
Jó hangulatú, családias ünnepségen
adták át hivatalosan tegnap a maros-
szentgyörgyi Bambi óvoda új, korszerű
játszóterét, amit a magyar kormány
anyagi támogatásának köszönhetően, a
Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram részeként alakítottak ki a napközi
udvarán. 

Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgár-
mestere rámutatott: talán sokak szemében nem
tűnik jelentős beruházásnak egy játszótér, vi-
szont a gyerekek szemszögéből nézve igenis az,
és a rohanó hétköznapokban jó érzés néha meg-
állni, megünnepelni az apró dolgokat is, és
örülni a gyerekek örömének. A községvezető
elégedetten nyugtázta, hogy az óvodafejlesztési
program keretében mintegy 200 nyertes pályá-

zat volt, és ezek közül elsőként Marosszent-
györgyön sikerült átadni az új játszóteret. Hoz-
zátette, a típusterv alapján készült új játszótér
rövidesen bővül, ugyanis helyi költségvetésből
újabb játszótéri bútorzatelemeket vásároltak,
amelyeket felszerelnek az óvoda udvarán.

A polgármester hangsúlyozta, Marosszent-
györgy családbarát község, ahol szerencsére 

Egy átszervezés háttere

A vállalkozók számára jó hírként jelentette be a múlt
héten a szövetség szenátusi frakcióvezetője, hogy a kor-
mány az RMDSZ kezdeményezésére többszöri halasztás
után jóváhagyta az adóhivatal decentralizációját. Ezzel
közelebb kerül az ügyintézés a vállalkozókhoz, ami szá-
mukra kétségtelenül örvendetes. De ennél lényegesebb,
ami a háttérben zajlik.

A nyilatkozatba becsúszott egy téves információ is, a
szenátor szerint az adóhatóság régiós igazgatóságokba
való szervezését a technokrata kormány hajtotta volna
végre. Azonban 2013-ban, amikor létrehozták a nyolc
regionális adóhivatalt, épp a kicsivel korábbi választá-
sokat nagy fölénnyel nyerő USL kormányzott. És a ré-
giósítás előnyeiről szinte naponta nyilatkozgatott
akkoriban Liviu Dragnea, aki az idő tájt a regionális
fejlesztéssel megbízott tárcát vezette az első Ponta-kor-
mányban. Ám azóta sok víz lefolyt a Dâmboviţán, és ami
akkor jó volt a balliberális koalícióban rejtőzködő szoc-
demeknek, annak ma pont az ellenkezője szolgálja az
érdekeiket.

A régiós adóhivatalok lebontását célzó ötletről már
a nyáron kitálalt a sajtóban a 2013-as adóhivatali át-
szervezést a gyakorlatban levezénylő főpénzügyér, aki a
maga nemében szintén egy érdekes figura, és fogunk

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Átadták 
a Szabó Csaba-
emlékplakettet
A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem zenetanári részlege magyar tago-
zatának tanári kara idén is díjazta a
legjobb tudományos vizsgadolgozat
alapképzésen végző szerzőjét. Az idei
Szabó Csaba-emlékplakettet  Ambrus 
Levente vehette át csütörtökön dél-
után a marosvásárhelyi Vártemplom
gótikus termében tartott ünnepségen. 
____________5.
Lépést tartani 
a világgal
Szombaton hatodjára szervezett Agrár-
akadémiát a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács, támogatóként felso-
rakozott mögéje a Communitas Alapít-
vány, a Maros megyei RMDSZ, a Pro
Economica Alapítvány, a kundi sajtma-
nufaktúra, a mezőkölpényi szőlészet, a
nyárádszeredai Gabriella tejfeldolgozó
és a makfalvi Gerendás panzió.
____________6.
A megmaradás
kulcsa...
Az előadók beszámoltak a tankönyvki-
adás helyzetéről, példákat hallhattunk
az iskola utáni oktatás bevezetéséről,
és ismertették a magyar kormány által
támogatott óvoda-bölcsőde programot.

7. __________Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Magyar állami támogatással

Új játszótér a szentgyörgyi óvodának
Tisztelt előfizetők!

Felhívjuk figyelmüket,
hogy a hó végi 

munkaszüneti nap miatt 
legkésőbb november 27-éig,

keddig szíveskedjenek 
megújítani Népújság-

előfizetésüket.
Érdeklődni 

a szerkesztőségben, 
telefon: 0742-828-647. 

Köszönjük megértésüket!
Népújság



Új bemutatóra készül a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház magyar
tagozata. Háy János Völgyhíd című ifjúsági
színművének bemutatójára december 8-
án, szombat este 6 órától, a Nyomda u. 4
szám alatt lévő Ariel Színház nagytermé-
ben kerül sor. A 14 év fölötti nézőknek
szánt produkció előbemutatója december
7-én, pénteken este 7 órától kezdődik.

Amint azt a színház közleményében olvashat-
juk, az előadást interaktív drámafoglalkozás kö-
veti, mely egyrészt továbbviszi a látott történetet,
másrészt segít a nézőknek kibeszélni, feldolgozni
azt. Érdeklődni, csoportok számára helyet foglalni
a 0747-942-181-es telefonszámon lehet.

A Völgyhíd című ifjúsági előadás és a színházi
nevelési foglalkozás alkotói csapata a következő:
szereplők: Scurtu Dávid e. h., Halmágyi Éva,
Bonczidai Dezső, Cseke Péter, Gönczy Katalin,
Gáll Ágnes, Puskás Győző, Szabó Dániel. Ter-
vező: Mátravölgyi Ákos. Zene: Monori András.
Drámapedagógus: Gyevi-Bíró Eszter. Rendező:
Vidovszky György. 

A Völgyhíd elsősorban kamaszoknak szól, ka-
maszokról. A szerző, Háy János e szavakkal
ajánlja a művet: „Színmű azoknak, akik túl akarják
élni a felnőttek rémuralmát és azoknak, akik túlél-
ték és felnőttek lettek”. A darab egy tragikus ese-
ményből kiindulva, fiktív történetben meséli el két
tinédzser öngyilkosságának előzményeit – nem
nélkülözve a humort és az iróniát sem. A kamasz-
kori traumák alig felismerhetőek, hiszen a fiatalok
renitens viselkedése vagy éppen túlzó engedelmessége
sokszor csak külső jegyek – hogy mi zajlik eközben ben-
nük, sokszor örökre a titkuk marad.

Az előadást interaktív drámafoglalkozás követi, mely-
nek vezetésére Gyevi-Bíró Eszter, a budapesti Kolibri
Színház drámapedagógusa készíti fel az előadásban sze-

replő színészeket. A produkció létrejöttét a Bethlen Gábor
Alap támogatta.

Előbemutató tehát december 7-én, pénteken este 7 órá-
tól. Bemutató előadás december 8-án, szombaton este 6
órától. Helyszín: az Ariel Színház nagyterme – Nyomda u.
4. szám. (Knb.)

Rászorulók étkeztetése
A marosvásárhelyi tanács szeptember 20-án a 267-es
helyi határozatával jóváhagyott hetente kétszeri, szemé-
lyenként napi 17 lejes étkezési támogatást azoknak a
nyugdíjasoknak, akiknek családtagonkénti havi nettó jöve-
delme nem haladja meg az 1500 lejt. Az érintettek novem-
ber 21-étől, szerdától a Mihai Eminescu Kulturális
Központban jelentkezhetnek (naponta hétfőtől péntekig 9–
12 óra között) a személyazonossági igazolvánnyal és az
2018. október 1-jénél nem régebbi nyugdíjszelvénnyel. A
programról részletesebb tájékoztatással hétfőtől péntekig
9–13 óra között a 0365-430-859-es telefonszámon szol-
gálnak a polgármesteri hivatal szociális osztályán. 

Beszélgetés az anyanyelvről 
A magyar nyelv napját ünnepli a Lorántffy Zsuzsanna Kul-
turális Egyesület ma, szerdán 18 órakor a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kistermében. Ez alkalommal anyanyelvünkről
Csepán Ida Júlia, Markó Béla, Nagy Miklós Kund, Ötvös
József, Spielmann Mihály és Szabó Róbert Csaba beszél-
get. Kilyén Ilka Zsoltár az anyanyelvről című műsorából ad
elő részleteket. A közönség a Simon György magyar sza-
kos tanár által szerkesztett nyelvi játékokra adhat feleletet,
és szófordulatokat is olvashat. 

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

Pro Libro Senator kitüntetés 
November 23-án, pénteken 13 órától a Maros megyei
könyvtár Pro Libro Senator kitüntetést adományoz dr. Pál-
Antal Sándor nyugalmazott főlevéltárosnak és Liviu Boar
történész-levéltárosnak. Méltatják: Sebestyén Spielmann
Mihály, Cornel Sigmirean történészek és Mioara Kozak.
Ugyanakkor egy sikeres fiatalnak átnyújtják a Pro Libro
Spe elismerést. Házigazda Monica Avram igazgató. Az
esemény a harmadik emeleti teremben lesz. 

Tasi Nóra és Sárosi Péter 
a Kottában 

November 25-én, vasárnap este 6 órától a Marosvásárhe-
lyi Rádióstúdió nagytermében a Kotta című műsor ven-
dége Tasi Nóra és Sárosi Péter, vendégművész: Puja
Barna. Zenéjük a dzsesszzenére, improvizációra épül, fú-
ziós elemekkel, amelyek modern, friss zenei hangzásban
szólalnak meg. A koncert a Marosvásárhelyi Rádió 106.8
FM, 96 FM frekvenciáján, a www.marosvasarhelyiradio.ro
honlapon hallgatható, illetve élőben a rádió Facebook-ol-
dalán is követhető. Az Erdélyi Magyar Televízió egy hét
múlva, december 2-án este 8 órától közvetíti az előadást.
A belépés díjtalan. 

Hírszerkesztő: Vajda György

Ma OLIVÉR, 
holnap CECÍLIA napja.
CECÍLIA: a Cecil férfinév la-
tinos női párja, jelentése: 
Caecilius nemzetségéből való. 

21., szerda
A Nap kel 

7 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 43 perckor. 
Az év 325. napja, 
hátravan 40 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. november 20.

1 EUR 4,6662
1 USD 4,0794

100 HUF 1,4518
1 g ARANY 160,5225

IDŐJÁRÁS
Borús idő, felhőátvonu-

lások
Hőmérséklet:
max. 60C
min. 00C

Megyei hírek

Bemutató az Ariel Színházban
Völgyhíd

Habár még messze vagyunk az európai átlagtól,
lassan nálunk is szárba szökken a borkultúra. Ez
nem azt jelenti, hogy a cél mindenkiből borszak-
értőt faragni, de fontos, hogy a tudatos, igényes
fogyasztás kiszoríthassa az egészségtelen italo-
kat, és helye legyen a minőségi boroknak aszta-
lunkon és a boltok polcain.

Örvendetes, hogy az utóbbi időben Vásárhelyen is meg-
szaporodtak a boros rendezvények, egyre több alkalom
adódik szervezett körülmények között is bort kóstolni.
Ezek az események közösségépítő szerepük mellett arra
hivatottak, hogy a fogyasztók egyrészt megismerhessék a
kereskelemben forgalomban levő borokat, illetve olyan bo-
rokat is legyen lehetőségük megkóstolni, amelyek áruk,
származásuk folytán amúgy nehezen elérhetők.

Azonban ahhoz, hogy ismeret- és élményszerző boro-

zásainkat helyszíntől függetlenül valóban értékelhessük,
érdemes időt szánni legalább az alapfogalmak tisztázására,
rendezésére. Erre kiváló alkalom az első erdélyi boriskola
alapfokú képzése november 24-én. Az egész napos alapozó
képzést Erdély egyik legavatottabb borszakértője, az iskola
alapítója, Kormos Zoltán vezeti.

A tanfolyamon szó lesz a borkészítés alapjairól, a szőlő
útjáról a tőkétől a palackig, a Kárpát-medence legfonto-
sabb szőlőfajtáiról és vidékeiről. Különböző bortípusokkal
és -stílusokkal ismerkedhetünk meg. A képzés gyakorlatias
oldala segít abban, hogy hogyan szolgáljuk fel a borokat,
minek alapján válasszunk, és betekintést nyújt az étel–bor
párosítás tudományába is.

A tanfolyamra november 24-én kerül sor, érdeklődni, je-
lentkezni  a zoltan@trawis.ro e-mail-címen vagy a
www.trawis.ro weboldalon lehet.

Borismereti képzés

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

Studium 20
November 25-én, vasárnap 11 órától a marosvásrhelyi
Kultúrpalotában ünnepli fennállása 20. évfordulóját a Stu-
dium-Prospero Alapítvány. A rendezvény 11 órától a kiste-
remben kezdődik, ahol levetítik az első húsz évről szóló
dokumentumfilmet. Ugyanott kerekasztal-beszélgetés lesz
az alapítvány jövőjéről. Délután 4 órától a nagyteremben a
Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertezik. A gálamű-
sor 19 órakor kezdődik. Ünnepi köszöntőt mond Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, beszél-
nek az alapítvány vezetői: prof. dr. Jung János, prof. dr.
Béres András és dr. Vass Levente. Átadják a Miskolczy
Dezső-díjakat, majd fellép Szabó Balázs Bandája. 

Archív képek a két világháború 
közötti időszakról 
Erdély kolozsvári szemmel címmel nyílik kiállítás Maros-
vásárhelyen, amelyet Szabó Dénes és a Fotófilm váloga-
tott az OSZK gyűjteményéből. A Budapestről érkező, főleg
városképeket és tájképeket bemutató tárlat a két világhá-
ború közötti Erdélyt idézi meg, több olyan rögzített pilla-
nattal, amely többé nem látható, közöttük 22
marosvásárhelyi városképpel. A Sapientia EMTE keretén
belül működő Erdélyi Audiovizuális Archívum és a Maros
Megyei Múzeum Történeti Osztálya által szervezett tárlat

november 23-án, pénteken 18 órakor nyílik a Kultúrpalota
II. emeleti kiállítóterében. Köszöntőt mond Soós Zoltán
múzeumigazgató, Blos-Jáni Melinda kurátorasszisztens
és Both Gyula, a Marx József Fotóklub elnöke.

A nő – fotókiállítás 
az András Lóránt Társulatnál 
Az András Lóránt Társulat új eseménysorozatának kereté-
ben havi fotókiállításával szervez. A sorozat első állomá-
sán a Gyergyószentmiklósi Fotóklub mutatkozik be A nő
című kiállításával. A megnyitó november 22-én, csütörtö-
kön 18 órától lesz. Kiállítók: Munzlinger Attila, Mincsor
Szabolcs, Elekes Károly, Suciu Cristian, Ádám Katalin,
Munzlinger Noémi, Hadnagy László, Erőss Zoltán-Le-
vente, Lukács Géza, Bartalis Előd, Szász Adorján, Buslig
Barna, Szakállas Róbert, Szabó Csaba. A kiállításmegnyi-
tót követően egy hónapon át lehet megtekinteni a fotókat
minden hétfőn és csütörtökön 11-13, illetve 18-20 óra kö-
zött. 

Keresztnevek és népszokások 
November 23-án, pénteken 17.30 órakor, a Női Akadémia
szervezésében a marosvásárhelyi Marmed járóbeteg-ren-
delő előadótermében (Corvin Mátyás tér 19. szám) Balizs
Enikő tanítónő Keresztnevek és népszokások címmel tart
előadást, amelyet beszélgetés követ. Az eseményre a be-
lépés ingyenes, a szervezők további rendezvények szer-
vezése érdekében adományt elfogadnak. 

RENDEZVÉNYEK
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Tűzvész halálos áldozattal
Kedden Erdőszentgyörgyön kigyúlt egy ház. Egy
ember meghalt és egy súlyosan megsebesült – tá-
jékoztatott a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség (ISU). „Az egyelőre ismeretlen okból
kiütött tűzben egy 54 éves férfi lelte halálát, egy 74
éves nő pedig súlyosan megsebesült. A tüzet elszi-
getelték, teljes eloltása, két vízzel és habbal oltó ko-
csival a délutáni órákban még folyamatban volt” –
mondta el Cristian Virag, az ISU szóvivője. 
(Agerpres)

Nem nő a villany 
és a földgáz lakossági ára

Nem nő január 1-jétől az elektromos energia ára a
lakossági fogyasztók számára – jelentette be ked-
den a NEXTenergy konferencián Claudiu Dumbră-
veanu. Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság
(ANRE) igazgatója szerint a fogyasztói árak legalább
2019. június 31-éig a mostani szinten maradnak.
Nagy-Bege Zoltán, az ANRE igazgatóhelyettesének
bejelentése szerint a földgáz lakossági ára sem vál-
tozik január 1-jétől. Nagy-Bege azt mondja: a mos-
tani árak biztosan megmaradnak legalább 2019.
március 31-éig. (Agerpres)

Brüsszelbe utazik 
a brit miniszterelnök

A Downing Street szűkszavú keddi tájékoztatása
szerint Theresa May szerda este Jean-Claude 
Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal a
brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni kapcsola-
tok keretrendszeréről. Az Európai Unió vasárnap tel-
jes körű, soron kívüli csúcstalálkozót tart, amelynek
napirendjén a Brexit feltételeiről szóló megállapo-
dástervezet véglegesítése szerepel, de Theresa
May már a hét végén jelezte, hogy még a csúcsta-
lálkozó előtt kétoldalú tárgyalást tart Junckerrel
Brüsszelben. Az 585 oldalas tervezetet a múlt héten
hagyta jóvá a brit kormány, de a dokumentum rend-
kívül népszerűtlen a kormányzó Konzervatív Párt
keményvonalas Brexit-táborán belül, és a legna-
gyobb észak-írországi britpárti erő, a Demokratikus
Unionista Párt (DUP) is jelezte, hogy jelenlegi for-
májában nem támogatja a megállapodástervezetet.
(MTI)

Menedékstátust kaphatott 
Magyarországon a volt macedón
kormányfő

Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök meg-
kapta a menekültstátust – értesült a Magyar Idők
kedden. A lap internetes felületén azt közölte: meg-
keresték a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt,
ám a szervezet nem erősítette meg az információt.
A hivatal arra hivatkozott, hogy a hatályos törvények
szerint erről csak az érintettnek és az ENSZ mene-
kültügyi főbiztosságának adhatnak tájékoztatást –
olvasható a Magyar Idők weboldalán. (MTI)

még találkozni a nevével. Nála jöttek képbe a techno-
kraták annyiban, hogy őt 2016-ban a manapság pártot
építgető technokrata kormányfő rúgta ki, mivel gyanúba
keveredett egy DNA-vizsgálatban. Ám a gyanút az idén
vádemelés nélkül ejtették, így a buzgó korrupcióellenes
ügyészeknek még fog kényelmetlen perceket okozni. Ő
hívta fel arra a figyelmet az újabb átszervezéssel kap-
csolatban, hogy ez a gyakorlatban a kormánypártok, el-
sősorban a szocdemek vidéki embereinek, a médiában
legtöbbször helyi bárókként emlegetett politikusoknak
a javát szolgálja, mert a kezük ügyébe teszi az ismét jogi
személyiséggel felruházandó megyei adóhivatalok fő-
nökeinek kinevezési folyamatát, és ezen keresztül az üz-
leteik adóügyei feletti későbbi ellenőrzést is. No meg az
sem elhanyagolható, hogy az átszervezési folyamat nyo-
mán, országos szinten ezres nagyságrendű, jól fizető
közszférai állás keletkezik, amit a bárók és haveri köreik
emberei fognak betölteni, akik a maguk során szintén
tudni fogják, kinek kell előre köszönni és a javára intéz-
kedni. És már csak hab a tortán az, hogy a jelenlegi kor-
rupciós ügyekkel összefüggésben zajló adóhivatali
vizsgálatok is hirtelen új főnökök és területi hivatalok
hatáskörébe kerülnek át, ami kiváló lehetőség a kényes
akták szőnyeg alá söpréséhez. Szóval azok a vállalkozók
nyernek a dolgon, akik az adóhivatali ügyintézést köze-
lebb intézhetik, de az ő hasznuk a következő két évben
négy költséges kampányú választásra készülő politiku-
sokéhoz képest csak csepp a tengerben.

Egy átszervezés háttere
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Első lépésben a nagyberuházásokat támogatja és 25 milliárd

forintból gazdálkodik 2019-ben a székelyföldi gazdaságfej-
lesztési program – közölte kedden Kozma Mónika, a progra-
mot lebonyolító Pro Economica Alapítvány ügyvezetője. Az
ügyvezető Tamás Sándorral, a Kovászna megyei önkormány-
zat elnökével és Antal Árpáddal, Sepsiszentgyörgy polgármes-
terével közösen tartott sajtótájékoztatót Sepsiszentgyörgyön a
program részleteiről.

Kozma Mónika felidézte: a magyar kormány 50 milliárd fo-
rintot szán 2019-ben a külhoni gazdaságfejlesztési progra-
mokra, és az összegnek a fele, 25 milliárd forint jut
Székelyföldre. Hozzátette: első lépésben a mezőgazdaságra, a
feldolgozóiparra, az élelmiszergyártásra összpontosítanak, és
a nagyberuházásokat támogatják. Azt szeretnék, hogy több te-
rületen olyan beruházás valósuljon meg, melyek a beszállítók,
tehát a kisebb gazdák boldogulását is segítik. Év vége előtt
közzéteszik az erre vonatkozó pályázati felhívást. Ezt köve-
tően tavasszal írnak ki újabb pályázatot a kisebb összegű tá-
mogatásokra.

Az ügyvezető elmondta: kevés bürokráciával járó pályázati
rendszert alakítottak ki. Hozzátette: a kiírásban nincsenek et-
nikai jellegű megszorítások, de csak magyar nyelven lehet pá-
lyázni. A kísérleti jelleggel tavaly meghirdetett
Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program tapasztalatait
összegezve elmondta: ott 495 támogatási szerződést zártak le,
ezeknél az elszámolás is megtörtént.

Megjegyezte: a kísérleti program keretében 22 millió lejt

ítéltek oda mezőgazdaságban tevékenykedő természetes és
jogi személyeknek, kis- és közepes vállalatoknak, ennek pedig
4 millió lej volt a héahozadéka, ami a román államnál maradt.
A támogatottak többsége mezőgazdasági eszközt vásárolt. Az
így beszerzett 143 traktorból 103-at Szászrégenben gyártottak
– részletezte Kozma Mónika.

Az ügyvezető szerint a kísérleti program keretében hetvenen
nyertek támogatást a földtulajdonviszonyok rendezésére, de
csak hárman tudták a megadott határidőig teljesíteni a válla-
lásaikat. A pályázók önhibájukon kívül ütköztek olyan bürok-
ratikus akadályokba, amelyeket egyelőre nem sikerült
leküzdeniük. Ezért a következő kiírásban már nem is ajánlanak
támogatást a földtulajdonviszonyok rendezésére.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tíz nappal
ezelőtt jelentette be Kolozsváron, hogy 2019-ben Székely-
földre is kiterjesztik a gazdaságfejlesztési programot. Orbán
Viktor miniszterelnök a múlt hét végén a Máért plenáris ülésén
ezzel kapcsolatban elmondta: Romániában lényegében a több-
ségi nemzet egyetértésével bonyolítják le a gazdaságfejlesztési
programot. Az ehhez szükséges politikai tárgyalásokat a ma-
gyarság helyi érdekvédelmi szervezete folytatta le. Azt is meg-
jegyezte, hogy nem lenne értelme olyan formában gazdasági
programokat hirdetni, hogy utána a főhatalmat gyakorló állam
lecsap a támogatott vállalkozásokra. Hozzátette: a számítások
szerint minden egyes forint, amelyet határon túli gazdasági fej-
lesztési programokra külföldön költenek el, két forint GDP-
növekedést eredményez. (MTI)

Székelyföldi gazdaságfejlesztési program indul

Megtagadta a kormány vezető erejét képező Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) által jelölt két új miniszter
kinevezését kedden Klaus Iohannis államfő.

A PSD végrehajtó bizottsága hétfőn döntött arról, hogy
nyolc minisztert lecserélnek Viorica Dăncilă 28 tagú kabinet-
jében. Iohannis bejelentette: aláírta az új gazdasági, védelmi,
távközlési, munkaügyi, ifjúsági és kulturális miniszter kine-
vezését, de nem hagyta jóvá Lia Olguţa Vasilescu (jelenlegi
munkaügyi miniszter) kinevezését a közlekedési tárca élére és
Ilan Laufer kinevezését a – kormányban miniszterelnök-he-
lyettesi ranggal társuló – regionális fejlesztési miniszteri
posztra. Az államfő nem részletezte, mit kifogásol a két jelölt-
nél, de megjegyezte: a kormány egészét le kellett volna cse-
rélni. Megerősítette: továbbra is úgy értékeli, hogy a
Dăncilă-kabinet rengeteg problémát okozott Romániának, de
„addig is”, amíg más kormánya lesz az országnak, „gyenge”,
ugyanakkor szükséges megoldásnak tartja, hogy lecseréljenek
néhány minisztert. A kormányátalakításnál szerinte figye-
lembe kell venni, hogy Románia 2019 első felében átveszi az
EU tanácsának soros elnökségét, a román uniós elnökség
pedig akkor lehet sikeres, ha a kormány egésze és az egyes
szakterületek felelősei is jól végzik dolgukat. A másik fontos
szempont az, hogy nincs már sok idő az uniós elnökségig –
magyarázta Iohannis.

Az alkotmánybíróság egy korábbi, precedensértékű határo-
zata szerint az elnöknek egyszer van joga – indokoltan – el-

utasítani a miniszterelnök által javasolt miniszterjelölt kine-
vezését, második alkalommal nem tagadhatja meg beiktatását.
Arról nincs egyetértés a román médiában megszólaltatott
szakértők között, hogy a miniszterelnöknek szükségszerűen
figyelembe kell-e vennie az első elutasítást, vagy megteheti,
hogy másodszor is – amikor az elnök nem tagadhatja meg a
kinevezést – javasolja a már elutasított miniszterjelöltöt a
posztra.

A média szerint Iohannis saját választói tábora előtt akarja
bizonyítani, hogy ellenállást tanúsít a szociálliberális kor-
mánytöbbséggel szemben, miután az ellenzéki táborból sokan
bírálták azért, hogy 2017 januárja óta jószerivel ellenvetés nél-
kül kinevezte a PSD eddigi három kormányát.

Iohannis vélhetően igyekezett a PSD számára legkellemet-
lenebb módon beleszólni a kormányátalakításba, amikor jó-
váhagyta Lia Olguţa Vasilescunak – a PSD egyik
kulcsemberének – a felmentését a munkaügyi tárca éléről, de
megtagadta kinevezését a közlekedési tárcához. Ilan Laufer
esetében – aki egyébként tagja volt már a PSD egyik tavalyi
kormányának – a kormányfőhelyettesi rang lehetett az egyik
fő szempont. Másfelől az államfő nem említette, hogy felmen-
tette volna kormányfőhelyettesi tisztségéből a tisztséget jelen-
leg betöltő – a PSD elnöke, Liviu Dragnea ellen nyíltan lázadó
– Paul Stănescut.

A kinevezett új tárcavezetők tegnap délután tették le a hi-
vatali esküt az államelnöki hivatalban. (MTI)

Iohannis megtagadta két új miniszter kinevezését

A külhoni magyar közösségek támogatása, identi-
tásuk erősítése és szülőföldön való boldogulásuk
elősegítése érdekében több mint 1,3 milliárd forin-
tos kerettel hirdetett meg pályázatokat kedden a
Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár budapesti
sajtótájékoztatóján elmondta: a Magyar kultúráért és oktatá-
sért pályázatra 1,1 milliárd forintot különítettek el, míg a test-
vértelepülések kialakítását célzó felhívásra 250 millió forint
áll rendelkezésre. Kiemelte: mindkét pályázat letölthető a
Bethlen Gábor Alapkezelő honlapjáról és a nemzeti regiszter-
ről. A Magyar kultúráért és oktatásért pályázatról elmondta:
egy központi és négy regionális felhívást tettek közzé, a köz-
ponti keretre 700 millió forint áll rendelkezésre.

Az erdélyi regionális keret 168 millió forint, a felvidéki 92,
a vajdasági 80 millió forint, míg a kárpátaljai 31 millió forint.
Emellett Kárpátalja esetében meghívásos pályázatot is közzé-
tettek 29 millió forintos kerettel – ismertette a nemzetpolitikai
államtitkár. A központi pályázat esetén az egy pályázattal el-

nyerhető összeg 500 ezer és 2,5 millió forint közötti lehet, míg
a regionális felhívás esetében 100 ezer és 500 ezer forint kö-
zött van.

Reményének adott hangot, hogy idén is számos szervezetet,
önkormányzatot tudnak segíteni, tavaly 3000 szervezet tevé-
kenységéhez járultak hozzá – jelezte Potápi Árpád János.

A testvértelepülési pályázatról közölte: az egy pályázattal
elnyerhető összeg 500 ezer és kétmillió forint közötti. Az ál-
lamtitkár a magyar-magyar kapcsolatok ápolását, az önkor-
mányzatok, és a civil szervezetek közötti együttműködés
erősítését jelölte meg a felhívás céljaként. Hozzátette: tavaly
260 magyarországi település és 300 határon túli település kö-
zött valósulhattak meg rendezvények.

Kitért arra is, hogy mindkét pályázaton kívül jelentős össze-
gekkel támogattak hasonló célú rendezvényeket és programo-
kat. Jelezte: a héten még két pályázatot terveznek meghirdetni,
a diaszpóra szervezeteit, illetve ifjúsági programokat támoga-
tandó. Ha sikerül gyorsan elbírálni a pályázatokat, akkor a for-
rások már a jövő év elejétől rendelkezésre állhatnak – közölte
Potápi Árpád János. (MTI)

Újabb pályázati forrás 
a külhoni magyar közösségek támogatására

Az európai uniós tagországok külügyminisztereit tömörítő
tanács az EU-n belüli védelmi együttműködés fokozásának
érdekében 17 új projekt listáját fogadta el, a kezdeményezések
olyan területekre terjednek ki, mint a képzés, a képességfej-
lesztés és a műveleti készenlét szárazföldön, tengeren és a le-
vegőben, valamint a kibervédelem.

A brüsszeli közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós ta-
nács tavaly decemberben határozott az úgynevezett állandó
strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról, amely le-
hetővé teszi az EU tagállamai számára, hogy szorosabban mű-
ködjenek együtt a biztonság és a védelem területén, az arra
hajlandó és képes tagállamok közösen fejlesszék védelmi ké-
pességeiket, közös projektekbe ruházzanak be, valamint javít-
sák fegyveres erőik műveleti készenlétét és hozzájárulását.

A PESCO-ban 25 tagállam vesz részt: Ausztria, Belgium,

Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Íror-
szág, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Ma-
gyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia,
Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország.

Brüsszeli találkozójukon az uniós miniszterek következte-
téseket fogadtak el a polgári közös biztonság- és védelempo-
litika (KBVP) területére vonatkozó paktum létrehozásáról is.
Ez az intézkedés a polgári válságkezelési missziók telepítését
célzó uniós kapacitást hivatott megerősíteni. A létrejövő misz-
sziók a rendőrség, a jogállamiság és a polgári közigazgatás
megerősítését szolgálják instabil és konfliktus által sújtott kör-
nyezetekben. A polgári KBVP megerősítése hozzájárul a biz-
tonsági kihívások kezelését célzó átfogóbb uniós reagáláshoz
– emelték ki. (MTI)

Fokoznák az EU-n belüli védelmi együttműködést



A Visit Mureş Egyesület múlt
hét végén a bukaresti 
Romexpo őszi vásáron Maros
megye turisztikai kínálatát
népszerűsítette. Ennek kap-
csán hétfőn a Maros Megyei
Múzeum konferenciatermé-
ben sajtótájékoztatót tartott
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke, valamint Szőcs
Levente, az egyesület mened-
zsere és Osváth Emese projekt-
menedzser.

A vonzó kínálat mellett 
az infrastruktúra is fontos 

A Visit Mureş Egyesületet Maros
megye turisztikai és kulturális érté-
keinek minél hatékonyabb bemuta-
tása és népszerűsítése érdekében
hozták létre, hiszen ez a régió olyan
értékekben bővelkedik, amelyekre
méltán lehetünk büszkék. 

– A Maros Megyei Tanács szá-
mára nagyon fontos a megye nép-
szerűsítése, a turizmus fellendítése
és ezzel párhuzamosan a megfelelő
infrastruktúra biztosítása. Nagyon
fontos számunkra, hogy értékeinket
minél magasabb színvonalon és a
mai idők követelményeinek megfe-
lelően mutathassuk be. A Visit
Mureş nagyon fontos lépéseket tett
ennek érdekében, több projektet is
elkezdett, s rövidesen láthatóvá is
válnak ezek az eredmények. A Visit
Mureş csapata ebben a felállításban
első alkalommal vett részt a buka-
resti őszi turisztikai vásáron, ahol
nagyon jó tapasztalatot szerezhet-
tek. Fontos, hogy a vásárokon
vonzó kínálatot mutassunk be a lá-
togatóknak. 

Önkormányzati vezetőkként több
síkon kell gondolkodnunk, amikor
a turizmus fejlesztéséről és népsze-
rűsítésről van szó. Fontos, hogy ér-
tékeinket megfelelő módon

mutassuk be, de az is,
hogy a turisták, az érdek-
lődők könnyen jussanak
el a kiválasztott desztiná-
cióra – fogalmazott a ta-
nácselnök. Azt is
örvendetesnek tartja,
hogy az autópálya Ma-
rosvásárhely–Nyárádtő
szakaszának megépíté-
sére nyertest hirdettek,
egyben reményét fejezte
ki, hogy nem lesznek
újabb óvások, s rövide-
sen elkezdődhet a
munka, hogy ez az útsza-
kasz is minél hamarabb elkészüljön.
Ugyancsak jó hírként közölte, hogy
a Nyárádtő–Dicsőszentmárton út-
szakasz – amit uniós alapokból újí-
tanak fel – esetében nem nyújtottak
be óvást, s rövidesen megköthetik a
kivitelezési szerződést. 

Az elnök hangsúlyozta, hogy a
turizmus fellendítése tekintetében
fontos volt a repülőtér fejlesztése és
az utak karbantartása, a téli útviszo-
nyokra való felkészülés. 
Maros megye – egységes brand 

Szőcs Levente, az egyesület me-
nedzsere elmondta, hogy fontos
volt számukra a bukaresti őszi tu-
risztikai vásár, amely a múlt héten
zajlott a Romexpo keretében.
Maros megye egységes arculattal,
egységes brandként jelent meg;
jelen voltak a szászrégeni, a seges-
vári és a szovátai információs iro-
dákban dolgozó kollégák is. Több
mint húsz utazásszervezővel dol-

goztak, több mint tízezer Maros
megyét népszerűsítő szórólapot
osztottak szét.

– Az alapvető cél az volt, hogy a
turistákat minél gyakrabban és
minél hosszabb ideig Maros me-
gyébe vonzzuk. Ennek érdekében a
megye sokszínűségét mutattuk be.
Teszteltük a turistákkal az info-
touch-ot, amin térképalapú infor-
mációt tettünk elérhetővé. Ez azért
volt fontos, mert a legtöbb turistával
így tudunk találkozni, s itt kapjuk a
legjobb visszajelzéseket tőlük – fo-
galmazott Szőcs Levente mened-
zser. 
Korosztály szerint „szólítják meg” 
a turistákat 

Osváth Emese, a Visit Mureş
Egyesület keretében az online felü-
letért felelős. Elmondta, hogy au-
gusztustól dolgoznak a weboldalon
– visit-mures.com – és az appliká-
ción, amelyek révén Maros megye
turisztikai látványosságait és kultu-

rális örökségeit egy felületre hoz-
zák. Ilyennel Maros megye még
nem rendelkezik. Ennek az lenne a
lényege, hogy a felhasználókat és
az érdeklődőket egy felületen meg-
található, átfogó tartalommal segít-
sék. 

– Románia lakossága korosztály
szerint választ magának desztiná-
ciót. Ezért a weboldalt is úgy pró-
báljuk felépíteni, hogy
mindenkinek nyújtsunk valamit,
ami a megyében érdekelheti. A 22-
30 éveseknek kalandtúrákat vagy az
éjszakai szórakozást, a 30-50 év kö-
zöttieknek, a családosoknak kényel-
mes nyaralást, az 50 év fölöttieknek
nyugodt, pihentető környezetet.
Kampányokat szervezünk, célirá-
nyosan. Kész útvonalakat, túrákat
tervezünk és kulturális sétákat aján-
lunk, amelyekkel remélhetőleg sok
ember érdeklődését felkeltjük – fo-
galmazott Osváth Emese projekt-
menedzser.

nagyon sok gyerek születik, egyre
több család vállal harmadik gyere-
ket. Ennek beszédes bizonyítéka,
hogy a nemrég épített hatvan férő-
helyes bölcsőde máris bővítésre
szorul, ugyanis hosszú a várólista.  

Burus-Siklódi Botond, az óvoda-
fejlesztési program lebonyolításá-
ban stratégiai partneri szerepet
vállaló Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének országos el-
nöke röviden ismertette a magyar
állam által finanszírozott progra-
mot, amelynek részeként Maros
megyében 32 új játszóteret létesíte-
nek. 

Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettes elismerően szólt az összefo-
gásról, aminek eredményeképpen

megvalósult a beruházás, valamint
köszönetet mondott azoknak a ma-
rosszentgyörgyi szülőknek, akik a
helyi óvodát választották, nem
pedig egy marosvásárhelyi intéz-
ményt. 

Nem csoda, hogy a marosszent-
györgyi szülők közül egyre keve-
sebben választanak városi óvodát
gyerekeiknek, ugyanis amint arról
tegnap magunk is megbizonyosod-
hattunk, a Bambi napköziben ottho-
nos környezet és lelkes óvónők
várják reggelente az apróságokat.
Jól felkészült pedagógusok, akik
szabadidejüket sem sajnálva dol-
goznak a gyerekek érdekében.
Egyik közülük Balog Emese, aki
felfigyelt a pályázati lehetőségre, és
oroszlánrészt vállalt abban a mun-

kában, aminek köszönhetően elké-
szülhetett az új játszótér.

Az ünnepség fénypontját a
Bambi napközi aprónépének a mű-
sora jelentette: a Manó csoport,
Csutak Nóra és Szász Annamária
óvónők székely ruhába bújt aprósá-
gai népi gyermekjátékokkal kedves-
kedtek a résztvevőknek, a Gönczi
Mária, Balla Tavaszi Ibolya és Imre
Csilla óvónők vezette Méhecske
csoport óvodásai pedig szavalattal,
tánccal csaltak mosolyt az arcokra.
A román tagozatról Stoica Mihaela
és Năznean Irina óvónők tanítvá-
nyai kis versikékkel készültek az
ünnepi alkalomra. A jó hangulatú
műsor után érkezett el a várva várt
pillanat, az aprónép végre birtokba
vehette a szép, új játszóteret. 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Az olvasóláz fantomja végleg beköltözött a színházba. Ez akkor is
áll, ha véleményként mindegyre elhangzik, hogy a könyvvásár kinőtte
Thália marosvásárhelyi otthonát. Lehet, hogy kicsi neki ez a ház, és ki-
rúgná az oldalát, de hol találna még egy ilyen barátságosan otthonos,
romantikusan zegzugos, rejtelmekkel telített helyszínt?! Nem is hiszem,
hogy valaki is komolyan gondolná azt, hogy máshol kellene rendezni a
könyv helyi ünnepét, nem ott, ahol évek óta megszoktuk. Igaz, most is
mindegyre voltak túlzsúfolt percek vagy órák, az egyik csíkszeredai is-
merősöm nevetve jelezte, hogy adott pillanatban ámulva észlelte, két
vidám kisgyerek mászik át a lába között. Sőt lehettek ennél cifrább har-
madik típusú találkozások, de az ilyesmi senkiben sem okozott megren-
dülést. Nagyon sokan örömmel nyugtázták: az idei vásár elsősorban a
gyerekeké, diákoké volt. Anélkül, hogy a többi nemzedéket kizárták
volna a könyv örömeiből. Persze talán nem lett volna ekkora zsongás,
jövés-menés, ha a könyvszeretet s az olvasás vírusát nem terjesztették
volna járulékos rendezvényekkel, zenés, versmondó, felolvasó, táncos,
vetélkedős és másféle műsorszámokkal is. Azok vitték el a pálmát; a
könyvbemutatókon a szerzők ritkán mondhatták el, hogy népes közön-
ség előtt vallottak munkájukról, szándékaikról. Korábban is megtör-
tént, hogy az író, szerkesztő nagy távolból ide furikázott, aztán a
találkozóján csak egy-két érdeklődő árválkodott. Ez megkeseríti a meg-
jelenés elégtételét. Még a kívülállóknak is zsenáns kissé. Hogy mikép-
pen lehetne elkerülni ezt a kínos jelenséget, nem tudom, biztos a
szervezőknek is fejtörést okoz. Talán mégis újra kellene próbálkozni a
korábban kárhoztatott gyakorlattal, és hangosbemondón hirdetni,
éppen milyen könyvbemutató és hol kezdődik? A tartalmas Vásárlapot,
amiben a részletes program is megjelent, a kevéssé jártas vásárlátogató
ritkán konzultálja ilyen szempontból. És bőven akadtak olyanok, akik
a térképen, az épület- illetve teremrajzon sem tudtak eligazodni. Kis-
terem, klubhelyiség, protokollterem, próbaterem...? Csak amúgy röp-
ködtek az eligazítást, betájolást igénylő segélykérések. Gondolom,
végül mindenki rátalált az őt érdeklő színhelyre, a fentebb jelzett ese-
ményeken ugyanis többnyire beteltek a helyek. Külön nyereség, hogy a
könyvbarátok megtanulják, a Nemzeti Színházban is mind otthonosab-
ban lehet mozogni. Néha a kelleténél is otthonosabban. Volt úgy, hogy
a lazábban, megkötések nélkül nevelt gyerekek sikítozó, üvöltöző trap-
polása is betüremkedett az összképbe. Néhányszor eléggé zavarta a
nyitott terű Irodalmi Kávéházban és a két oldalsó emeleti galériában
tartott eszmecseréket, felolvasásokat, de ne legyünk túlzottan finnyásak.
Jó volt, szép volt a 24. nemzetközi könyvvásár. Történetekkel is elárasz-
tott képi világunkat is gyarapította, az emberi szó és a zene varázsából
is bőséggel juttatott minden érdeklődőnek. E megpróbáltatásokban hi-
ányt sosem szenvedő, olykor letargikus város, Vásárhely számára igazi
nyereség. Teljes mértékben egyetérthetünk az eseménnyé tett fesztivál
jelszavával: „Több mint könyv”. Ha nem lenne, ki kéne találni a hely-
beli lakosság, az egész erdélyi magyarság épülésére. Szerencsére majd-
nem negyedszázada voltak olyanok, akik kitalálták, elindították, majd
kibővítve, kiszínezve megújították. Máris kíváncsi vagyok, mivel tudják
gazdagítani a jövő évi, jubileumi könyvnapos sorozatot, a huszonötö-
diket, amelytől majd mindenki azt várja, hogy az ideinél is pompásabb,
átfogóbb, emlékezetesebb legyen. N.M.K.

Erről jut eszembe

Fotó: Nagy Tibor

Új játszótér a szentgyörgyi óvodának

A bukaresti Romexpo turisztikai őszi vásárán
Megyénket népszerűsítette a Visit Mureş



A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem zenetanári részlege
magyar tagozatának tanári
kara idén is díjazta a legjobb
tudományos vizsgadolgozat
alapképzésen végző szerző-
jét. Az idei Szabó Csaba-
emlékplakettet  Ambrus 
Levente vehette át csütörtö-
kön délután a marosvásárhe-
lyi Vártemplom gótikus
termében tartott ünnepsé-
gen. 

Az egyetem profiljához illő ran-
gos zenei műsorral színesített ün-
nepségen a hallgatóság elsőként dr.
Buta Árpádot, az intézet tanárát
hallgathatta meg, majd a Márton
Szabolcs karnagy által vezetett
Szalman  Lóránt vegyes kar elő-
adása következett. A műsor további
művészi részében  Rossini  Tell Vil-
mos című operájának nyitányából
Bálint István tubán játszott el egy
részletet Makkai Gyöngyvér kísére-
tében. Nagy-Árkosi Árpád gitáron
játszott, míg Sövér-Benedek Tímea
és Simon András duettet énekelt,
zongorán Móriczi Miklós kísért.  

Dr. Elekes Márta, a Magyar Mű-
vészeti Kar Zeneintézetének igaz-
gatója személyes hangvételű
gondolatokat osztott  meg Szabó

Csabáról a hallgatósággal, hiszen –
mondta – az emlékdíj és plakett át-
adásakor nemcsak a kitüntetettet
illik ünnepelni, hanem Szabó Csaba
emlékének is adózni kell. 

Dr. Csíky Csaba zeneszerző, or-
gonaművész, karnagy, a Művészeti
Egyetem oktatója tartalmas beszá-
molóban ismertette a díj névadója,
Szabó Csaba zeneszerző életútját és
munkásságát, ami nemcsak a le-
endő  zenepedagógusok, karna-
gyok, kántorok számára lehet
érdekes, hanem azok számára is,
akiknek ismeretlen  Marosvásárhely
zenei életének e szelete.
Sorok Szabó Csabáról 

Az ötvenes évek végén  kezdte
zenei pályáját a marosvásárhelyi
Állami Székely  Népi Együttes kar-
nagyaként. Impozáns muzsikuscsa-
pat érkezett ekkor Maros-
vásárhelyre: Csíky Boldizsár zene-
szerző,  Fejér Elemér karmester,
muzikológus, Szalman Lóránt kar-
mester, Borbély Zoltán, a rádió
zenei szerkesztője, a Birtalan házas-
pár – József és Judit, karmes-
terek –, Hubesz Walter karmester,
zeneszerző, Zoltán Aladár zene-
szerző, Lukácsy András karmester,
Remus Georgescu karmester, Hentz
József zeneszerző, Szarvadi Gyula
karmester  és mások. Ők voltak hi-
vatottak Marosvásárhely   új zenei

arcélét megformálni. A frissen ala-
kult népi együttes, a filharmónia, a
hároméves Pedagógiai Főiskola
zene szaka, a Művészeti Iskola lett
a műhelyük. 

Az együttesnél eltöltött évek
Szabó Csaba zeneszerzői ihletettsé-
gét nagyban befolyásolták. A kórus-
muzsika, az ének, a tánc, a népzene
szinte odakínálja magát, ő magához
öleli ezt a soha nem remélt bőséget,
és alkot. Jobbnál jobb kórusművek
születnek, a Nagy Istvánnak aján-
lott madrigálok és táncjátékok. 

Szabó Csaba sokoldalú muzsikus
volt, tagja a Romániai Zeneszerzők
és Zenetudósok Szövet-
ségének, a Maros megyei fiók tit-
kára. A népzene, a zenetörténet, a
zenetanítás kérdései foglalkoztatták.
Önéletrajzában a zenei nevelést je-
löli meg legfontosabb feladatának.
Zeneműveit a Zenei Napok hang-
versenyein mutatják be. 

Gerinces ember volt. Nem tudott
és nem is akart behódolni, pártfüty-
tyentésre ugrani, hajbókolni. Sze-
rette a népdalt, és nem ítélte el a
Kossuth-nótát sem, így hát egyesek
megkérdőjelezték szakmai tudását,
alkalmasságát.

1977-ben a Kriterion könyvkia-
dónál jelent meg az általa szerkesz-
tett Zenetudományi írások című
kötet, ugyanebben az évben adták

ki a Hogyan tanítsuk korunk zené-
jét? című kötetet is, amivel „kiverte
a biztosítékot” egyes „szakmabeli-
eknél”. A kötetben svéd, angol, ka-
nadai szerzők módszereit taglalja, s
ki is próbálja tanítványaival. 

1980-ban a Zene és szolgálat
című kötete a Kodály-módszer je-
lentőségét, a dalostalálkozók fon-
tosságát, a zeneoktatás és a
zenepedagógia kérdéseit taglalja. 

Szabó Csaba protestáns család-
ban született Ákosfalván, előítélet
nélküli, puritán erkölcsű, belső tör-
vényeinek engedelmeskedő. Vegyes

karra és orgonára írt zsoltárfeldol-
gozásai, hegedűre írt  imája, miséi
a Biblia, a zsoltárok nyelve nélkül
nem lenne ilyen szárnyaló. Tudós és
nevelő, hazafi és magyar ember
volt, aki  a Színművészeti  Intézet
diákjait, majd a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Főiskola növen-
dékeit  a magyar nyelv zenéjére és
a zene magyar nyelvére tanította. 

Szabó Csaba  zeneszerző éle-
téről és munkásságáról 2013-ban
Budapesten  emlékkönyvet adtak ki
Üvegszilánkok között címmel,
melynek társszerzője Csíky Csaba.  

Csíky Boldizsár ugyancsak sze-
mélyes élményeit osztotta meg
Szabó Csabáról, akiről több neves
zeneszerző társaságában fotókat is
hozott a tarsolyában.
Diplomadolgozat Kájoni Jánosról 

A díjazott Ambrus Levente, je-
lenleg tekerőpataki kántor, röviden
ismertette diplomadolgozatát,
amelyben Kájoni János munkássá-
gát taglalja. Csíksomlyón, Mikhá-
zán, Szárhegyen, a Csíki Székely
Múzeumban végzett kutatást a dol-
gozat megírásakor. A ferences szer-
zetes, orgonista, orgonaépítő,
énekszerző és -fordító nevéhez fű-
ződik a Kájoni-kódex. Sokoldalú
tudományos és művészeti munkás-
ságával Erdély kiemelkedő szemé-
lyisége. 

Miután dr. Csíky Csaba és dr.
Elekes Márta Ambrus Leventének
átadta az emlékplakettet, az alka-
lom megkoronázásaként a szép
számban jelen levő gyergyótekerő-
pataki kórustagok saját himnuszuk-
kal köszöntötték a díjazottat és az
egybegyűlteket. Mivel lehetett
volna szebben és jobban emléket
állítani a díj névadójának, mint a
közös, jóízű énekléssel! 

Záróra közeledett, a főúti vegyesbolt-
ban alig lézengtek páran. Váratlanul,

mintha a szürkület szülte volna, kisiskolás
korú, szutykos arcú fiú tűnt fel a bejárat kö-
zelében. Lógott rajta a felnőttméretű, fekete
kabát, mégis olyan büszkén lépkedett benne,
mintha éppen neki tervezték volna valami
drága divatházban. Egyik kabátujjából
hosszú, fehér kampós bot nyúlt ki fenyege-
tően. Amikor az üzlet elé ért, fegyverét a ma-
gasba lendítette. A boltajtó fölötti, védett
helyről, ahol a kampóval keresgélt, riadt
szárnycsapásokban jött a válasz, és egy pil-
lanatra elő is villant egy szürke galambfej. 

– Tűnés innen! – szaladt ki a boltból az
egyik kasszásnő. – Mondtam, hogy többet
meg ne lássalak!

A fiú arcára torz vigyor rajzolódott ki.
– Rendőrt hívok! – szólaltam meg én is,

bár egy percig sem gondoltam, hogy meg-
szeppen a jelenlétemtől. Hasonló helyzetben
már egyszer, a főtér környékén, kudarcot
vallottam, igaz, akkor többen voltak a ga-
lambvadászok. Egyikük, egy nagyobb su-
hanc az inge alá szorította a menekülni
próbáló madarat, és amikor megfenyeget-
tem, rozoga biciklijére pattanva karikázott
odébb, majd társai örömére pár perc múlva

kurjongatva visszaszáguldott. A fekete kabá-
tos fiú most mégis mintha megszelídült
volna.

– Néni, ad egy lejt? – engedte le a botot,
és közelebb húzódott hozzám.

– Ha elmondod, mit
akartál azzal a madár-
ral – kerestem a tekinte-
tét. Félrenézett, úgy
válaszolt:

– Játszani vittem volna az öcséimnek.
Nem akartunk semmi rosszat, szeretjük a
madarakat. 

– Hányan vagytok testvérek?
– Heten. A legkisebbik testvérem nemrég

született, két hónapos. Van még három
öcsém és két nagyobb lánytestvérem. Ők
már rég nem laknak velünk. Azt hiszem, ki-
mentek „Olaszba”.

– A szüleid mivel foglalkoznak?
– Anyám otthon van a kicsikkel. 
– Apád?
– Rég nem láttam, nem tudom, merre van.

Mi anyám testvérénél lakunk. A bátyámnak
jó nagy háza van, elférünk. Szokott póke-

rezni, fogadni, itt, a közelben van a hely,
ahova jár a haverjaival. Ha szerencséje van,
nekünk is jó, mert ad pénzt vagy „szukkot”,
csokit.

– Iskolába jársz?
– Nem szoktam. 
– Akkor mit csinálsz

egész nap?
– Kimegyek a bará-

taimmal, játszunk. Ők
tanítottak arra, hogy kell galambot fogni, ezt
a botot is tőlük kaptam. Megígértem a test-
véreimnek, hogy viszek nekik madarat. Ku-
tyánk már van, a nyáron kölykei is születtek.
Kettőt próbáltunk eladni egy barátommal,
de senki nem vette meg. Pedig olcsón adtuk
volna, csak 50 lejért.

– Itt laksz a közelben? – váltottam témát.
– Nem, messzibb, a „hegyen”. De járom

az egész várost, nem tévedek el, és nem is
ijedek meg semmitől. 

– Soha nem kerültél még bajba?
– Volt, hogy nagyobb fiúk megvertek, és

elvették a pénzemet, amit aznap szereztem.
De most már erősebb vagyok, nem bírnak

velem. Futni sem tud senki olyan gyorsan,
mint én.

– A rendőröktől sem félsz?
– Tőlük igen. Tőlük mind félünk, pedig

még sosem bántottak. De nem is csináltunk
mi soha semmi rosszat.

Beszélgetésünk alatt ritkán nézett a sze-
membe a fiú, most is kerülte a tekintetem.
Tudtam, hiába faggatom törvénybe ütköző
„csínytevésekről”, vagy arról, hogyan sze-
rezte a pénzt, amit a nagyobbak elvettek tőle.
Volt az arcán valami megrendítő komolyság,
amitől az az érzésem támadt, hogy visszafele
halad az időben, gyermeki megjelenése csu-
pán álca, a világ megtévesztésére.

– Ha kapsz két lejt, többet nem „galam-
bozol”? – kérdeztem.

– Ígérem – villant fel szemében az öröm,
aztán a „váltságdíjat” markába szorítva el-
szaladt. Az elkövetkező estéken nem jártam
a bolt fele, pedig rendszerint a feledékeny,
utolsó percben „bezuhanó” vásárlók közé
tartozom. Azt hiszem, ki nem mondott önvé-
delemből pár napig sikerült mindent időben
beszerezni. Nem akartam többé kampós bo-
tokkal felszerelt, felnőtt arcú gyermekeket
látni, sem megriadt, tehetetlen galambokat.

Mezey Sarolta
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Nagy  

Átadták a Szabó Csaba-emlékplakettet
Ambrus Levente a díjazott 



Amint többször hírül adtuk,
Kerelőszentpálon épül az or-
szág legnagyobb és Európa
egyik legkorszerűbb takar-
mánykeverő üzeme az UBM
Csoport, az East Csoport, va-
lamint az Oprea Avicom közös
beruházásának köszönhe-
tően. A gyárnak otthont adó,
többemeletes toronyépületet
felhúzták, elkészültek az
alapanyag- és a késztermék-
tároló síkraktárak is. Jelenleg
a belső szerelési munkálato-
kat végzik, folyamatban van
az irodaház építése. Ezzel
párhuzamosan zajlik az alkal-
mazottak kiválasztása és a
feldolgozandó gabona beszer-
zése. Erről tájékoztatta la-
punkat Laczkó Dénes, az UBM
Feed Románia Kft. vezérigaz-
gatója. 

A cégvezető elmondta, sikerült
tartani az építkezési ütemtervet,
várhatóan az év végéig befejezik a
takarmánygyár építését, és jövő év
elején tető alatt lesz az irodaház is.
Közben folyamatban vannak a te-
lephelyrendezési munkálatok. A
műszaki toronyban a szerelést vég-
zik. 

Az UBM Feed Románia és a tu-
lajdonos vállalatok lépéseket tettek
a humán erőforrást illetően is. A ko-
lozsvári Agrártudományi és Állat-
orvosi Egyetemmel közösen
létrehozták az Agro Consulting Clu-
bot, amelynek célja az egyetemet
végzetteknek gyakorlati képzést
biztosítani. Szigorú interjúk alapján
kiválasztották a kilenc legjobb diá-
kot, akiknek a klub keretében a cég-

csoport gyakorlási lehetőséget biz-
tosít az elsajátított elméleti tudás
mellé. Ez nem egy egyszerű szak-
mai gyakorlat lesz, inkább hosszú
távú együttműködés a vállalatcso-
port és az egyetem között. Már 10
évre visszanyúló együttműködésük
létezik a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdaság- és Gazdál-
kodástudományi Karával, ott a
Gazdasági Tanácsadó Klub műkö-
dik számottevő sikerrel. A diákok a
cégcsoport támogatásával tréninge-
ken, telephely- és céglátogatásokon,
előadásokon vesznek részt, de van
ún. shadowing (árnyék-) program
is. Ez azt jelenti, hogy mindegyik
diák lehetőséget kap félévente egy-
egy cégvezető vagy szakember
mellett eltölteni egy napot, akit a
teljes munkaprogram alatt kísérnek,
és követik, hogy miként zajlik pél-
dául egy gabonafelvásárlási tárgya-
lás, hogyan jut el a késztermék a
feldolgozásig, hogyan végzi min-
dennapi munkáját egy ágazati szak-
ember stb. A cégcsoportnál a
szántóföldi növénytermesztéstől a

mezőgazdasági feldolgozáson át, il-
letve az állattenyésztés teljes folya-
matán keresztül a hústermékek
kiskereskedelmi forgalmazásáig a
teljes láncot végigkövethetik. A
cégcsoport fontosnak tartja az aka-
démiai és vállalati szektorok együtt-
működésének támogatását, lehe-
tőséget biztosítani a diákok számára
az egyetemi oktatás mellett gyakor-
lati tapasztalatok szerzésére is. Ter-
mészetesen nem titkolt cél, hogy a
támogató vállalatok számára is se-
gítség lehet ez hosszú távon a hu-
mánerőforrás-kérdés téren.

Az egyetemi projekt mellett a ta-
karmánygyárat működtető UBM
Feed Románia Kft. a saját csapatá-
nak összeállítását is elkezdte, eddig
10 személyt alkalmazott. Ezek
közül hárman szaktanácsadók,
olyan állattenyésztési szakemberek,
akiknek az a feladatuk, hogy felke-
ressék majd terepen az állatte-
nyésztő partnereket, és ellássák
takarmányozási szaktanáccsal.
Nemcsak a takarmányozás terén
adnak majd tanácsokat, hanem bár-

milyen, állattartással kapcsolatos
információkkal segítik a gazdákat,
mivel összefügg a takarmányozás
az állattartási körülményekkel, és
ezzel az egész folyamat hatékony-
ságának növeléséhez szeretnének
hozzájárulni. A tanácsadásnak még
nincs nagy múltja Romániában,
azonban nagy előny, hogy Magyar-
országon már számottevő a tapasz-
talat ezen a téren, ezt a tudást
szeretnék átadni a környékbeli, il-
letve a céggel partnerkapcsolatot lé-
tesítő gazdáknak – mondta a
romániai cégvezető. 

Mind a három szakértő, mind a
műszakvezető, aki majd a gyár mű-
ködését irányítja, Magyarországon,
az anyavállalatnál sajátítja el a tu-
dást. Jelenleg főkönyvelőt, minősé-
gért felelős munkatársat és
laboránsokat keresnek, hamarosan
pedig pénzügyi, logisztikus és gyár-
tástervezői állásra is lehet pályázni.
A takarmánykeverő üzemet teljes
kapacitású üzemeltetésekor 
mintegy 35 személy szolgálja majd
ki. 

A munkaerő becserkészése mel-
lett az alapanyag beszerzésére is tett
lépéseket a cég. Laczkó Dénes a
múlt héten közel 10.000 tonnára írt
alá gabonavásárlási szerződést. A
gabonát többnyire Maros megyében
vásárolják fel. Ezeket a szerződése-
ket elsősorban mezőgazdasági in-
tegrátorokkal, gabonafelvásárló
cégekkel kötötték meg az idei ter-
mésből, ami majd a tavaszi gyártás
alapanyagaként kerül felhaszná-
lásra.

A felvásárlást az egyik tulajdo-
nos vállalat, az East Grain gabona-
kereskedő cég bonyolította le. Jó
hír, hogy a takarmánygyár közvet-
len szomszédságában az East Grain
gabonatelepet épít. Többlépcsős, 5
millió euró összértékű beruházással
egy első fázisban 22.000 tonnás ka-
pacitású gabonatárolót építenek.
Akkor nemcsak a nagy növényter-

mesztőktől, integrátoroktól vásárol-
ják majd fel a gabonát, hanem a ki-
sebb gazdaságoktól is. A termelő
akár  15 tonna kukoricát is bevihet
majd a telepre. Az előzetes piacku-
tatás igazolja, hogy nagy szükség
van a megyében egy nagy kapaci-
tású, profi gabonabegyűjtő köz-
pontra, ahol nemcsak tárolják,
hanem megfelelő körülmények kö-
zött szárítják is a gabonát. A megye
gabonatermelése több mint 600.000
tonna, és ennek alig egyharmadára
van megfelelő tárolási kapacitás.
Természetesen a tárolót a cég nem-
csak a takarmánygyár ellátásához
szükséges „nyersanyag” tárolására
használja majd, hanem a gabonake-
reskedelem fontos logisztikai köz-
pontja lesz, ahonnan megfelelően
előkészítve és begyűjtve exportál-
ják majd a gabonát. Ez is nagyon
várt beruházás, ugyanis csak a köz-
ségben 10 olyan – 100 és 250 hektár
közötti földterületet művelő – nö-
vénytermesztő van, aki szívesen
venné igénybe ezt a szolgáltatást. 

Mindezeken kívül a másik part-
ner, az Oprea Avicom 6000 darabos
óránkénti kapacitású szárnyasvágó-
hidat épít az említett épületek szom-
szédságában. A beruházás értéke 8
millió euró, ennek egy része uniós
finanszírozás. Mindemellett egy bi-
omassza-erőművet is létesítenek,
ami a vágóhídi hulladék, mezőgaz-
dasági hulladék felhasználásával
villamos energiát és hőenergiát biz-
tosít a szomszédos beruházásoknak.
A hosszú távú tervek között szere-
pel egy szárnyashús-feldolgozó
üzem létesítése, így a gabonabe-
gyűjtő központtal, a takarmányma-
lommal együtt egy komplex
mezőgazdasági létesítmény lesz
majd Kerelőszentpálon. Ennek első
lépéseként – a remények szerint –
márciustól az UBM Feed Romania
Kft. által működtetett malom gőze-
rővel fog üzemelni. 

Szombaton hatodjára szerve-
zett Agrárakadémiát a Maros
Megyei Ifjúsági Egyeztető Ta-
nács, támogatóként felsora-
kozott mögéje a Communitas
Alapítvány, a Maros megyei
RMDSZ, a Pro Economica Ala-
pítvány, a kundi sajtmanufak-
túra, a mezőkölpényi
szőlészet, a nyárádszeredai
Gabriella tejfeldolgozó és a
makfalvi Gerendás panzió.

Neves szakemberek tartottak elő-
adásokat, elsőként Zsigó Róbert, a
magyar kormány Földművelésügyi
Minisztériumának élelmiszer-fel-
ügyeletért felelős államtitkára, aki
szerint a külhoni magyarok 70 szá-
zaléka vidéki, 30 százaléka pedig a
mezőgazdaságból él. Ahhoz, hogy a
fiataloknak segíteni tudjanak, hogy
az agrárgazdaságban megtalálják a
helyüket, a kormány szakmai, kép-
zési és ösztöndíjprogramokat, a fel-
nőtteknek pedig agrárképzést indít,
míg az iskolákban a gyakorlati ok-
tatást fogják támogatni. A kormány
a Kárpát-medencei falugazdász-há-
lózat kialakítását is támogatta, ahol
olyan személyeket alkalmaznak,
akik ismerik az adott ország nyel-
vét, informatikai és pályázati ta-
pasztalatuk van, és támogatják a

gazdákat, hogy bekapcsolódjanak
az anyaország gazdaságába. „A ma-
gyar mezőgazdaság jövője attól
függ, hogy lépést tudunk-e tartani a
világban zajló változásokkal” –
mondta a szakpolitikus. Székely-
föld húsz falugazdászt kapott ennek
a hálózatnak a részeként, az ő fel-
adatuk most a gazdák és szerveze-
teik felmérése, a jövőben pedig egy
komoly adatbázist hoznak létre, és
minden községben lesz egy kapcso-
latszemély – ezt már Becze István,
a Székelyföldi Gazdaegyesületek
Szervezetének elnöke jelentette ki,
hozzátéve, hogy szövetkezetek be-
jegyzésében, pályázatokban, ter-
mékértékesítésben, képzésekben és
a gazdaságfejlesztési program elő-
készítésében vállalnak szerepet.
Kétlépcsős támogatás 

Kozma Mónika ügyvezető igaz-
gató a magyar kormány külhoni
gazdaságfejlesztési programjának
maros-mezőségi mintaprojektjét
mutatta be, kiemelve, hogy a követ-
kező fejlesztések koordinátora is
Maros megye lesz. Az idén lezárult
programban 495 szerződésre 21
millió lejt fordítottak, és az ősz fo-
lyamán a Kolozs és Beszterce me-
gyei mezőségi részekre is
kiterjesztették a fejlesztési progra-
mot, ahonnan közel 500 pályázat
érkezett be. Hamarosan Székelyföl-
dön is elindítják a kezdeményezést,

ami várhatóan kétlépcsős lesz. Első
szakaszban a nagy beruházásokhoz
nyújtanak támogatást, mint élelmi-
szeripari termékek begyűjtése, táro-
lása, feldolgozása, állatvásárlás,
ültetvények telepítése, és ez a kiírás
hamarosan elérhető lesz. A kis ösz-
szegű, egyenként legtöbb 15 ezer
eurós támogatásokat a jövő évben
hirdetnék meg. A magyar kormány
50 milliárd forintot szán a külhoni
gazdaság feljesztésére, ennek fele,
mintegy 70 millió euró Erdélynek,
főként a három székelyföldi megyé-
nek jutna.
Nincs veszély

Császár Károly szenátor a föld-
törvény idei módosítását ismertette,
amelynek célja a tulajdonjogok tisz-
tázásának megkönnyítése. A belső-
ségek esetében az eddigiek mellé
más bizonyító akták is letehetők, az
igényléseket legkésőbb december
6-ig kell benyújtani a polgármesteri
hivatalokban. Ugyanakkor a nem
hivatalosan megvásárolt külterüle-
tek tulajdonjogát is rendezni szeret-
nék – részletezte a honatya. Dr.
Kincses Sándor, a megyei állat-
egészségügyi és élelmiszer-bizton-
sági igazgatóság vezetője a
sertéspestisjárvány helyzetéről szá-
molt be: az ország 18 megyéjében
1110 gócpont van, Románia sertés-
állományának tíz százaléka fertőző-
dött meg, az állatok leölése utáni
kárpótlás 50 millió euróra rúg.
Maros megyében mintegy százezer
sertés van, fertőzést még nem ta-
pasztaltak, és a bevizsgált vaddisz-
nóknál sem fedezték fel a vírust –
sorolta a számadatokat és tényeket
az igazgató. 

A Mezőgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség (APIA)
megyei intézményének aligazgatója
a mezőgazdasági támogatások kifi-
zetéséről számolt be a gazdáknak.
Az idei kérésekre megítélt összegek
kifizetését október 15-én kezdték el,

a pénz 70-85 százalékát utalják át a
gazdák számlájára. 

Míg 2007-ben 33 ezer gazda kért
támogatást, mára az igénylők száma
25 ezer körüli csupán, de a megmű-
velt területek nagysága elérte a 265
ezer hektárt. A mezőgazdasági tá-
mogatásoknak köszönhető, hogy
2009 óta gyepterületeket gondoz-
nak, takarítanak, és agrárkörnyezeti
támogatásokat is kérnek a gazdák –
emelte ki Bordi-Kacsó Zsolt Attila,
aki azt is hangsúlyozta: a 2020. évi
tárgyalások után derül ki, hogy
megmarad-e a mostani formájában
a földalapú támogatás, vagy a csa-
ládi gazadságok jutnak pénzhez a
jövőben. Zárásképp a Kis-Küküllő
Balavásár-Sóvárad Leader Akció-
csoport projektmenedzsere, Berei
Brigitta Enikő számolt be arról,
hogy milyen mezőgazdasági támo-
gatásokat tudtak nyújtani a vidék
gazdáinak, majd a résztvevők Nyá-
rádszeredába utaztak, ahol a Gabri-
ella tejfeldolgozó kisüzemet
látogatták meg. Itt Csizmadia
György tulajdonos mutatta be a vál-

lalat új és régi szárnyát, a feldolgo-
zás technológiáját. 
Élni kell a segítséggel

Sokan kaptak névre szóló meghí-
vást, ennek is tudható be, hogy
ilyen sokan érdeklődtek az idei
utolsó Agrárakadémia iránt –
mondta el a Népújságnak
ifj. Birtalan István, a szervező
MIET elnöke. „Fontosnak tartjuk,
hogy a gazdák összeismerkedjenek,
álljanak kapcsolatban egymással,
legyen naprakész információjuk, hi-
szen ennek hiányában a 21. század-
ban nem lehet mezőgazdaságot
folytatni. Az itt kapott tudnivalók
hasznosíthatók, mindenki le tudja
szűrni és alkalmazni a saját gazda-
ságában” – mutatott rá az elnök.
Maros megye a legerősebb mező-
gazdasági potenciállal rendelkezik,
és bármelyik régióját nézzük, büsz-
kék lehetünk, mert van hagyomá-
nya, és sok tekintetben országos
elsők vagyunk – jelentette ki Péter
Ferenc, a Maros megyei RMDSZ
és a megyei önkormányzat elnöke.
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Vajda György

Nem csak takarmánygyár lesz 
Gabonatároló és szárnyasvágóhíd is épül

Látogatás a tejfeldolgozó üzemben   Fotó: Gligor Róbert László

Szerkeszti: Vajda György

A kerelőszentpáli takarmánymalom és raktár Fotó: Vajda György

Agrárakadémia 
Lépést tartani a világgal

Gligor Róbert László
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November 15-én, csütörtökön
a segesvári szórványnapi kon-
ferencián három panelbeszél-
getés is elhangzott, amelyek
valós képet festettek arról,
hogy miként lehet a romániai
magyar oktatási rendszert
erősíteni, hogy a szórványban
– de nem csak – minél több
diák anyanyelvén tanulhas-
son. Az előadók beszámoltak
a tankönyvkiadás helyzetéről,
példákat hallhattunk az iskola
utáni oktatás bevezetéséről,
és ismertették a magyar kor-
mány által támogatott óvoda-
bölcsőde programot. 

A tankönyvkiadás útvesztőjében 
Kovács Irénke, az oktatási mi-

nisztérium államtitkára, Szabó
Ödön parlamenti képviselő és 
Magyari Tivadar egyetemi tanár, az
RMDSZ oktatásért felelős ügyve-
zető elnöke a magyar tankönyvkia-
dás nehézségeiről beszéltek. Jó hír
viszont, hogy 82 új magyar nyelvű
tankönyv jelenik meg. A felemásra
sikerült oktatási reform miatt azon-
ban igencsak megkésett a folyamat.
Kovács Irénke elmondta, hogy
2013-ban vezették be a romániai
oktatási rendszerbe a kompetencia-
alapú tantervet, ezért új tankönyve-
ket kellett készíteni nemcsak
magyar, hanem román nyelven is.
2017-ig a magánkiadók feladata
volt a könyvek szerkesztése, nyom-
tatása. Mivel kevesebb kisebbségi
(nem csak magyar) tankönyvet kel-
lett nyomtatni, a versenyhelyzetben
levő cégeknek nem érte meg ezek-
kel foglalkozni. Így is sikerült 23
könyvet kiadni. 2013-tól, a minisz-
térium rendelete szerint, be kellett
nyújtani az anyanyelvű tankönyvek
magyar fordítását is, ami még hát-
ráltatta a folyamatot. Az intézkedés
mintegy 50.000 diákot érintett.
Közben átalakult az országos tan-
könyvkiadó pályázati rendszere is,
és a már említett gazdasági megfon-
tolásból a magánkiadók egyszerűen
nem nyújtottak be kisebbségi tan-
könyvre pályázatokat. Hogy ezen a
helyzeten javítson, az RMDSZ or-
szágos szervezete 300.000 lejes ke-
retet biztosított magyar
tankönyvpályázatra, ami alapján ki-
lenc könyv elkészülhetett. Közben
az ellenzék idén júniusban megóvta
a tankönyvkiadást, így a tankönyv-
törvény vitája visszakerült a parla-
mentbe. Időközben négy minisztere
volt a szaktárcának. Ilyen körülmé-
nyek között is sikerült elfogadtatni,
hogy a kisebbségekre vonatkozó
módosító javaslatok benne legye-
nek az új törvényben, ami által, re-
mélik, rendeződik az abszurd
helyzet – mondta el Kovács Irénke. 

A konferenciára több kész tan-
könyvet is elhoztak, és azt is el-
mondták, hogy a jelenleg kiadás

alatt álló összes könyvet megkapják
az év végéig az iskolák. 650 peda-
gógus a nyári vakáció alatt elvál-
lalta, hogy lefordítja a román
nyelven megjelent tankönyveket. A
pályázat alapján 40 teljesítette az
országos szakbizottságok által meg-
szabott kritériumokat. Az biztos,
hogy 57 tantárgyból 82 új tankönyv
készül, ezek közül 60 már eljutott a
tanintézetekbe. Kovács Irénke azt is
hozzátette, az oktatási minisztérium
518 alkalmazottja közül mindössze
öt magyar. „Legtöbbször arra for-
dítjuk az energiánkat, hogy kivéd-
jük az ellenünk irányuló rossz
szándékokat. Mindezek mellett ösz-
szefogással sikerült megoldanunk a
tankönyvkiadás kapcsán felmerült
gondokat” – hallhattuk többek kö-
zött a tankönyvkiadásról szóló pa-
nelbeszélgetésen. 
Iskola utáni oktatás – több mint
gyermekmegőrzés 

Oltean Csongor, a MIÉRT el-
nöke, Balázs Botond, az RMDSZ
medgyesi szervezetének elnöke és
Novák Csaba Zoltán szenátor a dél-
utáni oktatás megszervezéséről be-
széltettek. A szenátor elmondta,
hogy az 1/2011-es oktatási törvény
megteremti a jogi keretet ehhez, de
ezt egyszerű gyermekmegőrző
programként képzelték el, pedig ez
a foglalkozás lenne a kulcs ahhoz,
hogy elsősorban a szórványtelepü-
léseken élőknek, de más hátrányos
szociális helyzetben levő gyerme-
keknek is megteremtse a feltételt,
hogy megfelelő környezetben, kö-
zegben készüljenek nemcsak a tan-
tárgyakból, hanem különböző
készségfejlesztő tevékenységeket
végezzenek, hogy megállják a he-
lyüket a későbbiekben minden
téren. A jogi keret azonban nem
elég, meg kell teremteni a feltételét
annak, hogy az oktatási intézmé-
nyek, az önkormányzat és a civil
szervezetek összefogásával életké-
pes legyen a rendszer. Ennek a leg-
nagyobb akadálya a pénzhiány, és
ez a szórványmegyéket érinti a leg-
hátrányosabban, ahol több szem-
pontból is fontos, hogy működjön,
mert tulajdonképpen választ adna
arra a kérdésre, hogy a szórványban
miért adják román osztályba a ma-
gyar gyerekeket. A legtöbb szülő
azzal érvel, hogy így jobban érvé-
nyesül a gyerek az életben. Vegyes
házasságok esetén a lecke, házi fel-
adat elkészítése a gond, míg a har-
madik az, hogy nincs a közelben
magyar iskola. 

Balázs Botond, a medgyesi
RMDSZ elnöke ismertette az álta-
luk 2015-ben kezdeményezett
HOPSZ (Hosszabbított Program a
Szórványért) tervet, amelyet kísér-
leti jelleggel Beszterce, Hunyad és
Szeben megyében működtetnek, és
szeretnék kiterjeszteni Arad, Brassó
Máramaros és Fehér megyére is.
Egy felmérés alapján az említett hét
megyében 1700 „veszélyeztetett”

magyar anyanyelvű diák van, akiket
meg lehet „menteni”. A program lé-
nyege Medgyesen, hogy 12 óra
után, az oktatás befejeztével egy
osztályteremben megvárja a nevelő
a gyerekeket, majd közösen elmen-
nek ebédelni. Fél kettőtől közösen
készítik el a házi feladatot, majd kü-
lönböző készség- és közösségfej-
lesztő játékokat játszanak. A jogi
keretet ehhez egy egyezség bizto-
sítja, amelyet a MADISZ és az is-
kola kötött, a pluszórákat az
oktatónak a civil szervezeten ke-
resztül fizetik ki. 

A program alaposabb ismerteté-
sét követően több tanár hozzászólá-
sából kiderült, hogy számos
szórványtelepülésen (Beszterce,
Nagyenyed, Székelykocsárd, Déva)
sikeres a délutáni oktatás. Kiderült,
hogy mindenhol a sajátos helyzet-
nek megfelelően működtetik, és
nemcsak szórványban, hanem ott is,
ahol tömbmagyarság él, nagyobb
településeken is igény van erre.
Még számtalan gyakorlati kérdés
nincs tisztázva, többek között az,
hogy miként lehet kibővíteni, hosz-
szú távon finanszírozni a rendszert,
kik foglalkozzanak a délutáni okta-
tással (a tanárok vagy külön erre ki-
képzett nevelők), és miként lehet
ebből országos szinten összehan-
golt, koordinált rendszer? Hogyan
biztosítják a felek (iskola, önkor-
mányzat, civil szervezetek) a prog-
ram életképességét? Az is
elhangzott, hogy ehhez újfajta kon-
cepció kellene, amelyben az okta-
tást (sz. m.: társadalmi)
szolgáltatásnak kellene tekinteni.
Ehhez azonban csökkenteni kellene
az óraszámot, a kötelező (elméleti)
tantárgyak oktatását, és több teret
engedni a készségfejlesztő tevé-
kenységeknek, amelyekre lehetősé-
get adna az afterschool rendszer. A
legtöbb vitát kiváltó panelbeszélge-
tésen nagyon sok javaslat hangzott
el a rendszer javítására, ezért az
érintettek azt ígérték, hogy akár az
oktatási törvényt módosító javaslat-
tal is előállnak majd. A gond az,
hogy ismerve a romániai jogalkotó
folyamatot, ez igencsak elhúzódik,
így talán a működőképes példákat
követve kellene működtetni a rend-
szert, mert ez – főleg a szórványban
– életbevágóan fontos. 
Óvoda és bölcsőde program 

Horváth Anna, Kolozsvár alpol-
gármestere, az RMDSZ önkor-
mányzatokért felelős ügyvezető
alelnöke és Csép Éva Andrea parla-
menti képviselő a magyar kormány
óvoda és bölcsőde programját is-
mertették, illetve arról beszéltek,
hogy miért fontos számunkra az is-
kola előtti oktatási rendszer. 

Horváth Anna kimutatással iga-
zolta, hogy az országban eddig soha

nem tapasztalt „demográfiai mély-
repülés van”, és ez érzékenyebben
érinti a magyarságot, mint a többsé-
get. Mindezek ellenére aránytalanul
csökkentették a bölcsődékben a he-
lyeket. Míg 1989 előtt Romániában
90.000 hely volt, addig 1990-ben
már csak 70.000, míg a tavalyi
adtok szerint 20.000 a létszám. A
megváltozott életvitel miatt azon-
ban egyre többen vannak, akik már
a csecsemőnevelési időszak lejárta
után bölcsődébe adnák a gyereket.
Ezzel az a probléma, hogy költsé-
ges. Az előadó tudomása szerint 40
önkormányzat működtet bölcsődét,
a többi magán vagy egyházi tulaj-
donban van. Csép Éva Andrea el-
mondta, hogy tanulmányozva a
romániai rendszert, helyzetet, kide-

rült, hogy a bölcsődetörvény a kö-
telező gyermeknevelési időszakot
követő egy évet nem veszi figye-
lembe. Vagyis a 2 évet betöltött
gyerekek hároméves korig „rend-
szeren kívül vannak”. Így a szülők-
nek kell gondoskodniuk a
felügyeletről. Ezért törvénymódo-
sító javaslatot nyújtott be, ami a
bölcsődébe járó gyerekeknek – egy-
egy főre eső támogatást biztosít.
Mint ismertes, a parlament elfo-
gadta azt a javaslatot, miszerint
2030-ig kötelezővé kell tenni az
óvodai oktatást is (legalább két év).
Szabó Ödön hozzátette, az erdélyi
vállalkozói szférával folytatott
egyeztetéseket követően az
RMDSZ iktatta azt a törvénykezde-
ményezését, amely 1500 lejes adó-
jóváírást tenne lehetővé a
kisgyermekes szülőknek. A tervezet
egy másik fontos előírása értelmé-
ben a vállalkozóknak adóalap-csök-
kentést jelentene a duális egyetemi
oktatásban való részvétel. Eddig
csak a középfokú oktatás szintjén
írhatták le adóalapjukból – a tanin-
tézetben zajló elméleti oktatás mel-

lett – a cégeknél zajló gyakorlati
képzés költségeit.   

A tanácskozáson jelen levő 
Halász Ferenc, az RMPSZ orszá-
gos alelnöke ismertette a magyar
kormány által 2016-ban elindított
óvoda és bölcsőde program helyze-
tét. A Kárpát-medencére összesen
38 milliárd forintot szántak, ebből
7,5 milliárd Erdélybe kerül. Ebből
az összegből 2,6 fölött az RMPSZ
rendelkezik, a fennmaradt részt a
történelmi egyházak által fenntar-
tott óvodákra és bölcsődékre fordít-
hatják. A pénzt, pályázatok alapján,
négy nagyobb kategóriára költhetik.
Az egyik az infrastruktúra-fejlesz-
tés (óvodák, bölcsődék építése, bő-
vítése), a második a felszereltség, a
harmadik az épületekhez tartozó
udvarok elrendezése, játszóterek ki-
alakítása, a negyedik a pedagógu-
sok képzése. Eddig, az RMPSZ
koordinálásával, Erdélyben 19 be-
ruházási munkálatot indítottak el,
223 játszótér kialakítására kértek tá-
mogatást, négymillió forintot szán-
tak felszerelésekre, ebből 231
oktatási intézmény részesül, to-
vábbá az idén 21 helyszínen 12
módszertani konferencia volt a pe-
dagógusoknak, amelyeken közel
2000 óvónő vett részt. Az ismeretek
elsajátítása mellett mindenkinek
egy kis módszertani könyvcsomag
is jutott. A program első lépésben a
szórványvidékekre összpontosított,
a második lépésben, a 2018–2020-
as időszakban a tömbmagyarság
felé is irányul. További 23 beruhá-
zási és 14 játszótér-kialakítási ja-
vaslat érkezett, természetesen a
pályáztatást nem zárták le. 

Az új jogszabály szerint a bölcső-

dékben csecsemőgondozók (pueri-
cultori) kell dolgozzanak, ami a
kompetenciabesorolást illetően bő-
vebb feladatkörrel jár, mint a da-
dáké. Ám sem egyetemi, sem
pedagógiai líceumok szintjén nincs
még erre szakképzés. Hivatalosan
2019 szeptemberében indulhat lí-
ceum utáni (posztliceális) vagy
egyetemi szintű képzés, ezért az
RMPSZ felnőttoktató rendszeren
szeretne akkreditált csecsemőgon-
dozó szakot indítani. A konferen-
cián kapták a jelenlevők a jó hírt,
hogy a kormány (a tanácskozással
egy időben zajló) ülésén jóváhagyta
15 alkalmazottal egy magyar peda-
gógus-továbbképző központ létesí-
tését Nagyváradon. 

A felszólalók azt is hangsúlyoz-
ták, hogy ahol lehet, ott az önkor-
mányzatok fogjanak össze az
egyházakkal az óvodák, bölcsődék
fenntartásáért, és vonják be a szak-
területen működő civil szervezete-
ket is, mert csak közös
összefogással őrizhetjük meg okta-
tási rendszerünket a bölcsődétől az
egyetemig, ami megmaradásunk
fontos bástyája. 

Balázs Botond, Oltean Csongor és Novák Csaba Zoltán

A magyar szórvány napja (2.) 
A megmaradás kulcsa az oktatási rendszer erősítése 

Vajda György

Szabó Ödön, Kovács Irénke és Magyari Tivadar Fotó: Nagy Tibor

Csép Éva Andrea és Horváth Anna



Azok, akik az adókötelezett-
ségüket december 15-éig tör-
lesztik, 10%-os vagy 5%-os
kedvezményben részesülnek.

Azok a magánszemélyek, akik
2018. július 31-éig benyújtották az
egységes adóbevallási nyilatkozatu-
kat,  és december 15-éig törlesztik
az idei évre becsült adókötelezett-
ségüket, 5%-os kedvezményben ré-
szesülnek.

Hasonlóképpen, azok az adófize-
tők, akik 2019. március 15-éig tör-
lesztik adókötelezettségeiket,
5%-os kedvezményt kapnak a teljes
összegből, ha az adóbevallás elekt-
ronikus úton történt. 

Fontos, hogy az egységes adóbe-
vallást azok a magánszemélyek kell
kitöltsék és benyújtsák, akik egyé-

nileg vagy társulva jövedelemre
tesznek szert Romániában és/vagy
külföldön, és akik jövedelemadó és
kötelező társadalombiztosítási hoz-
zájárulás fizetésének kell eleget te-
gyenek. Azok a jövedelem nélküli
személyek, akik társadalom- és
egészségbiztosítást fizetnek, köte-
lező módon ugyancsak be kell
nyújtsák az egyéni adóbevallási
nyilatkozatot.

Az egységes adóbevallás hon-
lapja a https://declunica.anaf.ro/
címen elérhető a virtuális privát
szféra (SPV) révén a felhasználó-
név és jelszó birtokában  vagy digi-
tális bizonylattal, illetve az
e-guvernare.ro honlapon. 2019-től
az egységes adóbevallást az érvény-
ben lévő pénzügyi törvény értelmé-
ben online kell benyújtani. 

Azok a magánszemélyek, akik
számára a jövedelemadó vagy a tár-
sadalombiztosítás előző pénzügyi
évére számított adókivetési határo-
zatot kézbesítenek, 2019. június 30-
ig törleszthetik kötelezettségeiket.
Amennyiben  pedig 2018. decem-
ber 15-éig kifizetik az adókötele-
zettségeiket, 10%-os kedvez-
ményben részesülnek. 

Azok az adófizetők, akik a 2019-
es év elején az előző pénzügyi
évekre  kivetett egészségbiztosítás
véglegesítéséről kapnak értesítést,
2019. június 30-ig fizethetik ki az
adóilletéket. Ez esetben is 10%-os
kedvezményben részesülnek,
amennyiben 2019. március 31-ig
törlesztik  adókötelezettségeiket. 

A legtöbb jogrendszerben, így a
románban is, alapesetben a kerese-
tet azon városi bíróságnál (judecă-
torie) kell iktatni, amelynek
illetékességét az alperes (akit bepe-
reltek) lakcíme vagy – jogi sze-
mély esetén – székhelye alapozza
meg. Ennek méltányossági magya-
rázata van, hiszen akit perbe fog-
tak, azt tulajdonképpen
„támadják”, márpedig „hazai pá-
lyán” mindenki jobban és köny-
nyebben védekezik. Természetesen
az alapszabály alól, mint a jogban
általában, ebben az esetben is szá-
mos kivétel van. Ezek értelmében
bizonyos kereseteket nem az alpe-
res lakcíme vagy székhelye szerinti
bíróságoknál kell iktatni, illetve
nem mindig városi bíróságnál, attól
függően, hogy milyen természetű
keresetről van szó, valamint a per-
tárgy értékétől függően (a fellebbe-
zésekre megint más rendszer
vonatkozik).

Az alperesi lakhely hiánya ese-
tén a tartózkodási hely (reşedinţă)
vagy a képviselet (reprezentanţă)
az irányadó, azok hiányában pedig
a felperesi bíróság. Jogi személyt
ott is lehet perelni, ahol alegysége
van, ha az illető jogügyletet az al-
egységen keresztül kötötték meg.
Pl. ezért lehet a bukaresti székhe-
lyű bankokat a tisztességtelen
banki hitelszerződéses klauzulák
miatt – pl. svájci frankos hitel – ott
is perelni, ahol a szerződést meg-
kötötték. Ingatlanra vonatkozó per
esetén mindig az ingatlan elhelyez-
kedése szerinti bíróság az illetékes.
Hagyatéki per esetén az elhalálo-
zott örökhagyó utolsó lakhelye sze-
rint illetékes bíróság az illetékes.
Biztosítási per esetén a felperes
lakhelye, a biztosított tárgy helye
vagy a biztosított esemény megtör-
ténte szerint illetékes bíróságon
lehet iktatni a keresetet, a felperes
választása szerint. Ennek magyará-
zata, ugyanúgy, mint a bankoknál,
az, hogy a legtöbb biztosítótársa-
ság székhelye Bukarestben van, vi-
szont a szerződéseket a területi
egységeken keresztül (általában le-
ányvállalatokon – sucursala) kötik
meg, és nem lenne méltányos, ha
például egy temesvári biztosított
személy Bukarestben kellene pe-
reljen. Cégek a fogyasztókat,

ugyancsak a fenti meggondolásból,
mindig a fogyasztó lakhelye szerint
perelhetik. Az állam elleni pereket
a felperes lakhelye szerinti bírósá-
gon is be lehet adni. A fenti illeté-
kességek egy része kizárólagos –
vagyis más bíróságnál nem lehet
perelni –, mások pedig alternatí-
vak, vagyis a bíróság megválaszt-
ható. A fentiek mellett alternatív
illetékesség van a következő ese-
tekben, amikor nem csak az alpe-
resi bíróságon lehet perelni:
származás-megállapítási per esetén
a felperesi bíróság, eltartási per
esetén – pl. eltartás csökkentése –
az eltartó lakhelye szerinti bíróság,
szerződések esetén a végrehajtás
helye szerinti bíróság, bérleti szer-
ződés vagy telekkönyvi per esetén
az ingatlan elhelyezkedése szerinti
bíróság, fuvarszerződés esetén az
árufeladás vagy az áruátvétel helye
szerinti bíróság, váltó, csekk más
értékpapír esetén a fizetés helye
szerinti bíróság, károkozás esetén
a károkozás helye szerinti bíróság.
Szabálysértésekért viszont – plân-
gere contravenţională – az elköve-
tés helye szerint illetékes
bíróságnak van kizárólagos – tehát
nem választható – illetékessége.
Ha több bíróság egyszerre illeté-
kes, akkor a választás joga a felpe-
rest illeti meg. 

A perérték szerint meghatározott
hatáskör alapján minden 200.000
lej alatti pert a városi bíróságok
kell elbíráljanak, e fölött az érték
fölött pedig alapesetben a törvény-
székek. Meg kell jegyezni, hogy a
vagyonosztási pereket (függetlenül
attól, hogy hagyatéki, házastársi,
szerződéses vagy esetleg törvényi
vagyonközösségről van szó) érték-
től függetlenül mindig a városi bí-
róságoknál kell iktatni.
Alapesetben a városi bíróság a
fenti ügyek mellett első fokon még
dönthet a következő ügyekben: ki-
lakoltatási per, családjogi per,
anyakönyvi per, lakóközösségi
perek, határviták, szolgalmi jogi
perek (drept de servitute), birtokvi-
ták, kerítésviták, fel nem értékel-
hető jogviszony-módosítási perek.

Itt kell beszélni a romániai bíró-
sági rendszerről, amely négy szint-
ből áll: városi bíróság
(judecătorie), illetékességébe álta-
lában egy vagy több város és von-
záskörzetében lévő község
tartozik. Működhet elsőfokú bíró-

ságként a fentebb leírt esetekben
vagy első fokon eljáró fellebbviteli
bíróságként, de csak a közigazga-
tási szervek igazságszolgáltató
döntései esetén. A második szint a
törvényszék (megyei bíróság) – ro-
mánul tribunal –, amelynek illeté-
kessége egy-egy megyére terjed ki.
A törvényszék maga is eljárhat első
fokon azokban az esetekben, ame-
lyeket a törvény nem sorol kimon-
dottan más bíróságok hatáskörébe
– például 200.000 lej érték feletti,
nem vagyonosztási perekben –
vagy más, kimondottan ide sorolt
ügyekben, például munkajogi
perek, közigazgatási perek. Leg-
fontosabb feladata viszont a felleb-
bezések (apel) vagy
felfolyamodványok (recurs) elbírá-
lása a bíróságok első fokon hozott
határozatai ellen, attól függően,
hogy mit ír elő a törvény. A harma-
dik szint (nem fok) a táblabírósá-
gok (curte de apel) rendszere,
illetékessége minimum két me-
gyére szokott kiterjedni, pl. a Ma-
rosvásárhelyi Táblabíróság
illetékességébe két megye, Hargita
és Kovászna tartozik. A táblabíró-
ságok első fokon speciális közigaz-
gatási és pénzügyi ügyekben
járhatnak el a központi közigazga-
tási szervek döntései ellen, így tör-
tént meg az, hogy a MOGYE-
ügyben a Marosvásárhelyi Ítélő-
tábla az Oktatásügyi Minisztérium
hallgatását a MOGYE chartájának
szentesítéseként fogta föl, vagy
megsemmisítette Románia Kormá-
nyának azon határozatát, amellyel
ugyanebben az ügyben a magyar
orvosi kart hozta – volna – létre...
A táblabíróságok fellebbezéseket
bírálnak el a törvényszékek határo-
zatai ellen, illetve speciális esetek-
ben felfolyamodványokat is
elbírálhatnak. A negyedik szinten a
bukaresti székhelyű Legfelső Ítélő-
és Semmítőszék áll, melynek illeté-
kessége egész Románia területére
kiterjed, és amely felfolyamodvá-
nyokat, jogegységi határozatokat,
illetve jogértelmezési határozatokat
hoz, valamint más, a speciálisan ha-
táskörébe utalt ügyekben dönt. 

A szabály jelenleg a kétfokú
igazságszolgáltatás (első fok – fel-
lebbezés vagy első fok – felfolya-
modvány), kivételes esetben
azonban három fok is van: első fok
– fellebbezés – felfolyamodvány,
pl. egy 500.000 lej fölötti igényper-
ben a per a törvényszéken indul,
majd a táblabíróságon át a Legfel-
sőbb Ítélő- és Semmítőszéken „áll”
meg. 

(Folytatjuk)

A hivatások évében a XI. er-
délyi főegyházmegyei kreati-
vitásvetélkedő a hagyo-
mányokhoz híven minden is-
koláskorú gyereknek, fiatal-
nak próbál lehetőséget
biztosítani kreatív képessége-
inek versenyszerű bemutatá-
sára.

A vetélkedőre Marosvásárhe-
lyen, a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum és a
Keresztelő Szent János-
plébánia/Pro Vita Cristiana Alapít-
vány szervezésében kerül sor 2019.
április 12–13-án. 

A 12 versenykategóriában rajz,
fotó, naptár, plakát,
dombormű/körplasztika, irodalom,
szavalat, bábjáték/dramatizálás, rö-
vidfilm, vokális és hangszeres zene,

tánc és sport is megtalálható. Az ér-
deklődők bejelentkezését a 
kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-
címen várják a szervezők, s ugyan-
csak ezen a címen kérhetők további
információk is. 2019. február 15-ig
tart az előregisztráció, március 15-
én zárul a regisztráció megerősí-
tése, ameddig a jelentkezők
értesítést kapnak, hogy az általuk
választott versenykategória ponto-
san milyen időpontban kerül sorra.
A versenykategóriák közül – rajz,
fotó, naptár, plakát,
dombormű/körplasztika – a részvé-
telt helyettesítheti az alkotás elkül-
dése. Az irodalom, szavalat,
bábjáték/dramatizálás, rövidfilm,
zene, tánc, sport mint aktív ver-
senykategória a személyes jelenlé-
tet feltételezi.
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Az ingatlanok tulajdonosai felelősek 
A csúszásmentes járdákért 

Az első havazással egyidejű-
leg a marosvásárhelyi helyi
tanács 2008. évi 20-as számú
határozatának 11-es cikke-
lyére emlékeztet a helyi rend-
őrség vezetője.

Ennek értelmében az ingatlanok
tulajdonosai, ügyvezetői, bérlői köte-
lesek a járdákat, tetőket, teraszokat
stb. letakarítani a hótól és jégtől, az
eltömődött vízelvezető csatornák le-
folyóit pedig megtiszítani. A hókupa-

cokat az úttest mellé, a járda szélétől
30 cm-re kell helyezni, a csatornale-
folyók rését pedig szabadon hagyni,
de a járművek közlekedését sem sza-
bad akadályozni. A helyi tanácsi ha-
tározat értelmében a 100–500 lej
között kiszabható bírság megduplá-
zódhat, amennyiben ismételt kihá-
gást állapítanak meg a helyi rendőrök
– tudtuk meg Ioan Zosim Damas-
chintól, a helyi rendőrség vezetőjétől.
(pálosy)

XI. kreativitásvetélkedő

A polgári peres eljárásról 
A bírósági tárgyalás (V.)

Fotó: Iszlai Anna (archív)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

December 15-éig kifizetve
Öt- és tízszázalékos adókedvezmények



Marco Rossi szövetségi kapi-
tány szerint a magyar labda-
rúgó-válogatott játékosai
átérezték az utolsó két Nem-
zetek Ligája-mérkőzés fon-
tosságát.

Az olasz szakvezető az M1 aktu-
ális csatornának hétfőn arról be-
szélt, hogy a keret tagjai végig
nagyon koncentráltan készültek a
múlt heti, csütörtöki Észtország el-
leni és a vasárnapi Finnország elleni
hazai találkozóra, amelyeket egya-
ránt 2-0-s sikerrel zártak. „Megmu-
tatták, hogy mennyire vágynak a
győzelemre, meg akarták mutatni
mindenkinek, mennyire büszkék
arra, hogy felvehetik a válogatott
mezét, hogy igazán jó játékosok, és
hogy képesek elérni a céljukat” –

fogalmazott Rossi. Kiemelte: a fut-
ballisták motiváltak voltak, és sze-
rinte jól is játszottak.

Kitért rá, sok mindenen tudnak
még javítani, ám a játékosok a kez-
detektől próbálták a legjobbat nyúj-
tani. „Igazából csak egyszer nem
tudtuk hozni magunkat, azon a bi-
zonyos tallinni mérkőzésen Észtor-
szág ellen” – utalt az októberi,
3-3-as döntetlennel zárult találko-
zóra. „Egyébként az első, Finnor-
szág elleni találkozó óta
megmutattuk, hogy lépésről lépésre
tudunk fejlődni, úgyhogy nyugod-
tan mondhatjuk, elégedettek va-
gyunk.”

A magyar válogatott az utolsó két
Nemzetek Ligája-találkozóján be-
gyűjtött hat ponttal a C osztály 2.

csoportjának máso-
dik helyén zárt, így
bennmaradt, egyút-
tal maradt esélye
arra, hogy a Nemze-
tek Ligájából – si-
kertelen Eb-
selejtező esetén – ér-
dekelt legyen az Eu-
rópa-bajnoki rész-
vételért folyó küzde-
lemben.

A jövőre tekintve
elmondta, jövő va-
sárnap Dublinban ott
lesz az Európa-baj-
noki selejtezők sor-
solásán, amely
nagyon fontos ese-
mény. „Ha ilyenkor
van egy kis szeren-
csénk, több esélyt

kaphatunk a tovább-
jutásra. Meglátjuk
majd, milyen cso-
portba kerülünk, de

abban majdnem biztos vagyok,
megkapjuk majd Olaszországot” –
szögezte le. Kifejtette, utána a játé-
kosok figyelése lesz a feladata, ám
ez nagyon nehéz.

„A légiósok esetében majdnem
lehetetlen, de az itthon játszókkal
sem lesz könnyű dolgunk. Az őszi
szezon december közepéig tart, a
tavaszi pedig csak február máso-
dikán kezdődik. Most nagyjából
két hetünk marad, utána pedig
sokan elmennek majd téli edzőtá-
borokba Törökországba. Oda sze-
retnénk majd mi is elutazni, és
szeretnénk megnézni a csapatok
felkészülési mérkőzéseit is, hogy
lássuk, kitől mire számíthatunk” –
fejtette ki.

A marosvásárhelyi, víkendtelepi
Sportakadémia egyik pályáján tar-
totta Maros megyei válogatóját a
Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) U18-as edzői stábja az Er-
dély régióhoz tartozó marosvásár-
helyi Tricolor 11 kiválósági
labdarúgóközpont támogatásával,
amelyen Maros, Hargita és Ko-
vászna megyei klubok tehetséges,
2001-ben született labdarúgói vet-
tek részt edzőjükkel. Hasonló vá-
logatót a szövetség eddig
Karácsonkőn (a moldvai régió-
ban), Craiován (Olténia régió), Bu-
karestben (Ilfov) rendezett, a
következő válogatók színhelye
Jászvásár (Északi régió) és Arad
(Észak- és Nyugat-erdélyi régió). 

A marosvásárhelyi válogatóról
az Erdély régióért felelős szövet-
ségi edző, Hajnal Gyula a követke-
zőket mondta el lapunknak:
„célunk megtalálni a tehetséges,
2001-es születésű labdarúgókat –
akiket később is figyelemmel fog-
nak követni – , a legtehetségeseb-
bek – akik a két mai barátságos

mérkőzésen bizonyítottak – behí-
vót kapnak a korosztályos váloga-
tottba (ők jövőben U19-es
korosztályúak lesznek), amely
2019-ben a Kiválóságok Tornáján,
majd a korosztályos Európa-baj-
nokság selejtezőin vesz részt. 

A válogatót az U18-as váloga-
tott edzője, Laurenţiu Roşu tartotta
segédjével, ifj. Mihai Ianovschival,
a szakmai bizottság részéről id.
Mihai Ianovschi volt jelen. A szak-
embergárdát erősítette Budai
Barna referens edző, a helyi Trico-
lor 11 labdarúgó-akadémiát Fla-
vius Şomfălean edző, Ovidiu
Ceclan kapusedző és Horaţiu Ni-
colae erőnléti edző képviselte –
mondta el Hajnal Gyula. 

Arra a kérdésre, hogy Marosvá-
sárhelyről milyen csapatok leg-
jobbjai vettek részt a
rendezvényen, az egykori AS Ar-
mata egykori kiváló labdarúgója
ezt felelte: „Vásárhelyről a Szász
Albert Sportlíceumtól, a CSM-től,
a Kindertől és az MSE-től jöttek a
fiatal labdarúgók edzőikkel, a Tri-
color 11 labdarúgó-akadémiáról
nyolc gyerek volt jelen a 20 közül,

de ők korábban már voltak korosz-
tályos válogatottak”.

Hajnal Gyula kiemelte: egy év
alatt a helyi labdarúgó-akadémia
25 játékosa került felsőbb szintre,
vagyis az első három szintű hazai
bajnokságban folytatja a labdarú-
gást, például Ovidiu Horşia (Aca-
demica Clinceni, 2. liga) – aki
egyben a román korosztályos válo-
gatott tagja – , Vita Dániel és Csala
Róbert, ők a 2002-es magyar válo-
gatottban szerepelnek. 

– Nagyon fontos ez az akadé-
miarendszer minden hazai megye
futballéletében, de nagyon nehéz a
fenntartása, hiszen sok pénzbe
kerül. Ez a 44 gyerek, aki ma részt
vett a válogatón, kevés, mintegy
400 gyerek kellene hogy legyen,
mint hajdanán. Egyébként Maros-
vásárhely az egyik olyan hazai lab-
darúgóközpont, ahol minden
szempontból maximális támoga-
tást kapnak az ifjú labdarúgók: jó
képzésben van részük, megértéssel
viszonyul a Szász Albert Sportlí-
ceum igazgatósága, tanári kara,
ahol a gyerekek iskolába járnak” –
fejezte be gondolatát Hajnal. 

Arad és a Nagyváradi Crişul
után a Kolozsvári Polit is le-
győzték mindkét mérkőzésen
a Marosvásárhelyi CSM vízi-
labdázói az 5. kétmérkőzéses
forduló keretében. Ezzel tíz
meccs után hat győzelme van
Eduard Andrei edző csapatá-
nak, ami – valljuk be – sokkal
jobb mérleg, mint amire egy
újonctól számítani lehetett.

Szűknek bizonyult a víkendtelepi
úszósátor a szombat esti első talál-
kozón, egyetlen ülőhely sem maradt
szabadon, többen állva nézték végig
a mérkőzést. A csapatok lámpaláza-
san kezdtek, sok hibával játszottak,
így az első negyedben nem esett
gól. Ezt követően azonban a CSM
megtörte a jeget, de Kolozsvár két-
szer is egyenlített a nagyszünetig,
sőt, vezethetett is volna, ha nem
hagy ki egy ötméterest. Igaz, a
CSM is kihagyott egy tiszta ziccert,
a kapussal egyedül.

A harmadik negyed volt az, ami-

kor döntően elhúzott a házigazda,
néhány gyors akcióval meglepve az
ellenfelet. A negyedik játékrészben
kissé kaotikussá vált a játék, de
ebből is a CSM jött ki jobban.

Vasárnap szerényebb érdeklődés
mellett játszották a második mecs-
cset, és érdekes módon ez is gól nél-
küli első negyeddel kezdődött. Most
azonban a CSM nem várta meg a
nagyszünetet, hogy elhúzzon, és 
3-0-nál egy ziccert is hibázott. Ko-
lozsvár a negyed végén szépített, és
akár egy gólra is feljöhetett volna,
ha Dochian nincs a helyén. A har-
madik negyed hasonlóan alakult,
így Andrei Eduard megengedte ma-
gának, hogy minden tartalékot be-
küldjön a negyedik játékrészben. Az
utolsó három gólt így a vendégcsa-
pat szerezte, a végeredménnyel azt
sugallva, hogy a meccs szorosabb
volt, mint az első, pedig a második
találkozó dőlt el korábban.

A férfivízilabda-bajnokság kö-
vetkező fordulójában a marosvásár-
helyi csapat a sokszoros bajnok,
jelenleg ezüstérmes Nagyváradi
CSM Digi otthonába látogat. 

Kolozsvár ellen is nyertek a vízilabdázók
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Bálint Zsombor

Czimbalmos Ferenc Attila

Zverev 
a férfitenisz-
világbajnok

Két szettben legyőzte a világelső szerb Novak
Djokovicot a német Alexander Zverev a londoni
ATP-világbajnokság vasárnapi döntőjében.
Német teniszező Boris Becker óta nem ért el ek-
kora sikert. Zverev a találkozó első játszmájában
egy, a másodikban három alkalommal vette el
Djokovic szervagémjét, aki csak egyszer tudott
brékelni – 6:4, 6:3 lett a vége.

Fotó: Evening Standard

U18-as válogatót tartottak Marosvásárhelyen 

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-Szuperliga, 5. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Poli

9-4 (0-0, 2-2, 3-0, 4-2) és 9-6 (0-0, 3-1, 3-1, 3-4)
Marosvásárhely, víkendtelepi úszósátor, 200, illetve 130 néző. Vezette: Radu

Matache (Bukarest), Petre Gepian (Nagyvárad).
CSM: Dochian, Iacob – Bindea Paul (0/1), Bindea Raul (1/0), Filimon (1/0), Buda

(1/0), Magyary Előd (0/0), Cristian (1/0), Iudean (3/2), Jiganea (0/3), Gheorghe (0/2),
Magyari Dávid (0/-), Chiriacov (1/-), Itul (1/0), Alexandrescu (1/1), Szatmári (-/0),
Dincă (-/0).

Poli: Culacichin, Terean – Silav (0/3), Codilă (1/0), Seichei (0/0), Birinki (0/0),
Muntean (1/0), Tanţău (0/0), Câmpean (0/0), Cristescu (0/0), Paleacu (0/1), Cobilean
(2/2), Miron (0/0), Mureşan (0/0), Baraş (0/0).

Eredményjelző
A férfivízilabda-Szuperliga 5. fordulójában a következő eredmények születtek:

Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Poli 9-4 és 9-6, Bukaresti Steaua – Bukaresti
Dinamo 15-12 és 10-7, Aradi AMEFA – Nagyváradi Crişul 7-8 és 7-3, Bukaresti
Rapid – Brassói Corona Sportul Studenţesc 6-12 és 6-18, A Nagyváradi CSM Digi
állt.

Szalai szerint nem szabad utólag sajnálkozni
Szalai Ádám szerint nem szabad utólag sajnálni, hogy a magyar lab-

darúgó-válogatott csak a második helyen zárt a Nemzetek Ligájában.
A vasárnap a finnek elleni csoportzárón is eredményes csatár elmondta,
nagyon rossz időben jött a kapitányváltás az együttesnél, hiszen Marco
Rossinak Georges Leekens menesztését követően mindössze öt napja
volt arra, hogy felkészítse az együttest, amely végül 1-0-ra kikapott
Finnországban a sorozat első fordulójában. „Azt gondolom, beáldoztuk
annak, hogy a csapat felvegye azt a rendszert, amit a mostani kapitány
elvár. Aztán azon meg lehet gondolkozni, mi lett volna, ha lett volna
ideje néhány barátságos mérkőzésen felkészülni” – tette hozzá a Hof-
fenheim magyar támadója.

Továbbjutott a holland csapat
A hollandok a hajrában mentették 2-2-es döntetlenre a német lab-

darúgó-válogatott elleni hétfői összecsapást a Nemzetek Ligája A osz-
tályának 1. csoportjában, ezzel biztosítva első helyüket és
továbbjutásukat. A portugáliai négyes döntőn a hollandokon és a házi-
gazdákon kívül a svájci és az angol válogatott vesz részt.

A C osztály 3. csoportjában a norvégok zártak az élen, Bulgáriát
megelőzve. A bolgárok a skandinávok és a harmadik helyen végzett
ciprusiak ellen hét pontot gyűjtöttek, míg ebben az osztályban szintén
csoportmásodik magyar válogatott riválisai közül az első finn és a har-
madik görög ellen összesen hat pontot gyűjtött. Így Marco Rossi szö-
vetségi kapitány együttese már biztosan nem lehet a legjobb
csoportmásodik, azaz a négy győztes és a bolgár válogatott közül ket-
tőnek az Európa-bajnoki selejtezősorozatból kell kiharcolnia a részvé-
telt, hogy a Nemzetek Ligájából – sikertelen Eb-selejtező esetén –
érdekelt legyen az Eb-részvételért folyó küzdelemben.

Eredmények:
* A osztály: 1. csoport: Németország – Hollandia 2-2; a végeredmény: 1. (és

továbbjutott) Hollandia 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. (és kiesett) Németország 2
* B osztály: 1. csoport: Csehország – Szlovákia 1-0; a végeredmény: 1. (és

feljutott) Ukrajna 9 pont, 2. Csehország 6, 3. (és kiesett) Szlovákia 3; 4. csoport:
Dánia – Írország 0-0; a végeredmény: 1. (és feljutott) Dánia 8 pont, 2. Wales 6, 3.
(és kiesett) Írország 2

* C osztály: 3. csoport: Ciprus – Norvégia 0-2, Bulgária – Szlovénia 1-1; a
végeredmény: 1. (és feljutott) Norvégia 13 pont, 2. Bulgária 11, 3. Ciprus 5, 4. (és
kiesett) Szlovénia 3

* D osztály: 1. csoport: Georgia – Kazahsztán 2-1, Andorra – Lettország 0-0; a
végeredmény: 1. (és feljutott) Georgia 16 pont, 2. Kazahsztán 6, 3. Lettország 4
(2-6), 4. Andorra 4 (2-9); 4. csoport: Macedónia – Gibraltár 4-0, Liechtenstein –
Örményország 2-2; a végeredmény: 1. (és feljutott) Macedónia 15 pont, 2. Ör-
ményország 10, 3. Gibraltár 6, 4. Liechtenstein 4

Rossi: A játékosok átérezték az utolsó két meccs fontosságát

A győztes magyar válogatott játékosai köszöntik a szurkolókat a labdarúgó Nemzetek Ligája csoportkörének
utolsó fordulójában játszott Magyarország – Finnország mérkőzés végén a budapesti Groupama Arénában 2018.
november 18-án. Magyarország 2-0-ra győzött. MTI/Koszticsák Szilárd



Álláshirdetés
Szováta Város Polgármesteri Hivatala

– Fő út 155. szám, tel. 0265/570-218, fax: 0265/570-524, 
e-mail: sovata@cjmures.ro – 

versenyvizsgát hirdet 
egy I. besorolású, segéd szakmai fokozatú tanácsadói  állás betöltésére, meghatározatlan időre, a kö-

zönségszolgálati osztályra, a polgármester szakapparátusa keretében.
1. A versenyvizsga három részből áll: dossziéválogatás, írásbeli vizsga és állásinterjú.
2.  A pályázati iratcsomót a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított

20 munkanapon belül lehet benyújtani.
– az írásbelire december 19-én 10 órakor kerül sor a hivatal nagytermében;
– az állásinterjú az írásbeli eredményének közlése után legtöbb öt nappal lesz
Részvételi feltételek: 
– az 1999. évi 188-as, kibővített és módosított, újraközölt törvénynek  a köztisztviselők státusára vonat-

kozó 54-es cikkelye által előírt általános feltételek
– a köztisztségviselőkre vonatkozó  sajátos előírások
– felsőfokú végzettség licencdiplomával  vagy ezzel egyenértékű tanulmányok a gazdaságtudományok

terén, közigazgatás szakirány
– legkevesebb egy év szakmai tapasztalat
A beiratkozási dossziét a polgármesteri hivatal 4-es irodájában lehet benyújtani, és a következőket kell

tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény (a vizsgabizottság titkárságán kérhető);
b) önéletrajz (európai modell);
c) a személyazonossági igazolvány másolata;
d) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek, iratok másolata;
e) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő;
f) a háziorvos által kibocsátott, hat hónapnál nem régebbi egészségügyi bizonylat, ami igazolja, hogy a

jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) erkölcsi bizonyítvány;
h) saját felelősségre tett nyilakozat, hogy nem volt a titkosszolgálat munkatársa vagy kollaboránsa.
A másolatok mellett a vizsgabizottságnak az eredeti aktákat vagy  hitelesített másolatokat  is be kell mu-

tatni. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.

Fülöp László Zsolt polgármester

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás a Tudor negyedben. Tel.
0748-020-982. (11443-I)

ELADÓK 100-250 kg közötti disznók. Tel.
0754-895-544, 0265/323-361. (2131)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (11224)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, 50 m2. Ár: 50.000
euró, alkudható. Tel. 0722-728-117,
0728-444-137. (2-I)

OLCSÓN eladó 120 db magyar nyelvű
könyv, egy 48-50-es méretű fekete
karakülbunda, egy Tohan márkájú
férfikerékpár. Érdeklődni a 0365/444-393-
as telefonszámon délután 5-8 óra között,
november 26-ig. (2153)

ELADÓ Vario 5-ös váltóeke. Tel.
0745-404-666. (3-I)

TÁRSKERESÉS

NEM VÁGYOM a világ csillogására,
csak egy emberi lélek melegségére.
43 éves, elvált, káros szenvedélyektől
mentes, anyagilag stabil férfi keresi
társát egy korban hozzá illő, független
vagy elvált, optimista és családcent-
rikus hölgy személyében Marosvá-
sárhelyről vagy környékéről.  SMS:
0740-898-516. (2157-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe, C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsemperakás.
Tel. 0751-471-965, 0726-638-909.
(2133)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserép-
forgatást, levelek összeszedését,
szemételhordást, tetőjavítást. Nyug-
díjasoknak 30% kedvezmény. Tel.
0743-799-833. (11416)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk a
cserefalvi FÜLÖP JAKABRA
halálának 42. évfordulóján.
Manyi és családja. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
dédnagyapa, após, rokon, szom-
széd és jó barát, a gyulakutai 

id. DÖNGÖLŐ JÁNOS 
hosszú betegség után 88 éves
korában csendesen megpihent.
Temetése  folyó hó 22-én, csütör-
tökön 13 órakor lesz a gyulakuti
ravatalozóból, református szer-
tartás szerint. 

A gyászoló család. (2-I)

Mély fájdalommal veszünk bú-
csút a szeretett testvértől, sógor-
nőtől, nagynénitől, 

FÜLÖP BALÁZSNÉTÓL 
szül. GAGYI MARGIT. 

Emlékét kegyelettel őrizni fogjuk. 
Testvére, Gagyi Imre, sógornője,

Marika és unokaöccsei: Imre 
és István. 

Nyugodjál békében, 
drága jó testvérem! (5-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott és
minősített cégek tudomására hozza, hogy 2018. december 6-án nyílt
árverésen 2019-ben kitermelhető, lábon álló fát értékesít. Az
árajánlatokat legkésőbb 2018. december 5-én 15 óráig kell benyújtani a
közbirtokosság Szováta,  Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az
árajánlatok elbírálása 2018. december 6-án 10 órai kezdettel, az
ajánlattevő cégek jelenlétében történik a közbirtokosság székhelyén. Az
árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, valamint az árveréssel kapcsolatos
egyéb tudnivalók a közbirtokosság fenti címén, valamint a 0744-610-213-
as és a 0744-248-686-os telefonszámon hozzáférhetők. (20696)

Kolozsváron, a Református
Kollégiumban november 17-
én tartotta a közgyűlését a
Romániai Magyar Dalosszö-
vetség, Tóth Guttmann
Emese elnökletével. Fel-
idézte, hogy a szövetség
1921-ben alakult Brassóban,
és 1948-ig működött. 1990
után alakult újra.

Célja akkor is az volt, és most is
az, hogy a zenei együttesek, ének-
karok, zenekarok országos keretbe
tömörüljenek, ápolják a magyar
dalt, a zenei irodalmat, valamint a
baráti kapcsolatot hazai és külföldi
együttesekkel. A szövetség vezető-
sége minden évben hat díjat oszt ki
az együttesek között.

A Jagamas János-díjat Jakab
Árpád, a sepsiszentgyörgyi Cantus
firmus vegyes kar vezetője kapta a
belföldi és külföldi szereplések ju-
talmául. A közgyűlésen jelen volt a
kórus, és két művet szólaltatott
meg: Szokolay Sándor: Ima a ha-
záért (archaikus himnusz), Kodály
Zoltán: A szép énekszó múzsájá-
hoz.

A Guttmann Mihály emlékére
létrehozott díjat az kaphatja meg,
aki a legtöbbet tesz a közösség

szervezéséért, összetartásáért. Ezt
a díjat az idén a Sepsiszentgyör-
gyön élő Botos Ferenc vehette át,
aki jelvénygyűjtő, bélyeggyűjtő
szenvedélye mellett a kórusok,
együttesek működéséről szóló ada-
tokat is összegyűjtötte.

A Jagamas János-díjat Palocsay
György, a kolozsvár-monostori ka-
tolikus egyházközség kántori, kar-
nagyi munkásságáért vette át.

A Zsizsmann Rezső-díjat Nagy
Leventének, a székelykeresztúri fú-
vószenekar vezetőjének adták, aki
számos találkozón vett részt zene-
karával belföldön és külföldön.

A Márkos Albert-díjat a Szilágy-
bagoson élő Szabó Boglárka kapta
kántori szervezői, kórusvezetői,
mandolinzenekari munkásságáért.
Lelkesen ápolja az ott született Bir-
talan József zeneszerző emlékét és
népszerűsíti a Birtalan Judit által
megjelentetett Ha folyóvíz volnék
című kórusgyűjteményt.

A Seprődi János-díjat Korona
Júlia vette át. Parajdon él, és 50 éve
hűségesen szolgálja a közösségét.

Az Életműdíjat – post mortem –
Kovács Andrásnak ítélték oda, öz-
vegye, Kovács Emese és lánya vet-
ték át. A dalosszövetség alapító

tagja volt, a róla szóló beszámoló-
ban felvillant a tanár, az ember, aki
olyan sokat tett a zenei élet gazda-
gításáért. Kórusokat szervezett,
voltak évei, amikor öt kórusa volt,
megalapította a Nagy István ifjú-
sági vegyes kart, 17 évig vezette a
Vártemplom Psalmus kórusát, éve-
ken át szervezte a Bárdos Lajos–
Nagy István fesztivált. Gyakorlati
tanácsok karvezetőknek című kö-
tete útmutató, tanácsadó azoknak,
akik a karvezetés tudományában
akarnak eligazodni. 

A második kötete a zeneszerzőt
mutatja be, e kötet 15 vegyes kari
művet tartalmaz, népi szöveg,
Moldvay József, Tompa László és
Kányádi Sándor verseire.

A közgyűlés közös ebéddel foly-
tatódott, majd délután a Cantus Fir-
mus kórus hangversenyével zárult.

A közgyűlést megtisztelte jelen-
létével Sándor Imre, a Psalmus 91.
évében levő tiszteletbeli kórustagja
is.

Figyelmünket lassan 2021 felé
fordítjuk, mert akkor lesz 100 éves
a Romániai Magyar Dalosszövet-
ség.

Murár Mária
zenetanárnő

A Romániai Magyar Dalosszövetség közgyűlése
Életműdíj Kovács Andrásnak

Büntetést rótt ki a Kovászna
megyei prefektusi hivatal
Nagybacon polgármesteri hi-
vatalának vezetőségére,
mert az fekete gyászszalagot
kötött a román nemzeti zász-
lóra – közölte kedden Sebas-
tian Cucu prefektus. 

„Nagybaconban az elmúlt na-
pokban Románia nemzeti zászlaját
egy fekete szalaggal tűzték ki.
Nemhivatalos forrásból úgy érte-
sültem, hogy elhunyt a polgármes-
teri hivatal egyik alkalmazottja,
amiért ezúton részvétemet fejezem
ki, de ilyet akkor sem lehet tenni.
(...) A polgármestert megbírságol-
juk ezért a tettéért, mert nem en-
gedhetjük meg, hogy így tűzzék ki
a nemzeti zászlót. Tudom, hogy a

szokásjog ezt írja elő, mert már
számtalanszor beszéltünk erről a
sepsiszentgyörgyi városházán is, ki
lehet tenni azt a fekete zászlót,
mert tudom, hogy ezt kéri a hagyo-
mány, de nem ily módon. Máshova
kell tenni, nem a nemzeti zászló
mellé” – mondta Cucu, hozzátéve,
hogy sehol nincs a törvényben uta-
lás arra, hogy fekete gyászszalagot
lehetne kitűzni a nemzeti zászlóra.
A prefektus hozzátette, azt fontol-
gatja, hogy körlevélben hívja fel a
megye polgármestereinek figyel-
mét a törvényre. Simon András,
Nagybacon polgármestere az
Agerpres hírügynökség megkere-
sésére azt nyilatkozta, nem szándé-
kozott megsérteni a román nemzeti
zászlót. „Bolhából elefántot csinál-

tak. Sajnálom a történteket. Az el-
hunyt hölgy harminc évet dolgo-
zott a polgármesteri hivatalban,
főkönyvelő volt nálunk, tehát a
román állam tisztviselője volt.
Amióta világ a világ, az a szokás,
hogy ha valaki meghal, kitűzzük a
fekete zászlót. Mindig így tettük ki,
a zászlóra. Nem is én tettem ki,
hanem a takarítónő. Amikor visz-
szatértünk a temetőből, megkere-
sett a prefektus küldöttje, hogy ez
így nincs jól. (...) Nem vezérelt
rossz szándék, távol áll ez tőlünk.
Nem vagyok szélsőséges, hű ál-
lampolgár vagyok, sajnálom, hogy
így értelmezték, nem ez volt a
szándékom” – mondta az Agerpres
hírügynökségnek Nagybacon pol-
gármestere. (Agerpres)

Gyászszalagért róttak ki bírságot



MAROSVÁSÁRHELYI CÉG IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZE-
TET alkalmaz. Az önéletrajzokat a fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-
mail-címre várjuk. Tel. 0748-380-520. (62970-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETOR-
SZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE.
Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepna-
pokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony idejére. A havi bérből a
cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefon-
számon várunk:  0757-183-185. (62778-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőproblémák); bőrgyógyászat; ne-
urológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, és szeretnél a tesztelő csapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a
cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (62948-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására.  Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség!  Az önélet-
rajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62948-I)

VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL,
KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL FOGLAL-
KOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Je-
lentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen
vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet. (62950-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KISEGÍTŐ
SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-681-130. (20716)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Tel. 0744-644-026. (20716)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz attesztáttal rendelkező SO-
FŐRT 7,5 tonnás kamionra. Ajánlatunk: jó bérezés, rugalmas időbe-
osztás. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0744-500-962. (20693)

A GRANADA PRODCOM KFT. a Primăverii utcai Delicatesse cuk-
rászlaboratóriumba alkalmaz CUKRÁSZT és KISEGÍTŐ SZEMÉLY-
ZETET. Érdeklődni személyesen vagy a 0746-985-481-es telefonon
8-16 óra között. (10755-I)

KANADAI MUNKALEHETŐSÉG BELSŐÉPÍTKEZÉSBEN!
Többéves tapasztalattal rendelkező, megbízható, munkájára igényes
PROFI BURKOLÓT (CSEMPÉZŐT), PROFI GIPSZKARTONOST,
SEGÉDMUNKÁST keresünk. Motiváló fizetés tapasztalat és teljesít-
mény alapján. A szállás biztosítva van. Egész évben van munka. Útle-
vél, jogosítvány szükséges. Érdeklődni 11–17 óra között a
0755-933-990-es telefonszámon lehet. (sz.-I)

A DIXIFLOR CÉG alkalmaz TAKARÍTÓNŐT, INGATLANKÖZ-
VETÍTŐT és TITKÁRNŐT. Tel. 0722-728-117, 0728-444-137. (1-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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alkalmaz
mechanikai karbantartás-felügyelőt 

valamint villamossági és automatizálási karbantartás-felügyelőt

Elvárások:
• Középfokú szakvégzettség/mesteriskolai szakvégzettség/posztliceális 
szakvégzettség a mechanika/elektromechanika/automatizálás terén;

• Középfokú számítógép-kezelési ismeret;
• Csapatszellem;
• Kommunikációs képesség

Munkaköri leírás
• Biztosítja és figyelemmel kíséri a karbantartási munkálatok menetét;
• Felettesével együtt felméri a berendezések műszaki állapotát;
• A karbantartási munkákra vonatkozó megelőző jellegű 
és javító szándékú tevékenységeket javasol;

• Előkészíti és biztosítja a karbantartási munkálatokhoz szükséges 
nyersanyag- és cserealkatrész-ellátást;

• Együttműködik a platformon lévő cégekkel a karbantartói munkálatok 
elvégzése érdekében.

Amit ajánlunk:
• Vonzó bércsomag;
• Étkezési utalványok;
• Szabadságpénz;
• Egészségügyi csomag;
• Sportolási lehetőség (saját sportteremhez való hozzáférés)
• Belső fejlesztési programok.

Az önéletrajzokat a recrutare@azomures.com e-mail-címre lehet elküldeni, 
valamint be lehet nyújtani az Azomureş Dózsa György utca 300. szám alatti
székhelyén.

Bővebb tájékoztatás a 0372-482-921-es telefonszámon, 
az Azomureş munkaerő-toborzó szolgálatánál.  

MAROS MEGYEI TANÁCS

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS a DJ 154E Szászrégen (DN15) – Görgényoroszfalu – Görgény-
sóakna – Görgényadorján – Görgényszentimre (DJ153C) megyei út egy szakaszának ki-
szélesítésére vonatkozó projekt tulajdonosaként értesíti az érdekelteket, hogy a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a beruházás környezeti hatását vizsgálva azt a
döntést hozta, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmány készítése ennek a pro-
jektnek az esetében, amelyet Görgényoroszfalu község kül- és belterületén, Görgény-
oroszfalu és Görgénysóakna falvakban fognak kivitelezni a DJ 154E megyei úton. 
A besorolásra vonatkozó döntés és ennek indoklása tanulmányozható a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám), hét-
főnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint az intézet hon-
lapján: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén nyújthatják
be észrevételeiket a jelen hirdetés megjelenésétől számított 5 napon belül. 

Péter Ferenc                                           Paul Cosma
ELNÖK                                                JEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK



A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér 

versenyvizsgát szervez 
egy REPÜLŐTÉRI BIZTONSÁGI 

SZAKFELÜGYELŐI állás betöltésére 
– COR-kód 215312 –, 
meghatározatlan időre. 

A versenyvizsga időpontja: 
november 29., 10 óra. 

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. 

A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér 

versenyvizsgát szervez 
egy REPÜLŐTÉRI BIZTONSÁGI 

ŐRI állás betöltésére 
– COR-kód 315509 –, 
meghatározatlan időre. 

A versenyvizsga időpontja: 
december 3., 10 óra. 

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. 
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


