
Országos nagytakarítási akciót szervez szeptember 15-én a
Let’s do it Romania csapata, annak érdekében, hogy meg-
tisztítsák a vízpartokat, erdőszéleket, tisztásokat a szétdo-
bált, illetve odahordott szeméttől. A szervezők minél több
önkéntes bekapcsolódására számítanak, ugyanakkor a la-
kosság egy telefonos applikáció által segíthet azonosítani a
problémásabb, azaz szemetesebb helyszíneket – az akció
részleteit tegnap a Maros megyei prefektúrán tartott sajtó-
tájékoztatón ismertették. 

Az országos nagytakarítás ötlete Észtországból származik, Románia
pedig 2010-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, azóta mintegy másfél
millió önkéntest sikerült mozgósítani és több mint 18 ezer tonna szemetet
összegyűjteni az évente egyszer megszervezett nagytakarítás során. A
Maros megyei közintézmények, környezetvédelmi hatóságok, illetve ön-
kormányzatok képviselőinek a jelenlétében megtartott sajtótájékoztatón
Nicoleta Simion, a projekt megyei koordinátora elmondta, az idei célki-
tűzésük az, hogy szeptember 15-én, amit immár a tisztaságnak szentelt
nemzetközi nappá nyilvánítottak, mozgósítsák a lakosság öt százalékát,
ami romániai szinten egymillió személyt jelent. A projektfelelős 

Súgni 
csak következetesen

Hiába rántották le a leplet a kémek és ügyészek
együttműködését szabályozó egyezményekről, a kémke-
dés és kiszivárogtatás tovább folyik. Lassan már a ki-
sebbik kormánypártnak is kezd kényelmetlenné válni a
mostanában miniszterelnöki tanácsadóként szolgáló
egykori pénzügyminiszter, aki a minapi protokollumki-
szivárogtatás után a hét végén egy kormányellenes tün-
tető kórlapját hozta nyilvánosságra, azt igyekezvén
sugallni, hogy az illető nem épelméjű.

Bár azoknak a beszámíthatósága is megérne egy esz-
mefuttatást, akik egy pénzmosásért és egyéb gazdasági
bűncselekményekért elsőfokon nyolcévi börtönre ítélt
szakit miniszterelnöki tanácsadóvá ütnek, mielőtt a bű-
nösségéről jogerősen döntene a bíróság, meg az illető
szakmai teljesítménye sem az egeket ostromolta mintegy
három évvel ezelőtti minisztersége során, de annyi bi-
zonyos, hogy legalább bátorság jócskán szorult az ille-
tőbe. Mert már nem hatályos, de még titkos
dokumentumot, illetve szintén bizalmasnak minősülő or-
vosi információkat csak az szór ki a nyilvánosság elé,
aki fütyül a következményekre. Annyira, hogy még zokon
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VI. Szászrégeni
Magyar Napok
Szeptember 6–9-e között zajlik a VI.
Szászrégeni Magyar Napok rendez-
vénysorozata. A szervezők nyolc hely-
színen több mint 20 rendezvénnyel
várják az érdeklődőket.

____________2.
Recessziót okozhat 
a megállapodás
nélküli Brexit
Londoni pénzügyi elemzők szerint sú-
lyos recessziót okozhat a brit gazda-
ságban, ha Nagy-Britannia
megállapodás nélkül lép ki az Európai
Unióból.

____________6.
Az új nyugdíjtörvény-
tervezetről 
Neagoe Eugenia, a Maros Megyei
Nyugdíjpénztár igaz-
gatója rendelkezésünkre 
bocsátotta az új nyugdíjtörvény-terve-
zetet, amelyet a Szociáldemokrata
Párt vezetője szerint október folyamán
fogad majd el a parlament. 

____________8.Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Egynapos országos nagytakarítás

Megtisztítják a kirándulóhelyeket is



Szeptember 6–9-e között zajlik a VI. Szászrégeni
Magyar Napok rendezvénysorozata. A szervezők
nyolc helyszínen több mint 20 rendezvénnyel vár-
ják az érdeklődőket. A program:

Szeptember 6., csütörtök
* 17:00 óra: Fotótárlat (Foto Zeiss): Szászrégen és szász-

régeniek képekben. Bemutatják a Helytálló elődeink című
könyvecskét. Helyszín: Eugen Nicoară művelődési ház ki-
állítóterme. 

* 18:00 óra: Könyvbemutató – Sorin Mitu – Az én Er-
délyem. Meghívottak: Sorin Mitu író, Sebestyén Mihály
történész, a könyv fordítója, Káli Király istván író, szer-
kesztő. Helyszín: Eugen Nicoară művelődési ház kiállító-
terme. Zongorán játszik Géczi Amália.

* 20:00 óra: Táncház kicsiknek és nagyoknak. Közremű-
ködik a vajdaszentiványi zenekar. Helyszín: Park vendéglő.

Szeptember 7., péntek
* 11.00 óra: Réges-Régen – Koós Ferenc élete és mun-

kássága – diákok történelmi vetélkedője a radnótfáji refor-
mátus kistemplomban.

* 18.00 óra: Liselotte és a május – tragikomédia. A Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház és a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem Akadémiai Műhelyének koprodukciója. A
belépő ára 25 lej. Helyet a 0757-109-450 és a 0741-024-
882 telefonszámokon vagy a helyszínen foglalhatnak.
Helyszín az Eugen Nicoară művelődési ház nagyterme.

* 20.00 óra: Pálinkakóstolás a nyárádszentsimoni Csí-
pán-pálinkákból, majd mulatós nótaest – másodszor is
Piros kancsó, piros bor. Fellép Miklós Szilvia és Szilágyi
Sándor. Kísér Jakab Attila és zenekara. Helyszín a radnót-
fáji Krizantém étterem. Jegyet az RMdSZ-székházban vá-
sárolhatnak (0748-116-617). 

Szeptember 8., szombat 
* 11.00 óra: Tánc, ének vidámság – szászrégeni kisdiá-

kok előadása. Helyszín az Eugen Nicoară művelődési ház
nagyterme.

* 16.00 óra: Orgonakoncert az evangélikus templomban.
Fellép Pozsár Róbert kolozsvári orgonaművész.

* 19.00 óra: Magyarnak maradni – gálaest. A Vi. Szász-
régeni Magyar Napok hivatalos megnyitója. A 2018-as
életműdíjak átadása és a történelmi vetélkedő eredményhir-
detése. Közreműködik a szászrégeni Kéknefelejcs néptánc-
csoport, Hornung Helga és Mester Zsolt diákok. Az est
második felében a nyárádszeredai Bekecs együttes Ember az
embertelenségben című előadására kerül sor. A belépés ingye-
nes. Helyszín az Eugen Nicoară művelődési ház nagyterme.

* 21.00 óra: Fergeteges buli fiataloknak a Crinul ven-
déglőben.

Szeptember 9., vasárnap
A vasárnapi műsorok az Avântul sporttelepen és az ott

felállított színpadon zajlanak.
* 9.00 óra: kispályás foci
* 9.00 óra: Aranyfakanál – gulyásfőző verseny. 
* 10.00 óra: Gyermekvilág – sportversenyek, szórakoz-

tató játékok, íjászbemutó, amit a fúvószenekar fellépése,
kenyéráldás (12.00 óra után) követ. A délután folyamán
könnyű- és népzene, néptánc szászrégeni és környékbeli
fellépőkkel. 

* 17.00 óra: Gozefini Magic show (bűvészelőadás).
* 19.00 óra: Koszika and the Hotshots (koncert).
* 21.00 óra: intim Torna illegál (koncert).
* Lampioneregetés 
Szervezők: az RMdSZ szászrégeni szervezete és a nő-

szervezet, Csillag Egyesület, Kemény János Művelődési
Társaság, Rákóczi Szövetség szászrégeni szervezete, Hu-
mana Regun Egyesület, Szászrégeni ifjúsági Szervezet,
partnerségben Szászrégen Önkormányzatával.

Főtámogatók: Szászrégen Önkormányzata, Maros Me-
gyei Tanács, az országos RMdSZ és a Communitas Ala-
pítvány, a Bethlen Gábor Alap, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa, Marosvécs Önkormányzata, szászrégeni
cégek és magánszemélyek, partnerségben Szászrégen Ön-
kormányzatával.

Médiapartnerek: Szászrégen és Vidéke, Népújság, Rádió
Gaga, Vásárhelyi Hírlap, Marosvásárhelyi Rádió, Erdélyi
Magyar Televízió, Ardeal tv magyar adása.

A szervezők

Jogi tanácsadás
Szeptember 5-én, ma délután 4 órakor szerkesztőségünk
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, 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.

Zereda 2018
Hatodszor is megnyitotta kapuit Nyárádszereda alkotótá-
bora, a Zereda Art Camp. A Tordai Levente és Tordai Sa-
rolta által kezdeményezett és működtetett művésztelep
idén augusztus 27-e és szeptember 5-e között látott ven-
dégül kilenc képzőművészt. A Berze Imre székelyudvarhe-
lyi szobrászművész irányításával zajló táborozáson több
hazai és külföldi városból érkezett alkotó dolgozott. Daczó
Enikő, Dóró Sándor, Fábián Emőke, Kuti Botond, Major
Barna, Peter Felix, Sipos Gaudi Tünde, Szabó Csongor és
Berze Imre munkáit a marosvásárhelyi táborzáró kiállítá-
son ismerheti meg a közönség. A tárlat a Bernády Házban
nyílik meg szeptember 5-én, ma 18 órakor. Az alkotások
méltatója Kovács Árpád művészettörténész. Fellép Boldi-
zsár Szabolcs fuvolaművész. 

Második elosztás
Ezen a héten iratkozhatnak be a betöltetlen helyekkel ren-
delkező középiskolai osztályokba a nyári számítógépes el-
osztás során kimaradt, nyolcadik osztályt végzett diákok.
A líceumba készülők szeptember 6-ig, csütörtökig nyújt-
hatják be felvételi kérelmüket, elosztásukra szeptember 7-
én, pénteken kerül sor. A szakiskolákba augusztus 31-én
már megkezdődött az iratkozás. Szeptember 5–6-án a me-
gyei tanfelügyelőségen iratkozhatnak fel szakiskolai osz-
tályba a diákok.

Őszi felvételi a Sapientián
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvá-
sárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán betöltetlenül
maradt tandíjmentes és tandíjas helyekre, alap- és mester-
képzésre szeptember 8-án, szombaton és 10-én, hétfőn
lehet jelentkezni. A legtöbb – 5 tandíjmentes és 35 tandíjas
– hely alapképzésen, a közegészségügyi szolgáltatások és
politikák szakon maradt. A meghirdetett szakok közül egye-
dül az informatika szakon nem maradtak helyek. Bővebb
tájékoztatás az intézmény honlapján: ms.sapientia.ro.

Tinik vezettek jogosítvány nélkül
Augusztus 3-án délelőtt 11 órakor a segesvári rendőrség
munkatársai a helyi Vitéz Mihály utcában megállítottak egy
mopedet, amelyet egy héjjasfalvi, 17 éves fiatal vezetett.
Mint az igazoltatáskor kiderült, a vezető nem rendelkezett
hajtási jogosítvánnyal. Az ügyben eljárás indult. Ugyan-
azon a napon, 14 órakor a nyárádszeredai rendőrség mun-
katársai állítottak meg Székelyhodos területén egy
helybéli, 15 éves fiatal által vezetett motorkerékpárt. Ebben
az esetben sem rendelkezett hajtási jogosítvánnyal a ve-
zető, ráadásul a motorkerékpár forgalmi engedélyét 2014-
ben felfüggesztették. Az illető ellen beíratlan jármű
közutakon történő, jogosítvány nélküli vezetése miatt indí-
tottak bűnvádi eljárást.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond 

Ma VIKTOR, LŐRINC, 
holnap ZAKARIÁS napja.
ZAKARIÁS: héber eredetű
név, amely latin közvetítéssel
érkezett hozzánk. Jelentése:
Jahve emlékezik. 

5., szerda
A Nap kel 

6 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 54 perckor. 
Az év 248. napja, 
hátravan 117 nap.
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Megyei hírek

VI. Szászrégeni Magyar Napok
2018. szeptember 6–9. 

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

Kezdődik a legnagyobb vásárhelyi
rockfesztivál!
Új, minden eddiginél nagyobb szabású rockfesztivál veszi
kezdetét pénteken Marosvásárhelyen. A Maris Fest – Al-
ternative September Rock című eseménysorozatot a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Legio Maris RC és
az Auld Cut MC motorosklubok szervezik, és a szokásos
rockfesztiváloktól eltérően a széles közönséget is meg kí-
vánják szólítani, így a számos koncert mellett igen sok ki-
egészítő programmal várják az érdeklődőket az íjászattól
a vetélkedőkön, az építettautó- és motorkiállításon, a mo-
toros felvonuláson keresztül a fesztivál saját enduróverse-
nyéig. A péntek délutántól vasárnap estig tartó megabulin
fellép többek között a Rocksuli, a Dusty Ride, a Trooper, a
Krypton, a Hara, Dan Bittman (a Holograf frontembere),
Dan Teodorescu (a Taxi énekese) és a kolozsvári opera, a
Cherry Band, a Dirty Shirt, a The ROCK Dave Evansszel
és Mike Terranával, a Karthago, az Ex Animus, a Hango-

ver, a Relative Band, az Ozone Mama, Kempes, főbanda-
ként pedig a Nazareth. A fesztiválra szeptember 7-e és 9-
e között kerül sor a lovarda melletti Maros-parton. A
belépés és sátrazás ingyenes!

Egész napos évadnyitó
Szeptember 8-án, szombaton a 100% Reloaded évad-
nyitó rendezvénysorozatra várja a marosvásárhelyieket a
Nemzeti Színház. A harmadik alkalommal zajló program-
kavalkád reggeli tornával indul, és éjszakába nyúló ren-
dezvényeket kínál. Az új évad várható eseményeiről,
bérletekről, jegyekről, online jegyvásárlásról is tájékozód-
hatnak az érdeklődők, illetve a különböző vetélkedőkön
jegyeket és bérleteket is lehet nyerni a színház előadása-
ira. Ez alkalommal a színházi jegypénztár is rendkívüli
nyitvatartással várja az érdeklődőket: jegyeket és bérlete-
ket 10 és 22 óra között lehet majd vásárolni. A színház
frissítéseket, további részleteket a www.nemzetiszinhaz.ro
honlapon és a www.facebook.com/tompamiklos oldalon
fog megjelentetni.

RENDEZVÉNYEK

hangsúlyozta: tisztában vannak vele,
hogy nem tudják megváltani a világot,
viszont a különböző helyszíneken lévő
szemétdombok felszámolása mellett
céljuk tudatosítani a lakosságban, hogy
milyen következményekkel jár az, ha
a természetben felelőtlenül szétdobál-
ják a hulladékot. A tapasztalat ugyanis
sajnos azt mutatja, hogy az ember ál-
talában káros hatással van a környeze-
tére. A World Cleanup telefonos
applikáció segítségével bárki jelezheti,
ha a környezetében nagyobb mennyi-
ségű hulladékot észlel. Ennek alapján
azonosítják a szemétdombokat, és ké-
szítik el az egyes megyék hulladéktér-
képét, hogy az önkéntes csapatok majd
célirányosan menjenek takarítani.
Ugyanakkor a kezdeményezésbe be-
kapcsolódó helyi önkormányzatok is
segítettek a köztudottan problémás

helyszínek beazonosításában. Eddig
országszerte 1600, Maros megyében
pedig közel harminc szemétdomb sze-
repel a hulladéktérképen. A kezdemé-
nyezés partnerei helyi szinten többek
között a Maros megyei önkormányzat,
a prefektúra, a környezetvédelmi ható-
ságok, az Adi Ecolect, illetve cégek,
továbbá kiemelt partner a megyei tan-
felügyelőség, ugyanis a diákok minden
alkalommal szép számban kapcsolód-
nak be a takarítási akciókba. 

Nicoleta Simion elmondta, Maros
megyében 25 ezer önkéntest szeretné-
nek mozgósítani, jelentkezni a Let’s
do it Romania honlapon lehet. A ma-
rosvásárhelyi önkénteseket szeptem-
ber 15-én reggel 9 órára várják a
Sportcsarnoknál. A bejelentkezés után
zsákokat és kesztyűket osztanak ki a
takarításra benevezőknek. A projekt-
felelős hangsúlyozta: az akció esős

időben sem marad el, amennyiben ki-
sebb záporok lesznek, akkor legfen-
nebb később indulnak el az egyes
csapatok.

Dănuţ Ştefănescu, a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség igazga-
tója kifejtette, 2010 óta kerül sor nagy-
szabású nagytakarításra, és szerencsére
van előrelépés, a környezetünk már
messze nem annyira szemetes, mint
néhány évvel ezelőtt. Mint mondta, ha
nem is 25 ezret, de remélhetőleg 10-15
ezer önkéntest sikerül mozgósítani
szeptember 15-én. 

Lapunk kérdésére dănuţ Ştefănescu
rámutatott, Maros megyében főként
azokon a helyszíneken van felgyűlt
szemét, ahol piknikezni szoktak, pél-
dául a Maros völgyében vagy a pata-
kok környékén, az erdőszéleken,
illetve az országút és a megyei utak
mentén lévő parkolókban. 

Megtisztítják a kirándulóhelyeket is
(Folytatás az 1. oldalról)



Az anyanyelvi oktatási rendszer
erősítése, a valós decentralizáció
és a nyelvi jogokat garantáló köz-
igazgatási kódex hatályba lépte-
tése szerepel egyebek mellett az
RMDSZ prioritásai között, ame-
lyekhez a szociálliberális kor-
mánykoalíciótól remél
támogatást az őszi parlamenti
ülésszakban – közölte az MTI-vel
Korodi Attila, a párt képviselőházi
frakcióvezetője.

Az RMdSZ prioritási közé került
ebben az ülésszakban a vadászati tör-
vénynek a – nagyvadak „kordában tar-
tását” szolgáló – módosítása, a lemaradt
régiók felzárkóztatását szolgáló törvény-
tervezet, a gyermekvállalást ösztönző és
a családorvosi szolgáltatás javítását
célzó jogszabály elfogadása is.

A frakcióvezető elismerte: az
RMdSZ sok esetben védekezni kény-
szerül: nemcsak saját törvénykezdemé-
nyezéseihez kell a maga hétszázalékos
parlamenti súlya mellé további több
mint 43 százaléknyi támogatást szerez-
nie, politikai befolyását sokszor a ma-
gyarság meglévő jogainak korlátozását
célzó – kormányzati vagy ellenzéki –
kezdeményezések kivédésére kell fordí-
tania. A prioritási listára most például
annak a kormányrendeletnek az utólagos
parlamenti módosítása is felkerült,
amely előírja, hogy a kisebbségek nyel-
vén oktató elemi iskolákban is szakkép-
zett román nyelv és irodalom tanároknak

kell tanítaniuk a román nyelvet. Az
RMdSZ – a 2016-os parlamenti válasz-
tások után kötött parlamenti együttmű-
ködési megállapodás értelmében – a
szociálliberális PSd-ALdE kormányko-
alíció pártjait is tájékoztatta arról, mi-
lyen törvénytervezeteknél szeretne
előrelépést az őszi ülésszakban. Korodi
Attila szerint „jelen pillanatban az
együttműködés még létezik”, ám folyta-
tása az RMdSZ részéről azon múlik,
hogy a koalíció hajlandó-e támogatni az
RMdSZ prioritásait is.

A frakcióvezető elmondta: az
RMdSZ-nek számos kifogása van a
kormány tevékenységével szemben.

A koalíció nem várhatja el az
RMdSZ-től, hogy olyan kormányzati
kezdeményezéseket is megszavazzon,
amelyekkel nem ért egyet – szögezte le
a politikus.

Az MTi felvetésére Korodi Attila ki-
tért a kormánypártok által szorgalma-
zott, de az ellenzék által bírált
igazságügyi törvénycsomagra is. El-
mondta: az RMdSZ támogatja az alkot-
mánysértőnek bizonyult előírások
módosítását, de azokét nem, amelyek az
igazságszolgáltatás függetlenségét ve-
szélyeztetnék. Arra a kérdésre, hogy mi-
ként próbálja meggyőzni az RMdSZ a
korrupcióellenes mozgalmakkal szimpa-
tizáló választóit arról, hogy a szövetség
„nem a PSd uszálya”, a frakcióvezető
elmondta, szerinte az a tisztességes eljá-
rás, hogy az RMdSZ elvi alapon közelít

a kérdéshez, minden olyan esetben, ami-
kor nem ért egyet a kormányoldallal, el-
lene szavaz, és ennek okait megpróbálja
közérthetően elmagyarázni.

Megjegyezte: az ellenzék sem kínál
alternatívát. Az RMdSZ elvégzett egy
elemzést arról, hogyan viszonyulnak a
jobbközép pártok – a törvénytervezetek és
nyilatkozatok szintjén – az erdélyi magyar-
sághoz, és megállapította, hogy „nagyon
siralmas” a kép. „Nagyon nehéz ebben a
helyzetben építkezni az ellenzék felé” –
vonta le a következtetést a frakcióvezető,
aki szerint ennek az sem kedvez, hogy az
ellenzéki pártok versengenek egymással,
„eszük ágában sincs” összefogni.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a sorsa
annak az autonómiatervezetnek, amelyet
még a 2014-es elnökválasztás előtt dol-
gozott ki az RMdSZ, Korodi Attila azt
mondta: egy ilyen törvényt akkor érde-
mes a parlament elé terjeszteni, ha arra
van egy „látható pozitív hozzáállás is a
többség részéről”, de a centenárium évé-
ben erre szerinte nincs lehetőség.

„Egy biztos: bármikor alkalom van
arra, hogy a parlamentben az autonómia
ügyéről felszólaljunk, azt megtesszük,
mert ez kötelességünk és küldetésünk is.
Viszont bevinni egy olyan autonómia-
törvénytervezetet, amely ténylegesen
válaszokat tud adni egy meddő vitában,
és lejáratni, azt nem látjuk racionálisnak
a centenárium évében” – mondta az
MTi-nek az RMdSZ frakcióvezetője.
(MTI)

Az igazat mondta Rudolph Giuliani levelével kap-
csolatban – jelentette ki kedden George Maior, Ro-
mánia egyesült államokbeli nagykövete, a SRI volt
igazgatója.

Maior a Román Hírszerző Szolgálat (SRi) tevékenységét
ellenőrző parlamenti bizottság előtt jelent meg kihallgatásra.
Kifejtette: fenntartja korábbi nyilatkozatát, mert az összhang-
ban áll a valósággal és azzal, amit az amerikai kormány is
nyilatkozott. „Úgy gondolom, hogy igazat mondtam, és úgy
gondolom, hogy a nemzet érdekében dolgoztam. Nem értem,
hogy állíthatja valaki, hogy beavatkoztam az amerikai politi-
kába, amikor magánszemélyről van szó. Az amerikai fél ré-
széről a legkisebb gesztust, hozzáállást vagy nyilatkozatot
sem láttam, ami ezt alátámasztotta volna. Ha a tisztségemből
való távozáshoz politikai érdek fűződik – és úgy látom, hogy
ez a helyzet –, akkor annak politikai okai vannak, amelyeket

el kell magyarázni. Én nem próbálom elmagyarázni, mert
semmi közük a diplomáciához és ahhoz a tényhez, hogy a
román nemzet érdekében tettem eleget kötelességeimnek” –
mondta.

George Maior hozzátette, hétfőn találkozott Teodor
Meleşcanu külügyminiszterrel, akinek részletekbe me-
nően beszámolt az ügyben felsorakoztatott érveiről. Arról
azonban nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy Meleşcanu
beindította-e a tisztségéből való visszahívását célzó eljá-
rást.

Rudolph Giuliani, az amerikai elnök ügyvédje és New
York volt polgármestere augusztus végén levelet küldött
Klaus iohannis államfőnek és más román hivatalosságoknak,
amelyben kérte a legfőbb ügyészség és a SRi közti megálla-
podások ellenőrzését, valamint a bírákra tett nyomásgyakorlás
megszüntetését. (Agerpres)
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Felfüggesztette az elnök 
a védelmi tanács ülését

Felfüggesztette a Legfelsőbb Védelmi Tanács
(CSAT) ülését, a kormánynak új költségvetéskiiga-
zítás-tervezetet kell kidolgoznia, és meg kell magya-
ráznia azt is, hogy egy erős pozitív kiegészítéskor
miért vágott le az állambiztonsági intézmények bü-
dzséjéből – nyilatkozta kedden Klaus Iohannis ál-
lamfő. Az államfő hangsúlyozta: amikor az
állambiztonság terén tevékenykedő intézmények
költségvetéséről van szó, a CSAT láttamozása nem
fakultatív jellegű. „A kormány augusztusban nyilvá-
nosságra hozott költségvetéskiigazítás-tervezete
erősen pozitív jellegű. Ennek ellenére, sokak meg-
lepetésére, a kormány jelentős összegeket vont el
az állambiztonság terén tevékenykedő intézmények-
től. (…) Nem volt konszenzus a tervezet kapcsán,
így az nem kapta meg a CSAT jóváhagyását. Úgy
döntöttem, hogy felfüggesztem a CSAT ülését, mert
véleményem szerint a költségvetés-kiigazításra
szükség van, de nem tekinthetünk el, és nem is aka-
runk eltekinteni az intézmények közötti lojális együtt-
működés elvétől. Így, a CSAT ülésének
felfüggesztésével, lehetőséget teremtettünk a kor-
mánynak, hogy újragondolja a költségvetés-kiigazí-
tás tervezetét, hogy lemondjon arról, hogy megvágja
az állambiztonsági intézmények büdzséjét, amit
semmiképpen sem lehet egyszerű »politikai fortély-
nak« nevezni, térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, az
együttműködéshez, és amiként a helyzet normalizá-
lódik, megkapja a CSAT belegyezését” – mondta az
államfő. (Agerpres)

Csütörtökön derül fény 
a DNA-főügyészjelöltre

Csütörtökön, szeptember 6-án 13 órakor jelenti be,
kit javasol a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
élére – közölte Tudorel Toader igazságügyi miniszter
kedden. Toader a közösségi oldalon számolt be
arról, hogy lezárult a DNA-főügyészi székre pályá-
zók meginterjúvolása, és csütörtökön 13 órakor az
igazságügyi tárca honlapján nyilvánosságra hozzák,
kit javasol a minisztérium a tisztségre. (Agerpes)

Nőtt a cégjegyzékből 
törölt vállalkozások száma

2,4 százalékkal nőtt 2018 első hét hónapjában az
Országos Cégjegyzékből (ONRC) törölt vállalkozá-
sok száma az előző év azonos időszakához mérten.
Míg tavaly 47.562 ilyen esetet jegyeztek fel, idén
számuk 48.530 volt – közölte hétfőn a szakhatóság.
Megyei bontásban a legtöbb, 7.500 céget Bukarest-
ben töröltek a cégjegyzékből, igaz, ez 9,29 százalé-
kos visszaesést jelent az egy évvel korábban
regisztrált 8.268-hoz képest. Júliusban országos vi-
szonylatban 6.784 vállalkozást töröltek a cégjegy-
zékből, a legtöbbet Bukarestben (1.008), Kolozs
(322), valamint Temes megyében (304), az ellen-
kező póluson pedig Călăraşi (46), Kovászna (48) és
Teleorman megyét (51) találjuk. (Mediafax)

is veszi, amiért egy magánszemély orvosi adatait tar-
talmazó bejegyzését a szólásszabadságot és adatvédel-
met elég szelektíven tisztelő közösségi oldalról törlik
annak működtetői.

Ez a történet világosan mutatja, hogy azok, akik min-
den második mondatukban a párhuzamos államot és az
ügyészi diktatúrát kárhoztatják, szintén nem riadnak
vissza a titkosszolgálati eszközök használatától. Ráadá-
sul politikai célra használják az információt, amiből vi-
lágosan kitetszik, hogy hűségesek a közel három
évtizede kiveszett múlt rendszerből maradt szellemi
örökséghez. Eddig a vita arról folyt, hogy meddig mehet
el a kémkedés a közpénz kárára elkövetett bűncselek-
mények felderítésében, mely téren nem kétséges, hogy
követtek el aljas húzásokat súgók és hallgatók egyaránt.
Viszont amikor már orvosi dokumentumok kiszivárog-
tatásával igyekeznek lejáratni egy ellenzéki embert,
akkor már a múlt század ötvenes éveitől kiveszettnek
hitt politikai rendőrségi módszerekhez nyúlnak vissza.
Innen már csak annyival lehet lejjebb menni, ha a cél-
keresztbe vett személyről hamisítanának egy diagnózist,
és annak alapján küldenék rá a kényszerzubbonyos kü-
lönítményt.

A bevetett eszközök mutatják, mennyire drága kincs
a hatalom a birtokosainak. De mindaddig, amíg elő
nem áll az ellenzék egy hiteles alternatívával erre a kor-
mányzásra, ez csak a hatalom birtoklásáról szóló mo-
csárháború, amiben nincs érdemi különbség a
szembenállók között.

Súgni 
csak következetesen

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Maior szerint politikai okból akarják visszahívni

Az anyanyelvi oktatásban és nyelvhasználatban akar
előrelépéseket az RMDSZ

ALDE-s EP-képviselő: kötelező politikai gesztus
Darius Vâlcov lemondatása

Renate Weber, a kisebbik kormánypárt, a Liberáli-
sok és Demokraták Szövetségének (ALDE) európai
parlamenti képviselője „erkölcsi szempontból hit-
ványnak és illegális cselekedetnek” minősítette,
hogy Darius Vâlcov kormányfői tanácsos közzétette
egy tüntető orvosi kartonját.

„Erkölcsileg hitvány gesztus, illegális cselekedet nyilvá-
nosságra hozni egy beteg ember orvosi kartonját. Mind az eu-
rópai, mind a mi törvényeink világosan szabályozzák a
személyes adatok védelmét. Kötelező politikai gesztus darius
Vâlcov lemondása, lemondatása. Mint ahogy azoké is, akik
lehetővé tették, hogy hozzáférjen egy orvosi dokumentumhoz.
Ha a „törvény uralmát” akarjuk, meg kell értenünk, hogy –
politikai szimpátiáktól vagy antipátiáktól függetlenül – a tör-
vény mindenkire egyformán érvényes, megszegését pedig
büntetik” – írta Renate Weber egy Facebook-bejegyzésben.

Korábban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is kérte darius
Vâlcov miniszterelnöki tanácsadó lemondását.

Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy darius Vâl-
cov közzétette a Facebookon egy #rezist-es tüntető orvosi kar-
tonját, ami szerint az illetőt személyiségzavarral
diagnosztizálták. Később a poszt eltűnt, Vâlcov pedig egy
újabb bejegyzésben azt írta: „A posztot, amelyben rámutat-
tam, hogy egy #rezist-es vezetőnek papírja van arról, hogy
bolond, törölték”.

A kormányfői tanácsadó Facebook-oldalán ugyanakkor va-
sárnap egy olyan kisfilm jelent meg, ami a Romániai Németek
demokrata Fórumát azzal vádolja meg, hogy a Német Etnikai
Csoport mozgalmát folytatja, Klaus iohannis államfő pedig
Adolf Hitlerérhez hasonló bajusszal és frizurával jelenik meg. 

A tüntető feljelentette Vâlcovot
Feljelentést tett tegnap Sandu Matei a legfőbb ügyészségen

darius Vâlcov ellen, amiért a miniszterelnöki tanácsadó nyil-
vánosságra hozta a Facebookon a kórlapját. Matei közölte,
polgári peres eljárást indít, és egymillió eurós kártérítést kér,
amit egy öregotthon megépítésére fordítana.

„Feljelentést tettem darius Vâlcov ellen, elsősorban az al-
kotmány 26. cikkelyének megsértése miatt. Úgy vélem, tár-
sadalmunkban a legsúlyosabb tett beavatkozni bárkinek a
magánéletébe. (…) Szakmai titoktartás kötelezettségének
megszegésében és hivatali visszaélésben való bűnrészesség
miatt tettem feljelentést az EU 679/2016-os, a magánjellegű
adatok védelmére vonatkozó szabályozása alapján, az utolsó
vádpont pedig hivatali titoknak minősülő, vagy nem a nyil-
vánosságnak szánt információk jogtalan kiszivárogtatása” –
mondta Sandu Matei a legfőbb ügyészségen.

Szerinte a tüntetéseken kifejtett tevékenységét és a közös-
ségi oldalakon megjelent posztjait találták zavarónak.

„Egyértelmű, hogy a sürgősségi kórházból származó orvosi
látleletem zavarja őket, amelyben egyértelműen leszögezik:
könnygáz belélegzése nyomán előállt mérgezés történt. A
posztjaim és a civil akcióim zavarják őket. Ezért aztán rajtam
keresztül a #Rezist mozgalmat támadják, hiszen meg is je-
gyezte: az a #Rezist-vezér dilinyós őrült. Nem engem, Sandu
Mateit támad személyesen, hanem a #Rezist mozgalmat. 
(…) Polgári pert indítok. Nagy összegről van szó, egymillió
euróról, mivel öregotthont akarok építeni. Nem feltétlenül az
összeg érdekel, hanem az, hogy az igazságszolgáltatás tegye
a dolgát, mivel alávaló tettről van szó. (…) Akkoriban párt-
társak voltunk darius Vâlcovval, néha együtt mentünk a nyári
egyetemekre is” – mondta Sandu Matei. (hírösszefoglaló)



A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége elfogadhatatlannak
tartja az oktatási törvény 263-as
számú cikkelyét módosító kor-
mányrendeletet, amelyet augusztus
23-án fogadott el a kormány, az
érintettekkel való előzetes egyezte-
tés, konzultáció nélkül. A cikkely
módosítása értelmében „a kisebbsé-
gek nyelvén történő elemi oktatás-
ban a román nyelv- és irodalomórát
felsőfokú tanulmányokkal rendel-
kező szaktanárok tartják”.

Ez a 2018. augusztus 31-től, a
Hivatalos Közlönyben való megje-
lenésétől számítva érvényes rende-
let 3.000 magyar tanítót és 52.000
gyermeket érint. 

Felelőtlen lépésnek tartjuk, hogy
10 nappal az iskolakezdés előtt
olyan radikális változást vezetnek
be, amelyet sem előzetes felmérés,
sem az érintettekkel és szakembe-
rekkel való konzultáció nem előzött
meg.
Szakmai érveink a következők:

1. Tanítóképzőt, illetve egyete-
met végzett tanítóink tanulmányaik
során jogosultságot nyertek a román
nyelv és irodalom elemi iskolai ok-
tatására, megtanulták ennek sajátos,
elemi iskolai módszertanát, gyer-
mekirodalmat tanultak. 

Akinek tanítói oklevele van, az
alsó tagozatos tanár – tehát felső-
fokú végzettséggel rendelkezik. A
véglegesítő, címzetes vizsga és a 2-
es fokozati vizsga során a román
irodalom, nyelvtan, módszertan
pontszáma egyenlő a magyar iroda-
lom, nyelvtan, módszertan pontszá-
mával, tehát ugyanaz a fajsúlya. 

Azt, hogy ismerik a román nyel-
vet, nagyon sokszor bebizonyítot-
ták, és okleveleiket ezért is állította
ki a minisztérium. A rendelet nem-
csak visszavonja azt a jogot, hogy
továbbra is taníthassanak egy olyan
tárgyat, ami szerepel a diplomáju-
kon, hanem kétségbe vonja 3000 ta-
nító eddigi munkáját, és a
nyolcadikos és tizenkettedikes vizs-
gák sikertelenségét egyes megyék-
ben a tanítók munkájának
elégtelenségével magyarázza. 

2. A román szakos tanárok a ro-
mániai egyetemek filológia szakja-
inak pedagógiai moduljaiban a
román nyelv és irodalom oktatásá-
nak anyanyelvi beszélők és gimná-
ziumi, illetve középiskolai diákok
számára kidolgozott módszertanát
tanulják, a régi tanterv értelmében
ötödik osztálytól ekként is tanítják,
s hacsak nem végeztek egy idegen
nyelv szakot is, akkor az idegen

nyelvek tanításának módszertanával
nincsenek tisztában, ugyanakkor
nincs gyakorlatuk az elemi iskolai
korosztály oktatásában sem. A ro-
mántanárokat nem arra képezték,
hogy a kisgyermekeket beszélni, ol-
vasni meg írni tanítsák meg. 

3. Hangsúlyozzuk, hogy a ro-
mánt nem idegen nyelvnek tekint-
jük, hanem környezeti nyelvnek,
második nyelvnek, „nem anya-
nyelvnek” – „limba nematernă” a
használt terminus. A román nyelv
mint idegen nyelv oktatásának
(mint ahogy a magyar mint idegen
nyelv oktatásának) is megvan a
maga helye és módszertana, illetve
célközönsége, erre külön szak léte-
zik a nagy egyetemeken, elsősorban
külföldiek számára oktatják az itt
képzett tanárok az állam nyelvét.
Hogy a románt a tanterv sem tekinti
– és soha nem is tekintette – idegen
nyelvnek, azt sugallják az iskolai
óraszámok is: heti négy románóra –
egy-két óra idegen nyelv. 

4. 2012-től a kolozsvári Babeş–
Bolyai Egyetem Román Nyelv Tan-
széke számos továbbképzőt
szervezett, a román mint nem anya-
nyelv tanításának sok területét
érintve: tervezés, értékelés, mód-
szertan. Ezt a képzéssorozatot több
száz magyar tanító elvégezte. A ta-
nítók nagyon lelkesek, folyamato-

san képezik magukat, hogy tanítási
módszereiket tökéletesítsék. 

5. Az elmúlt években tanítókat
vontak be a tantervek elkészítésébe.
Utána tanítók írták az elemi tagoza-
tos román tankönyveket, amelyek
folyamatosan jelentek meg 2014-től.
A kormánynak ez a gesztusa a tan-
könyvíró tanítók kompetenciáját is
megkérdőjelezi: nem taníthat abból
a tankönyvből, amit ő maga írt?

6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
második és negyedik osztályos or-
szágos mérések román nyelvből a
magyar iskolákban nem gyengék,
tehát valahol máshol kell keresni a
sikertelenség okait. Feltételezhe-
tően a régi tanterv és vizsgarendszer
egyike az okoknak, hisz anyanyelvi
tudást vár el egy olyan fiataltól, aki-
nek ez nem anyanyelve, és a románt
anyanyelvként beszélő diákokkal
azonos tételek és kritériumok men-
tén értékeli teljesítményüket. Az új
tanterv kommunikációközpontú, és
a román nyelv elsajátítására, az írott
és hallott szöveg értésére és létreho-
zására fókuszál. 

Az idei hatodikosok az első ge-
neráció, amely előkészítő osztálytól
egy ilyen tanterv szerint tanul – ők
voltak a krónikus tankönyvhiánnyal
küszködő nemzedék. Hogy ennek a
tantervnek vannak-e, illetve meny-
nyire vannak pozitív hatásai, azt

két, illetve hat év múlva lehet le-
mérni, amikor a mostani hatodikosok
nyolcadikosok, illetve tizenkettedi-
kesek lesznek – feltéve, hogy a
mérés is sajátos jellegű lesz. Addig
azonban garantáltak a rossz ered-
mények a cikluszáró méréseken, hi-
szen a Vii–Xii.-es diákoknak nincs
lehetőségük az elemiben elindított
kommunikációs kompetenciájukat
olyan szintre fejleszteniük, amivel
a vizsgán boldogulnának – tehát
van még hat áldozati év. 

A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége mélyen elítéli ezt a
meggondolatlan, szakmaiatlan és
jogszerűtlen rendeletet, illetve azt a
módot, ahogy stratégiai jelentőségű
kérdésekben konzultáció és előzetes
tervezés nélkül hoznak tízezreket
érintő döntést. Visszautasítjuk azt,
hogy 3.000 tanító, ki tudja, hány
tanár és 52.000 elemi tagozatos kis-
gyermek újra kísérleti alannyá válik
egy bársonyszékben meghozott
döntés eredményeként. Kérjük, ne
űzzenek csúfot a tanítói hivatásból
és saját állami felsőfokú intézmé-
nyeik diplomáiból, lássák be, hogy
tévedés történt, és vonják vissza ezt
a rendeletet a lehető legrövidebb
időn belül.

A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Országos 
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Állásfoglalás

Az eddigi legnagyobb szabású
Vásárhelyi Forgatag zárta ka-
puit szeptember 2-án, vasár-
nap. A szervezők örömmel és
hálával tapasztalták, hogy
minden eddiginél nagyobb
volt az érdeklődés az idei ren-
dezvény programjai iránt. A
Kultúrpalotában megszerve-
zett események, a színházi
előadások telt házzal zajlot-
tak, minden eddiginél többen
látogattak el az új helyszínről
jelentkező Szférába, minden-
nap zsúfolásig telt a Borud-
var. Hétfőtől csütörtökig
naponta közel háromezren
vettek részt a Forgatag prog-
ramjain, míg a hétvégi ese-
ményekre és koncertekre
naponta mintegy 15 ezren
voltak kíváncsiak. 

„Szintet lépett a Vásárhelyi For-
gatag” – mondta Portik Vilmos fő-
szervező annak kapcsán, hogy
ebben az évben sikerült színvonalas
Színházi Forgatagot kínálni a ma-
rosvásárhelyieknek. A fejlődés
azonban nemcsak ebben mutatko-
zott meg. Az eddigi legnagyobb
szabású rendezvény volt, amelyen a
minőség volt a cél. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy már első nap óriási
volt az érdeklődés a Forgatag prog-
ramjai iránt, és ez egész héten nem
hagyott alább. 

A szervezők által összeállított
közel 340 program mintegy 40
helyszínen zajlott, és több mint 50
önkéntes szorgoskodott, segítette a
munkát az elmúlt héten. Harminc
társszervező intézmény és egyesület
csatlakozott a Forgatag programja-
ihoz, és közel 60 vállalkozás támo-
gatta a rendezvényt. 

Hétközben a Téka udvara és a
marosvásárhelyi vár telt meg élet-
tel, a Kultúrpalota és a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
csalogatta kiállításokra, előadá-

sokra a marosvásárhelyieket, pén-
tektől a Liget lett a forgatagozók fő
helyszíne, ahol idén első alkalom-
mal került megszervezésre a 14
néptáncegyüttest felsorakoztató
Folknap.

A Vásárhelyi Forgatag két köz-
kedvelt rendezvénye, a Borudvar és
a Szféra programjai is rengeteg
helybelit vonzottak. Már szerdán
zsúfolásig telt a Borudvar, amely
nemcsak a borkóstolók, hanem a jó
beszélgetések, találkozások helyszí-
néül is szolgált. A Kortárs Művé-
szeti Műhely, a Szféra új helyre
költözött, de jó helyszínnek bizo-
nyult a volt Európa iskola udvara,
ahol sokan megfordultak a hét
végén. 

Népszerű rendezvény volt a Bo-
lyai-pályán megszervezett családi
sportnap is, és örömünkre szolgál
bejelenteni, hogy még a Vásárhelyi
Forgatag alatt sikerült felkapcsolni
a sportpálya fényeit, amelyre oly
régen várunk. Reméljük, a Forgatag
alatt megszervezett adománygyűjtő
rendezvények tovább segítik a pálya
felújítását.

Ebben az évben is mellénk állt a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal és a Maros Megyei Tanács.
Köszönjük a csendőrségnek, a rend-
őrségnek és a helyi rendőrségnek a
szakszerű hozzáállást és magatar-
tást, és azt, hogy mindent megtettek
a biztonságért a rendezvény alatt. 

Köszönjük mindazoknak, akik
részt vettek a 6. Vásárhelyi Forga-
tagon, hogy ebben az évben is civi-
lizált körülmények között zajlott le
a rendezvény.

2019-ben újra találkozunk! 
A szervezők

Szintet lépett 
a Vásárhelyi Forgatag

Újra Sajtóprés az Erdély TV-ben
A Sajtóprés első őszi műsorában aktuálpolitikai kérdéseket boncolgat

meghívottaival Farkas istván. A műsorvezető vendége ezúttal Ambrus At-
tila, a Brassói Lapok főszerkesztője, Pataky istván, a Székelyhon felelős
szerkesztője, valamint illyés Gergely politológus. Kövessék az élő műsort
szeptember 5-én, ma este 8 órától vagy ismétlésben csütörtökön reggel 
8 óra 30 perctől.

Vasárnap zárult Nagyernyében a
IX. Zöld Tó művészeti alkotótábor,
amelyet augusztus 22. – szeptem-
ber 2. között szervezett meg Már-
kos Pál és családja. Ezúttal 18
festőművész vett részt a tábor-
ban, és közel 40 festmény készült,
amelyeket a hét végén már kiállí-
tottak a Márkos család tulajdoná-
ban levő Sissy panzióban. Itt
tartották a táborzáró ünnepséget,
amelyen Jánosi Ferenc, Nagyer-
nye polgármestere és Márkos Pál
köszöntötte a festőművészeket és
a meghívott vendégeket. 

A községvezető hangsúlyozta, a tele-
pülés számára megtisztelő, hogy a Már-
kos család idén is megszervezte az
alkotótábort, hogy sikerült folytonossá-
got biztosítania a többnapos rendezvény-
nek, amelyen a művészek Nagyernye
jellegzetes épületeit és a környék szép-
ségeit örökítik meg. A művészeti alkotó-
tábort ugyanis 1992-ben kezdeményezte
david Gheorghe és felesége, Erzsébet; a
Marosszentgyörgyön – elsősorban
román festőművészek részvételével – el-
indított tábor pedig immár kilencedik
éve, hogy Nagyernyében talált otthonra.
A Márkos család vette át a szervezést,
néhány alkalommal az önkormányzat is
támogatta a tábort, tavaly óta azonban a
szervezők önerőből működtetik a ren-
dezvényt. idén a Bukarestből, Galacról,
Marosvásárhelyről és a megye kisebb
városaiból érkezett résztvevők mellett
egy indiai festőművész, dhruba Mazum-
der is eljött, így a tábor jellege mond-
hatni nemzetközivé vált. Márkos Pál
elmondta: évről évre színvonalasabb a
rendezvény, elismert és neves festőmű-
vészek tisztelik meg jelenlétükkel a fel-
töltődésre, alkotásra, de pihenésre is
alkalmat nyújtó tábort. „A vidék, a természet szépsége
mellett a környék műemlék épületei is megihletik a
művészeket. Például a tîrgoviştei Mihai Şerbănescu a
Teleki-kastélyt örökítette vászonra, jövőre a sáromberki
kastély következik. de szívesen festenek meg temp-
lomépületeket, csendéletet is” – tette hozzá. A táborban
alkotó művészek a korábbi évek gyakorlatához híven
idén is két festménnyel ajándékozták meg a szervező-
ket. „Az eddigi nagyernyei alkotótáborokban mintegy
180 művész vett részt, köztük 7-8 visszajáró, ők évente
eljönnek festeni. Több ez, mint egy alkotói közösség,
hiszen az esztendő során barátságok alakultak ki, a
tábor jó hangulata vonzza a művészeket, értékes és

szép alkotások születnek. A 9. alkalommal megszer-
vezett Zöld Tó alkotótáborba magyar festőművészek
is eljöttek, és első alkalommal festett itt Jung ildikó,
valamint Kakasi irén (Marosvásárhelyről), Barabás
József és Kellner Csaba (Szászrégenből)” – tudtuk
meg Márkos Páltól és feleségétől, Hajnaltól.

A Márkos családnak az évek során hátrahagyott
festményekből értékes gyűjteménye kerekedett ki, a
munkák egy részét az elmúlt években Marosvásár-
helyen is láthatták a művészetkedvelők. A szervezők
már 2019-re készülnek, jövőben ugyanis az elmúlt
10 év válogatott alkotásaiból terveznek tárlatot
nyitni. 

Zárult a nagyernyei IX. Zöld Tó művészeti alkotótábor
Közel 40 festményt állítottak ki

Antalfi Imola

Márkos Pál és felesége, Hajnal Fotó: Antalfi Imola



Olyanok voltak, mint két testrész:
egyformák, elválaszthatatlanok.
Szabadtéri, ingyenes rendezvé-

nyeken figyeltem fel rájuk, az eseménytelen,
szürkébb napokon, hetekben azonban
mintha elnyelte volna őket a föld. Többször
fontolgattam, hogy ha alkalmam adódik, be-
szélgetni próbálok velük, de aztán sorra el-
szalasztottam a lehetőségeket. Az utóbbi
időben meg is feledkeztem róluk, a múlt hét
végén, a ligeti Forgatag tömegében azonban
újra megjelentek. Az ősz hajú, piros arcú
asszony régimódi háziruhát viselt, boros-
tás párja kopott baseballsapkát, pólót,
farmernadrágot. Egy sörsátor alatt ültek,
beszélgettek. Csak egymást nézték, egy-
másra figyeltek, mint akikhez el sem jut a
külvilág nyüzsgése. Az életkorukat szeret-
tem volna megállapítani, de rájöttem,
hogy ez reménytelen próbálkozás. Mintha
sok évszázados utaztatás után mozdulat-
lan partjaira sodorta volna őket az idő. A
rég partot ért hajótöröttek nyugalma
áradt belőlük, az olyanoké, akik nem láza-
doznak a helyzetük ellen, mert tudják, az
akaratukon kívüli történéseknek értelme,
célja van.

Az asszony barackos üdítőt kortyolgatott,
aztán társa kezébe tette a félig üres palackot.
A férfi is enyhítette szomját, majd mindket-
ten felálltak. A színpadon már jó ideje han-

goltak a zenészek, és hamarosan el is kezdő-
dött a Metropol-koncert. A pár kezdetben
tisztes távolságból fülelt, aztán egyre köze-
lebb ment a pódiumhoz. Némán hallgatták
az egymást követő dalokat, míg végül egy
dallam vagy egy szö-
vegrész megérintette az
asszonyt. A színpad elé
sodortatta magát, aztán
táncolni kezdett, be-
hunyt szemmel, önfeledten, szinte öntudat-
lanul. A férfi fegyelmezetten követte.
Amikor utolérte, megállt mellette, és szót-
lanul csodálta a bizonyára számára sem
mindennapi látványt. Nemsokára az asz-
szony észbe kapott, talán egy idegen tekin-
tet figyelmeztette arra, hogy tinédzseres
megnyilvánulása enyhén szólva szokatlan.
Párja mellé húzódott, mondott neki vala-
mit, aztán elindultak kifelé az egyre nö-
vekvő tömegből. A legközelebbi sátornál
telepedtek le újra, onnan követték a szín-
padi történéseket. Az asszonyt közben újra
elkapta a hév, de most már csak a feje moz-
gott kitartóan a zene ritmusára. Bár-
mennyire szerettem volna, nem mertem őket
megszólítani. Túl személyes, túl intim volt a
táncoló asszony pillanatképe, talán ez tartott

vissza azon az estén. A távozásukról is le-
maradtam. Egyszer csak észrevettem, hogy
nem ülnek már a fehér sörsátor alatt, csak
a kiürült üdítőspalack jelezte korábbi ottlé-
tüket. 

Másnap délután
azonban újra ott talál-
tam őket. Az asszony
ekkor világoskék far-
merruhát viselt. Ez

annyira más volt, mint az azelőtti háziruha,
hogy meglepetésemben a férfi öltözetét tel-
jesen figyelmen kívül hagytam. Odaléptem
hozzájuk, és arról kezdtem kérdezgetni őket,
tetszik-e nekik a rendezvénysorozat, és ha
igen, mi a kedvencük a programok közül.
Nem zárkóztak el a közeledésemtől, főként
az asszony válaszolgatott derűsen.

– Mindent szeretünk itt. Szépen énekelnek,
táncolnak a művészek, mi meg bemegyünk a
tömegbe, a sor elejére, és meghallgatjuk,
megnézzük őket. Ha elfáradunk, leülünk, pi-
henünk – mondta jellegzetes, mély hangján.

– A tegnapi koncert különösen tetszett,
ugye? – próbáltam emlékeztetni a múlt esti
élményre.

– Igen, a régi időket juttatta eszembe. A
húszas éveimet. Pedig nem voltam nagy ze-

nehallgató, koncertre járó. Mégis ismerős
volt az egyik dallam, bár a szövegét nem is-
mertem.

– Fiatal korában mivel foglalkozott? –
váltottam témát.

– Akkoriban még falun éltem, közel Ma-
rosvásárhelyhez. Kalákában dolgoztunk a
mezőn, napszámra fizettek. Szép, jó idők vol-
tak azok is.

– Én gyári munkás voltam – vette át a szót
a férfi. – Miután megismerkedtünk, és össze-
házasodtunk, én lettem a családfenntartó, ő
otthon maradt, vezette a háztartást, nevelte
a gyereket. Ez így megfelelt nekünk akkori-
ban, csak most nehezebb, mert nyugdíjat
csak én kapok. De megélünk abból is vala-
hogy, nincs miért panaszkodjunk.

– Szórakozni is el-eljárnak – jegyeztem
meg.

– Közel lakunk a Ligethez, persze hogy el-
jövünk, ha van valami. A gyerek már rég ki-
repült, az unokánk is megnőtt, most van itt
az ideje, hogy élvezzük az életet.

Mielőtt elköszöntem volna, jó szórakozást
kívántam a házaspárnak. Derűsen néztek
rám, aztán újra egymás felé fordultak, ki-
zárva minden külső hatást. Abban a pilla-
natban úgy tűnt, mintha nem több száz
ember népesítené be a teret, csak ők ketten
üldögélnének nagy egyetértésben a ligeti fák
alatt.

Magyarországi küldöttség érkezett a múlt hét
végén Csíkfalvára, hogy fejet hajtson néhai
Nagy Ferenc zenetanár, karnagy sírjánál ha-
lálának tizedik évfordulója alkalmából.

A tisztelettevőket Pandák Pál, Füzérradvány polgár-
mestere, Tóthné Szabó Mária, a sárrétudvari Kézen-
fogva Testvéreinkkel alapítvány nemrég leköszönt
kuratóriumi elnöke és a Seprődi János Nemzetközi Kó-
russzövetség egyik alapító tagja vezette. Pandák Pál
régi barátja és tisztelője volt Nagy Ferencnek, aki meg-
álmodta és létrehozta a nemzetközi kórusszövetséget,
amely mintegy hétszáz tagszervezetet tömörített ma-
gába a Felvidéktől délvidékig, Brassótól Lendváig.
Nagy Ferenc álma volt, hogy a határok által szétszab-
dalt magyarságot a dal révén újraegyesítse, ezért nyug-
díjas korában is – egyik méltatója szerint – az otthoni,
mindennapi gondokat hátrahagyva, üres zsebbel és
nagy lelkesedéssel járta a Kárpát-medencét és szer-
vezte a kórusszövetséget. Betegsége miatt 2006-ban
visszavonult a nemzetközi szövetség vezetői tisztségé-
ből, de 2007-ben még ott volt a szövetség magyaror-
szági kongresszusán, s akkor két tárgyat kapott
barátaitól. Az egyik egy térkép, amely agy formájában
ábrázolja a szövetség akkori állapotát, feltüntetve a
szervezetet alkotó Kárpát-medencei tagkórusokat, nép-
dal-, hangszer- és nótaköröket. A gyergyószentmikósi
Simó Ádám alkotása mellett ugyanekkor nyújtották át
Nagy Ferenc egy faragott arcképét is. Mindkét tárgy
az anyaországban maradt, de a zenetanár tisztelői most
ezeket is elhozták, és az önkormányzatnak adták át

megőrzésre, amíg megkerül méltó helye. Ezekkel
együtt Pandák Pál egy emlékkoszorút is hátrahagyott,
amelynek szalagján Nagy Ferenc egyik kedvenc vers-
sora áll: „Fiaim, ti csak énekeljetek”. Az anyaországi
elöljáró nem rejtette véka alá csalódottságát, hogy
Nagy Ferenc halála után a kórusszövetség aktív mun-
kája Magyarországon megszűnt, „már csak a szilán-
kokból élünk”, és mivel a karnagy a Kárpát-medencei
összmagyarság ügyét karolta fel, szellemi öröksége
„többet érdemel, mint hogy az enyészeté legyen”. Arra
kérte a csíkfalviakat, hogy vigyék tovább ezt az örök-
séget és emléket, akár szilánkjaiban is. A tárgyakat át-
vevő Balogh István polgármester elmondta: Nagy
Ferencet élete és munkássága a községhez kötötte, így
a helyieket is kötelezi az ő emléke. A csíkfalvi iskola
– amelynek tanára és igazgatója is volt – javítás előtt
áll, s ha majd befejeződik, szeretnék elnevezni, és
Nagy Ferenc neve is szóba került. A találkozó végén a
küldöttség a helyi temetőben koszorút helyezett el az
egykori karnagy sírjánál.

Nagy Ferenc 1935-ben született Búzaházán, 17
évesen már saját kórust vezetett. A szászrégeni taní-
tóképzőben szerzett oklevelet, majd elvégezte a ko-
lozsvári zeneakadémiát. Mikházán és Jobbágytelkén
kezdte zenetanári pályáját, majd Csíkfalván telepedett
le, a helyi iskolában tanított, egy ideig az intézmény
vezetője is volt. Énekkarokat alapított, kórusverse-
nyeket szervezett, ő hozta létre a Seprődi János Nem-
zetközi Kórusszövetséget, amelynek örökös elnöke
is. Tevékenysége elismeréseképp 2006-ban Bartók
Béla-díjjal, 2008-ban a Magyar Kultúra Lovagja cím-
mel tüntették ki. Nem sokkal azután, augusztus 8-án
hunyt el.

Tíz éve ment el közülünk
Ápolják Nagy Ferenc emlékét
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A hajótörött tánca

Még mindig sokan vagyunk,
még mindig a miénk ez a város.
Tudom, elegen vannak, akik vitába
szállnak ezzel a mondattal, és na-
ponta érezhetjük, a kijelentés má-
sodik fele több sebből is vérzik,
amiről a jelek szerint komoly ap-
parátussal rendelkező, sötét erők
is megpróbálnak gondoskodni. De
akik bekapcsolódtak a Vásárhelyi
Forgatag eseményfolyamába, biz-
tos hozzám hasonlóan vélekednek.
Még akkor is, ha a főteret nem lak-
hattuk be a rendezvényeinkkel,
mint a kolozsváriak, akiknek lé-
nyegesen kisebb a számarányuk
településük összlakosságában,
mint az itteni magyarságé. Ott ezt
lehetővé tették, itt nem. Nem dőlt
össze tőle a világ, ellenkezőleg, a
kényszer a korábbinál is találéko-
nyabbá tette a kedvező helyszíne-
ket kereső szervezőket. Több jó
helyen találkozhattunk, családias,
otthonos, közönséghívogató, ven-
dégmarasztaló terekkel, színhe-
lyekkel, termekkel, placcokkal,
zugokkal gazdagodhattunk, ahol
kellemes együtt lenni, beszélgetni,
vetélkedni, dalolni, táncolni, mu-
latni, szórakozni. A már máshol
élő vásárhelyiek is kezdik megis-
merni a forgatagok különleges
hangulatú térségeit, megtapasz-
talni, milyen vonzása van a Bor-
udvarnak, és nem elsősorban a
kitűnő borokért, hanem azért a
légkörért, amit az együvé tartozás
melege, biztonsága, talán nem is
tudatosodó, mégis érzékelhető
ereje sugároz. És azt is megtapasz-
talhattuk az idén, még hangsúlyo-
zottabban, mint az előző években,
mennyire bensőséges környezetet
biztosít a szabadon szárnyaló szel-
lemnek, a múzsák birodalmának a
Teleki Téka udvara, a vizuális mű-
vészeteknek a Kultúrpalota, a vár,
a Bernády Ház, a „Művészetek ut-
cája”, az alternatív, fiatalos, kísér-
leti foglalatosságoknak a megújult
helyszínű és szerkezetű Szféra,
rengeteg egyébnek a civilizáltan
visszafogott, mégis mindvégig
örökmozgó, árnyas Liget és így to-
vább. Fárasztó, de lélekerősítő,
forró, de felüdítő, szép heten va-
gyunk túl. És itt meg is állok a jel-

zőkkel, nehogy ünnepélyeskedésbe
csapjon át az írás. Nem ilyesmi
jellemezte az idei forgatagot, rit-
kább volt most a bombasztikus túl-
zás, az egyre profibbnak tűnő
szervezőcsapat a lényegre össz-
pontosított, arra, hogy gyakorlati-
lag a lehető legjobbat adjuk,
kapjuk mindenből, amink van. Az
pedig nem kevés. És még valami,
ami a Vásárhelyi Forgatagot az év
során sűrűn, gazdagon kibonta-
kozó kulturális kínálatból tényleg
minőségileg kiemeli: az anyaor-
szágból vagy máshonnan érkező,
különleges teljesítményt nyújtó
együttesek, társulatok, alkotóe-
gyéniségek, előadóművészek fel-
lépése. Az igényesség ebben a
vonatkozásban is döntő jelentő-
ségű. A mostani budapesti bemu-
tatkozók – az operettszínház, az
állami népi együttes, Rúzsa
Magdi, a Csík Zenekar, a Quimby
meg a fel nem soroltak – magasra
emelték a mércét, ezzel fel is
adták a leckét a kezdeményezők-
nek, ezután ez a szint a kiinduló-
alap. Az is persze, hogy mint ez
alkalommal, a továbbiakban se
maradjon ki egyetlen korosztály,
egyetlen társadalmi kategória
sem a megszólítottak tág köréből.
Ezt sem könnyű megvalósítani, de
láthattuk, lehetséges: családok
közösen és külön-külön a család-
tagok is nagyszerűen érezhették
magukat az eltelt napokban. Még
az időjárás is besegített. Mintha
a nap is nekünk sütött volna. De
ne túlozzunk. Marosvásárhely
közben élte a maga megszokott
életét, vannak, akik észre se vet-
ték, hogy mi ünnepelünk. Az vi-
szont nem maradhatott
észrevétlen, hogy bizonyos hely-
színeken többségiek is megfordul-
tak. A várban, koncerteken,
galériákban, a ligeti nyüzsgésben
az eseményeknek román résztve-
vői, érdeklődői is voltak. A jelen-
ségre érdemes felfigyelni, a
tapasztaltaknak a későbbiekben
hasznát vehetjük az együttélés
hétköznapjaiban. Anélkül nyilván,
hogy e hagyományossá tett csúcs-
rendezvényünk sajátosságaiból
bármit is feladnánk. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Minden évben kórustalálkozóval és koszorúzással emlékeznek Nagy Ferencre  Fotó: Gligor Róbert László/archív

Gligor Róbert László
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Londoni pénzügyi elemzők
szerint súlyos recessziót
okozhat a brit gazdaságban,
ha Nagy-Britannia megálla-
podás nélkül lép ki az Európai
Unióból.

A The UK in a Changing Europe
(Az Egyesült Királyság a változó
Európában) nevű, elsősorban az
Európai Unió és Nagy-Britannia
gazdasági-kereskedelmi kapcsolat-
rendszerének kutatására szakoso-
dott londoni elemzőműhely hétfőn
ismertetett 34 oldalas tanulmánya
szerint megállapodás nélküli Brexit
esetén a legaggasztóbb következ-
mények közé tartozna a fogyasztói
és az üzleti bizalomra, és ezen ke-
resztül a fogyasztási kiadásokra
gyakorolt hatás. Az elemzés szerint
a 2007-2008-as pénzügyi válság
idején a brit pénzügyi rendszer kis
híján összeomlott, és csak a Bank
of England – a brit jegybank – által
a bankrendszerbe juttatott likvidi-
tásinjekció akadályozta meg a tel-
jes csődöt.

A ház szerint azonban nincs
olyan intézmény, amely ugyanígy
készen állna a kereskedelmi rend-
szer megvédésére megállapodás
nélküli Brexit esetén, és ebben a
helyzetben egyértelműen lehetsé-
ges – bár nem elkerülhetetlen – sú-
lyos recesszió kialakulása a brit
gazdaságban.

A tanulmány szerint a megálla-
podás elmaradása az újonnan szük-
ségessé váló ellenőrzések miatt
óriási terhet róna a brit vámhatósá-
gokra és a kikötőkre, repülőterekre
is, jelentős adminisztratív költség-
többletet okozva. Számos brit cég
kényszerülne például eredetigazo-
lási dokumentumok kiállítására, és
az elemzés szerzőinek becslése
szerint ez önmagában 4-15 száza-
lékot adna hozzá egy-egy áruféle-
ség termelési költségeihez.

A délkelet-angliai dover kikötő-
jét mindez különösen súlyosan
érintené, mivel a doveren átáramló
kereskedelmi forgalom csaknem
teljes egésze az Európai Unióval
folyik. Jelenleg minden 180 kami-
onból esetenként csak kettőt vetnek
alá ellenőrzésnek a doveri kikötő-
ben, de a kutatási adatok arra val-
lanak, hogy ha mindössze két
perccel növekszik az összes ka-
mion által doverben eltöltött idő,
az is 47 kilométeres folyamatos
torlódást okozna a kikötőbe vezető
M20-as autópályán – áll a The UK
in a Changing Europe hétfőn be-
mutatott tanulmányában.

Ugyanerre a kockázatra a brit
gazdaságban jelen lévő külföldi
termelővállalatok is felhívták már
a figyelmet.

A japán Honda autóipari kong-
lomerátum brit érdekeltségeinek

szakértői a londoni alsóház nemré-
giben tartott meghallgatásán el-
mondták: a cég angliai üzeméhez
hétpercenként érkeznek a kamio-
nok az uniós beszállítóktól szár-
mazó részegységekkel, és a
raktárakban mindössze egynapi
termeléshez szükséges készlet van.

A Honda szakértői szerint ha a
kontinensről érkező részegység-be-
hozatalt vámvizsgálatnak kell alá-
vetni, a beszállítási folyamat ebből
eredő minden negyedórányi kése-
delme 850 ezer font halmozott éves
veszteséget okozna a cégnek a to-
vagyűrűző fennakadások miatt. A
The UK in a Changing Europe ta-
nulmánya szerint a vámok megje-
lenése az EU-val folytatott brit
kereskedelemben jelentősen felhaj-
taná a nagy-britanniai élelmiszerá-
rakat is, és ez különösen súlyosan
érintené a szegényebb háztartáso-
kat, amelyek az átlagosnál maga-
sabb jövedelmi hányadot költenek
élelmiszerre.

A cég becslése szerint a kereske-
delmi megállapodás elmaradása
esetén a húsfélék és a feldolgozott
élelmiszerek kiskereskedelmi ára
7,3, illetve 3,7 százalékkal emel-
kedne, de ha a font tovább gyengül
– éppen a megállapodás nélküli
Brexit miatt –, az élelmiszerek még
nagyobb mértékben drágulnának.
(MTI)

Recessziót okozhat 
a megállapodás nélküli Brexit

Daea: már 140.000 disznót kellett elpusztítani
az afrikai sertéspestis miatt

Szerkesztette: Benedek István

Már több mint 140.000 ser-
tést elpusztítottak a hatósá-
gok az afrikai sertéspestis
miatt, és a folyamatnak még
nincs vége – közölte Petre
Daea mezőgazdasági minisz-
ter hétfőn este az Antena 3
televíziócsatorna műsorá-
ban.

daea arról beszélt, hogy Romá-
niában jelenleg 4,5 millió sertést
tartanak számon. 140.000 állatot el
kellett pusztítani az afrikai sertés-
pestis miatt, de „három hónap,
három hét és három nap alatt” újra
lehet telepíteni a farmokat – fogal-
mazott a miniszter.

Mint elmondta, a fertőzésnek je-
lenleg 11 megyében összesen 178
gócpontja van, de „nem szabad
eldramatizálni” a helyzetet, mert
például Bihar megye települései-

nek mindössze 1,3%-a, Szatmár
megye településeinek 1,1%-a érin-
tett. Tulcea megye 184 települése
közül viszont 74-ben kimutatták a
sertéspestis jelenlétét, és ialomiţa,
valamint Konstanca megye 13%-a
is érintett. „Az emberek azt hiszik,
hogy az egész megyéről van szó.
Ez még nem az egész megye.
Ezzel csak pánikot keltünk, ami ál-
datlan helyzetet teremt” – mondta
daea az interjúban.

Leszögezte: akármennyire is
„fájdalmas” a tenyésztők számára,
az afrikai sertéspestis terjedésének
megfékezésére nincs más megol-
dás, mint a disznóállomány elpusz-
títása, ha felütötte a fejét a kór.

A mezőgazdasági miniszter
arról is tájékoztatott, hogy tizenkét
ország nyújtott támogatást Romá-
niának a sertéspestis megfékezé-

sére, miután segítséget kértek
Brüsszeltől. Ugyanakkor felidézte,
hogy a betegség 16 országban vég-
zett már pusztítást a sertésállo-
mányban, többek közt Kínában,
Portugáliában és Spanyolország-
ban. „Portugália 13 év múltán sza-
badult meg a vírustól,
Spanyolország 30 év után, de Szar-
dínia még most, 41 év után sem.
Nagyon veszélyes vírus, amire
nincs ellenszer. Az állat pusztulása
elkerülhetetlen. Az emberre nincs
hatással. Romániában öt éve véde-
kezünk megelőző intézkedésekkel
ez ellen a vírus ellen. de megje-
lent, és nem útlevéllel jött az or-
szágba a határon keresztül, hogy
kontrollálni lehessen, sem pedig
biciklin. Mi egyetlen megelőző in-
tézkedésről sem mondtunk le” – je-
lentette ki Petre daea. (Agerpres)

Svájci kézbe került az RWE Energie
Lezárta a svájci energiakereskedő MET Csoport a romániai RWE Ener-

gie felvásárlását, miután a román versenyhivatal jóváhagyta a tranzakciót
– közölte hétfőn a svájci vállalat az MTi-vel.

Közleménye szerint mostantól a svájci központú MET Csoport az RWE
Energie SRL (RWEE) tulajdonosa Romániában. A felvásárlással megerő-
södik a MET pozíciója az üzleti árampiacon: a vállalat bekerül a három
legnagyobb energiakereskedő közé Romániában.

A MET Csoport május 29-én írt alá megállapodást az innogy Csoporttal
az RWEE akvizíciójáról. A MET már jelen volt Romániában a helyi le-
ányvállalatán – MET Romania Energy SA – keresztül.

A svájci csoport közlése szerint az RWEE felvásárlása kiváló alkalmat
teremt arra, hogy jelentős méretű, integrált energiaellátási portfólió jöjjön
létre a romániai piacon. A folyamatosan növő, mintegy 10 százalékos piaci
részesedéssel a MET a három legnagyobb cég egyike Románia üzleti
árampiacán, mintegy 5000 fogyasztási ponttal – olvasható a közlemény-
ben. Az RWEE fő tevékenysége Romániában a villamosenergia- és föld-
gázszolgáltatás üzleti ügyfeleknek, elsősorban energiaintenzív iparágak
termelőüzemeinek és kiskereskedelmi üzletláncoknak.

Petre Stroe, a MET Romania vezérigazgatója a tranzakció kapcsán el-
mondta, hogy az ügyfélportfóliók egyesítése hatékonyabb működést tesz
lehetővé. (MTI)

Mérséklődött 
az államháztartás hiánya

Az első fél évi GdP-arányos 1,61 százalékról 1,26 százalékra mérsék-
lődött az első hét hónapban a román államháztartás hiánya – közölte csü-
törtökön a pénzügyminisztérium.

Tavaly az első hét hónapban az államháztartás hiánya GdP-arányosan
0,63 százalék volt.

A bevételek 13,9 százalékkal nőttek a tavalyi azonos időszakhoz mér-
ten, a GdP 17 százalékát tették ki. A nyugdíjjárulék áthárítása az alkal-
mazottakra 37,5 százalékkal gyarapította az nyugdíjjárulékból származó
bevételeket, általános forgalmi adóból 9,8 százalékkal, a jövedéki adóból
9,2 százalékkal több folyt be az államkasszába. Ugyanakkor a személyi
jövedelemadó (szja) utáni bevételek 22,7 százalékkal csökkentek, miután
a kormány 16 százalékról 10 százalékra mérsékelte a szja-t.

A kiadások 18 százalékkal haladták meg a tavalyit, főként a közszféra
béremelései következtében. A szociális kiadások is 13 százalékkal nőttek,
azt követően, hogy tavaly júliusban 9 százalékkal, az idén júliusban to-
vábbi 10 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak.

A közberuházások értéke elérte a 10,9 milliárd lejt, ami csaknem 30
százalékkal haladja meg a tavalyit. Románia az idén 3 százalékos állam-
háztartási hiányt tervez. (MTI)

Csökkent az irányadó 
kamatlábak többsége

A hétfői 3,22 százalékról 3,21 százalékra csökkent kedden a háromhavi
irányadó bankközi kamatláb, a ROBOR 3M – derül ki a Román Nemzeti
Bank (BNR) adataiból.

A hathavi irányadó bankközi kamatláb is az előző napi 3,41 százalékról
3,40 százalékra esett vissza, a kilenchavi ROBOR pedig 3,49 százalékról
3,48 százalékra csökkent.

A 12 havi irányadó bankközi kamatláb a hétfői 3,54 százalékos szinten
stagnált. (Mediafax)

Gazdaságilag problémás lehet 
az óraátállítás

Gazdaságilag problémás lehet, ha az uniós tagállamok nem hoznak egy-
séges döntést az óraállítás ügyében – mondta Regős Gábor közgazdász, a
Századvég Gazdaságkutató Zrt. munkatársa az M1 aktuális csatorna hétfői
műsorában.

Nagyon sok multinacionális vállalat működik Európában, amelyek ösz-
szedolgoznak, és az eltérő időszámítás nehezítené a közös munkájukat –
fűzte hozzá.

Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója arról beszélt, hogy az óraát-
állítás sok ember számára komoly problémát okoz, mivel az időjárásra ér-
zékenyek – a magyarok 78 százaléka – nehezen alkalmazkodik hozzá.

Az óraátállítás eltörlését az Európai Bizottság kezdeményezte egy uniós
közvélemény-kutatás nyomán, amelyben a megkérdezettek 80 százaléka
az óraátállítás megszüntetése mellett foglalt állást. A változtatást a tagál-
lami kormányoknak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, hogy
hatályba lépjen. (MTI)

Az Európai Unió (EU) kész akár nullára csök-
kenteni valamennyi ipari termékre, köztük a
gépjárművekre vonatkozó importvámokat,
amennyiben az Egyesült Államok is hasonló
vámcsökkentést vezet be – jelentette ki Ce-
cilia Malmström kereskedelempolitikáért fe-
lelős uniós biztos csütörtökön.

Az Európai Parlament kereskedelmi szakbizottsá-
gának meghallgatásán Malström kijelentette, az im-
portvámok csökkentésének kölcsönösnek kell lennie.

„Ha ez megtörténne, az a gazdaság szempontjából
jó lenne nekünk és jó lenne nekik is” – fogalmazott.

A biztos aláhúzta, ha az Egyesült Államok úgy
döntött, hogy bármikor új vámokat ír elő az unió szá-
mára, akkor az EU „azonnal megszakíthatja a tárgya-
lásokat”, és annak megfelelően válaszintézkedéseket
hozhat. Az EU nem veszi elő újra az Egyesült Álla-
mokkal korábban megkezdett szabadkereskedelmi
tárgyalásokat (TTiP), helyette egy sokkal korlátozot-
tabb megállapodásra, csak az árukra vonatkozó vám-
tarifák ügyére összpontosít – közölte.

Véleménye szerint megegyezés esetén a tárgyaló
felek megtalálhatják annak módját is, hogy megköny-
nyítsék az Egyesült Államok számára, hogy cseppfo-
lyósított földgázt exportáljon Európába. Ezt azonban
eseti alapon kell tárgyalni a tagállamok között –
jegyezte meg.

„Arra törekszünk, hogy véglegesítsünk egy széles-
körű megállapodást az Európai Bizottság 2019 őszén
befejeződő megbízatása alatt. Erre minden esély meg-
van” – tette hozzá.

Malström elmondása szerint az Európai Unió
osztja a kínai ipari támogatások okán megfogalmazott
amerikai aggályokat, „a megközelítés azonban téves”.
Az unió nem ért egyet azokkal a módszerekkel, ame-
lyek súlyos vámtarifákkal sújtják Kínát. Továbbá nem
osztja azt a nézetet sem, hogy „a kereskedelmi háborút
jó és könnyű volna megnyerni” – mondta a biztos.

Az EU és az Egyesült Államok előzetes tárgyalá-
sokat folytat egy lehetséges kereskedelmi megállapo-
dás részleteiről. A felek által a múlt héten tartott
egyeztetés során Amerika elutasította azt az uniós fel-
vetést, amely az autóipart érintő kérdéseket is bevonta
volna a tárgyalásokba.

donald Trump amerikai elnök és Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke július végén,
washingtoni tárgyalásuk során abban állapodtak meg,
hogy egyelőre egyik fél sem léptet érvénybe újabb vá-
mokat, mindkét fél törekedni fog arra, hogy az ipari
termékeket sújtó vámokat nullára csökkentse, erősíti
az együttműködést az energia területén, valamint Eu-
rópa több cseppfolyósított földgázt és szóját vásárol
az Egyesült Államoktól. (MTI)

Az EU kész nullára csökkenteni 
az ipari termékre vonatkozó importvámokat



Ellenféltől függetlenül minden
mérkőzésen a győzelem a célja
Marco Rossinak, a magyar labda-
rúgó-válogatott szövetségi kapitá-
nyának, aki szombaton a
Finnország otthonában sorra kerülő
Nemzetek Ligája-nyitányon mutat-
kozik be a kispadon.

„Aki nem a győzelemre készül,
az már a mérkőzés előtt vereségre
van ítélve” – nyilatkozta hétfőn a
telki edzőközpontban tartott sajtó-
tájékoztatón az olasz szakember,
aki három nappal később a Grou-
pama Arénában – zárt kapus mér-
kőzésen – Görögország ellen
irányítja csapatát.

A Budapest Honvéddal 2017-ben
bajnok tréner elmondta, a futball
sem különbözik bármiféle másik
munkahelytől, így olyan környeze-
tet akarnak kialakítani a szakmai
stábbal, ahová „szívesen járnak az
emberek dolgozni”. Hozzátette, szi-
gorú szabályok elsősorban a pályán
lesznek, de azon kívül is fontos,
hogy egy jó hangulatú társaság áll-
jon össze.

A szövetségi kapitány hangsú-
lyozta, fontos a jó rajt: „Olaszor-
szágban van egy mondás, miszerint
a jól elkezdett munka a félig befe-
jezett munka. Szerencsére korábbi
magyarországi pályafutásom jól
kezdődött, s most is azért fogok
dolgozni, hogy ez így legyen, és to-
vábbi sikereket érjek el” – tette
hozzá.

Marco Rossi ugyanakkor kie-
melte, nem lesz könnyű dolga szö-
vetségi kapitányként, ugyanis itt
jóval kevesebb ideje van a felkészí-
tésre, ráadásul rögtön tétmérkőzé-
sekkel kell kezdenie. „A

klubcsapatoknál volt idő a játéko-
sok fejébe látni, velük együtt gon-
dolkodni. itt most az idő az első
számú ellenfelünk, de azt gondo-
lom, több labdarúgónak is megvan
a kellő rutinja ahhoz, hogy meg-
oldja így is a feladatát” – véleke-
dett.

A szakvezető elmondta, büszke
rá, hogy a magyar válogatott szö-
vetségi kapitánya lehet, s ennek
megfelelően fog viselkedni a kispa-
don, de persze temperamentumából
adódóan biztosan sokszor lesz izga-
tott.

A tréner beszélt arról is, hogy mi-
lyen fontos a szurkolókkal való jó
viszony, a közelmúltban is lehetett
tapasztalni, mennyit számítanak a
nézők, például a Vidi európai kupa-
szereplése alkalmával. Hozzátette,
a közösségi médiában oldalát ugyan

nem ő kezeli, de mindenképpen tar-
tani fogja a kapcsolatot a drukke-
rekkel.

A játékosok közül Szalai Ádám
és Fiola Attila állt a sajtó rendelke-
zésére, előbbi fantasztikusan kez-
dett a Bundesligában, ugyanis két
mérkőzésen szerzett három talála-
tával vezeti a góllövőlistát. „Na-
gyon jól érzem magam, fontos,
hogy sérülésmentesen tudtam vé-
gigcsinálni a teljes felkészülést.
Külön örülök neki, hogy nincsenek
barátságos mérkőzések, hanem két
lehetőségünk van arra, hogy kijus-
sunk az Európa-bajnokságra” – nyi-
latkozta a Hoffenheim légiósa,
megjegyezve: az nyilván nem opti-
mális, hogy felkészültek egy szö-
vetségi kapitánnyal (Georges
Leekensszel), és most öt napjuk van
egy másikkal.

Szalai kijelentette, ahogyan ko-
rábban is, próbál vezérként tekin-
teni magára. „Segítek a fiataloknak
és a kapitánynak is, hogy minél in-
kább átmenjen, amit kér a csapat-
tól” – jegyezte meg. Újságírói
kérdésre válaszolva a hiányzó
dzsudzsák Balázsról is beszélt:
„Egy olyan képességű futballistára,
mint Balázs, mindenképpen szük-
ség van, ha csúcsformában van. Re-
mélem, minél hamarabb sikerül
csapatot találnia, hiszen a magyar
futball még nem tart ott, hogy ne
lenne szüksége rá.”

Fiola Attila több sérüléssel is baj-
lódik, a játékát azonban ezek nem
veszélyeztetik. A Vidi védőjének a
kezében és kis lábujjában is el van
törve egy csont, előbbit műteni kel-
lett volna, de a futballista ezt elve-
tette, ugyanis a beavatkozás két
hónapos pihenővel járt volna.

Az eseményen bemutatták a
nemzeti csapat új mezeit, amely a
megszokott fehér és piros színű,
ugyanakkor látványos újítás a hal-
ványszürke csíkozás.

A címvédő Real Madrid az ázsiai földrész legjobbjával vagy a mexikói Cd Gu-
adalajara gárdájával találkozik december 19-én a labdarúgó-klubvilágbajnokság
elődöntőjében. A torna keddi zürichi sorsolásán eldőlt, hogy az ázsiai bajnok és a
CONCACAF BL-győztes mexikói együttes a 2. fordulóban, december 15-én mér-
kőzik meg egymással.

Három nappal korábban, az 1. fordulóban az óceániai térség legjobbja, az új-zé-
landi Team Wellington találkozik a rendező egyesült arab emírségekbeli bajnokcsa-
pattal, az el-Ajn gárdájával. Ennek a párharcnak a győztese játszhat az elődöntőbe
jutásért az afrikai BL-győztessel, míg az innen továbbjutó gárda a dél-amerikaiak
legjobbjával (Libertadores Kupa) méri össze tudását a fináléba jutásért.

Az 5. helyért 18-án játszanak, míg a bronzmérkőzést és a döntőt 22-én rendezik
meg. A torna nyolc találkozójából hármat – közte a döntőt – Abu-dzabiban, ötöt
el-Ajnban játszanak.
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Gera Zoltán edző (b) és Marco Rossi szövetségi kapitány a Nemzetek Ligájában 2018. szep-
tember 8-án Finnország ellen játszó magyar labdarúgó-válogatott edzésén a Magyar Labda-
rúgó-szövetség (MLSZ) telki edzőközpontjában szeptember 3-án. MTI Fotó: Illyés Tibor

Érdekes barátságos mérkőzést
játszott szombaton a Marosvásárhe-
lyi CSM teremlabdarúgó-csapata az
1. liga egyik legerősebb együttese
ellen, amelynek nem titkolt szán-
déka, hogy „meglepje” a bajnokság
eddigi legjobbjait, és a bajnoki
címet megszerezze. A Csíkszeredai
imperial Wetről van szó, amely szá-
mos ismert és tapasztalt teremlab-
darúgót szedett össze a cél
érdekében, nagyon sokan az egy-
kori City’us színeiben már voltak
országos bajnokok, és itt Covaci,
Cristian Matei, Cesar Ribeiro, Nu-
ninho, duque és Szőcs László i.
nevét sorolhatjuk.

A marosvásárhelyi együttes ezzel
szemben helyi fiatalokra alapozva a
2. ligában indul, és a feljutásra pá-
lyázik. A mérkőzésen látszania kell
annak, hogy három hete keményen
edzünk – mondta a CSM szakmai
igazgatója, Kacsó Endre a mérkő-
zés előtt, és valóban: egy nagyon
sokat futó, harcos marosvásárhelyi
csapat volt a pályán. Első pillanattól

nem volt vitás, hogy az ellenfélnek
képzettebb, tapasztaltabb és fizika-
ilag erősebb játékosai vannak, de
ezt a marosvásárhelyiak nagy mo-
bilitással, az ellenfél fáradhatatlan
zavarásával, ambícióval kompen-
zálták. Így a találkozó sokkal kie-
gyensúlyozottabb volt, mint
amilyenre egy bajnokjelölt és egy 2.
ligás csapat között talán számítani
lehetett volna, és csak a második
félidő második felében tört meg az
egyensúly, amikor a CSM játékosa-
inak túlzott lendülete következtében
megsokasodtak a szabálytalanságok,
és ezt használták ki a vendégek. 

Az első félidő 2-2-re záródott, a
CSM kétszer is egyenlített, iszlai és
Crişan góljaival. A vendégek hat-
méteresből szerezték meg a harma-
dik góljukat, majd egy hat és fél
méterre kapott kisbüntetőből is be-
találtak. A végeredmény 6-2 volt az
imperial Wet javára, ez azonban
csak az utolsó néhány percben ala-
kult így, és a játékban csak nehezen
volt észlelhető az osztálykülönbség.

A teremlabdarúgó 2. liga szep-
tember 15-én rajtol, az első fordu-
lóban a CSM Karácsonkőre látogat.

Indul a Nemzetek Ligája
Rossi: Mindig a győzelemre készülök!

Klubvilágbajnokság: 
december 19-én kezd 

a címvédő Real Madrid

Megszorongatták a bajnokjelöltet

Az NB III-ban is bemutatkozott
Kocsis Bence

Jegyzőkönyv
Marosvásárhelyi CSM–Csíkszeredai Imperial Wet 2-6 (2-2)
A CSM csapata: Cătinean (Şerban, Coman) – Szőcs László II,

Crişan, Boroş, Ţipău (Szabó, Küsmödi, Aramă, Iszlai, Kiss, Nagy,
Kurcsi). Sérülés miatt hiányoztak: Togan, Tătar.

A CSM gólszerzői: Iszlai, Crişan.

Dzsudzsák az araboknál köthet ki
Arab sajtóértesülések szerint ismét a Közel-Keleten köthet ki

Dzsudzsák Balázs, ugyanis egyre több jel mutat arra, hogy hiába
tárgyalt a fehérváriakkal, nem lesz a Mol Vidi FC játékosa. A 31
éves szélsőt szívesen látná a Sabab al-Ahli Dubaj FC csapata,
amely a legutóbbi idényben az ötödik helyen zárt az Arab Emír-
ségek élvonalbeli bajnokságában – míg Dzsudzsák előző klubjával,
az al-Vahdával a második helyen végzett.

Azonos intenzitással a románok
A románok a Monte-

negró elleni mérkőzésre
a mogoşoaiai edzésköz-
pontban készülnek. Teg-
nap volt az első olyan
edzésük, amelyet ha-
sonló intenzitással vég-
zett a keret összes tagja.
Erőnléti és taktikai ele-
meket is tartalmazott a
munka, Cosmin Contra
szövetségi kapitánynak
pedig még két nap áll a rendelkezésére, hogy minél jobban előké-
szítse a Nemzetek Ligája-rajtot. Románia szeptember 7-én 
Ploieşti-en zárt kapus mérkőzésen fogadja Montenegrót, majd
három nappal később Belgrádban Szerbia vendége lesz.

Bálint Zsombor

Múlt vasárnap az NB iii-ban két-
szer is eredményes volt a nyárádsze-
redai Kocsis Bence, megszerezve a
felnőtteknél első góljait.

A felcsúti Puskás Akadémiánál
focizó, alig tizennyolc éves játékos
az új idényben kapott játéklehetősé-
get az NB iii-ban szereplő felnőtt-
csapatban, és ezt két góllal hálálta
meg a hét végén, amikor csapata 
6-1-re győzött Budapesten a 
THSE-Szabadkikötő elleni bajnoki
mérkőzésen. Kocsis már a 2. perc-
ben bevette a hazai kaput, a főváro-
siak húsz perccel később
egyenlítettek, de a 35. percben Ko-
csis újra vezetéshez juttatta együtte-
sét, majd csapattársai fölényessé
növelték az előnyt. A Puskás Akadé-
mia NB iii-as csapata veretlenül me-
netel, a negyedik helyen áll a
bajnokságban.

„Végig uraltuk a találkozót, nagy-

szerűen játszottunk. A kapott gól
után is mentünk tovább, és remek tá-
madójátékkal még ötször zörgettük
meg az ellenfél hálóját. Nagyon örü-
lök annak is, hogy megszereztem az
első gólomat, de a lényeg, hogy a
három pont a miénk lett. Remélem,
folytatjuk tovább ezt a jó sorozatot”
– mondta a duplázó Kocsis Bence.

A nyárádszeredai Kocsis Bence
11 éves kora óta nevelkedik a Puskás
Akadémiánál, a hetedik szezonját
már NB iii-as csapat tagjaként
kezdte meg. A fiatal játékos három
korosztályos bajnoki címet nyert az
akadémia színeiben, az idei Puskás-
Suzuki Kupán alapembere volt az
utánpótlás-együttesnek, amely a
döntőig menetelt a viadalon. Tavaly
az U17-es magyar válogatottal sze-
repelt a korosztályos Európa-bajnoki
elitkörös selejtezőkön, jelenleg az
U18-as nemzeti csapat tagja. (gligor)

Eredményjelző
* 1. liga, 7. forduló (vasárnapi és hétfői eredmények): Kolozsvári

CFR – Konstancai Viitorul 1-2, Bukaresti FCSB – Botoşani FC 
2-2, Jászvásári Politehnica CSM – Concordia Chiajna 3-0. Az él-
csoport: 1. FCSB 14 pont, 2. CFR 12, 3. Craiova 11, 4. Astra 11, 
5. Sepsi OSK 11, 6. Medgyes 11.

* 2. liga, 5. forduló (vasárnapi és hétfői eredmények): Konstan-
cai Farul – Baloteşti CS 2-0, Temesvári Ripensia – Clinceni FC 
0-3, Kolozsvári U – Nagyváradi Luceafărul 2-0. Az élcsoport: 
1. Snagov 13 pont, 2. Clinceni 12, 3. Arad 10, 4. Târgovişte 10.



Neagoe Eugenia, a Maros Me-
gyei Nyugdíjpénztár igaz-
gatója rendelkezésünkre 
bocsátotta az új nyugdíjtör-
vény-tervezetet, amelyet a
Szociáldemokrata Párt veze-
tője szerint október folyamán
fogad majd el a parlament. 
Négy típusú nyugdíj marad 

A nyugdíjtervezetben továbbra is
négy típusú nyugdíj szerepel: a kor-
határos, az előre hozott, a rokkant-
sági és az utódnyugdíj. A korhatáros
(öregségi) nyugdíj esetében teljesí-
teni kell a nyugdíjkorhatárra és a
szükséges szolgálati időre vonat-
kozó feltételeket.

Azon személyek, akik több mint
nyolc évvel teljesítették túl a tör-
vény által előírt teljes munkaidőt, öt
évvel a korhatár előtt kérhetik a
nyugdíjazásukat. Ebben az időszak-
ban a bér összevonható a nyugdíjjal. 

Másik újdonság, hogy azok a
nők, akik legalább 15 év szolgálati
idővel rendelkeznek, és három gye-
reket neveltek 16 éves korukig, 6 év
korkedvezménnyel mehetnek nyug-
díjba. A negyedik, ötödik gyerek
esetében további egy-egy év ked-
vezményt számítanak. 

Az új nyugdíjtörvény-tervezet-
ben a korhatáros nyugdíjra, a mun-
kacsoportokra, a speciális és
különleges feltételekre, fogyatékos-
ságra vonatkozó előírások meg-
egyeznek az előző törvény
előírásaival.

Az előre hozott (csökkentett ösz-
szegű) nyugdíj előírásai változat-
lanok. A rokkantsági nyugdíjak
esetében új rokkantsági besorolá-
sokat határoznak meg. Az utód-
nyugdíjakra vonatkozó
előírásokat azzal bővítették, hogy
a túlélő házastárs az elhunyt há-

zastárs nyugdíjának 25 százalékát
kapja meg. 
Nyugdíjcsökkentés nem lesz 

A törvénytervezet szerint a jelen-
legi nyugdíjak összege egyetlen
esetben sem fog csökkenni. Ha a
nyugdíj újraszámolásának eredmé-
nyeként kisebb lenne az összeg,
mint a jelenlegi, továbbra is a jelen-
legi nyugdíjat fogják folyósítani. A
nyugdíjkorhatár sem a nők, sem a
férfiak esetében nem változik.

A tervezet újdonságai közé tarto-
zik, hogy a mesteri és doktori kép-
zés éveit társadalombiztosítás-
hozzájárulási időszaknak tekintik,
akárcsak a hatályos jogszabályba
belefoglalt egyetemi képzést, sorka-
tonai szolgálatot, rokkantsági nyug-
díjat, betegszabadságot, gyermek-
nevelési szabadságot, a fizetett
munkanélküli státus idejét, a depor-
tálást, valamint a politikai fogság

idejét. A nem hozzájárulásos idő-
szak beszámolásának feltétele,
hogy a hozzájárulási időszak leg-
alább 15 év legyen. Minden beszá-
molt évért 0,25 pont jár.

A tervezetben szerepel annak le-
hetősége, hogy az állampolgárok az
Országos Nyugdíjpénztár (CNPP)
honlapjáról online tájékozódjanak a
szolgálati időről, a jövedelemről és
a tb-járulék befizetéséről. A tör-
vénytervezetben lehetővé teszik a

fakultatív járulékfizetés lehetőségét,
azzal a módosítással, hogy míg
eddig csak öt egymást követő évet
lehetett visszamenőleg befizetni, a
jövőben, ugyancsak öt évre, bárme-
lyik időszak befizethető, részletre,
egy év leforgása alatt. ilyen szerző-
dést azok köthetnek, akik legkeve-
sebb 15 év szolgálati idővel
rendelkeznek.

(Folytatjuk) 
(m.s.)

A végrendeletben az örökhagyó
végrendeleti rendelkezéseket
tehet, amelyek kiterjedésüket te-
kintve háromfélék lehetnek: a tel-
jes vagyonról rendelkeznek (legat
universal), a teljes vagyon egy ré-
széről rendelkeznek (legat cu titlu
universal) vagy egyéni vagyontár-
gyakra vonatkoznak (legat cu titlu
particular). Fontos megjegyezni,
hogy jogi értelemben a vagyon fo-
galma a jogok és kötelezettségek
összességét jelenti, ami nem
egyenértékű a konkrét – ingó vagy
ingatlan – javak összességének fo-
galmával.

A végrendelkezések eredmé-
nyeképpen a
kedvezményezett/örökös jogot
formálhat a hagyományozott
javak termékeire/gyümölcseire
(ezek jogi értelemben lehetnek
akár a bérek is, mert a jogi érte-
lemben vett „gyümölcs” nem azo-
nos a köznapival) a halál
pillanatától vagy attól a pillanattól
kezdve, amikor a végrendelkezés
életbe lépett – ha az feltételhez
volt kötve –, kivéve azt az esetet,
amikor a gyümölcstermelő jószág
harmadik személy jóhiszemű bir-
tokában volt. Egy egyénileg meg-
határozott jószág tulajdonjoga a
halál pillanatától számítva átkerül
a kedvezményezett/örökös tulaj-
donjogába, ha viszont az illető jó-
szág nincsen egyértelműen
meghatározva, csak mennyiségi-
leg vagy minőségileg körülírva,
akkor nem tulajdonjog, hanem
pénzösszegre való jogosultság,
amely az illető jószág/jószágok
értékével egyenértékű. 

Ha a kedvezményezettet az
örökhagyó egy harmadik személy
számára teljesítendő feladattal
bízta meg az illető vagyontárgy
öröklésének feltételeképpen,
amely feladatot a kötelezett nem
tud teljesíteni a vagyontárgy érté-
kének meghaladása nélkül, a kö-
telezett személy a vagyontárgy
vagy annak értékének harmadik

személy számára történő átadásá-
val is élhet. Az örökölt vagyontár-
gyak és a kedvezményezettek
számára előírt esetleges kötele-
zettségek teljesítését illetően nem
az aktuális értékeket kell figye-
lembe venni, hanem a halál pilla-
natában meghatározottakat. Az
örökölt vagyontárgy úgy kerül át-
adásra, ahogy az a halál pillanatá-
ban létezett, mindenfajta járulékos
joggal és kötelezettséggel együtt.
Az örökölt vagyontárgy kártérítési
igényperre jogosítja fel az örököst
azzal a harmadik személlyel
szemben, aki a végrendelet meg-
fogalmazása után az illető va-
gyontárggyal kapcsolatosan
esetlegesen okozott kárért felelős.

A hagyományozott vagyontár-
gyak végrendelet elkészítése
utáni, bármilyen okból történő ér-
téknövekedése alapesetben a ked-
vezményezettet illeti, ellenkező
bizonyíték bemutatásáig.

A konkrét javakkal kapcsolatos
vagyontárgyak hagyományainak
összértéke nem lehet nagyobb,
mint a végrendeleti vagyon nettó
értéke – vagyis nem lehet „mí-
nuszba” vinni a vagyont –, ellen-
kező esetben a hagyományokat
lecsökkentik a nettó vagyon érté-
kére. Ebben az esetben, ha úgy
történt egy hagyomány átadása,
hogy az örökség bizonyos tartozá-
sai ismeretlenek voltak, a kifize-
tett kedvezményezett személy a
hagyomány visszaszolgáltatására
kötelezhető.

Vannak bizonyos speciálisan
szabályozott végrendeleti rendel-
kezések is. A törvény ennek értel-
mében szabályozza a szerződéses
életjáradék (renta viagera), vala-
mint az eltartási jog meghagyását,
amelyet a halál pillanatától köteles
az eltartó teljesíteni a megjelölt
személy számára. Az alternatív
meghagyások esetén, amikor vá-
lasztani lehet két vagy több ha-
gyományozott jószág között, az a
személy választhat, aki kötelezve
van a rendelkezés végrehajtására,
kivéve, ha a választási jogot az
örökhagyó nem a kedvezménye-

zett vagy egy harmadik személy
számára biztosította. Más személy
tulajdonában vagy birtokában
levő javak meghagyását is szabá-
lyozza a törvény: ha a végrendelet
elkészítésének pillanatában a vég-
rendelkező tévedésben volt, nem
tudta, hogy az illető jószág nem az
ő tulajdona, az illető rendelkezés
megsemmisíthető. Ha a végren-
delkező tudta, hogy az illető jó-
szág nem az ő tulajdona, akkor a
végrendelkezéssel kötelezett sze-
mély köteles vagy az illető jószá-
got megszerezni és átadni, vagy
ennek a végrendelet megnyitása-
kor érvényes értékét megfizetni. 

Létezik közös végrendeleti ren-
delkezés is, amikor egy bizonyos
vagyontárgy több kedvezménye-
zettre van hagyva, anélkül, hogy
valamelyikük tulajdonrésze meg
lenne határozva. Ebben az esetben
ha egyik kedvezményezett le-
mond az őt megillető részről, az a
többi kedvezményezettet illeti. Ez
a rendelkezés nem azonos azzal a
gyakorlatban mindennapos téve-
déssel, amely szerint le lehet mon-
dani „valakinek a javára”. Ez a
hiedelem fogalmilag és logikailag
is téves: lemondás valakinek a ja-
vára nem létezik, csak egy va-
gyontárgy átadása valaki számára.
Ebben az esetben viszont, mivel
csak azt lehet átadni, ami a miénk,
illetve csak arról lehet lemondani,
ami a miénk volt, tulajdonképpen
a hagyaték elfogadásra kellene ke-
rüljön, majd az örökölt javak át-
adásra valamilyen külön jogi
ügylet útján (adásvétel, ajándéko-
zást stb.). 

A „lemondás valaki javára”
nem azért származtatja át a va-
gyontárgyat valakinek, mert azt a
lemondó akarta, hanem azért,
mert bizonyos helyzetben (pl. két
leszármazott örökös van, és nincs
végrendelet) a törvény erejénél
fogva a vagyontárgyat a másik
örökös örököli, de ez nem a le-
mondó örökös akaratából történik
így, hanem a törvényes rendelke-
zések miatt. 

(Folytatjuk)
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Rajtol a Tengerpart mindenkinek
Az üdülési csekkek is 

felhasználhatók

Kampány a biztonságért 
A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség 10-es a biztonságért
címmel különböző témakö-
rökben hirdetett akciót. 

Az egyik téma a családon belüli
erőszakhoz kapcsolódik, amit a ro-
mániai társadalomban elhallgatnak,
nem kezelnek kellő súllyal, mond-
ván: „nem a mi dolgunk”. igenis a
mi dolgunk, annál is inkább, mert a
gyermekek is érintettek. Az áldoza-
tok szégyenükben elhallgatják az
őket ért erőszakot, tudván, hogy az
embereket nem érdekli, s ez a ma-
gatartás arra készteti az elkövetőt,
hogy újra megtegye. Amikor gyer-

mekeink, unokáink, közeli baráta-
ink lesznek áldozatok, vajon akkor
is közömbösek leszünk? 

A rendőrség felhívja a figyelmet,
hogy tudnak segíteni, Maros me-
gyében menhelyet is berendeztek az
áldozatoknak, amit adott esetben
igénybe lehet venni. 

Úgyszintén pszichológiai, jogi és
szociális segítséget is tudnak nyúj-
tani, ezek ingyenes szolgáltatások a
családon belüli erőszak megelőzé-
sére létrehozott marosvásárhelyi
központban. Hívható telefonszám:
0265-255-931. Segesváron a Veri-
tas Alapítványhoz lehet fordulni. 

Húszezer lej támogatás 
napelemekre

Azok a magánszemélyek, akik családi házukra napelemeket szeretné-
nek szereltetni, 20 ezer lejig terjedő támogatást igényelhetnek.

Az útmutató szerint a fotovoltaikus berendezés árának 90 százalékát
finanszírozza az állam – közölte az economica.net. A kiírás finanszírozási
útmutatóját a napokban bocsátotta közvitára a Környezetvédelmi Minisz-
térium. A román nyelvű útmutató (Ghidul de finanţare a Programului pri-
vind instalarea de sisteme fotovoltaice) a háztartási
villamosenergia-termelést biztosító napelemrendszer finanszírozási fel-
tételeit tartalmazza. 

A végrendeletről (III.)
Szerkesztette: Mezey Sarolta

Az új nyugdíjtörvény-tervezetről 

Szeptember 2-án rajtolt a Tenger-
part mindenkinek, az árak heti 150
lejtől kezdődnek, és az üdülési
csekkek is felhasználhatók. Félszáz
szállodánál több jelentkezett a
programba, ám a Romániai Turisz-
tikai Munkáltatók Szövetségének
(FPTR) közlése szerint sokan mun-
kaerőhiány miatt visszautasították.

A program keretében 150 és 600
lej közötti összegbe kerülhet egy
hét nyaralás a Fekete-tenger romá-
niai partszakaszán. Mintegy 12.000
hely áll rendelkezésre.

A turisztikai munkáltatói szövet-
ség arról tájékoztatott, hogy a szo-
ciális program azokat a turistákat
célozza meg, akik a szezon végén
egy hetet a tengerparton töltenének,
mivel kevesebb pénzt tudnak nya-
ralásra fordítani, mint amennyibe a
nyári idényben, július-augusztus-
ban kerülne az üdülés. A Tengerpart
mindenkinek program keretében az

árak akár 70 százalékkal is alacso-
nyabbak, mint csúcsidényben –
mutat rá a szövetség sajtóközlemé-
nye. Az immár 16 éve útjára indított
program különben az egyetlen ro-
mániai szociális projekt, amit teljes
egészében az üzleti szféra fedez.

Az FPTR közleménye ugyanak-
kor arra is kitér, hogy az idegenfor-
galmi ágazatnak – főként a
tengerparti szállodáknak – idén
„soha nem látott” munkaerőhiány-
nyal kellett megküzdeniük, sok
szálláshely azért utasította vissza a
szeptemberi foglalásokat, mert nem
áll a rendelkezésére a megfelelő lét-
számú személyzet.

„Ennek ellenére mostanáig 54
szálloda jelentkezett a programba,
amelyek 12.000 helyet kínálnak.
Ezeket a helyeket a partner utazási
irodák, illetve viszonteladóik érté-
kesítik, vagy közvetlenül a szállo-
dában lehet foglalni, az ár ugyanaz.



Sajnálom, hogy azok, akik most
iT-témákkal támadják a Polgármes-
teri Hivatalt, úgy tesznek, mintha
elfelejtenék az iBM-projektet. Ezt a
projektet sok évvel ezelőtt indítot-
tuk el. 

A Polgármesteri Hivatal számos
eszmecserét, közvitát kezdeménye-
zett, és nyilvánosságra hozta a meg-
hozott döntéseket és a megtett
lépéseket. Azok, akik ma támadnak,
a múltkor csupán egyetlen napig
tartottak ki, megunták a munkát és
elmentek, mondván, hogy más dol-
guk van (az érdeklődőknek részle-
tekkel is szolgálunk, névvel). A ma
támadók közül senkit nem láttam,
hogy megvédték volna a várost

akkor, amikor ez a projekt egy éven
keresztül közvitán szerepelt, a helyi
tanácsban pedig elhalasztották és
akadályozták. Mint ahogy senkit
nem láttam, hogy jöjjön és támo-
gassa, hogy a városháza vegye át az
iT-városkának szánt telket akkor,
amikor egyesek „sok odaadással és
önfeláldozással” vehemensen elle-
nezték a projekt megvalósulását. 

Sajnálom, hogy ilyen beszédté-
mák röppennek fel, amelyekben fi-
gyelmen kívül hagyják a valóságot,
ezért azt javaslom, keressenek va-
laki mást, akin a port elverhessék.

Tisztelettel, 
dr. Dorin Florea, Marosvásárhely

polgármestere 

Életét vesztette Olekszandr
Zaharcsenko kelet-ukrajnai
szakadár vezető pénteken po-
kolgépes merényletben, és
miközben a moszkvai és a ki-
jevi vezetés egymást vádolja
a gyilkosság elkövetésével, a
strana.ua ukrán hírportál ösz-
szeállításában több lehetsé-
ges indítékot is felsorol,
amelyek magyarázatot adhat-
nak a merényletre.
1. Kijev keze van a robbantásban

A hírportál szerint minden, nagy
visszhangot keltő gyilkosság mö-
gött a szakadárok Kijevet látják. A
2016-ban ugyancsak pokolgépes tá-
madásban megölt, Motorola ragad-
ványnéven ismert, valamint a
2017-ben rakétával megölt Givi
nevű katonai parancsnokok halálát
is Kijev számlájára írták. A pénteki
merénylet után az úgynevezett do-
nyecki Népköztársaság hatóságai
ráadásul már bejelentették: a rob-
bantást megszervező „ukrán diver-
zánsokat” fogtak el.

Ez a feltevés nem alaptalan,
mivel Zaharcsenko a kelet-ukrajnai
szeparatizmus fő jelképe volt, likvi-
dálásából óriási propagandafogást
csinálhatna a kijevi hatalom, ami a
jövő évi választás előtt jól is jöhet a
népszerűségéből rengeteget vesztett
ukrán elnöknek és kormányzatának.

Hogy ez a verzió mennyire való-
színű, arra a kijevi hatalom reagálá-

sából lehet majd következtetni, ha
például üdvözölni fogja a szakadár
vezető vesztét, mondván, hogy ez
egy újabb győzelem Ukrajnának és
„még egy lépés a megszállás meg-
szüntetésének irányába”. Ha azon-
ban elhatárolódik a gyilkosságtól,
és a helyi belharcoknak tulajdonítja
Zaharcsenko halálát, Kijev indítéka
már nem is lesz olyannyira nyilván-
való.
2. Üzleti érdekek és leszámolások

Miután a szakadárok 2017-ben
államosították a „népköztársasá-
gok” területén lévő ukrajnai válla-
latokat, megindult a harc a vagyon
tulajdonlásáért a helyi oligarchák
és politikusok között. Elképzel-
hető, hogy Zaharcsenkótól és kö-
zeli szövetségesétől, a robbanásban

megsebesült Olekszandr Tyimofe-
jevtől, a szakadár kormány minisz-
terelnök-helyettesétől és bevételi
forrásait kezelő miniszterétől így
akartak megszabadulni az ellenlá-
basok.
3. Moszkva tisztogatott

Az utóbbi hónapokban egyre
több jel utalt arra, hogy Moszkva
megelégelte Zaharcsenko és Tyi-
mofejev önkényeskedését, és már
tervezte eltávolításukat. Feltételezé-
sek szerint a Kreml nem nézte jó
szemmel, hogy a páros a saját zse-
bébe próbálta átirányítani a pénz-
forrásokat, valamint azt, hogy teljes
zűrzavart teremtettek a „népköztár-
saságban” a csempészet és más
bűncselekmények leplezésének ér-
dekében.

Kiélezte a helyzetet az, hogy a
Zaharcsenkónak közvetlenül alá-
rendelt szakadár zászlóaljak eluta-
sították, hogy beolvadjanak az
orosz tanácsadók segítségével létre-
hozott „donyecki hadtestbe”, mi-
közben Zaharcsernko fegyvereseire
hárult az ukrán állások elleni táma-
dások nagy része. Nem kizárt, hogy
Zaharcsenko ellenállt ezeknek a fo-
lyamatoknak, és ezért született a
döntés arról, hogy egy könnyebben
irányítható személy vegye át a he-
lyét. Olyan hírek is napvilágot lát-
tak, hogy nemrég Moszkvába
rendelték, és ő ezt demonstratívan
elutasította.

Zaharcsenko nyilván számot ve-
tett azzal, hogy milyen következ-
ményei lehetnek annak, ha
Moszkvával dacolva saját útját
járja. Aligha akadékoskodott
volna, ha távozásra szólítják, és
ehhez nem kellett volna megöletni.
Moszkvának számtalan eszköze
volt ahhoz, hogy hasson rá. Zahar-
csenko halála ráadásul rossz fényt
vet Oroszországra, mert úgy 
tűnhet, hogy képtelen megvé-
deni a saját embereit, még az olyan
fontos személyeket is, mint ami-
lyen a meggyilkolt donyecki ve-
zető volt.
4. Helyi leszámolás történt

Zaharcsenkónak bőven akadt el-
lensége donyeckben. A Zahar-
csenko–Tyimofejev páros üzleteket
sajátított ki, önkényes büntetéseket

rótt ki, a leszámolásokkal példát
statuált másoknak. A néhai vezetőt
több kiemelkedő hadműveleti pa-
rancsnok gyűlölte.

Zaharcsenko támogatottsága a
donyeckiek körében és Oroszor-
szágban is csökkenőben volt. A do-
nyeckiek megunták, hogy még
mindig arra várnak, mikor lesz vége
a „fiatal köztársaságok átmeneti
időszaka” miatti zűrzavarnak. Ezt
tetézték azok híresztelések, melyek
szerint Zaharcsenko határozatlan
időre elhalasztja a választásokat a
donyecki Népköztársaság vezetői
tisztségére, amiből arra következ-
tettek a bírálói és ellenlábasai, hogy
meghatározatlan ideig még hatal-
mon akart maradni.
5. A kelet-ukrajnai konfliktus 
kiélezése

A gyilkosságot azért hajtották
végre, hogy ürügyet szolgáltassa-
nak a donyeck-medencei harcok
kiújulására. Ha igaz ez a feltevés,
akkor más-más okokból, de a kijevi
hatalomnak és a moszkvai kemény-
vonalasoknak is érdekében állhatott
Zaharcsenko eltávolítása. Kijevnek
a jövő évi választások miatt is jól
jönne a konfliktus kiélezése, hiszen
háború alatt ritkán történik demok-
ratikus kormányváltás. A moszkvai
„héják” is meg akarják torpedózni
Nyugat és Oroszország kapcsolata-
inak rendezését, és ezért állhatott
érdekükben a konfliktus kiélezése.
(MTI)

2018. szeptember 5., szerda _______________________________________KÖZÉLET – KÜLFÖLD _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Ki állhat a donyecki szakadár vezető megölése mögött?

A replika jogán Felépült 
az utolsó lebombázott újvidéki Duna-híd is

Helyreállították és átadták a forgalomnak a
múlt hét végén a harmadik, egyben utolsó új-
vidéki Duna-hidat, amelyet 1999 áprilisában
a NATO bombázott le.

A vasúti forgalom már áprilisban megindult az egy-
kori Zezelj híd helyén épült új hídon, a közúti forgalom
előtt azonban csak most nyitották meg az építményt.

A híd az úgynevezett 10-es európai közlekedési fo-
lyosó részét képezi, ami azt jelenti, hogy ezen ke-
resztül tudnak majd óránként 160 kilométeres
sebességgel közlekedni a vonatok Belgrád és Buda-
pest között, amikor megépül a két fővárost összekötő
gyorsvasút.

A Zezelj híd 1961-ben épült fel, eredeti neve Test-
vériség-Egység híd volt, ám az újvidékiek a tervező-
jére, Branko Zezeljre utalva csak Zezelj hídnak
nevezték el, és a köztudatban is ez az elnevezés hono-
sodott meg. Az 1999-es NATO-légicsapások során
megsemmisített híd újjáépítése 2012-ben kezdődött
meg. A felépítése 54 millió euróba került, ebből 35 mil-
lió eurót az Európai Unió finanszírozott. Az új híd 474
méter hosszú és 31,45 méter széles, két vasúti vágány,
kétsávos közút és ugyancsak két-két járda és kerékpár-
út halad át rajta. A NATO 1999. március 24-én indított

légicsapás-sorozatot Jugoszlávia ellen. Az Észak-at-
lanti Szerződés Szervezetének 19 tagországa azt köve-
tően támadta meg a nyugat-balkáni országot, hogy
kudarcba fulladtak a franciaországi Rambouillet-ben,
valamint Párizsban folyó tárgyalások Koszovóval kap-
csolatban. A támadással vetettek véget Slobodan Mi-
losevic jugoszláv elnök koszovói albánok ellen
folytatott erőszakkampányának. A Szerbiából és Mon-
tenegróból álló országot 78 napig bombázták, a had-
művelet legfőbb célja az volt, hogy elkerüljék a
humanitárius katasztrófát Koszovóban, ahol a szerbek
súlyos etnikai tisztogatást kezdtek a tartomány albán
lakossága körében.

A támadások során a különböző becslések szerint
Jugoszlávia-szerte összesen 1200-3500 civil, katona és
rendőr halt meg, az ország gazdasága pedig mintegy
30 milliárd dolláros kárt szenvedett. Ugyanakkor kö-
rülbelül 25 ezer lakóépület semmisült, illetve rongáló-
dott meg, 470 kilométernyi közút és 595 kilométer
vasútvonal vált használhatatlanná, 14 repülőtér, 19 kór-
ház, 69 iskola és 44 híd rongálódott meg vagy dőlt
romba. A légitámadások által okozott anyagi kár nagy-
ságát akkor körülbelül 100 milliárd dollárra becsülték.
(MTI)

Az egészséges táplálkozási
szokások gyermekek körében
való elterjesztését célzó isko-
lai támogatási program kere-
tében az uniós tagállamok
oktatási intézményeiben idén
is gyümölcsöt, zöldséget és
tejet oszthatnak – közölte az
Európai Bizottság hétfőn.

A tájékoztatás szerint 150 millió
euró áll rendelkezésre gyümöl-
csökre és zöldségekre, 100 millió
euró pedig tejre és tejtermékekre.

Az uniós program keretében
olyan feldolgozott termékek osztá-
sára is lehetőség van, mint a leve-
sek, kompótok, gyümölcslevek,
joghurtok és sajtok, amennyiben ezt
a nemzeti egészségügyi hatóságok
jónak látják. A termékek nem tartal-
mazhatnak hozzáadott cukrot, sót és
zsírt, kivéve, ha a nemzeti egész-
ségügyi hatóságok engedélyezik
azok korlátozott mértékű használa-
tát.

A termékeket egészségügyi és
környezeti meggondolások, az

idény, a változatosság és a hozzáfér-
hetőség alapján kell kiválasztani,
előnyben részesítve az uniós termé-
keket. A tagállamok ösztönözhetik
a helyi vagy regionális beszerzést,
előnyt biztosíthatnak a biotermé-
keknek, a rövid ellátási láncoknak,
a környezeti előnyöknek, valamint
a mezőgazdasági termékek minő-
ségrendszereinek.

Mint közölték, a program kereté-
ben olyan oktatási kezdeményezé-
sek is indulnak, amelyek a helyes
táplálkozás fontosságát hangsúlyoz-
zák, és bemutatják a gyermekeknek
az élelmiszertermelés folyamatát.

Az Európai Bizottság 2017 nya-
rán indította az egészséges táplálko-
zás népszerűsítése és minél
szélesebb elterjedése, továbbá az
európai zöldség-, gyümölcs- és tej-
termelők támogatása érdekében is
létrehozott programját. Az elmúlt
tanévben több mint 30 millió tanuló
jutott friss termékekhez a kezdemé-
nyezésnek köszönhetően – tették
hozzá. (MTI)

Az EU idén is támogatja 
az iskolai gyümölcs-, zöldség-

és tejosztást



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon, földszinten, a Parân-
gului utcában. Tel. 0748-151-982.
(1955-I)

KERESEK egy kétszobás, udvaros
lakást albérletbe vagy megvételre.
Tel. 0748-498-357. (1942)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1919-I)

ELADÓK előnevelt húskacsák és ve-
gyes hasznú csirkék. Érdeklődni 8–16
óra között a 0265/331-016-os telefon-
számon. (62664-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1914)

ELADÓ borszőlő a mezőkölpényi
szőlészetnél, 2,50 lej/kg. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámokon:
0728-135-032, 0723-208-269.
(10177-I)

ELADÓ 2 szobás, külső hőszigeteléssel
ellátott lakás a Kárpátok sétányon, VI.
emeleten, hozzá tartozó, téglából épült
garázs pincével és saját kanalizálással, a
tömbház mellett. Érdeklődni a 0747-967-
902-es telefonszámon, 8-20 óra között.
(10179)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szilágyi Emeric névre
szóló utazási bérletemet. Semmisnek
nyilvánítom. (10170)

MINDENFÉLE

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

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

MAROSVÁSÁRHELYI fogászati ren-
delőbe asszisztensnőt keresünk.
Érdeklődni a 0741-645-773-as tele-
fonszámon. (sz-I)

VÁLLALUNK tetőszigetelést bitu-
mennel. Tel. 0743-618-971. (10030-I)

DADÁT keresünk másfél éves kislány
mellé napi 7-8 órára a Kövesdombra.
Részletek a 0745-336-484-es telefonszá-
mon. (10164)

TETŐFEDÉS, „lindabozás”, ácsmunka,
teraszokat készítünk, csatornázást,
lefolyókat, bármilyen tetőzeti és
bádogosmunkát vállalunk. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel. 0747-
871-270. (1939)

TETŐFEDÉS, bádogosmunka, cse-
repezés, „lindabozás”, bármilyen munkát
vállalunk (lécezés, fóliázás, szarufák).
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! Tel.
0748-669-239. (1938)

KERESEK nőt egy beteg, nem ágyhoz
kötött idős asszony gondozására állandó
ott-tartózkodással. Tel. 0740-861-159.
(10173)

MEGEMLÉKEZÉS

Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozzuk visz-
sza. 
Tudjuk, hogy nem jön, de olyan jó
várni, hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon fájni. Míg köztünk volt, mi
nagyon szerettük, hiányzik ne-
künk, soha nem feledjük. Nem-
csak az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem, hanem amit
magunkban hordozunk egy
életen át némán, csendesen. 
Szívünk mély fájdalmával, a 
hiányérzés örök küzdelmével em-
lékezünk szeptember 5-én a
drága jó édesapára, apósra,
nagytatára, dédtatára, id. LUPU
ISTVÁN volt férfifodrászra halálá-
nak 13. évfordulóján. 
Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, amíg élünk, velünk lesz
szeretett emléked. Szívünkben a
helyed nem pótolja semmi, míg a
földön élünk, nem fogunk feledni.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (1945-I)

„Vágytam maradni még szeret-
teim között, a sors végül ellenem
döntött. Búcsúzni nem tudtam,
ajkam nem engedett, amit mon-
dani akartam, tudja, aki szere-
tett.”
Megállt a drága szív, mely élni vá-
gyott,  nélküled szomorú és üres
a házunk, de abban reményke-
dünk, hogy jó helyre mentél, hisz
te a jónál is jobbat érdemelnél. Az
élet megy tovább nélküled, de
olyan soha nem lesz, mint veled.
Téged elfelejteni nem lehet, saj-
nos meg kell tanulni élni nélkü-
led.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó édesanyára, nagymamára,
ASZALOS SÁRÁRA halálának
első évfordulóján. Emlékét
örökké szívükben hordozzák:
lánya, fia, menye, veje és unokái:
Betty, Jocó és Zsolti. (10144)

Isten akaratába belenyugodva
emlékezünk szeptember 5-én a
drága keresztanyára, ASZALOS
SÁRÁRA halálának első évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Bandi és Enikő.
(12920)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet reménykedve vi-
seltél magadban. Kegyetlen volt
a sors, hamar elvett tőlünk, de a
te szíved itt maradt közöttünk.
Szomorúan emlékezünk szep-
tember 5-én a holtmarosi szüle-
tésű CSATLÓS ATTILÁRA
halálának 19. évfordulóján. Emlé-
két szívünkben örökre megőriz-
zük. Emlékeznek rá bánatos öreg
szülei, leánya, Katika és családja,
testvére, Gyöngyi és családja.
Akik ismerték és szerették, gon-
doljanak rá kegyelettel. (10169-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
nyárádköszvényesi születésű id.
SIMONFI BÉLÁRA halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (10158)

„Az emlékezés a lélekben terem,
a lélek nem hal meg soha.”
Kegyelettel  emlékezünk  id. 
DARÓCZI ERNŐRE halálának 20.
évfordulóján.  
Emléke szívünkben élni fog. Akik
ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel. Szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, testvér, sógor, rokon, jó
szomszéd, a backamadarasi szü-
letésű 

TÖRÖK ÁRPÁD 
életének 80. évében türelemmel
viselt betegség után 2018. szep-
tember 3-án elhunyt. A virrasztás
szeptember 4-én, kedden 19-21
óra között volt a Vili temetkezési
cégnél. Drága halottunk teme-
tése szeptember 5-én, szerdán
14 órakor lesz a backamadarasi
ravatalozóból. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
„Aki hisz énbennem, ha meghal
is, él.”
(János 11:25)

A gyászoló család. (10153-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy 
DÉNES ÁRPÁDNÉ 

a csíkmadarasi születésű 
MOLNÁR GIZELLA 

életének 81. évében rövid, de sú-
lyos szenvedés után elhunyt.
Szeretett feleségem temetése
szeptember 6-án, csütörtökön 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temető felső ká-
polnájából. 

Bánatos férje. (10183-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a sugárzóan tiszta lelkű, igaz
ember, 
KOROS-FEKETE ZSUZSÁNNA 

szeptember 3-án, életének 54.
évében csendesen elhunyt. Te-
metési szertartására folyó hó 7-
én, pénteken 11 órakor a
marosvásárhelyi református te-
mető cintermében kerül sor, ezt
követően az iklandi temetőben
helyezzük nyugalomra. 

Gyászoló szerettei. (Sz.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett apa, nagyapa, dédapa,
barát és jó szomszéd,

CSOBA MIHÁLY
szeptember 3-án, életének 80.
évében elhunyt. Drága halottunk
temetése szeptember 5-én du. 2
órakor lesz a katolikus temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Semmi sem lehet fájdalma-
sabb az életben a szeretett
személy elvesztésénél. 
Együttérzésünket fejezzük ki
kollégánknak, Nagy Violetá-
nak ezekben a nehéz percek-
ben, szeretett ÉDESAPJA
elvesztésekor. Őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak.
A Gedeon Richter România
Rt. munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket, együtt-
érzésünket fejezzük ki 
kolléganőnknek, Pápai Haj-
nalkának és családjának
ÉDESANYJA elhunyta miatt.
Nyugodjon békében! A Fertő-
zőklinika munkaközössége.
(10175)
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Addig vagy boldog, míg van aki szeret, 
aki a bajban is megfogja a kezed, 
s hogy milyen fontos is volt neked, csak
akkor érzed, ha nincs már veled. 
Minden mulandó ezen a világon, mint a
harmat a  letört virágon. A múltba nézve
valami fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Megállt a szíved, mely értünk dobo-
gott, s megpihent a kéz, mely értünk dol-
gozott. Köszönjük.
Szomorú szívvel emlékezünk szeptem-
ber 5-én a mezőmadarasi születésű
NAGY JÓZSEFRE halálának 27. évfordulóján. 
Emlékét őrzi leánya, Ilonka, veje, Bubu, két unokája: Ilonka és
Annamária. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10134)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.



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

NÉMETORSZÁGBA magyar-, román-, valamint németnyelv-tudás-
sal FÉMMEGMUNKÁLÓT, MUNKACSOPORT-FELViGYÁZÓT és
FORdÍTÓi SZEREPET VÁLLALÓ SZEMÉLYT keresünk. Munka-
bér: bruttó 11 euró/óra + havi nettó 175 euró utazási költség. Tel. 0744-
771-360. (62678-i)  

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAiPARi
MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a lucian.radu@mobexpert.ro e-
mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-333-573-as telefonszámon vagy
a Parcul industrial Mureş – Vidrasău nr. 1/G címen. (20438)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Tel. 0744-644-026. (62626)

A CONIMUR KFT. – Marosvásárhely, Raktár (depozitelor) utca 47-
49. szám – alkalmaz ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, KŐ-
MŰVESEKET. Feltételek: szakmai végzettséget igazoló diploma,
egészségi alkalmasság, gyakorlat, a szakterület alapos ismerete, csa-
patszellem. Motiváló fizetést ajánlunk és külföldi munkalehetőséget.
Érdeklődni a 0752-195-596-os telefonszámon 9-15 óra között. (20446)

A MARIS CÉG alkalmaz SOFŐRT, ELAdÁSi ÜGYNÖKÖT. Tel.
0745-609-051. (20447-i)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik
a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás
a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diák-
bentlakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a
diákokra összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola hon-
lapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba,
hozzáférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és
országos ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi in-
tézményekben és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es
és a 2017-18-as tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák
az Erasmus+ program keretében 19 napot Olaszországban
és Spanyolországban gyakorlatozott. Az iskola a 2018-
2019-es tanévre új projektet nyújtott be, ami az általános or-
vosi asszisztens szakos diákok versenyképességének
növelését célozza, olaszországi, németországi és 
spanyolországi gyakorlati képzések által.

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális
Iskola

titkárságán, 
a Bodoni Sándor

utca 
3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/
TÖRZSKÖNYVEZÉSHEZ 

SZÜKSÉGES IRATOK
A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti)
vagy az érettségi diploma, illetve az azt
helyettesítő igazolás, születési bizonyítvány
(eredeti), házasságlevél (eredeti), személya-
zonossági igazolvány, orvosi igazolás a család-
orvostól, amely igazolja, hogy a jelentkező
egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakor-
lására. Ezt az igazolást minden tanév elején be
kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló
pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj
első részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi
diplomával vagy anélkül. 

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. a következő állásokat hirdeti meg:
A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe
Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség 
– szakmai gyakorlat
B. Autószerelő
Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat
C. Autóvillamossági szakember
Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett tanulmányokat, képzettséget igazoló
iratokról készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bega
utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz tAxiSofőrökEt
Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány

vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány, legalább 21 éves életkor és hajlandóság
a taxisofőri tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költségén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett tanulmányokat, képzettséget igazoló,
a taxisofőri tanúsítványról készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Ma-
rosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 
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Jelentkezzen az első Erdélyi Sajtmustrára!
Tehén-, kecske-, juh- vagy bivalysajt? Ér-
lelt, gyúrt, zsíros, zsírszegény, friss, lágy,
krém- vagy száraz? A Petry Látványmű-
hely és Múzeum szervezésében kerül sor
az első Erdélyi Sajtmustrára 2018. szep-
tember 14-én a látványműhely udvarán és
a marosvásárhelyi Rákóczi-lépcső alatti
kis utcában.

Legtöbbször nem is gondolunk bele, hogy
hányféle sajt közül választhatunk, szep-
temberben viszont alkalmunk lesz Maros-
vásárhelyen számos sajtkészítményt egy
helyen megtalálni, megkóstolni és megvá-
sárolni.

Erdélyben egyre többen állítanak elő kézművestechnikával minőségi sajtot, ez egy újabb terület, amire
büszkék lehetünk. A szervezők elsődleges célja, hogy megteremtsék a termelők számára a lehetőséget ter-
mékeik népszerűsítésére, értékesítésére. A helyi termelők által készített finomságokat nem csupán azért ér-
demes előnyben részesíteni, mert egészségesebbek, mint a legtöbb importált termék, hanem mert ezáltal
hozzájárulhatunk a helyi gazdaság fejlődéséhez is, amiért mindannyian felelősek vagyunk.

Az egynapos rendezvényre a régió különböző területeiről érkeznek a hagyományos, kézi technikával dol-
gozó sajttermelők, akik a termékeik értékesítése mellett különböző interaktív programokkal, műhelymun-
kákkal is színesítik majd a programot. A sajttermelők jelentkezését a pr@petry.ro e-mail-címen várják a
szervezők. 


