
A marosvásárhelyi Petry családnak kö-
szönhetően nagyobb hangsúlyt kapott a
gasztronómia az idei kelementelki szü-
reti mulatság programjában. Sokan
csak azért mentek el a rendezvényre,
hogy megtekintsék a beharangozott kü-
lönlegességeket.

Idén is benépesedett a kelementelki szőlős-
domb alja, a tágas tér is kezdett szűk lenni, kü-
lönösen a gépkocsiparkolásnál kellett
ügyeskedni, hogy az erre kijelölt helyen elfo-
gadható legyen a rend és az átjárhatóság. Már
déltájban kezdett benépesedni a tér, a kiállítók,
árusok, szolgáltatók standjai készen álltak, a
gyerekekre gondolva még egy légvár is volt. 

A szüreti fesztivál minden évben felvonulás-
sal kezdődik: idén délelőtt 10 órakor indult a
menet Gyulakutáról, a mezőcsávási fúvószene-
kar biztosította a kellő hangulatot, a hegybíró
mellett ott ültek a gyulakutai ifjú csőszök, az er-
dőszentgyörgyi Württemberg-huszárok egy
lovas csapata kísérte őket. A menet Balavásárig
vonult, de a zenekar és a hegybíró Nagykendig

Stressz 
Egy felmérés szerint a romániai emberek egyre

aggodalmaskodóbbak, félnek a szorongástól, a dep-
ressziótól, a stressztől. Ezeket a tüneteket mind gyak-
rabban diagnosztizálják az orvosok, majd mindenki
stresszes, fáradt, kimerült. Főként a fiatalabb gene-
rációknál tűnnek fel veszélyes gyakorisággal a
stressz által kiváltott betegségek. 

A rohanó életmód, a kiegyensúlyozatlan táplálko-
zás, a legyengült immunrendszer, az alvászavar a
mai emberek életének velejárói. Amit ha nem kezel-
nek, szorongáshoz, sőt depresszióhoz vezethet. 

A felmérés adatai szerint a romániai lakosságnak
kb. 20 százaléka küzd pszichés zavarokkal, kedvetle-
nek, levertek, antiszociális megnyilvánulásaik van-
nak, visszahúzódók. Az INSCOP szerint a romániai
lakosság nagy része tart a gazdasági válságtól, a
korrupciótól, a szegénységtől, az éghajlatváltozástól,
de a terrortámadástól, a gyilkosságtól és másfajta
bűncselekményektől való félelem is mindennapos
része az életüknek. 

A jelenség persze nem csak Romániára jellemző.
A stressz okozta lelki betegségek az egész világon fel-
lelhetők. Amerikában például több mint 40 millió
ember szenved krónikus szorongástól. A szakemberek
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Mózes Edith

A holokauszt 
romániai áldozata-
ira emlékeztek
A Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség
tagjai, helyi hivatalosságok, diákok és
érdeklődők gyűltek össze az október
9-i emléknapon Izsák Márton szobrá-
nál, a Malom utca sarkán levő emlék-
parkban.

____________3.
Csányi Sándor 
a Bernády Napokon
Egy szülőszoba előtt játszódik, és a
férfi–nő kapcsolatrendszer útvesztőjén
vezet végig Csányi Sándor új, egysze-
mélyes vígjátéka, amelyet a marosvá-
sárhelyi közönség a 21. Bernády
Napok gálaestjén, október 27-én, a
Kultúrpalota nagytermében láthat. 

____________5.
A kép mögötti 
történetek 
Interjú Mădălin Hîncuval, a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulatának fiatal rendezők
számára meghirdetett pályázata nyer-
tesével

____________7.Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Szüreti mulatság kulináris különlegességekkel

Fröccs és kolbász Kelementelkén



Ismét hatalmas tök termett Nyárádszentbenedeken, 
Kilyén Károly portáján. A nem mindennapi kabakot néhány
napja a kapu előtti járdára tették közszemlére, azóta sokan
megálltak megcsodálni, lefényképezni a jókora termést, sőt
megtapogatják, megkopogtatják, hiszen a legtöbben nem is
hiszik el, hogy ekkorára nőhet egy tök.

A Kilyén portán nem ez az első hatalmas termés: a belga
testvértelepülésről, Kasterleeből szerzett magvakból mindig
hatalmas méretű kabakok lesznek, két évvel ezelőtt 196 ki-
logrammost mértek, tavaly „csupán” 148-nál megállt a mu-
tató. Mindkettőt a szovátai tökfesztivál látogatói is
megcsodálták. Az idei termés viszont már az eddigi rekor-

dot is megdöntötte: kerülete közel 3,5 méter, tömege 269
kilogramm, Románia legnagyobb méretű kabakjának tart-
ják, s nyolc férfi dolgozott azon, hogy a kapu elé kihe-
lyezze. Az idei három virágból lett termésből ez a
legnagyobb, a legkisebb is félmázsás. A család elárulta a
sajtónak: a jó minőségű mag mellett odafigyelés és gon-
doskodás szükséges a nem mindennapi példány megter-
mesztéséhez, naponta 50-60 liter vízzel locsolták meg a
tövét, s meg is hálálta a törődést. Hatalmas mérete ellenére
ez a fajta tök egy nagyobb konyhakéssel is minden erőfe-
szítés nélkül szeletelhető, feldarabolható, húsa 20-30 cen-
timéter vastag, magvai száma eléri a négyszázat is. (G.R.L.)

Kifizetik a mezőgazdaságban 
használt gázolaj értékét 

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) Maros megyei fiókja értesíti az érdekelteket, hogy
október 9-étől folyósítja a 2018. április 1. és június 30. kö-
zött mezőgazdasági munkálatokra elhasznált gázolaj el-
lenértékét. Megyénkben 420 igénylőnek összesen
2.215.869 lejt fizetnek ki, ami 1.274.604,953 liter gázolaj
értéke. Az állami támogatás literenként 1,7385 lej. Az ösz-
szegből 1.877.260 lej a gabonatermesztőkhöz, 338.636 lej
az állattenyésztőkhöz jut. 

Kézművesvásár a Vár sétányon 
Október 12–14. között a marosvásárhelyi Vár sétányon a
negyedik alkalommal tartják meg a vásárt. Mintegy 70 –
Maros, Fehér, Hargita, Kovászna, Suceava, Szeben,
Brassó, Kolozs és Bákó megyei – kistermelő és kézműves
vesz részt rajta, házikenyeret, sajtot, dzsemet, szörpöt,
italt, gesztenyét, savanyúságot, különböző készítményeket
kínálva. A vásár pénteken 11 és 19, szombaton 10 és 19,
vasárnap 10 és 18 óra között látogatható. Az eseményt a
Mercur Egyesület a polgármesteri hivatallal közösen szer-
vezte. 

Előadás az úrihímzésről 
Október 11-én 17 órától a marosvásárhelyi Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi János termében Kisné Portik
Irén gyergyószentmiklósi néprajzkutató az úrihímzésről, a
régi magyar hímzésekről tart előadást. Bemutatja a szak-
irodalomból hiányzó, általa felfedezett érdekes, eddig nem
ismert adatokat és összefüggéseket.

Beszélgetés 
a gyermeknevelés jogszabályairól 

Október 12-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi
Gecse utcai református egyházközség vendégházában, a
Ştefan cel Mare utca 26. szám alatt Csép Éva Andrea kép-
viselő kötetlen beszélgetésre várja azon édesanyákat, akik
a gyermekneveléssel kapcsolatos jogszabályokra kíván-
csiak. Megtudhatják, miről szól a gyermeknevelési szabad-
ságot szabályozó törvény, melyek az édesanyáknak járó
juttatások, milyen jogok és kötelezettségek szabályozzák
a bölcsődei, óvodai és iskolai foglalkozásokat, és a hiá-
nyosságokra vonatkozó javaslatokat is lehet tenni, hogy a
parlamenti munka során azokat kiküszöbölhessék. 

Karitatív gyűjtés 
Kívülálló kezdeményezésre a Bolyai Diákszövetség októ-
ber 4-én jótékonysági filmestet szervezett az iskola dísz-
termében, amelynek célja adomány gyűjtése volt Kemény
Abigail-Renátának, a Pedagógiai Líceumba járó diáktár-
suknak, aki a ritka Hodgkin-limfómában szenved. A család
a kezeléséhez szükséges mintegy 10.000 euró körüli költ-
séget igyekszik összegyűjteni. A filmnapokon részt vevők
minimális adománnyal járulhattak hozzá az ügyhöz, a bo-
lyais diákok a múlt csütörtökön és pénteken az órák közötti
szünetekben a tanári folyosón is adományozhattak. Az
akció során 3700 lejt gyűjtöttek összek, amit átadtak a csa-
ládnak. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma GEDEON, 
holnap BRIGITTA napja.
BRIGITTA: kelta (ír) eredetű
női név. Jelentése: magasztos.

10., szerda
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7 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 45 perckor. 
Az év 283. napja, 
hátravan 82 nap.
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Hőmérséklet:
max. 220C
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Megyei hírek

Megdöntötte a rekordot az idei termés Fotó: facebook.com

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

Október 13-án, szombaton 10 órától a Kultúrpalotában
kezdődő örmény kulturális napok keretében bemutatják a
Marosvásárhelyi örmények című kiadványt, amelyet a ma-
gyar–örmény egyesület 10. évfordulójára jelentetett meg a
MÖMKE. A kiadványt dr. Kálmán Attila ismerteti a szer-
zők – Barabás Kisanna, Szász Ávéd Rózsa és Puskás Attila
– jelenlétében. Ez az első összefoglaló kötet a marosvásár-
helyi örmény közösség múltjáról és jelenéről, az egyesületi
tagok közlései és újabb kutatások alapján íródott, és olyan
adatokat közöl, amelyekről nem vagy tévesen tudott a köz-
vélemény. 14-én, vasárnap 11 órakor a Népművészeti Mú-

zeumban örmény szőnyegeket bemutató kiállítás nyílik, a
kiállított darabok a szamosújvári szőnyegszövő iskolában
készültek. Örmény ruhák kiállítása is lesz, a székelyudvar-
helyi Simó Júlia által készített darabok a polgári divatot
mutatják be. A tárlatot megnyitja Steib Anna (Romániai Ör-
mények Szövetsége kolozsvári fiókja) és Simó Júlia, Ka-
lamár György színművész közreműködésével.
Közreműködik Kántor Andrea és Anna. A kiállítások két
hétig látogathatók a Toldalagi-palotában, a múzeum prog-
ramja szerint. Az esemény partnere a Maros Megyei Mú-
zeum.

A ‘89-es fordulatot követően az alulról jövő kezdeménye-
zések egyre számottevőbbekké váltak, és ma egyházi, ifjú-
sági, művelődési, gazdasági alapítványok/egyesületek
hálózzák be az erdélyi, a partiumi, a bánsági településeket.
Ezeket kezdetben az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Ala-
pítvány fogta össze, ma a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi
Szövetsége látja el ezt a feladatot. A szövetség 2018 nyarán
2200 alapítványt, társaságot, egyesületet vett számba. Sok ez
vagy kevés? Mármint a Romániában bejegyzett több mint 
százezer nonprofit szervezet arányához viszonyítva. Kétség-
telen, hogy az erdélyi magyar civil szféra szervezetsűrűsége
alatta van a romániai átlagnak. Ám ha a közösségi feladatkö-
rök teljesítését tekintjük, árnyaltabban kell fogalmaznunk.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének el-
nöke, Bodó Barna az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), az
Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület (EMKE), az Erdélyi
Magyar Műszaki Társaság (EMT), a Kriza János Néprajzi

Társaság, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság stb. ese-
tében folyamatos és egyre szakmaibb feladatvégzésről be-
szél. Ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy a „kisebb
központokban és faluhelyen a civil szervezeti tevékenység
egyre nehezebb, rapszodikus, le-leáll”. 

A témával kapcsolatos alapkérdéseket Bodó Barna gon-
dolja át módszeresen tanulmányában. Markó Béla az 1989
utáni önszerveződés kísérleteit villantja fel, Ferencz Zsolt
a Communitas Alapítvány „ernyőszervezetéről” beszélget
Takács Csabával. Gazda József a Kőrösi Csoma Sándor
Közművelődési Egyesület építkezéseit hozza testközelbe,
Ilyés Sándor és Jakab Albert Zsolt a Kriza János Néprajzi
Társaság újabb teljesítményeire összpontosít. De nem
marad ki a számbavételből a Barabás Miklós Céh (Né-
meth Júlia), a Minerva (Tibori Szabó Zoltán) vagy a
Transylvania Trust Alapítvány (Berki Tímea–Hegedüs
Csilla) sem.

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér újabb fejlesz-
téseiről, a járatokról beszél Peti András igazgató, az Ügy-
félóra műsor meghívottja ma 18.30 órakor. Ki nyert, ki
veszített a család fogalmának meghatározását célzó hétvégi

népszavazáson, kinek és mit üzentek a távolmaradással a
romániai állampolgárok? Erről lesz szó a Sajtóprésben ma
20 órától. A műsor meghívottai: Pataky István, a Székely-
hon felelős szerkesztője és Szokoly Elek politikai elemző.

Repülőtérről és referendumról az Erdély TV-ben

Örmény kulturális napok 

KORUNK – október 
Alapítványaink építkezései

Rekordot döntött az idei tök
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Hivatalból indított eljárást 
az ombudsman 

Hivatalból indított eljárást az ombudsman a zombi-
drog hatása alatt álló aranyosgyéresi fiatalok ügyé-
ben, akiket az utcán elterülve találtak meg – közölte
kedden az intézmény. Az eljárás az alkotmány 49.
cikkelyének az esetleges megszegése miatt indult –
ez a gyerekek és a fiatalok védelmére vonatkozik.
„A sajtó 2018. szeptember 19-én aggasztó helyzetet
mutatott be a Kolozs megyei Aranyosgyéresről, ahol
behatolt a fiatalok körébe egy nagyon kockázatos
kábítószer, amit zombinak neveznek. A felvételeken
több fiatal jelenik meg, akik úgy tűnik, a drog hatása
alatt vannak, és elterülve fekszenek a járdákon, a
város parkjaiban. Fiatalok, akikről a sajtó azt
mondja, végül súlyos állapotban kerültek kórházba.
A szervezettbűnözés-ellenes küzdelemre szakoso-
dott rendőrök vizsgálatot indítottak az ügyben. A nyo-
mozás első eredményei szerint úgy tűnik, a fiatalok
egy új kábítószert fogyasztottak, ami már bekerült
Romániába is, rendkívül veszélyes, szuggesztíven
zombinak nevezik” – áll az ombudsman közlemé-
nyében. Szeptember végén két személyt tartóztattak
le Aranyosgyéresen egy közel egy évig tartó megfi-
gyelési akciót követően egy, a Szervezettbűnözés-
és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT), valamint a
rendőrség szervezettbűnözés-ellenes egysége által
irányított ügyben. (Mediafax)

Tiltakozak a nyugdíjasok
Elégedetlenek a nyugdíjasok, mert nem kérdezték
meg őket a nyugdíjtörvényről. Dumitru Cojanu, az
Unirea nyugdíjasszövetség elnöke kedden bejelen-
tette, hogy több nyugdíjas is kivonul szerdán a bu-
karesti Győzelem térre, így adva hangot ebbéli
elégedetlenségének, hogy a kormány nem konzultált
velük az új nyugdíjtörvényről. A nyugdíjasok ma 
11 órakor vonulnak a kormánypalota elé. Mint mond-
ják, Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter nem
hívta egyeztetésre őket. „Több hónapja próbálunk
bejutni a munkaügyi miniszterhez, ám nem jártunk
sikerrel. A nyugdíjtörvény vitájába minket is be kellett
volna vonni, de bennünket semmibe vettek, ezért
szerdán kivonulunk a Győzelem térre” – nyilatkozta
a szervezet elnöke. Azt azonban egyelőre nem tudta
felbecsülni, hogy hány tiltakozóra számítanak. Kö-
zölte továbbá, hogy előfordulhat, hogy csütörtökön
fogadja őket Viorica Dăncilă miniszterelnök, akivel a
nyugdíjtörvényről kívánnak egyeztetni. (Mediafax)

Teodorovici az adóamnesztiáról:
egyeztetni fogunk a koalícióban 

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter kedden, egy
esetleges adóamnesztia kapcsán úgy nyilatkozott,
hogy a tervezetről előbb a kormánykoalícióban fog-
nak egyeztetni, utána megkeresik az üzleti szféra
képviselőit, és csak azt követően döntenek arról, ho-
gyan tovább. „Egyelőre egy tervezetről fogunk
egyeztetni a koalícióban, és azt követően, miután
beszéltünk az üzleti szféra képviselőivel, meglátjuk,
mi történik” – mondta a parlamentben a pénzügyi
tárca vezetője. Szeptember végén Eugen Teodoro-
vici bejelentette, hogy az adóamnesztiát átnevezik
anyagi átszervezésre, ennek a mechanizmusát
pedig október folyamán veszik górcső alá. 
(Mediafax)

egyenesen a század betegségének nevezik. És joggal, hi-
szen világszerte több mint 350 millió ember szorong
vagy depressziós. 

A romániai emberek azonban fokozottan ki vannak
téve a stresszhatásoknak: az egészségügy súlyos beteg,
az emberek egyik nagy félelme a betegségektől való fé-
lelem, a gyógyszerhiány. És most, télelőn egyik legna-
gyobb aggodalmuk a számlák kifizetése, az adók,
illetékek esetleges növekedése. 

A felmérés szerint a szorongás már 18 éves korban
tapasztalható, és a mindennapos stressz okozta dep-
resszió már több mint 2 millió embert érint Romániá-
ban. Ezt az állapotot súlyosbíthatja a túlzott alkohol- és
kávéfogyasztás, a dohányzás, a túlzott gyógyszerfo-
gyasztás, főleg a nyugtatók használata... A szakemberek
a sajátos kezelés mellett a mozgást, a sportot ajánlják
mint hatásos ellenszert. 

Való igaz, hogy a hazai politikai háborúk és a politi-
kusok szerint dübörgő, ám az emberek életében fel nem
lelhető gazdasági növekedés, az életszínvonal, a min-
dennapi nehézségek sokszor oda vezetnek, hogy az em-
berek „kifutnának a világból”. Ezt a „sportot” sokan
gyakorolják mifelénk, ezért van az, hogy több mint há-
rommillióra tehető azok száma, akik pánikszerűen el-
menekültek az országból. 

Akik meg tehetnének ellene, nem tesznek semmit. Az
ország legnagyobbjainak a hatalmi harc elvette a józan
eszét, vakon hadakoznak egymással. Ahelyett, hogy kö-
zösen tennének azokért, akiknek a szavazatai juttatták
őket magas tisztségekbe, és akiknek a szavazataira ha-
marosan megint szükségük lesz. 

Stressz
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: Nagy Tibor

A Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség tagjai, helyi hi-
vatalosságok, diákok és érdeklődők gyűltek össze
az október 9-i emléknapon Izsák Márton szobránál,
a Malom utca sarkán levő emlékparkban. Az első ro-
mániai köztéri holokauszt-emlékműnél hatágú
gyertyát gyújtottak a közel hatezer marosvásárhelyi
áldozat emlékére, és Salamon Sámuel, a hitközség
előimádkozója mondta el az El Male Rahamim imát,
amit Dub Vasile, a hitközség vezetője románul is tol-
mácsolt. 

Ezt követően helyezte el a kormányhivatal koszorúját 
Mircea Duşa prefektus, koszorúzott a hitközség képviselője,
majd Ovidiu Dancu alelnök a megyei tanács és Sergiu Papuc
alpolgármester a polgármesteri hivatal nevében.  

2004 óta kormányrendelet szabályozza a holokausztra való
megemlékezést Romániában a történteket tanulmányozó nem-
zetközi bizottság javaslatára. Összesített jelentésük szerint Ro-
mániában és az ellenőrzése alatt álló területeken
280.000–380.000 román és ukrán anyanyelvű zsidót öltek
meg, ehhez hozzáadódik a magyar fennhatóság alatt élő
135.000 észak-erdélyi zsidó halála és további 5.000 román ál-
lampolgárságú személyé, akik különböző európai országok-
ban éltek. A zsidók mellett sok ezer romát deportáltak és
végeztek ki a történelem egyik legfélelmetesebb tömeggyil-
kossága során – sorolta az adatokat Mircea Duşa. A számokon
túl a nemzetiségéhez való tartozás miatt kegyetlenül megölt
áldozatok tragédiájából le kell vonni a tanulságot, és tenni kell
azért, hogy minden idők legdurvább tömeggyilkossága meg-
maradjon az emberiség kollektív emlékezetében, és ilyen ke-
gyetlenség többet ne ismétlődhessen meg – hangsúlyozta a
prefektus, majd a többi felszólaló is. Záróbeszédében a hit-
község vezetője ezt úgyszintén kiemelte, valamint azt is, hogy
örvendtek volna, ha meghívásukra több diák és marosvásár-
helyi lakos válaszol. 

A holokauszt hivatalos elismerése Romániában a tudatlan-
ság, a tagadás és a történelemhamisítás fölötti győzelmet je-
lentette – hangzott el Ovidiu Dancu beszédében.
Véleményéhez csatlakozott Sergiu Papuc alpolgármester is,
aki az észak-erdélyi deportálásokat emelte ki. Majd értékelte
a román állam által tett fontos lépéseket azért, hogy méltó
módon lehessen emlékezni a holokauszt valamennyi romániai
áldozatára. Ami az átlagembert illeti, van még tennivaló a
diszkrimináció elleni küzdelemben, hiszen egy 2013-as köz-

vélemény-kutatás szerint a válaszadók fele azt nyilatkozta,
hogy nem óhajt zsidó embert a családjában, a szomszédságá-
ban és a munkahelyén – tette hozzá. 

Az emberiség legnagyobb drámájának nevezte a holoka-
usztot Mircea Prozan történész, aki visszatekintőjében a zsi-
dóság ellen elkövetett tömeges kivégzéseket és ezek okát vette
számba az első keresztes hadjáratoktól kezdődően. A zsidók
elleni végső megoldás legkegyetlenebb képviselői mellett a
német felsőbbrendűségnek az elvesztett első világháború utáni
hangoztatása nagy hatással volt az egyszerű emberekre. Hitler,
aki a titkosszolgálatok által megbízott informátorként szűrő-
dött be a Nemzetiszocialista Német Munkáspártba, hamar hí-
vekre tett szert. A nagy bankárok, iparmágnások és a
titkosszolgálatok segítségével kerülhetett Németország élére
– mondta Mircea Prozan. Majd hozzátette, hogy a kivégző lá-
gerek történetét tanulmányozva érdekes módon senki sem val-
lotta magát felelősnek, arra hivatkozva, hogy a másoktól
kapott parancsot teljesítette. 

A fiatalokat nem szabad arra nevelni, hogy egy nemzet fel-
sőbbrendű a másiknál, és a zsidóságnak az Európa történeté-
ben betöltött szerepét is ismerniük kell – emelte ki a szónok.

A helyi zsidó hitközség nevében Dub Vasile beszélt arról,
hogy a holokauszt napja annak az elismerését jelenti, hogy a
Romániához tartozó területeken, a magyar fennhatóság alatt
levő Észak-Erdélyhez hasonlóan, az adott országok állampol-
gáraiként számontartott zsidó lakosságot lágerekbe deportál-
ták. Nem akarunk rész venni egy olyan olcsó vitában, hogy
kinek a fasisztái voltak jobbak, hiszen amit elkövettek, az egy-
formán súlyos. Auschwitz mellett néhány helységnevet sorolt,
mint Nagysármás, Bogdanovka és mások, amelyek kivégzé-
sek helyszínei voltak. Megemlítette ugyanakkor olyan szemé-
lyek nevét is, akik tettekkel is kiálltak a zsidók védelmében.
Ilyen a románvásári Viorica Agarici, akinek volt bátorsága
megállítani a Iaşi-ból dél felé tartó halálvonatot, és vizet, élel-
met adott a szerencsétlen utasoknak. Márton Áron püspök
neve is megmarad a történelemben, azért is, mert a német
megszállás alatt kiállt a zsidók védelmében. Sajnos a hozzá-
juk hasonlók kevesen voltak. A zsidóellenesség a tudatlan-
ságban, a tények ismeretének elutasításában gyökerezik, ami
szörnyű következményekhez vezethet. Reményei szerint a fi-
atal nemzedék elég bölcs, művelt és bátor lesz ahhoz, hogy a
holokauszthoz hasonló tragédiák soha nem történhessenek
meg. (bodolai) 

A holokauszt romániai áldozataira emlékeztek
A fiatalokat kell megszólítani 

Hat terrorcselekményt sikerült megakadályoznia
Oroszország észak-kaukázusi régiójában az év eleje
óta a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) –
közölte Alekszandr Bortnyikov, a szolgálat igazga-
tója az orosz Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság
keddi ülésén a dagesztáni Mahacskalában.

Bortnyikov közölte, hogy a Kaukázus északi részén 2018-
ban az FSZB 50 terroristával végzett, és további 63-at elfogott,
142 bűntársukkal egyetemben. Ennek ellenére továbbra is
fennáll a komoly terrorfenyegetés, mert nemzetközi terror-
szervezetek ki akarják terjeszteni tevékenységüket erre a ré-
gióra.

Ezen szándékuk megvalósításában a közel-keleti konflik-
tusövezetekből hazatérő terroristákra támaszkodnak, de ideo-
lógiájukat intenzíven terjesztik a helyi fiatalok körében is, és
igyekeznek kiskorúakat bevonni az erőszakcselekmények el-
követésébe. Az FSZB vezetője emlékeztetett rá, hogy az idén
augusztusban Csecsenföldön rendőrségi célpontok ellen elkö-
vetett támadássorozat öt tettese közül négyen még nem töltöt-
ték be a tizennyolcadik életévüket.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a terroristák idén Groznij-
ban és Kizljarban támadtak meg keresztény templomot, hogy
felszítsák a vallási ellentéteket.

Hat észak-kaukázusi terrorcselekmény elhárításáról
számolt be az FSZB főnöke



is elkocsikázott, hogy mulatságra
hívja a vidék népét.
Újabb borlovagot avattak

A rendezvényt kora délután nyi-
totta meg Varga József gyulakutai
polgármester, valamint Márki Dá-
niel Magyarország csíkszeredai fő-
konzulátusának képviseletében. „A
borkultúra annyira divattá vált,
hogy része az általános műveltség-
nek. A bor és a borral való foglalko-
zás reneszánszát éli egész
Európában, az ember ismét felfe-
dezte a bort mint a jókedv, az öröm,
a barátság italát” – mondotta a szín-
padra vonult Kis-Küküllő menti
borlovagrend nagymestere, Péterfi
Sándor. Ezt követően új lovagot
avatott a rend: miután három kér-
désre megfelelő választ adott és
három pohár közül bekötött szem-
mel ki tudta választani a kijelölt
bort, a rend tagjává fogadták a ba-
lavásári Csegzi Tibor szőlősgaz-
dát, pincetulajdonost. A vállát
pallossal illették, majd a vidék szor-
gos népére emelték poharukat a lo-
vagok.
Étel-, italkülönlegességek 
karitatív céllal

Ezután a tömeg körbejárhatta a
teret, és szemügyre vehette, mi
„szem-szájnak ingere”. A lena-
gyobb érdeklődést a Magyar Szik-
vízkészítők Jedlik Ányos
Lovagrendje által hozott Barátság
kelyhe váltotta ki: a 2006-ban ké-
szült serleget Európa számos ré-
szére elvitték már, s bár fagylalt is
volt benne, és Guinness-rekordokat
is látott már, alapvetően fröccské-
szítésre gyártották – mondta el
Varga Lajos nagymester. Mert a jó
italhoz szükséges egy kis szódavíz
is, „hogy megnevettesse a borocs-
kát” – vallják a kezdeményezők,
akik a helyszínen el is készítettek
egy hosszúlépést: a kehelybe a vi-
dékre jellemző királyleányka bor

került a Petry család kelementelki
pincészetéből, ezt szódavízzel ön-
tötték fel, s bár a hatalmas pohár
236 literes, most csak 100 liter
fröccs készült, mert ezt is elegendő-
nek tartották a szervezők. Mindenki
megkóstolhatta, ám előtte a kihe-
lyezett adománydobozhoz kellett
járulni, ahová ki-ki tehetsége és
szándéka szerint dobhatott be pénzt,
legalább két lejt. Ugyanis a bevételt
a havadtői gyermekotthon javára
fordítják: a lovagrend egyik fontos
célja a rászorulók, elesettek megse-
gítése – mondta el Varga Lajos.

Eközben a tér egyik oldalán a
Petry cég sártainál növekedett a sor,
sokan várták, hogy megízleljék a
nyársra húzott 200 kilogrammos
ökör húsát. A másik oldalon faze-
kak, bográcsok és üstök sorakoztak:
a szikvízkészítők drótozott cserép-
fazékban parázson főzték a töltött
káposztát, a kelementelki iskola és
Teréz mama csapata hagyományos
krumpligulyást készített, de főtt
borjúpörkölt vargányával és natúr
krumplival, valamint körömpörkölt
és töltött káposzta is két további
helyi csapat jóvoltából. Az ételeket

a magyarországi Culinary Team és
az Erdélyi Fehérasztal Lovagrend
tagjai bírálták el a délután folya-
mán, figyelembe véve nemcsak az
ízeket, hanem a főzési körülménye-
ket, a tálalást és a körítést is.

Egy hatalmas füles serpenyővel
ügyeskedett Hajduk Zoltán, a gyu-
lai húsfeldolgozó üzem vezetője és
Suba Ferenc, a Petry cég termékfej-
lesztési igazgatója. Ők egy másik
különlegességet, a fesztivál kolbá-
szát sütötték éppen, amit 5 lejért le-
hett megkóstolni, a bevétel
természetesen az említett jótékony
célra ment. A recept szigorúan tit-
kos – mondta el érdeklődésünkre a
Gyulahús munkatársa: egyik kollé-
gájával készítették, és az együttmű-
ködés révén el is hozták Petrynek,
hogy itt is elkészítsék. Díjnyertes
küküllőmenti fehérleánykát és vi-
rágmézet tettek a húsba, a használt
négy-öt féle, ugyancsak titkos fű-
szer előcsalogatja a bort, a méz
pedig elsimítja az ízeket. Emellett
fontos, hogy háztáji sertés húsát
használják, lapocka, nyak, szalonna
és császárszalonna került bele. Ez
egy olyan kolbászkülönlegesség,

amit külön erre a fesztiválra dolgoz-
tak ki, a receptjét pedig a Petry cég
kapta meg kizárólagos joggal, és az
is megtörténhet, hogy termék lesz
belőle. Ezt a kolbászt az anyaor-
szágban sem gyártják, most is csak
tíz kilogrammot készítettek kósto-
lásra – árulta el a magyarországi
húsmester.
Jókedv, bor, mulatság

Lévén szüreti mulatság, nem hi-
ányozhatott a szőlő és a bor. A szer-
vező borlovagrend és társszervezők
sátránál különböző borokat lehetett
kóstolni, de a tér egyik sarkában is
kínáltak poharas italt 3 lejért, míg
egy másik helyen egy lejért lehetett
a helyben készül, mézédes mustot
szürcsölgetni. A szőlő nagy részét a
mezőkölpényi szőlészet adta, de há-
romféle kelementelki termés is ke-
rült bele – árulta el a sajtoló
fiatalember. Volt is keletje a friss
mustnak, vederszámra fogyott. S
hogy a hangulat emelkedjen, a szín-
padra néptáncosok vonultak: a ke-
lementelki apróságok népi játékokat
mutattak be, azután a balavásári
Vásár, az erdőszentgyörgyi Százfo-
nat és a gyulakutai Szivárvány tán-
cosai ropták. Nem csoda, hogy
hamarosan kiváló hangulat kereke-
dett, két küküllőmenti zenész is
munkához látott, így felhangzott a
téren a nótaszó, miközben a színpa-
don Ambrus Gyula olimpiai mester-
szakács, a magyar gasztronómia
nagykövete, a Békés megyei Culi-
nary Team menedzsere bemutatta
csapatát. A kelementelki egyház és
iskola ezúttal is kitett magáért, őszi
csomagokat ajánlott fel kisorso-
lásra, továbbá két szőlőkoszorút is
elárvereztek.

A Kis-Küküllő mentén és Kele-
mentelkén több évszázados hagyo-
mánya van a szőlőtermesztésnek és
a borkészítésnek, ennek megtanu-
lása, továbbvitele a fiatal nemzedék
feladata. Örvendetes, hogy a gyer-
mekek már óvodás korukban meg-
ismerik a szőlőtőkét, és hogy mi
vele a teendő – mondta el lapunk-

nak Varga József polgármester, aki
úgy véli, amióta 2011-ben elindult
ez a rendezvény, sokkal jobban ösz-
szetartanak a kisrégió szőlős- és bo-
rosgazdái, találkoznak, eszmecserét
folytatnak, és jobb borokat készíte-
nek. A fesztivál a régió turizmusá-
nak is lendületet ad, egyre több a
vendég, sok a külföldi, és ennek
mindenki hasznát veheti, a borá-
szok pedig rengeteget tanulhatnak.

A Petry család kelementelki pin-
cészetének egyik bora díjat nyert
Magyarországon, ez pedig annyira
„felpörgette” a család apraját-nagy-
ját, hogy új erőket mozgattak meg
az idei fesztivál érdekében, sok
minden nekik köszönhető: ők von-
ták be a rendezvénybe a lovagren-
deket, a hazai és magyarországi
gasztronómiai szervezeteket, válla-
latokat, ők szerveztek autóbuszjára-
tokat szombatra a megyeközpont és
Kelementelke között – ismerte el a
mulatság főszervezőjének számító
küküllőmenti borlovagrend tagja,
Náznán Jenő, hozzátéve, hogy szí-
vesen karolták fel az új ötleteket, hi-
szen minél sokszínűbb a
rendezvény, annál többen érdeklőd-
nek iránta.
Jó a szőlőtermés, de...

A szőlőtőke idén különösen meg-
hálálta a vele való fáradozást, törő-
dést – állítja Varga József, hiszen
mennyiségileg rekordokat döntő
termés volt, és a minőség is átlagon
felüli. Ha nem sietnének a betakarí-
tással, s megvárnák a Gál-napot,
akkor a bor minősége is rendkívüli
lenne. Ezt erősítette meg Náznán
mérnök is: egész Maros megyében
jó az idei szőlőtermés, de nem
hagyható szó nélkül, hogy az em-
berek már nem várják meg a szüret
hagyományos kezdetét, október 15-
ét, sokan már szeptember elején le-
szedik a szőlőt, mert féltik a termést
a fagytól, a tolvajoktól, az állatok-
tól. Pedig csak most, október elejére
érte el a szőlő azt a 210-230 gram-
mos cukortartalmat, amikor érde-
mes leszedni a fürtöket.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fröccs és kolbász Kelementelkén

Új taggal bővült a küküllői borlovagrend
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Az idén negyedik alkalommal
startolt a marosszentgyörgyi ma-
gyar közösség napja. A szervezők
álma, miszerint ennek az esemény-
nek hagyománnyá kell válnia a köz-
ség magyar lakossága számára,
beteljesedni látszik.

Október 6-án délelőtt 10 órától a
csejdi református templomban öku-
menikus istentisztelet volt, ahol igét
hirdetett Baricz Lajos marosszent-
györgyi római katolikus plébános,
valamint Becsky Eőrs marosszent-
györgyi és Bíró Jenő csejdi refor-
mátus lelkész. Az istentisztelet
végén Bíró Zsuzsanna hárfa- és
Molnár Johanna brácsajátékában
gyönyörködhettek a résztvevők. A
színvonalas zenei produkció után
Nemes Gyula helytörténész és pub-
licista rövid előadásban mutatta be
Csejd nagy szülöttjének, Magyarósi
Szőke Józsefnek az életútját.

A közösségi nap második mozza-
nata a szentgyörgyi római katolikus
templom udvarán tartott megemlé-
kezés és koszorúzási ünnepség volt.
Felszólalt Tóth László főkonzul,
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának vezetője, a rendezvény
díszmeghívottja. A megemlékezé-
sen a marosszentgyörgyi egyesített
kórus szolgált. Nagy Csongor
Tamás, a Szent György Általános
Iskola hetedikes diákja szavalta el
Petőfi Sándor Az erdélyi hadsereg
című költeményét. Részt vettek a
marossárpataki Mátyás-huszárok,
valamint a Gyergyói Székely Határ-
őrök képviselői is.

A koszorúzási ünnepség után a
római katolikus plébánia udvarán
kezdődtek a magyar népi kultúra
jegyében szervezett programok,
amelyek sorát, Sófalvi Sándor Sza-

bolcs polgármester köszöntője után,
a magyar nap fővédnöke, dr. Szabó
Tamás, Jászberény polgármestere
ünnepélyesen nyitotta meg. A ren-
dezvényen Tóth László főkonzul és
Péter Ferenc, Maros Megye Taná-
csának elnöke is köszöntötte a meg-
jelenteket, és kiemelték, hogy
Erdélyben is fontos erősítenünk
nemzetünket és kiállni a közösség,
a család, a házasság védelmében,
ahogyan a magyar kormány is teszi. 

A színpadot hamarosan birtokba
vették a néptáncosok és a zenészek.
Az Ágocska gyermeknéptánccso-
port, az Öreg Fenyők táncegyüttes,
a helyi citerások, a Kis Táltos gyer-
mektáncegyüttes három csoportja
(kb. 140 gyermek jár az együttesbe
hétről hétre táncolni), a Táltos tánc-
csoport, valamint a Cinege népi ze-
nekar mutatkozott be a népes
közönségnek. A  palettát Székely
Erika Erdély és Moldva különböző
vidékeiről hozott népdalok éneklé-
sével tette még színesebbé.

A gyermekek, családok közös ve-
télkedőn mérettethették meg 
magukat. Az udvaron számos kéz-
művessátornál pontot szerezhettek,
akik bekapcsolódtak az ott zajló be-
mutatókba, tevékenységekbe. A
kézműves- és gasztronómiasátrak-
nál Székelyföld különböző vidékei-
ről érkezett mesterek várták az
érdeklődőket. Marosvásárhely, Ma-
rosjára, Nyárádremete, Jobbágy-
telke, Csíkdánfalva, Homoródalmás,
Olasztelek, Nagyernye, Ikland, Szé-
kelyudvarhely, Gyergyóditró, Si-
ménfalva képviseltette magát a
magyar napon. Ki lehetett próbálni a
nemezelést, fafaragást, kötélverést,
kosár- és szalmafonást, meg lehetett
ismerkedni a kovácsmesterség titka-

ival. De volt mézeskalács-díszítés,
pogácsasütés és szörpkészítés is. Aki
megszomjazott, frissen préselt must-
tal olthatta szomját. A csejdi asszo-
nyok jóvoltából betekintést lehetett
nyerni a csöröge- és pánkókészítés
rejtelmeibe. De nem hiányzott a
sajtkészítő sem, bele lehetett kapcso-
lódni a szilvaízfőzésbe, a tepertőol-
vasztásba, és meg lehetett tudni, mi
mindenre jó a sütőtök. Akik szeretik
a mézet, azoknak hivatásos méhész
mondta el, hogy bizony nincs köny-
nyű dolguk a méhecskéknek.

A gyerekeket érdekes foglalkozá-
sokkal várták a Caritas munkatársai
és a Familia Centrum „gézengúzai”,
de komoly tevékenység folyt a cser-
készsátornál is. Gyermek-íjászbe-
mutatón is részt lehetett venni, és
két ló várta azokat, akik a lovaglást
szerették volna kipróbálni.

Meg lehetett ismerkedni a nemrég
alakult Sanctus Georgius Ma-
nager Klubbal, amely a helyi
és a környékbeli magyar vál-
lalkozók érdekképviseleti
szervezeteként működik.

A marosvásárhelyi Kere-
csensólyom Hagyományőrző
Egyesület jurtájában is sokan
megfordultak. Az egyesület
tagjai a székelyudvarhelyi
Arany Griff Rend segítségé-
vel visszarepítették a közös-
séget a múltba, a honfoglaló
magyarok és a Hunyadiak
korába. A Mátyás király em-
lékév kapcsán az Arany Griff
Rend az igazságos király ko-
rából bemutatott táncokkal
érzékeltette a reneszánsz Ma-
gyarország hangulatát.

A vetélkedő díjazása előtt
harci bemutató volt: az ős-

magyarok harcoltak a reneszánsz
korabeliek ellen, majd mindkét csa-
pat bemutatta a korabeli harcmo-
dort. Bekapcsolódott a Jászsági
Íjászok képviseletében érkezett
jászberényi Tóth Norbert is. A harci
bemutató meglepő fordulattal zá-
rult: a jelen lévő gyermekek az ál-
taluk készített rongylövedékekkel
lerohanták a harcosokat, akik kép-
telenek voltak a támadásnak ellen-
állni.

A díjazás után az Öves zenekar
lépett színpadra. Táncházzal folyta-
tódott a gazdag program. Lelkesen
ropták kicsik és nagyok, ameddig
csak kedvük tartotta. Időközben a
tábortűz is meggyúlt, akik nem fá-
radtak el, a hangulatot fokozó nóta-
esten vehettek részt. Muzsikáltak az
Öves együttes, valamint a Cinege
zenekar tagjai, akikhez hegedűjével
csatlakozott az erdővidéki Olaszte-

lekről érkezett kovácsmester is.
A rendezvény a Marosszentgyör-

gyön működő magyar kulturális és
szociális egyesületek és a magyar
történelmi egyházak összefogásából
született. Támogatták: Marosszent-
györgy Polgármesteri Hivatala és sok
helyi, valamint megyei vállalkozó. 

Ünnep volt a javából, a találkozás,
a magyar kultúra, az összetartozás
ünnepe, amelyen érződött, hogy Ma-
rosszentgyörgyön valóban fontosnak
tartják – elöljárók és civilek egyaránt
– a nemzeti identitás, a keresztény
értékek, a közösség, a család, a há-
zastársi kapcsolat, a gyerekek jövő-
jének a védelmét. Nem véletlen,
hogy az elmúlt hét végi népszavazá-
son is az országos átlag felett volt a
marosszentgyörgyiek részvétele. 

Jövőre is szeretettel várnak min-
denkit a szervezők!

Székely Szilárd 

Sikeres magyar közösségi napot ünnepeltek Marosszentgyörgyön
Egy település, ahol fontos a nemzeti és a keresztény értékek, a család védelme 



Kiss József szenvedélyes gyűjtő. Ki-
rándulások színeit, ünnepek han-
gulatát teszi magáévá a táskájából

sohasem hiányzó kis géppel és a belső ka-
merával, amely kilencven éve figyel, rögzít,
értékel mindent, ami az élethez tartozik. Bi-
zonyára ez a láthatatlan gazdagság tartja
lendületben, és ez az, amit másokkal is meg
szeretne osztani. Szerkesztőségünkbe fekete
borítójú, vaskos füzettel érkezett.

– 54 éve kezdtem naplót írni, 36 ilyen fü-
zetet írtam tele az emlékeimmel – magya-
rázta, aztán a legelejéről kezdte a történetet.

– 1928-ban születtem Hármasfaluban.
Szerelemgyermek voltam. Apám nem törő-
dött velem, anyám pedig, aki szegény leány
volt, kiskoromban férjhez ment valaki más-
hoz. Az esküvő után rokonokhoz kerültem,
akik úgy bántak velem, ahogy tudtak. Köz-
ben apám is megnősült. A felesége mondta
neki, hogy vegyenek magukhoz, mert ő fel-
nevel. Úgy is lett, édesanyaként szeretett. Az
elemi iskolát Csókfalván kezdtem, aztán,
mivel apám Bukarestben dolgozott, mi is ki-
költöztünk a főváros melletti Popeşti-Leor-
deni-be. Egyszerű gyári munkás volt apám,
de 1938-ban hamar felmérte a háborús
helyzetet, és hazaküldött minket. Így a ne-
gyedik osztályt otthon, a faluban végeztem
el. A magyar világ idején már felső tagoza-
tos voltam, az anyanyelvemen tanulhattam.
Most is megvan az értesítőm a magyar cí-
merrel.

– Az iskola után a katonaság következett? 
– 1948. október 15-én rukkoltam be. A fe-

letteseim tudták, hogy magyar vidékről
jövök, és nagyon meglepődtek, hogy milyen
jól tudok románul. Tisztiiskolába is elküldtek
Dévára. Négy és fél évet tartott a képzés,
ami felért akármilyen egyetemmel. Így lett
belőlem hadnagy. Közben, még a katonaság

alatt, megnősültem. Mivel a feleségem szülei
Szebenben laktak, ott kezdtük a közös életet.
Egy lányunk született.

– Mivel foglalkozott?
– Betanultam géplakatosnak, és egy köny-

nyűipari gyárban kezdtem dolgozni, ahol
elég kicsi volt a fizetés. Egyszer aztán hívat-
tak a káderesek, és fel-
ajánlottak egy
néptanácselnöki posztot
Szeben rajonban, Cor-
natelben, azaz Horto-
bágyfalván. Elfogadtam, mivel így
megmenekültem a gyári munka éjszakai mű-
szakától. Csakhogy akkoriban kezdődött a
kollektivizálás. Még a vetőmagot is elvették
az emberektől, és én ezt nem bírtam nézni,
így felmondtam. Azután egy nehézipari
gyárban folytattam a géplakatosi munkát. A
sógorom bányász volt Lupényban, hívott
maga mellé dolgozni. A bányászmesterség
azonban túl nehéz volt nekem. Végül gépla-
katosként dolgoztam a bányában húsz éven
át. Közben villanyszerelőnek tanultam, elvé-
geztem egy hároméves inasiskolát, 45 éve-
sen tízesre vizsgáztam. 1980. augusztus
elsején vonultam nyugállományba, 38 éve
nyugdíjas vagyok. 

– Hogyan kezdődött ez az új időszak?
– Amíg Lupényban dolgoztam, a család is

odaköltözött. 1983-ban tértünk vissza Sze-
benbe, apósom lakásába. Három év múlva
megbetegedett a feleségem, és abban az
évben márciusban el is ment. Négy nappal
később a lányom Amerikába távozott a két
kislányával. Egyedül maradtam. Rendkívül
nehéz időszak volt ez az életemben.

– Mi segítette ki a hullámvölgyből? 

– Apám részéről a húgom Kibéden lakott,
én is jártas voltam a faluban. Egy ottani is-
merősöm mutatott be 1986 karácsonyán a
felesége testvérének. Gyermekkorunkban
már találkoztunk, és idős fejjel is azonnal
megtaláltuk a közös hangot. Együtt akartuk
tölteni a szilvesztert, és mivel a vendéglőben,

ahol a hölgy fia pin-
cérkedett, nem kap-
tunk helyet, az
újdonsült barátnőm
marosvásárhelyi la-

kásában búcsúztattuk az óévet. Többet aztán
nem is mentem el onnan. Az új esztendőben,
1987 júliusában házasodtunk össze. 

– Hogyan élték meg a rendszerváltást?
– 1990-ben, amikor megnyíltak a hatá-

rok, vitézkötéses viseletben mentünk ki a fe-
leségemmel Amerikába meglátogatni a
lányomékat. A fekete márciusra is jól em-
lékszem, ott voltam én is a főtéren. Meg-
éheztem, hazaléptem enni, és mire
visszatértem volna, már ott voltak a fejszé-
sek. Ha végig a főtéren maradok, én is a
padlásra szorulok. 

– Mire emlékszik leginkább a második há-
zasságából? Volt közös kedvtelésük?

– Sokat jártunk kirándulni. A Népújság-
ban olvastam arról, hogy az Erdélyi Kár-
pát-Egyesület kirándulást szervez a
Bekecsre. Fogtam magam, hátizsákkal én is
elmentem az indulás helyszínére. Addig so-
hasem jártam a hegyekben, így ez a túra,
bár nem volt könnyű, felejthetetlen élmény
maradt. A következő kirándulást az Isten-
székére szervezte az EKE. A nyolcvan évem-
mel én voltam a legidősebb túrázó.
Emlékszem, Pánczél Tibor segített végig-

járni az utat, és amikor felértünk a tetőre,
az éppen piknikező csapat felállva tapsolni
kezdett. Azt mondták: brávó, Jocó bácsi, le-
tette a vizsgát! Azután valamennyi EKE-
táborban ott voltunk a feleségemmel.
Vettem egy sátrat, azt mindig vittük ma-
gunkkal. Most, a kilencvenedik születés-
napomon is felköszöntöttek az EKE-sek,
emléklapot és tortát hoztak. Jövőben a vá-
sárhelyi osztály szervezi meg a nyári tá-
bort, Szovátán lesz. Meg is kérdeztem a
csapattól, megengedik-e, hogy én legyek a
táborparancsnok.

Az idei év emberpróbáló történése beszél-
getésünk végére maradt. Februárban el-
hunyt Jocó bácsi második felesége, akivel,
akárcsak az elsővel, 31 évet töltött egyetér-
tésben, békességben.

– Hogyan telnek azóta a napjai? – kérdez-
tem.

– Ha bármilyen, a magyarságot érintő
ünnepség van, arra mindig elmegyek. Emel-
lett sokat tévézek, főleg a sorozatfilmeket
szeretem. Internetezni is megtanultam, a lá-
nyommal és a két ötéves dédunokámmal
rendszeresen beszélgetek a Facebookon. Bár
az ikrek is Amerikában élnek, mindketten tö-
kéletesen beszélnek magyarul, itt is keresz-
telték őket. A lányom egyébként nemrég
meglátogatott. 

Egymás után kerültek elő a féltve őrzött
családi fotók, aztán beszélgetőtársam régóta
fontolgatott elhatározását is feltárta.

– Nem bírom a magányt, ezért szeretnék
egy olyan, nehéz anyagi helyzetben élő höl-
gyet találni, aki hozzám költözne, főzne rám,
és esetleg a különféle rendezvényekre is el-
kísérne. Egy olyan lelki társra vágyom, aki
ott lenne mellettem mindig, ha megtántoro-
dom.

Egy szülőszoba előtt játszódik,
és a férfi–nő kapcsolatrendszer
útvesztőjén vezet végig Csányi
Sándor új, egyszemélyes vígjá-
téka, amelyet a marosvásárhelyi
közönség a 21. Bernády Napok
gálaestjén, október 27-én, a Kul-
túrpalota nagytermében láthat.
A Hogyan értsük félre a nőket? című
produkciónak nemcsak előadója,
hanem szerzője is a vásárhelyiek
körében főként filmes alakítá-
sokból ismert, kedvelt színész.
Telefonos interjúnkban először
az új darab megszületéséről kér-
deztük.

– Volt egy kis időm a nyáron, és arra
gondoltam, megpróbálkozom a darabí-
rással. A Hogyan értsük félre a nőket?
a klasszikus stand-up comedy elemei-
ből építkező, 70 perces műsor. Az alap-
helyzet: egy jövendő apa a szülőszoba
ajtajában döbben rá arra, hogy nem-
csak a gyermekekkel nem tud bánni,
hanem a nőkkel sem. Kétségbeesve
próbálja megérteni a másik nemet,
amelynek képviselői valahogy mindent
másképp tesznek, mint a férfiak.

– Kinek szól az előadás?
– A húszas generációtól az ötvenes–

hatvanasokig mindenkinek. A férfi–nő
összeférhetőség, összeférhetetlenség, a
„mitől mászunk egymás agyára?” elég
hálás téma, amiben szinte valamennyi
korosztály magára ismer. Az előadás
egyik fél mellett sem foglal állást, in-
kább megpróbálja mindkét nem hülye-
ségeit felmutatni.

– Első alkalommal mutatkozik meg
egy darab szerzőjeként. Mennyire je-
lentett kihívást a szövegírás?

– Egyrészt nagyon, másrészt viszont
stand-up comedyt sokkal könnyebb
írni, mint klasszikus értelemben vett
színdarabot. Itt nem kell sorsokat üt-
köztetni, szerkezetileg tagolni, hiszen,
bár több vicces karaktert is kitaláltam,
valamennyien egyedül vannak a szín-
padon. Tulajdonképpen ez nem más,
mint sztorik egymásutánja. A színpadi
és filmes szerepeimhez is rendszerint

igyekszem hozzátenni valamit magam-
ból, a munkának ezt a kreatív részét
mindig nagyon szerettem, most pedig
sokkal nagyobb tér jutott erre, mint az
előre megírt daraboknál.

– A magyarországi közönség négy-
szer láthatta már a produkciót, és még
hátravan három fellépés a marosvásár-
helyi előtt. Mennyire változik estéről
estére az előadás?

– Izgalmas kísérlet kitapasztalni,
hogy mire fogékonyak igazán a nézők.
Van úgy, hogy megírok valamit, azt hi-
szem, hogy vicces, aztán a közönség
nem nevet rajta, úgyhogy kiveszem a
produkcióból. Máskor meg valami,
amit nem tartok túlságosan humoros-
nak, működik a nézőtéren. Hofi Géza
fellépések előtt rendszerint mindenki-
nek vicceket mesélt, a takarítónőnek,
az igazgatónak, a büfésnek. Azt hitték,
kedvességből teszi, de ő erre azt
mondta: én ilyenkor dolgozom. Ha va-
lamelyik viccén valaki nem nevetett,

azt kivette a produkcióból.
Az én előadásom is folya-
matosan változik. Ha látok,
hallok, olvasok valamit, ami
felkelti az érdeklődésem,
megpróbálom felhasználni,
de a nézők döntik el, hogy
megmarad-e az előadásban. 

– Egy öt éve műsoron tar-
tott stand-up comedy, a Fér-
fiagy – avagy nincs itt
valami ellentmondás? kap-
csán azt nyilatkozta, hogy a
poénok között mindig kell
lennie egy-két mélyebb
mondatnak, amit a sajátjá-
nak érez, úgymond hazavisz
a néző. Érvényes ez az új
darabra is?

– Picit hangsúlyosabban
is, mint a Férfiagynál. Egy
stand-up comedy mindig a
nevetésről szól, ugyanakkor
fontos, hogy legyen benne
két olyan pillanat, amikor
kilépünk ebből az állapot-
ból, elgondolkodunk. Utána
lehet újra nevetni. Megpró-
báltam az előadásba bele-
foglalni, hogy mit gondolok

a világról, a mostani életritmusról, az
emberekről, arról, hogy mennyire
élünk családban. Mindezt persze vicces
formában.

– Van-e olyan mozzanata a produk-
ciónak, ami a leginkább bejött, a nézők
kedvencévé vált?

– Igen, de nem szeretném elárulni.
Kíváncsi vagyok, mennyire működik
ez Marosvásárhelyen.

– Nem először jár nálunk, két évvel
ezelőtt a Vásárhelyi Forgatagra hozott
el egy szintén egyszemélyes produkciót.
Mit tapasztalt, milyen a marosvásárhe-
lyi közönség?

– Sok helyszínre, ahol felléptem,
nem emlékszem. Marosvásárhely nem
tartozik közéjük. A vásárhelyi közön-
ség tiszta, teli van lelkesedéssel, gyer-
meki örömmel és szeretettel fogadja a
színházat. A drámára is fogékonyak az
itteni emberek, de a vígjátékon is jókat
derülnek. Tapasztalatom szerint na-
gyon jó itt játszani.

Csányi Sándor a Bernády Napokon
Szerzőként is bemutatkozik
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Nagy Székely Ildikó 

Nagy  

Beatbox-koncertturné 
a magyar költészet remekeiből

Csillagom
Érdekesnek, nívósnak és kimondottan újszerűnek ígérkező

koncertre kerül sor október 11-én, csütörtökön a marosvásárhe-
lyi Jazz&Blues Clubban. A Sörház utcai zeneközpont a Mókus
és Jammal által létrehozott Csillagom című zenei előadóestet
látja vendégül, olyan turnékoncertet, amelynek szövegalapját a
magyar költészet legnagyobb alakjainak alkotásai képezik. 

Amint azt a koncert előzetesében olvashatjuk, az előadók
közül Szirtes Edina Mókus a magyar zenei paletta üde szín-
foltja. Zeneszerzői munkássága mellett folyamatosan koncer-
tezik világszerte, nagyzenekaros turnéban mutatja be Vidróczki
című etnoszimfonikus darabját szerte az országban, a Szirtes
Quintettel mesebeli helyekhez nyújtanak csodás muzsikát, s
emellett – most is, mint mindig – új utakon jár, és nem fél a
mai modern zenei vívmányokat ötvözni a benne rejlő népek
dallamaival.

A Csillagom című produkció egy kétszereplős koncert-loo-
per előadás, amelyben mindenkinek több szerep jut: Edina he-
gedül, énekel és looperezik, társa, Jammal – aki magában
hordozza a végtelen zenét – beatboxol, rengeteg kütyüvel,
szerkentyűvel, ketyerével, masinával machinál.

A zenei élmény folyamatosan épül, frissül, és a helyzet hatá-
rozza meg az alapokat, amit a két zeneszerző fon tovább, végtelen
körökbe, hipnotikusan elvarázsolva a hallgatót – hol versekkel,
költeményekkel, máskor pedig a népzene elemi erejével.

Szirtes Edina Mókus legújabb formációjában is a gondolatok
erejével kíván katarzist hozni a hallgatóság számára: looperes
koncertjeire a dobos és beatboxos Fekete János Jammal kíséri
el, hogy modern formában szóljanak hozzánk a magyar költé-
szet géniuszai, Radnóti Miklós, József Attila és Nagy László.

A Mókus & Jammal – Csillagom turné állomásai: október
10., 14.00 óra – János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozs-
vár (diákkoncert). Október 10., 20.00 óra – Insomnia Cafe, Ko-
lozsvár. Október 11., 20.30 óra – Jazz & Blues Club,
Marosvásárhely. Október 12., 12.00 óra – Redut Kulturális
Központ, Brassó (diákkoncert). Október 12., 21.00 óra –
Szimpla, Sepsiszentgyörgy. A turné az NKA Könnyűzenei Kol-
légiuma támogatásával valósul meg. (Knb.)

Fotó: Czakó Balázs



Érdekes felmérés készül Er-
délyben. Az Udvarhelyszéki
Kis- és Középvállalkozások
Szövetsége kezdeményezé-
sére arra a kérdésre keresik a
tudományos megalapozott-
ságú választ, hogy miként
lehet vállalkozó egy olyan nő,
aki közben gyereket nevel,
családi teendőit is ellátja,
közben az üzleti életben is
meg kell állnia a helyét. Erről
a kutatásról beszélt tegnap
délben a Köpeczi–Teleki-ház-
ban Györgyei Szabó Magdolna
projektmenedzser, Gergely 
Orsolya, a Sapientia EMTE csík-
szeredai karának oktatója,
szociológusa – kutatásveze-
tője – és Puskai Melinda, vala-
mint Bíró Jolán vállalkozók. 

Az Udvarhelyszéki Kis- és Kö-
zépvállalkozások Szövetsége
(UKKSZ) az OTP Bank Románia
támogatásával egy egész Székely-
földre kiterjedő vállalkozónői szo-
ciológiai kutatást végez Nő. Élet.
Erő címmel. Ennek része az az on-
line felmérés is, amely a projekt fó-
kuszától eltérően egész Erdélyre
kiterjedően arra keresi a választ,
hogy kik az erdélyi magyar vállal-
kozó anyák, hogyan dolgoznak, és
miként vélekednek saját helyzetük-
ről, fejlődési lehetőségeikről. Az
online kérdőív kitöltése anonim,
mindössze 15 percet vesz igénybe,
ráadásul az e-mail-címüket meg-
adók között a Danubius Health Spa
Resort Szováta által felajánlott két-
éjszakás, két fő részére szóló well-
nessüdülést is kisorsolnak. A
kérdőívet az ukksz.ro honlapon
lehet megtalálni a Projektek címszó
alatt. 

A kutatásnak több pillére van, az
egyik a kérdőívezés, amivel most a

szervezők a sajtóhoz fordultak. A
kérdést már elemezték Csíkszeredá-
ban és Udvarhelyen, de arra kíván-
csiak, hogy Erdélyben miként
állnak ehhez a kérdéshez a magyar
anyanyelvű vállalkozó nők, azok,
akik céget vezetnek, dolgoznak s
közben gyereket nevelnek. Az éle-
tükre, motivációjukra, sikereikre,
nehézségeikre kíváncsiak a kutatók.
Azt szeretnék, ha minél többen ki-
töltenék a kérdőívet, amiből levon-
ják a megfelelő – tudományos
megalapozottságú – következtetése-
ket. 

Gergely Orsolya elmondta: na-
gyon fontos a kutatás civil támoga-
tottsága, mert minél többen vesznek
részt a felmérésben, annál inkább
megközelítik az ebből adódó elem-
zéssel a valóságot. Mintegy 10 éve
kezdett foglalkozni vállalkozásfej-
lesztési programokkal szociológus-
ként. 2010-ben Hargita, Kovászna
megyében a női vállalkozók helyze-
téről készített egy felmérést. Romá-
niában ilyen jellegű felmérés már

volt, azonban ennek a kutatásnak is
volt néhány hiányossága, ezeket ki-
küszöbölve készül el a szóban forgó
tanulmány. Az akkori kutatások ki-
mutatták, hogy a székelyföldi női
vállalkozók több mint 80%-a anya
is. Nemcsak gyerekvállalás előtt áll-
nak, hanem család mellett foglal-
koznak a gazdasággal. A főállásban
vagy főállás mellett valamilyen ön-
álló tevékenységet folytató nőket
szeretnék megkérdezni az online
kérdőívezéssel azzal a reménnyel,
hogy sikerül színes képet kapni
arról, hogy nőként, anyaként mint
jelent ma Erdélyben vállalkozást
vezetni, milyen motivációk vannak
emögött. Milyen területen dolgoz-
nak? Ma a vállalkozás nem olyan
kihívásokat jelent, mint 20-30 évvel
ezelőtt. Vannak olyan programok,
amelyek segítik a gazdaságfejlesz-
tést. Egyre többen élnek ezzel a le-
hetősséggel. Az eddigi kutatások
igazolják, hogy sokkal jobban lehet
egyeztetni az otthoni teendőket a
rugalmas munkaidővel. Tudjuk jól,

hogy Romániában kevés idő jut a
fix munkaprogram utáni vállalko-
zásra. Ezzel szemben a gyermek-
vállalás vagy akár a gyereknevelési
szabadság időt teremthet arra, hogy
átmenet legyen a családi teendők és
az aktív munkával töltött hasznos
tevékenység között. Januárra várha-
tóan közzéteszik a kutatás eredmé-
nyeit, de ígérték, hogy részleteit
korábban nyilvánosságra hozzák. 

Bíró Jolán elmondta: kereskede-
lemmel kezdte a vállalkozását a 90-
es években, gyerekei ebben a
szellemiségben nőttek fel. Most
már ők segítenek, illetve veszik át
és viszik tovább az üzletet. A vállal-
kozó nemcsak cégvezetőként dol-
gozik, hanem a szakmai
szervezetben is szerepet vállal, so-
káig alelnök volt, és Udvarhelyen
helyi tanácsos. Küküllőkeményfal-
ván van a cég. Amikor a legjobban
kellett összpontosítani a vállalko-
zásra, akkor vállaltak még egy gye-
reket. Közben eleget kellett tenni az
uniós követelményeknek is. Azt ta-
nácsolta a vállalkozóknak, hogy az
igazi mentalitás nem a vagy-vagy,
hanem az is-is vállalása. Azaz ami-
kor a család és a cégvezetés között
kellett dönteni, akkor az utóbbi hoz-
záállás vezérelte, és nem bánta meg.
„Ha van egy olyan elképzelésünk,
hogy egy gyerek továbbviszi mind-
azt, amit elkezdtünk, akkor sokkal
könnyebb dolgozni, vállalkozni. A
nehézségeket is jobban lehet vál-
lalni, amikor van értelme és van
kivel, kinek. Ez erőt ad, és eredmé-
nyes lesz minden. Jóleső érzés, ami-
kor tudhatom, hogy a nagyobbik
fiam viszi tovább a munkát” –
mondta Bíró Jolán. 

Puskai Melinda fiatal – kisgyere-
kes – anyaként vállalkozik. Festett
bútorokkal foglalkozik, ami először
hobbi volt. Három éve kezdte a vál-
lalkozását, és a gyereknevelési idő-
szak alatti kézműves-foglalkozás
fejlődött fel úgy, hogy régi bútoro-
kat újított fel. Amikor olyan bútor-
festéket talált, amelyet nem lehetett
kapni Romániában, akkor született
az ötlet, hogy forgalmazza is eze-

ket. Ma már oktatja a bútorfestést.
Ha a gyereknevelés előtt jött volna
ez a lehetőség, nem biztos, hogy
vállalkozik, de a három és fél éves
gyereknevelési szabadság „kény-
szere” vitte bele abba, hogy erre az
útra lépjen. Az első adódó nehézsé-
get kell átlépni, aztán ha a szerencse
úgy adja, akkor érdemes vállal-
kozni. S a gyereknevelés is ösztönzi
arra, hogy mindkét szerepet sikere-
sen vállalja. A rugalmas munkaidő is
a gyereknevelés hasznára válik.
Minél több energiát és pénzt fektet a
vállalkozásba, annál többet lehet ki-
venni belőle, de meg kell találni az
arany középutat és a belső egyen-
súlyt, amivel mindkét helyen meg
lehet felelni. Kell haladni mindkét
téren – mondta többek között – és ez
az életerő visz tovább anyaként,
vállalkozóként. 

A Népújság kérdésére a projekt-
vezető elmondta: a kutatás eredmé-
nyeinek elemzése után a következő
lépés az, hogy a női vállalkozóknak
szánt inkubátorprogramot dolgoz-
zanak ki, amely konkrétan – a kuta-
tás következtetéseire alapozva –
választ kell adjon arra, hogy miként
lehet bátorítani a nőket a vállalko-
zásokra, milyen körülményeket sze-
retnének. Másodsorban pedig már
tárgyalásokat folytatnak olyan –
nyilvánvalóan – női politikusokkal,
akik a kutatás eredményeit a tör-
vénykezésbe is beemelnék, konkré-
tan akár valamilyen adókedvezmény
vagy más olyan támogatási progra-
mok alapján, amelyek figyelembe
veszik azt, hogy a vállalkozások
mellett a gyereknevelés is egy mun-
kahellyel bíró időtöltést, elfoglaltsá-
got jelent, és a kettőt nem könnyű
végezni, de a kettő együtt mind a
családvállalást, mind a gazdaságfej-
lesztést szolgálja. 

A kérdőív tehát október 8–28.
között tölthető ki a
www.ukksz.ro/anyavallalkozok ol-
dalon. A sorsolás október 29-én
lesz, és mindössze 15 percet kell rá-
szánni a válaszadásra – zárta a saj-
tótájékoztatót Györgyei Szabó
Magdolna, a projekt vezetője. 
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Vajda György

Társadalmi kutatás
Vállalkozó anyák Erdélyben 

A Nobel-díjjal most kitünte-
tett közgazdászok rávilágí-
tottak arra, hogy a
világgazdaság problémái
olyan veszélyesek lehetnek,
mint a természeti katasztró-
fák, egyúttal a természeti
változásoknak is komoly gaz-
dasági hatásai vannak.

A Svéd Királyi Tudományos
Akadémia hétfőn nyilvánosságra
hozta: két amerikai tudós, William
D. Nordhaus és Paul M. Romer
kapta meg az idei közgazdasági
Nobel-emlékdíjat „a világgazdaság
hosszú távú fenntartható növekedé-
sével” kapcsolatos munkásságáért.

Kovács Árpád jelezte: a világ
pénzügyi rendszereinek esetleges

problémái több jelentős gondot
okoznak, váratlan hatásokat vált-
hatnak ki, de a klímaváltozás is be-
láthatatlan gazdasági hatással lehet
egy ország, egy térség és hosszabb
távon az egész világ gazdasági és
társadalmi életében. Ezért a Költ-
ségvetési Tanács elnöke szerint na-
gyon aktuális ezeknek a
problémáknak a vizsgálata, a hatá-
sok kezelésének elméleti megala-
pozása.

Pleschinger Gyula, a Magyar
Közgazdasági Társaság elnöke, a
Magyar Nemzeti Bank monetáris ta-
nácsának tagja kifejtette: William
Nordhaus és Paul Romer napjaink ki-
emelkedően fontos kihívásaira adott
válaszaikért részesültek a díjban. 

Közgazdász Nobel-díjasok
Klímaváltozás okozta 
gazdasági problémák

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Nem lehet megoldás a német
dízelválságra a nagy káros-
anyag-kibocsátás miatt a for-
galomból kivont autók
exportja az Európai Unió ke-
leti tagországaiba – hangsú-
lyozta az Európai Bizottság
lengyel tagja egy hétfői nyi-
latkozatában.

Elzbieta Bienkowska a Der Ta-
gesspiegel című német lapnak el-
mondta, hogy egyre több koros,
környezetszennyező kocsi kerül
Nyugat-Európából az EU keleti fe-
lébe, és a németországi dízelválság
tovább ronthat a helyzeten.

A berlini vezetés terve szerint a
német gyártmányú, Euro 4-es és
Euro 5-ös környezetvédelmi beso-
rolású dízelautók tulajdonosai ked-
vezményes áron új autót
vásárolhatnak. Az Euro 5-ös osz-
tályba tartozó kocsik tulajdonosai
az átalakítást is választhatják, ha a
jármű alkalmas az úgynevezett
SCR-rendszerű katalizátor beépíté-
sére.

A program egyelőre a leginkább
szennyezett levegőjű 14 településre
és környékére vonatkozik, célja a
légszennyezettség miatt fenyegető
dízelautó-használati tilalom meg-
előzése.

Azonban Elzbieta Bienkowska
szerint rendezni kell azt a kérdést is,
hogy mi lesz a „lehasznált, rosszul
beállított” kocsikkal, amelyeket a

német tulajdonosok lecserélnek. Az
esetleges export az EU keleti ré-
szére csupán „a levegőminőségi
problémák áthelyezése nyugatról
keletre” – mondta a lengyel uniós
biztos.

A Németországban leselejtezett
autókat csak akkor lenne szabad ex-
portálni, ha átalakítják őket – tette
hozzá Elzbieta Bienkowska, kie-
melve, hogy hazájában is egyre
több a nyugatról bevitt használt
autó.

A brüsszeli bizottság belső pia-
cért, ipar-, és vállalkozáspolitikáért
felelős tagja hangsúlyozta, hogy a
német Volkswagen csoport 2015-ös
dízelbotránya óta tartó vita a dízel-
autók károsanyag-kibocsátásáról
európai ügy, amelyet nem lehet

nemzetállami szinten rendezni. 
A Volkswagen-botrányban kiderült,
hogy a hivatalos adatoknál több
káros anyagot bocsát ki a társaság
több millió dízelüzemű gyártmá-
nya. A probléma azért vált égetővé
Németországban, mert a szövetségi
közigazgatási bíróság februárban
kimondta: az önkormányzatok kor-
látozhatják az Euro 6-osnál régebbi
dízelmotorral működő járművek
használatát azért, hogy a település
levegőjének minősége megfeleljen
az európai uniós előírásoknak, az
Európai Bizottság pedig májusban
beperelte Németországot a főleg a
dízelmotorok használatával a lég-
körbe kerülő nitrogén-oxid egész-
ségügyi határértéken felüli
kibocsátása miatt.

Szennyező kocsik exportja az EU keleti részébe
A német dízelválság következménye

Fotó: Vajda György



Örökségünk: a múlt és a jövő
találkozása mottóval szerve-
zik meg a IX. Székelyföld Na-
pokat október 12-21. között
Hargita, Maros és Kovászna
megyei önkormányzatai műve-
lődési intézményeikkel közö-
sen. Az immár hagyományossá
vált rendezvénysorozaton gaz-
dag kulturális kínálat várja az
érdeklődőket. 

A Sepsiszentgyörgyön tartott be-
harangozó sajtótájékoztatón a szer-
vezők az esemény fontosságát, idei
koncepcióját ismertették. 

„Identitáserősítő céllal indítottuk
a Székelyföldre kiterjedő esemény-
sorozatot, amely mára megizmoso-
dott. Jó alkalmat teremt arra, hogy
mi magunk is felfigyeljünk, rácso-
dálkozzunk értékeinkre, mert Szé-
kelyföld értéket adó térség 1000 éve

Erdélyben és 100 éve Romániában”
– fogalmazott Tamás Sándor, Ko-
vászna Megye Tanácsának elnöke.
Az esemény az önkormányzatok,
kulturális intézmények és civil szer-
vezetek együttműködésének is kiváló
példája, lebontva az adminisztratív
határokat a térségek között. Az elnök
hozzátette: „Az egyik legnagyobb
haszna az eseménynek a tartalmi rész
mellett a mentalitásváltás, az előíté-
letek lebontása, az etnikai és térségi
identitás erősítése. Ilyen típusú ren-
dezvények kiválóan működnek Bu-
kovinában, a Barcaságban, a
Bodzavidéken és Dobrudzsában
egyaránt.”

Kovászna megye 25 települése
kapcsolódik be a Székelyföld Na-
pokba, a programsorozat keretén
belül idén is több mint ötven ese-
ményre kerül sor. A szervezés

során, az elmúlt évekhez hasonlóan,
figyelmet fordítottak arra, hogy
olyan kisebb településekre is eljut-
tassák azokat a programokat, ahol
az év többi részében kevésbé van
kulturális élet.

„Idén a Székelyföld Napok ren-
dezvénysorozattal csatlakozunk a
Kulturális örökség európai éve át-
fogó rendezvénysorozathoz. A kü-
lönböző térségek természeti,
vallási, kulturális értékeit vonultat-
juk fel – mindezek meghatároznak
minket egyénként és közösségként
– ezekre irányítjuk a figyelmet.
Sokszor még más vidéken élő ma-
gyarok sem értenek minket, széke-
lyeket. Sőt a különböző székek
székelyei sem mindig értik egy-
mást. Ezért nemcsak a nem széke-
lyekkel, hanem egymással is jobban
megismertethetjük magunkat e ren-
dezvénysorozat által. A jelen jogi
keretek között is sokat tudunk tenni,
ha akarunk, van kulturális autonó-
miánk, csak akarni és cselekedni
kell! A programkínálat évről évre

bővül, ez is bizonyítja a rendezvény
létjogosultságát és szükségességét.
A sokféle program összehangolása
igazi kaláka, de a székelyföldi me-
gyék közötti együttműködés folya-
matos, nem csupán a közös
rendezvények megszervezésére
korlátozódik” – mondta Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke.

„Örvendünk annak, hogy közös
erővel idén is sikerült megszer-
vezni a Székelyföld Napokat. Ez a
rendezvény több szempontból is
fontos számunkra, egyrészt azért,
mert mi, székelyek meg kell tudjuk
mutatni az értékeinket, hagyomá-
nyainkat a mellettünk élőknek, de
nem csak nekik, hanem a nagyvi-
lágnak is, másrészt jó az, hogy
ilyenkor mi is jobban odafigyelünk
arra, hogy milyen értékeink van-
nak, és hogy legyünk büszkék
ezekre” – hangsúlyozta Fülöp
László Zsolt, Szováta polgármes-
tere, aki a Maros megyei programo-
kat ismertette. 

A Maros megyei programok
egyik kiemelt rendezvénye idén a
szovátai tökfesztivál, amelynek fő
attrakciója a sütőtök, a sütőtökből
készült ízletes falatok és a tökből
faragott utcai díszek. A fesztivál
három napja alatt számos gasztro-
nómiai és szórakoztató program
várja a látogatókat. A Székelyföld
Napok másik kiemelt rendezvénye
az erdélyi magyar hivatásos nép-
táncegyüttesek találkozója,
amelynek idén Marosvásárhely
ad otthont. A rendezvény kereté-
ben Erdély mind az öt hivatásos
táncegyüttese saját előadással fog
fellépni. Az említett programok
mellett vásárok, kiállítások,
koncertek, történelmi témájú elő-
adások, filmvetítések, természeti
túrák és sok más program várja
még az érdeklődőket. A Maros
megyei programok szervezésé-
ben a Maros Megyei Tanács mel-
lett 16 partner szervezet,
intézmények és civil szervezetek
vesznek részt.

– Nemrég fejezted be egyetemi
tanulmányaid. Miért választottad
ezt a pályát?

– Nem tudom. Valahogy így tör-
téntek a dolgok. Több tényező is
közrejátszott ebben. Kisiskolás ko-
romban a HBO-n több olyan doku-
mentumfilmet is közvetítettek,
amelyek a filmkészítés hátteréről
szóltak. Nagyon tetszett a film vi-
lága. A háttérmunkákról szóló f
elvételeket, színészekkel, rendezők-
kel, producerekkel készített interjú-
kat nézve lenyűgözött az a
folyamat, amit ott láttam: hogy a
néző által látott film és a képek mö-
gött egy egész gépezet működik.
Vonzott, hogy van egy ember, akit
rendezőnek hívnak, aki azzal fog-
lalkozik, hogy a történetet a film
nyelvére fordítsa. Középiskolás ko-
romban is szenvedélyem maradt a
film, számos rendezői esztétikát is-
mertem, majd bekerültem egy ama-
tőr színházi csapatba, olyan
emberek közé, akikben megvolt a
kellő szenvedély, és akik a középis-
kola unalma mellett nagy örömmel
foglalkoztak színházzal. Jól érez-
tem magam velük, és itt szembesül-
tem azzal, hogy nagyon izgalmas
dolgok történhetnek a színházban.
Aztán egyszer csak a fejemben
megszületett egy ötlet. És itt va-
gyok.

– Milyennek látod a hozzád ha-
sonlóan pályájuk elején tartó szín-
házi alkotók helyzetét?

– Azt hiszem, hogy a színházi
szakokat végző fiatal alkotók sorsa
sokban függ a szerencsétől. Nem
akarok álszent lenni, de nekem sze-
rencsém volt. Az első hivatásos
színházi előadásaimat a mesteri má-
sodévén rendeztem. És azóta folya-
matosan dolgozom: voltam
rendezőasszisztens, pályázatokra je-
lentkeztem, aztán Bákóba mentem
rendezni, most itt vagyok – mindig
volt munkám. Azt hiszem, ebben a
szakmában fontos tényező a szeren-
cse.

– És a többi része? Hiába van
szerencséd, ha nincsenek elképzelé-
seid. Pályázatodban a saját kíván-
csiságod hangsúlyoztad, mint
fontos tényezőjét rendezői pályád-
nak.

– Kell még legyen valami, de
azok az emberek, akik ezt a pályát
választják, úgy gondolom, rendel-
keznek ezzel a valamivel. Bennem
kíváncsiság van. Valóban akartam
azt, hogy színházat csináljak, hogy
keresgéljek, hogy kérdezzek. Azt
hiszem, ez többekben megvan,

ebben egyáltalán nem gondolom
magam egyedinek. Végül a művé-
szi hitvallások abban nyerik el for-
májukat, amit konkrétan a
színpadon csinálunk.

– Említetted, hogy más színházi
pályázatokon is részt vettél. Szá-
momra ez nagyon szimpatikus hoz-
záállás egy fiatal rendező részéről.

– Minden rendező maga állítja
föl a saját játékszabályait. Nekem
fontos a pályázás, egyszerűen azért,
mert segít letisztítani és rendsze-
rezni a gondolataimat. Eddig min-
den pályázatot örömmel írtam meg.
Nagyon jó gyakorlatnak tartom,
hogy egy papírlap előtt ülve kell
megfogalmaznom a gondolataimat,
és meg kell győznöm velük valakit
arról, hogy a tervem jó. Szerintem
ebben a szakmában az első tíz év
pályakezdés. Éppen ezért ez után a
projekt után sem fogom úgy érezni,
hogy már nem vagyok pályakezdő,
ahogyan a következő öt után sem.
Jelen pillanatban nem tartom
magam rendezőnek. Inkább olyan
érzékeny embernek, aki színházi
közegben, a színház eszközeinek a
segítségével fejti ki véleményét a
világról.

– A Tompa Miklós Társulat által
kiírt pályázat nagyon kevés kötött-
séget tartalmazott. Milyen stratégi-
ával közelítettél ehhez a
szabadsághoz?

– Bevallom, egy adott pillanat-
ban komoly kötöttségként éltem
meg, hogy a szereposztásban ki-
osztható színészek száma limitált
volt. Ehhez viszonyítottam min-
dent, és így kezdtem el keresgélni.
Nem volt eredményes, ezért le-
mondtam róla, s azt mondtam, azt a
történetet kell előbb megkeresnem,
ami engem éget, amiről érzem,
hogy tovább kell adnom, mert végül
is ez keltheti föl a figyelmet, mind-
egy, hogy nyerek vagy sem. Aztán
amint megtaláltam azt a gondolatot,
amit fontosnak éreztem, fölszaba-
dultam. Szerintem csak addig érzed
a kötöttséget, amíg nincs gondola-
tod. Nekem volt, így szabadon dol-
gozhattam a projektemen.

– A pályázatodból kiderült, hogy
láttad a Tompa Miklós Társulat pár
előadását. Mennyire ismerted a tár-
sulatot és a munkánkat?

– Még egyetemista koromból is-
mertem a társulatot az Országos Szín-
házi Fesztiválon játszott előadásaiból.
Az évek során minden ott játszott elő-
adását láttam, a Retromadárt kivéve,
amire nem jutottam el.

– Először dolgozol magyar
nyelvű társulattal, magyar nyelvű
előadáson. Szerinted mik egy ilyen

együttműködés sajátosságai?
– Az eddigi munkáimhoz képest

most nehezebb a dolgom. Vannak
pillanatok, amikor úgy érzem, hogy
a próbafolyamat néhány aspektusát
nem feltétlenül tudom irányítani,
ennek ellenére a színészekkel való
együttműködés eredményes és gyü-
mölcsöző. Egy nagyon egyszerű
elvre alapozok: a gondolat fonto-
sabb a replikánál. Talán Ciulei
mondta ezt. Az olvasópróbákkal
kezdődően eszerint próbáltam dol-
gozni. Fontosnak tartottam, hogy
beszéljek a színészeknek a bennem
megfogalmazódó gondolatról,
ezekről a szereplőkről, az ő világuk-
ról és azokról a törvényekről, ame-
lyek az életüket irányítják. Ezért
volt egy periódus, amikor alig fi-
gyeltem a szövegre, inkább az elő-
adás energiáira koncentráltam. Azt
a belső világot figyeltem, amit a
próbák során a színészekel közösen
fedtünk föl. Ha egy gondolat nem
volt helyénvaló, akkor közbelép-
tem. A társulat pedig nagyon oda-
adó. Ha valamiről beszélünk, ha
valamit kérek tőlük, ők azt valóban
megvalósítják. Én pedig figyelek.
Pontosan ismerem a gondolatot. A
gondolat pedig nem nyelvfüggő.

– Gyakran mondod, hogy a csa-
patmunkára koncentrálsz. Mit je-
lent számodra a csapat?

– Erről sok mindent el kellene
mondani. Mindenekelőtt azt gondo-
lom, hogy azok nélkül az emberek
nélkül, akiket egy projektben moz-
gatok, semmi sem vagyok. Hiába
vannak gondolataid, ha nincsenek
emberek, akik a gondolatokat meg-
testesítsék, konkretizálják vala-
mivé, amiben élet van.
Összegyűlünk azért, hogy létrehoz-
zunk egy előadást, és annak az elő-
adásnak élőnek kell lennie. De
ahhoz, hogy az előadás élő legyen,
a csapat minden tagjának a legsze-
mélyesebb ujjlenyomatát kell hor-
doznia. Az én szerepem az, hogy
megteremtsem ehhez a megfelelő
közeget. Ezért jelen pillanatban
nem törekszem egy saját esztétika
kiépítésére, sokkal inkább arra fi-
gyelek, hogy kiélesítsem azokat az
érzékeket, amelyek különböző em-
beri energiákhoz tartoznak, és ame-
lyek betöltik a színháznak nevezett
teret, intézményt. Mielőtt Marosvá-
sárhelyre jöttem volna, felhívtam az
egyetemi tanáromat, Ludmilla Sze-
kely Antont, és elmondtam neki,
hogy egy teljesen új közegbe me-
gyek, nem ismerem a nyelvet, az
embereket, a várost, nem ismerek
senkit, és egy kicsit félek, mert fo-
galmam sincs, hogyan kezdjek

hozzá ehhez a munkához. És egy
nagyon egyszerű dolgot mondott:
Mădălin, te egy színházba mész,
nem? De igen. És abban a színház-
ban vannak próbatermek és van
színpad? Igen. Van egy társulat,
vannak emberek, akik színházat csi-
nálnak? Igen. Hát, akkor ez azt je-
lenti, hogy mégsem idegen helyre
mész. Ezért az első gondolatom az
itteni színészekkel kapcsolatosan az
volt, hogy megpróbálom, ameny-
nyire lehet, megmutatni nekik azt a
világot, amibe ők a történet során
belépnek. Hogy megpróbálok olyan
őszinte lenni, amennyire csak lehet.
Így próbáltam csapatot építeni. Az
érdekelt, hogy megpróbáljak ki-
nyitni egy olyan világot, ami szá-
mukra is kívánatos és ízletes. Hogy
szeressék.

– A próbafolyamat végéhez köze-
ledünk. Mik az eddigi tapasztala-
taid?

– Szeretek itt lenni. Szabadnak
érzem magam ebben a közegben,
ezekkel az emberekkel. Azt hiszem,
ez a legfontosabb. Nagyon fegyel-
mezetten dolgozom a csapattal, és
úgy gondolom, ez elsősorban a tár-
sulat színészeinek köszönhető. A
próbák értéke pedig abban áll, hogy
a munka során valódi problémákkal
foglalkozunk. A félelmem viszont
az – de az is lehet, hogy ez csupán
tapasztalathiány –, hogy ebben az
időparaméterben, amelyben most
dolgoznom kellett, nem tudom, mi-
lyen mértékben tudnak megszületni
a dolgok. Éppen ezért nem enged-
hetem meg magamnak, hogy időt
veszítsek. Egy adott ponton viszont
fontos volt tudatosítanom magam-
ban, hogy ahhoz, hogy a valódi ér-
tékek megszülessenek, el kell
tudnom engedni az időt. Ezenkívül
megpróbáltam minél rövidebb idő

alatt fölrajzolni, amit akartam, hogy
legyen idejük a színészeknek kitöl-
teni azt, amit én fölrajzoltam, és
hogy meglepjék magukat is, egy-
mást is. 

– Miben látod A lovakat lelövik,
ugye? aktualitását?

– Nem azért választottam Horace
McCoy történetét, mert aktuálisnak
tűnt. Elsősorban azért választottam,
mert mondott valamit számomra,
mert meghatott, mert egy kifejtendő
történetnek tűnt. Megjelentek előt-
tem ezek a szereplők, a harmincas
évek táncmaratonjai, az Egyesült
Államok gazdasági válsága. Ezek-
nek a táncmaratonoknak a kegyet-
lensége nem kitaláció, ez történelmi
tény. Bizonyos emberek egy adott
pillanatban valami miatt bevállal-
ták, hogy részt vesznek ezeken a
táncmaratonokon. Hogy túléljék azt
a korszakot. Azt mondták, jó, hogy
van hol enniük, van ahol aludniuk,
orvosi ellátást kapnak, ha szüksé-
gük van rá, és lehetőségük van némi
pénzt keresni, miközben mindez a
közönség számára egy szórakozási
mód volt. Csúnya dolgok történtek
ezeken a táncmaratonokon. Derbi-
ket rendeztek, harcoltak, álházassá-
gok köttettek és effélék. Erre
gondolva tettem föl a kérdést, hogy
a kifelé mutatott kép mögött vajon
milyen ezeknek az embereknek a
valódi énjük? Mi mozgatja ezt az
egészet? McCoy látta ezeket a tánc-
maratonokat, és ebből inspirálódva
írta meg Gloria és Robert kivételes
történetét, egy sötét közegbe rejtve.
A háttértörténetet figyelve azt hi-
szem, látható az erős manipulatív
viszony a társadalom és a szórakoz-
tatás közt. Manapság a szórakozta-
tás eltompítja az érzékeidet, és arra
késztet, hogy ne lásd a kép mögötti
személyes, emberi történeteket.

A lovakat lelövik, ugye? rendelkezőpróbán Fotó: Bogdan Bucseneanu
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A kép mögötti történetek 
– Interjú Mădălin Hîncuval, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának fiatal rendezők

számára meghirdetett pályázata nyertesével –

IX. Székelyföld Napok
Székelyföld inspirál



A fűtéstámogatásra jogosul-
tak október 8–31. között
nyújthatják be igénylésüket.
Marosvásárhelyen a Rózsák
tere 42. szám alatti helyiség-
ben (nyári színpad mellett)
munkanapokon 8–15 óra kö-
zött fogadják a kéréseket.

Az utólagosan módosított és ki-
egészített, a hideg évszakra fogana-
tosított szociális védelmi
intézkedésekre vonatkozó 2011. évi
70-es számú sürgősségi kormány-
rendelet szerint a hátrányos hely-
zetű felhasználók, akiknek
jövedelme nem haladja meg a tör-
vény által meghatározott küszöböt
(családtagonként havi 615 lej nettó
jövedelem), a lakás fűtésére villa-
mos energiát, földgázt vagy tűzifát
(szenet vagy fűtőolajat) használnak,
a téli időszak alatt fűtéspótlékban
részesülnek. A fűtéspótlékot egyet-
len fűtési rendszerre nyújtják, ame-
lyet az igénylő használ, az
intézkedés célja a hideg évszakban
a lakás fűtésköltségei egy részének
fedezése. 

A fűtéspótlékot kérvény és az
egyén saját felelősségére tett nyilat-
kozat alapján folyósítják, amelyben
szerepelnie kell a család összetéte-

lének és a jövedelemnek. A család-
tagokra jutó nettó havi jövedelem
kiszámításánál figyelembe veszik a
családtagok által a kérvény benyúj-
tását megelőző hónapban megvaló-
sított összes jövedelmet, beleértve
az állami biztosítótól kapott pénze-
ket, a munkanélküli-segélyt, a jut-
tatásokat, támogatásokat és állandó
jellegű segélyeket, függetlenül
attól, hogy milyen költségvetésből
származnak, a törvényes tartásdíjat
és egyéb, törvényes jellegű kinnle-
vőségeket. Kivételt képez a 2010.
évi 277-es törvény által előírt csa-
ládtámogatás, az állami gyermekse-
gély, a fogyatékos személyek
jogainak védelmére és támogatására
vonatkozó kiegészítő személyi 
költségvetés, a mezőgazdasági ter-
melőknek a 14/2010-es kor-
mányrendelet alapján nyújtott ál-
lami segélyek, a tanulmányi ösztön-
díjak és a szociális ösztöndíjak, a
líceumpénz, valamint a napszámo-
sok által végzett időszakos tevé-
kenységekből származó jövedel-
mek. 
Nem részesülhetnek fűtéspótlékban

Azok a családok vagy egyedü-
lálló személyek, akiknek tulajdoná-
ban az alábbi ingatlan és ingó javak

vannak, nem részesülhetnek fűtés-
támogatásban:

– A saját lakásán és a melléképü-
leteken kívül más lakóépületekkel
is rendelkezik.

– A lakást körülvevő területek és
a hozzá tartozó udvar mellett más
belterületek vannak a birtokában,
amelyek városi övezetben megha-
ladják az 1000 négyzetmétert, vi-
déki övezetben pedig a 2.000
négyzetmétert.

– 10 évnél fiatalabb személyautó
és/vagy motorbicikli van a tulajdo-
nában, kivételt képeznek a fogyaté-
kos személyek tulajdonát képező
szállítási eszközök, valamint azon
járművek, amelyeket a nehezen
megközelíthető helyeken élők hasz-
nálnak

– Több mint egy személy-
autó/motorbicikli, amely 10 évnél
régebbi gyártású.

– Gépjárművek: haszonjármű-
vek, kamionok utánfutóval, autó-
busz, mikrobusz, hajó, motor-
csónak, vízirobogó, jacht stb.

– Mezőgazdasági gépek: traktor,
kombájn, illetve feldolgozógépek:
olajprés, gabonamalom.

– Fafeldolgozó gépek: gatter,
láncfűrész vagy más hidraulikus,
mechanikus és elektromos fafeldol-
gozó gépek.

– 3000 lejt meghaladó banki letét
birtokosai.

– Terület, állatok és szárnyasok,
amelyeknek évi nettó termelési ér-
téke meghaladja az 1000 eurót
(egyedülálló személy), illetve a
2500 eurót (család esetében).
Szükséges dokumentumok:

– A családtagok személyazonos-
sági iratának másolata. 

– A havi nettó jövedelmet igazoló
okirat, minden jövedelemmel ren-
delkező családtag részére a kérvény
benyújtása előtti hónapra vonatko-
zóan (nyugdíjszelvény, fizetési és
más jogosultságokat bizonyító iga-
zolvány – pótlékok, járulékok, a
Közpénzügyi Hivatal által kibocsá-
tott jövedelem-megadóztatási vég-
zés, más jövedelmi forrásokat
igazoló iratok). Nem fogadnak el
nulla összegű jövedelemről szóló
kérvényeket.

– A lakás bérleti szerződésének
másolata, amennyiben esedékes.

– Azon családok esetében, ahol
az egyik családtag (férj, feleség,
nagykorú gyermek) nem rendelke-
zik jövedelemmel, saját felelős-
ségre kell hitelesített nyilatkozatot
benyújtani.

– A tulajdonosi társulás által ki-
bocsátott igazolás, amelyben feltün-

tetik az ingatlankönyvben szereplő
személyek számát, akiket figye-
lembe vesznek a rezsiköltségek ki-
számításánál.

– A jármű forgalmi engedélyének
másolata.

– Az utolsó gáz- vagy villany-
számla másolata (földgázzal vagy
villamos energiával történő fűtés
esetén). 

– Bankszámlakivonat vagy saját
felelősségre írt nyilatkozat azon
személyek esetében, akik nem ren-
delkeznek bankszámlával.

– Igazolás a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Mezőgazda-
sági Felügyeletétől a tulajdonban
lévő területekre és állatokra vonat-
kozóan.

– Igazolás a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Adó- és Ille-
tékosztályáról a saját tulajdonban
lévő épületekre és szállítóeszkö-
zökre vonatkozóan. 

A kérvény kitöltésekor pontosan
meg kell jelölni a család összetéte-
lét, a családtagok jövedelmét, vala-
mint a más közigazgatási-területi
egységekben is birtokolt ingó és in-
gatlan javakat. Bővebb infor-
mációkkal a marosvásárhelyi ön-
kormányzat www.tirgumures.ro
honlapján szolgálnak. (szer)

Amint az előzőekben jeleztük, a
következő részekben tárgyaljuk a
2014. évi 17. sz. törvény rendelke-
zéseit, amelyek a mezőgazdasági
külterületek forgalmával kapcsola-
tos eljárást szabályozzák. A tör-
vény preambuluma – bevezető
része – szerint ennek deklarált célja
az élelmiszer-ellátás biztonsága, a
nemzeti érdek, valamint a földterü-
leteknek ezzel összhangban való
kihasználásának biztosítása, a me-
zőgazdasági külterületek egyesíté-
sének (comasare) elősegítése a
mezőgazdasági felhasználhatóság
hatékonyságának növelése céljá-
ból. Ez utóbbi nagyon fontos lenne
–, hiszen Románia mezőgazdasági
területeire jellemző a particionált-
ság, vagyis az, hogy kevés nagy fe-
lületű, egybefüggő mezőgazdasági
terület van. A törvény nem vonat-
kozik a belterületekre, függetlenül
attól, hogy ezek milyen besorolás
alá esnek. A törvény személyi köre
az EU-állampolgárokra, az EGK
állampolgárokra, Svájc állampol-
gáraira, valamint az ezen államok-
ban lakcímmel rendelkező,
állampolgárság nélküli szemé-
lyekre vonatkozik. Jogi személyek
esetén ugyanez a kitétel. Harmadik
állam állampolgárai tulajdonszer-
zését viszonossági alapon nemzet-
közi szerződések alapján rendezik
(harmadik állam például minden
nem EU- vagy EGK-állam, pl. az
Amerikai Egyesült Államok). 

A törvény korlátozásokat léptet
életbe bizonyos stratégiai, illetve
állambiztonsági okokból – vagy
annak vélt helyzetekben. Ennek ér-
telmében az államhatártól, illetve a
Fekete-tenger partvonalától 30 km-
re levő, valamint a speciális kato-
nai létesítményektől kevesebb mint
2400 méterre levő kültelkek esetén
azokat adásvételi szerződéssel el-
idegeníteni csak a Védelmi Minisz-
térium engedélyével lehet. Ez

reális gondokat generáló korláto-
zás, ugyanis Románia északkeleti
és északnyugati, nyugati határainál
nagyon értékes mezőgazdasági ter-
mőföldek vannak, amelyek eladá-
sakor ez az előzetes engedély egy
plusz adminisztratív akadályt gör-
dít az ügyletben érdekelt felek elé.
Viszont ez az engedély nem szük-
séges a törvényes elővásárlási jog-
gal rendelkező személyek esetén. A
Védelmi Minisztérium az ez irányú
kérés iktatásától számított 20 mun-
kanapon belül kell közölje állás-
pontját. Ugyancsak állami
engedély kell azon mezőgazdasági
külterületek esetén, amelyek terü-
letén műemlékvédelmi létesítmény
vagy terület van, ebben az esetben
az engedélyt a Kulturális Miniszté-
rium adja meg, ugyancsak 20
napon belül. A törvény a „hallgatás
beleegyezés” ritka eseteit emelve
törvényerőre, mindkét engedélykö-
teles helyzetben előírja, hogy az
engedély kiadásának elmulasztása
az előírt 20 napos határidőn belül
az illető terület eladásához való
hozzájárulással egyenértékű. 

A törvény szerint a következő
személyeknek van elővásárlási
joga (drept de preemtiune) az illető
telek eladása esetén (figyeljük
meg, hogy a törvény következete-
sen eladásról – vânzare – beszél,
tehát más formában, például aján-
dékozási szerződéssel – donaţie –
a törvény előírásait kikerülve lehet
a telkeket elidegeníteni): társtulaj-
donosak (coproprietar), mezőgaz-
dasági haszonbérlők (arendaş),
szomszédok (vecini), a román
állam az Állami Vagyonkezelő
Ügynökségen keresztül. 

Az elővételi jog lényege, hogy a
fent nevezett személyek a felsoro-
lás rendjében azonos feltételek és
eladási ár mellett elsőbbséget él-
veznek más személyekkel szem-
ben. Kivételt képeznek azok a
területek, amelyeken műemlékvé-
delmi objektumok vannak, ebben
az esetben egy külön törvény, a

műemlékvédelemre vonatkozó
2001. évi 422. sz. törvény rendel-
kezései az irányadóak, ami szintén
egy elővásárlási rendszert és eljá-
rást ír elő, amelynek tárgyalása
nem képezi jelen elemzés tárgyát.
Ami jogi szempontból egy nagyon
problémás kitétel, az az, hogy a
törvény szerint a telekkönyvi kivo-
nat abszolút bizonyítéka a felek,
valamint a hitelesítő jóhiszeműsé-
gének, a tulajdonjog realitásának,
ami jogi szempontból nonszensz,
hiszen ha valaki tudja, hogy a te-
lekkönyvi helyzet ellenére nem tu-
lajdonos valamilyen okból –
például bírósági úton már megsem-
misítették a tulajdonjogát, csak ezt
még nem vezették be a telek-
könyvbe –, akkor erkölcstelen ezt
a személyt törvényesen jóhiszemű-
nek nyilvánítani. Ez a rendelkezés
ellentmond a Polgári törvénykönyv
rendelkezéseinek. Ami ugyancsak
ellentmond a Polgári törvénykönyv
rendelkezéseinek, az az a rendelke-
zés, amely szerint bírósági úton
csak akkor lehet érvényesíteni egy
előszerződést vagy eladási ígéretet
(validare antecontract), ha az köz-
hiteles formában (act autentic) volt
megkötve, illetve előzőleg teljesí-
tették az összes törvényes feltételt,
amely az elővételi jog gyakorlásá-
hoz szükséges, valamint a telek
szerepel a telekkönyvi (carte fun-
ciară) és a mezőgazdasági telkek
regiszterében (rol fiscal). A telek-
könyvi-földhivatali referens köte-
les visszautasítani a tulajdonjog
bevezetését abban az esetben, ha a
törvényes feltételek nem teljesül-
tek, vagyis az elővásárlási jog, il-
letve az állami engedélyek
procedúrája nem volt betartva.

A törvény által szabályozott elő-
vásárlási jog különbözik attól az ál-
talános elővásárlási eljárástól
amelyet a Polgári törvénykönyv
1730. paragrafusa szabályoz,
ennek konkrét menetéről a követ-
kező részben fogunk beszélni. 

(Folytatjuk)

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal október 19-én,
pénteken 9 órától állásbörzéket szervez a megyében frissen
végzett fiatalok és álláskeresők számára.

Az állásbörzékre a következő városokban és helyszíneken kerül sor:
– Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu Művelődési Házban, Nicolae

Grigorescu utca 19. szám
– Szászrégenben a George Enescu Művelődési Házban, Köztársaság

utca 2. szám
– Segesváron a Korona Szállóban, Zaharia Boiu utca 12–14. szám
– Dicsőszentmártonban a Mihai Eminescu Művelődési Házban,  Köz-

társaság utca 32. szám
– Marosludason a Köztársaság utca 43. szám alatt
A megyei munkaerő-közvetítő hivatal felkéri a gazdasági egységeket,

hogy  mielőbb jelentsék be állásajánlataikat: Marosvásárhelyen a 0786-
198-863-as, Szászrégenben a 0265/511-948-as, Segesváron a 0265/771-
963-as, Dicsőszentmártonban a 0265/444-686-os, Marosludason a
0265/411-934-es telefonszámon. 

Az állást ajánlók villámpostán is elküldhetik a felkínált munkahelyek
jegyzékét az ajofm@ms.anofm.ro e-mail-címre, feltüntetve a várost, ahol
részt szeretnének venni az állásbörzén, a részvétel ingyenes – tájékoztattak
a Gheorghe Ştef vezérigazgató kézjegyével ellátott közleményben.

A szervezők főként a fiatal, frissen végzetteket, ugyanakkor az állást
keresőket várják a börzére, akiknek felkínálják a munkahelyeket, továbbá
tájékoztatják őket, hogy milyen szakképzéseken vehetnek részt annak ér-
dekében, hogy szakmát válthassanak, illetve milyen támogatásban része-
sülhetnek.

Kapcsolattartó: Pop Ramona Tatiana, telefonszám: 0265/269-247, 107-
es mellékszám. (sz.p.p.)
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A mezőgazdasági haszonbérlet (árenda) –
külföldiek tulajdonszerzése Romániában (IV.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Igényelhető a fűtéstámogatás 



Marco Rossi szövetségi kapitány
szerint a magyar labdarúgó-váloga-
tottnak bátor játékra lesz szüksége
a Nemzetek Ligája soron következő
két idegenbeli mérkőzésén a görö-
gök és az észtek ellen. A nemzeti
csapat hétfői sajtótájékoztatóján az
olasz szakvezető elmondta, minden
játékos megérkezett, egyedül a
szombati mérkőzését is kihagyó
Nagy Gergő bajlódik kisebb sérü-
léssel.

A görög válogatottról, amelyet
szeptember 11-én hazai pályán 2-1-
re legyőzött a magyar együttes, el-
mondta, jól ismerik. „Technikailag
nagyon képzett csapat, különösen
hátul alkotják rendkívül erős játéko-
sok. Otthon sokkal agresszívebben
fognak játszani, így nagy meccs vár
ránk. Ahhoz, hogy ezt a nyomást el
tudjuk viselni, megfelelő lelkiálla-
pot kell és bátorság, nem szabad
megijednünk a körülményektől –
fogalmazott Rossi. – Reméljük, az
eredmény nekünk kedvez majd el-
lenük és a teljesen más stílust kép-
viselő észtek ellen is” – tette hozzá.

Az 54 éves szakember utalt rá,
játékosai a sikernek köszönhetően
visszanyerték önbizalmukat, a mos-
tani összetartásra pedig javult a já-
tékosok kondíciója, hiszen
előrehaladtak a bajnokságok. Kie-
melte Willi Orban csatlakozását is,
aki hétfőn érkezett meg lipcsei csa-
pattársával, Gulácsi Péterrel együtt.
Elmondta, ők ketten keddtől vesz-
nek részt az edzéseken. „A követ-
kező napokban taktikailag
próbáljuk a csapatot felkészíteni,
így Orbant is, aki nemzetközi szintű
játékos. Nem véletlen, hogy folya-
matosan szerepel a Lipcse együtte-
sében. A következő két-három
napban elválik, milyen módon tud-
juk őt beépíteni a csapatba” – fej-
tette ki Rossi.

A röviddel a sajtótájékoztató előtt
Telkibe érkezett Willi Orban fel-

idézte, sokat beszélgetett Gulácsival
a válogatottról, a kapus sok pozití-
vumot említett, és méltatta a kapi-
tányt is. „Hosszú ideig tartó, nehéz
döntés volt, a görögök elleni meccs
volt az a pont, hogy elhatároztam
magamban: magyar színekben sze-
retnék játszani” – mondta a lipcse-
iek csapatkapitánya.

A 25 éves Orban édesapja ma-
gyar, édesanyja pedig lengyel. A kö-
zéphátvéd Kaiserslauternben
született, s kétszer szerepelt az U21-
es német nemzeti együttesben. El-
mondta, gyermekként tanult
magyarul, ám miután ötéves korá-
ban szülei elváltak, nem tudta foly-
tatni a nyelvtanulást, azóta pedig
sokat felejtett. Kiemelte, most mie-
lőbb szeretne újra megtanulni ma-
gyarul. „A nyelvi kérdés talán
kevésbé meghatározó a futballban,
az összeszokottság viszont kiemel-
ten fontos. A válogatott más, mint a
klub, hisz kevesebb az együtt töltött
idő és a közös játék, kevésbé össze-
szokottak a játékosok” – fejtette ki

az újonc, aki leszögezte, alázattal
készül. „Játszottam már a Bajnokok
Ligájában, ezt a tapasztalatot szeret-
ném kamatoztatni a válogatottban
is. Készen állok a játékra, a kapi-
tány döntése lesz, hogy bevet-e
pénteken.” Lehetséges társáról a vé-
delem tengelyében, Kádár Tamásról
elmondta, követi a játékát, s Gulácsi
jókat mondott róla emberileg és
szakmailag is, de meg kell ismernie
őt a pályán és személyesen is, hogy
eredményesen együtt tudjanak mű-
ködni.

Nagy Ádám kiemelte, a finnor-
szági vereség nem volt jó kezdése a
sorozatnak, ám az, hogy az előző
összetartást sikerrel zárták, fontos,
mert mindenki pozitív érzésekkel
ment vissza a klubjához, s így is ér-
keztek az újabb edzőtáborba. „Nem
szabad nagy teret adni nekik, bár
minden bizonnyal ők fogják többet
birtokolni a labdát. Nekünk ezt meg
kell akadályozni, nem lesz könnyű
mérkőzés, ám rendkívül fontos lesz
számunkra. Nagyon lényeges lenne,

hogy jó játékkal és eredménnyel
utazzunk Észtországba” – mondta
Nagy. Kitért rá, idő kell, hogy beér-
jen a munka az új kapitánnyal, ez
szerinte nem egyik pillanatról a má-
sikra történik, de bizakodva várják
a két találkozót.

A két forduló után hárompontos
magyar válogatott pénteken az at-
héni olimpiai stadionban, jövő hét-
főn pedig Tallinnban lép pályára a
Nemzetek Ligája C osztályának 2.
csoportjában, mindkét összecsapás
21.45-kor kezdődik.
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Görög–magyar a Nemzetek Ligájában: Bátor játék kell idegenben

Szombaton rajtolt a női röplabda A2 osz-
tályos bajnokság is, azonban a Marosvásár-
helyi CSM elhalasztotta a
Máramarossziget elleni rajtját. A találkozó
halasztását a megyeszékhelyi csapat kérte,
amely az új felállásban már nem a Pong-
rácz Antal csarnok tulajdonosa, ahol az
elődje, a CSU Medicina a hazai mérkőzé-
seit játszotta. Mivel a terem bérleti szerző-
désével, amelyet a szövetségnek be kell
mutatni, gondok akadtak, a CSM nem tudta
megszervezni az első fordulós találkozóját.

A CSM egyébként egyetlen idegenlégi-
óst igazolt a montenegrói válogatott Meda
Vujadinović személyében. A tapasztalt op-
pozit feladata nem csak a megfelelő számú
pont szállítása a csapatnak (hiszen posztja
szerint nem csak a támadózónából, hanem
a 3 méteres vonal mögül is képes pontszer-
zésre), hanem összefogni a csapatot alkotó
fiatal helyi játékosokat. Rajta kívül egy já-
tékos érkezett, Irina Andreica Jászvásárról,
a keret többi tagja a tavaly a CSU Medicina
színeiben játszott. (bálint)

Rangadó után is hibátlanok
Az a két csapat lépett pályára a hétvégi for-

dulóban a női kézilabda A osztály D csoport-
jában, amely addig minden mérkőzését
megnyerte, és az eddig tapasztalt erőviszo-
nyokat tekintve magasan esélyes a továbbju-
tásra az alapszakasz végén: a Marosvásárhelyi
CSM és a Köröskisjenői Crişul. A végered-
mény hatgólos különbsége azt sugallná, hogy
a házigazdák sima győzelmet arattak, azonban
a gyakorlatban egyáltalán nem volt így, elég,
ha rápillantunk az első félidő eredményére. A
győzelmet azonban Mihaela Evi csapata sze-
rezte meg, amely így négy forduló után hibát-
lan mérleggel vezeti a tabellát.

Nehezen lendült bele a CSM a mérkőzésbe,
noha Târşoagă már az első percekben igazolni
akarta, hogy nem véletlenül hívták be a fel-
nőttválogatottba, sokat tanult az ottani edző-
táborban is. Több társa azonban nem tudta
legyőzni a lámpalázát, így a vendégek voltak
az elsők, akik kétgólos előnyre tettek szert.
Nem zárt jól a védelme a marosvásárhelyi
csapatnak, a kapus sem fogott ki jó formát,
Târşoagă mellett a két tapasztaltabb csapattag,
Bucin és Stîngu, valamint Bărăbaş góljai tar-
tották játékban a CSM-t, bár utóbbi kihagyott
például egy hétméterest.

Szünetben a vendégek – akiknél az a Kli-
mek volt az egyik legjobb játékos, aki leg-
utóbb az élvonbalba jutáshoz segítette az
időközben megszűnt Mureşul csapatát –
vonultak pihenni kétgólos előnnyel, és vi-
lágos volt a CSM edzőinek feladata a má-
sodik félidőre: ráncba kellett szedni a
védelmet.

Újrakezdés után folytatódott a kiegyenlített
játék, tíz perc után sikerült a CSM-nek egyen-
líteni. Még további tíz percen át volt kiegyen-
súlyozott az eredmény, a köröskisjenőiek
ellenállása az 50. perc táján, 28-27-nél tört
meg, amikor a CSM, kettős emberelőnyt ki-
használva, a meccsen először háromgólosra

növelte az előnyét. Lélektanilag összeroppan-
tak a vendégek, gyerekes hibákat követtek el,
és 34-28-nál, öt perccel a vége előtt gyakor-
latilag befejeződött az igen kiélezett, kemény,
számtalan kétperces kiállítással tarkított talál-
kozó. Már most biztos azonban, hogy a visz-

szavágón igen nehéz feladat vár a marosvá-
sárhelyiekre, arról nem is szólva, hogy a ta-
vasszal még kétszer játszik egymás ellen a két
csapat. Addig is azonban vasárnap Resicabá-
nyán vendégszerepel a Marosvásárhelyi
CSM.

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati

csoportjának 1. fordulójában a kö-
vetkező eredmények születtek: Te-
mesvári Politehnica – Dévai Cetate
3:1, Lugosi CSM II – Nagyváradi
CSU 0:3, Nagyszebeni Volei CSM –
FC Argeş Piteşti 2:3, Temesvári CSM
– SCM U Craiova 0:3. A Marosvásár-
helyi CSM – Máramarosszigeti CSM
találkozót november 2-án rendezik.

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 3. fordulójában a következő eredmények

születtek: Temesvári Universitatea – Resicabányai CSU 25-26, Nagybányai Minaur
– Nagyváradi CSU 24-26, Marosvásárhelyi CSM – Köröskisjenői Crişul 36-30.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 4. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Köröskis-

jenői Crişul 36-30 (15-17)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Ionuţ Drăguţ (Adjud),

Marian Drăghici (Adjud).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Munteanu 2 gól, Bărăbaş 8, Târşoagă 8,

Stîngu 7, Bucin 7, Darie (Ghemeş 4, Sângeorzan, Bardoşi).
Köröskisjenő: Corha (Saláta) – Lucuşa 6, Iuga 2, Petruşe 2, Klimek 7, Damian 4,

Boldor 8 (Tudose 1, Morariu, Puţ, Haidu).

Budescu nem játszhat a románoknál
Sérülés miatt nem játszhat Constantin Budescu a Litvánia és

Szerbia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. A román labda-
rúgó-válogatott orvosai megállapították, hogy a támadó középpá-
lyásnak kiújult az ínszalagsérülése, ezért négyhetes szünetre van
szüksége kezelésre és felépülésre. A román csapat edzője, Cosmin
Contra jelezte, nem egészíti ki a keretet másik játékossal. Románia
október 11-én, csütörtökön 21.45 órai kezdettel Litvániában ven-
dégszerepel, majd október 14-én, vasárnap 16 órától a bukaresti
Nemzeti Arénában Szerbiát fogadja.

A román válogatott kerete:
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (FC Nantes), Costel Pantilimon

(Nottingham Forest), Florin Niţă (Sparta Prága)
* hátvédek: Romario Benzar (FCSB), Cristian Manea (Kolozs-

vári CFR), Cristian Săpunaru (Kayserispor), Alin Toşca (PAOK
Szaloniki), Gabriel Tamaş (Hapoel Haifa), Ionuţ Nedelcearu (FC
Ufa), Nicuşor Bancu (USK Craiova)

* középpályások: Răzvan Marin (Standard Liege), Tudor Băluţă
(FC Viitorul), Adrian Stoian (Crotone), Paul Anton (Krilija Szov-
jetov), Alexandru Chipciu (Sparta Prága), Dorin Rotariu (AZ Alk-
maar), Nicolae Stanciu (Sparta Prága), Alexandru Maxim
(Mainz), Alexandru Mitriţă (USK Craiova), Florin Tănase (FCSB)

* támadók: Claudiu Keserü (Ludogorec), George Ţucudean
(Kolozsvári CFR), Denis Drăguş (FC Viitorul).

A magyar válogatott kerete
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Lip-

cse), Gróf Dávid (Budapest Honvéd)
* védők: Baráth Botond (Budapest Honvéd), Bese Barnabás (Le

Havre), Fiola Attila (MOL Vidi FC), Kádár Tamás (Dinamo Kijev),
Lang Ádám (Kolozsvári CFR), Lovrencsics Gergő (Ferencváros),
Willi Orban (RB Lipcse), Vinícius Paulo (MOL Vidi FC)

* középpályások: Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (FK
Asztana), Kovács István (MOL Vidi FC), Nagy Ádám (Bologna),
Nagy Dominik (Legia Varsó), Nagy Gergő (Budapest Honvéd),
Pátkai Máté (MOL Vidi FC)

* támadók: Eppel Márton (Kajrat Almati), Gyurcsó Ádám
(Hajduk Split), Holender Filip (Budapest Honvéd), Németh Krisz-
tián (Sporting Kansas City), Sallai Roland (SC Freiburg), Szalai
Ádám (TSG 1899 Hoffenheim), Varga Roland (Ferencváros)

Kovács István és Marco Rossi szövetségi kapitány (k) a labdarúgó Nemzetek Ligájában játszott
Magyarország – Görögország mérkőzés végén a Groupama Arénában 2018. szeptember 11-
én. A magyar válogatott 2-1-re győzött. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Halasztással 
kezdett 

a röplabdacsapat
Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor



A tavaszi prognózisa óta erő-
teljesebben jelentkező kocká-
zatok miatt lefelé korrigálta
idei és jövő évi világgazdasági
növekedési előrejelzését a
Nemzetközi Valutaalap (IMF)
kedden publikált őszi jelen-
tésében, amelyben összehan-
golt makro- és mikroszintű
intézkedéseket javasol a gaz-
daságok belső ellenálló ké-
pességének megerősítésére.
Londoni pénzügyi elemzők
ugyanakkor egyharmados
eséllyel számítanak arra,
hogy a világgazdaság a követ-
kező két évben recesszióba
kerül.

A valutaalap elemzői rámutat-
tak: a világgazdaság 2016 közepe
óta stabil növekedési ütemet mutat.
Az idei és a jövő évi növekedés is
várhatóan eléri a 2017-es szintet,
bár kevésbé kiegyensúlyozottan,
mint az utóbbi években, és egyes
fejlett gazdaságok esetében már te-
tőzni is fog a bővülés.

Az áprilisi prognózis óta részben
megvalósultak, részben jobban kör-
vonalazódtak a már akkor is vázolt
növekedési kockázatok: a kereske-
delemkorlátozó intézkedések nega-

tív hatása, a tőkeáramlás irányának
megfordulása a feltörekvő gazdasá-
gok viszonylatában, valamint nőt-
tek a lokális politikai
bizonytalanságok és egyre ingata-
gabbá váltak a gazdasági funda-
mentumok.

A világkereskedelmi forgalom
növekedési üteme az IMF prognó-
zisa szerint az idén 4,2 százalékra,
jövőre 4,0 százalékra lassul a tava-
lyi 5,2 százalékról. A kereskedelmi
forgalom idei növekedési ütemét a
tavaszi prognózishoz képest 0,9
százalékponttal, a jövő évit pedig
0,7 százalékponttal csökkentette az
IMF.

A fejlett gazdaságok többségére
jellemző alkalmazkodó, azaz gaz-
daságösztönző monetáris politika
akár hirtelen szigorodhat a kereske-
delmi ellentétek elmérgesedése
vagy a politikai bizonytalanságok
elmélyülése esetén – áll az elemzés-
ben.

Az IMF a gazdaságok belső el-
lenálló képességének erősítését ja-
vasolja a kockázatok kivédésére:
makro- és mikroprudenciális intéz-
kedésekkel a pénzügyi tartalékok
megerősítése és az eladósodottság
mértékének csökkentése érdekében.

Különös hangsúllyal a túlzott be-
fektetési kockázatok vállalásának
elkerülésére és a pénzügyi stabilitás
fenntartására, beleértve a rendszer
kiberbiztonsági felügyeletét is.

Az euróövezetben az IMF intel-
mei szerint különös figyelmet kell
fordítani a költségvetési fegyelem
szigorítására.
Visszaesésbe sodródhat 
a világgazdaság

Az egyik legtekintélyesebb lon-
doni gazdasági-üzleti elemzőcég, a
Centre for Economics and Business
Research (CEBR) hétfőn ismertetett
tanulmánya felidézi, hogy a cég egy
évvel ezelőtt még csak 20 százalé-
kosra taksálta a globális recesszió
valószínűségét.

A CEBR elemzői szerint azonban
most már nem csupán a globális üz-
leti ciklusok kifutásáról van szó,
hanem arról is, hogy az azóta kiala-
kult kereskedelmi konfliktusok, az
euróövezeti problémák és a feltö-
rekvő térség válságai összeállhat-
nak olyan egyidejűleg ható
tényezőkké, amelyek visszaesésbe
sodorhatják a világgazdaságot.

A CEBR a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) technikai definícióját
használja a világgazdasági reces-

szió meghatározására. Eszerint a vi-
lággazdaság akkor kerül recesszi-
óba, ha az egy főre jutó,
vásárlóerő-paritáson számolt globá-
lis hazai össztermék (GDP) és még
legalább egy globális makrogazda-
sági mutató – például az egy főre
jutó beruházási érték, az egy főre
jutó fogyasztás, az ipari termelés
vagy a kereskedelem értéke – egyi-
dejűleg csökken.

A ház kiemeli, hogy a II. világhá-
ború óta mindössze négy olyan vi-
lággazdasági recesszió volt, amely
megfelelt e kritériumrendszernek:
1975-ben, 1982-ben, 1991-ben és
2009-ben.

A CEBR tanulmánya szerint
nehéz megjósolni, hogy a követ-
kező ilyen recesszió pontosan
mikor lesz, de a nyáron egyértel-
művé vált, hogy öt jelentős lefelé
ható kockázat is terheli a világgaz-
daságot a következő kétévi időtáv-
latban.

Az első az, hogy az Egyesült Ál-
lamok és Kína, a világ két legna-
gyobb gazdasága kereskedelmi
viszályba bonyolódott, és ez az el-
múlt néhány hétben teljes körű ke-
reskedelmi háborúvá fajult.

A CEBR felidézi, hogy egyes in-
tézményi befektetők szerint e konf-
liktus akár 20 évig is elhúzódhat,
mivel egyik fél sem mutat készséget
a visszavonulásra vagy a kompro-

misszumra. A cég szerint Európá-
ban az euróövezeti vezetés és az
olasz koalíciós kormány költségve-
tési csatája kezd felforrósodni,
mivel Róma olyan államháztartási
tervezettel állt elő, amely a legjobb
esetben is csak stabilizálná – de na-
gyobb eséllyel inkább tovább nö-
veli – a jelenleg 132 százalékos
GDP-arányos olasz államadósság-
rátát.

A cég a világgazdaság növeke-
dési kockázatai közé sorolja azt is,
hogy a globális részvénypiacok
most már nagyon magasan árazot-
tak, és ebben a helyzetben a lehető-
ségek között van egy olyan piaci
visszaesés, amely a bizalomra és a
kiadásokra is hatással lehet.

A CEBR tanulmányában sze-
replő negyedik kockázati tényező
az, hogy a monetáris adatok tanú-
sága szerint lassul a globális pénz-
ellátás bővülése a kamatok
emelkedésével párhuzamosan.

Mindemellett a globális feltö-
rekvő térség is küszködik, részben
az Egyesült Államokban zajló mo-
netáris szigorítás és a dollár ezzel
párhuzamos meredek erősödése
miatt – hangsúlyozzák a CEBR lon-
doni elemzői.

A globális növekedési kockáza-
tokra más nagy londoni házak is fel-
hívták a figyelmet legutóbbi
elemzéseikben.

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Nyárádremetén: négy
szoba, konyha, fürdőszoba, központi
fűtéssel, 40 ár kerttel, gyümölcsfákkal, két
bejárat (kapu), garázs aknával. Tel. 0753-
586-774. (2073)

KIADÓ az orvosi egyetem mellett kü-
lönálló egyszoba-összkomfort inter-
nettel, teljes felszereléssel. Tel.
00-49-157-8919-8286. (2008-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon levő kilencemeletes tömb-
ház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(10486-I)

KIADÓ garzonlakás. Tel. 0740-013-
074. (10707-I)

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(10705)

ELADÓ 2-es és 4-es váltóeke. Tel.
0745-404-666, 0743-860-354.
(10708-I)

ELADÓK 130-140 kg-os disznók házhoz
szállítással. Tel. 0728-971-777. (10728)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Simonfi Iosif névre
szóló nyugdíjasbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (10730)

ELVESZTETTEM Sándor Devid Roland
névre szóló egyetemi ellenőrző könyvem.
Semmisnek nyilvánítom. (10741)

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.
(2080) 

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799-833.
(2051)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-lera-
kást, csatornatakarítást, szigetelést,
glettolást. Tel. 0755-300-058.(10649-I)

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

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

TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyó-
csatornák, külső-belső vakolás, 
festés. Tel. 0751-471-965, 0726-638-
909. (2013)

BÁDOGOSMUNKA, cserepezés,
tetőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás, meszelés. A kiszállás a
helyszínre és a tanácsadás ingyenes.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0757-787-983. (2059)

VÁLLALUNK tetőfedést cseréppel
vagy lemezzel, készítünk fából te-
raszt, bármilyen kicsi javítást elvég-
zünk. Kedvezmény nyugdíjasoknak:
15%. Tel. 0745-680-818, Csaba.
(10737-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást Lindab lemezzel és cseréppel,
ácsmunkát, készítünk teraszt fából
stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba nézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Arany
volt a kezed, munka az életed,
Isten elhívott, mert nagyon szere-
tett.
Fájó szívvel emlékezem drága jó
édesapámra, a Dózsa György-i
SOÓS ANDRÁSRA halálának 5.
évfordulóján. Drága emlékét szí-
vünkben őrizzük. Szerető fele-
sége, Rozi, őt soha el nem felejtő
leánya, Rozika, szerető veje,
Gerő és egyetlen unokája, Hunor.
Isten nyugtasson, drága jó édes-
apám! (1965-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ok-
tóber 10-én FOGARASY 
SÁNDORRA halálának 10. évfor-
dulóján. Emléked szívünkben
őrizzük. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik felesége, két lánya, nővére
és sógornője. (2060-I)

Október volt, mikor életed véget
ért,
Bánatod ránk hagyva örökre el-
mentél.
Egy jajszó nem sok, amnnyit sem
mondtál,
Csak elmentél a halál hosszú
útján.
Szomorú szívvel emlékezünk ok-
tóber 10-én a székelykáli KILYÉN
ISTVÁNRA halálának 4. évfordu-
lóján. Emlékét őrzik szülei, test-
vérei, rokonai. (10697)

A halállal a létnek nem szakad
vége, emlékezz Rá, s veled marad
örökre. 
Emléke él, és élni fog, amíg az én
szívem e földön dobog. Őrzöm a
képét, a mosolyát, hangját és
minden gesztusát.
Mert Ő még mindig él nekem,
csak messzi távozott, hol el nem
érhetem.
Kegyelettel, szomorú szívvel em-
lékezem drága jó férjemre, MEZEI
JÓZSEFRE halálának 8. évfordu-
lóján. Áldott legyen a föld, ahol
örök álmát alussza. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Éva. (10743)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér és rokon, 

GERGELYFI JÓZSEF 
tragikus hirtelenséggel életének
71. évében elhunyt. Drága halot-
tunk temetése 2018. október 10-
én 15 órakor lesz az ernyei
katolikus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászolják őt: felesége, Magdus,
leánya, veje és egyetlen unokája,
Csongi. (10726-I)

Szomorúan, de Isten akaratába
belenyugodva tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, szomszéd és
ismerős, 

MÁTYUS IBOLYA 
született ISZLAI IBOLYA 

október 7-én tragikus hirtelenség-
gel 63 éves korában elhunyt. Te-
metése október 12-én, pénteken
13 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi temető kápolnájából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Leánya, Ibolya, fia, Lehel. (sz.-I)

Búcsúzunk 
BOÉR ROZÁLIA 

testvérünktől, aki életének 85.
évében 2018. október 7-én csen-
desen megpihent. 
Testvérei: Annus, Dezső, Pali,
Jenő és azok családja. (10749-I)

Fájó szívvel emlékezem október
10-én drága férjemre, KONRÁDI
SÁNDORRA halálának 6. évfordu-
lóján. Pihenésed legyen csendes!
Nyugodj békében! 
Felesége, Ibolya. (2012-I)
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Akit szerettünk, nem feledjük,
Bármit beszéljen ajakunk.

Megrezzenünk, ha szóba hozzák,
Őt áldjuk, hogyha meghalunk.

Reviczky Gyula

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az övéit önzetlenül szerető
és segítő drága férj, édesapa, nagyapa, após, sógor, kereszt-
apa, rokon és jó barát,

CSEGEZI KÁROLY 
életének 81., boldog házasságának 59. évében 2018. október
3-án váratlanul meghalt.

Drága halottunkat 2018. november 5-én 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Farkasréti temetőben. 
Pihenése legyen csendes, drága emléke áldott!     

Budapest, 2018. október            A gyászoló család. (-I)

Romlik a világgazdasági növekedés
Globális recesszió felé haladunk



NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozás keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ MUN-
KATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk. Jelent-
kezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de. Tel.
00-49-84-199372415. (2049-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁ-
SÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészség-
ügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony
idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk:
0757-183-185. (62778-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk
bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe felveszünk 3-as fokozatú
betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313.
(62751-I)

FELVESZÜNK HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520-
408. (20541-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat és szeretnél egy jó csapatban
dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/262-546; fax: 0265/261-093, e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2018. október 23-án 11 órai
kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságokat: 
– DG 79 típusú, kétfejes alumíniumasztalossági felszerelés, kikiáltási ár 16.000 lej + 19% héa
– VW LT 35 típusú haszonjármű, azonosítószáma WV1ZZZ2DZ1H008130, 2461 köbcentis, dízel, 338.335 km-ben, hátsó
meghajtású, 3500 kg teherbírású, kékesszürke, rendszáma MS-11-DTE, kikiáltási ár 18.000 lej + 19% héa
– Fiat Punto 176 AA53F típusú személygépkocsi, szériaszáma ZFA17600002080146, rendszáma MS-11-BRH, piros, 1994-es
gyártású, benzines, nincs akkumulátora, műszaki vizsgája  és útadómatricája. Kikiáltási ár 1.185 lej + 19% héa
– Volkswagen Transporter haszonjármű, homologálási száma B11/111111J37E2/1998 , narancssárga–szürke,  dízel, CI széria,
h945607, 1896 köbcentis, rendszáma MS-98-AAA, kikiáltási ár 12.995 lej + 19% héa
– hernyótalpas járműre szerelhető csákány (picon caterpillar), kikiáltási ár 2.850 lej + 19% héa
–Skoda Fabia gépkocsi, 1422 köbcentis, 55 kW, dízel, elülső meghajtású, 160.154 km-ben, rendszáma MS-13-MFW, 2005-ös
gyártású, kikiáltási ár 8.847 lej + 19% héa
– asztalosgép ötféle funkcióval: gyalugép, vastagsággyalu, körfűrész, maró, fúrógép, 1988-1990-es, jó állapotban, háromfázisú
motorokkal (7 kW, 7kW és 1,5 kW) ellátva, kikiáltási ár 12.855 lej + 19% héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja
előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig  mutassák be a következő iratokat: feliratkozási kérvény, az
indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell
befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását,  román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi
207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  a 0265/250-982-es telefonszámon, 166,179-es mellék. 
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2018. október 10. 

Dénes Irén, Cîmpeanu Carolina
a Közpénzügyi Hivatal jogi személyek osztályvezető

kényszervégrehajtási osztályának  
helyettes vezetője 

Közlemény
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a 2018. október 15. – november 16. közötti idő-

szakban megszervezi az általános őszi nagytakarítást, amely során elszállítják a háztartá-
soknál felhalmozott hulladékot. Az október 15-20. közötti hét utcabeosztása:

Október 15.: Északi, Prahova, Liget, Homoród, Szamóca, Orgona, L. Ny. Tolsztoj, 1989. December
22., Székely Vértanúk, Bükkös, C. R. Vivu, Asztalos, Hajnalcsillag, Béke, G. Coşbuc (Tavirózsa),
Építők, Gyöngyvirág utcák;

Október 16.: N. Grigorescu, Kosárdomb sétány, Gh. Marinescu, Új Kórház park, Köcsög, Cserjés,
Argeş, D. Cantemir, Dr. C. Ciugudean, Gen. I. Dumitrache, Keleti, Ep. Ioan Bob, Preot Ştefan
Rusu, Teleki Sámuel, Trébely utcák;

Október 17.: Nagyerdő köz, Nagyerdő, Fülemüle, Nyár, Kőrösi Csoma Sándor, H. Coandă, Gábor
Áron, Petry Ádám, Szegfű, Somostető utcák;

Október 18.: M. Viteazu, Kollégium, N. Iorga, Vár sétány, Ana Ipătescu, Mogyorós, Nagy Pál, Szarvas,
Szebenihavasok, Bazsarózsa, V. Babeş, A. Şaguna, Azuga, Cosmin utcák;

Október 19.: Maroshévíz, Avram Iancu, Régi Kórház, Palás köz, Visó, Posta, Köztársaság park, Ara-
nyos, Köztársaság, Mărăşeşti tér, Mărăşti, Motru, A. Vlahuţă, December 30., Küküllő utcák;

Október 20.: Villanytelep, sportcsarnok környéke, Mátyás király tér, Malom, Arany János, Tamás
Ernő, Cloşca, Cuza Vodă, Bolgárok tere, Győzelem tér, Tusnád, Ifjúság, Városháza, G. Enescu,
Színház tér, Rózsák tere, Petőf Sándor tér, Forradalom utca.

Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,
illetve a hozzájuk tartozó területet és zöldövezetet. Továbbá kérjük, hogy a szemetet helyezzék ki a
járdaszélre (kupacokban, kivéve az építkezésből/bontásból származó hulladékot), a szállítóeszközök
számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakításból
származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezt nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett
program szerinti napon szállítják el minden utcából. 

A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vállalathoz (Salubriserv Rt.) be-
nyújtott előzetes megrendelés alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják. 

Kivételes esetekben (kedvezőtlen időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett munkatervtől
stb.) a program változhat.

Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató 
Târnăvean Petru osztályvezető 
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A marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmébe 
– A nyugdíjasoknak 2018 januárjában kibocsátott bérletek 2018. június 30-ig voltak érvényesek.
– Azok a nyugdíjasok, akik valamilyen okból nem újították meg a bérletüket a 2018. július 1-je és

december 31. közötti időszakra, nem részesülhetnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által
nyújtott kedvezményben, mivel a bérletük lejárt. 

– A tömegközlekedési eszközökön való ingyenes utazás feltétele a bérletek megújítása. A 2018. év
második felére érvényes bérletek kibocsátása érdekében a jegyirodákhoz kell fordulni. 

– Ha nem rendelkeznek érvényes bérlettel, utazáskor jegyet kell váltaniuk. 
Köszönjük megértésüket. 

A közszállítási társulás vezetősége

Az egyetemi hallgatók figyelmébe
Tájékoztatjuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik a StudentCard alapján ingyenes autóbuszbér-

letekre jogosultak, hogy az ingyenes bérleteket személyesen vehetik át október 1-jétől kezdődően, az
alábbi iratok alapján: 

– A StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– Személyazonossági kártya (eredeti és másolat)
– A 2018–2019-es tanévre láttamozott leckekönyv (eredeti és másolat)
– 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igényelnek bérletet)
Az új bérletek 2018. október 1. – 2018. december 31. között érvényesek. 
A bérletet igénylő személy aláírásával igazolja, hogy átvette a bérletet, és meg kell adnia a telefon-

számát annak érdekében, hogy gyorsan és könnyen felvehessék vele a kapcsolatot szükség esetén.
Az utazási bérleteket a Siletina Impex Kft. – Közszállítási Vállalat Társulás főtéri, az 1848-as ne-

gyedbeli (Kövesdomb), a Tudor negyedbeli (Favorit) és az Auchan bevásárlóközpontnál levő jegyiro-
dáinál lehet átvenni.

2018. szeptember 27.
A közszállítási társulás vezetősége

OKTÓBERRE

Rágcsálóirtás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szep-

tember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy: 

• október 10–31. között rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhe-
lyen, magánháztartásokban;

• október 30–31-én rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen,
közterületen. Rossz idő esetén az időpont változhat. 

A felhasználandó szer a Facorat Pasta, az Egészségügyi Minisz-
térium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősül. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az ér-
dekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett tár-
saság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet
Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházak-
nál és gazdasági egységeknél egyaránt.


