
Tegnap reggel a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal közterületkezelő
osztályának udvaráról indultak el a
Coral Impex Kft. csapatai, hogy két nap
leforgása alatt megtisztítsák a város
közterületeit a rágcsálóktól és megelőz-
zék a szúnyoginváziót. 

A cég 36 munkatársa tíz csapatba szerve-
ződve 1560 kg méreganyagot szór szét, helyez
el a város parkjaiban, zöldövezeteiben és min-
den olyan helyen, ahol vélhetően meghúzódhat-
nak az emberre és az állatokra káros rágcsálók.
Ezzel egy időben elvégzik a szokásos
szúnyogirtást, azaz a rajzást megelőző permete-
zést a patakok és a Maros partján, vizesebb, mo-
csarasabb helyeken. 

Korábban a tömbházakban, és ahol igény volt
rá, a magánházakban végezték el az említett mű-
veleteket. Most a szép időt kihasználva kerül sor
a fertőtlenítésre, rágcsálóirtásra a közterülete-
ken, ugyanis esőben nem lehet szétszórni, kihe-
lyezni a vegyszereket. A lakótársulásokhoz
figyelmeztető szórólapokat, plakátokat juttattak

Átnyújtották 
az adományt
A nyárádszeredai Bocskai István Dal-
kör női kara vasárnap délután átnyúj-
totta adományát a jobbágyfalvi Tündér
Ilona vendégház tulajdonosainak.

____________2.
Vetélkedők 
és szórakozás 
Megyeközpontunkban másfél ezer
egyetemi hallgató méri össze általános
műveltségét, ügyességét, tánctudását,
játszik, ismerkedik, szórakozik május
harmadikától négy napon át.

____________4.
Sokba kerül 
az alkohol
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
április második hetében a kerékpáro-
sok felelősségteljes közúti közlekedése
érdekében végzett ellenőrzéseket kö-
vetően a tapasztalt kihágások miatt
közleményben emlékeztet a kerékpáro-
sok kötelezettségeire és a büntetendő
cselekményekre.

____________8.
Bölöni László 
Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi és megyei ifjúsági
csapatok edzőinek tartott rövid elő-
adást hétfőn, a Mihai Eminescu műve-
lődési házban a város labdarúgásának
leghíresebb, játékosként és edzőként is
a legeredményesebb pályafutást maga
mögött tudó Bölöni László.

____________9.

Ezek a szavak hang-
zottak el Sófalvi Sza-
bolcs polgármester
ajkáról a rendezvény
utolsó napján. Havazás,
eső, mínusz Celsius-
fokok – ezek voltak az
előrejelzések az elmúlt
hétre, és ez normális kö-
rülmények között sok
embert meggátolt volna
a programokon való
részvételben. Pedig a
szervezők éppen amiatt
választották a múlt hetet
a Szent György Napok
lebonyolítására, hogy a
rendezvények ne a május
1-jével folytatódó hétvé-
gére kerüljenek, amikor
sokan elutaznak, kihasz-
nálva a hosszabb hétvé-
gét. 

De, hála Istennek, a
nem „normális” időjárás
nem ijesztette meg sem a

(Folytatás a 4. oldalon)
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Köszönöm, Marosszentgyörgy! 
Sikeres Szent György Napokat ünnepeltünk

Vajda György

Három hétig figyelni kell a köztereken

Elkezdődött Marosvásárhelyen
a rágcsálóirtás 



A nyárádszeredai Bocskai István
Dalkar női kara vasárnap dél-
után átnyújtotta adományát a
jobbágyfalvi Tündér Ilona ven-
dégház tulajdonosainak.

A dalkar múlt kedden szervezett jó-
tékonysági előadást a nyárádszeredai
művelődési házban, a nézők pedig tég-
lajegyeket vásárolva támogathatták az
egy hónappal ezelőtt leégett Tündér
Ilona vendégház újjáépítését. A dalkar
tizenkét éve áll kapcsolatban a létesít-
ménnyel, külföldi testvérkórusai is
szálltak meg itt erdélyi látogatásaik
során, mindenki mindig jól érezte
magát a vendégszerető Szász család-
nál. Ezért rendeztek az ő megsegíté-
sükre jótékonykodási alkalmat,
amelyen a dalkar a farsangfarki vidám
műsorából adott elő jelenetet, fellépé-
sükkel a Bekecs néptánccsoport és a
marosvásárhelyi Cantuale énekegyüt-
tes is felajánlotta segítségét, a táncosok
és a műszaki személyzet is erre a célra
ajánlotta fel a bevételt. Suba Gyöngyi
kulturális munkatárstól megtudtuk, a
rendezvényen gyűlt 5300 lej a követ-
kező napokban érkezett adományokkal
6000 lejre egészült ki, amely több mint
900 tégla vásárlására elegendő.

Szász Csaba Levente jólesően
nyugtázta a női kar lépését, megkö-

szönve mindenki segítségét. A helyszí-
nen láthattuk: a család lakóháza leégett
tetőzetét kicserélték, és az étterem új-
jáépítésén is szorgoskodnak, már a
falak is emelkednek, a betonvasak is a
helyükön állnak. A tulajdonos el-
mondta: jönnek jótékony, ingyen dol-
gozó ismerősök, de adományok,

felajánlások is érkeznek ismerősöktől
és ismeretlenektől, ezek is segítik az
újjáépítést. „Van egészségünk és remé-
nyünk” – mondta el a tulajdonos, aki
májusban szeretné tető alá hozni a két-
szintes épületet, amelyet úgy jellemez,
hogy nemcsak a családé, hanem min-
denkié. Az eddigi beruházás már elérte
a százezer lejt, ennek nagy részét a
család által bevállalt kölcsönökből fe-
dezik.(grl)

marosszentgyörgyieket, sem pedig a vendégeket, és szép
számban vettek részt mind a benti, mind pedig a szabadtéri
rendezvényeken! És mintha az égiek is így akarták volna,
amikor szabadtéri programok voltak, nem hullt a hó és nem
esett az eső… csak a szél fújt és hideg volt… De ez arra
ösztönözte a résztvevőket hogy még közelebb kerültek

egymáshoz: románok, magyarok és romák, fiatalok és idő-
sek, helybéliek és máshonnan érkezettek. Úgy érzem, hogy
minden szempontból gazdagabbak lettünk a változatos kul-
turális programok által, és jó volt látni, ahogy a szabadtéri
koncerteken a tömeg együtt ünnepelt – nyilatkozta Sófalvi
Szabolcs, aki ismét megköszönte a szervezőknek a mun-
káját, a résztvevőknek pedig a példaértékű kitartást! 

Könyvbemutató a TOK-ban
A Teleki Oktatási Központ, a Bernády Közművelődési
Egylet és Szováta önkormányzata április 27-én, csütör-
tökön 18 órai kezdettel a városháza dísztermében
könyvbemutatót szervez. Mester Zoltán és Szolláth-
Máté Hunor mutatja be Ábrám Noémi Máriazelltől Csík-
somlyóig – Találkozás Istennel és emberekkel című
zarándokkönyvét. A kiadvány a helyszínen megvásárol-
ható. Mindenkit szeretettel várnak.

Kistemplomi esték
A Marosvásárhelyi Gecse Utcai Református Egyház-
község a Kistemplomi esték előadás-sorozattal ünnepli

a reformáció 500. évfordulóját, valamint a gyülekezet és
templom több mint 200 éves múltját. A történelmi és mű-
vészettörténeti előadásokra április 20. és május 18. kö-
zött kerül sor az egyházközség gyülekezeti házában
(Ştefan cel Mare u. 26. sz.), csütörtökönként du. 6 órai
kezdettel. Előadások: április 27.: László Lóránt: Maros-
vásárhely a 19. században, május 4.: Orbán János: A
Kistemplom építéstörténete, május 11.: Kovács Mária
Márta: A marosvásárhelyi Kistemplom úrasztali kész-
lete, május 18.: Berecki Sándor: Biblia és régészet.

Utcazenekar-fesztivál
Zenekarok és énekesek jelentkezését várják a II. utca-
zenekar-fesztiválra, a XV. civil szervezetek vásárán
május 13-án 10 és 18 óra között. Jelentkezni az of-
fice@divers.org.ro címen lehet május 8-ig. A résztvevők
három-négy zeneszámmal léphetnek fel.

Felvételi 
a Szász Albert Sportlíceumba

A Szász Albert Sportlíceum felvételt hirdet a 2017-2018-
as tanévre, IX. osztályba. Választható sportágak: ritmikus
torna (lányok), futball (lányok, fiúk), atlétika (lányok, fiúk),
művészi torna (fiúk), kézilabda (lányok, fiúk), kosárlabda
(lányok, fiúk). Érdeklődni a líceum Kinizsi Pál utca 9A vagy
a Mihai Eminescu utca 30A szám alatti titkárságán vagy a
0365-882-519, 0365-882-518-as telefonszámokon lehet.

Aranykapu 
Eljött a cselekvés ideje! jelszóval a Központi Közösségi
Alapítvány április 30-án 17 órától tartja az Aranykapu ha-
gyományőrző klub megnyitóját. Az eseménynek a Kultúr-
palota kisterme ad otthont. A belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várnak, akinek fontos Marosvásárhely és a szü-
lőföld, és hajlandó tenni érte. 

Hogyan legyünk egészségesek 
65 felett?

A felsővárosi református egyházközség (1989. December
22. utca 49. szám) szerda esti, 7 órától kezdődő felnőtt-
bibliaóráján dr. Kovács Judit, az orvosi egyetem oktatója
előadást tart Hogyan legyünk egészségesek 65 felett?
címmel. Szó lesz egyes öregkori degeneratív betegségek-
ről (ízületi/gerincfájdalmak, demencia) és megelőzésükről.
Az előadás nyitott, szeretetvendégséggel zárul.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja egynapos ki-
rándulást szervez nyugdíjasok számára április 29-én a hu-
nyadi és a gyulafehérvári várhoz. Indulás reggel 7 órakor.
Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a könyvtár köves-
dombi fiókjánál, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon
Illyés Claudia könyvtárosnál.

Kirándulás a Gyimesekbe
Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez május 20-
án a Gyimesekbe. Meglátogatják Borospatakán a skan-
zent, onnan elmennek az ezeréves határig. Feliratkozni
naponta 9-11 óra között a Dózsa György utca 9. szám
alatti székhelyen (I. emelet). Érdeklődni a 0744-928-299-
es telefonszámon ugyanebben az időpontban. Feliratko-
zási határidő május 10. 

A Mircea Birău fedett uszoda 
nyitvatartási rendje

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság
figyelmét, hogy április 30-án és május 1-jén az uszoda
nyitvatartási ideje a következőképpen változik: vasárnap
12 órától zárva, hétfőn, május elsején egész nap zárva
tart.

X-Faktor-meghallgatás 
Marosvásárhelyen

Május 5-én, pénteken este 8 órakor az X-Faktor stábja
meghallgatást tart Marosvásárhelyen, a G. Caféban. Nem-
csak énekesek, hanem rapperek és zenekarok is jelent-
kezhetnek. Vinni lehet a zenei alapokat pendrive-on vagy
CD-n, amire énekel, vagy akusztikus hangszert, hogy kí-
sérje magát a jelentkező. Ha zenekarral neveznének be,
vigyenek magukkal bemutatkozó anyagot. További infor-
mációk az xfaktor.hu oldalon.

Hírszerkesztő: Mózes Edith 

Ma ERVIN, 
holnap ZITA napja. 
ZITA: a német Felicitasból,
vagy a latin Citából keletkezett,
jelentése: sebes, gyors.

26., szerda
A Nap kel 

6 óra 16 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 24 perckor. 
Az év 116. napja, 

hátravan 249 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

Emelkednek a falak, nő a remény                                                                      Fotó: Gligor Róbert László
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 25.

1 EUR 4,5250
1 USD 4,1556

100 HUF 1,4492
1 g ARANY 169,7929

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt, napos idő
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 70C

Megyei hírek

Sorsolás a Bernády Házban ma 16 órakor!
A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja a márciusi 

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

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szerve-
zete (RMGE MAROS) a Laposnya utca 23. szám alatti
székházában, április 29-én reggel 9 órától bemutatót szer-
vez, amelyen az érdekeltek megismerhetik a kis mennyi-
ségű tejet feldolgozó (100–200 liter tej naponta)
berendezést, a sajtkészítés technológiáját, ugyanakkor egy

gyümölcs- és zöldségszárító gépet (kb. 50 kg-os napi fel-
dolgozás) is bemutatnak, ugyanakkor a Vidékfejlesztési
Ügynökség képviselője ismerteti az aktuális pályázati ki-
írásokat. Az eseményen bárki részt vehet. 

Érdeklődni a 0265-268-125-ös és a 0741-512-473-as te-
lefonszámokon lehet. 

Sikeres Szent György Napokat ünnepeltünk!

Gyakorlati bemutató és tájékoztató gazdáknak 

Átnyújtották az adományt

Április 29-én, szombaton 10 órától a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem koronkai épületében szervezik
meg a 18. Erdélyi Szőlőhegyek borversenyt, amelyre min-
den szőlősgazda benevezhet palackozott boraival. A boro-
kat a Magyar Borakadémia, a Magyar Nemzeti Borbíráló
Bizottság, valamint neves erdélyi borászokból álló zsűri bí-
rálja el. 

A borversenyen szereplő borokról, valamint a borosgaz-

dák pincészeteiről kiadványt jelentetnek meg Erdélyi bor-
kiválóságok címmel. E rangos szakmai találkozó lehetősé-
get teremt az erdélyi borok megismerésére, és arra ösztönzi
a szőlőtermesztőket, borosgazdákat, hogy minőségi termé-
ket állítsanak elő és forgalmazzanak. 

A nyertes borokkal (arany, ezüst és bronz) oklevél jár,
amelyet a kiértékelő után a zsűri átad minden ott lévő bo-
rosgazdának, a távollevőknek postázzák. (v.gy.) 

18. Erdélyi Szőlőhegyek borverseny

(Folytatás az 1. oldalról)
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Nem volt törvénytelen a szülők
kihallgatása?

A Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) keretében működő
Igazságszolgáltatási Felügyelet nem tartja törvény-
telennek, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum létrehozása ügyében vizsgálódó
ügyész az iskolában tanuló gyermekek szüleit is ki-
hallgatja. A bírák és ügyészek munkáját vizsgáló fel-
ügyeletet az ügyészek és bírák szakmai
testületeként működő Legfelsőbb Bírói Tanács bízta
meg a marosvásárhelyi iskolaügyben folytatott
ügyészségi eljárás törvényességének az ellenőrzé-
sével az RMDSZ és az iskola vezetőségének pana-
sza nyomán. A felügyelet válaszát az RMDSZ
juttatta el az MTI-hez. Ebben a felügyelet közölte: a
szülők beidézése révén tájékoztatni kívánták őket,
hogy sértett félként csatlakozhatnak ahhoz a bünte-
tőperhez, amely a Római Katolikus Teológiai Líceum
törvénytelennek vélt létrehozása ügyében indul.
(MTI)

Cigarettafogás a határon
177 500 csomag zárjegy nélküli cigarettát fedeztek
fel a Nagylak II – Csanádpalota határátkelőnél a ha-
tárrendészek. A 2.840.000 lej értékű csempészárut
egy kamionba rejtve próbálta behozni az ország te-
rületére egy román sofőr. A tehergépkocsit lefoglal-
ták, és a sofőrt bekísérték az intézmény székhelyére
kihallgatásra, ahol a gépjármű vezetője azt nyilat-
kozta, hogy egy budapesti vállalkozás számára szál-
lított papírárut, visszafele pedig üresen jött, anélkül,
hogy tudomása lett volna az illegális cigarettarako-
mányról. A rendőrség bűnügyi kivizsgálást kezdemé-
nyezett az ügyben. (Agerpres)

Ország – világ

Harminc százalékkal növelik a
polgármesterek, alpolgármeste-
rek, valamint a megyei önkor-
mányzati képviselői testületek
elnökeinek és alelnökeinek a
bérét – döntötte el kedden a kép-
viselőház.

A béremelést egy idei sürgősségi kor-
mányrendelet parlamenti elfogadása
során beterjesztett módosító indítvány
irányozta elő, amelyet az ellenzéki Cor-
neliu Olar liberális képviselő nyújtott be.
A javaslatot a szociáldemokrata több-
ségű kormányoldal is felkarolta, így 212
támogató szavazattal, 33 ellenszavazattal
és nyolc tartózkodással fogadták el.
Ugyanez a rendelet a katonák és a rend-

őrök alapzsoldját is megemelte 700 lej-
ről 1450 lejre. A beterjesztő maga is pol-
gármester volt, szerinte szükséges volt a
béremelés, hiszen sok településen a ta-
nárok többet keresnek, mint az elöljáró,
ami szerinte nem tartható.

Még az államfőnek is ki kell hirdetnie
ahhoz, hogy hatályba lépjen a jogsza-
bály. A képviselőház munkaügyi bizott-
ságának elnöke szerint a béremelést már
áprilistól alkalmazhatják.

Ez az intézkedés ideiglenes jellegű
lesz, ugyanis a kormány tervei szerint a
már zajló tavaszi ülésszakban elfogadják
a közszféra új egységes bértörvényét,
amellyel számos közalkalmazotti fizetés
nőni fog, így az önkormányzati vezetők

a most megszavazott béremelést megha-
ladó mértékben fognak keresni.

A képviselőház ugyanakkor szintén
kedden törölte a köztisztviselőknek ta-
valy megszavazott 50 százalékos stressz-
és kockázati pótlékot, amely ellen az év
elején leköszönt Dacian Cioloş vezette
szakértői kormány emelt alkotmányos-
sági kifogást. A taláros testület a volt ka-
binetnek adott igazat, elismerve, hogy a
pótlék hátrányos megkülönböztetésben
részesítené a többi közalkalmazottat. A
pótlék tavaly óta nem lépett hatályba, a
parlament a mostani döntésével össz-
hangba hozta a tavaly elfogadott jogsza-
bályt az alkotmánybírósági határozattal.
(MTI) 

Szavazattöbbséggel módosította
a képviselőház az érdekellentét-
ként ismert korrupciós bűncselek-
mény meghatározását kedden,
azokra az esetekre korlátozva a
tisztségviselők büntethetőségét,
amikor hivatali tevékenységük
révén saját magukat vagy – má-
sodfokú rokonságig terjedő – csa-
ládtagjaikat juttatják vagyoni
haszonhoz.

A hatályos büntető törvénykönyv
(Btk.) rajtuk kívül azokat a tisztségvise-
lőket is egytől öt évig terjedő szabadság-
vesztéssel bünteti, akik egykori üzlet-
vagy munkatársaikat részesítik bármi-
lyen előnyben, olyanokat, akikkel az
utóbbi öt évben dolgoztak együtt.

A Btk.-cikkely címét is módosította a
parlament, így – amennyiben az államfő
kihirdeti a jogszabályt – ezentúl nem ér-
dekellentétnek fogják nevezni a 301. cik-
kelyben körülírt bűncselekményt, ennek
új elnevezése: „a tisztség felhasználása
egyes személyek előnyben részesítése
érdekében” lesz. A büntetési tétel egytől
öt évig terjedő szabadságvesztés marad,
az elkövetőt pedig három évre eltiltják
bármilyen tisztség viselésétől.

Eugen Nicolicea, a képviselőház jogi
bizottságának elnöke korábban azzal in-
dokolta a módosítás szükségességét,
hogy a korábbi munkatársakra vonat-
kozó tilalom „bűnössé” tesz szinte min-
den tisztségviselőt, például az
alkotmánybírákat, amikor megválasztják
elnöküket, az államfőt, amikor volt vá-

rosházi munkatársát nevezi ki tanácsos-
nak.

A keddi szavazás előtt Victor Ponta
volt kormányfő – akit egyebek között ér-
dekellentéttel gyanúsított a korrupcióel-
lenes ügyészség (DNA), amiért egykori
üzlettársát, Dan Şovát miniszterré tette
meg kormányában – azon élcelődött,
hogy Donald Trump amerikai elnököt is
fel kellene jelenteni az „amerikai DNA-
nál”, amiért munkát adott saját lányának
a Fehér Házban.

A jobbközép ellenzék azzal vádolta a
szociálliberális kormánytöbbséget és az
RMDSZ-t, hogy kezdeményezésük a
korrupció elleni harc gyengítését cé-
lozza. A Btk.-módosítást 187 szavazattal
71 ellenében, 6 tartózkodás mellett fo-
gadta el a képviselőház. (MTI)

Bér- és zsoldnövekedés

A választási dokumentumok meg-
hamisítása és hivatali visszaélés
gyanújával indított ismeretlen
tettes ellen bűnvádi eljárást hét-
főn a legfőbb ügyészség, miután
egy ismert publicista azt állította,
hogy az illetékes hatóságokon
kívül más állami intézmények is
beavatkoztak a 2009-es elnökvá-
lasztásba.

Dan Andronic két hete arról írt az
Evenimentul Zilei hasábjain leleplező-
nek szánt cikket, hogy 2009-ben az erő-
szakszervezetek vezetői döntő módon
befolyásolták a választás kimenetelét. A
publicista ennek alátámasztásául beszá-
molt arról, hogy a második forduló éj-
szakáján a Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) vezetői, Laura Codruţa Kövesi ak-
kori legfőbb ügyész Gabriel Oprea volt
belügyminiszter lakásán találkoztak,
ahova – az államfőhöz közeli újságíró-
ként – őt is meghívták.

Andronic nem részletezte, milyen
módon avatkoztak be a különböző állami
szervek vezetői a választási procedúrába,
csak utalt arra a – sokat emlegetett –
tényre, hogy Traian Băsescu a külföldön
leadott szavazatokkal nyert. A publicista
felidézte a választási rivális Mircea 
Geoana akkori szóvivője, Victor Ponta
későbbi kormányfő kommentárját is, aki
választási csalással vádolta a PDL-t (Bă-
sescu akkori pártját), hozzátéve, hogy
„náluk jobban működött a rendszer”,
mint a jelenlegi kormány fő erejét alkotó
Szociáldemokrata Pártnál (PSD).

A SRI és a vádhatóság közti állítóla-
gos összefonódásokat bíráló szerző ezt a
cikkét is a most már korrupcióellenes fő-
ügyészként működő Kövesi elleni táma-
dásnak szánta. Az írás a PSD vezetőinek
körében is nagy visszhangot keltett és a
– Liviu Dragnea jelenlegi PSD-elnök ve-
zette – képviselőházban múlt héten ház-
bizottsági döntés is született arról, hogy

parlamenti vizsgálóbizottság alakul a
2009-es elnökválasztással kapcsolatos
gyanú tisztázására.

A most ellenzéki szenátorként tény-
kedő Băsescu a legfőbb ügyészség hétfői
bejelentését taktikai húzásnak minősí-
tette. Băsescu arra utalt, hogy a vádható-
ság ezzel ellehetetleníti a parlamenti
vizsgálatot, és megmenti Kövesit a par-
lamenti kihallgatástól, hiszen a törvény-
hozás szerinte nem vizsgálódhat olyan
ügyben, amelyben bűnvádi eljárás is in-
dult.

A 2009-es elnökválasztás második
fordulójában a hivatalban lévő Traian
Băsescu államfő úgy szerezte meg má-
sodik ötéves mandátumát, hogy alig több
mint fél százalékponttal, 70 ezer szava-
zattal múlta felül ellenfelét, Mircea 
Geoana szociáldemokrata pártelnököt,
miközben az érvénytelen szavazatok
száma megközelítette a 140 ezret. (MTI) 

Ügyészségi vizsgálat kezdődött 
a 2009-es elnökválasztás ügyében

Az Európa Tanács Parlamenti Köz-
gyűlése úgy döntött, hogy újranyitja a
monitoring eljárást Törökországgal
szemben. A közgyűlés határozatát Ma-
gyarország ellenezte – jelentette ki Né-
meth Zsolt, a magyar országgyűlés
külügyi bizottságának elnöke a közgyű-
lés Törökországról folytatott vitája után
az MTI-nek telefonon nyilatkozva. Né-
meth hangsúlyozta, Magyarország meg-

fontolatlannak tartja a közgyűlés stras-
bourgi ülésén született határozatot,
ugyanis az hátráltatja és kockáztatja a
meglévő és gyümölcsöző együttműkö-
dést nem csak Törökország és az Európa
Tanács, hanem Ankara és az Európai
Unió között is. Hozzátette, a döntés nem
veszi figyelembe, hogy milyen fontos
stabilizáló szerepet tölt be Törökország
a régióban, az európai és a nemzetközi

politikában. A migrációval kapcsolatban
megemlítette, hogy a nem csak Magyar-
ország, hanem egész Európa számára
fontos nyugat-balkáni útvonal biztosí-
tása az EU és Ankara között létrejött
megállapodás betartásán múlik. Emellett
a Közel-Kelet stabilitásában, a régió
helyzete romlásának megelőzésében is
fontos Törökország szerepe – húzta alá.
(MTI) 

Újra monitorozzák Törökországot

Hatezer gépkocsival vonul szerdán és csütörtökön a kor-
mány épülete elé a Romániai Engedélyezett Fuvarozók és
Szállítók Szövetsége (COTAR), hogy az ebben az ágazatban
tapasztalható kalóztevékenység ellen tiltakozzon. 

A szállítók azt szeretnék elérni, hogy a kormány helyezze

törvényen kívül az összes online platformot, amely engedély
nélkül foglalkozik személyszállítással, nincsenek bejelentve
és nem fizetnek adót, illetve azokat is, amelyek anélkül fuva-
roznak különböző útvonalakon, hogy liciten nyertek volna erre
jogot. (Agerpres)

Hatezer gépkocsival tüntetnek

Módosította az érdekellentét meghatározását 
a képviselőház

Adólufi
Ahogy egyre több információ lát napvilágot a kor-

mányzat adóreformötletéről, úgy válik mind világo-
sabbá, hogy mekkora köd van odafent a fejekben. És az
is egyre biztosabbnak tűnik, hogy ezt jövőtől nem tudják
bevezetni, mert sem intézményi, sem személyzeti keret
nincs rá.

A kérdést az egyik neves könyvvizsgáló cég romániai
kirendeltségének vezetője járta körül a minap az egyik
hírportálon. E szakértő szerint egy hasonló mértékű
adórendszer-változtatást legalább kétéves felvilágosító
munkának kellene megelőznie, hogy a túlnyomó több-
ségükben alkalmazottként dolgozó adófizetők – az
egyéni kisvállalkozók már ismerik a bürokrácia e mó-
kuskerekét – pontosan megértsék az adóbevallás és az
adóalapból leírható költségtételek elszámolásának rej-
telmeit. Tehetjük hozzá rögvest, mindezt azután, hogy a
kormány az esti tévényilatkozatokban potyogtatott in-
formációmorzsák helyett előáll egy pontos, átlátható
tervezettel. Ha még azt a jelenleg hatályos törvényi elő-
írást is be akarják tartani, miszerint bármilyen adóvál-
toztatást az alkalmazása előtt fél évvel el kell fogadni,
akkor maradt alig több mint két hónapjuk, hogy megal-
kossák az új adótörvényt.

Bár ilyen apróságokon nem szokás a Regátban fenn-
akadni, ott mandzsettából rázzák elő a sürgősségi kor-
mányrendeleteket, s azzal felülírnak minden egyéb
jogszabályt. Csakhogy adótanácsadókat elég nehéz
ilyen módszerrel előállítani, márpedig e szakmának egy
szavahihető képviselője szerint az új adórendszerhez
közel tízszer annyi adótanácsadóra lenne szükség, mint
ahányan jelenleg mifelénk ezt az mesterséget űzik. Arról
se tudni egyelőre semmit, hogy a kormány terveihez
szükséges tanácsadói gárda hol rejtőzködhet, arról meg
még kevesebbet, hogy az ezeknek beharangozott nem
kis fizetést az államkassza állná, vagy azt is a családilag
megkopasztandó adófizetőről nyúznák-e le.

Ha még ezen a nehézségen is átlendül az ígéretek
szintjén bármit teljesíteni képes kormányunk, számolhat
azzal, hogy az adóhatóság felől is érkeztek olyan nyi-
latkozatok, hogy a számítógépes rendszerük, valamint
a személyzetük túlterhelt, és aligha bírná meg az új
rendszer jelentette nagyobb megterhelést. És ha még ez
sem lenne gond, akkor meg azért kellene megköszönni
az ötletgazdáknak a ténykedésüket, mert ezt a beharan-
gozott új adórendszert a hozzáértők szerint többe kerül
működtetni és fenntartani a jelenleginél. Hogy pontosan
mennyivel, azt persze csak felbecsülni lehet, mert erre
nem terjednek ki a miniszteri kinyilatkoztatások, nehogy
már lássa az adófizető, hogy mennyibe fájna a szaksze-
rűbb kizsigerelése. Megfontolhatnák odafent a bolond
ötletek megadóztatását, s menten pénz folyna a regáti
csapokból is, jutna belőle még a jövő kampányban is a
választók beetetésére.

Benedek István



el, feltüntetve azokat a helyeket is,
ahova mérget tesznek ki a Coral
Impex cég munkatársai. 

Felhívják a figyelmet arra, hogy
az elkövetkezendő napokban a
parkokban, sétányokon vigyázni
kell a kisgyerekekre, hiszen szo-
kásuk mindent kézzel megfogni,

illetve, ha lehet, pórázon, szoro-
sabb felügyelettel sétáltassák a
kutyákat, hogy ne kerüljön a
gyomrukba a méregkapszula.
Három héten belül a mérget és az
elpusztított kártevőket összesze-
dik, így gyakorlatilag ebben az
időszakban kell óvatosabbnak
lenni a köztereken. 

A méreg ellenszere a K-vitamin,
tartósabb panasz esetén ajánlatos
értesíteni a 112-es sürgősségi hívó-
számot, de legjobb, ha elkerüljük a
jelzett területeket, helyeket – tájé-
koztatott a csapatok indításakor
Alina Bedea, a Coral Impex Kft.
igazgatója. 

Elkezdődött Marosvásárhelyen a rágcsálóirtás 
Csapongjunk csak, tegyünk úgy, mint április. Ez a bolondos hónap

nehezen adja meg magát. A minijégkorszak, amelyet összehozott, talán
véget ért, de a még hátralevő napokban aligha lesz akkora felmelege-
dés, hogy május elsején megnyíljanak a strandok. Milyen strandok? –
kérdezhetnék a vásárhelyiek. A Május 1. vagy a Voinţa? Amikor azok
léteztek, az időjárás is igazodott a hagyományokhoz. Persze nem csak
a strandokat, más értékeinket is hagyják veszni. Fura, hogy a hideg-
meleg téma egyből ide vezetett! Máris a városgazdák miatt morgoló-
dom. Annyit is ér az egész. Halk dorgálásra, csendes szóra manapság
a kutya sem figyel. Hangoskodni, ordibálni kell, ha valamit el akarunk
érni. Azok sikeresek, akik erőszakoskodnak, csörtetnek. De lassan a
hanggal, testtel! Egyebek mellett a csend napja is a mai. Akiktől az
ilyesmi függ, úgy látták jónak, hogy ilyet is beiktassanak. Kiderült
ugyanis, hogy a légszennyezés után a környezeti zaj a korai halál má-
sodik leggyakoribb oka Európában. Hogy Románia hányadik ebben a
rangsorban, arról nincs adatom, de a gyakorlati tapasztalat alapján
valahol hátul képzelem magunkat a rangsorban. Ilyen dolgokban min-
dig a sor végén kullogunk. Zajongani pedig tudunk. Ha kell, ha nem.
Az egykori teniszcsillag, Ilie Năstase is milyen világraszóló, alpári bot-
rányt csapott a minap a civilizált viselkedés és úri modor példájaként
emlegetett sportágban! És azonnal akadtak védelmezői is, például a
futballista Mutu. Rajta nem csodálkozom. A pénzmágnás Ţiriacon igen,
ő nem szokta elragadtatni magát ilyen vonatkozásban. De úgy látszik,
nehezen lehet levetkőzni azt a mentalitást, amit a botrányhős védelmezői
képviseltek, amikor azt hangoztatták, hogy mi, vendéglátók vagyunk a
hibásak a kialakult kellemetlen helyzetért, mert „hagyjuk, hogy az ide
érkező idegenek azt tegyenek itthon, nálunk, amit akarnak”. Ebbe
egyébként most nem akarnék belemélyedni. A csend napján viszont
eszembe jut, hogy a múlt héten országszerte megszólaltatták a sziréná-
kat. Vagy legalábbis akarták. Volt, ahol a riadóztatás, a vészjelzésnek
ez a formája befuccsolt. Már a szirénáknak is elavult a nagyobb há-
nyada ebben az országban. A próbaüzemeltetés statisztikák közzététe-
lére is alkalmat adott. Ezekből tudhatjuk, hogy a Székelyföld e téren is
lemaradt. Kovászna megyében mindössze három (!) korszerű, perfor-
mans sziréna van, Hargita megyében hat, miközben Galac megyében
164 (!). Na, őket aztán jól megvédik. A székelyeknek elég a lármafa. De
ne lármázzunk, csak tegyük a dolgunkat, ahogy kell: pontosan, szépen.
És lehetőleg csendesen. Hadd halljuk azt, aminek el kell jutnia a fü-
lünkhöz. Nyilván azt sem szabad felednünk, hogy vannak esetek, amikor
valamelyik fontos ügyünk a harci zajt is megkívánja. Különben a zaj-
szennyezés, ami lépten-nyomon ránk zúdul, jót senkinek sem tesz. Szé-
kelyföldi az a hír is, miszerint bizonyos helyeken tudatosan is
csendövezeteket szeretnének létrehozni, ezekkel is oda vonzva a békére,
nyugalomra vágyó turistákat. Például a vargyasi Daniel-kastély körül
teremtenének ilyen „silent” zónákat. Az ilyen modern, divatos világigé-
nyekre mindig hamar ráhangolódnak a székelyek, de szerencsére arra-
felé a természet, a táj is olyan, hogy különösebb beavatkozások nélkül
megteremti a maga nyugalmas, érintetlen békeövezeteit. Hacsak bele
nem szól a nagyvilág. Jut eszembe, hogy 31 esztendővel ezelőtt április
26-án micsoda ragyogó napsütés, milyen felhőtlen kék ég árasztott el
bennünket kinn a zöldben, miközben Csernobilban bekövetkezett a tra-
gikus nukleáris baleset. A robbanás zaja nem jutott el hozzánk, sőt még
a híre sem egy darabig, a néma sugárzás azonban már csendben mér-
gezett, utólag is számos ember halálát provokálva. Lehet, hogy nem is
a túlzott zaj a mi legnagyobb problémánk? (N.M.K.)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Erről jut eszembe

Fejsérülések okozták a Retye-
zát-hegységben szombaton
lavina által elsodort hegymá-
szó „csodagyerekek” halálát –
közölte a Mediafax hír-
ügynökség a dévai törvény-
széki orvosi intézet
illetékesére hivatkozva.

A sajtó hétfőn újabb részleteket
közölt a 14 éves Dor Geta Popescu
és a 12 éves Gulácsi Erik halálát
okozó balesetről. Korábban mind-
ketten korosztályuk számos hegy-
mászórekordját állították fel. A
Hunyad megyei hegyimentő szol-
gálat illetékese a Digi 24 hírteleví-
ziónak valószínűsítette, hogy a
gyermekek életben maradtak volna,
ha sisakot viselnek.

A Retyezát-hegységben szomba-
ton bekövetkezett lavina öt Brassó
megyei hegymászót sodort el, két
gyermek halálát és három felnőtt
sebesülését okozta. Mindkét gyer-
mek apja is tagja volt az elsodort
csoportnak, és mindketten megse-
besültek. A baleset bekövetkeztekor
egy hegyi idegenvezető-iskola né-
pesebb csoportja és a héttagú
Brassó megyei csoport tartózkodott
a hegyen, mindkét csoport figyel-
men kívül hagyta a fokozott lavina-
veszélyt, amelyre korábban a
hegyimentők figyelmeztettek, és a
2509 méteres Peleaga-csúcs felé
tartott.

A hegyi idegenvezető-iskola ve-
zetője, Cătălin Berenghi a Mediafax
hírügynökségnek elmondta: kétszer
is kérte a héttagú csoportot, hogy a
hegygerincen haladó útvonalat kö-
vessék, mert a gerinc alatt haladó

nyári útvonalon fokozott a lavina-
veszély. A brassói hegymászók
ennek ellenére ezt az utóbbi utat vá-
lasztották. A lavina bekövetkezte
után az idegenvezető-iskola vezetői
riasztották a hatóságokat, és a bal-
eset túlélőit is ők részesítették első-
segélyben. Cătălin Berenghi
megjegyezte: rendkívül nehéz volt
a halott gyermekek szüleit meg-
győzni, hogy hagyják ott a holttes-
teket, de ők maguk is
megsebesültek, és csak így kerül-
hettek biztonságba. A holttesteket
csak vasárnap hozták le a hegyi-
mentők és a hegyi csendőrök.

A lavina áldozatai a Brassó me-
gyei Barcarozsnyón bejegyzett
Montan Altitudine hegymászóklub
és a román alpinistaszövetség iga-
zolt sportolói voltak. A klubot Dor
Geta Popescu apja vezeti. Az
Agerpres hírügynökség szerint Dor
Geta Popescu nővérét 2010-ben a
Fogarasi-havasokban sodorta el egy
lavina, de a lány túlélte a balesetet.
A legtapasztaltabb alpinistákat is
érheti baleset

A hegyekben a legtapasztaltabb
alpinistákkal is történhetnek balese-
tek – írja a román alpinistaszövet-
ség, a hegyi túravezetők egyesülete,
a román alpinistaklub és a Vertical
sportklub közös közleménye, ame-
lyet az április 22-én történt baleset
kapcsán adtak ki. 

„Tapasztalatunk szerint legtöbb
esetben a biztonsági intézkedések
elmulasztása vagy a tudatlanság
vezet a hegyi balesetekhez. A hegyi
turisztikai és sporttevékenységeket
csakis a megfelelő óvintézkedések

betartásával szabad gyakorolni, az
oktatás pedig rendkívül fontos” –
mutat rá a közlemény. 

A közlemény szerint a hivatalos
sportágként elismert hegymászást
kiskorúak és felnőttek egyaránt
gyakorolhatják, azonban mindig fi-
gyelembe kell venni a körülménye-
ket és ezekhez igazítani az
óvintézkedéseket. 

A szövetség szerint a Retyezát-
hegységben történt baleset követ-
keztében minél több oktató jellegű
kurzust kellene szervezniük az ille-
tékes intézményeknek, szervezetek-
nek, ugyanakkor kérik, hogy a
hegyi túravezetők és az engedélye-
zett oktatók nemzetközi szabvá-
nyok szerint oktassák az
érdekelteket, és őket is ezek alapján
képezzék ki. A szövetség azt is le-
szögezi, hogy a túrákon, hegymá-
szásokon részt vevők biztonságáért
a túravezetők, oktatók a felelősek,
ugyanakkor a résztvevőknek saját
cselekedeteikért is felelősséget kell
vállalniuk, kiskorúak esetében a
szülők, nevelők dönthetik el, hogy
engedélyezik-e az ilyen aktivitáso-
kon való részvételt. 

A legfőbb ügyészség folytatja a
nyomozást a Retyezát-hegységben
szombaton lavina által elsodort két
kiskorú alpinista halálának ügyé-
ben. A legfőbb ügyészség a „bűn-
ügyi eljárás összetettségére” való
tekintettel vette át az ügyet, gondat-
lanságból elkövetett emberölés gya-
nújával folyik a vizsgálat –
tájékoztatott keddi közleményében
az intézmény. (MTI, Agerpres)

Fejsérülések okozták a lavina által elsodort
hegymászók halálát

A jubileumi, a huszadik diák-
napokból diákfesztivállá ran-
gosodott rendezvény fogja
színesíteni, hangosítani
május első napjait Marosvá-
sárhelyen. Megyeközpon-
tunkban másfél ezer
egyetemi hallgató méri össze
általános műveltségét, ügyes-
ségét, tánctudását, játszik, is-
merkedik, szórakozik május
harmadikától négy napon át.

A huszadik diáknapok program-
ját ismertették tegnap a szervezők,
Ladányi Emmanuel, a Marosvásár-
helyi Magyar Diákszövetség el-
nöke, Nagy Bernadett, Tamás Zsolt,
Madaras Álmos főszervezők és
Bardocz-Veres Zsuzsanna sajtórefe-
rens. A rendezvény helyszíne a Ví-
kendtelep, ahova napközben szabad
a bejárás, este pedig 20 lejes napi-
jeggyel vagy a fesztivál minden
napjára érvényes 70 lejes bérlettel
vehetnek részt a kívülről érkező ér-
deklődők az esti koncerteken.

A diáknapokra harminchét 30-40
tagból álló csapat nevezett be a ma-
rosvásárhelyi egyetemekről és főis-
kolákról, illetve más belföldi és
határon túli egyetemekről, valamint
a MOGYE angol nyelven tanuló di-
ákjai közül. 

A fesztivál leglátványosabb része
szerdán du. 6 órakor kezdődik. A

főtéri virágórától vonulnak fel a sa-
játos öltözéket viselő csapatok a
MOGYE-ig. Hatalmas kamion
halad előttük, a zenei aláfestés sem
marad el, de a szervezők azt ígérik,
hogy mind a felvonulás, mind a ren-
dezvény civilizált módon fog lezaj-
lani. 

A szervezők beszámoltak a fesz-
tivál lényegét képező versenyekről,
vetélkedőkről: szerdán este 8 órától
a gokartpályán táncverseny lesz,
csütörtökön 20 órától harácsolás,
pénteken ugyanabban az időben
kincskeresés, este 9 órától meglepe-
téspróba, szombaton kocsmajáték –

általános műveltségi vetélkedő.
Délelőttönként a sportversenyek
zajlanak, fiú- és lányfoci, kosár-
labda, röplabda, lábtenisz, a díjki-
osztó gálát szombaton este 8 órától
tartják. 

A diákfesztivál másik lényeges
vonulata a szórakozás. Kedden 21

órától gitárest színhelye a Sörpa-
tika, szerdán 21.15-től a Koszika
and The HotShots-koncert nyitja a
diáknapokat, amit a rendezvény
fénypontja, a Quimby-koncert
követ, majd Thomas Pcz és Rosso
Bruno várja a bulizni vágyókat.
Csütörtökön 21.30-tól a Dreamland
Residents, majd a FUNKorporation
koncertje és Andrei Chelbezan le-
mezlovas szórakoztatja a jelenlevő-
ket. A péntek esti műsor: 21.30-tól
No Sugar-, majd Bagossy Brothers
Company-koncert és Shiver-buli,
szombaton 22 órától Kowalsky meg
a Vega, és sZempöl Offchestra-kon-
cert lesz, majd Rosso Bruno-buli
zárja a diákfesztivált. 

A kívülről érkező közönség szá-
mára péntek kivételével 19.30-kor
nyitják meg a kapukat, pénteken fél
órával később, mivel a kincskeresés
elhúzódik, szombaton reggel 9 óra-
kor. A jubileumi diáknapokra meg-
hívták a húsz évvel ezelőtti első
rendezvény szervezőit dr. Gergely
Istvánnal az élén. 

Mivel az elmúlt években sok sze-
mét maradt a diáknapok után, az
MMDSZ környezetvédelmi szak-
osztályának szervezésében vasár-
nap rendet tesznek a Maros-parton,
ha a tisztaság megőrzésére a részt-
vevőket nem sikerül rábírni. 
(bodolai)

Május 3-tól jubileumi diákfesztivál 
Vetélkedők és szórakozás 



Beszterce, az Andrei Mureşanu
Főgimnázium volt a helyszíne
április 20–23. között a Mikes
Kelemen magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyverseny döntő
szakaszának. A versenyen 17
megyéből 143 diák vett részt. 

Tizenegy esztendő után április 20-
án ismét abban a megtiszteltetésben
részesülhetett az észak-erdélyi város,
hogy ő láthatta vendégül a Mikes Ke-
lemen magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyverseny országos szakaszát.
Tizenhat megyéből (Arad, Bákó,
Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó,
Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Ko-
vászna, Máramaros, Maros, Szatmár,
Szeben, Szilágy és Temes), valamint
Bukarestből 143 diák mérte össze tu-
dását, ismerkedett meg Beszterce vi-
dékének szépségeivel, tett szert új
barátságokra, ismeretekre, és örven-
dett együtt az elért sikereknek.

A rendezvényen jelen volt Király
András oktatásügyi államtitkár, dr.
Nagy Éva, a kisebbségügyi államtit-
kárság kabinetvezetője, dr. Fazakas
Emese, a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Bölcsésztudományi Kara
Magyar Nyelv és Általános Nyelvé-
szeti Tanszékének tanára, a verseny-
bizottság elnöke, továbbá Décsei
Atilla-Lehel, az RMDSZ Beszterce-
Naszód megyei elnöke.

A pénteki versenyzés után a diákok
és a kísérő tanárok Besztercével is-
merkedtek az Andrei Mureşanu Fő-
gimnázium diákjainak vezetésével,
ezután dr. Fazakas Emese előadást
hallgatták meg. Másnap kirándulás
következett Beszterce–Harina–Áro-
kalja–Cegőtelke–Bethlen útvonalon.
Harinán megcsodálhatták a román stí-
lusban épült templomot, Árokalján a
Bethlen grófok csodálatos hagymaku-
polás kastélyát, Cegőtelkén a cser-
halmi ütközet színhelyén állított
emlékműnél hajtottak fejet magyar
lovagkirályunk, Szent László tettei

előtt, majd Vörösmarty Mihály mell-
szobrát koszorúzták meg. A követ-
kező állomás a bethleni lovarda volt,
majd az 1333-ban épült somkeréki
templom látogatásával végződött
Beszterce vidékének gyors, ám tartal-
mas megismerése. 

Vasárnap az esemény a díjkiosztó-
val végződött. Díjakat és dicséreteket
adott a Nemzeti Oktatási Miniszté-
rium minden évfolyam legjobb diák-
jainak. Ugyanakkor Beszterce város
polgármesteri hivatala, az országos
RMDSZ és az RMDSZ Beszterce-
Naszód megyei szervezete, a Com-
munitas Alapítvány, a Datura
Egyesület, a Bocskai Alapítvány, a
Pro Zselyk Alapítvány, a Beszterce
Művelődési Alapítvány, a bukaresti
RMDSZ Nőszövetsége és Benedek
Zakariás RMDSZ-es képviselő Szór-
vány különdíjat adott Szeben, Fehér
és Beszterce-Naszód megye legjobb
versenyzőinek.

A díjazottak részletes listája a
http://mikes.cnam.ro honlapon talál-
ható meg.

A díjkiosztás után Beszterce városa
átadta a stafétát jelző zászlót Fehér
megye küldöttének. 2018-ban
ugyanis a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium ad otthont a Mikes Kele-
men tantárgyverseny országos szaka-
szának.

Az eseményt támogatta Beszterce
polgármestri hivatala, a Communitas
Alapítvány, a besztercei Datura Egye-
sület, a Bocskai Alapítvány, a Pro
Zselyk Alapítvány, a besztercei Ma-
disz, a Besztercei Kulturális Egyesü-
let, a Teraplast, a Romfulda, a
Transilvania Print, a Metropolis Szál-
loda, a Mr. Stone, a Chiuloasa, a Fis-
hermans és a Kriterion Kiadó. 

Ezeken kívül számos megyei peda-
gógus és magánszemély hozzájáru-
lása segítette a rendezvény
zökkenőmentes megtervezését és le-
bonyolítását. Külön köszönet jár min-
den támogatónak. 

Narancssárga mosolya, vicces tánca
nélkül elképzelhetetlenek a marosvá-

sárhelyi kosárlabdameccsek. Bármilyen
gyakran cserélődjenek is a játékosok a klub-
nál, Tigris mindig ugyanaz marad. Szurkol,
bírót bosszant, a mazsorettek közé settenke-
dik. Ha vesztésre is áll a csapat, megőrzi a
mérkőzések derűjét.

Jó ideje gondolkoztam azon, kit rejt a csí-
kos bunda. Egy meccs után találkoztam Tig-
rissel. Ugyanolyan természetesen és nyíltan
mesélt kabalasága előtti életéről, illetve
mindarról, ami a szurkolótábor előtt rejtve
marad, mint ahogy a pályán meccsről
meccsre „megnyilvánul”. 

– Gyermekkoromban én is kosaraztam –
kezdte történetét Chemeraş Zsolt. – Ötödikes
koromban ejtett rabul ez a sportág, profi já-
tékosként az U16-ban szerepeltem.

– Mikor, hogyan változtál át Tigrissé? –
kérdeztem.

– A Maros Kosárlabdaklubnak volt első-
ként kabalája a hazai sportklubok közül, ezt
követően jelentek meg máshol is a meccse-
ken szerencsét hozó, hangulatteremtő figu-
rák. Úgy emlékszem, Dorin Lazăr klubelnök
ötlete volt. De nem én viseltem elsőként a

jelmezt. Tizenegy évvel ezelőtt kérdezték meg
tőlem, hogy nem venném-e át az akkori Tig-
ris szerepét. Mindig szerettem viccelődni,
bohóckodni, ezért gondolt éppen rám a ve-
zetőtanács. Azonnal igent mondtam. Nagyon
szép időszak kezdő-
dött az életemben,
igazán önmagam le-
hettem a pályán, úgy
éreztem, enyém a
világ. Imádtam táncolni, körbekiabálni a
pályán. Meg aztán tigrisbőrben csajozni is
jól lehetett – kacagta el magát a 27 éves fi-
atalember.

– Ha jól számolom, éveken át játékos és
kabala is voltál. 

– Igen. A B divízióban léptem pályára,
aztán átöltöztem, és az A divíziós mérkőzé-
sek alatt „tigriskedtem”. 

Négy éve hagytam fel a kosarazással, per-
sze, a saját kedvtelésemre, szabadidőmben
a mai napig játszom.

– Változott, bővült-e Tigris szerepe, „mű-
sora” az elmúlt évtizedben?

– Talán inkább egyszerűsödött. Egészen
hozzám nőtt ez a szerep, még mindig nagyon
jól érzem magam benne, de ma már kicsit
visszafogottabb vagyok. Igaz, a közönség is
más lett, ma már nagyobbak az elvárások,

sokan a játék han-
gulata helyett csak
az eredményt nézik.

– Tigrisként, gon-
dolom, volt részed

vicces történésekben. Fel tudnál idézni
egyet?

– Sok élmény kapcsolódik ehhez a szerep-
hez, az biztos. Előfordult, hogy bulizni is tig-
risruhában mentem a dzsesszklubba. Olyan
is történt, hogy az önfeledt szórakozásban
elvesztettem a „bőröm”. Másnap aztán utá-
nam hozták. Nekem Tigris valóban szeren-
csét hozott, mindig előnyöm származott
belőle. 

– Évekkel ezelőtt volt azonban egy ke-
vésbé szerencsés eset is, amiről a médiában
is hírt adtak.

– Arra gondolsz, amikor leégett az

autóm? 2007-ben, a Románia – Finnország
mérkőzés szünetében történt. A román válo-
gatott nyert, nekem viszont elég nagy vesz-
teséggel zárult az este. Alig két hete vettem
azt a járgányt. De utána olyan közösségi
összefogásnak lehettem tanúja, amely min-
denért kárpótolt. A klub egylejes adomány-
gyűjtést szervezett a megsegítésemre, és a
begyűlt összegből sikerült rendbe tennem az
autót.

– Mivel foglalkozik Tigris, amikor nem a
pályán biztatja a játékosokat?

– A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetemen az általános egészségügyi
asszisztensi és a sport és testnevelés szakot
is elvégeztem. Egy időben kosaras gyerme-
keket edzettem, de úgy éreztem, nem ez az én
igazi hivatásom. Jelenleg asszisztensként
dolgozom az ortopédián. 

– Nem nehéz váltogatni a szerepeket?
– Egyáltalán nem, engem csak a tétlenség

fáraszt ki. A munkahelyemen egyébként min-
denki Tigrisnek szólít. 

– És milyen az, amikor Tigris hazamegy?
– A családom vár otthon, a párom és az

egyéves kisfiam. Őt is el szoktam hozni a
meccsekre. Talán, ha eljön az ideje, örökli
majd tőlem a tigrisbundát.
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Véget ért a Mikes Kelemen magyar nyelv 
és irodalom tantárgyverseny 
Beszterce kiváló házigazda volt

Tigrisbőrben
Főpróbán Fotó: Barabási Attila Csaba

Deák Zoltán

Régi-új bemutatóra kerül sor ma este a
Maros Művészegyüttes kövesdombi szék-
házában. Az Imádság háború után című tánc-
színházi produkció premierjéről van szó,
amelyet ez alkalommal felújított változat-
ban, más zenei alappal és más főszereplő-
vel ad elő a társulat. A részletekről
csakúgy, mint az együttes közelgő prog-
ramjairól Barabási Attila Csaba vezérigazgató
beszélt.

– Ezen előadásunkat 2014-ben, az első világhá-
ború kitörésének századik évfordulója alkalmából
vittük színre, és egy ideig folyamatosan játszottuk
is. Nagy sikernek örvendett, díjat nyert, a nézőket
is nagyon megérintette. De egy kimondottan szí-
nészfüggő produkcióról van szó, a folyamatos
egyeztetés miatt pedig sokszor nem tudtuk színre
vinni, ezért lekerült a műsorról. A társulat sorai kö-
zött azóta stafétaváltás történt, sokan nyugdíjba
mentek, megfiatalodott a tánckar, Tollas Gábor
színművész pedig elvállalta a főszerepet, így elhá-
rult az akadály az ismételt repertoárba foglalás elől.
Ugyanakkor sok mindent megváltoztattunk. Noha
a szakmának tetszett az eredeti verzió, felrótták,
hogy a zenét autentikusabb hangszerekkel kellene
játszani, zenei területen kellene javítani. Ezért meg-
kerestük a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniát,
amelynek zenekarával és a mi zenészeinkkel közö-
sen új hanganyagot állítottunk össze és vettünk fel.
Így mutattuk be Győrben, ahol nagy sikert aratott a
produkció. E verzióban játsszuk ezentúl Marosvá-
sárhelyen, én pedig nagyon örvendek, hogy ismét
műsoron van az előadás, mert eredetileg is legalább
négy éven keresztül, az első világháború végének
századik évfordulójáig repertoáron kívántuk tartani.
Fizikailag nehéz produkció, de a táncosaink nagyon
szeretik. Néptáncelemekre épülő táncszínházi elő-
adás, amelyben számos eredeti első világháborús
levél, megszólítás, továbbá vers is elhangzik. A pró-

zai része ezen produkciónknak a leghangsúlyosabb.
A bemutatóra ma, április 26-án este 7 órakor kerül
sor, az előadást Varga János rendezte, asszisztense
Hajdú Flórián, zene: Bonczó István. Meghívott ven-
dégművész Tollas Gábor, díszlet: Boka Gábor, jel-
mez: Bandi Kati és Szélyes Andrea.
Tánckarvezetők: Nagy Levente Lehel és Törzsök
Zsuzsanna.

A premiert követően, április 29-én kerül sor a
tánc világnapjára, amelyet évek óta komolyan meg-
ünnepelünk. Immár a harmadik éve szervezünk tán-
cos villámcsődületet, ez az idén sem lesz másként:
április 28-án a déli órákban a város több pontján
kezdenek spontán táncba a táncosaink, a flashmob
az előző évekhez hasonlóan valószínűleg nagy siker
lesz. Április 29-én az erdőcsinádi Gyöngykoszorú
találkozón veszünk részt, itt is megünnepeljük a vi-
lágnapot. Kezdőmomentumként félezer táncos lép
fel, este pedig a Ha te tudnád, amit én című előadá-
sunkat visszük színpadra a találkozó keretében. 

Május 14-étől a III. Székely Fesztiválon veszünk
részt Budapesten, a Millenáris Parkban. Idén minket
kértek meg, hogy Maros megyét képviseljük a
szemlén, amelynek három napján a három székely
megye mutatkozik be, lesznek könyvbemutatók, fo-
tótárlatok, népviselet-bemutatók, néprajzi előadá-
sok. Maros megyéé a zárónap – mi a számos,
általunk szervezett esemény mellett este Marosszék
legszebb székely táncait mutatjuk be.

Nagy büszkeség számunkra, hogy az Imádság
háború után című előadásunkat május 17-én a bu-
dapesti Nemzeti Színházban is bemutathatjuk, va-
lamint, hogy részt vehetünk a május 13-a és 19-e
között tartandó határon túli hivatásos néptáncegyüt-
tesek fesz-tiválján. A budapesti Hagyományok Háza
által szervezett szemlére nem kapott mindegyik hi-
vatásos együttes meghívást, Maros megye azonban
két társulattal is jelen lehet: a Maros Művészegyüt-
tes és a Bekecs néptáncegyüttes is fellép a fesztivá-
lon – mondta Barabási Attila Csaba.

Premier és magyarországi meghívások
Imádság háború után – ma este bemutató!

Kaáli Nagy Botond

Maros megyéből a hetedikes Nagy Brigitta Rebeka (Bolyai Farkas El-
méleti Líceum, Soós Katalin tanítványa) második díjat, Giliga Orsolya
(Római Katolikus Elméleti Líceum, Brandner Emőke tanítványa) harmadik
díjat nyert. Négyen dicséretben részesültek: a tizedik osztályos Péter Anna
Fanni (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, tanára Murvai Éva Imola), a tizen-
egyedikes Szabó Ivett (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, tanára Sikó Olga
Anna) és Csibi Kriszta Zsuzsanna (Művészeti Líceum, tanára Kozma Edit)
valamint Dénes Anita (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, tanára Szakács Má-
tyási Tímea). Valamennyien a Besztercei Polgármesteri Hivatal és az
RMDSZ különdíjában részesültek, a hatodikos Kiss Anna (Bolyai Farkas
Elméleti Líceum) Datura-díjat kapott.



Egyelőre még nagyon sok a kérdőjel a
jövőtől tervezett új adózási rendszer-
rel kapcsolatban, amely az eddigi saj-
tóhírek szerint egy, a kidolgozás
kezdeti fázisában levő tervezet. Ha a
kormányzat kitart az elképzelései
mellett, és a személyi jövedelemadó-
zás helyett úgynevezett globális, a
háztartások minden jövedelmére ki-
terjedő adót vezet be, az kétségtele-
nül a rendszerváltozás óta
legjelentősebb adóreform lenne.

A lehetséges változásokról Viorel Ştefan
pénzügyminiszter is beszélt. Elmondta, a
szaktárca munkacsoportot állított fel, hogy
vizsgálja a kormányprogram megvalósítható-
sági lehetőségeit. „A globális adózás kiter-
jeszti az adózási alapot. Ma Romániában
360.000 olyan részmunkaidős szerződés van,
amelyek egyetlen jövedelmi forrásként van-
nak regisztrálva. Itt szürkegazdaságról be-
szélhetünk. A szerződéseket kis összegekre
kötik, de nehezen hihető, hogy annyiból meg
lehet élni… A globális adózás bevezetésével
nem menekülhetnek. Az egy háztartásban
élők minden jövedelmét összeadjuk, és ha a
végösszeg 2.000 lej alatti lesz, adómentessé-
get fog élvezni. A leendő törvény értelmében
pénzügyi szempontból egy háztartás szemé-
lyek olyan csoportját jelenti, amelynek tagjai
lehet, hogy nem rokonok, de egy háztartás-
ban élnek, és saját felelősségükre elfogadják,
hogy közös vagyonnal regisztrálják őket az
adóhivatalban. Egyikük lesz a család képvi-
selője, közte és az adóhivatal között pedig
még ott lesz az adótanácsadó” – idézte nem-
rég a tárcavezetőt az Agerpres hírügynökség.

Úgy fogalmazott, hogy az adótanácsadó a
háztartás pénzügyeinek orvosa lesz. „Az adó-
tanácsadók szellemi szabadfoglalkozásúak
lesznek, akik a pénzügyminisztériumtól kap-

nak majd munkadíjat, éppen úgy, ahogyan az
orvost fizeti az egészségbiztosítási pénztár,
attól függően, hogy hány háztartást admi-
nisztrál. Az adótanácsadó tölti ki a háztartás
adóbevallását, mert ő ismeri a törvényt, és ér-
vényesíteni tud minden kedvezményt, amely-
ben a háztartás részesülhet. Kiszámítják az
összjövedelmet, amiből levonják az igénybe
vehető kedvezményeket, 1.600 vagy 1.200
lejt minden gyerek után, a jövedelemtől füg-
gően, a nyugdíjjárulékot, az egészségügyi
biztosítást, a tandíjat. A különbségre vetik ki
az adót. A maradék összeg 2.000 lej alatti
része adómentes. A 2.000 lej fölötti összegre
10 százalékos adót számítanak” – magyarázta
Ştefan.

A miniszter szerint az országban 35.000
adótanácsadóra lesz szükség. „Ha 2018. ja-
nuár 1-jétől vezetjük be ezt a rendszert, akkor
az első ilyen típusú adóbevallásra 2019 má-
jusában kerül sor. Az a célunk, hogy az adó-
tanácsadókat 2018 decemberére kiképezzük,
hogy 2019 májusáig történjen meg a háztar-
tások elosztása a tanácsadók között. Ha abból
indulunk ki, hogy egy tanácsadó 200 család
ügyeit tudná intézni, akkor mintegy 35.000
adótanácsadóra lenne szükség, akik átlagosan
10.000 lejes honoráriumot kapnának. Ők be-
ruházási tanácsokat is adhatnak, javaslatokat
tehetnek tőkeelhelyezésre a tőzsdén vagy a
bankban. A család pénzügyeinek orvosai
lesznek” – mondta Ştefan.
Kormányhatározattal rendelnék ki
az adótanácsadókat

Kormányhatározat szabja majd meg, hogy
minden család egy adótanácsadóhoz fog tar-
tozni, ők fogják kitölteni a progresszív adó-
záshoz a jövedelembevallásokat – áll a
kormányprogramban, melyből a Mediafax
hírügynökség idézett. „2018-tól kezdődően,

amikor bevezetjük a 0, illetve a 10 százalékos
adókulcsot, minden romániai háztartás eseté-
ben globális jövedelembevallás lesz, ezt a
családtagok nevében adótanácsadók töltik
majd ki. A megkülönböztetett globális adó a
vagyonnyilatkozatból indul ki, amit egyszer
kell benyújtani. A lakosság szétosztásáról az
adótanácsadók között, mint ahogy a rendszer
működéséről is, a közvitákat követő kor-
mányhatározat rendelkezik. A fent említett
nyilatkozat kitöltése és benyújtása mellett az
adótanácsadó feladata lesz a hozzá tartozó
magánszemélyek minden adójának és illeté-
kének a befizetése a helyi és az országos ha-
tóságokhoz. Így a magánszemélyek számára
megszűnnek az ügyintéző ablakok Románia
összes közintézményében. Azoknak a felké-
szítése, akik adótanácsadók szeretnének
lenni, szakaszokban történik, legkésőbb
2018. december 1-jéig, akkor amerikai min-
tára minden polgár egy ilyen tanácsadó támo-
gatását fogja élvezni” – áll a
kormányprogramban.
A szakértők kételkednek

Dan Schwartz adótanácsadó a Mediafax
érdeklődésére leszögezte, az állam nem kény-
szerítheti az adótanácsadókat ennek az adó-
nak a kiszámítására. „A valóságtól teljesen
elrugaszkodott, mivel nincs annyi adótaná-
csadónk, aki képes lenne elvégezni ezeket a
számításokat, hogy minden adófizetőnek jus-
son. Eszméletlen mennyiségű munkáról van
szó. Senki nem kényszeríthet arra egy adóta-
nácsadót, hogy kiszámítsa ezeket az adókat.
Ez egy független szakma. Nem kényszeríthet
az állam. És ki fizet ezért? Az állam vagy az
adófizető?” – fogalmazott az egyik jelentős
nemzetközi könyvviteli és pénzügyi taná-
csadó cég romániai leányvállalatát vezető
szakértő.

„A kezdeményező valószínűleg azt tartotta

szem előtt, hogy minden adófizetőnek legyen
meg a maga adótanácsadója, de egy hasonló
intézkedés nagyon jól kidolgozott rendszert
feltételez, aminek a felügyelete rendkívül
drága lenne” – mondta az említett hírügynök-
ség érdeklődésére Cristian Pârvan, a Romá-
niai Üzletemberek Egyesüle-
tének főtitkára.
A társadalombiztosítási rendszer is 
jelentősen átalakulhat

A Capital gazdasági hetilap megbízható
kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja,
hogy a pénzügyminisztériumnál felmerült az
is, hogy az új adózási rendszer részeként a
szociális hozzájárulások költsége teljes mér-
tékben az alkalmazottra háruljon, de azt to-
vábbra is a munkaadó fizesse be. A lap szerint
ez azt jelentheti, hogy teljesen eltörölhetik a
munkaadó által az alkalmazott után fizetendő
adókat, és 35%-os szociális hozzájárulást ha-
tároznának meg a munkavállalónak. A Capi-
tal úgy tudja, vizsgálják a munkanélküliségi
és a betegszabadságokra befizetett járulék,
valamint a munkabalesetekre befizetett alap
eltörlését is. 
Rengeteg a kérdőjel

Egy átlátható tervezet híján egyelőre lehe-
tetlen pontos képet kapni arról, hogy milyen
hatással lehet az új adórendszer a keresetekre.
Az eddig tudottak alapján vélhetően azok a
háztartások járnak majd a legjobban a globá-
lis adózással, amelyeknek nincs pluszjöve-
delmük, és minél több olyan kiadással
rendelkeznek majd, amely leírható. A Hot-
news elemzésében úgy számol, hogy egy 2
ezer lejes havi fizetéssel rendelkező személy
esetében, aki az elképzelések szerint 10%-os
jövedelemadót fizetne, akár 565 lejes megta-
karítást is hozhat az új adórendszer. Ha a Ca-
pital értesülései helytállóak, és a
társadalombiztosítási rendszert is a feje tete-
jére állítják, akkor viszont jelentősen csök-
kenhet azoknak a száma, akik jól járhatnak a
háztartásokra kivetett adó bevezetésével.
(hírösszefoglaló) 

Az adózási alapot szélesítenék a családi adó bevezetésével
Számos változás, még több kérdőjellel

Szombati brit sajtóértesülés
szerint az amerikai kormány
Nagy-Britannia helyett elő-
ször mégis inkább az Európai
Unióval kötne szabadkeres-
kedelmi megállapodást, jólle-
het Donald Trump amerikai
elnök még nemrégiben is azt
ígérte, hogy London lesz „a
sor elején”, amikor az Egye-
sült Államok kétoldalú nem-
zetközi kereskedelmi egyez-
ményekről kezd tárgyaláso-
kat.

A The Times című konzervatív
brit napilap washingtoni és berlini
forrásainak egybehangzó beszámo-
lói szerint Angela Merkel német
kancellár legutóbbi washingtoni lá-
togatásán meggyőzte Trumpot
arról, hogy az Egyesült Államok és
az EU közötti kereskedelmi tárgya-
lások egyszerűbbek, mint ahogy az
amerikai elnök eddig gondolta.

A brit lap forrásai szerint az ame-
rikai kormány ennek eredménye-
ként „felismerte”, hogy az EU-val

kötendő szabadkereskedelmi meg-
állapodás – amely vámmentes két-
oldalú áru- és szolgáltatás-
kereskedelmet tenne lehetővé –
fontosabb az amerikai érdekek
szempontjából, mint az, ha 
Washington a brit EU-tagság meg-
szűnése után csak Londonnal kötne
ilyen egyezményt.

A The Times forrásai szerint
ennek alapján akár a transzatlanti
szabadkereskedelmi megállapodás-
ról (TTIP) szóló – Trump győzelme
után jegelt – tárgyalások is újrakez-
dődhetnek, vagy egy új megállapo-
dás-tervezet is napirendre kerülhet.

Az Európai Unió az Egyesült Ál-
lamok legnagyobb kereskedelmi
partnere: tavaly 270 milliárd dollár
értékű amerikai export irányult az
EU-piacokra, az EU amerikai ex-
portjának értéke 417 milliárd dollár
volt. Ugyanebben az időszakban az
Egyesült Államok 55 milliárd dol-
lár értékben exportált a brit piacra,
az Amerikába irányuló brit export
54 milliárd dollár volt. (MTI) 

Trump mégis az EU-val 
üzletelne London helyett

   6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ GAZDASÁG _______________________________________________ 2017. április 26., szerda

Stabilra rontotta péntek éjjel
a felminősítés lehetőségére
utaló eddigi pozitívról Romá-
nia „Baa3” államadós-beso-
rolásának kilátását a
Moody’s Investors Service,
levéve a napirendről a román
szuverén adósosztályzat ja-
vítását.

A nemzetközi hitelminősítő a
péntek éjjel Londonban bejelentett
döntést elsősorban azzal indokolta,
hogy az expanzív román költség-
vetési politika az államháztartási
hiány érdemi növekedését okozta,
és ez várhatóan a hazai összter-
mékhez (GDP) mért államadósság-
ráta emelkedéséhez vezet.

A Moody’s az indokok között
említi azt is, hogy a román makro-
gazdasági politika prociklikus jel-
lege gyors bérnövekedéshez, a
versenyképesség romlásához és a
folyómérleg-hiány bővüléséhez ve-
zetett. Ezek a fejlemények ellenté-
tesek azokkal a reálgazdasági és
költségvetési folyamatokkal, ame-
lyekre a Moody’s 2015 decemberé-
ben, az osztályzati kilátás pozitívra
javításának idején számított – áll a
hitelminősítő indoklásában.

A Moody’s szerint a román kor-

mány a költségvetési politika lazí-
tásából és az államadósság-ráta
ebből eredő növekedéséből követ-
keztethetően nem használta ki a
kedvező makrogazdasági és piaci
kondíciókat arra, hogy egyértel-
műen lefelé tartó pályára állítsa  a
közadósság-állományt, és arra
sem, hogy helyreállítsa a költség-
vetési védőtartalékokat, amelyeket
a pénzügyi válság idején elveszí-
tett. A GDP-arányos államháztar-
tási hiány a 2009-ben mért 9
százalékról 2015-re 1 százalék alá
csökkent, ám a román közfi-
nanszírozási folyamatok azóta
megfordultak, és várhatóan a kö-
vetkező években ismét romlani
fognak a költségvetési lazítás kö-
vetkezményeként – áll a Moody’s
elemzésében.

A cég várakozása szerint az ál-
lamadósság-ráta ebben a környe-
zetben 2021-ig 45 százalék fölé
emelkedik a 2015-ben mért 38 szá-
zalékról és a válság előtt, 2007-ben
mért 12,7 százalékról. A Moody’s
szerint az ilyen mértékű romlás ér-
zékenyebbé teszi a román gazdasá-
got a külső piaci kondíciók
romlására. A hitelminősítő szerint
jóllehet a román gazdaság rövid

távú növekedési lendülete robusz-
tus, ennek hajtóereje azonban jó-
részt az expanzív költségvetési
politika. A Moody’s várakozása
szerint a román hazai össztermék a
tavalyi 4,8 százalék után még az
idén is 4 százalékkal, jövőre 3,5
százalékkal növekszik, a jelenlegi
nagyon kedvező növekedési lendü-
let azonban nem fenntartható, és
túlértékeli a román gazdaság hosz-
szú távú növekedési potenciálját.

A gazdasági növekedés a ko-
rábbi exportvezérelt jelleg helyett
ma már elsősorban a hazai keres-
letre alapul, ennek hajtóereje pedig
a költségvetési ösztönzés – áll a
Moody’s elemzésében.

A cég szerint mindeközben a
gazdaság szerkezeti reformjában
és az infrastrukturális fejlesztésben
korlátozott és lassú az előrelépés.

A belső kereslet erőteljes növe-
kedése miatt a román folyómérleg-
hiány tavaly a hazai össztermék
2,3 százalékára – az előző évi de-
ficit kétszeresére – duzzadt.

A Moody’s várakozása szerint a
folyómérleg-hiány az idén a GDP-
érték 3 százaléka körüli szintre,
2018-ban 3,1 százalékra növekszik
tovább. (MTI)

Levette a napirendről Románia felminősítését
a Moody’s

A privatizációs szerződés
megszegése miatt beperelte
a román államot a párizsi
nemzetközi kereskedelmi bí-
róságon az osztrák OMV olaj-
társaság, a Petrom vállalat
többségi tulajdonosa.

Az osztrák társaság éves jelen-
tésében – az Agerpres hírügynök-
ség tudósítása szerint – közölte,
hogy beperelte a román államot,
amelytől 34 millió eurót követel a
privatizációs szerződésben vállalt
környezetvédelmi beruházások
megtérítése címén.

A szerződés szerint az állam vál-
lalta, hogy megtéríti az OMV-nek
azokat a környezetvédelmi beruhá-
zásokat, amelyeket az egykori ál-
lami tulajdonban levő Petrom
vállalat által okozott szennyezések
kiküszöbölése, valamint a környe-
zet rehabilitálása érdekében kell
végrehajtania a szerződéskötést kö-
vető 30 évben – állítja az OMV. Az
ilyen típusú költségeket, amelyeket
a román államtól akarnak behajtani,
összesen 542 millió euróra becsülte
a vállalat. Az osztrák társaság tavaly
áprilisban értesítette a román álla-

mot, hogy 34 millió eurót költöttek
olajkutak fertőtlenítésére, a környe-
zet rehabilitációjára, és ezt az össze-
get az államnak kell állnia.

A feleknek 180 nap állt a rendel-
kezésükre, hogy megegyezzenek,
de mivel ez nem történt meg, az
OMV március elején a párizsi bí-
rósághoz fordult a kártérítési köve-
teléssel. Az OMV 2004
decemberében vásárolta meg a leg-
nagyobb román olajvállalatnak
számító Petrom részvényeinek 51
százalékát két lépésben, összesen
1,499 milliárd euróért. (MTI)

Privatizációs vita miatt beperelte az államot az osztrák OMV

Szerkesztette: Benedek István



Az, kinek szellemét ma körülálljuk, 
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire 
Alázatos nagy gonddal ráhajolt. 
Látom: előtte türelem-szövétnek, 
Körül a munka nehéz árnyai: 
Az Igének keres magyar igéket. 
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv 
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek 
Szálló századok adnak patinát.
Ó, be nagyon kötve van Jézusához, 
Félig ő viszi, félig Jézus őt.
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, 
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak 
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul. 
(Reményik Sándor: A fordító, Károli Gás-

pár születésének 400. évfordulójára, Kolozs-
vár, 1929 )

Károli Gáspár nem állt rokonságban azzal
a Károlyi családdal, amely az 1711-es szat-
mári béke aláírásával főnemességet szerzett,
vagy 200 esztendő múlva a vörös grófot adta.
A török hódoltság elől menekült szerb család
leszármazottja. Eredeti neve Radicsics Gás-
pár. Ő is önként vállalta a magyar nemzethez
való tartozást, mint Damjanich, és tette a leg-
nagyobb szolgálatot nemzetünknek. Tanul-
mányait szülővárosában, Nagykárolyban,
majd Brassóban és 1556-ban a Wittenbergi
Egyetemen végezte. Az egyetem évkönyvé-
ben Caspar Carolus Pannonius néven sub-
scribált. 1563-ban fogadta el a gönci
gyülekezet meghívását, és vezetése alatt vi-
rágzó egyházi élet bontakozott ki Kassavöl-
gyében. Miután 1586-ban feleségét és
gyermekeit egy pestisjárvány idején elvesz-
tette, hitét nem hagyta el, sőt még nagyobb
buzgósággal szolgált az Úrnak. Nekikezdett
a Biblia teljes fordításának. Ebben példaképe
volt Szent Jeromos, aki i. sz. 400 körül Bet-
lehembe költözve, két évtizedes kitartó mun-
kával lefordította a Bibliát latin nyelvre, és
Luther Márton, aki Wartburg-vári magányá-
ban átültette a latin Szentírást az anyanyel-
vére. Károli maga írta: „…Istennek nevét
segítségül híván hozzá kezdettem egynéhány
jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordí-
tásban segítségül voltak, meg nem szűntem
addig, mígnem véghöz vittem a Bibliának
egészben való megfordítását…” Az Ószövet-
séget tehát valószínűleg néhány lelkésztársá-
val együtt fordította. Állítólag jól
elkülöníthető a több fordító eltérő nyelvezete.
Az Újszövetséget egyedül Károli fordította,
főleg a Jeromos Vulgátáját használva. 

Károli Gáspár a munkájához jelentős
anyagi segítséget kapott Rákóczi Zsigmond-
tól, a Rákóczi család vagyonát megalapozó
későbbi erdélyi fejedelemtől és Ecsedi 
Báthory István országbírótól. 

Károli egy személyben szerkesztője, kor-
rektora és kiadója is volt a könyvnek. Lap-
széli jegyzeteket írt a szövegekhez, és a
fejezetek elé tartalmi összefoglalót is készí-
tett. A nagy feladathoz Mantskovits Bálint e
célból Vizsolyba telepített nyomdájába Né-
metalföldről hozatott új betűket, a papírt egy
forgalmas kereskedelmi útvonalon Lengyel-
országból hozták. A nyomdászoknak négy és
fél millió betűt kellett „kiszedniük”. A nyom-
tatás már a fordítás alatt megkezdődött, a fris-
sen elkészült részeket szinte laponként vitte
a futár Göncről Vizsolyba. A 2412 oldalas,
mintegy hat kilogramm súlyú könyv másfél
év alatt, nyolcszáz példányban jelent meg.
1590. július 20-án fejezték be. Károli a nagy
mű megjelenése után egy évvel meghalt.

Az eredeti kiadás-
ból 52 példány ma-
radt fenn. Ezeknek
fele található az
anyaországban és –
nagy büszkeségünkre
– kettő Marosvásár-
helyen a Teleki Téká-
ban. Egyet a vizsolyi
templomban őriznek,
innen 2002. február
10-én, vasárnap haj-
nalban ellopták, és
csak egy gondvise-
lésszerű rendőri raz-
zia alkalmával
buktak le az elköve-
tők 2003 szeptembe-
rében Komáromban.
A hatalmas értékű
kötetet a nyomozók
egy elhanyagolt épü-
letben egy tartály
alatt, fóliába csoma-
golva találták meg. A
tolvajok börtönbünte-
tést kaptak, a könyv
pedig visszakerült
eredeti helyére. 

1981-ben megje-
lent a kádári Magyar-
országon, a
szocialista tábor leg-
vidámabb barakkjá-
ban a Vizsolyi Biblia
hasonmása 28 000

példányban. A Szent Korona 1978-as hazaté-
rése után talán ez volt az enyhülési politika
egy újabb jele. Minden magára valamit adó
lelkészi család igyekezett megvásárolni az
igényes kétkötetes díszkiadást. Azóta is mu-
togatjuk vallásórákon, kátéórákon a gyere-
keknek az őrszavakat és a régies
kifejezéseket, amelyekben még gyakran C-
vel nyomtatták a K-t és német Sz-szel az S-t,
W-vel a hosszú Ú-t, de még így is sokkal job-
ban érthető egy mai magyar olvasónak, mint
például egy ősi angol szöveg a XXI. századi
brit alattvaló számára. 

A Vizsolyi Biblia nemcsak a magyar refor-
máció megerősödését és a könyvnyomtatás
meghonosodását, hanem a magyar irodalmi
nyelv tökéletesedését is jelentette. Károli for-
dítását kisebb változtatásokkal közel három-
száz kiadásban nyomtatták újra. Szenczi
Molnár Albert Hanaui Bibliája, a Kertész Áb-

rahám Váradi Bibliája, Misztótfalusi Kis
Miklós Aranyos Bibliája mind a Károli-biblia
javított kiadásai. A magyar irodalmi nyelv
alakulására gyakorolt hatása szinte felmérhe-
tetlen. Ma is a legnépszerűbb bibliafordítás
magyar területen, javított kiadásaival együtt
ez a legtöbbször megjelent magyar könyv.
Hogy a magyarság, a magyar nyelv minden
viszontagság és ellenkező jóslás ellenére
megmaradt „a magyar nép zivataros
századaiban”, többek között a Vizso-
lyi Bibliának köszönhetjük. 2015 ja-
nuárjában bekerült a hungarikumok
közé. 

Az eredeti Vizsolyi Bibliák nem-
csak nyomtatásuk idején kerültek ál-
lítólag egy pár szarvasmarha árába.
Ma is komoly értéket képviselnek.
2003. november 28-án egy szinte tel-
jesen sértetlenül fennmaradt kötete 12
millió forintért (a szakértők értékét
25-30 millió forintra becsülték) kelt el
egy budapesti könyvárverésen. 2001-
ben Londonban került kalapács alá a
Vizsolyi Bibliák egyike, ott 26 millió
forintnak megfelelő összeget fizetett
ki érte az új tulajdonos. 

Ma már lakásainkban talán több
Biblia is található. Legtöbbjét aján-
dékba adtuk/kaptuk. Bárcsak tudnánk
értékelni az ingyen kapott Szentírást
és Isten ingyen kegyelmét. Ne feled-
jük, hogy ezért Valaki drágán megfi-
zetett. 

*
– Károli Gáspár egyik nagy isme-
rőjét és tisztelőjét, Deák Árpád
szobrászművészt kérem, meséljen
életútjáról! 

– 1955-ben születtem Marosvásár-
helyen. Itt végeztem a Művészeti
Gimnáziumban, majd 1974-1978 kö-
zött a kolozsvári Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskolára jártam
szobrászatra. Löwith tanár úr volt a meste-
rem. 1982-től Szászrégenben voltam kezdő
rajztanár. 1986 óta Nagyváradon élek, és al-
kotómunkám mellett a nagyváradi Művészeti
Líceumban tanítok szobrászatot és rajzot. Fe-
leségem ugyanitt zongoratanárnő. 

– Melyik a legkedvesebb alkotása? 
– Kedvenc szobrom nincs (ha mégis, talán

az első köztéri munkám, történetesen a nagy-
károlyi Károli-szobor). Inkább mindig az el-
következő terv köti le figyelmem, a
dokumentációs anyag áttanulmányozása, a
kísérletezés a plasztikai megoldásokkal, egy-
szóval a „kedvenc” maga a folyamat.

– Tavaly részt vett a marosvásárhelyi
Bethlen Gábor-szobor-pályázaton, és úgy
tudom, hogy az Aranykor jeligéjű szobor-
tervével ön szerezte meg a közönség sza-
vazatainak többségét. Milyen stádiumban
van ez a folyamat? 

–A Bethlen-szobor-pályázatot végül egy
nagyon tehetséges fiatal udvarhelyi szárma-
zású szobrász nyerte. Várom a szoboravatót.

– Édesapja évtizedeken át presbiter volt a
Marosvásárhelyi Felsővárosi Református
Egyházközségben, egészen 2011-ben be-
következett haláláig. Milyen kötődése van
a Református Egyházhoz, esetleg ön is
vállalt valamilyen egyházi tisztséget? 

– Jelenleg a váradolaszi gyülekezethez tar-
tozom. Ünnepek alkalmával eljárok a temp-
lomba a feleségemmel. A lányomat, aki most
Kolozsváron él, szintén az olaszi templom-
ban kereszteltük. A templom melletti Lo-
rántffy Zsuzsanna egyházi központban

gyakran kérnek fel kiállítások megnyitására.
A központ udvarán és a Partiumi Keresztyén
Egyetem székhelyén is több emléktáblát ren-
delt tőlem az egyház, de számos díszplaket-
tet, például a Pro Partium díj érmét is én
mintáztam. 

– Károli Gáspárt ábrázoló szobrának a
gipszváltozatát a marosvásárhelyi felső-
városi egyházközségünknek ajándékozta
(lásd fotó), mint ahogy az I. Rákóczi
György fejedelmet és feleségét, Lorántffy
Zsuzsanna fejedelemasszonyt ábrázoló
bronz kisplasztikái is lelkészi hivatalunk
falát díszítik. Mit kell tudni erről a Károli-
szoborról? 

– 1996-ban kértek fel a nagykárolyi refor-
mátus templom udvarára szánt Károli Gás-
pár-szobor megalkotására. A magyarországi
Göncön található Károli-szobor és a néhai
kolozsvári Gergely István szobrászművész
Károli-domborműve teremtették meg a nagy
bibliafordító arcélét, hiszen tudtommal egyet-
len hiteles ábrázolás sem maradt fenn a gönci
református esperesről. Én is ezt a hagyomá-
nyos karaktert vettem át. A Károli kezeinek
megmintázásához – amellyel a Vizsolyi Bib-
liát tartja – édesapám állt modellt. Az ő kezeit
örökítettem meg. A szobor eredetije egy
vörös márvány talapzaton áll, amelyet úgy
képzeltünk el, mint egy szószéket. A maros-
vásárhelyi Balogh József (Cubi) műhelyében
öntöttük.

– A reformáció 500. évfordulóján érheti-
e a vád a Református Egyházat: azzal,
hogy az utóbbi időben több helyen szobrot
állít Kálvinnak, Károli Gáspárnak, letért
a reformáció hagyományos és közmondá-
sos „faragottkép-ellenességének” útjá-
ról? 

– Az én értelmezésem szerint a faragott
kép tilalma a Mindenható ábrázolására vonat-
kozott. 500 évvel ezelőtt a reformátorok szi-
gorúan léptek fel ez ellen, de azóta a jeles
személyiségek tiszteletének ilyenforma meg-
jelenítése általánosan elfogadott.

– Hogyan készült el a Vártemplom bejá-
ratánál idén október 14-én leleplezésre
kerülő Károli-szobor? 

– Az év elején keresett meg Henter György
vártemplomi tiszteletes úr azzal a kéréssel,
hogy mintázzam meg Károli Gáspár mell-
szobrát a már elkészült Kálvin-portré társául
a templom főbejáratának két oldalára. Öröm-
mel vállaltam el. A szobor már készen van.
Az Arad melletti Újzimándon, Petroman Ovi-
diu műhelyében öntettük ki. A magyar kor-
mány támogatásával készült. A közeljövőben
szállítjuk Marosvásárhelyre. A kőtalapzato-
kat, úgy tudom, hogy a vásárhelyi kuratórium
finanszírozza. 

– Művész úr, köszönjük a válaszait. Vár-
juk haza a reformációünnepi szoborava-
tásra. 

– Feltétlenül ott szeretnék lenni. Békesség
Istentől! (Kérdezett: Szabó László lelkész)

Az oldalt szerkeszti:
Ötvös józsef lelkipásztor
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Felsővárosi ifjúsági bibliaórások 2010-ben a vizsolyi templomban 

500 éves a reformáció
Károli Gáspár és a Vizsolyi Biblia

Károli Gáspár. Deák Árpád alkotása

A Vizsolyi Biblia



A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség április második he-
tében a kerékpárosok
felelősségteljes közúti közle-
kedése érdekében végzett el-
lenőrzéseket követően a
tapasztalt kihágások miatt
közleményben emlékeztet a
kerékpárosok kötelezettsége-
ire és a büntetendő cselekmé-
nyekre.

Az ünnepek előtti akció során 66
esetben bírságoltak meg olyan ke-
rékpárral közlekedő személyeket,
akik nem tartották be a közúti sza-

bályokat, köztük 12 alkalommal
szeszes italt fogyasztókat, illetve a
nem megfelelő felszereltség, a
fényvisszaverő mellény hiánya
miatt is büntettek. Az alkoholfo-
gyasztás miatt kiszabható büntetés
870 lej is lehet, amennyiben az al-
koholteszt eredménye a kilélegzett
levegőben 0,70 mg/l értéket mutat.
A rendőrségi közlemény szerint
azok, akik kerékpárral közutakon
közlekednek, legkevesebb 14 éve-
sek kell legyenek, személyazonos-
sági igazolványukat maguknál kell
tartsák annak érdekében, hogy iga-

zoltatáskor bármikor felmutathas-
sák, és ajánlatos védősisakkal köz-
lekedniük. A kerékpárok
fényszórókkal és fényvisszaverő
elemekkel (macskaszemekkel) kell
legyenek felszerelve, ezek nélkül az
éjszakai közlekedés tilos. Az első és
hátsó fékek esős időben is jól kell
működjenek, egymástól függetlenül
is, a kormány is megfelelőképpen
működjön. Legyen felszerelve elöl
fehér (kadmiumsárga) és hátul piros
fényű lámpával vagy villogóval,
elöl fehér, hátul piros küllőprizmák-
kal, csengővel. 
Tiltások

A kerékpárosoknak tilos járdán
kerékpárral közlekedni. Ugyancsak
tilos az úttesten haladni olyan sza-
kaszokon, ahol kerékpársávokat

vagy ösvényeket alakítottak ki az
úttest mellett kerékpározók részére,
vagy ittasan biciklizni. Nem szabad
kerékpározni a parkok, sétányok ös-
vényein, csak abban az esetben, ha
a gyalogosokat nem zavarják. Ke-
rékpározás közben legalább egy
kézzel tartani kell a kormányt, és
mindkét lábbal pedálozni, tilos egy
keréken mutatványozni a járművek
között. Az úttesten egymás mellett
nem haladhat két kerékpáros, csakis
egymás mögött, kivételt képeznek
ez alól a szervezett felvonulások.
Nem szabad mozgó járművekbe ka-
paszkodva vontatni a kerékpáron
ülőt. Ugyancsak tilos felnőtt sze-
mélyt szállítani a bringán (kivétel a
hét év alatti gyermekek szállítása a
kerékpár elülső részére felszerelt

speciális gyermekülésekben, vagy a
személyszállításra gyártott kerékpá-
rokon). Tilos jeges, csúszós utakon
kerékpárral közlekedni, akárcsak
rossz műszaki állapotban lévővel
(meghibásodott fékrendszer, hi-
ányzó csengő stb.). A kerékpáro-
soknak kötelező jelleggel le kell
szállniuk és gyalog kell áttolniuk a
kerékpárt a gyalogátjárókon. A köz-
utakon kötelező módon az úttest
szélén kell haladniuk a kerékpárral
közlekedőknek, kivételt képez az
útkereszteződésekben a balra ka-
nyarodáshoz való besorolás. Söté-
tedés után, vagy rossz látási
körülmények között napközben is
kötelező módon fényvisszaverő ele-
mekkel ellátott ruházatot kell visel-
niük. (Pálosy P.)

A kerékpárosoknak is 
Sokba kerül az alkohol

Az alapítványok (fundaţie) jelle-
gével kapcsolatosan hangsúlyozni
kell, hogy gyakorlatilag egy aján-
dékozási vagy végrendeleti hagyo-
mányi jogügyletről is beszélünk,
ennek tulajdonítható az, hogy az
alapító halála után az alapítvány to-
vább „él”, és végzi tevékenységét,
hiszen elválik az alapító személyé-
től.

Ugyancsak az ingyenes jelleggel
magyarázható az is, hogy az alapí-
tók örökösei és személyes hitelezői
az alapítvánnyal szemben ugyan-
azokkal a jogokkal rendelkeznek,
mint az alapítók által tett bármely
más ingyenes juttatási jogügylet
esetén, vagyis a túlzott ajándéko-
zási vagy hagyományi ügylet vagy
a hitelezők kárára tett adakozás
megtámadható az örökösök, illetve
a hitelezők által.

Az alapítványnak az egyesületek
és alapítványok regiszterébe tör-
ténő bejegyzése után sem az alapí-
tók, sem örököseik az alapító
okiratot vissza nem vonhatják.
Ugyanakkor, a bejegyzés után, az
alapító okirat nem támadható meg
az alapítók személyes hitelezői
által sem.

Ha az alapítvány jogi személyi-
ségét az alapító halála után nyeri el,
az alapítvány létrehozása előtt az
alapítvány számára tett ingyenes
jogügyletek hatása az alapító okirat
dátumától érvényesül, amennyiben
az alapítványt élők közötti jog-
ügylettel hozták létre, ha pedig
végrendelettel, akkor az örökhagyó
halálának pillanatától.

Az alapítvány szervei a követke-
zők: az igazgatótanács (kuratórium
– consiliul director), a cenzorok
vagy a cenzorbizottság. Az igazga-
tótanács (kuratórium) az alapítvány
vezető és adminisztrációs szerve.

Az igazgatótanács a következő
feladatok elvégzésével biztosítja az
alapítvány céljának és tevékenysé-
gének megvalósulását: az alapít-
vány általános stratégiájának és
programjainak meghatározása, az
alapítvány bevételi és kiadási költ-
ségvetésének, valamint a számvi-
teli mérleg jóváhagyása, a
cenzorok vagy a cenzorbizottság
tagjainak kinevezése és visszahí-
vása, leányegységek létrehozása,
az alapítvány nevében és arra
nézve kötelező jogügyletek meg-
kötése, a bevételi és kiadási költ-
ségvetés végrehajtása, az
alapítvány szerkezeti ábrájának és

személyzeti stratégiájának jóváha-
gyása, az alapítvány statútumának
módosítása, bármilyen más, a tör-
vény vagy a statútum által előírt
kötelezettség teljesítése.

Az igazgatótanács szervezetét és
működését a statútum szabályozza.
Az igazgatótanács működéséről
belső rendszabályzatot hozhat.

A rendelet szerint annak a kura-
tóriumi tagnak, aki egy közgyűlési
napirendi pontban személyesen,
házastársán keresztül, egyenes ági
felmenőin, egyenes ági leszárma-
zottjain keresztül, negyedfokig ter-
jedő oldalági rokonain keresztül,
vagy negyedfokig terjedő, házas-
ság révén rokonságba kerülő roko-
nain keresztül érdekelt, a
tanácskozástól és a szavazattól tar-
tózkodnia kell.

Nem lehet az igazgatótanács
tagja, amennyiben pedig tag, tagsá-
gát elveszti az a személy, aki egy
olyan közintézmény vezetői tiszt-
ségét tölti be, amelynek tevékeny-
ségét az egyesület támogatja.

A törvénnyel, az alapító okirattal
vagy a statútummal ellentétes dön-
tések a bírói szervek előtt megtá-
madhatók az alapító (amennyiben
igazgatótanácsi tag) vagy bárme-
lyik igazgatótanácsi tag által, ame-
lyik a döntéshozáskor hiányzott
vagy ellene szavazott, és ennek
jegyzőkönyvezését kérte.

Az igazgatótanács törvényes
rendelkezései, az alapító okiratnak
és a statútumnak megfelelő dönté-
sei kötelezőek azon egyesületi ta-
gokra is, akik nem vettek részt a
közgyűlésen vagy ellene szavaz-
tak. A törvénytelen közgyűlési ha-
tározatok vagy amelyek
ellentmondanak az alapító okirat-
nak vagy a statútumnak, a döntés
tudomásulvételétől vagy a döntés
dátumától számított 15 napos ha-
táridőn belül, bíróság előtt megtá-
madhatók bármelyik tag által,
amennyiben az nem vett részt az
adott közgyűlésen, vagy részt vett,
de a határozat ellen szavazott és el-
lenkezését jegyzőkönyvezték. A
keresetet tanácstermi (camera de
consiliu) tárgyaláson az alapítvány
székhelye szerint illetékes bíróság
(judecătorie) oldja meg. A határo-
zat csak rendes fellebbezéssel
(apel) fellebbezhető. 

Az alapítvány céljának megvál-
toztatását csak az alapító vagy az
életben lévő alapítók többsége
döntheti el. Amennyiben egyik ala-
pító sincs már életben, az alapít-
vány céljának megváltoztatását az
igazgatótanács tagjainak 4/5-e által

kifejezett szavazatával lehet eldön-
teni.

Bármelyik fenti esetben az ala-
pítvány céljának megváltoztatása
csak akkor lehetséges, ha ezt teljes
mértékben vagy részben megvaló-
sították, vagy ennek megvalósítása
lehetetlenné vált.

A jogszabályok szerint az igaz-
gatótanács felhatalmazhat egy
vagy két végrehajtási jogkörrel
rendelkező személyt, ide értve azo-
kat a személyeket is, akik nem ala-
pítványi tagok vagy az
alapítványon kívüliek. Vagyis nem
alapító tagot vagy nem igazgatóta-
nácsi tagot is fel lehet hatalmazni
az alapítvány nevében jogügyletek
elvégzésére, és bármilyen más, a
törvény vagy a statútum által előírt
kötelezettség teljesítésére. 

Az igazgatótanács legkevesebb
három, az alapító tag vagy az ala-
pító tagok által az alapítvány meg-
alakulásakor kinevezett
személyből áll.

Amennyiben az alapítvány mű-
ködése során az igazgatótanács
összetétele nem módosítható vagy
nem alakítható meg a statútum ren-
delkezései szerint, a székhely sze-
rinti bíróság bármely érdekelt
személy kérésére elnöki rendel-
vény útján kijelölheti az igazgató-
tanácsi tagokat.

A cenzorbizottságot páratlan
számú személyből lehet megalakí-
tani. A jogszabályok értelmében az
alapító okirat előírhatja cenzor
vagy cenzorbizottság kinevezését.
Amennyiben a tagok száma több
mint 15, egy cenzor kinevezése kö-
telező. Ez lehet alapítványon kívüli
személy is. Amennyiben az alapít-
ványnak nem kötelessége cenzor
kinevezése, bármelyik alapítványi
tag, aki nem tagja az igazgatóta-
nácsnak, gyakorolhatja az ellenőr-
zői jogkört. 

Amennyiben az alapító okirat
nem tartalmazza az alapítvány első
vezető szerveinek névleges össze-
tételét, csak az alapítók által a ki-
nevezéshez szükséges szabályokat,
és amennyiben egyik alapító sincs
már életben az alapítvány létreho-
zásakor a törvényes rendelkezések
szerint, amennyiben az alapítvány
működése során az igazgatótanács
összetétele nem módosítható a sta-
tútum rendelkezései szerint, a szék-
hely szerinti bíróság – bármely
érdekelt személy kérésére – elnöki
rendelvény (ordonanţă prezidenţi-
ală) útján kijelölheti az igazgatóta-
nácsi tagokat. 

(Folytatjuk)

A nonprofit szervezetekről (V.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Rövid terápiás program Szentkatolnán
Szenvedélybetegeknek 
és hozzátartozóiknak

A Református Mentőmisszió és a
Bonus Pastor Alapítvány május 15–
26. között rövid terápiás programot
szervez szenvedélybetegeknek és
felnőtt hozzátartozóiknak Szentka-
tolnán (Kézdivásárhely mellett), a
Rebeka Missziós Központban.Vár-
ják azok jelentkezését, akik változ-
tatni szeretnének alkohol-, drog-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Jelentkezési határ-
idő: május 8.

Az érdekeltek a következő tele-

fonszámokon jelezhetik részvételi
szándékukat: Csíkszeredában:
0744-594-440, Kolozsváron: 0744-
237-945, Marosvásárhelyen: 0743-
039255 és 0740-056-691,
Margittán: 0747-064-624, Szatmá-
ron: 0744-539-213, Székelyudvar-
helyen: 0751-226-906 (munka-
napokon 11-16 óra között), Sepsi-
szentgyörgyön: 0757-489-778. 

Bővebb felvilágosítás a 
www.bonuspastor.ro honlapon ol-
vasható.

A gazdálkodók május 2-áig igényelhetik
APIA-támogatás 

három–kilenc szarvasmarháig 

Háromtól kilenc szarvasmar-
hát tartó tejtermelők igényel-
hetnek APIA-támogatást
május 2-áig. A háromnál ke-
vesebb vagy több mint kilenc
szarvasmarhával rendelkező
gazdálkodók nem részesülnek
ebből a finanszírozásból.

A Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség (APIA)  a
mezőgazdasági termelők tudomá-
sára hozza, hogy az április 12-i Hi-
vatalos Közlönyben nyilvánosságra
hozták a tejtermelőknek nyújtandó
támogatási lehetőséget.

Állami finanszírozásban részesül-
hetnek a jogi vagy magánszemély
tejtermelők, engedélyezett egyéni
vállalkozók (PFA), magán termelő-
egységek (II) és családi termelőegy-
ségek (IF), amelyek az alábbi
feltételeket teljesítik: 

– Legkevesebb három és legtöbb
kilenc szarvasmarhát tartanak, ame-
lyek fülszámozva vannak, és az or-

szágos nyilvántartóban szerepelnek.
– 2015. április 1 – 2016. március

31. között legkevesebb négy tonna
tejet szolgáltattak be/adtak el.

– Rendelkezzenek az állategész-
ségügyi igazgatóság jegyzékében
nyilvántartott kitermelési kóddal
(RIE).

– A támogatási kérelem beadásá-
nak időpontjában is termelnek és
beszolgáltatnak/eladnak tejet.

Azok a tejtermelők, akik három-
nál kevesebb vagy több mint kilenc
szarvasmarhát tartanak, nem része-
sülnek a 2017. évi 211-es számú
kormányhatározattal elfogadott tá-
mogatásban, amit az európai uniós
előírások nyomán hoztak.

A támogatás igénylésére a kérvé-
nyeket a Maros megyei gazdálko-
dók az APIA megyei székhelyére
(Marosvásárhely, Sziget/Insulei utca
2. szám) kell benyújtsák május 2-áig
– áll a szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményben. (szer p.)

Fotó: Iszlai Anna (archív)



Pontot szerzett a Marosvásárhe-
lyi ASA Jászvásáron új edzője,
Ionel Ganea bemutatkozó mérkő-
zésén. A Ionuţ Chirilă helyére ér-
kezett szakvezető nem tudott
érdemben változtatni a csapat játé-
kán, amely továbbra is steril,
gól(ok)ban nem kamatozik.

A Sziget utcaiak akár meg is
nyerhették volna a találkozót, de az
utolsó helyzetet elügyetlenkedte
Valentin Lemnaru. Addig viszont a

házigazdák irányítottak és támad-
tak többet, Andrei Cristea és Bőle
Lukács például már az első félidő-
ben lőhetett volna nem egy-egy,
hanem mindjárt két-két gólt is, de
mindketten elhibázták a lehetősé-
geket. A magyar légiós egy ízben a
kapufát találta el, majd a második
félidőben újra ő került főszerepbe,
több ízben is. Az utolsó percekben
a házigazdák kapusa, Grahovac is
kijött rohamra, és ez szinte ellenük
fordult, mert az utolsó támadás
kontrába fordult, s bár a jászvásári
hálóőr visszaért kapujába, ha Lem-
naru suta módon nem akarja átfor-
dítani bal lábáról a jobbra a lasztit,
hanem egyből rálövi, nem biztos,
hogy tud vele bármit is kezdetni.
Így azonban maradt a gól nélküli
döntetlen, ami nem sokat segít az
ASA-nak, hiszen a pótselejtezőt je-
lentő hatodik hely öt pont távol-
ságra maradt az alsóházi rájátszás
félidejében, miután a Pandurii is
ikszelt a 7. fordulóban.

Folytatás április 29-én 15 órai
kezdettel: a Sziget utcában a Med-
gyesi Gaz Metan lesz a vendég.

A marosvásárhelyi és megyei
ifjúsági csapatok edzőinek
tartott rövid előadást hétfőn,
a Mihai Eminescu művelődési
házban a város labdarúgásá-
nak leghíresebb, játékosként
és edzőként is a legeredmé-
nyesebb pályafutást maga
mögött tudó Bölöni László.

A vásárhelyi közönség egykori ked-
vence, bár azt mondta a sajtónak,
hogy nem akar ő senkit oktatni,
mert túlságosan nagy szavak ezek,
és csupán azért jött ide, hogy elbe-
szélgessen egy kicsit a kedvenc
sportágában és máig szeretett szü-
lővárosában tevékenykedő szakem-
berekkel, lebilincselő előadást
tartott a jelenlévőknek, akik egyet-
len pisszenés nélkül hallgatták több
mint másfél órán át. Némi derültsé-
get akkor keltett, amikor arról be-
szélt, hogy az ifjúsági edzőknek egy
kicsit „bolondoknak” kell lenniük,
hogy ezt a mesterséget űzzék, hisz
nagyon kell szeretniük a munkáju-
kat, hogy kevés pénzért is jól vé-
gezzék. Nem tudja, hogy

Romániában mennyit keresnek az
emberek, mondta, az ifjúsági edzők
azonban világszerte keveset vihet-
nek haza, és úgy saccolja, hogy az
a 4000-5000 lej, hozzávetőleg ezer
euró, amit kereshetnek, az nagyon
kevés. Ekkor világosították fel,
hogy a valóságban a legtöbbjük
jóval kevesebb mint ennek a felét
kapja.

Bölöni néhány szakmai meglá-
tása kapcsán nem zárkózott el attól
sem, hogy kemény kritikával illesse
a román szövetséget, igaz, inkább
abból az időből, amelyet szövetségi
kapitányként megismert. Szerinte
az edzőképzés katasztrofális, az if-
júsági edzők és a profi csapatok ed-
zőinek munkája között óriási a
különbség, teljesen másról szól a
kettő, ezt azonban a képzés során
nem veszik figyelembe. „Tudom,
mert ott voltam” – mondta, majd a
hüvelyk- és mutatóujjával egy kört
formázva mutatta, mekkora a szak-
mai hozzáértése a szövetségben
dolgozóknak.

„Sajnálom, ha bárkit is megsér-
tek – fogalmazott a kritikái kapcsán
– bár ha jobban belegondolok, nem
is sajnálom. Ez a helyzet.”
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Két mérkőzést játszott a napok-
ban az utóbbi időben több játékosát
is elvesztő Marosvásárhelyi ASA
női labdarúgócsapata. Az alakulat
elvesztett a meccset Székelyudvar-
helyen, de aztán, az adott körülmé-
nyek között igencsak nagy
meglepetést szerezve szurkolóinak,
megnyerte a Temesvári CFR elleni
összecsapást, ami azért is igen nagy
fegyvertény, mert a bánságiak a 
legesélyesebbek, hogy a Kolozsvári
Olimpia mögött a tabella második
helyén zárják az idényt.
Vasas Femina – ASA 2-0

Az ősszel még tizenegyet rúgott
a Marosvásárhelyi ASA női labda-
rúgócsapata a Székelyudvarhelyi
Vasas Feminának, amely akkor
azért jött a Sziget utcába, hogy
minél kevesebbet kapjon, ezért be-
állt a saját tizenhatosába mind a 11
játékosával, és megpróbálta minél
messzebbre rúgni a labdát. A szé-
kelyudvarhelyiek ugyanazokkal a
játékosokkal a múlt héten már nyer-
tek az ASA ellen. Csakhogy a ma-
rosvásárhelyi csapat már nem az a
marosvásárhelyi csapat. Az ASA
már a bajnokság megkezdése előtt
elveszítette néhány kulcsjátékosát a
tavalyi kupagyőztes keretből, ami
azonban a bajnoki kezdet óta tör-
tént, hogy szinte minden tapasztal-
tabb játékos rendre itthagyja a
csapatot, arra a legsötétebb rémál-
maiban sem gondolhatott volna
Székes Károly vezetőedző. Ha Ko-
lozsváron nem tudta befejezni a
mérkőzést a szükséges számú játé-
kos hiánya miatt, Székelyudvarhe-
lyen valahogy összeszedett –
többségükben nagyon fiatal és

kezdő – 11 játékost, de a maradék
keret egyik legjobbja, Barabási
Kinga még mindig sérült, mint
ahogy Ambrus Beáta is. Ráadásul a
kapus, Drăguş Kinga kolozsvári sé-
rülése miatt kényszerből a nem
kapus képzettségű Rusz Orsolya
állt a kapufák közé. Csere nem volt,
nem is sikerült 11 játékossal befe-
jezni a találkozót, Balázs Csilla hú-
zódás miatt idő előtt hagyta el a
pályát.

Ilyen körülmények között a két-
gólos székelyudvarhelyi siker tulaj-
donképpen logikus végkifejlet volt
a cudar időben, havazásban, fagy-
pont körüli hőmérsékletben leját-
szott találkozón. A Vasas Femina
egyik gólját ráadásul az ASA-ban,
Székes Károly keze alatt nevelke-
dett (és korosztályos válogatottakat
megjárt) Dávid Márta szerezte.
Legyőzték 
az ezüstérem várományosait 
ASA – Temesvári CFR 3-1

Szinte egy évtizede nem volt
olyan eset, hogy a marosvásárhelyi
női focicsapat ne esélyesként kezd-
jen hazai pályán egy mérkőzést, a
Kolozsvári Olimpia kivételével. Ez-
úttal azonban a Temesvári CFR a
tabella 2. helyén állva látogatott a
Sziget utcába, ráadásul 4-1-re meg-
nyerte az őszi mérkőzést, amikor
azért még nagyvonalakban egyben
volt a marosvásárhelyi csapat, nem
mint most, amikor alig tudott 11 já-
tékost összeszedni, közülük négy
olyan kezdőt, akiktől a lelkesedésen
kívül aligha lehetett jelentősebb
megvalósítást várni. Mi több, ezen
a meccsen is képzett kapus nélkül
volt kénytelen pályára állni az ASA

Drăguţ sérülése miatt, Rusz újra
kényszerből öltött kapusmezt.

Mindezt figyelembe véve, s te-
kintve azt is, hogy a marosvásárhe-
lyi csapat a Székelyudvarhelyen
elszenvedett vereség után érkezett,
nyugodtan fogadtunk volna a te-
mesváriak sikerére. Nem így tör-
tént, s a játék képe alapján nem
véletlenül.

Pedig a meccs nem kezdődött jól
Székes Károly csapata számára. A
15. percben Rusz kiejtett egy köny-
nyű labdát, ismét bizonyítva, hogy
elkelt volna egy képzett kapus, és
az ellenfél csatárának csak az üres
hálóba kellett pöckölnie. Ettől kez-
dődően azonban az ASA lassan át-
vette a találkozó irányítását, és ha a
fölénye nem is volt olyan fojtogató,
mint a csapat fénykorában, több
nagy lehetőséget hozott össze, míg
a CFR részéről szünetig gyakorlati-
lag egy helyzetet sem jegyezhet-
tünk. Miután Hosu két méterről
fölélőtt, Alina Boroş pedig egyedül
a kapussal szemben mellégurított,
az egyenlítést a szünet előtt két
perccel Balázs Csilla szerezte meg,
Hosu lyukra adott remek passzából.

Már ekkor meglepetésről beszél-
hettünk, ám szünet után folytatódott
a marosvásárhelyi nyomás. Előbb
Balázs ugrott ki a védők közül, ki-
cselezte a kapust, de visszarántották
a tizenhatoson belül, ám a bíró sem-
mit sem ítélt. Aztán Alina Boroş lö-
vése találta el a kapufát.
Szerencsére azonban most nem az
történt, hogy a helyzetek megbosz-
szulják magukat, bár Rusz két bea-
vatkozására volt szükség. Az utolsó
tíz percben előbb Alina Boroş gurí-

tott a hálóba a kiszolgáltatott kapus
mellett, majd Roca a tizenhatos vo-
naláról küldte az alsó sarokba a já-
tékszert, ezzel végleg eldöntve a
meccset.

Keserédes siker egy olyan csapat
részéről, amelyet az ősztől a meg-
szűnés veszélye fenyeget, ha valami

rendkívüli nem történik, ha nem a
pénztelenség, akkor a játékosok hi-
ánya miatt. Az idei bajnokságot
azonban eltökélt szándékuk befe-
jezni, még négy mérkőzés vár a lá-
nyokra. Legközelebb május 7-én
Borgóprundot fogadják a Sziget ut-
cában. (bálint)

Kikapott Székelyudvarhelyen, majd legyőzte az ezüstérem várományosát 
az ASA női csapata

Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Nincs gól, de győzelem sem az ASA-nálBölöni László Marosvásárhelyen

Ranglista
Felsőház
1. FCSB 7 4 2 1 10-5 38
2. Viitorul 7 2 3 2 7-6 35
3. Dinamo 7 3 3 1 9-6 33
4. CFR 7 3 2 2 8-7 33
5. Craiova 7 1 3 3 5-10 28
6. Astra 7 1 1 5 7-12 26

Alsóház
1. Jászvásár 7 4 3 0 8-2 30
2. Medgyes 7 2 3 2 8-7 29
3. Botoşani 7 2 3 2 9-6 25
4. Voluntari 7 2 3 2 7-8 24
5. Poli ACS 7 4 2 1 7-3 21
6. Pandurii 7 1 4 2 5-8 17
7. Chiajna 7 0 3 4 4-10 16
8. ASA 7 1 3 3 3-7 12

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló: Jászvásári CSM Po-

litehnica – Marosvásárhelyi ASA 0-0
Vezette: Horia Mladenovic, Alexandru Vodă, Adrian Mărginean.
Sárga lap: Ciolacu (2.).
CSM Politehnica: Grahovac – Voicu (81. Danale), Mihalache, Frăsi-

nescu, Ţigănaşu – Ştefănescu, Mitic, V. Gheorghe (69. Bosoi), Bőle –
Cristea, Golubovic (81. Moldovan).

ASA: Pap – Velayos, Tudose, Candrea, Mendy – Gorobsov, E. Dică
(68. Balgiu) – Nicoliţă, Ferfelea, Sin (76. Rus) – Ciolacu (70. Lemnaru).

A 7. forduló másik vasárnapi mérkőzésén: Bukaresti FCSB – Kostan-
cai Viitorul 1-1 (felsőház).

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó-Szuperliga, 14. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Temes-

vári CFR 3-1 (1-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai műfüves pálya. Vezette: Cristian Vieru

(Nagydisznód) – Roxana Recorean (Medgyes), Adrian Epure (Orlát).
Az ASA gólszerzői: Balázs (43.), A. Boroş (82.), Roca (87.).
Sárga lap: Roca (78.).
ASA: Rusz – Năznean, Adorján, Hosu, Balázs, Vâga, Meleacă, A. Boroş,

Gorea, M. Boroş, Roca.
A női labdarúgó-Szuperliga 14. fordulójának további eredményei: Szé-

kelyudvarhelyi Vasas Femina – Real Craiova 4-0 (korábban játszották),
CSS Târgovişte – Kolozsvári Olimpia 0-8, Nagybányai Independenţa –
Jászvásári Navobi 2-8, Bukaresti Fair Play – Borgóprundi Heniu 2-5.

Ranglista
1. Kolozsvár 14 14 0 0 111-4 42
2. Temesvár 13 9 1 3 55-28 28
3. Jászvásár 13 8 2 3 51-20 26
4. ASA 14 8 1 5 48-21 25
5. Craiova 14 6 0 8 24-44 18
6. Târgovişte 14 5 2 7 24-44 17
7. Székelyudvarhely 13 5 1 7 20-40 16
8. Borgóprund 13 4 0 9 27-46 12
9. Bukarest 14 3 0 11 27-81 9
10. Nagybánya 14 2 1 11 14-73 7

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó-Szuperliga, 10. fordulóból elhalasztott mérkőzés: Szé-

kelyudvarhelyi Vasas Femina – Marosvásárhelyi ASA 2-0 (1-0)
Vezette: Lucian Rusandu – Péter József, Roberto Ciuraru (mind Sepsi-

szentgyörgy).
Gól: Papp (15.), Dávid (70.).
Vasas Femina: Kajtár – Kis (77. Benő), Péter, Berkeczi, Căldare, Krall,

Geréd Dávid (85., Tóásó), Marinescu (82. Kecseti), Bíró, Papp (87., György).
ASA: Rusz – Năznean, Adorján, Hosu, Balázs, Vâga, Meleacă, A. Boroş,

Gorea, M. Boroş, Roca.

Balról: Varró Sándor (az edzői bizottság tagja), Bölöni László, George Ciorceri (az edzői bizott-
ság tagja) és Bucur Mircea (a Maros megyei labdarúgó-egyesület elnöke)

Papnak volt dolga elég, a jászvásáriak lényegesen többet támadtak a hétfő esti mérkőzésen



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.
(486-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-383-
071. (1490)

TŰZIFA eladó. Tel. 0748-992-410.
(1490)

ELADÓ ház Sáromberkén, a 346. szám
alatt. Tel. 0743-015-017. (672)

MINDENFÉLE

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok.
Tel. 0746-854-850. (634)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (635)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. válla-
lok. Tel. 0365/449-633, 0771-605-
189. (531)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-846-
011. (663) 

A MEZŐKAPUSI ÖREGOTTHON-
BAN IDŐSGONDOZÁST vállalunk.
Tel. 0787-575-788, 0768-410-862.
(689)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
drága édesapára és nagy-
tatára, ISZLAI JÓZSEFRE
halálának 14. évfordulóján.
Lánya, Anikó, unokái, Mónika,
Ildikó és Krisztián. (-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
április 26-án BÉNI EMILRE
halálának 11. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Szerettei. (533) 

Múlnak az évek, te nem vagy
velünk, de tovább élsz
szívünkben, soha el nem
feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk
drága édesapánkra, apósra,
nagytatára, id. VIRÁG
FERENCRE halálának 2.
évfordulóján. Szerettei. (625-I)

Az idő elmúlik, szállnak az
évek, de a mi szívünkben
marad szerető emléked. 
Szomorú szívvel és soha el
nem múló fájdalommal
emlékezünk április 26-án a
szeretett férjre, drága
édesapára, nagytatára és
apósra, SZIGYÁRTÓ
LÁSZLÓRA halálának 20.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Drága emlékét őrzi felesége,
Jutka, lányai: Meli és Juci,
valamint azok családja. (633)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet. 
Szomorú szívvel emlékezünk
április 26-án drága gyer-
mekünkre, a gyulakutai
születésű ifj. PÁL
SÁNDORRA, aki már 22 éve
távozott szerettei köréből.
Emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Szülei,
leánytestvére, annak családja
és nagynénje. Nyugodjál
békében, drága jó
gyermekünk! (mp) 

ELHALÁLOZÁS

Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él és
örökké itt marad.
Megtört szívvel búcsúzunk 

JÁNOSI CSABA LÁSZLÓ 
sógortól és nagybátyától, aki
túl hamar távozott közülünk.
Nyugalma legyen csendes! 

Jutka, Noémi és családja. 
(648-I)

Megrendült szívvel, de Isten
akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
apa, nagyapa, testvér, sógor,
nagybácsi, unokatestvér, após,
rokon, barát, ismerős, 

KATONAI ZOLTÁN 
életének 73. évében, türelem-
mel viselt betegség után visz-
szaadta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2017. április
26-án, szerdán 15 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a ma-
rosvásárhelyi római katolikus
temető felső kápolnájából. Nyu-
galma legyen csendes! Emlékét
örökre megőrizzük. 

A gyászoló család. (649-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett gyermekünk, 

JÁNOSI CSABA LÁSZLÓ 
életének 48. évében rövid és
súlyos betegség, de nagy türe-
lemmel viselt szenvedés után
április 24-én megpihent. Teme-
tése április 27-én, csütörtökön
14 órakor lesz a református te-
metőben. 

Búcsúznak tőle bánatos 
szülei. 

Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (651-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj és édesapa, 

JÁNOSI CSABA LÁSZLÓ 
életének 48. évében rövid és
súlyos betegség, de nagy türe-
lemmel viselt szenvedés után
április 24-én megpihent. Teme-
tése április 27-én, csütörtökön
14 órakor lesz a református te-
metőben. 
Emlékét őrzi bánatos felesége

és lánya. 
Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! (651-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, test-
vér, nagyapa, após, jó szom-
széd és munkatárs, 

KECSKÉS ISTVÁN 
az IRA volt dolgozója 

életének 74. évében hosszas
szenvedés után csendesen
megpihent. Végső útjára 2017.
április 26-án 14 órakor kísérjük
a római katolikus temető felső
kápolnájából. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (653-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett vejünktől, 
JÁNOSI CSABA LÁSZLÓTÓL. 

Anyósa és apósa. 
Nyugodj békében, 

drága vejünk! (656-I)

Búcsúzunk szeretett sógorunk-
tól, 

JÁNOSI CSABÁTÓL. 
Sógora, Levente és sógornője,

Virág. (656-I)

Szomorú szívvel tudatjuk a ro-
konokkal, barátokkal, ismerő-
sökkel, szomszédokkal, volt
munkatársakkal, hogy 2017. áp-
rilis 23-án, életének 77. évében
elhunyt 

TÖRÖK GÉZA 
marosvásárhelyi lakos. Bú-
csúztatása április 27-én 13 órá-
tól lesz a marosvásárhelyi
református temető ravatalozó-
jából, temetése 15 órakor a szé-
kesi temetőben. 

Búcsúznak hozzátartozói 
és keresztfia, Isti. (662-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett kolléganőnk, 

dr. SIKÓ ILDIKÓ 
idegsebész főorvos 

türelemmel viselt, hosszas
szenvedés után 2017. április
23-án, életének 67. évében Bu-
dapesten meghalt. Nyugalma
legyen békés! 

Búcsúzó egyetemi 
évfolyamtársai. (670-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, 

ZRÍNYI MIKLÓS 
életének 74. évében április 23-
án megpihent. Temetése április
26-án 14 órakor lesz a jeddi re-
formátus temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! (680-I)

Szomorúan közlöm, hogy édes-
apám, 

MÁTHÉ ISTVÁN 
77. évében elhunyt.
Temetése a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben lesz folyó
hó 28-án 14 órakor. 
Búcsúzik fia, Laci és családja,

a rokonok, barátok, 
ismerősök. (686-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mélyen megrendülve búcsú-
zunk drága barátunktól,
JÁNOSI CSABÁTÓL. Adjon a
Jóisten békés nyugodalmat
neki. Gyászoló családjának
erőt, kitartást kívánunk ebben a
nehéz megpróbáltatásban. A
Gidófalvi család. (650-I)

Mély fájdalmunkat, együtt-
érzésünket fejezzük ki a
családnak JÁNOSI CSABA, a
drága gyermek, férj, apa
elvesztése miatt. Vigaszta-
lódást kíván nagynénje, Bözsi
és Sarolta. (667-I)

Mély fájdalmunkat, együtt-
érzésünket fejezzük ki a
családnak JÁNOSI CSABA, a
drága gyermek, férj, apa
elvesztése miatt. Vigasz-
talódást kíván Jánosi Zoltán és
családja. (667-I)

Őszinte részvétünket, együtt-
érzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek, Jánosi Évának
és családjának szeretett FÉRJE
elvesztése miatt. Nyugodjon
békében! Az OrtoProfil munka-
közössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönettel tartozunk mind-
azoknak, akik a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
a marosvásárhelyi id. SAGYEBÓ
ISTVÁN temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (1488)

   10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY________________________________________ 2017. április 26., szerda

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Minőségi gránit 
síremlékek akár

50%-os 
kedvezménnyel, 

a TransGránittól. 
Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B

Az Ifjúsági és Sportminisztérium, 
a Maros Megyei Sport- és Ifjúsági

Igazgatóság
által, május 15. és július 7. között pályázatot hirdet 

a 2017-es évre az ifjúság társadalmi életben való részvételének
ösztönzésére. 

A kiírásra azok az egyesületek és alapítványok pályázhatnak, ame-
lyek a megyei és Bukarest municípiumi ifjúsági szervezetekre vonat-
kozó, a 264/2005-ös törvénnyel utólag módosított és kiegészített
26/2000-es kormányrendelet, illetve az említett szervezetek jogállására
vonatkozó 146/2002-es törvény alapján jöttek létre és működnek. 

A pályázatokat 2017. május 15. és június 6. között kell benyújtani. 
Bővebb felvilágosítás a pályázatról és a módszertanról az Ifjúsági

és Sportminisztérium (www.mts.ro), valamint a Maros Megyei Sport-
és Ifjúsági Igazgatóság (www.djstmures.ro) honlapján, illetve a
djst.mures@mts.ro e-mail-címen, vagy a 0265/218-841-es telefonszá-
mon.



Április 8-án, szombaton az
RMDSZ szászrégeni szerveze-
tének tisztújító küldöttgyűlé-
sén Márk Endre
alpolgármestert választották
meg a szervezet új elnökévé.
A gyűlésen jelenlevők megkö-
szönték Nagy András volt el-
nöknek mind az RMDSZ-ben,
mint alpolgármesterként ki-
fejtett munkáját. 

Az ifjúsági ház nagytermében
Nagy András köszöntötte a küldött-
gyűlést, ismertette a napirendi pon-
tokat, majd átadta a szót Kelemen
Attila Mártonnak, a Maros megyei
TKT elnökének, aki levezette a
gyűlés munkálatait. Elsőnek a lekö-
szönő elnök számolt be eddigi mun-
kájáról. Elmondta, fontos
megvalósításnak tartja a székház
rendbetételét, majd annak megvá-
sárlását, a 13 városi körzet kialakí-
tását, az RMDSZ-tagság
számítógépes nyilvántartását, azt,
hogy sikerült hagyományossá tenni
az RMDSZ születésnapi összejöve-
teleit és a szászrégeni magyar napo-
kat. A közigazgatás terén elért
legkiemelkedőbb eredményei, hogy
a 2004-es, majd a 2008-as helyha-
tósági választásokat követően el-
foglalhatta a polgármesteri széket,
a 19 tagú városi tanácsba kilenc
RMDSZ-es önkormányzati képvi-

selő jutott be. Fejlődésnek indult a
város, csökkent az etnikumok kö-
zötti feszültség, nyugodtabb a lég-
kör a városban, zavartalanul ki
lehetett tenni a magyar feliratokat a
közintézményekre. Mindezek elle-
nére a két utóbbi választás kevésbé
volt sikeres. 

– Nem vonulok vissza, választ-
mányi tagként, városi tanácsosként
20 éves tapasztalatommal segítem a
közösséget – mondta többek között
a leköszönő elnök, akinek a beszéde
végén Aszalos Gábor megyei taná-
csos emléklapot adott át, megkö-
szönve munkáját. Nemes Árpád ny.
református lelkipásztor javaslatára
Nagy Andrást az RMDSZ szászré-
geni szervezetének tiszteletbeli el-
nökévé választották.

Ezt követően Erős Csaba, az
RMDSZ Szászrégen kerületi elnöke
ismertette az új választmányi tago-
kat; a listát elfogadta a küldöttgyű-
lés. Ketten pályáztak az RMDSZ
szászrégeni szervezete elnöki tiszt-
ségére, Márk Endre alpolgármester
és Tudor Veronka helyi tanácsos.
Elsőként Márk Endre ismertette el-
képzeléseit. Elmondta: szívügyének
tartja a szászrégeni magyarok sor-
sát, a szervezet korábbi alapítóinak,
édesapjának a tiszteletére is vállalná
ezt a feladatot. 

Célkitűzésként jelölte meg, hogy
a következő helyhatósági választá-
sokon még jobban szerepeljen az

RMDSZ szászrégeni szervezete, és
ha lehet, nyerje vissza a polgármes-
teri széket. Ehhez nagyobb nyitott-
ságra, kommunikációs készségre,
őszinte párbeszédre van szükség a
tagsággal, és nem csak. Többek kö-
zött kiemelt figyelmet szentelne a
civil szervezeteknek, a történelmi
magyar egyházaknak, ugyanakkor
azt ígérte, hogy rendszeres találko-
zókat, konzultációkat és lakossági
fórumokat szervez a kapcsolattartás
érdekében. Támogatja a szászrégeni
magyar napok szervezését, együtt-
működne a Nőszervezettel, a fiata-
lokat tömörítő Madisz-szal, a
SZISZ-szel és a Magyar Pedagó-
gusszövetséggel. Kezdeményezni
fogja Petőfi Sándor szobrának köz-
téren való felállítását, és egy Kohl
Istvánnak és Kalabér Lászlónak
emléket állító helyiség berendezését
a múzeumkertben. 

Tudor Veronka Bukarestben vé-
gezte egyetemi, posztgraduális ta-
nulmányait és a mesterképzőt. Az
RMDSZ szenátusi frakciójának
munkatársa, a Kós Károly Akadé-
mia Alapítvány irodavezetője.
1996-tól RMDSZ-tag, és ugyancsak
1996-tól kezdett el dolgozni az or-
szágos RMDSZ-nél mint a szövet-
ségi elnök közvetlen munkatársa.
Volt referens, tanácsos, kabinetve-
zető, tanácsos a Miniszterelnöki Hi-
vatalban, valamint a
Miniszterelnöki Hivatal Művelő-

dési Igazgatóságának igazgatója és
államtanácsosa. Négy évig volt a
Szövetségi Állandó Tanács titkára,
a bukaresti RMDSZ Nőszervezeté-
nek ügyvezető elnöke. Jelenleg az
RMDSZ Nőszervezetének országos
alelnöke, SZKT-tag, TKT-tag és
helyi önkormányzati képviselő.

– Eddigi tevékenységem során az
erdélyi magyar közösség érdekeit és
az RMDSZ célkitűzéseit tartottam a
legfontosabbnak, ezt követően is
ezt a két mércét fogom követni, hi-
szen nem személyes sorsunkról szól
az RMDSZ, hanem a közös jövőnk-
ről – mondta, majd ki-
fejtette, a hatékony
szervezetépítésben sze-
retne szerepet vállalni.
Ehhez azonban a célok
iránti elkötelezettségre,
csapatmunkára és fele-
lősségvállalásra, jó
kommunikációs és
kompromisszumkész-
ségre, ugyanakkor a
tagsággal való rendsze-
res kapcsolattartásra
van szükség. Sokan el-
költöztek, többen elfor-
dultak az RMDSZ-től, a
bizalmat kell vissza-
nyerni – mondta egye-
bek között, majd
hangsúlyozta, a magyar
közösség megmaradását
hagyományaink, értéke-
ink és identitásunk
megőrzésében, a közös-
ségépítő rendezvények
szervezésében látja.
„ M e g g y ő z ő d é s e m ,

hogy ezek az értékek csökkentik az
identitásvesztés, valamint a lemor-
zsolódás veszélyét. Az anyanyelvi
oktatási hálózat erősítését is itt
emelném ki, hiszen ezáltal magyar
nyelvünk, kultúránk és identitásunk
megőrzése kerül a központba” –
mondta. 

A jelöltek bemutatkozása után a
gyűlésen jelen levők kérdezhették a
jelölteket a bemutatott elképzelé-
sekkel kapcsolatosan. A válaszokat
követően a küldöttek az urnához já-
rultak. Márk Endrét 56-an, míg
Tudor Veronkát 30-an támogatták.

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-karbantartásra tapasztalt SZERELŐT, FES-
TŐT, ÁLLATGONDOZÓT. Tel.: 0722-268-866. (-) 

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT.
Tel. 0722-268-866. (59609)

BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség, 2000–2500 lej. Tel.
0745-696-055. (18792-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni 8–16 óra között a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0265/211-127. (sz-I)

ÉLELMISZERÜZLETBE ELADÓT alkalmazunk. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, az 1848. út 41-
43. szám alá, az Intershop üzletbe vagy az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre várjuk. (sz-I)

A ZYGOTA MEDDŐSÉGI KLINIKA KARBANTARTÓT alkalmaz. Önéletrajzokat benyújtani a klinika
székhelyén, Marosszentgyörgyön, az Erdély utca (Fő út) 161. szám alatt, vagy e-mailen az
office@fivmures.ro címen lehet április 28-áig. (sz-i)
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Fábián András Gy. 

Tisztújítás az RMDSZ szászrégeni szervezeténél
Márk Endre lett az új elnök 

Sajtóközlemény 
Az Azomureş 2017-ben is partnere a Cultura Viva Egyesület által augusztus 1–14. között

szervezendő Segesvári Akadémia rendezvénynek. Két héten át a legjobb külföldi és hazai
fiatal zenészek klasszikus zenét tanulnak elismert szakoktatóktól. 2017-ben a következő
hangszereken lehet elmélyíteni a tudást: hegedű, brácsa, gordonka, zongora, klarinét, nagy-
bőgő, és lesz egy canto részleg is. 

Az Azomureş már második éve két ösztöndíjat ajánl fel marosvásárhelyi diákoknak. 
Az Állami Filharmóniának és a Művészeti Szaklíceumnak köszönhetően Maros megye,

Marosvásárhely közismert klasszikus zenei központ. Az Azomureş által felajánlott ösztön-
díj fedezi két diák teljes részvételi költségét. A szelekciót a Segesvári Akadémia Fesztivál
és a Marosvásárhelyi Filharmónia képviselői koordinálják. A válogatás 2017. május 12-én
lesz a Kultúrpalota kistermében. 

„A megyénkben mély gyökeret vert svájci–román közreműködés nyomán a Segesvári
Akadémia szervezésével már az utolsó szakaszhoz érkeztünk. Örülünk, hogy az Azomureş
megbízható partnerként állandó támogatója lett megyénk kiemelkedő művelődési esemé-
nyének. A fiatal zenészeknek felajánlott ösztöndíjjal az Azomureş hozzájárul e különleges
humán erőforrással rendelkező romániai megye művelődési életének a fejlesztéséhez” –
nyilatkozta többek között Alexandru Gavrilovici, a Cultura Viva Egyesület elnöke. 

Az érdeklődők a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum titkárságán vagy a press.of-
fice@azomures.com e-mail-címen jelentkezhetnek a válogatóra. Határidő: 2017. május 5. 

Az Azomureş sajtóosztálya 

Nagy András elköszönt                                                                             Fotó: Fábián András Gy.

Márk Endre az új elnök
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A Népújság   
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

9.


