
Kiállítással egybekötött sajtótájékozta-
tón mutatták be tegnap a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kara hallgatóinak a kö-
zelmúltban megrendezett különböző
versenyeken elért eredményeit.

A sajtótájékoztatón jelen volt Dávid László,
az egyetem rektora, Kelemen András dékán, irá-
nyító tanárok és diákok. 

Dávid László örömmel jelentette be, hogy a
Sapientia minőségi oktatása újabb bizonyítékot
nyert, mert olyan díjakat kapott, amelyekre bár-
mely egyetem büszke lehet. Kelemen András
szerint az eredmények jelentősége abban rejlik,
hogy bizonyítják az elméletben tanultak gyakor-
lati alkalmazhatóságát később az ipari fejlődés-
ben is. Mint mondta, a Sapientia az oktatás és a
gazdasági szféra közötti szakadék áthidalását
próbálja megvalósítani. A diákok sokat dolgoz-
tak, hogy az elméleti tudást a gyakorlatban is al-

kalmazzák, applikatív versenyeken vettek részt,
amelyeken konkrét gyakorlati feladatokat kellett
megoldaniuk.
„Megtörtént a csoda!”

Dávid László a Népújság kérdésére vála-
szolva kijelentette: – Ezelőtt 16 évvel, amikor
nagy vita volt, hogy miért kellene létrehozni a
Sapientiát, sokan azt mondták, hogy csak akkor
van értelme, ha olyan minőséget tud termelni,
amely azt bizonyítja, hogy kivételes egyetem.

Manchesteri 
robbantás
Őrizetbe vettek a brit hatóságok ked-
den egy 23 éves férfit az előző éjjel a
manchesteri rendezvényközpontban
elkövetett, 22 ember életét kioltó, 59
embert megsebesítő robbantással
összefüggésben, amelyet az Iszlám
Állam terrorszervezet magára vállalt. 

____________3.
Mondom 
a magamét, 
mert mondhatom
Sosem készültem írói pályára. Kolozs-
vári egyetemista voltam, amikor az
Echinoxban közöltem Sebestyén Mi-
hály néven. Ez volt édesanyám leány-
kori neve, s azért vettem fel, hogy ne
legyen az apámé, akiről azt mondták
volna: biztos ő segítette be az iroda-
lomba...

____________5.
A református 
temető a 17–18.
században
A marosvásárhelyi református temető
vitathatatlan művészettörténeti érté-
kére előbb Pálmay József és Kelemen
Lajos, majd Csekme István hívta fel a
figyelmet, de az utóbbi időben több
helyi lapban, valamint a világhálón
közzétett cikk írója is kiemelte a város
történetében elfoglalt jelentős helyét. 

____________7.

Ki szelet vet…
…vihart arat, tartja a mondás. A szelet a választásokat
decemberben megnyerő szociáldemokraták a megala-
pozatlan ígéreteikkel vetették el, s most két oldalról is
tűz alá kerültek. Egyrészt a szakszervezetek szorongat-
ják őket az elkapkodott bértörvény kapcsán, Brüsszel-
ből pedig a veszélyes irányba elcsúszó költségvetési
lépések miatt kaptak figyelmeztetést.

Normálisan működő országok felelős politikusai
ilyen helyzetben belátnák, hogy visszavonulót kell fújni,
és kijavítani, amit elhibáztak. Nálunk ehelyett a félre-
beszélés és a bűnbakkeresés megy. Elsősorban a na-
gyobbik kormánypárt bajszos vezére részéről, aki kettős
mércével vádolja Brüsszelt, ami úgy, ahogyan ő elő-
adja, lódítás. Az való igaz, hogy az uniós tagállamok-
nak nem mindegyike tartja be a maastrichti előírásokat
tizedesvesszős pontossággal, azért, mert ezek alól meg-
alapozott esetben létezik felmentés. A komoly gazdasági
gondokkal küszködő spanyol és francia kormányok kap-
tak ilyet, de ők is csak időlegesen. Viszont annak a kor-
mánynak, amely az egész unióban a legnagyobb
gazdasági növekedéssel kérkedik, nem lesz mentsége a
túlköltekezésre. Akkor sem, ha egyébként igazat mond,
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Fákat vágtak ki 
a Vár sétányon

A természetbarát marosvásárhelyiek tudják
igazán, milyen fájdalommal jár, ha a fagyilko-
sok akcióba lendülnek. Akármennyire is hada-
kozunk ellene, mindig új erőre kapnak, aminek
az az eredménye, hogy engedélyekre hivat-
kozva könyörtelenül vágják a fákat, ha kell, ha
nem. Hogy honnan ered és miből táplálkozik
évek óta a fák iránti gyűlölet, megmagyaráz-
hatatlan. Most ismét a Vár sétányt vették
célba, s a gyors műveletnek két fa lett az áldo-
zata.

– Ismét vágják a fákat a Vár sétányon! Jöjjenek gyor-
san! – mire kiértünk, csak a csonkok maradtak, az egyi-
ket a vár bejárata közelében, a Vártemplom tornyával
egy irányban, egy méter magasra hagyták. A csonkok
körül mindent összetakarítottak, semmi nyom nem ma-
radt, csak a fűrészport nem tudták „felporszívózni” a
fűből.

– Kik ezek a gyilkosok? Kit zavartak ezek a fák? Ki
utálja a Vár sétány fáit annyira, hogy valamennyit sorra
kiirtaná, ha lehet, minél hamarabb? Kit zavar az, ha
nyári kánikulában árnyat adnak a tikkasztó hőségben?
Ezek a kérdések, amire észszerű válasz nem adható.
Csak az értetlenség, a fájdalom, a döbbenet marad, mert
beletörődni nem lehet. 

A Sapientia a legeredményesebb határon túli egyetem

Kilenc országos díj 

(Folytatás a 2. oldalon)
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– Miért tették? – kérdeztük Mircea
Moldovant, a városi közszolgáltatási lé-
tesítmények igazgatóját, aki azt vála-
szolta, hogy a szóban forgó fák
elszáradtak, és sürgősségi eljárással ki
kellett vágni mind a kettőt. 

– A fák meg voltak jelölve, kivágá-
sukra még tavaly engedélyt bocsátottak
ki, s a zöldövezet-karbantartók ma (ked-
den) reggel kivágták. A várfal mellett is
voltak száraz ágú fák, azokat megmet-
szették – mondta az igazgató. 

Amikor szóvá tettük, hogy az 50-60
cm átmérőjű fák törzse belül teljesen ép,
korhadásnak semmi jele nem látszik, az
igazgató erősítette, hogy igenis korhadtak
voltak, képeket is mutat, ha kell, amiken
látható, milyen állapotban voltak, mielőtt
kivágták őket. 

A napokban kétszer is megfordultam a
Vár sétányon, de szembeötlően korhadt
fát nem láttam. Ezután zöldellőt is keve-
sebbet fogok.

Veterán járművek parádéja
A hét végén, pénteken és szombaton zajlik Marosvá-
sárhelyen a veterán járművek harmadik alkalommal
megszervezett parádéja. A járműveket a várban állítják
ki. A rendezvény szervezői: Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal, a megyeszékhelyi Népművészeti és
Mesterségek Iskolája, a Kulturális és Tudományegye-
tem, partnerek: Retromobil Club Románia, marosvásár-
helyi Classic Car Club, marosvásárhelyi Club MP 66. Az
esemény a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövet-

sége (FIVA) védnöksége alatt zajlik. A rendezvény ke-
retében megszervezésre kerül a Kastély Rally 2017 át-
lagtartó kétnapos rali. Részletek a
http://www.msclassicdays.ro honlapon. 

Maifest 
a Friedrich Schiller iskolában

A marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola pe-
dagógusai és diákjai idén is megszervezik a Maifest
(májusi fesztivál) szabadtéri rendezvényt. A hagyomá-
nyossá vált fesztiválra május 28-án, vasárnap 10 órától
14 óráig kerül sor az iskola udvarán.

Vasárnap zárva lesz az ócskapiac
A Marosvásárhelyi Napok rendezvényei miatt május 28-
án, vasárnap zárva lesz az ócskapiac – közölte a piacigaz-
gatóság vezetősége. 

Mesekönyvvásár 
az Ariel színházban

Június elsejétől 3-áig mesekönyvek vásárára kerül sor a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház udva-
rán. A Pro-Kaart Egyesület és az Ariel színház szervezé-
sében zajló vásár programját bábelőadások,
kézműves-foglalkozások és egyéb, gyermekeknek szóló
tevékenységek gazdagítják, a kínálatban térkőrajzolás,
arcfestés, gyermek- és családi jóga is szerepel. A vásár
mindhárom napon délelőtt 10 és este 7 óra között látogat-
ható. A részletes program az Ariel színház Facebook-ol-
dalán tekinthető meg. 

Esztendő kereke – 
hagyományőrző gyermekprogram

Május 27-én, szombaton délelőtt 10 órától pünkösdikirály-
választásra hívják az 1-4. osztályos gyerekeket. A Néprajzi
és Népművészeti Múzeumban ezúttal is ének, kézműves-
foglalkozás és rengeteg játék várja az érdeklődőket. Ha
van a szekrényban népviselet, fel lehet venni! Az ese-
ményre a szülőket, nagyszülőket is elvárják. Belépő: 5 lej
(testvérek és csoportok esetén kedvezményes jegyek vált-
hatók). Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
virginasemese@yahoo.com, 0720-671-640. A program
szakmai partnere a Hagyományok Háza.

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

Kaszinót raboltak ki
Két Maros megyei férfinál tartott hétfőn házkutatást a rend-
őrség kaszinóban elkövetett rablás alapos gyanúja miatt.
A feltételezések szerint a két – 29 és 46 éves – gyanúsított
tavaly november elsején betört egy marosvásárhelyi ka-
szinóba, ahonnan 20.500 lejt, egy szerencsejátékokhoz
járó kulcscsomót és 67 csomag cigarettát vitt el, 24.200
lejes kárt okozva. A házkutatások során a rendőrök egye-
bek mellett olyan tárgyakat találtak és foglaltak le, ame-
lyeket a gyanmúsítottak a bűncselekmény elkövetésekor
használhattak. A 29 éves fiatalembert 24 órára őrizetbe
vették, idősebb társát pedig egy korábbi, hasonló ügyben
született ítélet értelmében letartóztatták. 

Illegális fakereskedelem
Május 17–19. között fafeldolgozással és -értékesítéssel
kapcsolatos törvénytelenségek kiszűrése végett végzett
ellenőrzéseket a Maros megyei rendőrség és a brassói er-
dőőrség. Az ellenőrzések során egy görgényhodáki keres-
kedelmi társaságnál talált szabálytalanságokat a hatóság,
a cég illetékese 27 köbméter fa eredetét nem tudta bizo-
nyítani. A szóban forgó famennyiséget lefoglalták, a céget
pedig 50 ezer lejre büntették az ellenőrök. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ESZTER és ELIZA,
holnap ORBÁN napja. 
ORBÁN: a latin Urbanus név-
ből ered, amelynek jelentése:
városi.

24., szerda
A Nap kel 

5 óra 39 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 59 perckor. 
Az év 144. napja, 

hátravan 221 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
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 23.

1 EUR 4,5583
1 USD 4,0489

100 HUF 1,4770
1 g ARANY 164,1881

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt, zápor, 
zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 120C

Megyei hírek

(Folytatás az 1. oldalról)

Országos döntőn mérkőzhettek
meg a Romániai Magyar Cser-
készszövetség (RMCSSZ) és a
Vajdasági Magyar Cserkészszö-
vetség (VMCSSZ) legkitartóbb
őrsei. 34 őrs mérte össze bátor-
ságát május 20-án Segesváron.
De nézzük csak meg közelebb-
ről, hogy milyen próbákat álltak
ki. Figyelem, a cikk nyomokban
mesei elemeket tartalmaz! 

A MaKCseV – Szövetségi Vetél-
kedő Őrsöknek több részből álló, or-
szágos szintű verseny kiscserkész és
cserkész korosztályú őrsök számára.
(Az őrs a cserkészet működési egy-
sége, amely 8-10 azonos korú és több-
nyire azonos nemű gyerekből áll.)
Azok az őrsök, amelyek jól teljesítet-
ték a feladatokat, részt vehettek a kör-
zeti döntőn, majd akik ott is
ügyeskedtek, továbbjutottak a seges-
vári országos megmérettetésre. Az
őrsök térképet kaptak, aminek segítsé-
gével az összes helyszínre el kellett
jussanak megadott időn belül. A bo-
szorkányok erdejében felvarrták a va-
rázsgombokat a vasorrú bába
kendőjére, így kedves öregasszonnyá
változott, aki teával kedveskedett a
versenyzőknek. Alighogy elhagyták az
erdőt, az őrsök újabb próbatétellel ta-

lálták szemben magukat: a rabul ejtett
királykisasszonyt szabadították ki az
ördög karmai közül. A tündérek kert-
jében sem pihenhettek, ugyanis segí-
teniük kellett nekik a rendrakásban és
a vízhordásban – amire csak egy kis-
kanál állt a rendelkezésükre. A követ-
kező helyszínen is össze kellett
dolgozniuk az őrstagoknak, hiszen a
feladatot kommunikáció nélkül kellett
megoldaniuk, nehogy a komor Kacor
királyt felébresszék. Bár nem volt a
legkönnyebb, egy kis kompromisz-
szummal ezt is megoldották a verseny-
zők. A varázslépcsőn a memóriájukat
ellenőriztük le, és a szőke herceg se-
gítségével átkelhettek a virágos me-
zőre, ahol kirakósdarabkákat
összeillesztve találták ki, hogy ki lopta
el a királylány aranyszőrű bárányát.
Az éléskamrában a kis gömböccel ta-
lálkoztak, akinek levest főztek, és
megtanították a mértéktartásra. A ver-
seny díjazottai: Kiscserkész korosz-
tály: I. díj: Kentaur őrs (a
szilágysomlyói 16-os számú Báthory
István cserkészcsapat), II. díj: Mogyo-
rós pele őrs (a szászrégeni 37-es
számú Koós Ferenc cserkészcsapat),
III. díj: Gyöngyvirág őrs (a brassói
105-ös számú Szemlér Ferenc cser-
készcsapat). Cserkész korosztály: I.

díj: Vöröshangya őrs (a szászrégeni
37-es számú Koós Ferenc cserkészcsa-
pat), II. díj: Galagonya őrs (a szászré-
geni 37-es számú Koós Ferenc
cserkészcsapat), III. díj: Természetvé-
dők őrs (a sepsiszentgyörgyi 14-es
számú dr. Kovács Sándor cserkészcsa-
pat). A nyertes őrsök ingyen táboroz-
hatnak Budapesten, a Határtalanul
programsorozat keretében. A vetélke-
dőt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és
a Communitas Alapítvány támogatta.
263 cserkész viselte büszkén a nyak-
kendőjét ezen a rendezvényen, és bár
az idei évben véget ért a verseny, jö-
vőre megújult erővel vágunk bele újra,
hogy az őrsökben erősödjön a csapat-
szellem, fejlődjön az őrstagok közti
együttműködés, megtanuljanak komp-
romisszumot kötni, valamint a legfon-
tosabb: mozgósítsuk a szövetségünket! 

Görbe Helga 
(szatmárnémeti 44-es számú Dsida

Jenő cserkészcsapat) 

Cserkészek országos vetélkedője
Mesebeli megmérettetés 

Fotó: Nagy Tibor

Fákat vágtak ki a Vár sétányon

Sorsolás a Bernády Házban 
ma 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja az áprilisi 
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-áprILIs
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűsé-
ges előfizető – MájUs nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).

Pontosítás
Keddi lapszámunk Székely majá-

lis kilencedszer című írásában szer-
vezői félreértés folytán elírás
történt, a majálison fellépett Vadró-
zsák tánccsoport nem marosszent-
györgyi, hanem marosszentkirályi.



2017. május 24., szerda _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Hallgatólagosan elfogadta
a szenátus a közkegyelmi törvényt

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus a közke-
gyelmi törvényt, mivel a törvénytervezet vitájának
határideje kedden lejárt. A közkegyelmi törvény
azért ment át hallgatólagosan a szenátuson, mert a
felsőház jogi bizottsága nem terjesztett elő semmi-
féle jelentést a jogszabályról, ennek hiányában
pedig nem tárgyalhattak róla a szenátorok – jelen-
tette ki Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke. Călin
Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke azt nyilat-
kozta hétfőn az állandó bizottság ülése után, hogy
a jogi bizottság jelentése nélkül nem lehet a jogsza-
bályt a plénum napirendjére tűzni. Az USR kérte hét-
főn a napirendre tűzést, de ezt elutasították. A
törvényről a képviselőház szavaz döntő házként.
(Agerpres)

Uniós pénzből újítják fel 
a szászkézdi erődtemplomot

Európai uniós alapokból újítják fel az UNESCO-vi-
lágörökség részét képező szászkézdi evangélikus
erődtemplomot – tájékoztat a központi fejlesztési
régió hétfőn kiadott közleménye. Az idézett forrás
szerint a 2,32 millió lej értékű támogatásról szóló do-
kumentumot hétfőn írta alá Johannes Halmen, a
szászkézdi evangélikus parókia képviselője és Si-
mona Creţu, a fejlesztési régió igazgatója. „A mun-
kálatokkal teljesen felújítják (falak, tetőzet, lépcsők,
padlózat, elektromos hálózat) a templom harangtor-
nyát, amely az egyik legszebb középkori építmény
Erdélyben” – írja az idézett dokumentum. Miután
2019-ben a felújítási munkálatokat befejezik, a tu-
risták a templom mellett a tornyot is látogathatják
majd. (Agerpres)

Nőtt a romániai repülőterek
utasforgalma

Az első negyedévben 30 százalékkal nőtt a romániai
repülőterek utasforgalma a tavalyi azonos időszak-
hoz képest – derült ki a romániai repülőterek egye-
sületének kimutatásából. A január–március közötti
időszakban a légikikötők több mint 4 millió utast fo-
gadtak. A repülővel utazók csaknem kétharmada,
2,6 millió utas a bukaresti Otopeni Henri Coandă
nemzetközi repülőteret vette igénybe, ami 21 szá-
zalékos növekedést jelent az előző évhez képest –
írta a Ziarul Financiar című gazdasági napilap ked-
den. Ugyanakkor a vidéki repülőterek utasforgalma
gyorsabb ütemben nőtt, mint a bukarestié. A legna-
gyobb bővülést a temesvárinál tapasztalták, ahol 70
százalékkal több, 355 ezer utast szállítottak az
onnan induló és oda érkező járatok. A második leg-
több utast kiszolgáló repülőteret, a kolozsvárit 517
ezren vették igénybe, ami 60 százalékos növeke-
dést jelent a tavalyi első negyedévhez képest. Ta-
valy 16,4 millió utasuk volt a romániai
repülőtereknek. (MTI)

Két feltételezett dzsihadistát
fogtak el Spanyolországban

Őrizetbe vettek két feltételezett dzsihadistát a spa-
nyol hatóságok Madridban kedden – közölte a spa-
nyol belügyminisztérium. A tárca közleményében
hangsúlyozta: a 43, illetve a 22 éves marokkói ál-
lampolgár nagy mennyiségben osztott meg dzsiha-
dista audiovizuális tartalmakat az interneten, hogy
tömegesen toborozzon tagokat az Iszlám Állam (IÁ)
terrorszervezet számára. (MTI)

azt emlegetve, hogy nálunk a bérek sokkal alacsonyab-
bak a nyugatiaknál. Ez így is van, de pont azért kellett
volna az utóbbi szűk három évtized kormányainak oko-
san gazdaságot fejleszteni, hogy ha nem is hozzák be a
nyugatiakkal szembeni életszínvonal-különbséget, leg-
alább csökkentsék azt. Mert az állami szféra bérei akkor
sem fogják elérni a nyugati színvonalat, ha a teljes adó-
bevételt erre költené az ország, viszont ha ésszel dol-
goztak volna a politikusok és szakértők az utóbbi
évtizedekben, akkor az itteni adottságok mellett a régi-
óban kiemelkedő színvonalon lehetne keresni az állam-
nál és a magánszférában is. És akkor legfeljebb a
magasan képzett rétegek szintjén lenne vonzóbb a nyu-
gati fizetés, és nem azért lenne rekordalacsony a mun-
kanélküliség, mert egyetemi diplomával a zsebben
londoni mosogatás volna bárkinek is az életcélja… Per-
sze, a brüsszeli döntéseknek van politikai töltete is, és
ebből a szempontból sem áll jól a regáti kormány szé-
nája, mert ezekben az időkben a nyugati döntéshozók-
nak keménykezűséget kell mutatniuk.

De mielőtt a brüsszeli viharszelek ideérnének, a kor-
mánynak először a szakszervezetekkel kell megbirkóz-
nia, ha már nem voltak képesek a béremeléseket a
megfelelő időben egyeztetni a munkavállalókkal. Kaba-
réban sem mutatna rosszul a helyzet, hogy egy baloldali
kormány béremelő tervei ellen pont a célközönség til-
takozik a leghangosabban, de legalább a balekséghez
jól értenek odafent.

Ki szelet vet…
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Őrizetbe vettek a brit hatóságok
kedden egy 23 éves férfit az előző
éjjel a manchesteri rendezvény-
központban elkövetett, 22 ember
életét kioltó, 59 embert megsebe-
sítő robbantással összefüggés-
ben, amelyet az Iszlám Állam
terrorszervezet magára vállalt.
Theresa May brit miniszterelnök
szerint a biztonsági szolgálatok
tudják, hogy ki követte el az ön-
gyilkos merényletet, de ezt a nyo-
mozás jelenlegi szakaszában még
nem fedhetik fel.

A manchesteri rendőrség a Twitteren
közölte, hogy őrizetbe vettek egy 23
éves férfit Manchester déli részében.

A brit kormányfő a válsághelyzeti ta-
nácskozó testület, a COBRA értekezlete
utáni sajtótájékoztatón elmondta: a rend-
őrség és a biztonsági szolgálatok meg-
győződése szerint egyetlen merénylőről
van szó, de folyik a vizsgálat annak ki-
derítésére is, hogy az elkövető egyedül
vagy valamely csoport tagjaként csele-
kedett-e.

Az áldozatok nemzetiségét egyelőre
nem közölték. A sebesülteket ápoló in-
tézmények nyilatkozataiból az derül ki,
hogy sokan még nincsenek túl az életve-
szélyen, a halálos áldozatok száma nö-
vekedhet.

Theresa May hozzátette: továbbra is a
második legmagasabb terrorkészültségi
szint érvényes Nagy-Britanniában, de a
belső elhárítás – MI5 – kötelékében mű-
ködő egyesített terrorizmuselemző köz-
pont (JTAC), amelynek hatáskörébe
tartozik a javaslattétel a készültségi szint
módosítására, folyamatosan tanulmá-
nyozza a helyzetet.

A robbanás Ariana Grande amerikai
énekesnő telt házas koncertjének végén
történt a 21 ezer férőhelyes, fedett Man-
chester Arena rendezvényközpont bejá-
rati csarnokában, a jegypénztárak
közelében. A koncertről távozó tömeg-
ben a házi készítésű pokolgéppel végre-
hajtott robbantás után pánik tört ki. A
rendezvényen nagyon sok fiatal volt,
köztük gyerekek is.

Az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista

szervezet – a szócsövének számító
Aamák hírügynökségen keresztül – kedd
kora délután jelentkezett a manchesteri
robbantás elkövetőjeként.

Éjszaka több mint 400 rendőr dolgo-
zott a terrortámadás körülményeinek fel-
derítésén és a helyszín biztosításán.
Londonban hajnalban összeültek a Scot-
land Yard terrorelhárító szolgálatának
szakértői és a brit belügyminisztérium il-
letékesei, hogy megvitassák a hatósági
válaszintézkedéseket.

Theresa May és Jeremy Corbyn, az el-
lenkézi Munkáspárt vezetője bejelen-
tette, hogy a választási kampányt
„további rendelkezésig” felfüggesztik. A
Skót Nemzeti Párt (SNP) szintén jelezte,
hogy a Manchesterben történtek után el-
halasztja választási programjának keddre
tervezett ismertetését. Nagy-Britanniá-
ban június 8-án tartanak előrehozott par-
lamenti választásokat.

Részvétét fejezte ki brit partnereinek
és az áldozatok hozzátartozóinak a világ
számos államának vezetője. (MTI) 

Manchesteri robbantás
Őrizetbe vettek a hatóságok egy férfit

Az RMDSZ kedden benyújtotta a
parlamentben a közigazgatási
törvényt módosító javaslatát,
mellyel az anyanyelvhasználati
jogokat kívánja bővíteni.

A javasolt törvénymódosítás a jelen-
legi húsz százalékról tíz százalékra csök-
kentené azt a küszöbértéket, amely fölött
egy kisebbség tagjait anyanyelvhaszná-
lati jog illeti meg a helyi közigazgatás-
ban. A javaslat egy alternatív küszöböt is
bevezetne, hogy a nyelvhasználati jogo-
kat az arányukban kicsi, de létszámuk
alapján mégis jelentős kisebbségi közös-
ségek is élvezhessék.

Az RMDSZ ugyanakkor szankciók
törvénybe iktatását is javasolja, melyek-
kel azokat az önkormányzatokat lehetne
sújtani, amelyek nem tartják tiszteletben
a nyelvhasználati jogokat.

Amint a szövetség hírlevele taglalta:
a kezdeményezés azokon a települése-
ken is biztosítaná a kisebbségi anya-
nyelvhasználat lehetőségét, ahol a
kisebbségek a módosított küszöbértéket
sem érik el, de az önkormányzat az anya-
nyelvhasználat alkalmazása mellett dönt.
Az RMDSZ kiterjesztené azoknak az in-
tézményeknek a körét, amelyekben ér-
vényesíteni kellene a többnyelvűséget.

Az önkormányzatok mellett a közszol-
gáltatásokat nyújtó helyi vagy megyei
intézményekben, a prefektusi hivatalok-
ban, illetve a kormánynak alárendelt in-
tézmények kirendeltségeiben is
érvényesíteni kellene a többnyelvűséget.
Utóbbira példaként hozza fel a kataszteri
hivatalt, az adóhivatalt, az egészségügyi
igazgatóságot és a mezőgazdasági támo-
gatásokat kifizető ügynökséget is.

A javaslat szerint a hivatal képviselő-
inek nemcsak szóban kellene anyanyel-
ven kommunikálniuk a kisebbségekkel,
hanem írásban is. A közérdekű informá-
ciókat, űrlapokat a kisebbségek nyelvén
is biztosítani kellene. A módosított tör-
vény hatálya alá eső településeken
ugyanakkor nemcsak az intézményeket
és a helységnévtáblákat, hanem az utca-
névtáblákat és az útjelző táblákat is két-
nyelvűvé kellene tenni.

Az RMDSZ azt is javasolta, hogy a
kisebbség nyelvén is történjen meg az
anyakönyvi kivonatok kibocsátása, és le-
hessen házasságot kötni. A tervezet a
szimbólumok szabad használatát is kez-
deményezi, hogy „senkit ne büntessenek
meg azért, ha például a székely zászlót
kitűzi egy hivatalra vagy közintéz-
ményre” – fogalmazott hírlevelében a
szövetség.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
kijelentette: egyértelművé tennék a tör-
vényben a félreérthető és a rosszindula-
túan félreértelmezett passzusokat.
Hozzátette: javaslataikat a kisebbségvé-
delmi keretegyezményből, valamint a re-
gionális vagy kisebbségi nyelvek európai
chartájából vezették le. Az Európa Ta-
nács idézett dokumentumait Románia ra-
tifikálta, de a bennük rögzített jogokat a
valóságban sosem érvényesítette.

Kelemen Hunor szerint a ratifikált
szerződések be nem tartása, a hatóságok
és bíróságok korlátozó jogértelmezése,
valamint a többnyelvűség mögötti poli-
tikai vagy adminisztratív akarat hiánya
teszi szükségessé a törvénymódosítást.

„A román diplomácia lépten-nyomon
azt állítja, hogy országunk megoldotta a
kisebbségi kérdést, hogy ilyen értelem-
ben modellértékű Románia. Mi ezzel
szemben azt mondjuk, korántsincs min-
den rendben. Viszont, amennyiben első-
ként a román parlamenti pártok
nyitottságot tanúsítanak, viszonozzák az
általunk kezdeményezett párbeszédet,
akkor jó úton indulhatunk el a kisebbségi
jogok kiszélesítése szempontjából” –
idézte az RMDSZ hírlevele Kelemen
Hunort. (MTI)

Az RMDSZ benyújtotta a nyelvi jogokat bővítő 
törvénymódosítási javaslatát

Mintegy hatezer vizsgálatot vé-
geztek a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat (NGYSZ)
önkéntes orvosai május 14. és 21.
között Erdélyben, várhatóan 30
gyermeket Magyarországon mű-
tenek meg vagy egyéb kezelést
végeznek rajtuk – mondta el Edvi
Péter, az NGYSZ elnöke hétfőn az
MTI-nek.

Hozzátette: a Magyarországra vitt
gyermekek 90 százalékánál műtétre, 10
százalékánál egyéb kezelésre, komoly
technikai hátteret igénylő további vizs-
gálatokra, gyógyszerbeállításra lesz
szükség. Néhány gyermeknek a szakor-
vosok szemüveget írtak fel, amelyet a rá-
szorulóknak a szolgálat vásárol meg. A
fogorvosoknak mintegy 100 fogat kellett
kihúzniuk, a nőgyógyászati kamion or-
vosai pedig a gyerekek mellett felnőtte-
ket is vizsgáltak, tanácsot adtak,
szűréseket végeztek. Több olyan orvo-
suk van, aki már több mint 20 éve rend-
szeresen a csapattal tart. „Lelkes,
összetartó csoport, segíteni akarnak és
mindezt jó szívvel teszik” – hangsú-
lyozta az elnök.

Első alkalommal kísérte el a csoportot

az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás
Bizottsága Székelyföldre, Csángóföldre
és Erdélybe – mutatott rá, hozzátéve: a
politikusok megtekinthették a vizsgála-
tokat és a háttérmunkákat.

Két napig tartózkodtak Csángóföldön,
amely szétszórt vidék, az első és az
utolsó falu között mintegy 200 kilométer
van. Éppen ezért fontos többek között a
nemrégiben elkészült lábnyiki tábor,
amely lehetőséget teremt a találkozásra,
hagyományőrző és más nyári táborok
megrendezésére. Ide tartozik a magyar-
falusi ház is, amelynek megépülését a
magyar kormány 40 millió forinttal tá-
mogatta. Magyarfalu az egyik legtávo-
labbi település, csak magyarok lakják. A
támogatás segítségével létrejöhet egy
épület, ahova a gyerekek magyarórára
tudnak járni, otthont adhat az óvodának,
különböző foglalkozásoknak, a tervek
szerint jövő tavasztól. A bizottság tagjai
május 17-én csatlakoztak az orvoscso-
porthoz, ekkor a Csíkszentmártoni Korai
Fejlesztő és Rehabilitációs Központba
látogattak el és a Hargita megyei orvo-
sokkal, szakszemélyzettel és a megye
vezetőivel folytattak megbeszélést. Meg-
egyeztek arról, hogy a központ meden-

céjét alkalmassá teszik a beteg gyerekek
terápiájára. Mivel Hargita megye önkor-
mányzata és a megyei kórház vállalta,
hogy elvégzi a gyógymedence gépésze-
tének teljes felújítását, az NGYSZ ma-
gára vállalta, hogy ősztől fedezi annak a
hat helyi szakembernek a bérköltségét,
akik a medence működtetését biztosítják.

Háromkúton a gyerekek vizsgálata
mellett megtekintették az új iskolát,
amelyet a magyar állam, az NGYSZ és
egy egri közösség segítségével építettek
helyi szakemberek. A három éve leégett
iskola helyére három tantermes épületet
emeltek. Ellátogattak a felcsíki mentőál-
lomásra is, amelyet az NGYSZ építtetett
mintegy 10 éve – ismertette a részleteket
az elnök.

Kitért arra is, hogy Csíkszentdomoko-
son rendezték meg a Buzánszky Jenő Er-
délyi Focikupát május 18-án és 19-én,
amelyet a korábbi években a legendás
Aranycsapat utolsó élő tagja, Buzánszky
Jenő vezetett. Hozzátette, hogy az orvo-
sok meglátása szerint a gyerekek nem
mozognak eleget, de a rendezvénysoro-
zat selejtező szakaszában több mint ezer
gyermek vett részt az utóbbi hónapok-
ban. (MTI) 

Mintegy hatezer vizsgálatot végeztek a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai



Azt hiszem, hogy 16 év után megtörtént
ez a csoda. Megtörtént a csoda azzal,
hogy a hallgatóink számos olyan nem-
zetközi versenyeredményt hoztak, ami-
vel bizonyították, hogy az egyetem
minden szempontból kiegészíti a mai
oktatási rendszert. Mert a mai megmé-
rettetés, az, hogy ki, hol, hány publiká-
ciót közöl, sok esetben nagyon hiányos.
De az, hogy egy diák, aki itt tanul, képes
a nemzetközi porondon sikert elérni, na-
gyon jó visszajelzés. És az történt, hogy
az Országos Tudományos Diákköri

Konferenciáról, amelyet kétévente ren-
deznek, amelyre két szinten kellett kva-
lifikálják magukat, kilenc díjat hoztak a
hallgatóink: öt különdíjat, egy harmadik
díjat és három első díjat. 

A három első díj köthető valamilyen
módon a számítástechnikához, a mű-
szaki-informatikai képzéshez. A harma-
dik díj vegyészmérnöki, és a különböző
agrár-biotechnológiákból, környezettu-
dományokból adódott. Ez azt eredmé-
nyezte, hogy a határon túli egyetemek
közül a legeredményesebb a Sapientia
lett, és ez nem egy kivételes dolog. A

veszprémi 24 órás programozói verse-
nyen a csapatunk az első lett, mert a
Pneumobil versenyen évek óta bizonyí-
tottunk, az idén is a másodikok lettünk
a leggazdaságosabb járművel. Még szá-
mos hasonló példa van, ami azt bizo-
nyítja, hogy hallgatóink
versenyhelyzetben is jól teljesítenek. 
Rangos díjak

A marosvásárhelyi Sapientia hallgatói
kiváló eredményekkel szerepeltek, és
rangos díjakat nyertek a XVI. Kari Tu-
dományos Diákköri Konferencián, az
ERDK – Agrártudományi Erdélyi Tudo-
mányos Diákköri Konferencián, az
MTDK – XVIII. Temesvári Műszaki
Tudományos Diákköri Konferencián, az
OTDK – XXXIII. Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián, a Conti-
nental Technical Competition, Digilent
Design Contest Europe 2017 megméret-
tetésen, az ECN programozóversenyen
és a Bege Antal Matematika Emlékver-
senyen, a Veszprémi Pannon Egyetem,
Műszaki Informatika Kar 24 órás prog-
ramozási versenyén, a Pneumobil verse-
nyen, a Magyarok a Marson – magyar
alkalmazott mérnöki tudományok Mis-
kolcon szervezett versenyén.

A sajtótájékoztató legérdekesebb
része az a kiállítás volt, amelyen a diá-
kok által tervezett pályamunkákat lehe-
tett megtekinteni.

Sütött a nap lemenőben, méláztam a levegőben: mit is
mondok, ha talán rám kérdez egy katalán. „Hogy érkezett?
Audin? Ámuldozott Gaudin? Használatban még a szója?
Van maguknak Picassója?” Mondom neki: türelem!
Nekem nem volt Güelem! S ön se éppen dalia, hiába van
Dalija!... Esendő az ember s dőre, ha felül a repülőre! Fél-
álomban mit is várok, lerohannak a rímpárok. Alig tűnt el
alant Lóna, s máris itt van Barcelona? Felriadok hirtelen,
jön egy új szó, rímtelen! Nálunk legalábbis: autonómia!
Hogy is mondják katalánul? Nem tudom, de ott, a nagy
múltú ibér félszigeten a gyakorlatban találkoztunk vele.
Már a hatalmas reptéren, s utána mindvégig Katalóniá-
ban. A feliratok, a zászlók hivalkodón, félreérthetetlenül
hirdetik mindenütt: a katalánok rég elérték, amit akartak.
És nem dőlt össze a világ. A spanyolok, akik ugyancsak
nagy számban élnek az országnak azon a civilizált, szép
és gazdag részén, kellő bölcsességgel és empátiával iga-
zodtak a helyzethez. Persze lehet, hogy vannak köztük
olyanok, akiket zavar, hogy a feliratozás, ha kétnyelvű, a
katalánnal kezdődik, de ez különösebb megrázkódtatást
senkinek se okoz. A jelek szerint még az sem, hogy sokfelé
csak egynyelvűek a feliratok: katalánok. Az autonómia
ennél nyilván sokkal többet jelent, az élet minden terüle-
tére kiterjed. Az idegenvezetőnk erről ilyen-olyan vonat-
kozásban sokat beszélt többnapos ottlétünk folyamán. Az
anyanyelvhasználattól a munkavállalásig, az oktatástól,
egészségügytől a tudományos kutatásig, vendégfogadásig
mindenben tetten érhető. Tény, és jól látszik is, hogy vi-
rágzik, forr a gazdaság, az emberek döntő hányada elége-
dett az életszínvonalával. A világváros, a térség központja,
Barcelona jólétet, gondoskodást, hozzáértő és figyelmes
gazdálkodást mutat. Lerobbant embert alig látni, még a
Nyugat-Európában oly gyakori román koldusokból is csak
egybe ütköztem az utcán. Biztos nem csak az autonóm vi-
szonyoknak köszönhető mindez, de a nálam hozzáértőbbek
szerint annak is, kétségtelenül. Na, de itt kell visszatérnem
repülős merengésemhez. Mit mondhatok, ha ilyen vonat-
kozásban valaki a mi honi viszonyainkról érdeklődik
tőlem? Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat.
S még több, ami nem annyira szép. Sőt! De miért éppen
engem kérdeznének? Százezrek keresik fel Katalóniát a
földgolyó minden részéről, van kit kérdezni bőven. Inkább
ők teszik fel a kérdést: hogy sikerült a régiónak annyira
felhívnia magára a figyelmet, miképpen képes olyan óriási
tömegeket folyamatosan oda vonzani, és olyan szolgálta-
tást nyújtani nekik, hogy vissza is kívánkozzanak? Az au-
tonómia számos nálunk szerencsésebb, boldogabb nemzet
fiainak, lányainak talán eszébe se jut, nem ügy az sokfelé,
pláne nem úgy, hogy létkérdésként tevődhetne fel. De mi-
felénk az! Akkor is, ha a többség, illetve az állam vezetői
hallani sem akarnak róla. Erre a legfrissebb példa a
FUEN minap zárult kolozsvári kongresszusa. Az ország
ügyeit vezetni, igazgatni hivatott magas rangú politikusok,
tisztségviselők úgy viszonyultak a mintegy hatvanmilliós
európai őshonos nemzetiségek legnagyobb ernyőszerve-
zetének e jelentős fórumához, mintha az a tevehajcsár bál-
navadászok gombfocicsapatainak szokásos szökőévi
tapasztalatcseréje lett volna. Alighanem alaposan össze
kell kapnunk magunkat, hogy a Minority SafePack 
esélyérvényesítéséhez szükséges aláírások kellő számban
és időben összejöjjenek. (N.M.K.)
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Pirusz kijátszotta az időt. Hiába vonult el
fölötte hét évtized, ugyanazok a csintalan fé-
nyek játszanak a tekintetében, mint kislány-
ként, a nyárádmenti vakációk idején.
Bizonyára ettől éreztem igazán mainak a
történetet, amellyel beszélgetésünk kezdő-
dött.

– Hét-nyolc éves lehettem, amikor Maros-
vásárhelyről Murokországba, ilencfalvi
nagyszüleimhez vitt a kisvonat. Unokatest-
véremmel, Bélával ott töltöttük a nyarat sok
vidámsággal, csínytevéssel. Egy alkalommal
a nyári konyha előtti kőasztalról összeszed-
tük a napszámosok ebédjéből maradt ke-
nyérmorzsát, és beszórtuk a konyhába.
Egész madársereg repült a csemege után, mi
pedig gyorsan becsuktuk mögöttük az ajtót,
és örvendeztünk, hogy sikerült rabul ejteni
a szárnyas vendégeket. Nagytatám vesszővel
kergette emiatt Bélát az asztal körül, de nem
sikerült utolérnie… De tudtunk mi jók, segí-
tőkészek is lenni. Az egyik nyáron a nagy-
szüleim szénáscsűrjének a tetejére egy gólya
költözött. Három fiókát hozott a világra, és
– valószínűleg, mivel csak kettőt tudott táp-
lálni – az egyiket kidobta a fészekből. Meg-
kértem az unokatestvéremet, hogy másszon
fel a tetőre, és tegye vissza a fészekbe a kis
madarat. Béla teljesítette a kívánságomat,
de az anyamadár másodszor is megszaba-
dult utódjától, amely végül elpusztult. Az
unokatestvéremmel temettük el a kis gólyát.
Máig összeszorul a szívem, ha eszembe jut.

Beszélgetőtársam több vaskos füzetet tar-
tott az ölében. Az egyikben családja történe-

tét örökítette meg, és most izgatottan la-
pozva keresett a vékony, kék betűk között ki-
indulópontot az emlékezéshez.

– A szüleimtől tudom, hogy hamar világra
jöttem, és már az első percekben mosolyog-
tam. Ebből sejteni lehetett, hogy életrevaló
leszek. Legtöbb tulajdonságomat, jelleme-
met édesapámtól örö-
költem. Neki az volt
az álma, hogy szí-
nésznőt nevel belő-
lem. Szabadidejében
gyakran elővette a hegedűjét, nekem pedig
énekkel kellett kísérnem a játékot. Nagy-
anyám verstanulásra ösztönzött. Lehetőleg
az asztal tetején állva kellett énekelnem, sza-
valnom. Évekig balettiskolába is járattak,
két évig zongorázni tanultam. Szüleim várat-
lan válása azonban véget vetett ennek az
álomnak. Nem lett belőlem művésznő, csu-
pán életművész.

A továbbiakban az ősz hajú hölgy általá-
nos iskolai tanítónőjéről mesélt, aki sok
egyéb mellett vázlatot írni is megtanította.
Ennek a tudásnak veszi hasznát azóta is, ha
jártában-keltében, kulturális rendezvénye-
ken és olvasás közben érdekességekkel talál-
kozik.

– Az Egyesülés középiskolában is kiváló
tanárok keze alá kerültem. Akkoriban még
nyolc tantárgyból kellett érettségizni, ez ké-
sőbbi tudásom megalapozásában is fontos

szerepet játszott. Mivel leginkább a kémia
iránt érdeklődtem, az Egészségügyi Techni-
kumban, azaz a Dögiben folytattam tanul-
mányaimat. Tankönyvünk nem volt,
egyetemi jegyzetekből tanultunk. Az elméleti
órák mellett komoly gyakorlati képzésben is
részem volt, így készítettek fel a három év

alatt az egészség-
ügyi asszisztensi
vizsgára. A munkát
Szászrégenben kezd-
tem, majd rövid idő

múlva sikerült hazakerülnöm Vásárhelyre, a
gyermekklinikára. Akkor már családos vol-
tam.

– Mire emlékszik leginkább abból az idő-
szakból?

– Szerencsésnek érezhetem magam,
ugyanis kiváló orvosok mellett tanulhattam,
dolgozhattam. A kis páciensekkel is igyekez-
tem megtalálni a hangot, türelmes és segí-
tőkész voltam. Csak egy álmom nem
teljesült. Mindig arra vágytam, hogy moder-
nül felszerelt intézményben dolgozhassak, de
a klinika korszerűsítésére csak a nyugdíja-
zásom után került sor.

– Mikor vonult vissza?
– A nyolcvanas években többünket előre-

hozott nyugdíjba küldtek. Nem kevés idő telt
el azóta, mégis, a mai napig felismernek az
egykori gyerekek és szüleik, akikkel a klini-
kán kerültem kapcsolatba. 

– Hogyan teltek, telnek nyugdíjas évei?
– Amikor már nem dolgoztam, több időm

jutott visszatekinteni a gyermekéveimre, a fi-
atalságomra, és valahányszor szükségét
éreztem, papírra vetettem az emlékeimet.
Leggyakrabban éjjel 2 óra körül rohantak
meg a gondolatok, a mai napig olyankor
ülök le írni. 

– Elmesélné egy napját? 
– Tizenhárom éve vesztettem el a férjem,

özvegységemben egyedül élek, de most is
igyekszem minél több tevékenységgel kitöl-
teni, megszépíteni a rendelkezésemre álló
időt. Mivel pacsirtatípus vagyok, hajnalban
kelek. Mindenekelőtt munkatervet készítek
magamnak, aztán mire felkel a nap, már
főzök. A reggeli órákban kimegyek az ud-
varra, a kertbe, gyomlálok, járdát seprek.
Ebéd után mindig pihenek egy kicsit, ezt a
szokást még az ilencfalvi nagyszüleimtől les-
tem el, aztán jöhet az újságolvasás, rádió-
zás, tévézés. Esténként mindig „kimenőt”
adok magamnak: könyvbemutatókra, hang-
versenyekre, kiállításokra járok. Igyekszem
lépést tartani a város kulturális életével, már
amennyire a lábam engedi. De nem panasz-
kodom, hiszen annyi jót kaptam az élettől: a
gyermekkor szépségét, a munka örömét, a
házasélet boldogságát. Két fiúgyermekkel
ajándékozott meg a sors, és ráadásként ti-
zenegy évvel ezelőtt még egy Kincset kap-
tam. Ő az én unokám, akinek a közelében
semmi más érzés nem létezik, csak a boldog-
ság.

Az élet művészete

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról) Erről jut eszembeKilenc országos díj 

Elfogadta kedden a szenátus az
egységes bértörvény módosító
javaslatokkal kiegészített terve-
zetét.

A szenátus első házként tárgyalta a
Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Libe-
rálisok és Demokraták Szövetségét
(ALDE) képviselő 205 honatya által be-
nyújtott tervezetet, amelyet a keddi vok-
soláson 85 szenátor támogatott
szavazatával, 10-en ellenezték azt, 12-
en pedig tartózkodtak.

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi mi-
niszter felszólalásában hangsúlyozta, a
törvény célja felszámolni a közalkalma-
zotti bérek közötti aránytalanságokat az
egyenlő munkáért egyenlő bér elve
alapján.

A felsőház plénuma elfogadta a mun-
kaügyi szakbizottság jelentését, miután
a testület hétfőn módosító javaslatokkal
kiegészítve kedvezően véleményezte a
tervezetet. Ennek hétfői, plénumbeli vi-
táján a PSD, az ALDE és az RMDSZ tá-
mogatásáról biztosította a jogszabályt,

míg a Nemzeti Liberális Párt, a Népi
Mozgalom Párt és a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség jelenlegi formájában
ellenezte azt. Utóbbi alakulatok azon
meggyőződésüknek adtak hangot, hogy
szélesebb körű konzultáció kellene
hogy megelőzze egy ehhez hasonló tör-
vény elfogadását.

A szakbizottság által elfogadott mó-
dosítások közé tartozik többek között az
adóhivatalban dolgozó köztisztviselők
bértáblájának a módosítása, amely meg-
egyezik a központi intézményekben
dolgozók bértáblájával. Egy további
módosítás értelmében az önkormányzat
vezetője is részesülni fog a sikeres pá-
lyázati projektek után járó 25 százalé-
kos fizetéspótlékban, egy másik előírás
szerint 12 havi zsoldnak/bérnek megfe-
lelő temetkezési segély járna a katonák-
nak és a rendőröknek és 15 százalék
bérpótlék a fogyatékkal élő személyek-
nek. A tervezet értelmében ugyanakkor
a helyi közigazgatás szintjén a megye-
központok és a megyei önkormányzati

vezetők bére esetében lesz a legnagyobb
az alkalmazott szorzószám, 9-es szorzó-
val számolják majd bérüket. A megye-
központok alpolgármesterei és a megyei
tanácsi alelnökök bérénél 7,5-ös szorzót
alkalmaznak majd. Más városok polgár-
mestereinek, alpolgármestereinek fize-
tése esetében az eddigihez képest 1
ponttal nő az alkalmazott szorzó, így a
városi polgármesterek bére, a lakosság
számának függvényében, 7.250 és
13.050 lej között lesz.

A bizottság „a munka összetettsé-
gére” hivatkozva 15%-os bérpótlékot
határozott meg a munkaügyi, illetve a
környezetvédelmi minisztérium aláren-
deltségébe tartozó intézmények alkal-
mazottjainak.

10%-os pótlék jár a kormányfőtitkár-
ság alkalmazásában álló, a törvényalko-
tási folyamat lezárásában részt vevő
alkalmazottaknak, és 15%-os az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI)
azon munkatársainak, akik a titkosított
dokumentumokat kezelik. (Agerpres)

Elfogadta a szenátus az egységes bértörvényt



– A múlttal kezdeném, a gyökerekkel…
– Apám Spielmann József volt, orvos, ma

lenne 100 éves (május 9-én készült az interjú
– a szerk.). Egy mezőségi kis faluban szüle-
tett, Mezővelkéren, Rücs mellett. Ma, tudo-
másom szerint, egyetlen magyar sem él már
abban a faluban. Nagyapám ott volt földbérlő
az Ugron családnál. Ők Mezőméhesről szár-
maztak, ahol dédnagyapám szintén földbérlő
volt ugyanannál az Ugron famíliánál. 1922-
ben, a román földreform eredményeként,
édesapám családja beköltözött Marosvásár-
helyre. Innen deportálták őket 1944. május 3-
án. Senki sem tért vissza nagyszüleim
családjából. Anyám családja Parajdon élt,
őket is deportálták. Szüleim 1945-ban háza-
sodtak össze, övék volt az első zsidó esküvő
a holokauszt után Vásárhelyen. Apám 1940-
ben végezte a kolozsvári orvosi egyetemet,
de ’45-ig gyakorlatilag munkanélküli volt.
Hazatérte után Dóczy Pál professzor vette
maga mellé a Marosvásárhelyi Orvosi Egye-
tem belgyógyászati klinikájára. Innen került
át az Ideológiai Tanszékre, ahonnan ’53-ban
kispolgári származása miatt kirúgták, és oda
tették, ahová egész életében kívánkozott: az
orvostörténeti katedrára. Itt dolgozott 1981-
es nyugdíjazásáig. Az erdélyi magyar orvosi
múlt érdekelte, a marosvásárhelyi orvoslás
kezdetei, Mátyus István és körének a tevé-
kenysége. De foglalkozott Semmelweis
Ignác orvosi tevékenységével, a fertőző be-
tegségek elleni küzdelemmel, közegészség-
tannal és szociológiával is. Éveken keresztül
ő búcsúztatta a végzős orvostanhallgatókat.
Anyám ’40-ben Kolozsváron végezte a taní-
tóképzőt, ’48-ig a vásárhelyi zsidó iskolában
tanított. Közben tanítványaival együtt depor-
tálták, de csak ő tért vissza, tanítványai nem.
Egy Prága felé haladó gyalogos menetből
szökött meg ’45 tavaszán, visszament a lip-
csei lágerbe, ott szabadították fel az amerika-
iak. ’48-tól magyar-történelem szakos
tanárként a leánylíceumban tanított, miköz-
ben levelező tagozaton tanárképesítést szer-
zett a Bolyai Egyetemen. 

– Milyen volt a gyermekkora?
– Az Albina téren laktunk. Egy szűk ud-

varra emlékszem, ahol kevés volt a mozgás-
terünk. Aztán ’53-ban felköltöztünk az orvosi
egyetem melletti szolgálati lakásba. Felhőt-
len, derűs gyermekkorom volt a város végén.

– 1965-ben került a kolozsvári Babeş-Bo-
lyai Tudományegyetem történelem sza-
kára, 1970-ben pedig a bukaresti
televízióhoz.

– Utolsó évesek voltunk, ’70-ben, amikor
embereket kerestek a bukaresti televízió ma-
gyar adásához. Gáll Ernő, a Korunk főszer-
kesztője Rostás Zolit és engem javasolt. Jó
volt ott, megismerkedtünk egy csomó ember-
rel, mindenki mindent csinált, mi a „szakma-
iságot” képviseltük. Sokat lehetett tanulni
Bartha Józseftől, Fischer Istvántól, Öllerer
Józseftől. Együtt kezdtem a televíziózást
Máthé Évával és Vári Attilával, ott dolgozott
Birta József, Kabai Annamária, Aradics Jó-
zsef, Tomcsányi Mária, Bisztricsányi Klára.
Aki mindannyiunkat összefogott, az Bodor
Pál főszerkesztő volt. Majtényi Erik nagy
szalont működtetett, nagyszerű anekdotái és
történetei voltak. Jóban voltam Szász Jancsi-
val, Földes Lászlóval, Dankanits Ádámmal
és Domokos Gézával. Bejártam A Héthez, a
Petőfi Házba. 1972-ben Tonk Sándor a Teleki
Tékából átment az Akadémiához, és engem
hazahívtak. Azon év február elsején beléptem
a Tékába, és onnan mentem nyugdíjba 2011.
augusztus elsején. 40 évet töltöttem ott. A
kéziratok és az okmányok feldolgozásánál
kezdtem – így visszazökkentem a történelmi
világba. 

– Mivel foglalkozott könyvtárosi évei
során?

– Régi könyvek feldolgozásával, katalógu-
sok készítésével. Megjelent a XV. századi
könyveink katalógusa, s most fejezték be kol-
légáim a XVIII. századit, ami 4-5000 tételt
foglal magában. Óriási munka van benne!
Ezenkívül több tanulmánykötetet adtunk ki,
s részt vettünk ülésszakokon is. Kéréseket
teljesítettünk, idegenvezetőt játszottunk, télen
havat lapátoltunk, könyvet, folyóiratot cipel-
tünk ki és vissza tonnaszám. Végeztük a
munkánkat, nem törődtünk a hatalommal.
Igazi akadályokat senki sem gördített elénk.
Az intézmény híre-neve kötelezett, még vé-
dett is. Ugyanakkor kellett a propaganda-
munka is, hogy ismerjék a könyvtárat,
becsüljék, tudjanak róla. Leveleket váltot-

tunk; nekem az angol nyelvű levelezés volt a
feladatom, mindenki ismert egy-két világ-
nyelvet. Fontos volt, hogy ennek a soknyelvű
könyvtárnak a könyveit ki tudjuk aknázni, és
információt szerezhessünk, adhassunk érté-
keinkről és -ből. 

– Ha már itt tartunk, hány nyelvet ismer?
– A magyaron és a románon kívül a legjob-

ban ismert nyelv az angol, utána a francia és
a latin. Olvasásszinten a német, és ha nagyon
muszáj, az olasznak is nekidurálom magamat. 

– Jiddisül nem beszél?
– Már a szüleim sem beszéltek. A dédszü-

leim egymás közt jiddisül beszéltek, de ma-
gyar iskolába jártak. A nagyszüleim
nemzedéke teljes egészében magyar iskolába
járt, mert ők az Osztrák–Magyar Monarchiá-
ban szocializálódtak, városi környezetben
éltek vagy ahhoz közel. A parajdi nagyapám
az Országos Magyar Párt parajdi részlegének
volt a tagja, asszimilált magyar zsidó, magyar
könyvtárral, amit a csendőr csak úgy írt be,
amikor nagyapámékat behozták a gettóba
Vásárhelyre és vagyonzárlatot rendeltek el,
hogy „valami könyvek”. Szinte látom, mér-
gesen nyálazta meg a tintaceruzáját. Sebes-
tyén Áron nagyapám a magyar úri kaszinóba
járt, s úgy viselkedett, úgy kártyázott, mint
egy magyar úr – úgy is kártyázta el a va-
gyonát. Spielmann nagyapámnak olvastam a
leveleit, az első szót vagy a címzést még
héber betűkkel jiddisül írta, de már ő sem be-
szélt. Amikor a barátaim, a velem egykorúak
kimentek Izraelbe, akkor mindenki alapszint-
ről kezdte az újhéber tanulását. Meg kellett
tanulni írni-olvasni. 

– Térjünk át az irodalomra. 
– Nagyon későn indultam, kortársaim már

első kötetüket adták ki. Sosem készültem írói
pályára. Kolozsvári egyetemista voltam, ami-
kor az Echinoxban közöltem Sebestyén Mi-
hály néven. Ez volt édesanyám leánykori
neve, s azért vettem fel, hogy ne legyen az
apámé, akiről azt mondták volna: biztos ő se-
gítette be az irodalomba… A Gaál Gábor-
körben Láng Gusztávtól tanultam rengeteget.
Ezen a körön ismertem meg Király Lacit,
Kenéz Ferit, gyakorlatilag a második Forrás-
nemzedéket. Folyamatosan publikálni 1970-
ben kezdtem, amikor a televízióhoz kerültem.
A Hét főszerkesztője, Huszár Sándor meg-
kért, hogy francia és angol lapokból szemléz-
zünk tudományos híreket, meg mindenféle
szenzációt. Ez nagyon jó iskola volt, mert
megtanultunk tömören fogalmazni, megta-
nultuk a közírást. A tévénél Bodor Pál tanított
erre. Amikor hazakerültem, az Igaz Szó fel-
kért, hogy frissen megjelent történelmi és iro-
dalmi kiadványokat szemlézzek. Ezek mind
jó ujjgyakorlatok voltak.

– Mikor jelent meg első kötete?
– 1981-ben a Kriterionnál, Bethlen Gábor

levelei címmel. A Tékában találtam egy
1626-ból való, a székelykeresztúri Unitárius
Gimnázium levéltárából származó, aláíratlan
levélrészletet, amelyről sejteni kezdtem, hogy
Bethlen Gábor kancelláriáján született. El-
kezdtem nyomozni, végül feltevésem valós-
nak bizonyult. Akkor épp jó hátszelet
kaptam: Bethlen Gábor születésének 400. év-
fordulóját az RKP itthon engedélyezte. A Kri-
terion jelentette meg. Salamon Anikó és Kiss
András volt a szerkesztő, a szaklektor. 

– Milyen emlékei vannak még könyvtárosi
éveiből?

– Egy összejövetelen megismerkedtem
egy Rothmann Liviu nevű fickóval, aki azt
mondta, hogy a Bukaresti Nemzeti Könyv-
tárban dolgozik, de készül kivándorolni Izra-
elbe, s hagyna rám egy feladatot.

Megmutatott egy könyvet, ami a romániai
zsidók történeti okmánygyűjteménye II. kö-
tetének készült. Mondta, hogy a középkorral
kellene folytatnom. Néhány emberrel neki-
álltunk és megcsináltuk. Román nyelven két
kötetben jelent meg, ’84-ben és ’89-ben.
Akkor ismerkedtem meg a főrabbival, Moses
Rosennel, akinél ravaszabb politikussal
aligha találkoztam életem során… 

– Miért mondja ezt?
– Egyszer azt kérdeztem tőle: Excellenciás

uram – mert így kommunikáltunk –, mit csi-
náljak azokkal a dokumentumokkal, amelyek-
ben a zsidók nem éppen a legpozitívabb
színben tűnnek fel? Kérdően tekintett rám.
Mondom, hogy Iorgának vannak olyan ok-
mányközlései, amelyekben a zsidók váltót
hamisítottak. Azt mondta: maga ne törődjön
ezzel, fiatalember! Azt úgy kell beállítani,
hogy a zsidók már akkor olyan jól tudtak írni,
hogy váltót is hamisíthattak… 

– Több évig tanított egyetemen és főisko-
lán...

– 1990 után többen felkértek, hogy tanítsak
náluk. A Babeş–Bolyai egyetemen könyv- és
írástörténetet, a színművészeti akadémián mű-
velődéstörténetet, a Sapientián hasonló tantár-
gyat, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
pedig apám örökében még orvostörténelmet is
oktattam. Közben meséltem, valami mást
adtam, mint a szokott lexikális tudásanyag. A
jövendő értelmiségi munkához adtam módszer-
tani bölcsességet. A visszajelzések szerint nem
volt teljességgel haszontalan…

– Kitől örökölte csodálatos humorérzékét?
– Apámtól és anyámtól. Mesélő emberek

voltak, és számos történetük volt, amelyek
csattanóra végződtek. Nem utolsósorban, ha
akarja, etnikai vonás is. Azt mondják: az olyan
kisebbségek számára, amelyek mögött nem áll
erő, ott van a humor. A verbális erőszak a ha-
talommal szembeni ellenállást bizonyítja. 

– Mennyire kell a humor a hétköznapi
életben?

– Nagyon! Fegyver, túlélési lehetőség,
életkedvcsináló és a szociális kapcsolatokhoz
elengedhetetlen segédeszköz. Fontos az írás-
ban, a közírásban, túl komor a közélet. A
humor velejárója az emberi nemnek, ugyanis
az ember az egyedüli lény a földön, amely
tud nevetni. Egy jó poén nagyon sokat lendít
az élet minőségén. 

– Könyveit tekintve, az utolsó években a
helytörténeti munkák vannak túlsúlyban.

– 2007 óta intenzíven foglalkozom hely-
történettel. Szeretném rendezni azt az ese-
ménytömeget, ami az idők kezdetétől 1989-ig
történt Vásárhelyen. A nyomtatásban megje-
lent adatokat gyűjtögetem, rostálom, mérege-
tem, ezeket kellene időrendbe szedni,
beosztani és az olvasók asztalára tenni. Ez
egyfajta kronológiai segédkönyv lenne, ami
csomó embernek megkönnyítené a munkáját.
Gondolok a művészettörténészekre, helytör-
ténészekre, építésztörténészekre, életmódku-
tatókra, művészekre. Fontos, hogy az ember
mindent tudjon a szülővárosáról. És azért
’89-ig, mert akkor véget ért a 20. század.
Tehát egy rövidített 20. századról van szó. 

– Hogy értsem?
– Mert sűrítve megtörténik benne minden,

ami megtörténhet, a két világháborún kívül
el a szocializmus bukásáig. 1989. december
31-én beköszöntött egy más rendszer. Politi-
kailag és kulturálisan is egy új világ kezdő-
dött, az emberek elkezdtek másként
gondolkodni, másképp beszélni. Egymásról
is beszélhetünk félelmek nélkül, mert meg-
szűnt, ha úgy tetszik, öt évszázad félelme.
Jártatom a pörös számat, mert jártathatom,
mondom a magamét, mert mondhatom, hat-
hatok másokra, mert hatni tudok, ötleteket
adhatok és kaphatok, szabadon informálód-
hatok, utazhatok, kinyílt előttem a világ. És
a XXI. században a történések még csak most
kezdődtek el. Ami ’89-ig történt, arról többé-
kevésbé tudjuk, hogy milyen kifutása van.
Kell a perspektíva, amiben az ember az ese-
ményeket szemléli. 

– Ezt hogyan értelmezi Marosvásárhely
esetében?

– Vásárhelynek nincs várostörténete. Egy
modern várostörténete van, amit Pál-Antal
Sándor írt, de az 1848 előtt megáll. Utána
annyi a történés, hogy PAS is azon gondol-
kodik, hogy 1918-ig vinné a kötetet, mert
akkor is volt egy jelentős paradigmaváltás.
Akkor kezdett el többségi létünk sorvadni, s
ez a sorvadás a mai napig tart. De ezt meg
kell írni! Az én Időtáram ebben segít(het),
mert megadja az összes mérföldkövet. A vá-
rostörténet nemcsak a nagy eseményeket

jegyzi, hanem a kicsiket is. 1903-ban pl. a
Singer varrógép képviselője lejön Marosvá-
sárhelyre, s az összes boltot ellenőrzi, nem
árulnak-e hamis portékát boltjukban. Az
apróságok is érdekelnek, a köztisztaságtól a
köztudatig. Kész van hat kötet, meg is jelen-
tek, most állítjuk össze segítőtársammal, Di-
amantstein Györggyel a hetediket. Eddig
összesen több mint 6000 oldalról van szó.

– Mi van a fiókban, mit szeretne megje-
lentetni?

– Makkai Sándornak a Bethlen Gábor lelki
arca c. kötetét, amely 1929-ben jelent meg az
Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában, és
azóta sem. Erre be is adtam a pályázatot, re-
mélem, támogatják. Egy emlékirat, amit Ber-
zenczey László, a szabadságharc
kormánybiztosa hagyott az utókorra, ennek
első része 1867-ben jelent meg Vásárhelyen.
Bözödi György kutatta fel az eredeti változa-
tot, ott maradt a Kriterionnál, sohasem adták
ki. Van még egy fordításom, 600 oldalról van
szó, amit Sorin Mitu kolozsvári történész írt:
Transilvania mea. És közben felfedeztünk
egy kis könyvecskét, amit egy unitárius lel-
kész írt az 1843-44-es bukaresti és óromániai
utazásáról. Ebben a bukaresti és a havasal-
földi magyarok sorsáról ír. 

– A sok elfoglaltság mellett marad még
idő a napi sajtóra is. Gondolok elsősor-
ban a Csütörtöki kimenőre, amit szeret-
nek, várnak az olvasók.

– 2001-ben Makkai János főszerkesztő és
Nagy Miklós Kund kért fel, hogy töltsek meg
egy állandó rovatot. Én akkor a csütörtöki
napot választottam, mondván, hogy volt ne-
künk egy idős házvezető nénink, aki 1929-től
’82-ig szolgált nálunk. Ágnes nevelte apá-
mat, engem és az öcsémet is. Ő mondta, hogy
Vásárhelyen kétféle cselédlány van: a szerdai
cselédlányok és a csütörtöki kimenőben a
„nájlonmarik”. Emezek nem szeretnék, ha
cselédlánynak néznék, s ezért nem a szerdai
kimenőnapot kérik a naccságától, hanem a
csütörtökit. És nem a cselédoldalon sétálnak,
hanem a másikon. A cselédoldal a főtérnek az
Apolló előtti része, ők a másik oldalon sétál-
tak, a rendőrség oldalán. Ebből kifolyólag
úgy gondoltam, hogy az enyém legyen a csü-
törtöki kimenő… Így született meg és így él
tizenhetedik éve, sosem maradt ki; nemrég
New Yorkból küldtem át a heti penzumot, ott
voltam a feleségemmel.

– Egy fölöttébb aktuális téma: a migrán-
sok érkezése és befogadása. Hogyan látja
ezt történészként, európai magyarként?

– Az európai népek nagy többsége, akár a
germánokat veszem, akár a latinokat, így vagy
úgy egyszer bevándorolt erre a földrészre. Az
más kérdés, hogy 1000 év alatt kialakítottak
egy összefüggő, működő kultúrát. Most jön
egy olyan társaság, amelyik minden formában
különbözik tőlunk. Az nem baj, hogy külön-
bözik, az jó dolog, az a baj, hogy ezek az em-
berek nem hajlandók, nem is akarnak hallani
arról, hogy megváltozzanak, illetve valamit is
elfogadjanak abból, ami számunkra fontos.
Márpedig nemkívánatos az ellenség ittléte.
Ezek az emberek Kelet felé imádkoznak, de
Nyugatra vágynak, ma még ellenségesen vi-
szonyulnak hozzánk, látjuk: hosszú ideje asz-
szimilált hitemberek, akik nem találják meg a
helyüket, egyszerre és hirtelen felfedezik gyö-
kereiket, a nem európai gyökereiket, és egyet-
len ideológia nevében hajlandók-képesek
gyilkolni és öngyilkosok lenni. Ez a fajta ma-
gatartás nem Európára vall! A migránsok csak
akkor számíthatnak az európaiak jóindulatára,
ha hajlandók a minimális befogadásra, arra,
hogy elfogadjanak bennünket úgy, ahogy va-
gyunk. Én nem azt mondom, hogy mi va-
gyunk a létező világok legjobbika, de
valószínű, ez a fajta demokrácia, amit kitalál-
tunk magunknak, európaiaknak, ez még min-
dig a legjobban működő modell. Az összes
többi modell előbb vagy utóbb felrobban. Itt
ez a modell működik! Én romániai magyar-
ként azt mondom, hogy nekünk az jó, hogyha
itt demokrácia van, s abban bízom, hogy ha-
marabb fogunk megegyezni a románokkal,
mint teszem azt, a migránsokkal. 

– Díjak, elismerések...
– Kaptam egy Mikes Kelemen-díjat a hol-

landiai Mikes-körtől, kitüntetett a megyei ta-
nács, EMKE-díjat kaptam, három
Látó-nívódíjat, és havonta kapom a… vízdíjat. 

– Most beszéltünk a humorról… Kedves
Sebestyén-Spielman Mihály, Isten éltesse
sokáig! Mit kérne a jó tündértől, ha talál-
kozna vele Marosvásárhely utcáin?

– Elsősorban azt kérném a jó tündértől,
hogy hosszabbítsa meg az életemet addig,
ameddig a feladatomat be és el tudom vé-
gezni. És ehhez adjon annyi szellemi frisses-
séget, mint ami akkor volt, amikor 40 éves
voltam. S nem utolsósorban azt kívánnám: ne
lássam szenvedni szeretteimet, ne okozzak
nekik szomorúságot. Lássam a kis unokáimat
az érettségi előtt elballagni. Idehaza. Nem az
Antillákon.

– Úgy legyen!
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Székely Ferenc

Mondom a magamét, mert mondhatom
születésnapi beszélgetés a 70 éves sebestyén spielmann Mihály történésszel, íróval, ny. könyvtárossal



Románia csatlakozik 
az OECD Nukleáris 

Energiaügynökségéhez
Hivatalos meghívást küldött Romániának a Gazdasági Együttműködési

és Fejlesztési Szervezet (OECD), hogy váljon a Nukleáris Energiaügynök-
ség (NEA) teljes jogú tagjává – tájékoztatta pénteki közleményében az
Agerpres hírügynökséget a kormány.

Sorin Grindeanu kormányfő úgy nyilatkozott: üdvözli az OECD dön-
tését, és meggyőződése, hogy a NEA-hoz való csatlakozás mindkét fél
számára gyümölcsöző lesz. (Agerpres)
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Kihirdette Klaus Johannis ál-
lamfő pénteken az új kis- és
közepes vállalkozások indítá-
sát ösztönző, 2017/10-es
számú sürgősségi kormány-
rendeletet – jelentette be az
államelnöki hivatal.

A Start-up Nation elnevezésű
programot, amelyen keresztül ma-
ximum 200.000 lejes (csaknem
44.000 eurós) vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak az államtól az
induló kis- és közepes vállalkozá-
sok (kkv-k), április 25-én hagyta
jóvá a képviselőház. A támogatást a
2017. január 30. után indított cé-
gekre lehet igényelni. Nem jogosult
a támogatásra az a vállalkozó, aki-
nek a programba beírt cégen kívül
idén vagy tavaly még volt részvé-
nye másik, ugyanazon a területen
működő cégben.

A Start-up Nation keretében tá-
mogatott vállalkozóknak kettő he-
lyett elég csak egyetlen
munkahelyet biztosítaniuk, amelyet
az eredeti törvényjavaslattal ellen-

tétben nem három, hanem csak két
éven át kötelesek fenntartani.

Az ipari bizottság a módosítást
azzal indokolta, hogy miután 2017–
2020 között nőni fog a minimálbér,
két alkalmazott három éven át tör-
ténő foglalkoztatása 159 600 lejébe
kerülne egy vállalkozónak, ami a
projektre fordított befektetési alap
drasztikus csökkenését jelentené –
derül ki az alsóház jelentéséből.

A program ugyanis úgy működik
majd, hogy megtérítik a vállalkozók
által elvégzett befektetések árát.

A programban a termelési, az IT
és a kreatív szektor lesz előnyben,
ezeknek több pontot adnak az elbí-
rálásnál, mint a szolgáltatóiparnak
és a kereskedelemnek. Ugyanakkor
azok is több pontot kapnak majd,
akik frissen végzetteket vagy mun-
kanélkülieket foglalkoztatnak.

Romániában az összes vállalko-
zás 99 százaléka kkv, ezek állítják
elő a hazai össztermék (GDP) 60
százalékát, és ezek foglalkoztatják a
munkaerő 60 százalékát. (Mediafax)

Indulhat a Start-up Nation

Klaus Johannis államelnök azt
nyilatkozta hétfőn Brassóban,
hogy az elnöki hivatal még
elemzi a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról (RCA)
szóló törvényt.

„Még néhány napig dolgoznak
rajta, és biztos vagyok benne, hogy
az elnöki hivatal munkatársai meg-
alapozott álláspontot fogalmaznak
majd meg” – nyilatkozta Johannis.

A Biztosítási Közvetítő és Tanács-
adó Társaságok Országos Egyesülete
(UNSICAR) bejelentette hétfőn,
hogy ha az RCA-törvényt a jelenlegi
formájában kihirdeti az államfő,
akkor az Európai Bizottsághoz for-
dulnak, mert – meglátásuk szerint –
a jogszabály előírásai korlátozzák a
szabad versenyt.

„Sajnos ez a törvény nem közép-
és hosszú távra szól (…), hanem
rövid távon lerendez egy kérdést
egy nagyon szűk ügyfélcsoport ja-
vára, amely jelentős arányát okozza
a káreseteknek, és előnytelenül
érinti az ügyfelek nagyobbik hánya-
dát, különösen a természetes sze-

mélyeket” – fogalmazott Bogdan
Andriescu, az UNSICAR elnöke.

Döntő házként kedden fogadta el
a képviselőház a kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosításokról
szóló törvényt. A tervezetet 226
képviselő támogatta voksával, 25-
en ellene szavaztak, négyen tartóz-
kodtak. A jogszabály értelmében a
Pénzügyi Felügyelet (ASF) félé-
vente közzéteszi majd az RCA-köt-
vények referenciaárát.

A törvény azt is előírja, hogy a
biztosítótársaságoknak kötelessé-
gük tájékoztatni ügyfeleiket arról,
hogy milyen szempontokat vettek
figyelembe a biztosítási díjak kiszá-
mításakor, ugyanakkor a biztosítási
szerződés érvényességének lejárta
előtt 30 nappal értesíteniük kell a
gépjármű-tulajdonost a meg-
hosszabbítás lehetőségéről.

A jogszabály szerint a kárvallott
személy saját biztosítójához is for-
dulhat kártalanítási kérelmével,
ugyanakkor bevezeti a törvény a
biztosítók közötti közvetlen elszá-
molás lehetőségét. (Agerpres)

Még az elnöki hivatal elemzi 
az RCA-törvényt

Wolfgang Schäuble német
pénzügyminiszter és Bruno
Le Maire francia gazdasági
miniszter vezetésével
német–francia munkacso-
port alakult, amely javaslato-
kat dolgoz ki az Európai Unió
és az euróövezet továbbfej-
lesztéséről – jelentette be a
két miniszter hétfőn Berlin-
ben.

A munkacsoport célja egy „am-
biciózus roadmap” – menetrend –
elkészítése a két kormány júliusi
közös ülésére – áll a miniszterek
közös közleményében, amely sze-
rint Németországnak és Franciaor-
szágnak „döntő szerepet kell
vállalnia az EU megerősítésében”.

Az EU-ba vetett bizalom „visz-
szaszerzése konkrét és ambiciózus
projektek” révén lehetséges, ame-
lyek „igazi európai többletértéket”
képviselnek és megmutatják, hogy
az EU a „válasz részét” jelenti a
polgárokat az „egyre inkább globa-
lizált világban” foglalkoztató kér-
désekre – tették hozzá.

A munkacsoport felállításáról és
a javaslatok kidolgozásáról egy
héttel ezelőtt állapodott meg An-
gela Merkel német kancellár és
Emmanuel Macron francia ál-
lamfő. Mindketten jelezték, hogy
akár az EU működését szabályozó
Lisszaboni Szerződés módosítá-
sára is nyitottak.

Németországra és Franciaor-
szágra „különleges vezető felelős-

ség” hárul az euróövezet erősítésé-
ben – mondta Wolfgang Schäuble
a francia gazdasági miniszterrel
folytatott megbeszélése után.
Bruno Le Maire kiemelte, hogy
lendületre, „új dinamikára” van
szükség az euróövezeti integráció-
ban, mert az együttműködés elmé-
lyítése eddig nem volt
„kellőképpen gyors és egyenes vo-
nalú”. Sok a teendő, és ezeket
„együtt fogjuk elvégezni” – jelen-
tette ki a francia gazdasági minisz-
ter. Hangsúlyozta, hogy az övezet
tagországai által követett gazda-
ságpolitika „valódi összehangolá-
sára” van szükség. Mint mondta, a
német–francia páros intézményi
reformoktól, átalakításoktól sem
riadna vissza. Ezzel kapcsolatban
nagyon érdekes gondolatnak ne-
vezte a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) mintájára felépítendő euró-
övezeti valutaalap gondolatát.

Az EU és az euróövezet tovább-
fejlesztése mellett a német–francia
gazdasági együttműködést is to-
vább kell építeni, a munkacsoport
ezért a többi között közösen indí-
tandó beruházások lehetőségét is
megvizsgálja – mondta a francia
gazdasági miniszter. Aláhúzta,
hogy a párizsi vezetés kitart az ál-
lamháztartási hiány csökkentése
mellett, és nem azért, hogy „meg-
feleljen Brüsszelnek”, hanem
azért, mert ez a legjobb a francia
gazdaságnak.

Wolfgang Schäuble és Bruno Le

Maire közös közleménye szerint a
bizalom és az integráció egyaránt
kulcsfontosságú a gazdaságilag vi-
rágzó valutaunióhoz, amely az
utóbbi években tett „határozott lé-
pések ellenére még mindig meg-
szenvedi, hogy nem teljesedett ki
gazdasági szerkezete”.

A 19 uniós tagországból álló
övezet ugyan egyre inkább kilábal
a válságból, de még nem vala-
mennyi tagja jutott túl a nehezén,
és az övezet egésze „sérülékeny” a
makrogazdasági egyensúlytalansá-
gok, az alacsony maginfláció – az
energiaárak változása nélkül szá-
molt infláció – és a pénzügyi rend-
szer „jelentős mértékű
elaprózottsága” miatt – áll a közle-
ményben.

Németország és Franciaország
egyetért abban, hogy a „tényleges
gazdasági konvergencia” elérésé-
hez mélyebb gazdaságpolitikai in-
tegráció szükséges, ezért elsőrendű
fontosságú a bankunió kiteljesí-
tése, a tagállami szerkezeti refor-
mok folytatása, az
adósságcsökkentés és a vállalati
adózás összehangolása. Ez utóbbi
elem német kormányzati források
szerint nem azt jelenti, hogy Berlin
és Párizs azonos adókulcsok beve-
zetését sürgetné a vállalati adózás-
ban, hanem azt, hogy helyesnek
tartaná egy sáv bevezetését, ame-
lyen belül mindenki szabadon ala-
kíthatná a vállalati adózás
rendszerét. (MTI)

Elkezdődött az EU továbbfejlesztését célzó
német–francia javaslatok kidolgozása

Pénzügyi fegyelem tekinte-
tében kettős mércét alkal-
maz Európa – véli a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnöke, Liviu Dragnea.

A PSD vezetője arra reagálva
adott hangot eme véleményének,
hogy az Európai Bizottság figyel-
meztetésben részesítette hétfőn
Romániát, amiért 2016-ban jelen-
tősen eltért középtávú költségve-
tési célkitűzéseitől, ugyanakkor
javaslatot tett a Tanácsnak: ajánlás-
ban kérje az országot, hozza meg a
szükséges intézkedéseket az észlelt
eltérés megszüntetése érdekében.
Az EB hétfői közleménye azt is
megjegyzi, ez az első alkalom,
amikor élnek ezzel az eljárással,
amelynek célja lehetővé tenni az
érintett ország számára a korrek-
ciós intézkedések meghozatalát,
elkerülve ezáltal a túlzottdeficit-el-
járás elindítását.

„Pénzügyi fegyelem tekinteté-
ben kettős mércét alkalmaz Eu-
rópa. Amikor Franciaországban
vagy Spanyolországban az állam-
háztartási hiány meghaladja a 3%-
os küszöbértéket, nem haragszik
meg senki. Amikor viszont EU-
szinten Románia jegyzi a legna-
gyobb gazdasági növekedést,
egyesek ismét megszorításokat
kezdenek emlegetni, többé-ke-
vésbé pontos becslések alapján. Én
úgy gondolom, hogy a szabályok-
nak egyformán kellene vonatkoz-
niuk mindenkire. Romániában
kétszer-háromszor-négyszer kiseb-
bek a bérek, mint más európai or-
szágokban. Emelnünk kell a
fizetéseket, hogy megakadályoz-
zuk a fiatalok elvándorlását” – fo-
galmazott egy Facebook-
bejegyzésben Liviu Dragnea.

Pártja sajtóközleményt is kibo-
csátott a téma kapcsán. Ebben Ad-
rian Dobre szóvivő kijelenti: a

PSD által felvállalt és a kormány-
programba foglalt intézkedésekkel
is tartani tudja az ország az Euró-
pai Unió Stabilitási Paktuma által
előírt 3%-os államháztartási hiány-
célt. „Ezen intézkedések hiányá-
ban egyre nagyobb
munkaerőhiánnyal kellene meg-
küzdenie az üzleti szférának. Na-
gyon nehéz itthon maradásra bírni
egy frissen végzettet úgy, hogy há-
romszor-négyszer kisebb bért ígé-
rünk neki, mint más országokban”
– idézi Dobrét az alakulat közle-
ménye.

Ez kitér arra is, hogy az év első
három hónapjában jegyzett 5,7%-
os gazdasági növekedés ráerősít a
kormányprogramba foglalt intéz-
kedések hatékonyságára, „ilyen
körülmények között pedig a költ-
ségvetési megszorításokra utaló ja-
vaslatok egyáltalán nem
tekinthetők megalapozottaknak” –
mutat még rá a közlemény.

A PSD említést tesz arról is,
hogy az évek során több ízben is
jelentős eltérést jegyeztek az Euró-
pai Bizottság előzetes becslései és
a valós gazdasági adatok között.
PNL: Dragnea téved

A PSD elnöke téved, amikor azt
állítja, hogy a pénzügyi fegyelem
tekintetében kettős mércét alkal-
maz Európa – nyilatkozta hétfő
este a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) szenátora, a felsőház pénz-
ügyi-költségvetési bizottságának
alelnöke, Florin Cîţu.

A szenátor szerint Dragnea
„nem kellőképpen tájékozott”,
mert az Európai Bizottság ugyan-
azt a mércét alkalmazta Romániá-
val szemben 2008-ban, 2009-ben
és 2010-ben is, amikor Olaszor-
szággal, Spanyolországgal, Né-
metországgal és Franciaországgal
együtt túllépte a költségvetési hi-
ánycélt.

„Ezek az országok azonban erő-
feszítéseket tettek, és sikerült csök-
kenteniük államháztartási hiá-
nyukat. Németország már két éve
költségvetési többlettel rendelke-
zik, Franciaországban 3% alatti a
deficit, és így tovább. 2015-ig Ro-
mánia követte az EB-vel és a Nem-
zetközi Valutaalappal közösen
megszabott célkitűzést, utána
azonban elkezdtünk eltérni ettől.
Szóval Dragnea úr csak tájékozód-
jon jobban. Az EB ugyanazt a mér-
cét alkalmazza minden országgal
szemben, mi vagyunk azok, akik
eltértünk egy közösen elfogadott
programtól” – fogalmazott Cîţu.
EB: megmaradnak a gazdasági
válság örökségei az EU-ban

Az Európai Unió (EU) és az eu-
róövezet gazdasága rugalmas
marad az idén, ám folytatódik a
termelékenység lassulása, megma-
radnak a gazdasági válság öröksé-
gei, beleértve a tartós
egyenlőtlenségeket, miközben hat-
nak rá a külső tényezőkből fakadó
bizonytalanságok is – közölte az
Európai Bizottság a 2017-es euró-
pai szemeszter hétfőn közzétett ta-
vaszi jelentésében.

A brüsszeli testület tájékoztatása
szerint a tagállamoknak ki kell
használniuk a gazdasági fellendü-
lés által felkínált lehetőséget gaz-
daságuk alapjainak megerősítésére
azáltal, hogy megvalósítják az eu-
rópai szinten meghatározott leg-
fontosabb gazdasági és társadalmi
terveket.

Az Európai Bizottság jelenté-
sében arra szólította fel a tagálla-
mokat, hogy ösztönözzék a
beruházásokat, hajtsanak végre
strukturális reformokat és állam-
háztartásukat megerősítve folytas-
sanak felelős költségvetési
politikát. (hírösszefoglaló)

Kettős mércével vádolja Brüsszelt 
a PSD elnöke

Szerkesztette: Benedek István
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A marosvásárhelyi református temető vi-
tathatatlan művészettörténeti értékére előbb
Pálmay József és Kelemen Lajos, majd
Csekme István hívta fel a figyelmet, de az
utóbbi időben több helyi lapban, valamint a
világhálón közzétett cikk írója is kiemelte a
város történetében elfoglalt jelentős helyét.
Feltűnő azonban, hogy az említett kiadvá-
nyok, cikkek egyike sem fektet hangsúlyt a
temető évszázadokon átívelő fejlődéstörténe-
tének bemutatására. Csupán Farczádi Elek
közöl a marosvásárhelyi református egyház-
község életéről írott művének kéziratában
erről egy rövid összefoglalót.
A temetőkert kialakulása és fejlődése

Az eddigi kutatások azt bizonyítják, hogy
a marosvásárhelyi református temető létre-
jötte Nagy Szabó Ferenc krónikaíróhoz fűző-
dik, aki – saját feljegyzései szerint – 1617
januárjában a korán elhunyt Istók nevű fia
számára Kolozsvárról hozatott koporsókövet
az általa vásárolt és elkerített sírkertben állí-
totta fel. A város vezetése a sírkert melletti
telken ugyancsak temetkezési helyet alakított
ki. A krónikás jóvoltából a két telek röviddel
ezután egybeolvadt, és a református egyház
tulajdonába került. 1638-ban már biztosan az
egyház gondozásában volt, hiszen ekkor je-
lenik meg először az egyházi számadásokban
is. A temetőkert jelentősebb bővítése már
1643-ban megtörtént, amikor Batizi János
lelkipásztor özvegye, Homonnai Zsófia, ma-
jorjának felső részét az eklézsiának adomá-
nyozta. 

A kis kiterjedésű temetőkertet sánc, illetve
fonott „töviskerítés” vette körül, főbejáratát
pedig fakapu védte. A szerény kivitelezésű
építmények gyakran javításra szorultak. A
csekély értékű beavatkozások a 17. századi
egyházi számadásokban folyamatosan nyo-
mon követhetők. A korszak legnagyobb be-
ruházását 1698-ban jegyezték fel. Ekkor
készült el ugyanis a temető ma is használat-
ban lévő cintermének korai változata, Halmá-
gyi Mihály bírósága alatt. Az építkezés
költségeit (a mestergerendán található felirat
szerint) özvegy Weér Judit fedezte, aki férje,
a zernyesti csatában elesett Teleki Mihály er-
délyi kancellár emlékére tett jelentős ado-
mányt az egyház javára. A levéltári források
korábbi ravatalozót ugyan nem említenek, de
feltételezhetően létezett, ugyanis 1682-ben
egy ismeretlen egyházfi a temető számára 48
dénárért székeket csináltatott. Az új cinterem
1698. október 30. és december 31. között ké-
szült el, és 216 forint 56 dénárba került. A
Theatrumként is említett építményt deszka-
kerítéssel kerítették el, a 18. század első fe-
lében pedig több alkalommal is
megjavították. 

1748-tól a források egy külső és egy belső
temetőkertet említenek, ami egyrészt a teme-
tőnek a sírokat magába foglaló részére, más-
részt pedig az azon kívül eső, megművelés
alatt lévő parcellákra vonatkozhatott. Az
utóbbi jelenthette az ún. ütközőzónát a te-
mető és a szomszédságában lévő közönséges
és magánterületek között. E terület markán-

sabb kijelölése végett építtetett a konzisztó-
rium 1749-ben az ott húzódó temetősánchoz
egy kis kaput és egy láb (magas) kerítést. 

A tárgyalt időszak utolsó területbővítését
nem a sírok számának növekedése, hanem
gazdasági érdekek indokolták. Ezt szem előtt
tartva vásárolta meg 1753 áprilisában az egy-
ház 60 forintért a helyi jezsuitáknak a Refor-
mátus Cemeteriumban lévő puszta
földecskéjét, „melynek egy felől való vici-
nussa Marosvásárhelyi Civis Circumspectus
Bányai Ferencz Uram kertje, másfelől pedig
ugyan az említett Tekintetes Ref. Eklézsia te-
metőhelye”. A megvásárolt parcella felhasz-
nálásáról az 1773-ban összeállított
vagyonleltárból értesülünk, amely a temető-
kertben lévő parcelláról és épületekről is
részletes leírást ad. Eszerint: „Vagyon a vá-
rosnak napkelet felöl való részén egy temető-
kert, melyben vagyon zsendely fedél alatt,
deszkakerítésben temetési alkalmatosságra
épített szín. Ennek egyik felén vagyon építve
egy faház, melyben most laknak az órás és a
temető gondviselője. Ezen temetőkertben va-
gyon három darab taxás dohányföld” (a je-
zsuitáktól vásárolt parcella). A temető
kerítésén belül is volt egy darab dohányföld,
amelyet évenként az órás bérelt. A kerítésen
kívül egy szalmafedeles faház is épült, ame-
lyet élete végéig Keszi György özvegye hasz-
nálhatott. A faház mellett az egyház egy
házhellyel is rendelkezett, amelyet Gál Er-
zsók – tisztességes eltemetése fejében – ado-
mányozott az egyháznak. Az összeírás
magáról a sírkertről nem tesz említést, ahogy
az 1779-es vallatási jegyzőkönyv sem, de
utóbbi pontosan meghatározta a temető ak-
kori oldalainak a hosszúságát. Ennek értel-
mében a temetőkertnek a Farkas utcából
nyíló kaputól a Szakáll Szárasztó sáncig ter-
jedő része 1431/2 erdélyi öl hosszú volt. A
kápolna melletti országúttól az ispotály irá-
nyába keresztülhaladó oldalnak 133, míg a
Farkas utcai polgári telkek vége fölött, a te-
metőszín mellett elhaladva, a Görög Márton
háza ellenébe levő országútig húzódó oldal-
nak a hossza 1571/2 öl volt. Végül a temető-
nek a Görög-féle házzal párhuzamosan fekvő
temetőpalánktól Hints Lőrinc telkéig húzódó
oldala 83 öl hosszúságú volt. Ennek alapján
megállapítható, hogy ebben az időszakban a
temetőkert valamivel több mint öt hektár te-
rületen feküdt, és további bővítésére már csak
1808-ban, Nemes György főgondnoksága
idején került sor. 
A temető felügyelete és hasznosítása

A temetőkert fölött a református egyház
rendelkezett, jó működéséről és karbantartá-
sáról pedig a konzisztórium által kijelölt egy-
házfi gondoskodott. A vizsgált időszakban
összeállított egyházi számadások egyértel-
műen alátámasztják, hogy a temetőben vég-
zett építkezésekhez és a javításokhoz
szükséges nyersanyagok beszerzése, a mes-
teremberek és napszámosok felfogadása,
élelmezése, a munkálatok felügyelete, illetve
az elvégzett munkáért járó díjak kifizetése is
az egyházfi feladatkörei közé tartozott. Szá-
mos esetben a munkából ő maga is kivette a

részét. Ugyanakkor kötelessége volt a temet-
kezések jó rendjét is fenntartani, illetve adott
esetben, az elöljáróság megbízásából a teme-
tés menetét lebonyolítani. Jól példázza ezt
Kincses Márton egyházfi 1776-os számadása,
amelyben egy szegény ember eltemetéséhez
szükséges költségeket az alábbiakban sor-
jázza: „Szegény ember meghalván, a tisztelt
uraimék parancsolatjából eltemettük, 24
dénár. Koporsónak adtam hat szál deszkát, a
koporsóhoz vettem 50 lécszeget, 17 dénár.
Gyertyát vettem a virrasztóknak, 6 dénár. A
sírásóknak s a virrasztóknak borra 25 dénár.
Sírásóknak kenyeret, 27 dénár. Négy deáknak
adtam 25 dénárt. A harangozónak 24 dénár,
a kántornak 12 dénár”. 

A temetőben lévő sírok viszonylag kis
száma miatt a terület legnagyobb részét szán-
tók és kaszálók, később pedig dohányföldek
és kertek tették ki, melyeket az egyház bérbe
adott vagy megművelt. A földterületek mű-
veltetéséről, a bérek beszedéséről, illetve a
termény hasznosításáról is az egyházfi gon-
doskodott. Ezekről pontos költségvetést ké-
szített, amelyet a konzisztórium által kijelölt
bizottság vizsgált felül. Ő felelt ugyanakkor
a 18. század folyamán felépített lakóházak ta-
xájának beszedéséért, a bérlők és a temető-
kertbe járók jó magaviseletéért is. Erre
szükség is volt, mert az oda tanulni járó kol-
légisták és gyerekek rossz magaviseletükkel
sok esetben jelentős károkat okoztak. Az
1781. évi presbitergyűlési jegyzőkönyvben
találjuk az első olyan konzisztóriumi határo-
zatot, amely a tanulóknak a temetőkertből
történő kitiltásáról döntött. 

Mivel a temetőőr fogalmával csak a 1800-
as évek első felében találkozunk, a temető-
kert felügyeletének és takarításának
feladatkörét – a házak felépítését követően –
az egyház vezetése lassacskán a bérlőkre ru-
házta át. 1797-ben Gombkötő Szatmári Jó-
zsef azzal az ígérettel kérte a konzisztórium
hozzájárulását ahhoz, hogy a temetőben lévő

házat továbbra is bérelhesse, hogy a rábízott
feladatokat azontúl is pontosan ellátja. Az
elöljáróság döntése értelmében ő és lakótársa
(Csizmadia Nagy György) olyan feltétellel
maradhattak, hogy a cinterem körüli takarí-
tást és a temető felügyeletét továbbra is ellát-
ják. A lakók a házak körül kialakított
kertecskéket is bérbe vették és megművelték,
sőt esetenként a bérüket a temetőkertben vég-
zett közmunkával rótták le, amint az egy
1778-ban összeállított számadásból is kide-
rül: „Vászi István is dolgozott házbeli bérbe,
14 napokat, pénzt pedig nem fizetett”. 
A temetések

A temetések évenkénti száma az egyházi
számadásokban közölt harangoztatásokból

elég pontosan megállapítható. Így például
1644-ben 31, 1658-ban 50, 1778-ban pedig
szintén 31 halottért fizettek a hozzátartozók
harangoztatási díjat. Ennél természetesen va-
lamivel több volt az elhunytak száma, mert
nem mindenki tudta ezt a taxát kifizetni, bár
ez esetben (mint a korábban említett szegény
ember halálakor) előfordult, hogy a költséget
az egyház fedezte. Az elhunytak temetéséről
a hozzátartozók, az egyházi szolgálatban lévő
személyek temetéséről pedig az eklézsia gon-
doskodott. A forrásokban először Dállyai
György kántor 1714 júliusában történt teme-
téséről találunk részletes leírást. A kántor te-
metési költségeit az eklézsia fizette. A tetemet
szurokkal és viasszal bélelt koporsóban he-
lyezték el, és a cinteremben ravatalozták fel.
A koporsót a temetésig fizetett emberek őriz-
ték éjjel-nappal, fölötte pedig virrasztottak. A
halottnak írott fejfát faragtattak. A temetés
közben az ott összegyűlt koldusoknak és sze-
gényeknek alamizsnát osztottak, utána pedig
a résztvevők halotti tort ültek. A korabeli ira-
tok további részleteket tartalmaznak Szoko-
lyai István prédikátor (1720), egy kántorné
(1726), Benkő Ferencz (1745), valamint 
Kapronczay György prédikátor (1746) teme-
téséről. Utóbbi esetében a számadást készítő
egyházfi a temetkezéseknél használt kelléke-
ket is megemlíti (szemfedélre való gyolcs,
koporsóborító gyolcs, violaszínű tafota, zo-
máncos fekete szeg). A temetéshez szükséges
kellékeket kezdetben minden család maga
szerezte be, majd 1790-től akár bérelhette is.
Gróf Iktári Bethlen Kata halála után ugyanis
a leszármazottak egy háromrészes, holttestek
alá való karmazsin selyem derékaljat és két,
rojtos selyemgombokkal díszített párnát aján-
dékoztak az eklézsiának azzal a feltétellel,
hogy azok fizetség ellenében az igénylők szá-
mára kiadhatók legyenek. A temetési szertar-
tást végző lelkészek szolgálatáról ebből az
időszakból nincsenek adataink. Ennek elle-
nére Farczádi Elek állítja, hogy hosszúak és
körülményesek voltak.

A Nagy Szabó Ferenc által létrehozott te-
metőkert a 18. század végére már a város szá-
mos közismert személyiségének nyughelyéül
szolgált, akik közül egyeseknek a sírköve (pl.
Nagy Szabó Mihály városbíró, Egyedi Szőcs
István céhmester) a mai temetőkert művé-
szettörténeti értékeinek tárát gazdagítja. 

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József lelkipásztor

500 éves a reformáció
A református temető a 17–18. században

Berekméri Árpád Róbert

Régi sírkövek a református temetőben

A református temető ravatalozója                                                                                                                                                                                                                       Fotó: Nagy Tibor



Július 9–29. között a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége 25. alkalommal
szervezi meg a Bolyai Nyári Akadémiát,
melynek továbbképzéseire a Kárpát-me-
dencei magyar oktatási rendszerben dol-
gozó szakképzett pedagógusok
pályázhatnak. Az ünnepi megnyitóra jú-
lius 10-én, hétfőn kerül sor a csíkszeredai
Apáczai Csere János Pedagógusok Házá-
ban

A pályázó 12 szekció 16 csoportjának jegyzéke
közül választhat, és a meghirdetett célcsoportnak
megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie, kivé-
telt képez a játék hete program. A szakképzés nél-
küli, helyettes pedagógusok pályázatát csak
betöltetlen helyek esetében tudják elfogadni. Je-
lentkezni online lehet a pályázati adatlap pontos
kitöltésével, mely május 8-ától elérhető a
www.rmpsz.ro oldalon. Feliratkozási időszak:
2017. május 8 – június 16. A pályázatok elbírá-

lása június 16-tól folyamatosan történik. Minden
pályázó tájékoztatást kap az elbírálás eredményé-
ről a pályázati adatlapon megadott ímélcímre, a
résztvevők jegyzékét pedig június 30-ig közzéte-
szik az RMPSZ honlapján is (www.rmpsz.ro). Az
RMPSZ-tagsággal rendelkező romániai résztve-
vők, valamint a többi Kárpát-medencei pedagó-
gusszervezet (SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE,
VMPE, HMPF és MPE) tagjai számára – pályá-
zati forrásból – ingyenes ellátást (szállás, étkezés)
biztosítanak, az útiköltséget nem térítik meg.

A részvételi díjat (képzésenként 100 lej) idén
is az RMPSZ folyószámlájára kell befizetni jú-
nius 30-ig. A hallgatók számára a program befe-
jeztével magyar nyelvű részvételi oklevelet
állítanak ki. További információk a Bolyai Nyári
Akadémia 2017-es képzéseiről a www.rmpsz.ro
honlapon találhatók. Kapcsolattartó Pöllnitz Ilona
programkoordinátor, tel: +40 728-297-095, e-
mail: sztok@rmpsz.ro. (sz.p.)

A Bolyai Nyári Akadémia pályázati felhívása
Legyen játék a tanulás!

Az Udvartér Olvasó- és Alkotótá-
bor új és egyedi színfolt a nyári
diáktáborok palettáján. A tábor
szervezője a kézdivásárhelyi Kéz-
diszékért Egyesület, háttérintéz-
ményei a kézdivásárhelyi Strázsa
Kulturális Egyesület és a Vigadó
Művelődési Ház.

A kéthetes tábor július 31 – augusz-
tus 12. közt zajlik a Hargita megyei Har-
gitafürdőn, a Tirol Panzióban.
Célcsoport a 14-18 évesek generációja
Magyarországról, Erdélyből és Moldvá-
ból. A kéthetes együttlét ideje alatt a tá-
borozók közösségi élményben
részesülnek. Ehhez jelentősen hozzájá-
rul a gondosan kiválasztott helyszín és
a tábori program részét képező kétnapos
autóbuszos kirándulás a Gyimeseken
keresztül Moldvába. Idén író-olvasó-,

dráma-, összművészeti (kézműves- és
ökoműhely), zene-, önismereti és médi-
aműhelyt működtetnek. A szervezők
szándéka Erdélyben is meghonosítani a
magyarországi kéthetes olvasótáborok
kultúráját, kibővítve azt az erdélyi élet-
térből adódó üzenettel. A tábor alapvető
feladata közösség-, tudás- és értékrend-
építés, az összetartozás tudatának erősí-
tése, az aktív társadalmi
felelősségvállalás szerepének tudatosí-
tása önismeretfejlesztéssel és pályavá-
lasztási orientációval társítva.
Részvételi díj: június 15-ig való jelent-
kezéssel: 400 lej.

Jelentkezés és további tájékoztatás: e-
mail: udvarteralkototabor@gmail.com
telefon: 0724-541-246 (Ferencz Éva tá-
borszervező). Facebook: https://web.fa-
cebook.com/udvarteralkototabor/

Hargitafürdői táborozás
Udvartér alkotótábor

A jelenlegi sajátos, a román–
magyar együttélés jogi prob-
lémái által szabdalt erdélyi
közéletben úgy gondoljuk,
nem mellékes megjeleníteni
egy olyan kettős identitású,
román–magyar ügyvéd élet-
útját, munkáját és tevékeny-
ségét, amelynek hatásai
mind a múltban, mind a je-
lenben érintik mindkét nem-
zetet. 

Gozsdu Manóról (Emanuil
Gojdu) van szó. Kettős, román–
magyar identitásáért mindkét rész-
ről sok kritikusa volt, pedig
mindkét nemzetnek óriási szolgá-
latokat tett mind tevékenysége,
mind a nevét viselő magánalapítvá-
nya által, amint azt az alábbiakban
látni fogjuk.

Gozsdu Nagyváradon született
1802. február 9-én. Apja Atanasie
Gozsdu, macedón eredetű román
gazdag marhakereskedő, anyja a
bihari Ana Poynar volt. Otthon ro-
mánul, ügyfeleikkel görögül, ma-
gyarul és szerbül beszéltek. A
középiskolát a nagyváradi pre-
montrei gimnáziumban és az egri
érseki gimnáziumban végezte,
majd Nagyváradon és Pozsonyban
szerzett jogi oklevelet. 1824-ben a
pesti egyetemen szerzett diplomát,
majd ugyanitt Vitkovics Mihály
mellett volt ügyvédjelölt. Jellemző,
hogy Vitkovics mind a magyar,
mind a szerb irodalomban mint iro-
dalmár is ismert, kettős kötődésű
ember volt, irodája a pesti irodalmi
élet egyik központja volt.

Budapesten ismerkedett meg a
fővárosi macedoromán családok-
kal, valamint az erdélyi és magyar-
országi román értelmiséggel, és
barátságot kötött Andrei Şaguná-
val. 1826-ban magyar nyelvű ver-
sei jelentek meg a Szép-Literatúrai
Ajándékban. Nagy vagyonát főleg
bűnügyi perekből szerezte.

Nagyon érdekes, hogy 1827-
ben, román–szerb kötődésű
ügyvédként a pesti ügyvédek kö-
zött elsőként vezette be a latin he-

lyett a magyar ügykezelési nyelvet. 
Erről Nyáry Krisztián az

Index.hu-n 2016. 06. 04-én megje-
lent írásában így beszél: „Az or-
szág történelmében először,
1826-ban magyar nyelven adott be
ügyvédi keresetlevelet a törvényben
előírt latin helyett. Szokatlanul ha-
zafias tettnek számított ez, amely tíz
évvel előzte meg magyar hivatalos
nyelvvé nyilvánítását. A városi ta-
nácsban helyet foglaló német ajkú
polgárok nem is örültek neki, annál
inkább a pesti magyar írók, a 24
éves jogász barátai. A magyar nyel-
vért kiálló ügyvédet Gozsdu Manó-
nak hívták, és románnak született.
Egyszerre tartotta magát jó ma-
gyarnak és jó románnak. Ő lett az
erdélyi és magyarországi románság
legfontosabb mecénása, akinek
örökségén még halála után 140
évvel is pereskedett Magyarország
és Románia. Életében a román na-
cionalisták a magyarokat kiszol-
gáló árulónak tartották, a magyar
nacionalisták pedig román szepa-
ratistának. Ő azt vallotta, hogy a
két nép összefogásra van ítélve.”

Mindezt tette azért, mert érde-
kelte a közélet, amelynek formálá-
sában részt is vett, ezen belül is
kiemelt figyelmet fordított a nyelv-
használatra, amely törekvés jelen-
leg, fordított alapállásban a
romániai magyar közösség jogos
igénye. Érdekes és tanulságos pa-
radoxon – a jelenlegi helyzetből
visszatekintve –, hogy a magyar hi-

vatalos és szakmai nyelv térhódítá-
sáért Magyarországon egy román
származású jogász harcolt az –
akkor még – német többségű Bu-
dapesten… Mellesleg az akkori
törvények szerint a beadvány a ma-
gyar nyelv használata miatt tör-
vényellenes volt.

1848 tavaszán egy ideig részt
vett a magyarországi és erdélyi or-
todox egyház egyesüléséért folyó
küzdelemben. 1848. június 24-én,
a képviselőházi választásokon ve-
reséget szenvedett Eftimie Murgu-
val szemben az oravicai
kerületben. Ezután visszavonult az
aktív politizálástól. Az Októberi
diploma kibocsátása után, 1861
elején kinevezték Krassó vármegye
főispánjává. Az első vármegyei
közgyűlést 1861. február 27-én az
ő elnökletével tartották meg, ezen
a román többségű törvényhatósági
bizottmány részletesen szabályozta
a hivatali nyelvhasználatot. Az év
nagyobb részét azonban az Ország-
gyűlés felsőházának vitáin töltötte,
amely az ülésszak kezdetén titká-
rává választotta. Novemberben, az
Országgyűlés feloszlatása után le-
mondott a főispáni tisztségről. Po-
litikai és főleg az 1848-as
tevékenységéről később beszélünk.

1854-ben fölosztotta a budapesti
Király utcai telket, amelyre később
egy sor raktárépületet emelt, erre a
telekre építette a nevét viselő ala-
pítvány 1901-ben a ma Budapest
egyik legfelkapottabb szórakozási
(és nem csak) központjaként ismert
Gozsdu-udvart.

Hangsúlyos közéleti, szakmai és
jótékonysági tevékenysége során
szép lassan a budapesti román szel-
lemi elit vezetője lett, véleményé-
nek súlya volt az egész
magyarországi románság körében.
Tevékenységére jellemző, hogy
mindkét nemzetet támogatta, meg-
vásárolt például a Magyar Tudós
Társaságnak egy ritka régi magyar
okiratot, vagy finanszírozta a
Budai Egyetemi Nyomda román
nyelven kiadott műveit. Jelen
anyag megírásakor Nyáry Krisz-
tián hivatkozott műveit, valamint a
Wikipedián fellelhető információ-
kat használtuk fel. 

(Folytatjuk)

„Jobb román és jobb magyar hazafi, mint én,
nem létezik” – Gozsdu Manó (Emanuil Gojdu)

– Jogtörténeti betekintés (I.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Gozsdu – Barabás Miklós festménye 
Forrás: Wikipedia

A Tulajdonosi Társulások
Maros Megyei Szövetsége
közleményben tájékoztatja a
lakótársulások ügyintézőit
arról a törvény által szabályo-
zott lehetőségről, amellyel az
adósságok behajtása átru-
házható a szolgáltatóra.

A közlemény szerint a szövetség
olyan megoldásokat keres, ame-
lyekkel megelőzhető a hátralékokat
felhalmozó ingatlanokban a kollek-
tív büntetés elve, éspedig az, hogy
a nagy tartozásokat felhalmozó
lakók miatt a rezsiköltség törleszté-
sével napirenden lévők is szenved-
jenek a főcsapok elzárása nyomán.

Amint a Rus Dumitru elnök kéz-
jegyével ellátott közleményből ki-
derül, a 2015. évi 224-es törvénnyel
módosították a 2006. évi 241-es tör-
vény 32. cikkelyét, amely a vízszol-
gáltatásra és a szennyvízhálózat
működtetésére vonatkozik. 

A 2015-ös törvény leszögezi,
hogy a tulajdonosi társulások áten-
gedhetik a szolgáltatónak a tartozá-
sok behajtását a több lakrészből álló
ingatlanokban. A tartozások behaj-
tása ezáltal a szolgáltatóra hárulna
olyan esetekben is, amikor az adós-
ságot felhalmozók ellen bírósági el-
járást kell indítani, így ez alól
mentesülne a lakótársulás.

Ugyanaz a törvény megtiltja a
szolgáltatónak a vízszolgáltatás
megvonását, amennyiben a szolgál-
tatónak való adósságátengedési el-
járást kezdeményezték. A szövetség
felhívja a lakótársulások ügyveze-
tőinek a figyelmét arra, hogy idő-
ben törlesszék a víz- és
szennyvízszolgáltatás számláit,
ugyanakkor a törvény által biztosí-
tott lehetőségre is, amellyel kérhetik
a tartozások behajtásának átruházá-
sát a szolgáltatóra. (pálosy)

A kollektív büntetés elkerülése
A tartozások behajtása 

átruházható

A Maros Megyei Területi Mun-
kaügyi Felügyelőség munkatársai
április folyamán a munkaviszonyo-
kat 67 helyszínen ellenőrizték, hogy
kiszűrjék a be nem jelentett foglal-
koztatottakat. Az ellenőrzések során
13 olyan személyt azonosítottak,
akik törvényes formaságok nélkül
dolgoztak – kereskedelemben, bá-
rokban, textiliparban, futárszolgá-
latnál és pékségekben –,
ugyanakkor 30 olyan személyt is,
akik be nem jelentett szolgáltatást
végeztek. 28 gazdasági egységet
bírságoltak meg, közülük hetet be
nem jelentett munkáért. Az ellenőr-
zések során a felügyelők 36 bírsá-
got róttak ki, közülük 22

figyelmeztető jellegű és 14 bírság,
melyek összértéke 161.000 lej,
ezenkívül 209 esetben a tapasztalt
hiányosságok orvoslására irányuló
kötelező jellegű intézkedésre utasí-
tották az érintett vállalkozások ve-
zetőségét. 

A kenyeret és péksüteményeket
előállító egységekben öt személyt
foglalkoztattak törvényes formasá-
gok nélkül, ezért hat bírságot róttak
ki, közülük három figyelmeztetést
és három büntetést 51.500 lej érték-
ben, ugyanakkor 22 hiányosságot
fedeztek fel, amelyeket orvosolni
kell – áll az Andrei Mureşan főfel-
ügyelő kézjegyével ellátott közle-
ményben. (sz.p.p.)

Ellenőriztek a munkaügyi felügyelők
A feketemunkáért bírságoltak



Az Ajax és a Manchester United
játssza a 2016–2017-es Európa-
liga-idény döntőjét ma este. A hol-
landok a tizedik, az angolok a
hetedik nemzetközi kupafináléjukra
készülnek, és 2013 óta először nem
spanyol csapat nyer meg egy soro-
zatot.

Az Ajax az 1996-os BL-döntő
után 21 évvel jutott ismét nemzet-
közi kupadöntőbe, akkor a Juventus
ellen tizenegyesekkel maradt alul az
amszterdami gárda. Nyerni leg-
utóbb még egy évvel korábban tud-
tak a hollandok, a Milan elleni
BL-döntőt Patrick Kluivert gólja
döntötte el. Abban az Ajaxban
Danny Blind volt a csapatkapitány
– fiaik, Justin Kluivert és Daley
Blind (MU) pedig egymás ellen
léphetnek pályára az El-döntőben –
napra pontosan 22 évvel az említett
BL-döntőt követően.

Az Ajax és a Manchester United

ütközete a harmadik UEFA-
kupa/EL-finálé lesz, amelyben hol-
land és angol együttes csap össze.
Az 1973–1974-es kiírásban a Feye-
noord az idegenbeli 2-2 után otthon
2-0-ra legyőzte a Tottenhamet, míg
az 1980–1981-es fináléban az Ips-
wich Townnak a hazai 3-0 után az
idegenbeli 2-4 is belefért az AZ
ellen.

A „vörös ördögök” az első
UEFA-kupa/EL-döntőjükre készül-
nek, az amszterdamiak a máso-
dikra, utóbbiak az 1991–1992-es
idényben a Torino otthonában két-
szer is vezetve 2-2-es döntetlent
értek el, így az otthoni gól nélküli
iksz a hollandok sikerét jelentette.

Az angolok a hetedik nemzetközi
kupadöntőjük előtt állnak, a 2010–
2011-es BL-sorozat óta először ju-
tottak be egy európai sorozat
fináléjába. A hollandoknak a tizedik
következik – mindössze a nyolca-

dik csapat az Ajax, amelynek össze-
jött a két számjegyű „döntőmennyi-
ség”.

A Manchester United számára
azért is fontos lenne a győzelem,
mert a Premier Ligában a Totten-
hamtől elszenvedett vereséggel el-
dőlt: José Mourinho együttese nem
végez az első négyben a bajnokság-
ban, így már csak az Európa-liga
megnyerésével van esélye kihar-
colni a BL-indulást. 

A mostani kupafináléval megsza-
kad ugyanakkor a spanyol hegemó-
nia, a 2013-as európai Szuperkupa
(Bayern München) óta ugyanis
minden európai sorozatot spanyol
csapat nyert meg. Bár a BL-ben a
Real Madrid révén még állnak a
spanyolok – a Juventusszal csap
össze a címvédő –, a mostani EL
már nem az övék.

Svédország nyerte meg a jégko-
rong-világbajnokságot, miután a
vasárnap esti, kölni döntőben szét-
lövéssel jobbnak bizonyult Kana-
dánál. A délutáni helyosztón
Oroszország diadalmaskodott
Finnország ellen.

Ami a svédeknek nem sikerült
három emberelőnyből, az összejött
a második emberhátrányban: Vic-
tor Hedman révén a 40. percben
gólt lőttek. A svédek előnye a 42.
percig tartott ki, Kanada ember-
előnyből egyenlített. A gólt Ryan
O’Reilly szerezte. A továbbiakban
aktívabb volt a kanadai válogatott,
amely kapura is több veszélyt je-
lentett, a svédek kapusa, a New
York Rangers légiósa, a 35 éves
Henrik Lundqvist azonban jól tel-
jesített. Mivel a hosszabbítás húsz
perce sem hozott döntést, követke-
zett a szétlövés. A kanadaiak közül
mind négy játékos rontott – Lundq-
vist háromszor védett –, miközben
négy svéd közül kettő sikeres volt.

Svédország tizedik alkalommal
nyert vb-t, amúgy már a 46. vb-
érmét gyűjtötte be. Az északiak
legutóbb 2013-ban diadalmaskod-
tak, az előző két évben még az elő-
döntőről is lemaradtak. A 2015-ben
és 2016-ban vb-győztes Kanada a
49. vb-érmét szerezte meg, amely-
ből a 14. lett ezüst.

A bronzérmet Oroszország sze-
rezte meg, miután a kisdöntőben
két góllal nyert Finnország ellen.
Az oroszok a 7. percben vezetést
szereztek, majd a második harmad
elején további három találattal nö-
velték az előnyüket. A 40. percben

szépítő finnek a záró felvonás ele-
jén egy gólra csökkentették ugyan
a hátrányukat, az oroszok azonban
a 49. perc elején ismét eredménye-
sek voltak.

A tavaly házigazdaként is vb-
bronzérmes oroszok kilencedik al-
kalommal végeztek a harmadik
helyen. A 2016-ban ezüstérmes fin-
nek ezúttal leszorultak a dobogóról.
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Huszonnégy érmet hoztak a Marosvásárhelyi Torpi Hableányok szink-
ronúszói a Delfin-kupáért a magyarországi Monoron rendezett nemzetközi
versenyről: 3 arannyal, 11 ezüsttel és 10 bronzzal ismerték el produkciójuk
minőségét a sporttalálkozó bírái. A 13. alkalommal meghirdetett sportta-
lálkozóra hét országból összesen 540 úszó érkezett, hét klub képviseleté-
ben. A marosvásárhelyiek az összesített rangsor negyedik helyét szerezték
meg Hegedűs Krisztina edző vezényletével.

„Aranyos” Hableányok a Delfin-kupán

Marius Copil bejutott a Párizsban
zajló Roland Garros salakpályás te-
nisztorna selejtezőjének második
fordulójába, miután 6-0, 4-6, 6-2
arányban legyőzte a kanadai Denis
Shapovalovot. 

Az év második Grand Slam-tor-
náján a 26 éves Copilnak (93 WTA)
három játszmára volt szüksége,
hogy túljusson a WTA-rangsor 190.
helyén álló ellenfelén. 

Teljesítményéért a román spor-
toló egy 7.000 eurós csekket és 8
WTA-pontot kap.  A főtáblára való

jutásért folytatott harcban Copil kö-
vetkező ellenfele a fehérorosz Ilja
Ivaska lesz, aki hétfőn 6-2, 6-2
arányban búcsúztatta a belga Kim-
mer Coppejanst. 

A nők versenyében a főtáblára
jutásért egymás ellen játszik két
román játékos: Ana Bogdan (24
éves, 160 WTA) Alexandra Dulg-
heru (27, 507 WTA) ellen kezd. 

Öt román játékos: Simona Halep,
Irina Begu, Monica Niculescu, So-
rana Cîrstea és Patricia Ţig egyene-
sen a főtáblára került.

Román játékosok 
a Roland Garros selejtezőjében

Harmincöt éves korában egy ce-
senai kórházban hétfőn elhunyt
Nicky Hayden motorversenyző, a
MotoGP 2006-os világbajnoka.

A versenyzőt szerdán kerékpáros
edzés közben Rimini közelében el-
ütötte egy autó, súlyos agykároso-
dást szenvedett. Kórházba
szállítását követően az intenzív osz-
tályon ápolták, mesterséges kómá-

ban tartották, majd stabilizálódott
az állapota, amely azonban ekkor is
rendkívül kritikus volt.

Az amerikai Hayden idén a Su-
perbike sorozatban szerepelt, a leg-
utóbbi versenyt követően a 13.
helyen állt a pontversenyben. A
gyorsaságimotoros-világbajnoksá-
gon 2003 és 2015 között 216 futa-
mon indult és hármat nyert meg.

Meghalt Nicky Hayden MotoGP-világbajnok

Ma este Európa-liga-döntő: 
Ajax – Manchester United

(TV: rTL II, pro, 21.45 óra)

Eredményjelző
Jégkorong-világbajnokság, döntő: Svédország – Kanada 2-1 (0-0, 1-

0, 0-1, 0-0, 1-0) – szétlövéssel.
A 3. helyért: Oroszország – Finnország 5-3 (1-0, 3-1, 1-2).

Így játszanak majd jövőre
2018-ban Dánia látja vendégül a világelitet, és a Nemzetközi Jég-

korong-szövetség friss ranglistája alapján kirajzolódott a két csoport
összetétele. Az A jelűben Oroszország, Finnország, Csehország, Szlo-
vákia, Dánia, Svájc, Fehéroroszország és Ausztria kapott helyet. A B-
csoportba került a mostani világbajnok Svédország, az ezüstérmes
Kanada és az USA is. Ők Németországgal, Lettországgal, Franciaor-
szággal, Dél-Koreával és Norvégiával mérkőzhetnek.

UEFA: A stockholmi finálét
nem fenyegeti terrorveszély
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) információi szerint a ma

esti, stockholmi Európa-liga-döntőt nem fenyegeti terrortámadás veszé-
lye, ugyanakkor a szurkolóknak korán kell megérkezniük a stadionhoz
az alapos átvizsgálások miatt.

Az UEFA a honlapján kedd délelőtt a hétfő éjszakai manchesteri ter-
rortámadásra reagálva adott ki közleményt, melyben az áll, hogy a szö-
vetséget sokkolta a – tegnap déli adatok szerint – 22 halálos áldozatot
követelő merénylet, egyúttal együttérzését fejezte ki az elhunytak csa-
ládtagjainak, illetve a sérülteknek.

Mint ismert, a svéd fővárosban rendezendő finálé egyik résztvevője
éppen manchesteri csapat, a United. „Jelenleg nincsen olyan hírszerzési
információ, amely azt sugallná, hogy az Európa-liga-döntő és az ahhoz
kapcsolódó bármely esemény támadásnak lenne célpontja” – olvasható
a közleményben.

Az UEFA hozzátette, hogy a svéd hatóságokkal hosszú ideje együtt-
működik az EL-finálé rendezésében, az áprilisi stockholmi merényletet
követően pedig az eredeti biztonsági intézkedések mellé további szigo-
rításokat vezettek be.

A szövetség végezetül a szurkolók figyelmét hívta fel arra, hogy a be-
engedésnél csúszások várhatóak a fokozott ellenőrzések miatt, ezért
kérik a nézőket, hogy a lehető legkorábban érkezzenek meg a stadion-
hoz.

Visszatér Ibrahimovic?
Különös üzenetet posztolt a Manchester United svéd klasszisa, Zlatan

Ibrahimovic az Instagramon: „Kész vagyok a döntőre!” – írta.
Hogy ez pontosan mit jelent, nem egyértelmű. A támadó az április 20-

ai, Anderlecht elleni Európa-liga-negyeddöntőn súlyos keresztszalag-
sérülést szenvedett, akkor a nemzetközi sportsajtó arról írt, hogy akár
be is fejezheti profi pályafutását. A futballista térdét megműtötték az
egyesült államokbeli Pittsburghben, a rehabilitációt pedig még ott, azon-
nal meg is kezdte, ügynöke, Mino Raiola így közvetlenül az operáció
után jelezhette: Zlatan teljesen fel fog gyógyulni.

Hogy mikor, az eddig nem volt egyértelmű, de még a legderűlátóbb
focidrukkerek sem gondolhatták komolyan, hogy ilyen rövid idő ele-
gendő lehet a sztár visszatérésére.

A csatár most mégis ezt engedi sejtetni, és tény, hogy a Manchester
United sokat nyerne, ha pályán tudhatná, de a döntő színvonalát is lé-
nyegesen emelné a jelenléte.

Ma este elválik, hogy résztvevőként avagy csak nézőként lesz ott a
finálén.

Hoki-vb: Svédország a világbajnok
Szerkeszti: Farczádi Attila

Az üzenet mellé kitett fotó sokatmondó



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 1987-es, saját tulajdonú
1310-es Dacia személygépkocsi
roncsautónak leadásra. Tel.
0365/735-946. (1279-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563-
062. (981)

KEMÉNY gyertyánfa eladó. Tel.
0740-530-278. (1280)

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0740-919-662. (1281)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(1318-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(1318-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(1318-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Márkus Ileana névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (1320)

ELVESZTETTEM Antal Mária névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (1329)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011.
(1314)

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

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

ALKALMAZOK munkást ajtó,
ablak, redőny és szalagfüggöny
szerelésére. Kezdőket is bataní-
tunk. A hajtási előnyt jelent.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
Tel. 0744-504-536. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk
május 24-én KÁLMÁN
LÁSZLÓ angoltanárra
halálának 5. évfordulóján.
Felejthetetlen, szép emlékét
őrzik szerettei, Éva és Margit.
(1287)

Földi utatok egy éve és 32 éve
lejárt, a csillagok útján utaztok
tovább. Ha majd én is erre az
útra térek, gyertek elém, hogy
találkozzunk újra. Tudom,
hogy nem jösztök, de olyan jó
várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni.
Fájó szívvel emlékezünk
május 24-én NAGY
ALBERTRE, a szerető férjre,
nagyapára és dédapára, aki
egy éve hogy megpihent,
valamint egyetlen gyerme-
künkre, GYÖRGY EDITRE
született Nagy, akinek április
5-én van halálának 32.
évfordulója. A fájó szívű
édesanya, feleség, Jolán,
leány és unoka, Szidike, a
dédunoka, Lilla, vejei, Viktor
és Robi, a gyászoló rokonság,
a jó szomszédok és barátok.
Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes!
Gyászoló szeretteik. (1501)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
május 24-én a székelyvajai
SZABÓ ÁRPÁDRA (volt
„bufetes”) halálának 30.
évfordulóján. Drága lelked
pihenjen békében! Szerettei.
(1260)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 24-én NAGY
ADALBERTRE halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Tâmplarilor u. 5-ös számú
tömbház lakói. (1500)

Fájó szívvel emlékezünk a
sáromberki GURZA IDA
tanítónőre halálának ötödik
évfordulóján. Drága szép
emléke örökké közöttünk él.
Jóságát és szeretetét
szívünkben őrizzük. Nyu-
godjon békében! Fia és
családja. (1328-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, anyós, nagymama,
dédnagymama, testvér, a
szászrégeni 

BORGYA KLÁRA 
szül. Demény 

életének 79. évében hosszan
tartó betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága ha-
lottunk temetésére 2017. május
24-én, szerdán 13 órakor kerül
sor a szászrégeni belvárosi re-
formátus temető ravatalozójá-
ból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, após,
testvér, nagytata, ismerős, 

BAPCSÁN ISTVÁN 
2017. május 19-én, életének 69.
évében rövid, de fájdalmas be-
tegség után eltávozott. Teme-
tése május 25-én 14 órakor lesz
a katolikus temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Szerettei. (1289-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett anya, nagy-
mama, dédmama és anyós, 

POP GHIZELA 
a Textila Mureş volt káderese 

életének 87. évében május 21-
én este hosszas betegség után
csendesen megpihent. Teme-
tése szerdán, május 24-én 15
órakor lesz a marosszentgyör-
gyi új temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (1308-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama és meny, 

FEKETE ENIKŐ 
született Nádori 

életének 48. évében 2017.
május 23-án méltósággal viselt
szenvedés után megpihent. Te-
metése 2017. május 25-én 13
órakor lesz a szentlászlói halot-
tas háztól. 

Bánatosan búcsúzik férje, 
lányai, vejei, szeretett unokái

és anyósa. 
Nyugodjál békében, 

drága Enikő! (1315-I)

Megállt a szív, mely élni vá-
gyott, pihen a kéz, mely dol-
gozni imádott. Összetört
szívvel tudatjuk, hogy a drága
gyermek és testvér, 

FEKETE ENIKŐ 
született Nádori 

életének 48. évében május 23-
án csendesen megpihent.
Fájó szívvel búcsúznak szülei,

testvérei és azok családja. 
Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (1315-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek szeretett
TESTVÉRE hirtelen el-
halálozása miatt érzett
fájdalmában. Az Ákosfalvi
Polgármesteri Hivatal munka-
közössége. (-I)

VASS ISTVÁNNÉ 
született BALLA TÜNDE

(Székelyudvarhely, 1953. de-
cember 19. – Marosvásárhely,
2005. május 24.)
Ami benned lélek, velünk jön; itt
vagy köztünk mindig.
Megtalálunk virágaink között,
mikor elhervadnak; megtalálunk
a falevélben, mikor lehull;
hallunk az esti harangszóban,
mikor elenyészik; s mikor
megemlékezünk rólad, mindig
arccal szemközt állsz velünk.
Drága emléked szívünkben
őrizzük! 
Szeretteid. (1282-I)
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A hirdetési rovatban megjelent köz-
lemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

MEGHÍVÓ
Kedves volt marosvásárhelyi KONZERVGYÁRI MUNKATÁRSAK!
Szeretettel meghívjuk párjával együtt a 2017. június 9-én 17 órától a
Dózsa György utca 155. szám alatti PERLA vendéglőben tartandó,
immár hagyományos volt konzervgyári alkalmazottak találkozójára.
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze június 1-jéig a Facebookon vagy a
következő telefonszámok egyikén: 0771-586-526, 0365/418-175, 0770-
996-474.
Kérjük, értesítse azokat, akik nem rendelkeznek Facebookkal!
Várunk mindenkit, mert találkozni jó! (1325)

NEMZEDÉKEK TALÁLKOZÓJA – PETROZSÉNY
Szeretettel hívjuk Petrozsényba 2017. augusztus 5-ére, a II.
nemzedékek találkozójára mindazokat a tanerőket, diákokat, akik
Petrozsényban a magyar oktatás részesei voltak az utóbbi (előző)
években, évtizedekben.
A meghívók mielőbbi kézbesítése érdekében jelentkezni lehet az alábbi
e-mail-címen: makkaicinke@yahoo.com 
Tel. 00-40-354-802-883, 00-40-743-144-563. Jelentkezni június 15-ig
lehet.
Barra Árpádné. (1275)

Minőségi gránit 
síremlékek 

kedvezménnyel 
a TransGránittól. 

Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B.

Ötödik alkalommal tartják
meg június 24-25-én a Maros-
széki Lófuttatást Erdőszent-
györgyön, a Pad néven ismert
helyszínen. A rendezvényre
nemcsak a lovassport kedve-
lőit várják, ugyanis a lófutta-
tással együtt zajlanak a
Kistérségi Napok is, amikor a
Balavásár–Szováta térség
termelői, kézművesei, nép-
tánccsoportjai mutatkoznak
be, illetve érdekes családi
programokkal rukkolnak elő a
szervezők. 

Csibi Attila Zoltán, Erdőszent-
györgy polgármestere és Jankovits
Ferenc szervező tegnap Marosvá-
sárhelyen sajtótájékoztatón ismer-
tették a rendezvény részleteit. A
június 24-25-én tartandó rendez-
vényre már most magasabb a bene-
vezett lovasok száma, mint az
elmúlt években, és a remények sze-

rint ez a szám még tovább növek-
szik. 

Csibi Attila Zoltán polgármester
elmondta, az erdőszentgyörgyi ön-
kormányzat immár harmadik éve
partnere az eseménynek, és elége-
detten nyugtázta, hogy a rendez-
vény évről évre fejlődik, egyre
nagyobb tömegeket mozgat meg, a
lovasok közül sokan Kovászna és
Hargita megyéből érkeznek. A pol-
gármester szerint a rendezvény jog-
gal nevezhető a megye
büszkeségének. Csibi Attila hang-
súlyozta, a Szent György Napokhoz
hasonlóan a költségek ezúttal sem a
városi költségvetést terhelik,
ugyanis pályázati és támogatóktól
kapott pénzből fedezik a kiadáso-
kat. A 2017-es lófuttatás több pon-
ton is eltér az előzőektől, az egyik,
hogy a versenyen részt vevők közül
valaki Erdőszentgyörgyöt fogja
képviselni a magyarországi Nem-
zeti Vágtán, és ez a személy nem
feltétlenül a nyertes lesz, hanem a

résztvevők közül közvetlen jelölés-
sel választják ki a lovast, akit érde-
mesnek tartanak erre. A
polgármester kiemelte, ez nem azt
jelenti, hogy a Marosszéki Lófutta-
tás előfutama lenne a Nemzeti Vág-
tának. A másik újdonság, hogy a
díjak több száz lejjel nőttek a tava-
lyiakhoz viszonyítva. 
A kistérség is bemutatja értékeit

A Marosszéki Lófuttatás Erdő-
szentgyörgy egyik fontos esemé-
nye, ezért ezúttal is kiemelt
hangsúlyt fektetnek a helyi és kör-
nyékbeli hagyományok, értékek be-
mutatására. Ennek érdekében
kézművesvásár várja az érdeklődő-
ket, ahol a szalmafonóktól a fafara-
gókon át a bútorfestőig mindenki
eladásra kínálhatja, illetve megmu-
tathatja az általa készített portéká-
kat. Balavásáról Szovátáig
mindenik település bemutatja az ér-
tékeit. A szervezők ugyanakkor a
legkisebbekre is gondoltak, a hely-
színen kialakított gyereksarokban
biztosítanak számukra lehetőséget,
hogy kipróbálhassák kézügyességü-
ket, az ott készített kézművestár-
gyakat hazavihetik emlékbe.
Emellett a gyerekeknek lehetősé-
gük nyílik a lovaglásra is. A prog-

ramban bor- és pálinkakóstolás is
szerepel, balavásári és kelementelki
borokat, valamint kibédi és nyárád-
szentsimoni pálinkát is lehet majd
kóstolni. 

A Marosszéki Lófuttatás és a
Kistérségi Napok keretében a térség
néptánccsoportjainak a fellépései
mellett szombaton az Attila Fiai tár-
sulat, míg vasárnap az Ismerős
Arcok koncertezik. A szervezők
igyekeztek olyan programot össze-
állítani, hogy mindenki találhasson
kedvére valót benne. Az esemény
június 24-én, szombaton 11 órakor
kezdődik, amikor Péter Ferenc,
Maros Megye Tanácsának elnöke, a
rendezvény fővédnöke nyitóbeszé-
det tart. Az eseményre meghívták
Borboly Csaba, Hargita megye, va-
lamint Tamás Sándor, Kovászna
megye tanácselnökét is. A nyitóün-
nepség előtt Erdőszentgyörgy ut-
cáin huszárfelvonulás lesz. 

A futam kapcsán Jankovits Fe-
renc szervező tájékoztatott, június
10-ig bárki benevezhet a versenyre,
aki a jelentkezési feltételeknek
megfelel. Az eddigiekben Maros,
Hargita és Kovászna megyei lova-
sok versenyeztek, és remélhetőleg

idén még több lovast sikerül meg-
szólítani. A szervező hangsúlyozta,
az idei alkalom különlegessége,
hogy a Marosszéki Lófuttatás egy
újabb futammal bővül. Mivel Er-
délyben közel hat évtizede nem volt
meghirdetve angol telivér futam, a
szervezők úgy gondolták, idén erre
is sort kerítenek. Erre a versenyre
1500 lej a benevezési díj, a nyere-
mény pedig 10.000 lej. Ugyanakkor
külön huszárfutam is lesz, a kecseg-
tető nyeremények itt sem maradnak
el. A sajtótájékoztatón a díjak kap-
csán elhangzott, hogy idén a Maros-
széki Lófuttatás első helyezést elérő
lovasa 4 ezer lejt kap, a második 3
ezer, a harmadik pedig 2 ezer lejjel
térhet haza. A huszárfutam dobogó-
sait is díjazzák: az első 1000 lejben,
a második 500, a harmadik pedig
300 lejben részesül. 

A Marosszéki Lófuttatás idén is
az erdőszentgyörgyi Pad tisztásán
lesz. Csibi Attila ennek kapcsán
megjegyezte, rossz idő esetén nem
ajánlott gépkocsival megközelíteni.
Az esemény idején a város területén
parkolóhelyeket fognak kijelölni, a
szervezők útbaigazítják a rendez-
vényre érkezőket. 

Minél nagyobb tömegeket próbálnak megmozgatni

5. Marosszéki Lófuttatás 

Menyhárt Borbála



KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz és szerződéssel betanít DARUKEZELŐT, AUTÓSZERELŐT
és AUTÓVILLAMOSSÁG-SZERELŐT. Tel. 0741-676-919. (18883)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (18968)

TAPASZTALT KAMIONSOFŐRT alkalmazunk UNIÓS MUNKÁRA. Jó kereseti lehetőség! Tel. 0771-
359-885. (18967)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmaz. Tel. 0753-025-603. (59890)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PIN-
CÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  MEDENCE-KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET,
SZERELŐT, FESTŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-
268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)

A MI VENDÉGEINK A LEGIGÉNYESEBBEK. Ezért megérdemlik a legjobb EGYSÉGVEZETŐKET,
PINCÉREKET és SZAKÁCSOKAT. A legmagasabb elvárásaink vannak, és a legnagyobb fizetéseket is mi
ajánljuk. Garantáltan! Vagy… annyit keresel, amennyit akarsz. Mit szólsz a kihíváshoz? Ha egyike vagy
azoknak, akiket keresünk, küldd el önéletrajzodat a casamuresana@gmail.com e-mail-címre, vagy hívd a
0740-084-090-es telefonszámot! (58869)

FUTÁRT, KONYHAI KISEGÍTŐT, MOSOGATÓT keresünk. Tel. 0749-897-623. (18893)

CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0745-520-408. (1100-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSERT. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0737-227-169.
(18960)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (18894-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Családok előnyben. Fize-
tés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18894-I)

FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MAGÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket
alkalmaz 8 órás délelőtti munkaprogrammal Marosvásárhelyre, Szabadi út 147. szám alatt levő műhelyébe.
Érdeklődni a 0745-599-501, 0760-257-349-es telefonszámon 8-17 óra között. Az önéletrajzokat az
erivan_ro@hotmail.com e-mail-címre küldjék. (18879)

A Tudor lakótelepi RED-CORNER BÁRBA BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (18895-I)

VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0745-616-600. (18972-I)

ELADÓ MUNKATÁRSAT keresünk a marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLTBA. Elvárások:
jó kommunikációs készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság, megbízhatóság. Előnyt
jelent, de nem feltétel: kereskedelmi végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat. Amit kíná-
lunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói háttér. A fényképes önéletrajzokat az
info@gutenberg-art.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

BÁROSNŐT alkalmazunk. Tel. 0740-034-622, 7.30-22 óra között. (18973)

A LECO IMPEX KFT. ÜZLETI ELADÓT alkalmaz. Tel. 0722-667-783. (18974)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Népújság
hirdetési irodájában

felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  
JELENBE.

A Siletina Impex – Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri ál-
lások betöltésére

követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a vég-
zettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég Ma-
rosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be
hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban
kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a
családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az
amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

10.
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