könnyű, de valamennyien felnőt-
tünk, egészségesek vagyunk.

– Az iskola után merre vetted az irányt?
– Filológia szakon végeztem a Gheorghe

Sincai középiskolá-
ban. Tovább tanul-
hattam volna, de
kellett a pénz, így a
ballagás után mun-
kába álltam. Egy vendéglőben találtam
munkát. Apám akkoriban Magyarországon
dolgozott, később én is kimentem hozzá. Ott
is a vendéglátóiparban helyezkedtem el, két
évig dolgoztam egy vendéglőben. Szép időszak
volt, jó volt a társaság, sokat jártunk szóra-
kozni, végül mégis hazajöttem. Édesanyám és
köztem mindig nagyon szoros volt a kapcsolat,
és rájöttem, hogy nem tudok úgy élni, hogy
több száz kilométer választ el tőle. 

– Azután is a vendéglátóiparban maradtál?
– Igen, bárosként, majd pincérként dol-

goztam egy vendéglőben. Ott ismertem meg
Róbert fiam apját. Ő bukaresti, akkoriban
éppen itt került munkája. Féléves volt a kap-

csolatunk, amikor kiköltöztem hozzá. Január
végén mentem, és februárban már megvolt
az állásom, egy cipőboltban dolgoztam el-
adóként.

– Mennyire sikerült beilleszkedned a bu-
karesti környezetbe?

– Maga a város tetszett, főként a parkokat
szerettem meg. Az
emberek azonban
furcsák voltak.
Olyanokat kérdeztek
tőlem, hogy ha ma-

rosvásárhelyi vagyok, miért nincs útlevelem,
meg hogy miért beszélek magyarul. Mond-
tam is édesanyámnak, hogy ezek itt földön-
kívüliek. A kollégáimmal viszont nem volt
gond, nem érzékeltették, hogy más vagyok,
mint ők... A házaséletem azonban négy és fél
év múlva véget ért. Egyéves volt Róbert,
amikor hazajöttem vele Vásárhelyre. Édes-
anyám azonnal mellém állt, mindenben se-
gített. Sok nehézséggel kellett megküzdenem,
csak az öt hónapba telt, amíg a gyermek-
pénzt átutalták a vásárhelyi lakcímemre.
Közben a kisfiam kétéves lett, bölcsődébe
adtam, és újra dolgozni kezdtem. Először
egy tejtermékeket árusító üzletben találtam

állást, a piacon, később a lakásunkhoz közel
eső élelmiszerboltba kerültem. Amíg dolgoz-
tam, anyukám vigyázott Róbertre. Mostanra
már nagy fiú lett, idén kezdte az előkészítő
osztályt. Nagyon értelmes, úgy lehet vele be-
szélgetni, mint egy felnőttel. 

– Az édesapjával tartjátok a kapcsolatot?
– Néha telefonál, érdeklődik a gyerekről.

De nem alakult ki közöttük igazi kötődés. Az
új párom viszont úgy szereti a fiamat, mintha
a sajátja lenne. Szerencsére Róbert is ked-
veli őt.

– A kistestvér érkezéséhez hogy viszo-
nyul?

– Nagyon várja. A nevét is ő választotta,
azt kérte, legyen Dávid. Esténként, amikor
ledőlünk egymás mellé az ágyra, Róbert be-
szél az öccséhez, és olyankor a kicsi is min-
dig válaszol, szemmel láthatóan a hangja
felé mozdul. Az ultrahangvizsgálatra is el
szokott kísérni a „nagy” fiam. Olyan érdek-
lődve figyeli a képernyőt, hogy az orvos egy-
szer meg is jegyezte, hogy ebből a gyerekből
nőgyógyász lesz. 

– Egyébként könnyen viseled a várandós-
ságot?

– Nagyon. Így volt ez annak idején Ró-
berttel is, és a szülésnél sem voltak gondok.
A húgom is babát vár, mindkettőnk számára
a január lesz az új piros betűs hónap.
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A második ajándék

A Maradj talpon! október 28-
ai adásába a Fölszállott a
páva egykori versenyzőit,
emblematikus figuráit invi-
tálták. Napszédítő tollakba
(népviseletbe) öltözött ka-
landvágyók mérhetik össze
pénteken a tudásukat.

Két nagy sikerű műsor, a Maradj
talpon! és a Fölszállott a páva ke-
resztezi egymás útját a kvízműsor
pénteki adásában. Nem véletlenül,
a műsor készítői ezen a napon – a
Fölszállott a páva negyedik évad-
jára való tekintettel – igazi népi gá-
laesttel kívánják meglepni a
nézőket. A hagyományőrzés jegyé-
ben ez alkalommal csupa olyan já-
tékos érkezik a stúdióba, aki a
népművészet, a népi hagyomány
különböző területein szerezett
nevet magának. Legtöbben néptán-
cosok, de van közöttük bátor nép-
dalénekes és népzenész is. Több
szereplő a pár évaddal ezelőtti fel-
nőtt Fölszállott a páva című mű-
sorban mérettette meg magát.
Valamennyi vendég változatos ma-
gyar népviseletben áll rajthoz, s
igyekszik válaszolni Gundel Ta-
kács Gábor kérdéseire

A kihívó játékos Sikentáncz
Szilveszter szilágysági öltözetben

tíz kihívóval, hazaiakkal és külho-
niakkal nézhet farkasszemet. A si-
ófoki, játékos kedvű táncos él-hal
a népművészetért: örökös arany-
sarkantyús táncos, és nemzetközi
legényes versenyt is nyert. Két
együttesével, a rákospalotai Szilas
együttessel és a százhalombattai
Forrás néptáncegyüttessel sikere-
sen szerepelt a népzenei és nép-
táncvetélkedőn. Most sem szakadt
el a Pávától, az Örökség Gyermek-
népművészeti Egyesület elnöke-

ként aktívan vesz részt az új ver-
senysorozat szervezésében.

Játszani mindig rizikót jelent, de
nem lesz egyedül a porondon: ba-
rátai, táncos társai mellett kislánya
is izgul sikeres szerepléséért. 

Péntekenként ezt követően a
műsor átadja helyét a Fölszállott a
páva adásainak! 

Adás: 2016. október 28., péntek
(Duna 20.25)

Ismétlés: aznap (Duna World
22.30)

Alászálló pávák
Maradj talpon – pávák vetélkedése 

Szilágyi Ferenc romániai magyar
operaénekesről, tenorról szól a Vig
Emese rendezte Haza a magasban so-
rozat következő része. 

A művész Kalotaszegen, Magyarka-
puson született. Iskoláit is itt kezdte,
majd Kolozsváron járt a Brassai Sá-
muel Gimnáziumban. Kilencéves ko-
rában elvesztette az édesapját, ezért
korán munkába kellett álljon. A Triumf
autógyertyagyár műkedvelő csoportjá-
ban szerepelt, itt vették észre tehetsé-
gét. 1953-tól volt tagja a Kolozsvári
Magyar Opera kórusának. Szólista
1960-ban lett. Több mint 25 éven át
volt vezető tenorista. 1992-ben válasz-
tották a Kolozsvári Magyar Opera örö-
kös tagjává.

Főbb szerepei: Bánk, Cavaradossi,
Don José, Hermann, Otelló, Radames,
Turridu. 

Vendégszerepelt külföldön, Buda-
pesten, Odesszában, Szkopjéban, Tas-
kentben, Németországban is.

Erdély TV-ajánló 
Vig Emese: 

Haza a magasban – Szilágyi Ferenc
október 30., vasárnap 22.30 óra

Két budapesti színház társulata
érkezik Marosvásárhelyre október
25-e és 28-a között – tájékoztatott
nemrég a vendéglátó Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem Stúdió
Színháza. A két fővárosi teátrum két
produkciót játszik, de három ven-
dégelőadást tart a Köteles utcában:
kedden és szerdán a Kerekasztal
Színház és a Szputnyik Hajózási
Társaság közös produkciója, A
hosszabik út látható a Stúdió Szín-
házban, míg pénteken, október 28-
án a Maladype Színház Én a
szabadságot választottam című
vendégjátékát tekintheti meg a kö-
zönség Balázs Zoltán előadásában.

A Kerekasztal Színház és a
Szputnyik Hajózási Társaság ko-
produkciós színházi nevelési elő-
adása Nick Hornby Hosszú út lefelé
című regényéből készült. Négy
ember véletlenül egymásba fonó-
dott sorsán keresztül vizsgálhatjuk
az emberi kapcsolatok és a felelős-
ség kérdéskörét, valamint ezek 
összefüggését a társadalmi viszo-
nyokkal. Az előadás olyan atmosz-
férát teremt, amelyben fontos kér-
désekről érdemben lehet
beszélgetni, felesleges tabuk nélkül.
A hosszabik út a keddi előadás után
október 26-án, szerdán 10 órától
látható a Stúdió Színházban.

Egy szovjet tisztviselő politikai
és magánélete elevenedik meg a
Maladype Színház Én a szabadsá-
got választottam című előadása
során október 28-án, pénteken 19
órától. A Viktor Krav-
csenko regényéből ké-
szült egyszemélyes
kiáltványt Balázs Zoltán
tolmácsolja. Az 1946-
ban írt, vádirattal felérő
Kravcsenko-mű szín-
házi előadásának üze-
nete ma egészen más,
mint megírásakor. A
szerző könyvét nem vé-
letlenül emlegetik
együtt Arthur Koestler
Sötétség délben című,
1941-es regényével:
ezek a művek elsőként
igyekeztek rádöbbenteni
a világot a szovjet rend-
szer valódi lényegére,
Kravcsenko pedig első-
ként – Szolzsenyicin
Gulágjánál jóval előbb –
adott hírt első kézből a

szovjet lágerek világáról, a totális
terror működésének nyers valósá-
gáról. A könyvnek azonban ma
nemcsak, sőt nem is elsősorban tör-
téneti – politika- és ideológiatörté-
neti – olvasata a lényeges, nem is a
benne foglalt történelmi informá-
ciók. Az Én a szabadságot válasz-
tottam című alkotás üzenete ma
teljesen más, mint a hidegháború
kezdetén, tétje pedig – ha lehet –
jóval nagyobb, mint a rendszerek
közötti politikai-ideológiai állásfog-
lalás. Kravcsenko kérdése létkér-
dés: hogyan őrizhető meg és
hogyan teremthető újra a „szemé-
lyes szabadság emlékezete”, a saját
döntésre, a saját élet választására
való képesség és felelősség kulturá-
lis tapasztalata olyan körülmények
között, amikor egy totalitárius rend-
szer mindezt kiiktatandó, szükség-
telen rossznak deklarálja? 

A Maladype Színház Balázs Zol-
tán művészeti vezető irányításával
létrehozott előadásai új színházi
nyelvvel kísérletező produkciók,
melyeket a szakma és a közönség
jelentős díjakkal honorált, és ame-
lyek a Maladype társulatát a nem-
zetközi színházi élet egyik
legizgalmasabb és legszínvonala-
sabb független formációjává tették. 

Helyeket a Stúdió Színház jegy-
pénztárában, a 0736-350-686 
telefonszámon vagy a jegy@studio-
szinhaz.ro e-mail-címen foglalhat
az érdeklődő közönség. (Knb.)

Budapesti vendégelőadások 
a Stúdióban



Achim Irimescu mezőgazda-
sági és vidékfejlesztési mi-
niszter egy sajtótájékoztatón
azt nyilatkozta, hogy 2017-
ben jelentősen változnak
majd a Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifizetési Ügynök-
ségen (APIA) keresztül az
állattenyésztőknek nyújtott
támogatások. Az erre vonat-
kozó javaslatokat a farmerek
szervezetével való konzultá-
ciók nyomán elküldték jóvá-
hagyásért az Európai
Bizottsághoz. 

A juhtenyésztők esetében csök-
kentenék a feltételként megszabott
állatlétszámot 600-ról 500 főre, il-
letve a minimális állományt mező-
ségen 150-ről 100-ra, a hegy-
vidéken pedig 60-ra. 2017-től az
állatonkénti támogatás 4,5 euróra
nőne, amely kiegészíti a jelenlegi
13 eurós támogatást juhonként, il-
letve a 17 eurót a tenyészállatokért.
2019-ig az említett támogatás 24,
illetve 29 euróra nőhet. Ez még
nem az a növekedés, amelyet el-
vártak volna a juhtenyésztők, de
így is jelentősen több pénzösszeg
juthat a farmokra – mondta a mi-
niszter, majd hozzátette, a tejter-
melő szarvasmarhák esetében
hegyvidéken öt állatra csökkente-
nék a támogatást, illetve tíz állat
esetén nem tennék függővé a finan-
szírozást az első ellésből származó
állatlétszámtól. Vagyis, ha egy ud-
varon van nyolc szarvasmarha és
két borjú, akkor a támogatás jár a
nyolc ellett szarvasmarháért –
mondta Achim Irimescu miniszter. 

Az APIA országos ügynökség

aligazgatója, Paul Klem elmondta,
2017-ben  hektáronként 50 euróval
nőhet a földalapú támogatás, így
elérheti a hektáronkénti 130 eurót.
Mint ismeretes, a legnagyobb gon-
dot az okozta, hogy nehezen sike-
rült a számítógépes programot
átállítani az új kifizetési időszak
feltételeinek megfelelően, ezért
késtek az átutalások is. Azt ígérik,
hogy jövőben betartják a határidő-
ket, és már január elsejétől átutal-
ják a megfelelő összegeket. Tavaly
a hektáronkénti támogatás 80 euró
volt, az idén az előleg volt 97 euró,
így a végösszeg eléri majd a 130
eurót. 

– Átgondoljuk az országos át-
meneti támogatást is, mivel olyan
határértékeket tűztünk ki, amelye-
ket a farmereknek nem sikerült tel-
jesíteniük. Például a vetőmag-

krumpli esetében 23.000 eurót fi-
zettünk, a várt terméshozamot
azonban nem érték el, de a határér-
ték ugyanaz maradt. Egy másik
példa: egy szarvasmarháért 1300
euró volt a támogatás. 2017-től ru-
galmasan kezeljük a pénzösszege-
ket és oda juttatunk többet, ahol
valóban szükség van az anyagi se-
gítségre – mondta az aligazgató a
sajtótájékoztatón. 

Az APIA adatai szerint a 2015-
ös mezőgazdasági kampányban a
legtöbbet, 23.745 eurót fizettek
hektáronként a tavaszi és a nyári
burgonyáért, míg az ipari feldolgo-
zásra szánt, mezőn termesztett pa-
radicsomért a gazdák 13.700 eurót
vehettek át hektáronként nemzeti
átmeneti támogatásként. 

2017-től várható változások 
Növekedhet a támogatások összege 

A gazdák egyesülete támogatja a kultúrát, ezért rendezvényein rend-
szeresen kézműves, képzőművészeti és fotókiállítást is szervez. 

Ma (október 26-án) 16 órától Kilyén Árpád grafikus és festőművész
alkotásaiból nyílik kiállítás a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros
szervezetének Laposnya utca 23. szám alatti székházában.  

A Marosvásárhelyen élő, vadadi születésű művész 1932. január 14-én
született. Több évtized alatt kedvenc időtöltése maradt a rajzolás, a kép-
zőművészeti alkotás, ebből láthatnak szemelvényeket az érdeklődők az
RMGE Maros székházában. 

Kilyén Árpád kiállítása 
az RMGE Maros székházában

A marosvásárhelyi Fókusz
Öko Központ által október
elején Zetelakán szervezett
vidékfejlesztési konferencián
alkalmunk adódott betekin-
teni a zetelaki  „gyümölcsfel-
dolgozó manufaktúrába”,
amelyet a helybéli közbirto-
kosság és a Székelygyümölcs
Egyesület üzemeltet. Az
almát, erdei gyümölcsöket és
gombát feldolgozó kisüzem
beindítása, működtetése pél-
daértékű lehet más olyan ré-
giókban – többek között
megyénkben is –, ahol ha-
sonló nyersanyagforrással
rendelkeznek. 

A tervről Már István projektve-
zető beszélt, ugyanakkor megte-
kinthettük az egységet is, ahol
sajnos – mivel szombati napon ke-
rült sor a látogatásra – csak a beren-
dezéseket láthattuk. Megtudtuk,
hogy a székelyudvarhelyi Civitas
Alapítvány egy regionális szintű,
közösségalapú gazdaságfejlesztést
indított el az udvarhelyszéki falvak-
ban, hogy felkarolja a gazdákat és a
kistermelőket  hagyományos gyü-
mölcsösök gondozásában, a gyü-
mölcsből készített termékek
értékesítésében, mivel a dombvi-
déki térségben az állattenyésztés

mellett évtizedeken keresztül a gyü-
mölcstermesztés jelentette az egyik
legfontosabb jövedelemforrást a
gazdáknak. 2008-ban az udvarhely-
széki falvakban felmérték a helyi
erőforrásokat és a gazdasági lehető-
ségeket, s azt a helyi tudást, amire
alapozhattak egy hosszú távú pro-
jekt elindításában. Többek között
kiderült, hogy valamikor több mint
100, ma már csak 54 tájfajta gyü-
mölcsfát találtak, azonban életkoruk
50–100 év között volt, és nagyon
elhanyagolt állapotban voltak. A ha-
gyományos szakmai tudás is kive-
szőben, mivel egyre kevesebben
vannak azok a régi jó szakemberek,
akik annak idején az iskolában ta-
nultak fát oltani, szaporítani, met-
szeni, gondozni. A felmérés alapján
2009-ben indult el a Székelygyü-
mölcs projekt, amely a gyümölcsö-
sök revitalizálását, a termékek
értékesítését célozta meg. A szerve-
zőmunkával párhuzamosan bein-
dult egy képzéssorozat is, amelyen
nemcsak a gyümölcstermesztéshez
szükséges fontos infor-
mációkat adták át a gazdáknak,
hanem az új gazdasági viszonyok-
ban az értékesítési feltételekbe is
bevezették őket. Piackutatási ered-
ményeket, módszereket, fejlesztési
javaslatokat is megosztottak az ér-

deklődőkkel. Létrehozták a Fejlesz-
tési Központ az Élhetőbb Vidékért
tanácsadó központot, ahol folyama-
tos tanácsadást, képzést, pályázati
eligazítást nyújtanak. Ennek a segít-
ségével felvették a kapcsolatot há-
ziasszonyokkal is, akiktől hagyo-
mányos tartósítási, valamint szörpe-
lőállítási recepteket jegyeztek le,
arra törekedve, hogy az adott hely-
ségből kapott információk alapján
az elkészített termék megőrizze a
sajátos ízvilágot. Először egyéves
akkreditált gyümölcstermesztő-kép-
zést szerveztek, ahol 28-an vettek
részt, ők lettek a projektbe bekap-
csolódó 19 faluban a „hírvivők”, a
program hajtómotorjai. 91 gazda
vett részt a szakmai képzésen.
Mindezek mellett a marketing ré-
szeként tájékoztató és reklámkiad-
ványok is készültek, illetve ahogy
bővült a kínálat, úgy egy termékka-
talógus is összeállt. Az egyesület-
nek aztán sikerült beindítani, majd
hagyományosan megszervezi az
Udvarhelyszéki Gyümölcsfeszti-
vált, ahol minden település felállítja
a saját standját.

Az első gyümölcsfeldolgozó üze-
met a helyi önkormányzat segítsé-
gével, pályázati úton szerzett
finanszírozással 2010-ben Farkasla-
kán nyitották meg, majd a másodi-

kat 2012-ben Zetelakán. A volt tsz
területén egy több mint 500 négy-
zetméter alapterületű hajdani gaz-
dasági épületet a helybéli
gazdakörtől megvásárolta és felújí-
tatta a közbirtokosság. A beruházás,
a szükséges berendezésekkel együtt
összesen mintegy 250 ezer euróba
került. A gépsorban van többek kö-
zött présgép, pasztőröző berende-
zés, szárító és két óriási hűtőkamra
is. Az idényben közel 50 személy-
nek adnak munkát. A gazdáktól
almát, a begyűjtőktől pedig a köz-
birtokosság erdejéből erdei gyümöl-
csöt, illetve gombát (vargányát és
rókagombát, valamint pereszkét és
fenyőalját) vesznek át és dolgoznak

fel. Bizonyos mennyiségű készter-
méket fizetnek az egyesületnek. A
termékeket a Székelygyümölcs
Egyesület értékesíti, a jövedelemből
részesül a zetelaki közbirtokosság
is, amely azonban gyengébb sze-
zonban fedezi a veszteségeket. 

Jelenleg az egyesület 1200 gaz-
dával áll kapcsolatban, hálózatuk-
hoz 23 község, 127 vidéki település
és 3 város tartozik mintegy 120.000
lakossal. Megélhetőséget, lehetősé-
gek biztosítanak a térségnek a fenn-
maradáshoz – ez a legnagyobb
eredmény, amit elérhettek, és ezért
igyekeznek működtetni a rendszert –
mondta Már István a tanácskozáson. 

A Székelygyümölcs projekt 
Maros megyében is  jó lenne 

A Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros szervezete
(RMGE MAROS) október 29-
én első alkalommal szervezi
meg az egész napos Gyü-
mölcsízek sokadalma elneve-
zésű, versennyel, kiállítással
és tematikus előadásokkal
egybekötött rendezvényt,
amely 10 órától várja az ér-
deklődőket.  

„Az esemény fő célja, hogy a
Maros megyei kistermelők is lehe-
tőséget kapjanak bemutatni és meg-
mérettetni termékeiket”– mondta
Csomoss Attila mérnök, az RMGE
Maros elnöke, ugyanis ha az üzletek
polcain végigtekintünk, elszomorító,
hogy a legkülönfélébb megyék és or-
szágok gyümölcstermékeit látjuk ott
sorakozni, annak ellenére, hogy a
megyében is rengeteg kiváló minő-
ségű és ízű termék készül. 

Az esemény színvonalát tovább
emelik a különböző tematikus elő-

adások is, amelyeket a témában jár-
tas szakemberek adnak elő. Szó lesz
a gyümölcstermesztésről és feldol-
gozásról Maros megyében (dr. Mol-
dován Csaba), illetve az azt
befolyásoló negatív tényezőkről és
az ökológiai termesztés szükséges-
ségéről (dr. Makkai Gergely), az in-
tegrált növényvédelemről (Putnoky
Csicsó Barna kertészmérnök) és az
ellenálló almafajtákról (Gálicz
Zsolt mérnök). De nem marad el a
termelők számára oly fontos pályá-
zati lehetőségek ismertetése sem a
Vidékfejlesztési Beruházások Fi-
nanszírozásának Ügynöksége által
(Agenţia pentru Finanţare Investiţi-
ilor Rurale – AFIR – dr. Pocsai
Zsolt), valamint az értékesítési piac
kialakításáról szóló előadás, ami
legalább annyira fontos, mint a ter-
mék előállítása (dr. Kupán Edit). 

A szervezők 27-éig várják a ver-
senyre jelentkező Maros megyei
termelőket az egyesület székházá-

ban, a Laposnya utca 23.
szám alatt, illetve azon
személyeket, akik szeret-
nék kiállítani termékeiket.
A verseny feltétele, hogy
saját készítésű, térségi
gyümölcstermék legyen,
az elbíráláshoz két üveg
leadása szükséges. Beso-
rolható kategóriák: gyü-
mölcslé, gyümölcsbefőtt,
gyümölcsszörp, gyümöl-
csíz, cukrozott gyümöl-
csök, dzsem. Az esemény
nyitott minden érdeklődő
számára. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon:
0265-268125 – tájékozta-
tott Timár Tímea, az
RMGE Maros projektfele-
lőse. 

Üzemi látogatás Zetelakán                                                                               Fotó: Vajda György
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Gyümölcsízek sokadalma –
még lehet jelentkezni!

Jól járhatnak az állattenyésztők                                                                       Fotó: Nagy Tibor



Október végéhez közeledve a legtöbben lé-
lekben már készülnek két jeles nap valame-
lyikére. A protestánsok a reformáció ünnepét
október 31-én, a római katolikus testvéreink
pedig a mindenszentek napját november 1-
jén, illetve a halottak napját november 2-án
ünneplik. Azt már kevesebben tudják, hogy
ezek a napok szorosan kapcsolódnak egy-
máshoz. Mindenszentek napján a katolikus
egyházban magasztos ünnepléssel emlékez-
nek meg azokról a szentekről, akiket nem
ismer az utókor név szerint, és nem emlékez-
nek meg róluk egy-egy külön napon. A min-
denszentek közösségéhez azonban nemcsak
az elhunytak tartoznak, hanem az idő és tér
keretein túl ez a közösség magába foglalja
mindazokat, akik a keresztség által Krisztus
testének tagjai. A halottak napján pedig az el-
hunyt testvéreikért imádkoznak, akik a római
katolikus tanítás szerint még nem szabadul-
hattak meg a tisztítótűz kínjaitól. Élők és hol-
tak közössége, élet és halál és Istennél való
örök élet kérdése – ez foglalkoztatja legin-
kább az embereket ma is, mint egykor. És mi-
közben életünk felől gondolkodunk,
elkerülhetetlenül körülfoghat minket a halál,
a számadás, az elveszés félelme is.

Mielőtt Luther Márton elkezdte az egyház-
újító munkáját, azt megelőzte egy hosszú fo-
lyamat, melynek során ő maga járta végig
ennek a szent félelemnek az útját: mit tegyen
még, hogy elnyerje Isten irgalmát, és a halál
csak egy átszálló állomás legyen az Életben.
Imádságos élet, személyes hittapasztalat nem
volt számára elég. A szentírást tanulmá-
nyozva hallotta ki Isten szavát: van út az
Életbe, de ezt nem dolgozhatod ki magadnak,
hanem Isten adja ezt meg neked is kegyelem-
ből. Elfogadhatod hitben és Krisztusért, azaz
azért, mert a keresztség által te is „megjelölt”,
megpecsételt tagja vagy a mindenszentek kö-
zösségének, elkészített helyed van az Élők
között. Ettől kezdve a Luther és a többi refor-
mátor által munkált reformáció jelszavai let-
tek: egyedül a szentírás a mérce, egyedül
Krisztus az út, egyedül a hit által, egyedül a
kegyelemből. Minden más megújítás ezek
körül az elvek körül forgott, minden más re-
form – a tantételek felülvizsgálása, az isten-
tisztelet megújítása, a keresztény élet mint
hétköznapi istentisztelet berendezése – mind
ezeknek a bibliai elveknek az immár látható
kifejeződései. 

A reformáció kezdetben megújulási moz-
galom volt, és a reformátorok, Luther maga
sem akart új egyházat alapítani, csupán azt
szerette volna, hogy az egyház térjen vissza
a bibliaközpontúsághoz, hogy az egyházta-
gok is visszataláljanak a Krisztusban felsza-
badult emberi élethez. A reformáció
szakadáshoz vezetett, mely máig fájó seb az
egyház testén. Csak az 1817-es jubileumi
évben, a reformáció 300 éves ünnepén olvas-
hatunk arról, hogy a protestánsok úgy ünne-
peltek, hogy nem akarták támadni a másik
felet, hanem a szakadás fájdalmát hangsú-
lyozták. Azóta pedig a 20. századi megújulási
mozgalmaknak köszönhetően protestánsok és
római katolikusok egyaránt azon fáradoznak,
hogy az egyház szüntelenül megújuljon.

Luther 1517. október 31-én, mindenszen-
tek napjának előestéjén tette közzé az egyház

megújítását célzó 96 tételét a wittenbergi vár-
templom ajtaján. Azon a „hirdető felületen”
melyet a legtöbben láttak – beavatottak, a
mindenszentek miséjére igyekvő templom-
járó hívek, akik féltették magukat és élő vagy
elhunyt szeretteik életét, és eljuthatott a taní-
tás a kívülállókhoz is, azokhoz, akiket az élet-
halál  kérdése foglalkoztatott ugyan, de nem
keresték rá a válaszokat a templomban.

Mi a reformáció? Mi a reformáció hoza-
déka? Sok minden felsorolható, a legtöbb
ezek közül közismert. Ahhoz például, hogy
az evangélium felszabadító híre mindenkihez
eljusson, bevezették az anyanyelven végzett
istentiszteletet. Ahhoz pedig, hogy Isten min-
denkit személyesen is megszólító igéjére
mindenki hallhatóan válaszolhasson, lehe-
tővé tették a gyülekezet aktív részvételét az
istentiszteleten. El sem tudjuk képzelni, mit
élhetett át az az ember, aki addig idegen nyel-
ven hallotta a szent szövegeket, és néhány
imádságon kívül mást nem is mondott, hiszen
a liturgikus énekeket az ezzel a szolgálattal
megbízott liturgikus énekkar, a schola szólal-
tatta meg. Luther és Kálvin reformátori tevé-
kenységének a kezdetén már rövid idő alatt
új, anyanyelvű énekeket szerzett, és másokat
is felkért erre a nemes feladatra, hiszen alig
volt anyanyelven énekelhető gyülekezeti

ének. A jelenség, hogy a gyülekezet rendsze-
resen énekel az istentiszteleten, a fogalom:
„gyülekezeti ének” vagy korál és az ehhez
szükséges kiadvány, a gyülekezeti énekes-
könyv is a reformáció hozadéka. Talán egy
következő lapszámban majd olvashatunk a
református és unitárius hagyományról. A re-
formáció ünnepe előtti héten most ismerjük
meg kicsit részletesebben Luther Márton egy-
házi énekköltői és énekeskönyv-szerkesztői
tevékenységét, valamit az evangélikus ma-
gyar nyelvű gyülekezeti éneklés főbb voná-
sait.

„… Énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan
énekelj az Úrnak, te egész föld! Mert Isten ör-
vendező szívűekké tett szeretett Fia által, akit
odaadott érettünk, hogy megszabadítson a
bűntől, haláltól és az ördögtől. Aki ezt való-
ban hiszi, nem tehet mást, mint hogy erről vi-
dáman, örvendező lélekkel énekel és beszél,
azért, hogy mások is meghallják, és ők is (Jé-
zushoz) jöjjenek. (…) Ezért jól teszik a könyv-
nyomtatók, hogy szorgalmasan nyomtatják a
jó énekeket, és sokféle külső díszítés által is
vonzóbbakká teszik azokat az emberek szá-
mára, hogy a hitnek erre az örömére buzdít-
sák őket, hogy szívesen énekeljenek.”

Luther Márton
Ma már általában minden protestáns család

tulajdonában van énekeskönyv, vagy akár
családon belül is, személyes tulajdonunknak
is mondhatjuk a gyülekezeti énekeskönyvünk
egy példányát, melynek birtokába különböző
módon jutottunk. Van, aki konfirmációja al-
kalmával kapta, másokat házasságkötésük al-
kalmával ajándékozott meg a szertartást
végző lelkész az énekeskönyv egy példányá-
val. Sokan vagyunk, akik családi hagyaték-
ként féltve őrizzük a szüleink vagy
nagyszüleink megkopott példányát. Igen, az
énekeskönyv a hagyományos protestáns,
evangélikus otthon elengedhetetlen tartozéka
volt (?). Pár évvel ezelőtt vasárnap reggelente
még mindenki magával vitte istentiszteletre
saját énekeskönyvét. Ma már templomaink

padjain általában elegendő éne-
keskönyv várja az istentiszte-
letre érkezőket. És ezt is
megszoktuk, pedig egykor nagy
kincs volt egy-egy énekes-
könyv. Arról pedig szinte telje-
sen elfelejtkeztünk, hogy az
énekeskönyv a reformáció aján-
déka, „találmánya”.

Az énekeskönyvek története
a reformációval, egészen ponto-
san az előreformáció időszaká-
val kezdődik, amikor a cseh
testvérek közössége megjelen-
tette az első nyomtatott énekes-
könyvet (1505). A reformáció
előtt a gyülekezeti éneklés hát-
térbe szorult a szertartást végző
papok és a liturgikus kórusok
(scholák) énekszolgálata mel-
lett. Azonban a reformátorok,
így Luther Márton is, a hívek
lelki nevelésében fontos esz-
köznek tekintették az éneket,
másrészt nagyon fontosnak tar-
tották, hogy a gyülekezet imád-
sággal és énekléssel
kapcsolódjon be a liturgiába, és
ne csak külső szemlélője legyen
annak. Luther nem csak elvileg
fogalmazta meg ezt az akkor
merész gondolatot, hanem az
énekszerzőket új énekek írására
buzdította, ő maga is több ének-
nek szerzője. Ezek az új énekek
előbb lapokra nyomtatva terjedtek az olvasni
tudó lakosság körében. Hamarosan, 1524 ja-
nuárjában Nürnbergben megjelent az első
evangélikus énekeskönyv, az Achtliederbuch,
mely nyolc éneket tartalmazott, ezek közül
négy Luther-ének: Jer örvendjünk keresztyé-
nek, Bűnösök hozzád kiáltunk, Óh, Úr Isten,
tekints hozzánk, Szívében szól a balgatag. Az
énekeskönyv címlapja szerint az énekeket
templomi éneklésre szánták, az énekek szö-
vegének tartalma pedig Isten Igéjéhez iga-
zodva a Szentírásból vétetett. Ezt igazolja az
a táblázat is, melyet az énekeskönyv három
énekéhez csatoltak, s amelyben az énekszö-
vegek alapjául szolgáló bibliai idézeteket tün-
tették fel. Még ugyanabban az évben jelent
meg Wittenbergben Johann Walter, Luther
munkatársának énekeskönyve (Geistlich Ge-
sangbüchlein), mely egyben az első többszó-
lamú kottákat közlő énekeskönyv, s melyhez
Luther maga írt előszót, valamint az egy-
szerre két kiadónál megjelentetett Erfurti En-
chiridion című énekeskönyv, mely már 18
Luther-éneket közöl.

A 16. században gyors egymásutánban je-
lentek meg különféle énekeskönyvek, és fo-
kozatosan kialakult a mára sajátosan
evangélikus énekeskönyvként ismert forma,
ahol a gyülekezeti énekek mellett megtaláljuk
a családi áhítathoz segítséget nyújtó szövege-
ket (áhítatok menetét, imádságokat), Luther
Kis Kátéját és a Hitvallásokat is.  

A magyar evangélikusok első énekes-
könyve Gálszécsi István nevéhez fűződik.
Több 16. századi énekeskönyv mellett azon-
ban a legjelentősebb énekeskönyv az Ács Mi-
hály által szerkesztett Zengedező mennyei kar
(Lőcse, 1696), majd annak sok énekkel, a
százötven genfi zsoltárral és különböző nagy-

héten énekelt tételekkel (Kyrie Puerorum,
Passió, Jeremiás siralma) bővített és átdolgo-
zott kiadása, az Új zengedező mennyei kar
(Lőcse, 1743), mely a 19. századig haszná-
latban volt.

Az énekeskönyveket elsősorban istentisz-
teleti használatra, gyülekezeti éneklésre szán-
ták. Gyakorlati hasznuk azonban túlmutat az
istentiszteleten: segítséget nyújtanak a ke-
resztény ember számára abban, hogy a gyü-
lekezeti istentiszteleti alkalmakon kívül is
énekelhessenek, imádkozzanak, s így épülje-
nek lelkileg a mindennapokban, örömteli na-
pokon vagy bánat idején, a családi körben
vagy magányosan. Ha eddig talán nem így
használtuk saját énekeskönyvünket, érdemes
kipróbálni: vegyük elő hétköznapjainkon is,
olvassunk el, imádkozzunk el belőle egy
imádságot, olvassunk – dúdoljunk – énekel-
jünk el egy éneket, és meglátjuk, milyen sa-
játos módon erősödünk ezáltal lelkiekben.

Az iskolákban eleink a Szentírás és a Káté
mellett az énekeket is tanították a gyerme-
keknek, így a vasárnapi istentiszteleten a
gyermekek kórusa vezethette a gyülekezeti
éneket. A gyermekek felnőve maguk is vi-
gasztalást és bátorítást meríthettek a kívülről
ismert, lélekből énekelt gyülekezeti énekek-
ből. Ma sincs ez másként azok életében, akik
felekezeti iskolában vagy gyülekezeti hitok-
tatás alkalmával tanulták az énekeskönyv
énekeit, s ma is kézbe veszik azt olykor. De
gondoljunk Isten iránti hálával arra is, ami ma
természetes: hogy akár többféle énekesköny-
vünk is van (gyülekezeti, ifjúsági stb.), ez hit-
valló eleink tudatos munkája révén vált
lehetségessé.

Az oldalt szerkesztette: 
Ötvös József lelkipásztor
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Mi a reformáció?

Luther 1517. október 31-én, mindenszentek napjának előestéjén tette közzé az egyház megújítását célzó 96 tételét a
wittenbergi vártemplom ajtaján



Az előző részben az összeférhe-
tetlenségről beszéltünk, amely nem
azonos az érdekellentéttel. A kettő
között a legegyszerűbben úgy lehet
különbséget tenni, hogy amíg az
érdekellentét a köztisztviselő cse-
lekedeteire vonatkozik (saját érde-
kében cselekszik a közügyek és
közpénzek rovására), addig az ösz-
szeférhetetlenség a köztisztviselő
személyére vonatkozik (olyan
helyzetbe kerül, halmozva hivata-
los funkciókat, amelyeket a tör-
vény tilt). Ezeket a helyzeteket a
törvény azért tiltja, mert vélelmez-
hető, hogy a köztisztviselő ezekben
nem fog objektíven, a köz érdeké-
ben cselekedni. Tehát az összefér-
hetetlenséget csakis törvény írhatja
elő.

Az előző részben a választott
tisztségviselőkről beszéltünk és
azok összeférhetetlenségi eseteiről.
Jelen, utolsó részben a köztisztvi-
selők összeférhetetlenségi eseteiről
közlünk egy rövid elemzést, ez
ugyanis külön törvényi szabályo-
zás alá esik.

A jogszabályok értelmében a
köztisztviselő nem lehet más köz-
hatalmat gyakorló személy, sem
ugyanakkor közméltóság (pl. nem
lehet valaki egyszerre polgármes-
teri osztályvezető és prefektus,
vagy osztályvezető egy polgármes-
teri hivatalban és ugyanakkor pl.
parlamenti képviselő). Ugyanakkor
a köztisztviselő nem végezheti a
következő tevékenységeket, füg-
getlenül attól, hogy ezek fizetett
vagy nem fizetett funkciók: más,
nem köztisztviselői funkció, köz-
méltóság irodájában valamilyen
funkció (pl. egy polgármesteri hi-
vatal dolgozója nem lehet ugyan-
akkor egy parlamenti iroda
vezetője is), nem lehet állami vál-
lalatokban tisztséget betöltő sze-

mély, kivéve amennyiben van erre
törvényes rendelkezés, vagy köz-
igazgatási rendelet nevezte ki az il-
lető közigazgatási egység
érdekeinek képviselete érdekében.

A köztisztviselők nem lehetnek
közvetlen alárendeltségi viszony-
ban egymás között, amennyiben
házastársak vagy elsőfokú roko-
nok, még akkor sem, ha a felettes
személy közméltóság. Amennyi-
ben egy ilyen helyzet keletkezik, az
érintett személyeknek 60 napon
belül választaniuk kell olyan
módon, hogy az összeférhetetlen-
ség megszűnjön, tehát valamelyik
személy le kell mondjon.

A köztisztviselő jelöltetheti
magát közméltósági funkcióba (pl.
parlamenti képviselő), illetve ki is
nevezhetik (pl. prefektusnak), és
ezáltal részt vehet akár a választási
kampányban is, viszont a törvé-
nyes rendelkezések szerint ebben
az esetben köztisztviselői jogviszo-
nya felfüggesztődik a választási
kampány idejére vagy egészen
addig a napig, ameddig az illető
személyt kinevezik.

A köztisztviselők tagjai lehetnek
politikai pártoknak, viszont nem le-
hetnek tagjai az illető párt vezető
testületeinek, valamint tilos kife-
jezniük vagy nyilvánosan megvé-
deniük azon pártok állásfoglalásait,
illetve valamilyen témában kifejtett
véleményét.

A köztisztviselők, ha hitelezői-
kifizetési (ordonator de credite)
jogkörrel rendelkeznek, amennyi-
ben megválasztják őket valamilyen
szakszervezet vezető tisztségébe,
kötelesek 15 napon belül a két
funkció közül választani. Ameny-
nyiben a szakszervezeti/érdekvé-
delmi funkciót választja, az illető
köztisztviselő köztisztviselői jog-
viszonya felfüggesztődik. Ez a ren-
delkezés érdekes és logikus, azt
szándékozik biztosítani, hogy az
érdekvédelemben tevékenykedni
szándékozó személyt ne állítsa

meg az állami munkahely elveszté-
sének veszélye.

Amennyiben a beállt összeférhe-
tetlenségi helyzetet az érintett köz-
tisztviselő tíz napon belül nem
szüntette meg, fegyelmi úton elbo-
csátható. 

Az érdekellentétek és összefér-
hetetlenségek elemzése során a
gyakorlatban nagyon sok konkrét
eset merült fel, amelyeket a Fedd-
hetetlenségi Ügynökség igyekezett
megválaszolni, viszont az ügynök-
ség értelmezése nem mindig talált
a bírósági értelmezéssel.

Így például feltevődött az a kér-
dés, hogy egy minisztériumi alá-
rendeltségben lévő kórház
kórházmenedzseri funkciója össze-
egyeztethető-e a helyi tanácsosi
mandátummal, ez az ügynökség ér-
telmezésében tilos. Ugyanez a
helyzet akkor, amikor egy
SMURD-alkalmazott egyszerre
helyi tanácsos is, amennyiben a
sürgősségi szolgálat a helyi tanács
alárendeltségébe tartozik. Az
egészségügynél maradva, egy
másik kérdés, amelyet megvála-
szolt a Feddhetetlenségi Ügynök-
ség, a megyei biztosítópénztárnál
betöltött irodavezetői funkció és a
helyi/megyei tanácsosi funkció
összeegyeztethetőségére vonatko-
zott, amely az ügynökség állás-
pontja szerint nem össze-
egyeztethető.

Polgármesterek esetében nagyon
sok helyzetben feltevődött az ösz-
szeférhetetlenség kérdése, így pél-
dául egy polgármesternél nem áll
fenn összeférhetetlenség egy Lea-
der kistérségi programot lebonyo-
lító nonprofit szervezet veze-
tőjeként. Ugyanakkor a polgármes-
ter részt vehet egy iskola vezetőta-
nácsában, de nem lehet helyi vagy
megyei tanácsos, prefektus (kor-
mánymegbízott) vagy köztisztvi-
selő, és nem lehet kereskedelmi
társaság vezetője sem.

Politika – Feddhetetlenségi Ügynökség – 
összeférhetetlenség – érdekellentét (V.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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A fennmaradó segély összege visszaigényelhető
Pályakezdők 

anyagi ösztönzése
A megyei munkaerő-közvetítő
hivataloknál (AJOFM) nyil-
vántartásba vett, munkanél-
küli-segélyben részesült
frissen végzett diákok,
amennyiben egy évnél hosz-
szabb időtartamú munkaszer-
ződést kötöttek, az egy év
lejárta után igényelhetik a
fennmaradó munkanélküli-
segély összegét, amelyet al-
kalmazásukkal egy időben
felfüggesztettek.

Amint a hivatal vezetője, 
Gheorghe Ştef kérdésünkre kifej-
tette, az ügynökség nyilvántartásá-
ban szereplő végzősök, akiket 12
hónapnál hosszabb időtartamra tel-
jes munkaidővel alkalmaznak, a pá-
lyakezdőket ösztönző 500 lejes
bérpótlékra jogosultak, amit az al-
kalmazástól számított hatvan napon
belül kell írásban igényelni. Azok a
végzősök, akik munkanélküli-se-
gélyben részesülnek, ám időközben
teljes munkaidővel 12 hónapnál
hosszabb időtartamra elhelyezked-
nek,  a fennmaradó segély összegét
igényelhetik. Ezzel a jogukkal az al-
kalmazásuktól számított egyéves
munkaviszony leteltével élhetnek,
és 60 nap áll rendelkezésükre a havi
250 lejes segély  nem folyósított
összegét írásban igényelni a megyei
munkaerő-közvetítő hivataloknál.
Például amennyiben a pályakezdő
hat hónap helyett két hónapig része-
sült segélyben, majd azt követően
elhelyezkedett, a fennmaradt négy
hónapra járó segélyt igényelheti, de
csak az alkalmazástól számított 12
hónap elteltével. Amint az intéz-
ményvezető kifejtette, az utolsó is-
kolai napot követő hatvan napon
belül a lakhelyük szerinti kirendelt-
ségeknél  jelentkezhetnek a frissen
végzettek annak érdekében, hogy
bekerüljenek az álláskeresők nyil-
vántartásába. Ennek egyik előnye,
hogy ingyenes tájékoztatásban ré-
szesülhetnek az elhelyezkedési, to-

vábbképzési lehetőségekről, hat hó-
napig munkanélküli-segélyt igé-
nyelhetnek, illetve a pályakezdők
munkába állását ösztönző külön-
böző pótlékokban részesülhetnek.
Mindazok a végzősök, akik a tanév
lezárultát követő 60 nap alatt nem
helyezkedtek el, és az ügynökség
nyilvántartásába kerültek, nem
folytatják tanulmányaikat, nincs jö-
vedelmük, vagy amennyiben van,
de az nem haladja meg az érvény-
ben lévő szociális referenciakeret
összegét, mely 500 lej, kérvényez-
hetik a 250 lejes munkanélküli-se-
gély folyósítását, amelyre  hat
hónapig jogosultak.

Azoknak a diákoknak, akiknek
pótvizsgázniuk kellett, a sikeresen
letett pótvizsgától számított 60
napon belül jelentkezhetnek a me-
gyei munkaerő-közvetítő hivatalok-
nál nyilvántartásba vétel céljából. A
sikeres pótvizsgát az iskolai tanul-
mányok elvégzésének bizonyítvá-
nyával az illető tanintézmény
vezetőségének kell alátámasztania. 
Mobilitást ösztönző juttatások

Első munkába állást ösztönző
pótlékban azok a pályakezdők ré-
szesülnek, akik munkanélküli-se-
gélyben részesülnek, ugyanakkor
elhelyezkednek, és a településüktől
50 km-nél nagyobb távolságra in-
gáznak. Ez a mindenkori szociális
referenciaösszeg kétszerese, 1000
lejes pótlék, melyet egyszeri alka-
lommal nyújtanak.

Megtelepedési pótlék azoknak a
munkanélküli-segélyben részesülő
pályakezdőknek jár, akik más tele-
pülésen találnak állást, és lakhelyet
kell változtassanak, ők a szociális
referenciaösszeg hétszeresére,
3.500 lejes egyszeri juttatásra jogo-
sultak.

Amennyiben a munkaviszony az
alkalmazott hibájából az alkalma-
zástól számított egy évnél korábban
megszűnik, az említett pótlékokat
vissza kell fizetni – hangsúlyozta
Gheorghe Ştef, a Maros Megyei
Munkaerő-közvetítő Hivatal ügyve-
zető igazgatója. 

A kormány alkotmányossági kifogást emelt a
parlament által egyhangúlag megszavazott,
a svájci frankban felvett lakossági hitelek
lejre váltásáról szóló törvény ellen, így a jog-
szabályt egyelőre nem lehet kihirdetni. 

A képviselőház által múlt kedden elfogadott tör-
vény szerint a frankhitelesek adósságát azon a jegy-
banki árfolyamon kellene a bankoknak lejre váltaniuk,
amely a szerződéskötés napján volt érvényes. A kor-
mány „szociális intézkedésként” eredetileg támogatta
a törlesztésre képtelen magánszemélyeknek nyújtandó
kedvezményt, a parlament azonban törölte a tervezet-

ből azt az előírást, hogy csak a jövedelmük 50 száza-
lékánál nagyobb törlesztőrészleteket fizető frankhite-
lesek legyenek jogosultak az előnyös konverzióra,
miként azt a feltételt is, amely a 250 ezer franknál ki-
sebb hitelekre korlátozta volna a törvény hatályát. A
fedezet nélküli „osztogatások” ellen nem először emel
alkotmányossági kifogást a kormány. 

A bíróság döntése akár hónapokig is elhúzódhat,
így Romániában a decemberi választások előtt aligha
lép hatályba a legfeljebb 75 ezer hitelest érintő frank-
konverziós törvény – áll a Mediafax hírügynökség tá-
jékoztatójában.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

Alkotmányossági kifogás 
A frankhitelek lejre váltása 

egyelőre nem esedékes

Nagy többséggel elutasította a szenátus azt a kép-
viselői törvénykezdeményezést, amely a bejegyzett
élettársi kapcsolat intézményét vezetné be. A tervezet
szerint az élettársi kapcsolatot közjegyző előtt je-
gyezhetnék be az egymással „érzelmi indíttatásból”
jogegyenlőségen alapuló vagyonközösséget vállaló,
azonos nemű vagy akár különböző nemű párok. Az
élettársi szerződés egyebek mellett feljogosítaná a fe-
leket, hogy bankhitel igénylése esetén mindkettejük
jövedelmének figyelembevételét igényeljék a hitele-
zőtől, kórházi ápolásuk idején hozzátartozói jogokat
gyakoroljanak, elhalálozás esetén pedig egymás örö-
kösei legyenek. Remus Cernea független képviselő,
emberi jogi aktivista tervezetét mindössze két szená-

tor támogatta, 71-en ellene voksoltak, heten pedig tar-
tózkodtak. A kétkamarás parlamentben ebben az eset-
ben a képviselőházban fogják meghozni a végső
döntést. Eközben a Koalíció a Családért polgári kez-
deményezésében azt követelik, hogy az alaptörvény
„egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létreho-
zott házasságaként” határozza meg a családot, a jelenlegi
alkotmány ugyanis „házastársakat” említ, ami elvileg nem
zárná ki a homoszexuálisok között kötendő házasságot sem.
A polgári törvénykönyv tiltja az azonos neműek házasságát,
és nem ismeri el a román vagy más állampolgárok külföldön
kötött élettársi szerződéseit sem, függetlenül attól,
hogy azokat azonos vagy különböző neműek kötötték
– olvasható a Transindex honlapján. 

A szenátus elutasította
A bejegyzett élettársi kapcsolatot

Több mint százféle díj és ille-
ték eltörlését hagyta jóvá a
képviselőház tegnap – tájé-
koztatott az MTI hírügynök-
ség. 

A Szociáldemokrata Párt által
benyújtott jogszabálytervezetet
egyhangúlag fogadta el a törvény-
hozás. Bár a PNL szerint a törvény
a szociáldemokraták választási
kampányának része, másfél hónap-
pal a parlamenti választások előtt
maguk sem vállalták fel, hogy elle-
nezzék. A tervezet egyebek között
eltörli a gépjárművek után fize-
tendő környezetszennyezési díjat, a
cégbejegyzési illetéket, az ideigle-
nes útlevelekre fizetendő konzuli
illetéket. A kezdeményezés a rádió-
és televízió-előfizetési díj eltörlé-
sére is kiterjedt. Bár ez ellen a füg-
getlenségüket féltő közmédiumok,
a hazai és nemzetközi médiaszer-

vezetek is tiltakoztak, végül benne
maradt az elfogadott törvényben. A
bürokrácia csökkentését egyébként
célkitűzésének nevező szakértői
kormány a tervezet véleményezé-
sében rámutatott: csak egyes ren-
delkezésekkel tud egyetérteni, mert
a megszüntetendő díjak egy részét
már korábban megszüntették,
másik részének eltörlése – egyéb
finanszírozási források megjelölése
híján – zavart fog okozni bizonyos
intézmények működésében.

A kormány szerint míg 2008-ban
még csaknem 500 díj és illeték lé-
tezett Romániában, ezek száma
mára 170 alá csökkent, kifizetésü-
kért pedig nem feltétlenül kell a hi-
vataloknál sorban állni, mert július
óta bankkártyával is ki lehet őket
egyenlíteni, december elsejétől
pedig az internetes fizetés lehető-
sége is megnyílik. (sz.p.p.)

A képviselőház jóváhagyta
Több mint százféle díj 

és illeték eltörlését



A Maros Kosárlabdaklub fér-
ficsapata Szászgáspár Barnabás és
Alhaji Mohammed nélkül utazott el
tegnap hajnalban Litvániába, ahol
Európa-kupa-mérkőzést játszik ma
este, adta hírül a klub honlapja.

Az edző és a csapat vezéregyéni-
sége egyaránt gyomorfertőzés miatt
mondta le a kiszállást. A betegséget
a keretből többen is elkapták, míg
azonban Dalibor Djapát és Polyák
Lászlót az orvosoknak sikerült
lábra állítaniuk, Mohammedről és
Szászgáspárról ez nem mondható
el, sem Tudor Bichişről, aki ugyan-
csak itthon maradt. A többi játékost
és a stáb tagjait ugyanakkor (egye-
lőre?) nem érintette a fertőzés.

Szászgáspár Barnabás hiányában
Trif George irányítja majd a csapa-
tot a kispadról. Számára nem ez

lesz az első alkalom, amikor helyet-
tesítenie kell a vezetőedzőt – emlé-
kezetes módon az elmúlt idény
rájátszásában, Craiován sikeresen
vezényelte az együttest.

A Maros Kosárlabdaklub ma este
fél 7-től a FIBA Europe Cup nevű
sorozat csoportkörének 2. forduló-
jában a Prienu-Birstono otthonában
vendégszerepel. A litván csapatnak
ez lesz a bemutatkozó kupamérkő-
zése, az első fordulóban ugyanis
állt, a csoport negyedik tagjának
visszalépése nyomán. Az I jelű cso-
portból az első két helyezett auto-
matikusan továbbjut, a harmadik
eredményeit pedig összevetik a
többi csoport harmadik helyezettjé-
ével, a rangsorolás alapján pedig a
legjobb négy is kvalifikál a sorozat
következő körébe.

Marosvásárhely polgármesteri
hivatalának szervezésében október
22-én, szombaton immár negyedik
alkalommal rendezték meg a Har-
mónia kupáért kiírt minifocitornát
a Szász Albert Sportlíceum sport-
csarnokában. A rendezvényen dísz-
meghívottként vett részt a Magyar
Sportújságírók Szövetségének
(MSÚSZ) csapata, ugyanakkor a
Pressing csapatában tömörülő ma-
rosvásárhelyi sajtóválogatott, vala-
mint a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal és a helyi ta-
nács együttese. 

A projekt kezdeményezője Szu-
cher Ervin marosvásárhelyi 
újságíró, a Pressing csapatkapitá-
nya és kapusa, akiben a torna meg-
rendezésének gondolata 2014
őszén, a Románia–Magyarország
labdarúgó-mérkőzés után megfo-
galmazódott.

A csapatok 6+1-es összetétel-
ben, 2x15 perces mérkőzéseket ját-
szottak. A találkozókat Szép Zoltán
(Marosvásárhelyi Rádió, Erdélyi
Magyar Televízió) konferálta fel. 

A torna nyitómérkőzésén a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal csapata 5-0 arányban bizonyult
jobbnak a magyarországi sportúj-

ságírók alakulatánál, majd a helyi
tanácsot is leiskolázta, és a Pres-
sing ellen is diadalmaskodott, így
tornagyőztes lett. 

Második helyen a Pressing vég-
zett, míg a dobogó harmadik fo-
kára a magyar sportújságírók
kerültek, akik a torna utolsó, leg-
szebb találkozóján 4-0 arányban
győztek a helyi tanács csapata
ellen. 

Minden együttes képviselői ér-
meket és névre szóló okleveleket
vehettek át a díjkiosztó ünnepsé-
gen, a csapatkapitányokat kupák-
kal díjazták, de az egyéni legjobb
alakításokért nem osztottak ki ok-
leveleket.

Íme a torna eredményei: Polgár-
mesteri hivatal – MSÚSZ 4-0,
Helyi tanács – Pressing Marosvá-
sárhely 0-5, Polgármesteri hivatal
– Helyi tanács 6-1, MSÚSZ – Pres-
sing 1-3, Polgármesteri hivatal –
Pressing 4-1, Helyi tanács –
MSÚSZ 0-4.

Végső sorrend: 1. Polgármesteri
hivatal 9 pont (14-2), 2. Pressing 6
(9-5), 3. MSÚSZ 3 (5-7), 4. Helyi
tanács 0 (1-15).

A tornagyőztes Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal csapatának

összetétele: Biró Levente (Laska)
– kapus; Szövérfi István (csapatka-
pitány), Nagy Marius, Tudor Rusu,
Bükkösi Ottó, Cosmin Blaga, Alin
Neacşu, Sorin Hodoş, László Zsolt,
Virgil Danciu és Mărgărit Amza –
mezőnyjátékosok. 

A Pressing színeiben a követ-
kező helyi sajtósok léptek pályára:
Szucher Ervin – kapus (Krónika,
TVR marosvásárhelyi stúdiója –
csapatkapitány); Kádár Zoltán
(Marosvásárhelyi Rádió), Czim-
balmos Ferenc (Központ), Czim-
balmos Csaba, Berekméri Edmond
(Népújság), Nicolae Pop (Zi de zi),
Karácsonyi Zsigmond (Népújság),
Bögözi Attila (vasarhely.ro), Nagy
Miklós Kund (Népújság), Ovidiu
Morar (Punctul), Vlad Amariei
(Marosvásárhelyi Rádió), Florin
Marcel (Zi de zi), Marius Libeg
(Punctul), Enyedi Csaba, Csorbai
Loránd, Szöllősi László (ex-ASA)
– mezőnyjátékosok.

A magyar sportújságírók játé-
koskerete: Selmeczi Richárd (On-
line Média) – kapus; Szöllősi
György (Four Four Two – csapat-
kapitány), Légrádi Gábor
(csepel.hu), Kiss László (Magyar
Hírlap), Kovács Dénes (Hatoscsa-

torna), Balogh Béla
(Magyar Építők),
Kárdy Gábor
(origo.hu) és Sütő
János – mezőnyjá-
tékosok.

A helyi tanács
együttesében a kö-
vetkező játékosok
szerepeltek: Kristály
Hunor – kapus;
Csíki Zsolt (csapat-
kapitány), Bakos Le-
vente, Szászgáspár
Barnabás, Bakó Sza-
bolcs, Magyari Előd,
Sergiu Papuc és Peti
András – mezőnyjá-
tékosok. (C.A.)
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Együtt a helyi sajtó és a magyarországi sportújságírók csapata

Két és fél órás küzdelem után
búcsút mondott a Románia-kupá-
nak a Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina női röplabdacsapata. A
Jászvásár elleni, múlt heti, hazai
bajnoki már mutatta, hogy nem
lesz egyszerű a feladat idegenben a
Penicilina ellen, ahol az idei kiírás
furcsaságai miatt egyetlen menet-
ben kellett eldönteni a továbbjutó
kilétét. Az október elejéről elnapolt
találkozót hétfő este rendezték. A
marosvásárhelyi csapat előbb úgy
tűnt, hamar veszít, majd miután
szinte sírból hozta vissza a mérkő-
zést, az ötödik játszma hosszabbí-
tásában, miután három
meccslabdát hárított, negyedszerre
megadta magát.

Az első két játszmában nem ta-
lálta magát Predrag Zucović csa-
pata. Az elsőben még folyamatos
jászvásári előny mellett 19-re sike-
rült egyenlítenie, hogy a végére
ismét átengedje a kezdeményezést,
a másodikban viszont végig a há-
zigazdák mögött loholt, és 20:19
után öt labdamenetet vesztett zsi-
nórban. Ami ekkor könnyű hazai
sikernek tűnt, a harmadik és negye-
dik játszmában teljesen megfor-
dult. Ezeket a Medicina uralta,
különösen a harmadikat, amikor
végig nagy előnnyel hozta a szet-
tet, de negyediknek a végét is, ami-
kor 15:16-ról hagyta állva a
hazaiakat.

A marosvásárhelyi lendület a rö-
vidítésben is megmaradt az elején,
5:0 után úgy tűnt, a továbbjutás is
meglesz. Az előny azonban lassan
olvadozni kezdett, s akkor tűnt el
teljesen, amikor a csapatok vésze-
sen kezdtek közelíteni a 15. pont-

hoz: 13:13-nál. Ezt követően há-
romszor jutott a házigazda egypon-
tos előnyhöz és vele
meccslabdához, háromszor hárítot-
tak a marosvásárhelyiek. A negye-
diket azonban értékesítette a
Penicilina, két és fél órával a meccs
kezdése után.

A Medicinának így az idén már
nem lesz dolga a Románia-kupá-
val, kizárólag a bajnokságra össz-
pontosíthat, amelynek a keretében
szombaton a Dinamo otthonába lá-
togat. A mérkőzést délelőtt 11:45
órai kezdettel a DigiSport TV is
műsorra tűzte.

Kiesett a kupából a Medicina

Jegyzőkönyv
Női röplabda Románia-kupa, nyolcaddöntő: Jászvásári Penicilina

– Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:2 (25:22, 25:19, 16:25, 19:25, 17:15)
Jászvásár, sportcsarnok. Vezette: George Grădinaru (Galac), Nico-

lae Marin (Galac). Ellenőr: Mihai Marin (Ploieşti).
Bákói Ştiinţa: Sipos, Graboveckaja, Grigorova, Cvijović, Perrin,

Stângă (Sekulić, Streşină, Ursachi, Pichiu, Knezević). Liberó: Moncks.
CSU Medicina: Pucarević, Iancu,Teianu, Rusu, Klarić, Dobriceanu

(Buterez, Varga). Liberó: Molnar (Rancz).
A női röplabda Románia-kupa nyolcaddöntőjében: SCM Piteşti –

SCMU Craiova 3:0, Galaci CSU – Karácsonkői Unic 1:3. A Lugosi CSM
– Bukaresti Dinamo mérkőzést november 3-án játsszák.

Eredményjelző
A FIBA Europe Cup 1. fordulójának eredményei:
* A csoport: Brussels Basketball – Elan Chalon 77:86, SL Benfica –

Alba Fehérvár 77:74
* B csoport: Körmend – Limburg United 100:85, Donar Groningen –

BCM Gravelines 70:79
* C csoport: Södertalje Kings – Belfus Mons-Hainaut 80:68
* D csoport: Sopron – Nanterre 92 77:79, FC Porto – Antwerp Giants

79:87
* E csoport: Tartu – Redwell-Gunners 77:78
* F csoport: Lukoil Akademic – Bnei Herzliya 78:73, Prievidza – Bu-

karesti Steaua CSM 78:69
* G csoport: Petrolina AEK – Gaziantep 86:93, Kolozsvári U – KB Peja

85:69
* H csoport: Rilski Szportiszt – BC Jenyiszej 81:85, Demir Insaat –

Sigal Pristina 100:58
* I csoport: Maros KK – TLÜ/Kalev Tallinn 70:58
* J csoport: BK Pardubice – Apoel 80:75, Cmoki Minszk – BC Siauliai

86:71

A TLÜ/Kalev Tallinn elleni mérkőzésen Alhaji Mohammed (a labdánál) a Maros KK legeredmé-
nyesebb játékosa volt.                                                                                       Fotó: Nagy Tibor

Szászgáspár és Mohammed
itthon maradt

A focilabdába fejelés hatással van
a futballjátékosok agyi funkcióira és
memóriájára. Skót tudósok kutatásai
szerint apró, de jelentős változás kö-
vetkezik be a játékosok agyában, mi-
után hússzor a labdába fejelnek,
memóriateljesítményük 41-67 száza-
lékkal csökken, a hatás a fejelés után
24 óráig megfigyelhető. 

Az olyan klinikai sérüléseket,
mint az agyrázkódás, már korábban
is vizsgálták, de ez volt az első alka-
lom, hogy az agyban megfigyelhető
változásokat olyanok esetében ku-
tatták, akik naponta ki vannak téve
ilyen ütközéseknek. A Stirlingi
Egyetem kutatói eredményeiket az
Ebiomedicine online folyóiratban
mutatták be.

A labdát géppel lőtték ki a kutatók
úgy, hogy megfelelően szimulálja a
sarokrúgás erejét és sebességét, és
arra kértek egy csapat focistát, hogy
fejeljenek a labdába hússzor. A játé-
kosok agyi funkcióit a gyakorlatok
előtt és után is tesztelték – írja a
BBC News.

Magdalena Ietswaart idegkutató
elmondta, hogy vizsgálatuk során
olyan gyakorlatot használtak, amely
minden amatőr és profi csapat szá-
mára ismert. Azt találták, hogy a fe-
jelés negatív hatása azonnal
megmutatkozott az agyban, és a me-

móriateszteken is jelentősen csök-
kent a résztvevők teljesítménye.
„Bár a változások ideiglenesek vol-
tak, úgy véljük, jelentős hatással
vannak az agy egészségére, kivált-
képpen, ha ismételten történnek,
mint ahogyan ez a fejelésnél meg is
valósul. Tekintve, hogy a világon
rengetegen űzik ezt a sportot, fontos,
hogy tisztában legyenek azzal, mi
történik az agyukban és milyen 
hosszú távú következményei lehet-
nek” – mondta az idegkutató.

A szakértők szerint tovább kell
vizsgálni, hogy az agyi elváltozá-
soknak hosszú távú hatásuk is lehet-
e az agy egészségére. Májusban az
angol labdarúgó-szövetség bejelen-
tette, hogy tanulmányban tárják fel
a futball és az agyi betegségek kö-
zötti lehetséges összefüggéseket. 

A bejelentést megelőzte a 2002-
ben agyi trauma következtében el-
hunyt brit csatár, Jeff Astle
családjának kampánya. A halottkémi
vizsgálat Astle halálának okát fog-
lalkozás körében szerzett betegség-
nek nevezte, utalva arra, hogy a férfi
rendszeresen fejelt bőrlabdákba.

Gordon Smith, a skót labdarúgó-
szövetség egykori elnöke szerint
Skóciának meg kellene fontolnia,
hogy követve az amerikai példát
megtiltsa a fiatal sportolók fejelését.

A fejelés befolyásolja a futballisták 
agyműködését és memóriáját

A polgármesteri hivatal csapata nyerte 
a IV. Harmónia kupát

A Jászvásár elleni, múlt heti, hazai bajnoki már mutatta, hogy nem lesz egyszerű a feladat
idegenben a Penicilina ellen.                                                                          Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor



A 2016-os amerikai elnökválasztási
kampány elveszi az úgynevezett mil-
lenniumi generáció, vagyis a 18-35
közötti fiatalok kedvét a voksolástól,
miközben a nemzedék lélekszáma az
Egyesült Államokban elérte a második
világháborút követően született
„baby boom” generáció, azaz az 52 és
70 év közöttiek létszámát – derül ki
közvélemény-kutatásokból.

A Reuters és az Ipsos közös közvélemény-
kutatása szerint a 18 és 34 év közötti ameri-
kaiak kevesebb valószínűséggel mennek el
szavazni 2016-ban az elnökválasztáson, mint
azt 2012-ben tették az akkor 18-34 év közöt-
tiek. Az Amerika-szerte végzett felmérés sze-
rint a korosztály 52,2 százaléka mondta azt,
hogy biztosan vagy majdnem biztosan részt
vesz a választáson november 8-án, míg a
négy évvel ezelőtti elnökválasztáson ez az
arány még 56,1 százalék volt.

Elemzések ezt a csökkenést főként a jelöl-
tek személyére és a kampány negatív fel-
hangjaira vezetik vissza.

Néhány politológus egyenesen attól tart,
hogy az idei elnökválasztás választópolgárok
egy teljes nemzedékének választói magatar-
tásán hagy nyomot. Statisztikák szerint
ugyanis azok a szavazásra jogosultak, akik
részt vettek egy választáson, tíz százalékkal
nagyobb valószínűséggel mennek el szavazni
a következő alkalommal is, mint azok, akik
az otthon maradást választották.

Az elmúlt fél évszázadban mindig egyre
kevesebb fiatal amerikai járult a szavazóur-
nákhoz, mint az őket megelőző generációk-
ban, ugyanakkor a részvételi hajlandóság
csökkenése a millenniumi nemzedéknél kü-

lönösen fontos, mert a regisztrált szavazók
száma ebben a korcsoportban elérte a máso-
dik világháború után születettekét, az úgyne-
vezett baby boom generációét, egyúttal már
ők jelentik a legnagyobb létszámú dolgozó
generációt. (Mindkét nemzedék nagyjából 70
milliós szavazótábort jelent.)

A fiatal amerikaiak körében a politikai
spektrum jobb és bal oldalán egyaránt találni
okot arra, miért elégedetlenek a politikai el-
kötelezettségüknek megfelelő párt jelöltjével.

Bernie Sanders vermonti szenátor, aki Hil-
lary Clinton demokrata párton belüli vetély-
társa volt az elnökjelöltségért folytatott
küzdelemben, például népes rajongótáborral
rendelkezett a fiatalok körében, mielőtt kie-
sett volna. Most a fiatal korosztály körében
élvezett népszerűségére támaszkodva San-
ders Clinton kampányát támogatja, míg a
Clinton-szavazó fiatalok legnagyobb részét

(54 százalék) továbbra is az motiválja, hogy
ne Trump legyen az elnök.

Republikánus párti oldalon pedig sok fiatal
vonakodik Donald Trump elnökjelöltre sza-
vazni, tekintettel a szókimondó New York-i
milliárdos üzletember nőket, kisebbségeket
és bevándorlókat sértő kijelentéseire.

„Ez a nemzedék sosem bízott a kormány-
ban, még kevésbé hitt a Wall Streetnek vagy
a médiának” – vélekedett John Della Volpe,
a Harvard Egyetem politikatudományi inté-
zetének közvélemény-kutatásokért felelős
igazgatója a millenniumi generációról. Rá-
mutatott, hogy mindez 50 százaléknál alacso-
nyabb részvételi arányt eredményezhet, azok
pedig, akik elmennek voksolni, mélyen cini-
kusak szavazatuk hatását illetően.

Ennek ellenére a jelöltekkel elégedetlen fi-
atalok közül néhányan el akarnak menni sza-
vazni, még akkor is, ha protesztszavazóként
Gary Johnson libertárius elnökjelöltre, vagy
republikánus szavazóként Trump helyett a
demokrata jelöltre, Clintonra adják voksukat.

A massachusettsi egyetem Lowell közvé-
lemény-kutató központja és az Odyssey Mil-
lennials felmérése jól szemlélteti a fiatal
generáció frusztrációját. 1247, 18 és 35 év
közötti megkérdezett nagyjából 53 százaléka
inkább előnyben részesítene egy, a világot el-
pusztító meteort, mintsem hogy Donald
Trump beköltözzön a Fehér Házba, viszont
ugyanezt mondta a válaszadók 34 százaléka
Clintonról is.

A fiatalok 39 százaléka szerint Barack
Obama amerikai elnöknek egész életére ki
kellene kiáltania magát az ország vezetőjének
ahelyett, hogy átengedné a hatalmat a két ver-
sengő jelölt valamelyikének – derült ki a fel-

mérésből. A mosolyra fakasztó közvélemény-
kutatás szerint a válaszadók 26 százaléka
nem bánná, ha az Egyesült Államok elnökét
véletlenszerűen sorsolnák ki. A fiatalok 23
százaléka inkább a meteort választaná Trump
és Clinton helyett is.

„Nyilvánvaló, hogy nem gondolták komo-
lyan. De az a tény, hogy a fiatalok közül
négyből egy az óriásmeteort jelölte meg vá-
laszában, elmond valamit az amerikai fiatal-
ság politikai kiábrándultságáról” – vélekedett
Joshua Dyck, a Lowell központ társigazga-

tója. Mikor az aktuális jelöltekről kérdezték
a fiatalokat, akkor Hillary Clinton lazán ve-
zetett 54 százalékkal Trump előtt, akit a vá-
laszadók mindössze 21 százaléka támogatott.
A felmérést október 10. és 13. között végez-
ték, szándékosan nagy számban olyan embe-
reket megkérdezve, akik vélhetően nem
mennek el szavazni. (MTI)

Amerikai elnökválasztás
Alacsony a részvételi hajlandóság a nagy létszámú millenniumi generációban

A skót miniszterelnök szerint
„nem szabad blöffnek tekinteni”
a skót függetlenségről szóló
újabb népszavazás tervét.

Nicola Sturgeon, aki hétfőn az
Egyesült Királyság többi nemzeté-
nek kormányfőivel együtt tárgyalt
Theresa May brit miniszterelnökkel
a brit EU-tagság megszűnésének fo-
lyamatáról a Downing Streeten, a
megbeszélés után kijelentette: nem
fogja tétlenül nézni, hogy „Skóciát
beletaszítsák a hard Brexit szakadé-
kába”. A hard Brexit a brit politikai
zsargonban meghonosodott kifeje-
zés arra a forgatókönyv-változatra,
amelynek alapján Nagy-Britannia
nemcsak az EU-ból, hanem az unió
egységes belső piacáról és a vámu-
nióból is távozna.

A brit EU-tagságról június 23-án
rendezett referendumon országos
átlagban szűk többséggel, 51,9 szá-
zalékkal a kilépést pártolók győz-
tek, ám Skóciában a választók 62
százaléka a bennmaradásra szava-
zott. Nicola Sturgeon azóta több
nyilatkozatában is egyértelművé
tette, hogy ismét napirendre került
Skócia függetlenné válásának kér-
dése, mivel Skócia nem fogadja el,
hogy akarata ellenére „kirángassák”
az Európai Unióból.

A Downing Streeten tartott hétfői
londoni megbeszélés után – ame-
lyen Sturgeon mellett részt vett
Észak-Írország és Wales kormány-
fője is – Theresa May brit minisz-
terelnök azonban egyértelmű utalást

tett arra, hogy London nem fog hoz-
zájárulni egy újabb skót független-
ségi népszavazáshoz. May
kijelentette: az Egyesült Királyság
„nagyszerű uniója” a múltban is az
ország jólétének alapköve volt, és
fenntartása „a jövőben is abszolút
életfontosságú lesz”.

A brit kormányfő már a kor-
mányzó Konzervatív Párt e hónap
elején tartott éves kongresszusán
felszólalva is kizárta Skócia elsza-
kadásának lehetőségét, kijelentve:
az Egyesült Királyság együtt fog ki-
lépni az Európai Unióból, „a Bre-
xitből nincs kimaradási lehetőség”.

Theresa May hétfőn, a londoni
alsóházban a múlt heti EU-csúcs
fejleményeiről tájékoztatta a képvi-
selőket, és itt is vitába keveredett a
skót képviselőkkel. Angus Robert-
son, a Skóciát kormányzó Skót
Nemzeti Párt (SNP) alsóházi frak-
ciójának vezetője szintén felvetette
az újabb skót függetlenségi népsza-
vazás lehetőségét, ám Theresa May
válaszában kijelentette: Skóciát
fontosabb kereskedelmi kapcsola-
tok fűzik az Egyesült Királyság
többi országához, mint az Európai
Unióhoz, ezért a skót kormánynak
mindenekelőtt inkább arra kellene
törekednie, hogy az Egyesült Ki-
rályság uniójának tagja maradjon.

Skóciában 2014 szeptemberében
már tartottak egy népszavazást a
függetlenségről, de akkor a válasz-
tók 55 százaléka az elszakadás ellen
voksolt. (MTI)

Nem blöff az újabb 
skót népszavazás terve

Száz éve, 1916. október 26-
án született Francois Mitter-
rand, Franciaország első
baloldali és leghosszabb
ideig hivatalban lévő elnöke.

A Bordeaux közelében fekvő
Jarnacban látta meg a napvilágot
egy katolikus középpolgári család-
ban, apja állomásfőnök volt. A pá-
rizsi egyetemen végzett jogot és
politikatudományt. Fiatalon a
jobboldali eszmékkel rokonszen-
vezett. A második világháborúban
gyalogsági őrmesterként szolgált.
Franciaország 1940-es német meg-
szállásakor sebesülten hadifog-
ságba esett, a fogolytáborban
ismerkedett meg a szocializmussal.
Több alkalommal kísérelt meg
szökést, hatodszorra sikerült haza-
jutnia szülővárosába, amelyet a
kollaboráns Vichy-kormány tartott
ellenőrzés alatt. A rendszer tisztvi-
selője lett, még ki is tüntették, de
közben segítette az ellenállókat is.
Múltjának erről az időszakáról
heves viták folynak, ő azt állította,
hogy a kitüntetést nem vette át.
1943-ban végleg átállt az ellenál-
láshoz, Morland kapitány néven
szervezte a volt hadifoglyok orszá-
gos mozgalmát. A letartóztatás elől
sikerült külföldre szöknie, 1944-től
tagja volt Charles de Gaulle első
emigráns kormányának, de a tábor-
nokkal már ekkor igen feszült volt
a viszonya.

1946-tól a centrista UDSR párt
színeiben politizált, a IV. Köztár-
saság több kormányában töltött be
miniszteri posztot. Egyre inkább
balra tolódott, 1958-ban már a po-
litikába egy évtized után visszatérő
de Gaulle kormányfői kinevezése
ellen szavazott. Az elnöki rend-
szerű V. Köztársaság ellenzékének
egyik vezéralakja lett, saját pártját
1965-ben alapította meg. Ugyan-

ebben az évben a szocialisták és a
kommunisták közös jelöltjeként
indult az elnökválasztáson, és
meglepetésre második fordulóra
kényszerítette de Gaulle-t.

Pártja 1971-ben egyesült a Szo-
cialista Párttal, amelyet Mitterrand
tíz éven keresztül irányított, 1972-
től egy évtizeden át a Szocialista
Internacionálé alelnöke volt. A hőn
áhított elnöki tisztségről 1974-ben
is lemaradt, bár csak hajszállal ma-
radt alul Giscard d’Estaing-nel
szemben, de 1981-ben már biztos
győzelmet aratott a megosztott
jobboldal felett.

Franciaország első szocialista
köztársasági elnöke tizennégy
éven át volt az Élysée-palota la-
kója, 1988-ban ugyanis újabb hét
évre megválasztották. Első intéz-
kedéseként választásokat írt ki, és
az új, baloldali többségű kormány-
nyal – amelybe a kommunistákat is
bevonta – reformokba kezdett.
Ezek közé tartozott a halálbüntetés
eltörlése, a munkaidő rövidítése, a
minimálbér emelése, államosítások
sora, a szociális juttatások emelése.
A romló világgazdasági helyzet és
a meglóduló infláció miatt azon-
ban hamarosan kénytelen volt a
gazdasági szigor politikájához fo-
lyamodni, a kommunisták távoztak
a kormányból, a párt ezután már
nem játszott komoly szerepet a
francia politikai életben. 1986-ban
a jobboldal visszaszerezte a parla-
menti többséget, ezért „társbér-
letre” kényszerült Jacques Chirac
kormányfővel.

Második elnöki periódusában öt
évig szocialista, majd utolsó két
évében ismét jobboldali kormány-
nyal kellett együtt dolgoznia. Gaz-
dasági téren ekkor már komoly
kudarcokat kellett elkönyvelnie,
nem sikerült megteremtenie az

időtálló francia szocialista modellt.
Ugyanakkor olyan, kezdetben bí-
rált hatalmas beruházásokat hozott
tető alá, mint a Csalagút, a Louvre
előtti üvegpiramis és a Défense ne-
gyed új Diadalíve. Külpolitikai
téren támogatta Spanyolország és
Portugália csatlakozását az Euró-
pai Közösségekhez, továbbá az
Európai Unió létrehozásáról szóló
1992-es maastrichti szerződés
megalkotását. A német egyesülés
elkerülhetetlenségét viszont nem
ismerte fel, a német-francia vi-
szony fagyosabbá vált. Jó kapcso-
latot ápolt az Egyesült Államokkal,
támogatta az első öbölháborút, de
az amerikai tömegkultúra behato-
lását igyekezett feltartóztatni.

Francois Mitterrand 1995 máju-
sában köszönt le tisztségéről, hét-
pecsétes titkai csak ekkor kerültek
napvilágra. Elnöksége végén elis-
merte, hogy már közvetlenül meg-
választása után, 1981-ben
diagnosztizálták prosztatarákját.
Ezt államtitokká nyilváníttatta, s
bár orvosai csak hónapokat jósol-
tak neki, mindkét mandátumát ki-
töltötte. Évtizedeken át sikerült
eltitkolnia kettős életét is. Mitter-
rand 1944-ben vette el feleségét,
Danielle-t, akitől két fia született.
A „hivatalos” család mellett azon-
ban volt egy rejtett is: hat évvel el-
nökké választása előtt lánya
született művészettörténész barát-
nőjétől, haláláig bensőséges kap-
csolatot tartott velük, rendszeresen
látogatta és támogatta őket. A
három nő, akit szeretett, a temeté-
sén találkozott először és utoljára.

A leghosszabb ideig hivatalban
lévő francia elnöknek a rákkal
folytatott küzdelme 1996. január 8-
án fejeződött be, Párizsban hunyt
el. (MTI)

100 éve született 
Francois Mitterrand francia elnök
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Egy hete nem bombázták Aleppót
Az elmúlt hét nap alatt nem mért légicsapásokat Aleppó szíriai város

környékén az orosz és a szíriai légierő – jelentette ki Igor Konasenkov,
az orosz védelmi minisztérium szóvivője kedden Moszkvában. Konasen-
kov szerint hat humanitárius folyosó még mindig nyitva áll a polgári la-
kosság előtt, hogy elhagyhassa a város szíriai kormányerők által körülzárt
keleti negyedeit. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a Szö-
vetségi Tanács (parlamenti felsőház) külügyi bizottságának hétfői tanács-
kozásán ettől eltérően azt hangoztatta, hogy Aleppónál szombaton véget
ért a humanitárius célú tűzszünet, és Moszkva nem tervezi a fegyver-
nyugváshoz való visszatérést. (MTI)



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa: csere és gyertyán.
Tel. 0743-631-610. (56919)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(56919)

ELADÓ 2012-es évjáratú Dacia
Duster 1.6, benzines, Euro 5-ös,
sok extrával, valamint 2013-as év-
járatú, ötszemélyes Dacia Dokker
1.5, dízel, Euro 5-ös, sok extrával.
Beszámítok olcsóbb autót is. Tel.
0722–967-539. (HN-I)

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás, felszerelt, bútorozott
tömbházlakás. Tel. 0265/219-063,
0740-227-108. (56966)

MINDENFÉLE

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

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

VÁLLALOK takarítást, idős személy
gondozását. Tel. 0753-628-139. (56993)

SÜRGŐSEN keresnek Németországba,
raktári munkára, hosszú távon
gondolkodó 4-5 komoly,  fiatal férfit.
További részletekért hívja az alábbi
telefonszámot: 0742-604-116. (57115)

MEGEMLÉKEZÉS

„Idővel a gyász sajgó fájdalma
átadja helyét az emlé-
kezésnek, s az ember
lényének üresen kongó részei
újra megtelnek hangokkal,
beszéddel, nevetéssel…”
20 évvel ezelőtt, ezen a napon
hunyt el szeretett édesapám,
CZIRMAY MIHÁLY, akinek
emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Lánya, veje, unokái és
dédunokái. (v.-I)

Örök fájdalommal, örök
szeretettel.
Mint egy gyertyaláng, úgy
lobban el az élet, mint egy
gyors folyó, rohannak az évek.
A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki
nincsen már. Szomorú szívvel
emlékezünk a drága
édesanyára, nagymamára,
testvérre, özv. CSONTOS
SÁNDORNÉRA szül. SZABÓ
ERZSÉBET halálának ötödik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (57100-I)

Kegyelettel és soha el nem
múló fájdalommal emléke-
zünk október 26-án MÁRTON
SÁNDORRA, a TCM volt mun-
katársára halálának második
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét szeretettel őrzi
felesége, Ilona, lányai: Ildi,
Ani, Ibolya, fia, Sanyi és
unokái: Szabolcs, Timi,
Istvánka, Levente és
családtagjai. (57114-I)

Fájó szívvel emlékezünk
október 26-án a makfalvi
SZŐCS PÁLRA hirtelen
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A
gyászoló család. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Búcsúzom tőled,
KLÁRIKÁM. 

Köszönöm, hogy lelki társam
voltál. 

A. Marika. (57104-I)

A bánat, a fájdalom örökké
megmarad.
Fájó szívvel búcsúzik testvéré-
től, 

JÁNOSI ERNŐTŐL
Jánosi Attila és családja. 
Emléked örökké élni fog 

szívünkben! (57106-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, anya,
nagymama, testvér, rokon és jó
barát, 
SÁRKÁNY KÁKONYI IRINGÓ

zenetanár 
szíve megszűnt dobogni 2016.
október 25-én. Temetése a ma-
gyarrégeni temető kápolnájából
református szertartás szerint
pénteken, október 28-án 13 óra-
kor lesz.

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Székely Ibolyának és gyere-
keinek, férje és édesapjuk,
SZÉKELY KÁROLY halála alkal-
mából. A kanadai unoka-
testvérek: Kati, Sára és
családjuk. (v.-I)

Megrendülve értesültünk volt
osztálytársunk, MAGYARI
ÁGNES haláláról. Őszinte
részvétünk a gyászoló csa-
ládnak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Bolyai
Farkas Líceumban 1961-ben
végzett XI. B-s osztálytársak.
(57088-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Dombi Ferenc alpolgármester
úrnak ÉDESAPJA elhalálozása
miatt érzett fájdalmában. A
Rákossi Lajos Általános Iskola
munkaközössége. (57089-I)

HÍRSZERKESZTŐT-HÍRBEMONDÓT keres az ErdélyFM
RÁDIÓ Marosvásárhelyen. Elvárások: érdeklődés a közélet iránt, nyi-
tottság a csapatban való együttműködésre. A szakmai tapasztalat előnyt
jelent. Ha érdekel a rádiózás, küldd el az önéletrajzodat az
erdelyfm@erdelyfm.ro e-mail-címre, vagy hozd be személyesen a ma-
rosvásárhelyi szerkesztőségünkbe, a Predeal utca 12. szám alá. Jelent-
kezési határidő október 31. (sz.-I)
IDŐSGONDOZÓ- és GYERMEKGONDOZÓ-KÉPZÉST hirdet
Marosvásárhelyen a Gyulafehérvári Caritas. Jelentkezési határidő ok-
tóber 31. Képzésindítás novemberben, a jelentkezők függvényében.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0732-830-147-es telefonszámon vagy
az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (18017)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG keres tapasztalt VARRÓNŐKET line-
áris, speciális, szurfilálógépekre vagy tapasztalat nélküli SEGÉD-
MUNKÁSOKAT végtermék tisztítására, csomagolására. További
információk a 0786-556-911-es telefonszámon. (18083)
ALKALMAZUNK TAXISOFŐRÖKET vonzó fizetéssel és munka-
könyvvel, minimum 2 éves gyakorlattal, naprakész egészségügyi vizs-
gálatokkal, tanúsítvánnyal. Tel. 0757-054-053. (56977)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI
MUNKÁSOKAT. Minimális végzettség: X osztály. Az önéletrajzokat
a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-
333-573-as telefonszámon vagy a Parcul Industrial Vidrasău – Ung-
heni, nr. 1/G címen. (18134)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐNÖ-
KÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (58817-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖL-
GYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb betanított
munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit
elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv na-
gyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fi-
zetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás
Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes
munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET
is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon.
(58835)
ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, ZÖLDÖVEZET-GON-
DOZÓT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18117-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Há-
zaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18117-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)
RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- és HANG-
SZIGETELÉSÉT vállaljuk garanciával. Tiszta munka új és egyszerű
megoldással, nagytakarítást nem igényel. Tel. 0721–255-006. (HN.)
SZAKFELÜGYELŐT (inspektort) alkalmazunk műszaki ITP-re.
Tel. 0740-801-365. (18145-I)
A ROMARIS KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET építkezési gépekre
és TAKARÍTÓNŐT. További információ a 0265/446-133-as telefon-
számon. (18146-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Ta-
pasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58903-I)
A SAPIENTIA EMTE pályázatot hirdet LABORATÓRIUMI ESZ-
KÖZÖK BESZERZÉSÉRE. Bővebb információk a www.ms.sapien-
tia.ro honlapon. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

versenyvizsgát szervez 
egy ideiglenesen megüresedett I. besorolású 

asszisztensi szakmai fokozatú felügyelői állás 
betöltésére a Gazdasági Igazgatóság adó-, 

illeték-megállapító és bevételező osztályára.
Az írásbeli vizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győ-

zelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2016. november 8-án 10
órakor. 

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. ré-
szében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani
a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat,
melyeket a  2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelye és a 2013.
évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a köny-
vészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro
weboldalon is tanulmányozható.

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellék-
állomásán, naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester 

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 
versenyvizsgát hirdet 

megüresedett állások betöltésére 
a közterület-kezelő igazgatóságra

Az állást olyan jelentkező töltheti be, aki eleget tesz a 2011. évi
286-os, utólagosan módosított és kiegészített kormányhatározattal el-
fogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak. 

• szakfelügyelő – egy állás
– felsőfokú műszaki végzettség licencdiplomával
– legkevesebb öt év szakmai tapasztalat
• munkás – egy állás
– szakiskolai végzettség autószerelő szakon 
– B és C kategóriás hajtási jogosítvány
– legkevesebb egy év szakmai tapasztalat
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2016. november 9-én 12 óra – a dossziék benyújtásának ha-

tárideje
– 2016. november 17-én 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga.
Az állásinterjú időpontját később közöljük. 
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a köny-

vészet listája a www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékál-

lomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

KLARA gyógyító
javasasszony so-
kak kérésére most
Marosvásárhelyen
tartózkodik. 
Rövid időn beül
segít önnek prob-
lémái megoldá-
sában, a legerő-
sebb gyógyírekkel,
gyógynövények-
kel, a leghatá-
sosabb rituálékkal,
a Jeruzsálemből
kapott varázs-
gömbbel (melyet a legtöbb sikeresen
megoldott esetért kapott, I. díjként nyert)
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a
szétesett családokat, cégeket ment meg
a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus,
depresszió, szenvedélybetegségek
esetén. 
Köszönetnyilvánítások: 
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás, mert
kigyógyult az alkoholizmusból;
Magdolna Régenből köszöni, hogy 28
éves fiát jó útra térítette, kivette a rossz
baráti társaságból; Ágnes Jeddről
hálás, mert újból együtt él férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította az
alkoholizmusól; Gizella Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével,
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan segít önnek abban, hogy
élete megváltozzon, jóra forduljon. 
Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

Marosvásárhelyre, MÁTHÉ
FERENCNEK 70. születés-
napja alkalmából kívánok jó
egészséget, örömökben
gazdag boldog éveket. 
Élj sokáig! Feleséged,
Anikó. (57005)

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási 
Vállalat Rt. Társulás 

– fő tevékenysége 
személyszállítás – 

alkalmaz jegyeladókat.
Követelmények:

– XII. osztály elvégzését igazoló
irat vagy érettségi diloma

– állandó marosvásárhelyi lakhely. 
Az érdekeltek benyújthatják önéletraj-
zukat a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán, hétfő-
től péntekig 8–16 óra között, vagy el-
küldhetik a 0265/268-448-as
faxszámra. Bővebb felvilágosítás a
0265/269-077-es telefonszámon. Csak
a kiválasztott személyeket hívják állá-
sinterjúra. A társulás fenntartja a
jogot, hogy felmérje a jelentkezők
hozzáértését. 



Virágvásár 
Marosvásárhely főterén

Október 28-án, pénteken a marosvásárhelyi Rózsák tere tele lesz virággal! Megközelítőleg
hatvan Maros megyei  termesztő állítja ki legszebb virágait. Az október 28-ától november 1-

jéig, majd november 4-e és 8-a között zajló kiállításon az érdeklődők termelői áron  vásárolhatják meg a
virágokat, amelyeket elhunyt szeretteik sírjára visznek mindenszentek napján. 

A polgármesteri hivatal kül- és közkapcsolati osztálya
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Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

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

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

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


