
A Kultúrpalota homlokzatának, Tükörtermének, orgonájának
felújítása uniós projekt révén valósul meg, összértéke 6 és
fél millió lej. A munkálatot a Romconstruct ploieşti-i cég
nyerte el. A marosvásárhelyiek láthatják, hogy az épületet
hónapok óta felállványozták, de a munka szünetel. Mi törté-
nik tulajdonképpen? Erre a kérdésre kerestük a választ a Soós
Zoltán múzeumigazgatóval és Fülöp Tímea igazgatóval folyta-
tott beszélgetésünk során. 

– A Kultúrpalota hónapok óta felállványozva áll, a járókelők tapasz-
talhatják, hogy ennek ellenére nem dolgoznak rajta. Mi történik? 

– Az uniós finanszírozású felújítás során a Kultúrpalota tetőzetét, hom-
lokzatát, a Tükörtermet és az orgonát újítják fel. Május óta a homlokzaton
ott az állvány, de haladás majdnem semmi. Ennek oka a szakemberhiány.
A tetőn haladtak, körülbelül a bádogcsere felénél tartanak, a cseréphez
még nem értek el. A projektmenedzser látja át a Kultúrpalota felújításá-
nak menetét.

Pácban vannak
Az első elnökválasztási forduló lázában nem kapott akkora figyel-

met, mint érdemelt volna egy olyan kérdés, ami közvetlenül sokkal
nagyobb befolyással lesz az életünkre annál, mint hogy ki üldögél fi-
kuszként, vagy virít bolondgombaként az elnöki székben. Ez az ál-
lamháztartási hiány, és a helyzet több mint rossz.

A deficit ügyében a jegybank elnöke és a kormányfő is nyilatkozott
a napokban. Arra reagáltak, hogy az Európai Bizottság prognózisa
szerint idén 3,6, jövőre 4,4, két év múlva pedig 6,1 százalékosra nőhet
az államkasszának a bruttó nemzeti össztermékhez viszonyított hiá-
nya, a tervezett bér- és nyugdíjemelések miatt. Az itthoni illetékesek
szerint ekkora hiány semmiképp nem következhet be, csakhogy sem-
milyen megoldás nincs a kezükben ahhoz, hogy amit mondtak, azt
komolyan is lehessen venni.

Azt, hogy a már törvénybe foglalt illetményemelések ne okozzanak
akkora hiányt, két módon lehet elkerülni. Az egyik, hogy a költség-
vetési bevételek hangsúlyosabban növekedjenek a béreknél, amihez
egy csodálatos gazdasági teljesítmény mellett még az is kellene, hogy
az adóhatóság eredményesebben hajtsa be az állam járandóságait.
Az európai országok adóbevételei a bruttó össztermék viszonylatá-
ban 40%-os átlag felé járnak, mi a sor végén kullogunk 27% „telje-
sítménnyel”. Ez az egyetlen tényező, amin a kormány a nem létező
parlamenti hátterével tudna változtatni. A gazdaság jobb működésé-
hez már a törvénykeretre is ráférne egy alapos változtatás, ahhoz 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

2019. november 13., szerda 
LXXI. évfolyam 
260. (20341.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Benedek István

Mezey Sarolta

Támasz az érintett
családoknak
Mezei Borbála, a Caritas Korai Ne-
velő- és Fejlesztőközpontjának szak-
embere lapunknak elmondta,
rendezvényükkel a koraszülött babás
családokat szeretnék felkarolni, je-
lezni, hogy sokan vannak, akik 
együttéreznek velük, és akiknek a se-
gítségére számíthatnak. 
____________4.
Zsinagógán
villámhárító? 
November 6-án, szerdán este is két

könyvbemutató volt, lehetett válasz-
tani. Aki Dubb László Zsinagógán
villámhárító? című novelláskötetének
bemutatójára voksolt, nem bánta meg,
mert a várost jellemző, eltűnőfélben
levő szellemiség hangulatában találta
magát. 
____________5.
15. erdélyi
agrártudományi
konferencia
A tanácskozás célja az erdélyi agrá-
rium helyzetének felvázolása, ugyan-
akkor szeretnék megismertetni az
érdeklődőkkel az agrárium társadalmi
szerepét és körvonalazni ennek a je-
lenlegi elvárásokhoz igazodó feladatát. 
____________6.

Fotó: Nagy Tibor

Lassan halad a Kultúrpalota felújítási projektje

Áll a munka



Folyik a járdaépítés Sóváradon,
s ez nem csupán pozitívumként
említhető meg, különböző visz-
szásságokra is ráirányítja a fi-
gyelmet.

Az önkormányzat 64 ezer eurót
nyert a Kis-Küküllő térségi Leader
program egyik pályázati kiírásán, hogy
járdát építsen a falut átszelő 13A or-
szágút mentén. A 120 ezer euró összér-
tékű beruházás szeptemberben kezdő-
dött el, 792 méter járda és 300 méter
fedett sánc épül az út két oldalán a
templomtól a Görög utcáig. A járdát a
rendőrségig építik meg, ott gyalogátjá-
rót alakítanak ki, hogy a kisgyerekek is
biztonságosan eljuthassanak a főút és
a Bekecsen átvezető 151. számú me-
gyei út kereszteződésénél található
óvodába. Az összefüggő járdát a követ-
kező év közepéig kell elkészíteni – tud-

tuk meg Biró Csaba polgármestertől.
A falu beépített része alatt elterülő

ókori római katonai erődítmény okán
ezt a beruházást is lassítja, hogy az
egykori vár területén ásatást kell vé-
gezni a nyomvonalon, míg a területen
kívül régészeti felügyelet szükséges. A
fedett sáncok kialakítása előtt 70 cen-
timéter mélyre kell leásni, ha semmi
nem kerül a felszínre, engedélyt adnak
a vízelvezető betonozására, míg a
járda vonalán csupán 20 centiméteres
réteget kell eltávolítani.

A járdaépítés kapcsán ismét szóba
került a sóváradiak állandó problé-
mája, a Vár-patakon átvezető híd kar-
zatának hiánya. Ugyanis egy több éve
történt balesetben a híd betonkarzatát
tönkretették, és a helyébe került fém-
korlátot is leverték egy év után egy
újabb balesetben. Azóta az országút-
kezelő hatóság semmivel nem helyet-
tesítette, az önkormányzat többszöri

kérésére sem, csupán egy műanyag
szalag figyelmeztet a veszélyre. Nem-
csak ez a híd érdemelne több figyel-
met, hanem a faluban található öt
áteresz is, amelyek a főút alatt vezetik
át a csapadékot. Illetve csak vezetnék,
ha nem lennének évek óta annyira fel-
telve hordalékkal, hogy a víz már nem
tud átfolyni rajta – panaszolta el az
elöljáró, hozzátéve, hogy Szováta felé
haladva a Görög utcán túl is van egy
híd, azon az úton, amelynek a karzata
meg van gyengülve, és azt sem javítot-
ták ki. A polgármester is fájlalja, hogy
miközben az út menti sáncok és járdák
kezelésének, rendezésének felelőssé-
gét az önkormányzatra hárítja az útfel-
ügyeleti szerv, a járdaépítés
engedélyeztetéséért több száz eurót
kellett az önkormányzat kifizessen. A
gyalogosok biztonsága érdekében
pedig a járda mellé a jobb oldalon vé-
dőkorlátot is kénytelenek felszerelni. 

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos november 14-én,
csütörtökön délelőtt 11 órától tart fogadóórát a magyarói
polgármesteri hivatalban szociális és környezetvédelmi
kérdésekben.

Nem lakás rendeltetésű helyiségek
igénylése

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja a nem
lakás rendeltetésű helyiséget igénylők figyelmét, hogy no-
vember 15-ig lehet jelentkezni a 2020-as prioritási listára.
Azoknak a kérelmezőknek, akik az előző években is igé-
nyeltek helyiséget, és szeretnének felkerülni a listára, meg
kell jelenniük az iratcsomó frissítése céljából. A típuskér-
vényeket a hivatal 10-es irodájában (földszint) lehet besze-
rezni.

Adománygyűjtés 
November 17-én, a szegények világnapja alkalmából a
Máltai Szeretetszolgálat a szegények megsegítésére irá-
nyuló programmal készül. A szervezet kéri a jó szándékú
adakozók hozzájárulását. Szívesen fogadnak ruhaneműt,
lábbelit, tartós élelmiszert és pénzt. Elérhetőség: Berek (Li-
vezii) utca 1. szám, naponta 8-16 óra között. Telefon:
0365-411-929. 

Könyvbemutató a DIO Házban
November 13-án, ma délután 5 órakor a szászrégeni DIO
Házban bemutatásra kerülnek Váradi Péter Pál és Lővey
Lilla újabb kötetei: az Erdély sorozatból 100 év Trianon ár-
nyékában, a Léleklátók sorozatból pedig A megtartandó
végekért című fotóalbum. A könyveket Nagy Miklós Kund
mutatja be. A könyvbemutatón fellép Kilyén Ilka színmű-
vésznő. A szervezők – a Kemény János Művelődési Tár-
saság nevében – mindenkit szeretettel várnak a
rendezvényre.

Képek Szovátáról – könyvbemutató
Hiánypótló kiadványt mutatnak be Szovátáról november
14-én, csütörtökön 19 órától Szováta város önkormányza-
tának dísztermében, amely négy szerző – Fekete Árpád,
Józsa András, Szőke András és Zepeczáner Jenő – neve
alatt 1998-ban megjelent Szováta című monográfia isme-
rethalmazának Zepeczáner Jenő muzeológus által végzett
újragondolása és kiegészítése. A gyergyószentmiklósi
Mark House Kiadó gondozásában megjelent, rengeteg
képpel illusztrált és magas színvonalú nyomdatechnikával
készült, Képek Szovátáról című könyvet a Bernády Köz-
művelődési Egylet elnöke, Mester Zoltán mutatja be.

Operettissimo-gálaest
Szászrégenben

November 29-én, pénteken este 7 órai kezdettel a kolozs-
vári Operettissimo együttes előadásában kerül sor a Mi,
muzsikus lelkek című operettgálára. Jegyeket elővételben
a régeni művelődési ház jegypénztáránál válthatnak mun-
kanpokon 9 és 17 óra között. Helyek foglalhatók a 0741-
024-882 és a 0757-109-450-es telefonszámokon is. Egy
belépő ára 30 lej.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma SZILVIA,
holnap ALIZ napja.
ALIZ: az Alice névből ered
(héber–germán–francia–angol
eredetű), ez viszont az Adel-
heid, Alexandra és Elisabeth
női nevek önállósult beceneve
angolul és franciául.

13., szerda
A Nap kel 

7 óra 21 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 52 perckor. 
Az év 317. napja, 
hátravan 48 nap.
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1 g ARANY 202,0404

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 120C

Megyei hírek

Szeptemberben kezdték el a járdaépítést a főút két oldalán Fotó: Gligor Róbert László

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

Járda épül Sóváradon

Népdal- és nótaverseny
Kedves népdal- és nótakedvelő

gyermekek, pedagógusok, szülők, fia-
talok és felnőttek!

A marosvásárhelyi Kéknefelejcs
Nótatársulat szervezésében ötödik al-
kalommal kerül sor a megyei tanács, a
helyi RMDSZ, a Marosvásárhelyi
Rádió, az Erdély tv, a Tvr 1 televízió-

adó támogatásával a Kéknefelejcs nép-
dal- és nótaversenyre.

A verseny célja a tehetségek felku-
tatása, hagyományaink ápolása, meg-
őrzése, népdalainknak a fiatal
korosztállyal való megismertetése és
megszerettetése.

Időpont: november 17., de. 9 óra.

Helyszín: Marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceum.

Jelentkezni a versenyre a 0743-201-
499-es telefonszámon vagy a
tibor.abram@gmail.com postacímen
lehet november 16-ig. A beiratkozási
űrlapot a helyszínen a verseny napján
9 és 10 óra között kell kitölteni.

A szervezők

Gligor Róbert László

Patrice Pavis Marosvásárhelyen
Patrice Pavis workshopot tart a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetemen november 12-15. között. Korunk promi-
nens teatrológusa, a University of Kent nyugalmazott
professzora, akinek neve szinte minden színházi szakdol-
gozat könyvészetében feltűnik, színház és új performativi-
tás témában vezet műhelymunkát az ország minden
pontjáról érkező, doktori fokozattal rendelkező vagy dok-
toranduszhallgatóknak. A háromnapos rendezvényen a
résztvevőknek a drámák és színházi szakszövegek fordí-
tásáról, drámaszövegek elemzéséről és Patrice Pavis leg-
frissebb publikációi kapcsán nyílik alkalma a szerzővel
közösen kutatni a megjelölt témákban.

Szabó Csaba-emlékdíj
November 14-én, csütörtökön 17 órától a marosvásárhe-
lyi Bolyai téri unitárius templomban díjátadó ünnepségre

kerül sor. A Művészeti Egyetem magyar zene szakán idén
végzett legeredményesebb hallgató veheti át a Szabó
Csaba Nemzetközi Társaság és az egyetem magyar ze-
netanári közössége által 2017-ben létrehozott díjat, ame-
lyet minden évben kiosztanak. Az oklevelet és a Szabó
Csaba arcképét ábrázoló fémplakettet A szentegyházi
gyermekfilharmónia közösségformáló szerepe című tudo-
mányos dolgozatával Dániel Kinga érdemelte ki. A plakett
Kiss Levente marosvásárhelyi képzőművész alkotása. Az
átadás művészi műsor keretében zajlik.

Kosaras Katalin-bál
Szászrégenben
November 23-án, szombaton este 7 órai kezdettel az
RMDSZ szászrégeni szervezete kosaras Katalin-bált
szervez a Marion vendéglőben (Kerekerdő). A talpalávalót
a marosvásárhelyi Perfekt Trió együttes húzza. Helyeket
a 0748-119-617-es telefonszámon vagy az RMDSZ-szék-
házban foglalhatnak munkanapokon 9 és 15 óra között. 

RENDEZVÉNYEK



Megkapta Adina Vălean biztosje-
lölt a bukaresti parlament szakbi-
zottságainak jóváhagyását is
kedden ahhoz, hogy őt jelölje a
kormány az Európai Bizottságba
(EB).

A kétkamarás parlament európai
ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága-
inak egyesített ülésén az Európai Parla-
ment (EP-) ipari, kutatási és energiaügyi
bizottságát elnöklő, néppárti Vălean je-
lölését 25 törvényhozó támogatta, hár-
man pedig tartózkodtak. Ludovic Orban
miniszterelnök múlt heti beiktatása al-
kalmával tett ígéretet arra, hogy a román
biztosjelölt személyéről – szociáldemok-
rata elődjével ellentétben – az államfő és
a parlament véleményét is kikéri: ennek
tettek eleget a keddi bukaresti meghall-
gatással.

A közlekedési biztosnak javasolt 
Vălean kijelentette: amikor Brüsszelbe
megy, Romániát képviseli, de valameny-
nyi európai polgár érdekeit szolgálja.
Célkitűzéseiről elmondta: a földrész
nyugati és keleti része közötti összeköt-
tetések javítását szeretné szolgálni, és re-
ményét fejezte ki, hogy alkalma is lesz
erre 2021-ben, amikor a transzeurópai
közlekedési hálózat (TEN-T) felülvizs-
gálatára kerül sor.

Az új EB „ambíciózus programját”
ecsetelve rámutatott: Románia számára
is nagyon fontos, hogy javítani akarják
a közúti biztonságot, és az a távlati cél,
hogy 2050-ig az Európai Unió útjain ne
legyenek már halálos közlekedési bal-
esetek.

A parlamenti bizottság ülése előtti

percekben érkezett Bukarestbe is a hír,
hogy Văleant – a magyar és a francia
biztosjelölthöz hasonlóan – az EP jogi
bizottsága is továbbengedte kedden, mi-
után egyikük esetében sem állapított
meg összeférhetetlenséget.

A korábbi bukaresti kormány első je-
löltjét, Rovana Plumb szociáldemokrata
EP-képviselőt szeptember végén össze-
férhetetlenségre hivatkozva leszavazta
az EP jogi bizottsága. Viorica Dăncila

akkori miniszterelnök – akitől október
10-én megvonta a bizalmat a bukaresti
parlament – időközben másik két szoci-
áldemokrata biztosjelölttel is próbálko-
zott, akiknek a legitimitását a jobboldali
román államfő megkérdőjelezte. Brüsz-
szel ezért megvárta, hogy lezáruljon a
román belpolitikai válság, és az ország
élére kerülő új, legitim kormány jelöljön
tisztségviselőt a Romániának járó
posztra az Európai Bizottságba. (MTI) 

Nem hozott igazi meglepetést a
romániai elnökválasztás vasárnap
tartott első fordulója, ám a máso-
dik fordulóban két rossz jelölt
közül lehet majd választani – vé-
lekedtek az erdélyi magyar lapok-
ban kedden közölt vélemény-
cikkek szerzői.

A Krónika vezércikkében úgy véli:
nem történt nagy meglepetés a romániai
elnökválasztás vasárnap tartott első for-
dulójában. Klaus Iohannis fölényes győ-
zelme a cikkíró szerint azért érthetetlen,
mert a szász politikus első mandátuma
idején erősen passzívnak bizonyult. Ér-
tékelése szerint a szociáldemokrata Vio-
rica Dăncilă második fordulóba jutása
azt jelzi, hogy ezt az alakulatot nem
lehet leírni. A lap a liberális Dan Barnát
– a jobbközép Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) harmadik helyen vég-

zett jelöltjét – nevezi a vasárnapi meg-
mérettetés vesztesének.

Az RMDSZ a Krónika értékelése sze-
rint felemás teljesítményt nyújtott: 
Kelemen Hunor pártelnöknek sokakat
sikerült meggyőznie az államfőválasztás
fontosságáról, viszont az általa elért
eredmény jócskán elmarad a magyarság
számarányától.

A Háromszék napilap vezércikkírója
szerint az erdélyi magyarok számára sok
jót nem hoz a második forduló. „Mint
már annyiszor, ismét két rossz közül kell
a kisebbiket választanunk. Eddig sem 
ígértek semmit nekünk, így legalább
nem kell csalódnunk, ha nem teljesítik”
– vélte a cikkíró. A lap szerint ha a két
jelölt továbbra is csak saját táborában
hajlandó kampányolni, és hívei bizton-
ságot nyújtó köréből üzenget a másik tá-
bornak, félő, hogy sokak számára tét

nélkülivé válik a második forduló, és
még annyian sem mennek el szavazni,
mint az elsőben.

A marosvásárhelyi Népújság cikkírója
úgy vélte: az, hogy Klaus Iohannis addig
nem nyugszik, amíg nem sikerül eltün-
tetni a PSD-t a politikai színtérről, még
egy pártelnökhöz is méltatlan lenne. Az
efféle célok megvalósítása legkevésbé
sem tartozik egy államfő hatáskörébe.

A Maszol.ro hírportál még hétfőn
megjelent véleménycikkében úgy vélte,
szinte mindegy, hogy végül a jobbközép
politikai alakulat jelöltje: Klaus Iohannis
vagy a szociáldemokrata Viorica
Dăncilă nyeri meg a választások máso-
dik fordulóját. „Iohannis nem vetkőzte
le még a beszélő robot mezét, Dăncilă
pedig, amint kinyitja a száját, azonnal
butaságot mond” – állapította meg a 
cikkíró. (MTI) 

Tovább csökkent az infláció
Tovább csökkent az éves infláció, októberben a fo-
gyasztói árak 3,4 százalékkal voltak magasabbak az
egy évvel korábbinál – közölte kedden az országos
statisztikai intézet. Szeptemberben 3,5 százalék volt
a fogyasztói árak emelkedése, augusztusban pedig
az éves infláció még 3,9 százalék volt. A csökkenő
irány megfelel az elemzői várakozásoknak. Október-
ben az élelmiszerek és a szolgáltatások 4,1 száza-
lékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a
nem élelmiszerek 2,57 százalékkal drágultak. Az
előző hónaphoz viszonyítva 0,43 százalékkal nőttek
a fogyasztói árak, az első tíz hónapban pedig 3,36
százalékkal emelkedtek. (MTI) 

Az EP jogi bizottsága tovább-
engedte a biztosjelölteket

Nem állapított meg összeférhetetlenséget az új fran-
cia, magyar és román biztosjelölt esetében keddi
ülésén az Európai Parlament (EP) jogi szakbizott-
sága, így folytatódhat a jóváhagyási folyamat a kép-
viselőtestületben. A következő lépés ennek
megfelelően a három jelölt meghallgatása lesz csü-
törtökön a nekik szánt tárcákkal foglalkozó EP-bi-
zottságokban, itt bizonyítaniuk kell a
rátermettségüket és szakmai felkészültségüket. Al-
kalmasságukat háromórás kérdezz-felelek során
próbálják felmérni. Az érintettek 15 perces beveze-
tőit követi 25 kérdés a képviselők részéről. (MTI)

Koalíciós kormány alakul 
Spanyolországban

Koalíciós kormány létrehozásáról állapodott meg a
Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) és az Uni-
das Podemos (Együtt képesek vagyunk) baloldali
párttömörülés kedden Madridban. „Spanyolország-
nak egy stabil kormányra van szüksége. (...) A sza-
vazatok kijelölték az egyetlen utat, azt, amelyen
most együtt indul el a Spanyol Szocialista Munkás-
párt és az Unidas Podemos” – fogalmazott az elő-
zetes együttműködési megállapodás nyilvános
aláírása után Pedro Sánchez ügyvezető kormányfő,
a PSOE főtitkára. Pablo Iglesias, az Unidas Pode-
mos vezetője hangsúlyozta: egy progresszív kor-
mányt kívánnak létrehozni, amely kombinálja pártja
bátorságát a szocialisták tapasztalatával. Ahhoz,
hogy a koalíciós kormány megalakulhasson, további
pártok támogatása szükséges, kettejüknek ugyanis
összesen 155 mandátuma van a 350 fős parlament-
ben. (MTI)

Kibertámadás érte a Munkáspárt
informatikai rendszerét

Kibertámadás érte a legnagyobb brit ellenzéki erő,
a Munkáspárt informatikai rendszerét, éppen egy
hónappal a december 12-ére kiírt előre hozott par-
lamenti választások előtt. A Labour szóvivője keddi
beszámolójában fejlett módszerekkel végrehajtott
nagyszabású támadásnak minősítette az incidenst.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a párt digitális felü-
leteinek „robusztus” védelmi rendszerei miatt a ki-
bertámadás kudarcba fulladt, és valószínűsíthető,
hogy az adatbiztonság nem sérült. A szóvivő nem
részletezte, hogy a párt mely online felületeit érte tá-
madás, és arra sem tett utalást, hogy ki állhatott az
incidens mögött, csak annyit mondott, hogy a bizton-
sági eljárások alkalmazásának idejére egyes kam-
pánytevékenységek lelassultak, de a párt kampánya
ismét „teljes sebességgel zajlik”. (MTI) 
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viszont kéne parlamenti háttér is a kormány mögé.
Ugyancsak parlamenti háttér kellene a kormánynak
ahhoz is, hogy a bér- és nyugdíjemelésekre vonatkozó
törvényeket módosítsák olyan értelemben, hogy ezeken
annyit emeljenek, amennyit a gazdaság teljesítőképes-
sége is megenged.

Parlamenti háttere pedig még egyszerű többséggel
elfogadható törvények átviteléhez sincs a kabinetnek. A
törvénybe foglalt béremeléseket így majd végre kell haj-
taniuk, hacsak nem rajzolódnak át a parlamenti erővi-
szonyok előre hozott választások során például, és az
anyagi fedezet előteremtésére nem lesz más út, mint
hitel. Ráadásul az egész világ látja azt, hogy merre tart
a román gazdaság, így a kölcsön nem lesz olcsó. De ez
így megy mindenhol, ahol gondolkodás nélkül osztogat-
nak, a mai jólétet a holnap generációi fizetik ki.

Meglehet, kezdenek már ráébredni a kormánypalo-
tában, hogy jókora pácba kerülhet egy olyan csapat,
amelyik a kormánybuktatásra még összegyűjtötte a
szükséges szavazatokat, de a helyzettel érdemben vala-
mit kezdeni már nem lesz ereje. Ennek a politikai árát
ők már jövőre törleszthetik, az anyagit majd mi fogjuk,
de azt még nem tudni, mennyi ideig.

Pácban vannak
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Forrás: youtube.com

Erdélyi magyar lapszemle
Két rossz jelölt közül lehet választani

a második fordulóban

Adina Vălean megkapta a bukaresti parlament
szakbizottságainak jóváhagyását is

Holtan találták hétfő reggel Isz-
tambul Beyoglu nevű kerületében
James Le Mesurier volt brit kato-
nai hírszerzőt, biztonságpolitikai
tanácsadót, a Fehér Sisakosok-
ként ismert, Szíriában tevékeny-
kedő önkéntes polgári védelmi
erők egyik alapítóját – jelentette
a török sajtó.

Az Anadolu török állami hírügynök-
ség beszámolója szerint a reggeli imára
érkező muszlim hívek egy mozdulatla-
nul fekvő férfira bukkantak Tophane vá-
rosrész Ali Pasa Medresesi nevű
utcájában, a 3-as szám előtt. Az értesí-
tésre rendőri és mentőegységek érkeztek
a helyszínre, és megállapították, hogy a
férfi halott. A holttestet a rendőrség vizs-
gálatai azonosították.

A hatóságok később azt is megállapí-
tották, hogy az eset időpontjában Le Me-

surier és felesége egyedül tartózkodott a
házban.

A feleség vallomása alapján az inci-
dens reggel tájt történt, amikor ő még
aludt. A nő elmondta, hogy rajtuk kívül
senki nem járt a lakásban, amit a bizton-
sági kamerák felvételei is megerősítettek
– számolt be róla az NTV török hírtele-
vízió.

Le Mesurier felesége azt is elmondta,
hogy férje közel négy éve ment Török-
országba, és az utóbbi időben a rendkí-
vüli stressz miatt altatót és más
gyógyszereket szedett. A nő egyúttal kö-
zölte: nagyjából hajnali négyig voltak
fent, majd fél hat és hat között arra éb-
redt, hogy kopogtatnak az ajtón. Miután
nem találta a férjét, kinézett a harmadik
emeleti lakás ablakán, amely nyitva volt,
és meglátta őt elterülve az utca kövén –
tette hozzá.

A török rendőrségnek jelenleg az az
álláspontja, hogy Le Mesurier zuhanás
következtében vesztette életét.

Isztambul tartomány kormányzói hi-
vatala időközben jelezte, hogy a hatósá-
gok széles körű vizsgálatokat indítottak.

Le Mesurier 2013-ban alapította a
Fehér Sisakosokat. A szervezet székhe-
lye Londonban van, aktivistái pedig –
mintegy háromezren – Szíria azon ré-
szein tevékenykednek, amelyek nem a
damaszkuszi kormány, hanem külön-
böző, a rezsim ellen lázadó szervezetek
ellenőrzése alatt állnak. Megítélésük
nem egyértelmű. A damaszkuszi kor-
mányzat és szövetségesei a felkelők tá-
migatóinak tekintik őket, míg az
Egyesült Államok és több nyugat-euró-
pai kormány pozitívan ítéli meg tevé-
kenységüket. A szervezet 2016-ban
alternatív Nobel-díjat kapott. (MTI) 

Holtan találtak Isztambulban
a Fehér Sisakosok egyik alapítóját



– Az Alter-native fesztiválon a nézők
arra lettek figyelmesek, hogy a Kul-
túrpalota nagytermének mennyeze-
tén a színpadhoz közeli bal oldali
lámpa mellett egy nagy folt van. Ezt
jelezték is a szerkesztőségnek. Ho-
gyan keletkezett ez a folt?

– A nagyterem tetőszerkezetéhez még
nem nyúltak hozzá a munkások, ez a be-
ázás tíz éve történt. Akkor még a megyei
tanácshoz tartozott a palota, azután vette
át a múzeum. A beázást előidéző rést
akkor kiküszöbölték. A nyáron is volt
egy beázás, egy olyan részen, ahol még
nem dolgoztak. A munkások azon a he-
lyen járkáltak, megnyílt egy falc, s a víz
beszivárgott. Ezt is megszüntették – ma-
gyarázta el Soós Zoltán, a Maros Me-
gyei Múzeum igazgatója, aki arról is
tájékoztatott, hogy jövő héten jelentik be
a Kultúrpalota bővítésére vonatkozó
szerződést. 
A palotát újabb épületrésszel egészítik ki

– A mostani négy öltözőkabin helyére,
a tűzfalhoz épül egy teljesen új épület-
rész. Amit lehetett, a Kultúrpalotában
felújítottunk, a villanyhálózatot, a fűtés-
rendszert, elvégeztük a drénezést, meg-
újultak a lépcsőházak, az előcsarnok, a
nagyterem, a kisterem, minden. Most el-
jutottunk oda, hogy a logisztikai köve-
telményeknek is eleget tegyünk, ugyanis
a mostani körülmények zavarják a fil-
harmónia működését. Lesz egy teherlift,
amit a múzeum is használ, nyolc kabin,
négy vendégszoba és egy nagy anyag-
raktár az alagsorban, ahol a hangszereket
tárolják, és ahonnan a hangszerek – a
zongorától kezdve – könnyen mozgatha-
tók lesznek – tájékoztatott az igazgató. 

Szünetel az orgona
és a Tükörterem restaurálása

– Jelenleg az orgona és a Tükörterem
restaurálása is szünetel, november végén
kezdik el újra a munkát. A kényszerszü-
net részben azért volt, mert sem az orgo-
narestaurátorok, sem a Tükörterem
restaurátorai nem kapták meg a részle-
ges fizetést a fővállalkozó kivitelezőtől,
a ploieşti-i Romconstructtól. Az orgona
esetében közrejátszott a beosztás, aho-
gyan dolgozhattak, hiszen múlt héten
volt a filmfesztivál, most zajlik a Tibe-
rius fesztivál, majd következik a palota-
bál. Miután ezek a rendezvények
lejárnak, az orgonaépítő csoport újra el-
kezdi a munkát. Volt három hét, amikor
kellett volna dolgozzanak, de arra hivat-
kozva, hogy nem kapták meg a pénzt,
abbahagyták a munkát. Amikor a Rom-
construct leteszi a dokumentációt a me-
gyei tanácsnál, s ezt rendben találják, az
európai uniós támogatásból folyósítják a
fővállalkozót megillető összeget az el-
végzett munkáért. Az orgonajavítás jövő
évben kell befejeződjön, tehát időben
vannak, s mi azt reméljük, hogy egy hús-
véti koncerten felavathatjuk az orgonát.
A Tükörterem restaurátora november
végén remélhetőleg újrakezdi a munkát,
s egy segéddel próbálja behozni a lema-
radást – mondta el Fülöp Tímea, a Kul-
túrpalota igazgatója. 

A marosvásárhelyiek jogosan tették
fel a kérdést: miért kellett egy ploieşti-i
cégre bízni a Kultúrpalota sorsát? Erre
az egyetlen válasz: a romániai törvénye-
ket betartva, a közbeszerzési eljárás
során ők nyerték el a munkát. 

November 11-17. között, a
koraszülöttek világnapja al-
kalmából a Gyulafehérvári
Caritas Korai Nevelő- és Fej-
lesztőközpontjának a munka-
társai idén is megszervezik a
Koraszülöttek hete rendez-
vénysorozatot Székelyudvar-
helyen, Gyergyószent-
miklóson, Csíkszeredában és
Marosvásárhelyen. Utóbbi két
településen a program hely-
színein a Pici baba, nagy lépés...
című fotókiállítás tekinthető
meg, amelynek célja a sors-
társak pozitív példájával bá-
torítani a koraszülött babák
családjait.

Marosvásárhelyen idén az előző
éveknél szerényebb lesz a program,
a Caritas Rózsák téri székhelyén, a
korai fejlesztőközpont foglalkozta-
tójának előterében látható a héten a
Pici baba, nagy lépés… című, mint-
egy negyven koraszülöttet ábrázoló
fotókiállítás. Székelyudvarhelyen
felkeresték a városi kórház újszü-
löttosztályát, ahol többek között a
koraszülő anyukáknak kis csoma-
gokat, az inkubátorszobába figye-
lemfelkeltő plakátokat, valamint lila
kitűzőket juttattak el. A koraszülöt-
tek egyik szimbóluma ugyanis a lila
szín, ami a reményt, hitet, bátorí-
tást, együttérzést jelképezi. 

Ugyanakkor a Korán érkeztem…
című fotókiállítással szeretnék fel-
hívni a figyelmet ezekre a csalá-
dokra, amelyek sok
megpróbáltatáson mennek keresz-
tül. A fotókon nagyobbacska gyere-
kek szerepelnek, akik koraszülött
korukban készült fényképüket tart-
ják a kezükben. Gyergyószentmik-
lóson szakemberekkel kerül sor
beszélgetésre a mozgás- és beszéd-
fejlődés témában, ezenkívül szülő-

szoba- és újszülöttosztály-látogatás
is szerepel a heti programban. 

Mezei Borbála, a Caritas Korai
Nevelő- és Fejlesztőközpontjának
szakembere lapunknak elmondta,
rendezvényükkel a koraszülött
babás családokat szeretnék felka-
rolni, jelezni, hogy sokan vannak,
akik együttéreznek velük, és akik-
nek a segítségére számíthatnak.
Fontos, hogy ezek a családok tudja-
nak egymásról, mert tapasztalataik
megosztásával egymásnak hitet,
erőt adhatnak. A rendezvények
másik célja érzékenyebbé tenni a
közösséget a téma iránt. 
Számos tényezőn múlik, 
hogy sikerül-e behozni a lemaradást

Rámutatott, a statisztikák szerint
Romániában évente 20 ezer gyer-
mek látja meg koraszülöttként a
napvilágot, ez a szám messze meg-
haladja a nyugati átlagot. Minden

olyan gyermeket, aki a betöltött 37.
terhességi hét előtt élve születik,
koraszülöttnek nevezünk. Ezeknek
a gyerekeknek az életútja nagyon
változó: van, aki nagyon hamar be-
hozza a koraszülöttségből adódó
hátrányokat, és vannak olyan babák,
akik valamilyen rendellenességgel
élik le életüket. De mindenképpen
példaértékű az az életerő, élni aka-
rás, amivel ezek a picik megvívják
az életben maradás csatáját.

Érdeklődésünkre, hogy milyen
eséllyel tudják a koraszülöttek be-
hozni a lemaradást, és a fejlődés
szempontjából sikerül-e felzárkóz-
niuk kortársaikhoz, a fejlesztőköz-
pont szakembere kifejtette, ez több
mindentől függ, attól is, hogy a
baba mennyire korán született, mi-
lyen életfunkciói voltak, mennyire
fejlődött ki, milyen súllyal született,
mennyi időt töltött inkubátorban.

Mint mondta, a 23-30. terhességi
hét között világra jöttek kifejezetten
veszélyeztetett csoportnak számíta-
nak, mivel ők a magzati érésben je-
lentősen elmaradtak, és szerveik
még nem fejlődtek ki teljesen.
Mivel a légzőrendszerük nagyon
fejletlen, fokozott az esély, hogy
légzési elégtelenségben szenved-
nek, így ilyenkor invazív (beavat-
kozó) vagy noninvazív gépi
légzéstámogatásra szorulnak. Az
egészen kicsi koraszülöttek eseté-
ben az etetést sem lehet kezdetben
a hagyományos szoptatással megol-
dani, ezért a szükséges tápanyagot
vénásan és az anyatejet kis mennyi-
ségekben gyomorszondán keresztül
juttatják a szervezetükbe. Jó tudni,
hogy már ilyenkor is fontos az
anyatej, ami a legmegfelelőbb táp-
lálék a csecsemők etetésére. A 30-
37. terhességi héten születettek is
nagyobb odafigyelést és kezelést
igényelhetnek, de mivel érettebbek,
sok esetben nincs szükségük, vagy
ha igen, akkor is csak az első na-
pokban ideiglenes légzéstámoga-

tásra vagy segítségre a táplálkozás-
ban. Hamar elkezdenek anyatejet
enni, majd gyors tempóban igye-
keznek behozni társaikat. A kora-
szülötteket súlyuk alapján további
kategóriákba osztja az Egészség-
ügyi Világszervezet: az 1500
gramm születési súly alatti babákat
igen kis súlyú újszülöttnek, az 1000
gramm alattiakat pedig igen-igen
kis (extrém alacsony) súlyú újszü-
löttnek nevezi. A legtöbb koraszü-
lött ugyan korábban, de 1500–2500
grammal jön a világra, az ő életki-
látásaik szinte azonosak az érett,
egészséges újszülöttekéivel. 
Felkiáltójelek, 
amelyekre oda kell figyelni

A Caritas szakemberei szerint
minden gyerek a maga ütemében
fejlődik, viszont ajánlott szakem-
berhez fordulni, ha a korrigált élet-
kor szerint 6 hetesen nem fordítja
mindkét oldalra egyformán a fejét,
3 hónaposan a gyermek hason
fekve nem emeli a fejét, vagy fel-
emeléskor nem tudja megtartani, ha
túl sokat alszik, „túl jó” a gyermek,
vagy ellenkezőleg, indokolatlanul
sokat sír és nagyon nehezen nyug-
tatható, ha nagyon éles hangú a sí-
rása, illetve szokatlanul mély a
hangja, ha tartósan aszimmetrikus
(kifli formájú) alakot vesz fel, ha
nem élénkül fel édesanyja arcára,
hangjára, ha teljesen közömbös
arra, hogy mi történik vele, nem re-
agál fényre, zajra. De felkiáltójel
lehet az is, ha nagyon feszes, vagy
ellenkezőleg, laza az izomzata, ha
6–7 hónaposan még nem fordul
hasra, kezével, lábával nem játszik,
hangadása nem differenciált, 8 hó-
naposan nem gurul, édesanyját nem
különbözteti meg az idegenektől,
nem igyekszik megszerezni a körü-
lötte levő tágyakat, 10 hónaposan
nem tud ülni, vagy 2 éves korára a
járása még nincs kialakulva.

A korrigált életkor mutatja, hogy
mennyi idős lenne a baba, ha időre
született volna, és kiszámítható, ha
a gyermek életkorából levonjuk azt
az időintervallumot (annyi hetet),
amennyivel hamarabb született.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Koraszülöttek hete négy székelyföldi városban
Támasz az érintett családoknak

A Fenntartható Fejlődés Főosztály és Ko-
vászna megye Kis- és Középvállalkozóinak Szö-
vetsége (ASIMCOV) közös szervezésében
hétfőn került sor Tusnádon a Fenntartható fejlő-
dési célok a klaszterek szemszögéből című regi-
onális konferenciára. A kezdeményezés alapvető
célja hangsúlyozni a gazdasági szereplőket, a ku-
tatás és az innováció területén működő szerve-
zeteket, nemkormányzati szervezeteket és állami
hatóságokat összefogó egyesületek (klaszterek)
rendkívül fontos szerepét a fenntartható fejlődési
stratégia végrehajtásának folyamatában.

„Mint már említettem, a fenntartható fejlő-
désre való áttérés közös erőfeszítéseket igényel.
Ezért a főosztály tevékenységébe megpróbáljuk
a lehető legtöbb társadalmi szegmens képviselőit
bevonni. A klaszterek követendő példát jelente-
nek ebben a tekintetben, mivel különböző sze-
replőket egyesítenek, akik közös cél érdekében
dolgoznak együtt. Alapvető fontosságú, hogy ta-

pasztalataikból tanuljunk, és bevonjuk őket az
Agenda 2030 romániai végrehajtásába” –
mondta Borbély László.

A konferencia második felében, interaktív
workshop formájában bemutatták a bevált gya-
korlatok példáit. A panel moderátorai dr. Bara-
bási Sikó Sándor (Babeş-Bolyai
Tudományegyetem) és dr. Szép Róbert (Sapien-
tia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) voltak.

A rendezvényen a központi fejlesztési régió
klasztereinek képviselői vettek részt, a fenntart-
ható fejlődéshez kapcsolódó tevékenységi terü-
letekről. Az előadók között volt: Vajda Lajos –
Transylvania Klaszter Konzorcium; Vajda Bog-
lárka és Sebestyén Tihamér – Green Energy In-
novatív Biomassza Klaszter; Gáspár Mária –
Agrofood Regionális Klaszter; Gászpor Éva és
Bogyó Mirela – Transylvania Textil & Fashion
Klaszter; Mátyus Enikő – Transylvania Regio-
nális Balneo-turisztikai Klaszter.

Borbély László: Alapvető fontosságú
a klaszterek tapasztalatainak alkalmazása

az Agenda 2030 megvalósításában

Az idei első kilenc hónapban több mint
20 százalékkal, 2,089 milliárd euróval
nőtt a román külkereskedelmi mérleg hi-
ánya a tavalyi év azonos időszakához
mérten – közölte hétfőn az országos sta-
tisztikai intézet.

Az első kilenc hónapos deficit értéke elérte a
12,045 milliárd eurót, miután az import gyorsabb
ütemben nőtt, mint az export.

A kivitel 2 százalékkal, 51,846 milliárd euróra
emelkedett, míg a behozatal 5,1 százalékkal,
63,891 milliárd euróra nőtt.

Szeptemberben is az import nőtt gyorsabb

ütemben az exportnál: Románia 7 százalékkal
többet, 7,288 milliárd euró értékben importált,
ugyanakkor az export 4,4 százalékkal, 6,099 mil-
liárd euróra nőtt tavaly szeptemberhez mérten.

Románia külkereskedelme háromnegyedét az
EU-tagállamokkal bonyolítja.

Tavaly egész évben 15,132 milliárd euró volt
a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 16,8
százalékkal nőtt az előző évihez képest. Tavaly
Románia 67,732 milliárd euró értékben expor-
tált, 8,1 százalékkal többet az előző évinél az
egész éves import értéke 82,865 milliárd euró
volt, 9,6 százalékkal nőtt. (MTI) 

Jelentősen nőtt a külkereskedelmi mérleghiány

(Folytatás az 1. oldalról)
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Áll a munka



Miközben Marosvásárhelyen egyik esemény követi
a másikat, rendezvények sűrűjében kell válogatni,
hová is menjen el az ember, hiszen valamennyi a
kultúrafogyasztóknak szól, s tartogathat olyan
meglepetéseket, amilyenekre nem számítunk. No-
vember 6-án, szerdán este is két könyvbemutató
volt, lehetett választani. Aki Dubb László Zsinagógán
villámhárító? című novelláskötetének bemutatójára
voksolt, nem bánta meg, mert a várost jellemző, el-
tűnőfélben levő szellemiség hangulatában találta
magát. 

A Mentor kiadó gondozásában megjelent kötetet Sebestyén
Mihály – aki magyarra fordította a román nyelven írt novel-
lákat –, valamint Káli Király István, a kötet szerkesztője mu-
tatta be. 

– Az elbeszélő nem beszél el az olvasó mellett, mi több,
egyenesen a szemébe néz, és azt mondja: zsidó vagyok. Nem,
még ennél is fontosabb, hogy vásárhelyi vagyok. Itt éltem
köztetek, veletek, de nem ellenetek. Megfigyelő voltam, oly-
kor szereplő. Az első kijelentést – saját tapasztalatból tudom
– nehezen teszi meg az ember. Az, aki annak születik, még
akkor is, ha nem járt zsinagógában, nem imádkozik, nem tart
szombatot és nem fogyaszt kósert. Nem ír és nem olvas hé-
berül, jiddistudása kevesebb mint töredékes. Csak zsidó, mert
mást nem tehet. Tudja róla(d) a környezete(d). Azt soha nem
lehet kifigyelni, honnan is szerezték ők, a többiek ezt a „több-
lettudást”. Csak tudják, miként azt, hogy a fű zöld és a víz
nedves. Génekbe, érzésekbe és ellenérzésekbe felhalmozó-
dott tapasztalat... Történetei itt játszódnak az orrunk előtt, a
szereplőket nevesíthetnénk, behelyettesíthetnénk, mégsem
lehetünk százszázalékosan biztosak abban, hogy az azonosí-
tás szerencsés, szükséges, fenntartható. Alakjai egyénítettek,
összetettebbek, megemeli őket az elbeszélés heve, hitele. A
szerző tehetsége, mit cifrázzam. Mérnöki előképzettségét,
matematikusként gondolkodó értelmiségi alkatát és termé-
szettudományos műveltségét latba veti, amikor megírja soha
nem volt emlékeit, valóságos felhőjárásait, tengermerüléseit,
eszkimó kalandjait, lágerélményeit, amit a génekben adtak
tovább neki a szülők, a megölt féltestvér, környezete, a még
élő vásárhelyi hitközösség. Ide nem elegendőek az irodalmi
élmények, ezt át kell élni, végig kell szenvedni, álmatlan éj-
szakákkal kell bizonyítani a szöveg hitelességét. Ez sikerült
a szerzőnek – írja Sebestyén Mihály a könyv bevezetőjében.

– A zsidók elmentek, a történeteik maradtak, ezek voltak
azok a történetek, amelyek Dubb Lászlót megtalálták, s arra
késztették, hogy megírja ezeket a történeteket. A zsidó hit-
község elnökeként tapasztalhatja, hogy napról napra fogynak
a hívek, tény, hogy a zsidó Marosvásárhely, a magyar Ma-

rosvásárhely, a régi Vásárhely, mindannyiunk kedvenc Vá-
sárhelye: fogy. Eltűnik. A frissen megjelent emlékkötet sze-
replői szeretetre vagy szánalomra méltóak, megmosolyogjuk
vagy megcsodáljuk őket, de nem érzünk távolságot köztük
és magunk között – fogalmazott a bemutatón a fordító. 

Káli Király István, a könyv szerkesztője többek között
arról faggatta a szerzőt és a fordítót, hogy miért jó ez a könyv.
Sebestyén Mihály szerint már azért is, mert jó címe van. 
Kell-e a zsinagógára villámhárító? – ugyanis az istenházára,
amit az ő tiszteletére építettek, nem üthet bele az istennyila.
A kérdésre a szerző nem felelt, hiszen elfogultság lenne erről
nyilatkozni, viszont a történetekhez fűződő személyes élmé-
nyeinek részleteit megosztotta a hallgatósággal. 

Olvassák, lapozzák, ízlelgessék Dubb László novelláit!

Biciklis vándordiák, álruhás tanító, út-
kereszteződésekben edzett, törésvona-

lait derűvel viselő lélek – Horváth Hunor
Jenőről legalább ennyi minden jut eszembe.
Ötven évének meghatározó mozzanatait mű-
vészi könnyedséggel festette elém az egykori
lelkipásztor, jelenleg munkakereső, és min-
den egyes mozaikdarabkával árnyaltabbá,
gazdagabbá vált a kép.

– A nyolcvanas évek elején, hetedikes-
nyolcadikos koromban találtam meg azt az
ifjúsági bibliaórás közösséget, amely egy-
szerre nyújtott számomra szabadságot és vé-
delmet. A Ceauşescu-időben
figyelemfelkeltők és kockázatosak voltak az
ilyen jellegű együttlétek, a közös éneklés, a
sátortáborozás, de mi azt is bevállaltuk. Hi-
hetetlen háló, fenntartó erő volt számomra
ott lenni. Együtt szülinapoztunk, vidámkod-
tunk, vigyáztuk egymást. Ennek a világnak a
vagánysága ébresztette fel bennem a vágyat,
hogy mindezt majd én is megteremtsem. A te-
ológiára való jelentkezésemben ugyanakkor
az is fontos szerepet játszott, hogy olyan, a
hitükért bebörtönzött emberek tanításán nőt-
tem fel, mint Visky Ferenc néhai lelkipásztor,
Papp Antal, Karcagi Sándor. 

– Milyenek voltak az egyetemi évek?
– 1990-ben lettem az akkori kolozsvári

Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet
hallgatója. Az intézmény akkor még nem tar-
tozott a Babeş–Bolyai egyetemhez. A rend-
szerváltás után hiánypótlás céljával indított
„mamutévfolyam” tagja lettem, amelyet a
hatalmas diáklétszám miatt az amúgy nagy
tudású professzorok nehezen tudtak átfogni.
A tudásszomjamat nem sikerült itt kielégí-
teni, egyféle kongásélményt éltem át. Azt ta-
pasztaltam, hogy a liberális teológia fő
igyekezete bebizonyítani a Szentírásban fel-
lelhető ellentmondásokat. Akkor is, most is
úgy érzem, hogy aki gyógyulásra vágyik,
annak nem ellentmondásokat kell keresnie.
Azt a tudós titokzatosságot szomjaztam, ami
a börtönjárta papokból áradt. Én abban hi-
szek, hogy ha a Jóisten meg akar szólítani,

akkor megszólít, Ő talál meg engem, és nem
én Őt. Ezt a kettős csodát szerettem volna
lelkipásztorként átadni az embereknek. 

– Hogyan kezdődött a szolgálati idő?
– Már a teológiai évek alatt lehetőséget

kaptam hivatásom gyakorlására. Ez akkori-
ban még nem volt bevett szokás, komoly
többletet jelentett. Egy Kolozs megyei falu-
bam, Visában helyettesíttem mint teológus.
A kétéves szolgálat alatt
belekóstolhattam a vi-
déki életbe, és őszintén
szólva, nem ízlett. Vá-
rosi, hibrid környezet-
ben felnőtt, filozófiai
kutatásoktól vonzott fiatalként idegennek
éreztem a falu természetességét, gyakorlati-
asságát. Ettől eltekintve az első gyülekeze-
tem – és az összes többi is – befogadott és
szeretett. 

– A visai évek után melyik volt a következő
állomás?

– Teológiai tanulmányaim befejeztével
egyből mélyvízbe kerültem. Hunyad megyei
bányászvárosok, Lupény–Urikány kétezres
lélekszámú gyülekezetének lettem a helyette-
sítő lelkésze. Az itt eltöltött két esztendő alatt
tapasztaltam meg, hogy a bányászok hihetet-
lenül tudnak szeretni, ha becsempészted
magad a szívükbe, a hegyet is kiássák érted.
Ugyanakkor szikrázó feszültség alakult ki
köztem és a presbitérium néhány dominán-
sabb tagja között. Lupényból Bukarestbe ke-
rültem, két évig voltam ott segédlelkész.
Ennél a gyülekezetnél éreztem a legjobban
magam. Egyetemistáknak tartottam biblia-
órákat, gitároztam, furulyáztam velük, emel-
lett beindultak a rádiós istentiszteleteim. Az
1999-es bányászjárás idején is a fővárosban
voltam. Emlékszem, a titkárnő ijedten kér-
dezte tőlem, hogy most mi lesz. Azt válaszol-
tam neki: nyugodjon meg, csak engem
jönnek meglátogatni a bányászok. Bukarest

után ismét vidékre, Székelybedébe kerültem.
Olyan friss volt a levegő ezen a településen,
hogy vágni lehetett. Ide már feleséggel jöt-
tem, a második évben már gyereket vártunk.
Megszületett a fiam, Nimród, később pedig
a kislányom, Hanna. A bede–szentháromsági
gyülekezetből Harasztosra vitt az út. Hét esz-
tendőt szolgáltam itt, ez volt az utolsó állo-
más. Amint látod, az életem tele volt

költözésekkel, és min-
den dobozoláskor sok
mindent elveszítettem,
Harasztoson például
egy egész kis múzeu-
mot hagytam magam

után. A legnagyobb veszteség azonban az
volt, hogy a válásom után a gyermekeimtől
is különváltam. Mindig én voltam a babus-
gatóbb, játékosabb szülő, ezért is volt ez szá-
momra akkora érvágás. 

– A családi válságnak köze volt a lelki-
pásztori szolgálatod befejezéséhez?

– Akkoriban több probléma tevődött egy-
másra az életemben, egy valóságos krízis-
mátrixot éltem át. Ha egy református
lelkipásztor elválik, megbírságolják, de nem
tiltják el hivatása gyakorlásától. Én viszont
úgy éreztem, nem vállalhatok többé parókusi
szolgálatot. 

– Milyen irányt vett ezután az életed?
– Tíz évig lapkihordóként dolgoztam.

Azért választottam ezt a hajnali órákban
végzendő munkát, mert így, amikor nálam
voltak a gyermekek, egész nap velük lehet-
tem. A csekély keresetem meggyűjtöttem, és
vakációban üdülni vittem belőle a fiamékat
a tengerre, a hegyekbe. Kerékpáros lapki-
hordóként volt alkalmam megtapasztalni,
mennyire a ruha teszi az embert egyes em-
berek szemében. Kicsit olyan volt, mintha ál-
ruhában kerekeznék az igazság nyomában.
Amikor megszűnt az állásom, beadtam az
igénylésem a munkanélküli-segélyre. Egy

évig kaptam a támogatást, de közben köte-
lező volt elvégeznem egy tanfolyamot. Ere-
detileg a masszőrkurzust választottam, de az
nem jött össze. Maradt még az utász, a laka-
tos vagy az angol nyelvű tanfolyam. Angol-
vizsgám már volt, a másik két szakmát túl
idegennek éreztem magamtól, így maradt a
fodrászképzés. Egy öt hónapos gyorstalpalót
végeztem el, de ezen a téren még nem sike-
rült továbblépnem. A férfifodrászat most
aranykorát éri, én is szívesen kipróbálnám
magam a szakmában, egyelőre azonban még
csak a saját hajam nyírom. 

– Miből tudsz jelenleg jövedelemre szert
tenni?

– Hangszer- és nyelvórákat adok, közben
keresem az új lehetőségeket. Tíz év után visz-
szakértem a státusomat, de nem tudnék a
szószékre újra felmenni. Úgy érzem, lejárat-
tam az evangéliumot. Olyan ez, mint egy pe-
csét, egy tetoválás az arcon. Viszont úgy
gondolom, az ilyen élethelyzetben lévő lelki-
pásztorok számára is meg kell adni a lehe-
tőséget egy másféle szolgálatra. Még
lelkészként elvégeztem egy mentálhigiénés,
illetve egy pszichodrámaképzést, talán egy-
szer majd ezen a területen is segíthetek az
embereken. Még az is lehet, hogy létrehozok
egy csoportot az enyémhez hasonló válság-
helyzetek kezelésére, mondjuk az elváltak
körét. Az ötvenedik születésnapomon újra-
fedtem a házunkat, de nem új, hanem régi,
egyenként megpucolt cserepekkel. Szá-
momra ennek is szimbolikája van. Édes-
anyám gyakran mondogatja, hogy miért nem
találok a szellemi forrásaimhoz illő munkát.
Mindig azt válaszolom neki, hogy céltévesz-
tésem időszakában, az emberekkel való
spontán találkozások, beszélgetések alkal-
mával is a hivatásomat végzem. Hiszek a Jó-
isten teremtő erejében és abban, hogy
amikor úgy érezzük, minden megszűnt körü-
löttünk, a semmi állapotában tulajdonkép-
pen genezisre várunk. Ez pedig egy
csodálatos lehetőség.
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Pásztor, álruhában

Mezey Sarolta

Sokan tudják, de nem elegen: ma van a magyar nyelv
napja. És sokan, a kelleténél jóval többen vannak azok,
akik tudni, hallani se akarnak róla! Igen, ide felkiáltójel kí-
vánkozik. Bizonyos körökben még mindig vörös posztó Ro-
mániában, ha valaki Petőfi, Arany vagy az egyszerű,
hétköznapi magyar ember nyelvén beszél. Mi azért mégis
így beszélünk, ahol és amikor csak lehet. Az elvakultak meg
dühöngenek miatta, küldenének mindenhova, főleg a szom-
szédba. Persze kettőn áll a vásár, maradunk, és mondjuk a
magunkét. Nem normális dolog, ami ilyen vonatkozásban
történik, főleg a sporteseményeken, futballmeccseken,
ahonnan sohasem hiányoznak az uszításra kész hangadók.
Jut eszembe, az államelnök sokszor hangsúlyozta választási
kampányában, hogy egy normális Romániára szavaz. Úgy
tűnik, a második forduló az ő győzelmét szentesíti, remélem,
hogy a kisebbségiek nyelvhasználata tekintetében is kivívja
majd, hogy meghonosodjék itt is a normalitás. Bár ő most
is azt szajkózza, a nemzetiségi jogok betartása tekintetében
minden rendben van az országban. Állításokból dugig a
kamra, ezt megszokhattuk évtizedek óta. És ellenszerként
mindenfélével próbáljuk nyugtatgatni magunk. Ünnepi ren-
dezvényekkel, elismerésekkel is, amikor sok szép gondolat
elhangzik az anyanyelv fontosságáról, ápolásáról, szépsé-
géről, gazdagságáról. A nyelv romlása is gyakran felmerül.
Jó és hasznos erről is meg arról is értekezni, nagyjaink ide-
vágó elmés gondolatait, veretes szavait magunkba vésni,
de mindennél többet ér, ha úton-útfélen, még a hivatalban
is igyekszünk használni a magyar nyelvet, s ha valakik ezt
megkérdőjelezik, megpróbáljuk érvényesíteni az erre vo-
natkozó törvényes jogokat. Nyilván ez kellemetlen helyzetbe
is hozhatja az embert, amit általában szeretnénk elkerülni.
Hogy mondta a költő Horváth István? „A nyelv csak élve
tündököl.” Hát akkor tündököltessük!

Egyébként a magyar Országgyűlés 2011-ben nyilvání-
totta a magyar nyelv napjává november 13-át. Romániában
2015-ben hirdették ki a törvényt, amely ezt a napot hivata-
losan is ünnepivé tette. November 13. 1844-ben vált neve-
zetes nappá. Akkor fogadták el a magyar nyelvet
hivatalossá tevő törvényt. Az akkori Magyarország terüle-
tén a hivatalos érintkezésekben akkortól váltotta a latint a
magyar nyelv. 2001-től az ENSZ is ünnepli a hivatalos
nyelveit. Ami különben az ilyen eseményeket, világnapokat
illeti, tele van velük a naptár. Gyakori, hogy egy-egy napra
több is jut belőlük. A mai dátumnál például arra is figyel-
meztetnek, hogy most van a kedvesség világnapja. Jaj, de
jó! A kedves japánok indították útjára, 1998-tól terjedt el
a földgolyón a World Kindness Movement kezdeményezése.
Nálunk is csupa kedves ember él, repes az ember lelke, ha
erre gondol. Nekem is egyből dalos kedvem támadt. De
vajon mi a csudáért jut éppen az egykorvolt Fonográf
együttes Edison Magyarországon című fülbemászó slágere
az eszembe? Talán ezért: „Kár, hogy a magyar nyelvet/ raj-
tunk kívül nem érti senki/ Nem érti senki, nem érti senki/ és
nem is akarja megtanulni”. (N.M.K.)

Erről jut eszembeZsinagógán villámhárító? 



November 7-én, csütörtökön
a marosvásárhelyi Traian
Săvulescu mezőgazdasági
szakközépiskola dísztermé-
ben méhészeti szaktanácsko-
zást szervezett a Maros
Megyei Méhészeti Egyesület,
amelyen a méhészeken kívül
többek között részt vett Ioan
Rus, a megyei mezőgazdasági
igazgatóság vezetője,
Ştefănescu Dănuţ, a környezet-
védelmi ügynökség főfelügye-
lője, Cristina Cojocar, a
méhészeti üzlet vezetője, dr.
Maria Fola állattenyésztési
mérnök, Bogdan Poncea tudo-
mányos kutató és sokan
mások. Az esemény moderá-
tora Vasile Bota mérnök, az
egyesület elnöke volt. 

Elsőként Ioan Rus igazgató szó-
lalt fel, és elmondta, dicséretes,
hogy egyesületi formában sikerül
összetartani a méhészeket. A me-
gyei mezőgazdasági termelés 30-
40%-a méhészeknek köszönhető,
hiszen a méz gyűjtése mellett a
méhek hozzájárulnak a különböző
növények beporzásához, az egész-
séges növénykultúrák kialakításá-
hoz. Az idén sajnos nehezebb évet
zártak a méhészek, ugyanis az ápri-
lis-májusi és a június eleji időjárás
nem kedvezett a méhészetnek. Az
egyesület közbenjárásával kárpót-
lást igényeltek a minisztériumtól, és
ennek köszönhetően a méhészek
méhcsaládonként 20 lej állami tá-
mogatást kaphattak. Megyénkben
517 méhész részesült kárpótlásban,

összesen 51.685 család méhért fize-
tett az állam. Ez távolról sem elég,
de valami – mondta az igazgató,
majd arra ösztönözte a méhészeket,
hogy alakítsanak szövetséget, mert
így jobban hallathatják majd hang-
jukat a különböző szakfórumokon
és a politikai döntéshozóknál. Dr.
Petre Iordache, több szakmunka
szerzője a méhészeti termékek el-
adásáról értekezett. Elmondta:
ennek két útja járható: a közvetlen
értékesítés, vagy a felvásárlón, fel-
dolgozóegységen keresztüli. Romá-
niában eddig 35 ilyen egység
működik, amelyen keresztül a méz
és a méhészeti termékek eljuthatnak
az uniós piacra, illetve azon kívüli
országokba. Sajnos a nagy feldol-

gozók Kínából exportálnak rossz
minőségű mézet, amelyet hazaival
keverve juttatnak piacra. Az EU
nemsokára megváltoztatja az erre
vonatkozó jogszabályt, így hamaro-
san véget vetnek ennek az eljárás-
nak. A világ legnagyobb
méztermelői a kínaiak, akik évente
500 ezer tonna mézet termelnek –
ennek több mint a felét exportra –,
majd őket követi az Amerikai Egye-
sült Államok, Argentína, Brazília és
Mexikó, az utóbbiak mintegy 150
ezer tonnát exportálnak. A romániai
méhészek az EU-n kívül Ukrajná-
val és Törökországgal állnak ver-
senyhelyzetben, ugyanis mindkét
ország mintegy 80-100 ezer tonnát
exportál. Romániában évente 25

ezer tonnát termelnek, és ebből 12-
15 ezer jut külpiacra. A professzor
ismeretei szerint Európában min-
tegy 600.000 méhész van, akik ös-
szesen mintegy 17 millió
méhcsaládot tartanak. 20 ezer ton-
nánál többet termelő EU-s orszá-
gok: Spanyolország, Magyarország
és Németország, utána következik
Románia, mögöttünk van Portugá-
lia, Franciaország, Bulgária, Cseh-
ország és Anglia. A legnagyobb
fogyasztó Németország, évente
120-140 ezer ömlesztett mézet im-
portál. Hasonlóan nagy a szükséglet
Angliában, Franciaországban, Bel-
giumban, Spanyolországban, Dáni-
ában, Hollandiában és Svájcban is.
Ezekhez társulhat még Amerika,
Kína, Japán és Kanada, ahol igen
sok méz fogy. Az árakkal kapcsola-

tosan a jelenlevők megtudhatták,
hogy Kína egy kilogramm ömlesz-
tett mézért 1,3 eurót fizet, Ukrajná-
ban 1,83, Argentínában 2,34,
Törökországban 3,87 euró egy kg
méz. A legjobb árban, palackozva
Szaúd-Arábiába lehetne mézet szál-
lítani, ahol már 6,92 eurót is fizet-
nek kilogrammonként. A termelő
így képet kaphatott arról, hogy
egyes felvásárlók milyen árréssel
forgalmazzák termékeiket. 

Ionel Munteanu nagybúni orto-
dox pap hivatása mellett három
nemzedékre visszamenőleg foglal-
kozik méhészettel, jelenleg 350 csa-
ládja van, és Erdély Királynője
(Regina Transilvaniei) néven kis-
vállalkozást indított. Több hazai és
nemzetközi vásáron mutatkozott be
termékeivel. Ő osztotta meg a mar-
keting és menedzsment terén szer-
zett tapasztalatait a hallgatósággal.
Dr. Dán József 1962 óta foglalkozik
méhészettel. Egyes méhbetegségek
kezelésében szerzett tapasztalatairól
szólt, míg dr. Bogdan Poncea a
méhek gyógyszeres kezeléséről be-
szélt és arról, hogy a növényvédő
szerek használata miként károsít-
hatja a méhállományt. A méhészek
sajnálattal állapították meg, hogy
nálunk „nem divat” a mézfogyasz-
tás, és ezt akár állami támogatással
iskolai, étkeztetési programokon,
más népszerűsítő rendezvényekkel
kellene felkarolni. Az előadásokat
követően a méhészeknek alkalmuk
volt kérdéseket feltenni a szakértők-
nek, s így hasznos párbeszéd ala-
kulhatott ki a tudományos kutatók,
szakemberek és méhészek között.
Az eseményt évente szervezi a mé-
hészegyesület. 

Szerkesztette: Vajda György
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Jelentkezni lehet a nyolcadik Agrárakadémiára 
A MIET (Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács)

november 23-án, szombaton 10 órától a búzásbesenyői
kultúrotthonban nyolcadik alkalommal szervezi meg az
Agrárakadémiát, amelyre a környékbeli gazdákat várják. 

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának, valamint a
megyei RMDSZ elnökének, valamint Simon István,
Kerelőszentpál község polgármesterének és Birtalan
István, a MIET elnökének köszöntőjét követően
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyve-
zetője a székelyföldi gazdaságfejlesztési programokat
ismerteti. Császár Károly szenátor a földtörvény alkal-
mazási nehézségeit vázolja fel. 11.45-től Beszéljünk
róla! jelmondattal kerekasztal-beszélgetés lesz a vad-
károk megtérítéséről és a mezőgazdasági támogatások-

ról. Részt vesznek: Császár Károly szenátor, Bordi-
Kacsó Zsolt-Attila, a Maros megyei APIA aligazgatója,
dr. Benke József, a Zetelaka és Társai Vadásztársulat
igazgatója, moderátor: Birtalan István, a MIET elnöke. 

Délután Varga István sajtkészítő a kistermelői értéke-
sítésről, a brandépítésről osztja meg tapasztalatait, majd
Călin Valter, a Küküllő menti Helyi Akciócsoport (GAL)
elnöke pályázásra ösztönzi a gazdákat. 15 órakor a részt-
vevők ellátogatnak az UBM Feed Romania Kft. által mű-
ködtetett kerelőszentpáli takarmánygyárhoz. Az
eseményen való részvétel ingyenes, előzetes regisztráció
szükséges. Jelentkezni november 19-ig a 0771-432-730-
as telefonszámon vagy a mietsajtoiroda@gmail.com
e-mail-címen lehet.

Tanfolyamok az RMGE-Marosnál 
Az RMGE-Maros szervezete a

mezőgazdasági munkálatok lejárta
után folytatja akkreditált tanfolya-
mait. November második felében
akkreditált kertészeti szakképzést
indítanak a Laposnya utca 23. szám
alatti székházban. Az érdekelteknek
180 órás elméleti és gyakorlati órát
tartanak, amelyeken zöldség-, gyü-
mölcs- és dísznövénytermesztés-
ben, valamint szőlészetben
mélyíthetik el a tudásukat. Az elmé-
leti órákat a székházban, a gyakor-
latot pedig a környékbeli
gazdaságokban szervezik meg. Az
oktatók a Sapientia EMTE Maros-
vásárhelyi kertészmérnöki karának
tanárai. Ezenkívül az oktatói gárdát
erősíti dr. György Sándor, a radnóti
növénytermesztő kutatóállomás
nyugalmazott mérnöke is. A taná-
rok a gazdákat olyan használható,
korszerű tudással vértezik fel,
amely szükséges ahhoz, hogy meg-
növeljék a termelékenységet. Mind-
amellett, hogy az érdeklődők olyan

diplomát kaphatnak, amelyet pályá-
zatírásnál, nyereségcélú gazdálko-
dással foglalkozó cég alapításánál
használhatnak, elmélyíthetik tudá-
sukat a növényegészségtanban, ker-
tészetben, növénytermesztésben, a
palántaneveléstől, az ültetésen át a
gondozásig. Megismerhetik a kü-
lönböző gyümölcsfajták gondozá-
sát, metszési technológiáját,
ugyanakkor a növényvédelem, a
tápanyagellátás mellett a farmszer-
vezésbe, menedzselésbe is betekint-
hetnek, mi több, a munkavédelmi
előírásokat is ismertetik az oktatók.
Jelentkezni lehet november 18-ig
Kiss Miklós koordinátornál, az
RMGE-Maros falugazdászánál a
0787-828-403-as telefonszámon
vagy a székházban. 

Eddig az RMGE-Maros által kez-
deményezett tanfolyamon több mint
ezer gazda vett részt. Nemsokára le-
zárul a méhészeti és az állattenyésztő-
tanfolyam is, amelyet november
végén ismét meghirdetnek. 

Látogatás Szatymazra 
Az RMGE-Maros gazdáit vissza-

térő vendégekként várják a hagyo-
mányos szatymazi bor- és
paprikamustrára, amely idén no-
vember 15-én lesz. 

Azok a borászok és paprikater-
melők, akik termékeikkel benevez-
nének a versenyre, még ma,
november 13-án adhatják be mintá-
ikat az RMGE-Maros székházba.
Paprikaőrleményből fajtánként 25

dkg-ot, míg a borból fajtánként két
palackot lehet bemutatni. A szerve-
zők kérik, hogy a mintákat névvel,
címmel, telefonszámmal és a fajta
megjelölésével lássák el. Érdek-
lődni és jelentkezni a következő el-
érhetőségek valamelyikén lehet: a
0787-723-733-as telefonszámon
és/vagy az rmgemaros@gmail.com
e-mail-címen Sikó László falugaz-
dásznál.

Méhészeti szakmai tanácskozás 

15. erdélyi agrártudományi konferencia
Az agrárium társadalmi szerepe és feladata 

November 15-én, pénteken
az Erdélyi Múzeum Egylet
Agrártudományi Szakosz-
tályának sepsiszentgyörgyi
fiókegyesülete a Sapientia
EMTE Marosvásárhelyi Kará-
nak Kertészmérnöki Tanszé-
kével, valamint az illyefalvi
LAM Alapítvánnyal Sepsi-
szentgyörgyön, a Sapientia
Sepsiszentgyörgyi Tanulmá-
nyi Központjában (Csíki u. 50.
sz.) szervezi meg a 15. agrár-
tudományi konferenciát. 

A tanácskozás célja az erdélyi
agrárium helyzetének felvázolása,
ugyanakkor szeretnék megismer-
tetni az érdeklődőkkel az agrárium
társadalmi szerepét és körvona-
lazni ennek a jelenlegi elvárások-
hoz igazodó feladatát. Fontos az
országhatárokat átívelő és az inter-
diszciplináris szakmai együttmű-
ködések létrehozása, működtetése
és nem utolsósorban a fiatalok tu-
dományos érdeklődésének ösztön-
zése, kutatómunkába való
bevonása, az elméleti és gyakorlati
párbeszéd kezdeményezése e szak-
területen. 

A rendezvény 10 órakor kezdő-
dik. Köszöntőt mondanak: dr. Bíró
Boróka Júlia, az EME sepsiszent-
györgyi fiókszervezetének elnöke
és dr. Fazakas Csaba, Sapientia
EMTE tanszékvezetője. Ezt köve-

tően a következő előadásokat hall-
gathatják meg az érdeklődők: prof.
emeritus dr. Fazakas József a
Chemi Ceramic Kft. képviselője-
ként a kompozit alapú növényvédő
szerekről és tápanyagokról beszél.
Utána Klárik Attila, a LAM Alapít-
vány képviselője ismerteti az ala-
pítvány folyamatban levő és
várható programjait. Dr. Nyárádi
Imre-István, drd. Biró-Janka Béla,
drd. Molnár Katalin a Sapientia
EMTE és a kolozsvári mezőgazda-
sági és állatorvosi egyetem kínála-
tát mutatják be. Könczei Csaba, a
Kovászna Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság vezetője a szövetkeze-
tek alapításának és működtetésé-
nek fontosságára hívja fel a
figyelmet. Tamás Ervin vállalkozó
az együttműködésen alapuló integ-
rációs fejlesztés székelyföldi lehe-
tőségeit taglalja a mező-
gazdaságban. János Ferdinánd,
drd. Balázs Márta, a Garden
Proiect Kft. képviselői a mikrosza-
porítás korszerű technológiáit is-
mertetik. Az ebédszünet után Kiss
Anita-Mária, dr. Bartha Csaba
arról beszél, hogy a különböző nit-
rogéntartalmú lombtrágyáknak mi-
lyen a hatása a tavaszi búza
növekedésére, terméshozamára és
minőségére. Veres László és dr.
Abod Éva a Sepsiszentgyörgy kör-
nyéki talajok biológiai aktivitására

vonatkozó vizsgálatának eredmé-
nyeit mutatja be. Keresztes Benjá-
min, drd. Szabó Károly Attila az
étkezési és ipari burgonyafajták el-
lenállóságának vizsgálatát, a gu-
mórontó fonálféreggel
(Ditylenchusdestructor) való küz-
delem lépéseit osztja meg a jelen-
levőkkel. Dr. Gál József, dr. Ilyés
Szilárd A gépkör, egy intelligens
gazdasági lehetőség a mezőgazda-
ságban. Esélyek és akadályok cím-
mel tart előadást. Timár Zoltán, dr.
Pásztor Judit, dr. Bálint János, drd.
Molnár Katalin a növényvédelmi
fúvókák használatának kutatására
vonatkozó munkájuk eredményeit
osztják meg az érdeklődőkkel.
Ilyés Kinga, az AVICOD RT. kép-
viselője a szárnyashús fogyasztá-
sának fontosságára hívja fel a
figyelmet. Laczkó Dénes az UBM
Feed Romania Kft. nemrég felava-
tott takarmánymalmát és integrá-
torszerepét ismerteti, Szabó Zsolt,
a Saxum Corporate Finance Kft.
képviselője a romániai mezőgaz-
dasági beruházások lehetőségeit
vázolja fel. 

A konferencián való részvétel
ingyenes, előzetes regisztráció
szükséges a 0371-368-451-es vagy
a 0737-967-522-es telefonszámon
naponta 9-15 óra között vagy az
stk@ms.sapientia.ro e-mail-címen
november 14-ig. 

Elkelnek-e jövőre a kaptárok? Fotó: Vajda György  (archív)
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A Szeged legyőzte a norvég bajnokot
A MOL-Pick Szeged házigazda-

ként 32-25-re legyőzte a norvég baj-
nok Elverum csapatát a férfi-
kézilabda Bajnokok Ligája (BL) cso-
portkörének hetedik fordulójában,
vasárnap. A kiegyenlített első félidő-
ben a fordulat a 15. perc tájékán jött
el, amikor a házigazda egy 4-0-s
etappal átvette a vezetést. A második
félidő elején jó védekezéssel, majd
egy 5-0-s részeredménnyel a Szeged
már a 40. percre megnyugtató
előnyre tett szert (21-15), és miután
a norvégok képtelenek voltak újítani,
a végéig nem is kellett izgulniuk a
házigazdáknak.

Ugyancsak a férfi BL-ben a Tele-
kom Veszprém 37-30-ra nyert a fe-
hérorosz Meskov Breszt otthonában.
A gólgazdag első félidő nagy részé-
ben a Veszprémnél volt az előny,
amelyet a játékrész legvégén tudott

háromra növelni David Davis veze-
tőedző együttese. A második felvo-
násban a 37. és a 40. perc között
ötgólos előnyt alakítottak ki a veszp-
rémiek, ami a hajrára tovább nőtt,
így magabiztos sikert arattak.

A BL alsó ágán szereplő Bukaresti
Dinamo az IFK Kristianstad otthoná-
ban vendégszerepel ma.

A női Bajnokok Ligája A csoport-
jának 5. fordulójában a Ferencváros
34-29-es vereséget szenvedett a nor-
vég Vipers Kristiansand csapatától.
Klujber Katrin vezérletével remekül
kezdett az FTC, de a kezdeti lendület
hamar alábbhagyott, a hazaiak játéka
némileg statikussá vált, így az előző
idényben elődöntős Vipers diadal-
maskodott, és megelőzte a ranglistán
a magyar csapatot.

Sikert könyvelt el viszont a sorozat
címvédője: a Győri Audi ETO KC

37-26-ra győzött a svéd bajnok IK
Sävehof vendégeként. A találkozón
már az első félidő is a győriek fölé-
nyét hozta: szünetben az előny hétgó-
los volt. A második játékrészre sem
változott sokat az összecsapás képe,
a magyar csapat eredményesen táma-
dott és jobban is védekezett riválisá-
nál, így győzelme egyetlen percig
sem forgott veszélyben.

Zsinórban negyedik mérkőzését
vesztette el ugyanakkor a SCM Râm-
nicu Vâlcea. A román bajnok a német
SG BBM Bietigheim otthonában ma-
radt alul 31-28-ra. A vâlceaiak jól
kezdtek, előnyben zárták az első fél-
időt, de szünet után nagyon gyenge
félórát produkáltak, így kikaptak.
Alulmaradt a Bukaresti CSM is, a fő-
városi együttes hazai pályán 25-21-
es vereséget szenvedett a dán Team
Esbjergtől.

Amikor Marosvásárhelyen még kedvtelésből futballoztak
A 75 éves vásárhelyi Milotay
Gyula – a hajdani Mureşul, 
Ciocanul (az Elektromaros
elődje) és a Viitorul Prod-
complex egykori labdarúgója
– a hatvanas és hetvenes
évek futballéletéről, a sport-
ággal kapcsolatos szórako-
zási lehetőségről, az akkori
futballisták megélhetési lehe-
tőségeiről mesélt a minap a
Népújságnak. A ma is ke-
ménykötésű egykori sportoló
a lakásán fogadott, ahol fény-
képekkel illusztrálta sportolói
múltját.

– Kezdjem, azzal, hogy a nagy-
szüleim a városháza építésénél dol-
goztak még Bernády György
polgármestersége idejében. Ipari lí-
ceumot végeztem, utána különbö-
zeti vizsgát tettem, és főtechnikus
lettem a minőségellenőr-osztályon,
majd az esztergályos- és lakatos-
szakmában dolgoztam. 

– Hogy ismerkedett meg a labda-
rúgással?

– Családunk a Jókai Mór (jelen-
leg Eminescu) utcában lakott. Szá-
munkra az utca maga volt a grund,
a kapukat kővel, fél téglával vagy
sapkákkal jelöltük ki. Ott kezdtünk
először futballozni kicsi labdával,
ezért volt jó a labdakezelésünk, hi-
szen aki a kis gumilabdát le tudta
venni és maga elé tenni, annak si-
került a kapura rúgás is, így később
nem okozott gondot a focilabda ke-
zelése. 

– Mikor és hol igazolták le elő-
ször?

– Az ötvenes évek derekán a régi
szerpentin alatti egykori Obor pálya
szomszédságában volt egy lovagló-
egyesület, oda jártunk lovagolni.
Ott egy Togănel nevezetű edző to-
borozott gyerekeket futballozni,
akiket később az akkor élvonalbeli
Energiához igazoltak le. Így én is
jelentkeztem. 1957. augusztus 8-án
az Energia nagycsapata ellen a Bu-
zánszky Jenő nevével fémjelzett
Dorogi Bányász lépett pályára egy
barátságos mérkőzésen az Obor pá-
lyán, ez a felújított (feltribünözött)
létesítmény avatója is volt. Előtte a

törpecsapat és az ifjúsági csapat ját-
szott egymás ellen, így én is pályára
léptem. Rónay Ferenc és Barátky
Gyula válogatott játékosok, edzők
felfigyeltek rám, és beajánlottak
Csiki Ferenc edzőnek. Akkor csa-
pattársam volt Stroe, Szász B., Mé-
száros I. Sándor, Bocsárdi,
Gierling, Józsi Dezső, Vakarcs II.,
Lukács E., Iliescu, Muszka Á. is. 

– Hogyan került a Ciocanulhoz?
– A helyi ipari líceumban (egy-

kori MIU szaklíceum, jelenleg
Avram Iancu szakközépiskola) ta-
nultam, amelyet akkor a Ciocanul
támogatott. Akkoriban már tartomá-
nyi válogatott voltam Mikó László-
val, Csenteri Sándorral és Nicolae
Dondoşsal, a gyár vezetősége is fel-
figyelt rám, majd 1962-ben leiga-
zoltak. A Ciocanulnál játszottam a
katonaságig. Katonának Buka-
restbe, Pantelimonba rukkoltam be,
onnan kerültem a Steaua egyik fi-
ókcsapatához, a ploieşti-i ASA-hoz,
majd Gyurgyevó mellé, Mihai Bra-
vura, egy évet ott szerepeltem az
akkori C osztályos CFR együttesé-
nél. 

– Hol folytatta?
– Miután leszereltem, visszake-

rültem a Ciocanulhoz. Mivel a Vo-
inţa, vagyis a Textila Mureş gyár
csapata megszűnt, átjuttattak vagy
tíz játékost a Ciocanulhoz. Akkori-
ban lett a Viitorul Prodcomplex ed-

zője Kajlik József, ő játéklehetősé-
get ajánlott, hogy segítsek feljut-
tatni a csapatot a tartományi
bajnokságba. Az erdőszentgyörgyi
osztályozó mérkőzésen egy Balázs
Ferenc nevű játékos könyvével ját-
szottam, és sikerült egy osztállyal
fennebb juttatnom az alakulatot. A
mérkőzés után
nyomban leigazolt
a Viitorul, így
1966-tól 1972-ig a
Prodcomplex színe-
iben játszottam a
t a r t o m á n y i b a n ,
majd a Vágóhíd
csapatához szer-
ződtem levezetés-
ként. Idővel még
évekig minifociz-
tam a Szabadság
utcai minifoci-baj-
nokságban és a Ví-
kendtelepen is, a
Viitorul Prodcomp-
lex csapatában. 

– Hogy kerestek
a helyi labdarúgók
a hatvanas-hetvenes években?

– A hetvenes években például, a
Vágóhídnál eltöltött időben minden
edzés után bevittek a szalámi-
gyárba, ahol jól megetettek: annyi
debrecenit, virslit, parizert ehettünk,
amennyi belénk fért, haza is vit-
tünk. A 32 lejes és a 35 lejes, félki-
lós szalámi nagyon finom volt,
most nem lehet hasonlót kapni. A
Viitorulnál töltött időszakban Bodó
László volt az igazgató. Ahogy
vége volt a bajnokságnak, adtak
500 lejt, egy blúznak és egy nadrág-
nak való anyagot, amit mi a főtéren,
a Voinţa parknál Kiss Lajos futball-
bíróból lett szabómesternél megvar-
rattunk. Emellett egy 12 napra szóló
üdülőjegyet is kaptunk, amit a gyár
fizetett, minden meccs után vendég-
lői étkezés volt, ahová családostól,
gyermekestől mehettünk. A hatva-
nas évek végén 1200 lej volt a fize-
tésem, jól megéltünk a

fizetésekből, juttatásokból. A Sör-
kertben vagy a Mureşul vendéglő-
ben, hogy asztalt kapj, legalább
futballista kellett legyél...

– Oda jártak szórakozni a vásár-
helyi labdarúgók is?

– Igen. A Mureşul vendéglő be-
járatánál állt Szikszai kancellár, és
megkérdezte, melyik a foglalt asz-
talod. Benn kellemes zene, finom
ételek, jó hangulat volt, ahol kelle-
mes volt eltölteni a szombat vagy
vasárnap estét. A Mureşullal szem-
ben volt a Muskátli vendéglő, a te-
remben egy zongora, amelyen
Valton Jenő játszott. Minden este,
miután felkapcsolta az éjjelilámpát,
azzal a számmal kezdte a műsort,
hogy Budapesti kávéházban szól a
zongora. Csodálatos hangulatot va-
rázsolt! Arra is emlékszem, hogy
amikor 1967-ben a Mureşul felju-
tott az A osztályba, a nagy tömeg
végigkísérte a csapat buszát a
nagyállomástól a Mureşul vendég-
lőig, ahol komoly fogadtatásban
volt részük: szólt a cigányzene a
vendéglőben, Kiss Éva is énekelt,
tele volt a főtér emberekkel, min-
denki énekelt és dugta a pénzt a já-
tékosok zsebébe, reggelig folyt a
buli. De megjegyzem, hogy mi

abban az időben főleg kedvtelésből
futballoztunk.

– Kik támogatták akkoriban a
futballcsapatokat?

– A gyárak, üzemek. Például a
Mureşulnak a könyvelője Deutsch
Simi volt, aki egy nagy aktatáskával
ment a gyárakhoz és üzemekhez, és
felvette a sportpénzt, ami 2 lejt je-
lentett fejenként, ő pedig nyugtát
adott érte. Minden fizetésnél fel
volt tüntetve a 2 lej, amely tulajdon-
képpen a klubhoz került, ebből
megélt a Mureşul, hiszen a pénzből
fizették a meccsek utáni prémiumo-
kat. Emellett fizetésük is volt a
sportolóknak, de még az állam is
adott egy pluszpótlékot, azaz kaló-
riapénzt, amire élelmet lehetett vá-
sárolni a Kárpátok sétányi
élelmiszerboltban. Havonta kétszer
az öltözőbe is behoztak kb. két láda
vajat, amit elosztottunk. 

– A hatvanas és hetvenes években

hol voltak futballpályák városunk-
ban?

– Sok jó pálya volt Vásárhelyen:
a gazdasági líceum mellett a Kárpá-
tok sétány felé a Ciocanul pálya; a
régi szerpentin alatt az Obor pálya,
ahol élvonalbeli és nemzetközi
mérkőzéseket játszottak, emellett jó
minőségű volt a cukorgyári, a Li-
getben lévő pálya is; a nagy klinika
mögött négy futballpálya volt a te-
mető helyén; az orvosi egyetem te-
rületén is létezett még a Medicina
pályája; a Viitorul a mai sportcsar-
nok helyén, a Gödörben játszotta a
mérkőzéseit. Ezek mellett jó pálya
volt Marosszentannán és Remete-
szegen is. 

A jó minőségű pályákon sok
helyi csapat játszott, hiszen létezett
a falusi bajnokság (minden falunak,
községnek volt csapata), a városi
bajnokság (amelyben szinte minden
vállalatnak, gyárnak volt együt-
tese), emellett a tartományi bajnok-
ság is, amelyet a B divízió követett,
de mindegyik bajnokságnak több
csoportja volt. Érdekességként em-
lítem meg, hogy a városi bajnok-
ságban még a helyi siketek és
nagyothallók megyei szervezetének
is volt csapata. 

– Abban az időben adtak el mér-
kőzéseket?

– Igen, adták-vették akkor is a
meccseket, nem csak A osztályos
szinten. Nemegyszer előfordult,
hogy a centerhalf érthetetlen módon
gáncsolt a büntetőterületen, vagy
rosszul adta a labdát a csapattársá-
nak, esetleg öngólt fejelt, aztán a
mérkőzés után a tribünben átvette a
pénzt. De nem akarok neveket em-
líteni...

– Ön Gierling Györggyel a város
egyik rangidős labdarúgója. Az
önök generációjából egyre keveseb-
ben vannak közöttünk.

– Kormos Gusztival a Ciocanul-
nál játszottam, Gierling Gyuri és
Kanyaró György is csapattársam
volt, emellett néhányan a Nyárád
mentén élnek, Bartha Gábor és
Moldován Endre Csibán lakik, Bo-
csárdi Márton Sepsiszentgyörgyön
él. Kevesen maradtunk, sajnos...

Tobias Grondahl, a norvég Elverum (b) és Jonas Källman, a MOL-Pick Szeged játékosai
a férfikézilabda Bajnokok Ligája 7. fordulójában játszott mérkőzésen. Fotó: MTI/Bús Csaba

Emlékeket idézve

A Ciocanul együttesében a hatvanas évek elején (középen, bekarikázva)

Gólszerző a víkendtelepi kispályán. Fotók: Czimbalmos Ferenc-Attila

Czimbalmos Ferenc Attila



Ez év július 9-én jelent meg a
Hivatalos Közlönyben az új
nyugdíjtörvény, amely 2021.
szeptember elsejétől fejti ki
hatását. Ezúttal az RMDSZ
módosító javaslataival kap-
csolatos gondokról, a fogya-
tékkal élők hozzájárulási
éveinek a csökkentéséről kér-
deztük Csép Éva Andrea parla-
menti képviselőt, a munka- és
szociális ügyek szakbizottsá-
gának titkárát.

– A 2019. évi 127-es számú
nyugdíjtörvényt idén júliusban
fogadták el. Mi volt az oka
annak, hogy tavaly nem akarták
elfogadni az RMDSZ nyugdíj-
törvény-tervezetet módosító ja-
vaslatát, ami főként a
fogyatékkal élőket érintette?

– Mivel sürgősségi eljárásban
tárgyalták a nyugdíjtörvény-terve-
zetet, és a PSD prioritásként ke-
zelte, tekintettel arra, hogy benne
volt a kormányprogramjában, és
hogy még 2018-ban törvényerőre
emelhessék ezt a tervezetet, rövid
időt szántak a szakbizottsági vitákra
és munkálatokra mindkét házban.
Ilyen körülmények között nem
hagyták, hogy olyan módosításokat
fogadjunk el, melyek nagy részben
módosítanák a tervezet alapvető
irányelveit és kereteit, mivel a kez-
deményezők szerint alkalmazhatat-
lanná vált volna a tervezet. Én úgy
fogalmaznék, hogy inkább pénz-
ügyileg vált volna fenntarthatat-
lanná. A nagy sietség ellenére tavaly
december 12-én nem került plé-
numi napirendre a tervezet, mely-
nek az oka számunkra egyértelmű
volt. Egyrészt a tervezet bukásra

volt ítélve, hiszen az RMDSZ nem
támogatta volna az akkori formájá-
ban, a PSD-ALDE már korábban
elvesztette többségét a képviselő-
házban, és az RMDSZ szavazatai
nélkül a nyugdíjtörvényt nem tud-
ták volna elfogadtatni. A szövetség
álláspontja egyértelmű volt: az ak-
kori formájában nem tudtuk támo-
gatni a tervezetet, mert a
kormánytöbbség a bizottsági vita
során elutasította a fogyatékkal élők
nyugdíjára vonatkozó javaslatun-
kat. Az azt megelőző héten a képvi-
selőház munkaügyi szak-
bizottságában elfogadták a nyugdíj-
törvény tervezetét, egy igen nevet-
séges, de egyben súlyos
következményekkel járó módon,
éspedig a testület „első körben”
megszavazta a rokkantságban szen-
vedő személyekre vonatkozó
RMDSZ-es indítványt, szünet után
viszont a szakbizottság kormány-
párti többsége újra napirendre tűzte,

másodszorra azonban már
leszavazták.
– A támogatás érdekében
folytattak-e egyeztetéseket,
és kikkel?

– A szóban forgó héten,
hétfőn és kedden is tárgya-
lást folytattunk Mihai Budăi
munkaügyi miniszterrel a
számunkra elengedhetetlen-
nek tűnő módosító javasla-
tokról. Úgy gondolom, nem
voltak hiábavalók az egyez-
tetések, mert végül a minisz-
ter belátta az RMDSZ-nek a
súlyos fogyatékkal élők
nyugdíjaztatására vonatkozó
módosító javaslatának a fon-
tosságát. Ahhoz, hogy bizo-
nyos tárgyalások folytán
ilyen végeredmények szü-
lessenek, előtte le kell ülni a
kormánykoalícióval és az il-

letékes miniszterrel tárgyalóasztal-
hoz, ezért fontos annak tudatában
lenni, ami ez alkalommal is bebizo-
nyosodott, hogy szükség van szö-
vetségkötésre. Ennek nyomán az
azt követő héten, kedden, a képvi-
selőház plénuma cikkelyenként el-
fogadta a nyugdíjtörvényt. A
képviselőház plénuma megszavazta
az RMDSZ módosító javaslatát, így
ismét belefoglaltuk a nyugdíjas
meghatározásába azokat a súlyos
fogyatékkal élő személyeket, akik a
teljes hozzájárulási időszak leg-
alább egyharmadával rendelkeznek.

– Miként viszonyultak a szociál-
demokraták az ellenzék módo-
sító javaslataihoz? 

– Ahhoz, hogy párhuzamot tud-
junk vonni, számokkal is tükrözni
lehet azt, hogy a kezdeményezők
köre, azaz a szociáldemokraták
mekkora „nyitottsággal” viszonyul-
tak az ellenzék módosító javaslatai

felé. A bizottsági munka, miniszteri
tárgyalás és plénumi szavazás ered-
ményeként az RMDSZ képviselő-
házi frakciója által benyújtott 18
módosító javaslatából mindössze
egyet fogadott el a szakbizottság.
Három héttel azelőtt, a szenátusban
sikerült másik két, RMDSZ által ja-
vasolt módosítást elfogadtatni, va-
lamint a plénumi vita során sikerült
törvényes garanciát biztosítani a
rokkantságban szenvedő személyek
számára, további két RMDSZ-es
módosító javaslat megszavazásával.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy
a kezdetleges, bizottság által elfo-
gadott formában a szövetség nem
támogatta volna a törvénytervezetet
a plénumi szavazáson. 

– A bizottságban elfogadott ter-
vezet jobb, mint amit a kormány
a parlament elé terjesztett?

– Mindenekelőtt sikerült törvé-
nyes garanciát biztosítani a súlyos
rokkantságban szenvedők számára.
Az új nyugdíjtörvény egyik alap-
elve, hogy az a személy, aki mini-
mum 15 évig nem járult hozzá a
nyugdíjalaphoz, azaz aki nem ren-
delkezik a minimális hozzájárulási
időszakkal, nem kaphatja meg a
nyugdíjas státust, függetlenül attól,
hogy milyen típusú nyugdíjról be-
szélünk. Konkrétan tehát az lehet
nyugdíjas, aki legalább 15 évig hoz-
zájárul a nyugdíjalaphoz. A rok-
kantsági nyugdíj megszerzéséhez
kumulatívan teljesülnie kellett a
kezdetleges változatban három fel-
tételnek:

– nem érte el az adott személy a
standard nyugdíjkorhatárt (a nőknél
jelenleg 63, a férfiaknál 65 év);

– rendelkezik legalább 15 év
hozzájárulásos időszakkal;

– teljesen vagy részben elvesz-
tette a munkaképességét.

– Csak a látássérültekre vonat-
kozott a hozzájárulási idő egy-
harmadára csökkentésének a
lehetősége?

– Mindvégig, a fent említett plé-
numi cikkelyenkénti vitáig, kizáró-
lag a súlyosan látássérült
személyekre vonatkozott az a lehe-
tőség, mely szerint a nyugdíjas stá-
tus elnyeréséhez elegendő a teljes,
35 éves hozzájárulási idő egyhar-
madának a teljesítése. A szaktárca
azzal érvelt, hogy a készülőben lévő
szociális támogatásokat szabályozó
új törvényben le lesznek fedve azok
a személyek is, akik fogyatékkal

élnek, de nem rendelkeznek a mini-
mális hozzájárulási periódussal.
Abban a formában viszont azok,
akik a rokkantsági nyugdíj feltéte-
leit nem teljesítik, csak szociális se-
gélyre jogosultak, amely sokkal
kiszámíthatatlanabb konstrukció,
mint a nyugdíj, hiszen a szociális tá-
mogatási rendszerhez a kormány
bármikor hozzányúlhat és kénye-
kedve szerint változtathatja, míg a
nyugdíjas státus egy kiszámítható
biztonságot ad a személynek.

– Az államelnök óvást nyújtott
be a parlament által elfogadott
tervezet ellen, a rokkantsági
nyugdíj feltételei teljesítésének
eltörlését szorgalmazva.

– Az RMDSZ-nek első perctől a
módosító javaslatai között szerepelt
e feltétel eltörlése, de ezt a többség
nem volt hajlandó elfogadni a bi-
zottsági, majd plénumi vitákon,
azonban örülünk, hogy az alkot-
mánybírósági döntés alapján meg-
oldódott ennek a diszkriminatív
feltételnek az eltörlése. Első körben
az államelnök alkotmánybírósági
óvást nyújtott be a parlament által
elfogadott tervezet ellen. Az alkot-
mánybíróság döntése alapján a tes-
tület szintén alkotmányellenesnek
találta azt a feltételt, mely szerint a
rokkantsági nyugdíjhoz való jogo-
sultsághoz kötelező feltétel kell le-
gyen a minimális 15 éves
hozzájárulási időszak, ami abszur-
dum, hiszen egy fiatalon rokkanttá
vált személy vagy egy betegen szü-
letett ember esetében lehetetlen ezt
a feltételt biztosítani, tehát egy szo-
ciális jellegű nyugdíj nem köthető
minimális hozzájárulási időszak-
hoz. Így a másodszor is a parlament
elé kerülő tervezet vitáján eltörlő-
dött a szóban forgó feltétel. 

Továbbá, újrafogalmazzák a
rokkantsági fokozatokat, azaz
mindhárom rokkantsági fokoza-
tot (munkaképesség tekintetében)
a csökkentett munkaképesség
fogja jellemezni (és nem a teljes
munkaképesség elvesztése),
annak érdekében, hogy lehetővé
tegyék ezen személyek számára a
szakmai tevékenység folytatását,
valamint az így szerzett jövede-
lem halmozhatóságát a rokkant-
sági nyugdíjjal, mely lehetőségek
a jelenleg érvényben lévő rendel-
kezések alapján, kizárólag a hár-
mas rokkantsági fokozattal
rendelkezők számára megenge-
dettek.

Az eucharisztia évében a XII. erdélyi
főegyházmegyei kreativitás-vetélkedő a
hagyományokhoz híven minden iskolás-
korú gyereknek, fiatalnak próbál lehető-
séget biztosítani kreatív képességeinek
versenyszerű bemutatására 12 verseny-
kategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát,
dombormű/körplasztika, irodalom, sza-
valat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm,
vokális és hangszeres zene, tánc és
sport). A vetélkedőre Marosvásárhelyen,
a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceum és a Keresztelő Szent
János Plébánia / Pro Vita Cristiana Ala-
pítvány szervezésében kerül sor április
24–25-én.
Regisztráció

A vetélkedőre kétfordulós regisztráci-
óval lehet bejelentkezni a
kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-
címen. A kétfordulós bejelentkezést a
korábbi vetélkedők költségvetési tapasz-
talatai teszik szükségessé. Február 14-ig
tart az előregisztráció. A jelentkezők
számának függvényében készül el a
költségvetés, a lehetséges támogatások
felmérése (a regisztrálók részéről is ér-
kezhet támogatás) és a kategóriák pon-
tos beosztása. Ezt követően március
14-én zárul a regisztráció megerősítése,
ameddig a jelentkezők értesítést kapnak,

hogy az általuk választott aktív verseny-
kategória pontosan milyen időpontban
és helyszínen kerül sorra.

A passzív kategóriákban mint a rajz,
fotó, naptár, plakát, dombormű/-
körplasztika, a részvételt helyettesítheti
az alkotás elküldése (az alkotások bekül-
désének a határideje március 14.). Az al-
kotásokat csak a verseny díjazása után
lehet visszaigényelni, külön kérésre
(ezért kérjük a beküldött alkotásokra fel-
tüntetni, hogy alkotója visszaigényli-e).

Az irodalom, szavalat, bábjáték/dra-
matizálás, rövidfilm, zene, tánc, sport –
mint aktív versenykategória – feltételezi
a személyes jelenlétet. Egy-egy ver-
senyző több kategóriában is indulhat, a
következő szabály alkalmazásával: aktív
versenykategóriában csak egy kategóri-
ában lehet regisztrálni, a passzív kategó-
riák esetében nincs megkötés.

A versenykiírás bővebb tudnivalói a
romkat.ro honlapon olvashatók.

Versenyfelhívás
Az eucharisztia éve
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Illusztráció. Forrás: romkat.ro

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Közérthetően az új nyugdíjtörvényről
Csép Éva Andrea parlamenti képviselővel (I.)

A tervezet törvényerejűvé emeléséhez vezető rögös út,
valamint a rokkantsági nyugdíjaztatás feltételeinél elért eredmények 

Szer Pálosy Piroska

Iskolákat, osztályokat várnak
Játszva tanulni

és tanítani!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a Gyer-
mekek tevékenységének támogatása című pá-
lyázaton a Székely Játékok sikeresen vett részt
a Játszva tanulni és tanítani! című projektjével.
Ennek megvalósítására várják iskolák, osztályok
jelentkezését december 6-áig. A részt vevő osz-
tályok egy-egy társasjátékot kapnak ajándékba.

A pályázat célja és egyben mottója is: Játszva tanulni
és tanítani! A pályázatban azt vállalták fel, hogy a szé-
kelyföldi (Hargita, Kovászna, Maros megyei) magyar is-
kolákat megkeresve társasjáték-bemutatót és
társasjátékozást tartanak 6-10 éves, I-IV. osztályos gye-
rekek számára. A csapatjáték élménye által több alkalmas
közösségi játék szervezésével erősíteni szeretnék a régi-
óban, minimum 2800 gyermekben az önismeretet, a csa-
patszellemet, az együttműködést, hogy ezáltal
kapcsolatokat építsenek és erősítsék is. A különböző Szé-
kely társasjátékokat használva ugyanakkor a helyi érté-
keket és hagyományokat is céljuk tudatosítani. Azon túl,
hogy maradandó, jó élményt nyújtanak a játékok révén,
a projekt segít abban a kezdeményezésükben is, hogy a
gyerekek időnként társasjátékozzanak akár otthon, akár
az iskolában. 

A programon részt vevő osztályok egy-egy társasjáté-
kot kapnak ajándékba. Erre a programra várják iskolák,
osztályok jelentkezését december 6-ig az alábbi elérhető-
ségeken: mobil: 0744-539-915; e-mail:
gyuritimi@gmail.com – áll Ágoston György, a Gyopár
Kft. ügyvezetője és programfelelőse kézjegyével ellátott
közleményben. (sz)
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Ahogyan azt korábban is ígértük, közzétesszük a
héten kezdődött Stúdió Fesztivál részletes prog-
ramját. Az ötödik alkalommal megszervezett nem-
zetközi szemle, amely tulajdonképpen a színházi
iskolák találkozója (is), a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem legfontosabb eseménysorozatainak
egyike. Kínálatát az alábbiakban olvashatják. 

Kutatás
2019.11.13-15.
Patrice Pavis által vezetett műhelymunka színház és új

performativitás témában
2019.11.12-17.
Csehov-workshop Anatoli Praudin (Katc) irányításával

– moderátor Raluca Rădulescu
2019.11.16, szombat
11:00 – Egy nap mesterek között (FABRE, CASTE-

LUCCI, TAKATANI) –konferencia és beszélgetés Giulio
Boato és Lorenzo Danessin közreműködésével, moderátor
Alina Nelega – Stúdió 2.

19:00 – Puppets Lab (BG) – Ariel Színház – I, Sisyphus
(meghívott előadás)

Előadások
2019.11.17., vasárnap
19:00 – Fesztiválmegnyitó – a Stúdió Színház előtere
19:15 – Chaos Architect – Traian Moldovan – fotókiállí-

tás
19:30 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Román

Művészeti Kar – Stúdió Színház – Coming of stAge 

2019.11.18., hétfő
10:00 – 14:00 – Elena Purea-workshop. 10:00 – 14:00 –

Andreea Belu-workshop. 10:00 – 14:00 – Lucian Matei-
workshop. 10:00 – 14:00 – Joost Vrouenraets-workshop.
10:00 – 14:00 – Forgács Péter-workshop.

17:00 – Zágrábi Egyetem, Drámai Művészetek Akadémi-
ája – Zágráb (HR) – Stúdió 2 – Szeretettel Horvátországból 

18:00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Magyar
Művészeti Kar (RO) – 26-os terem – Meggyeskert

18:30 – A hívott szám nem elérhető – Georgiana Bighescu
könyvbemutatója – a Stúdió Színház előtere

19:00 – Színház és Filmművészeti Kar (RO) – Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem, Kolozsvár – (RO) – Stúdió Színház
– Kísértetek

2019.11.19., kedd
10:00 – 14:00 – Andreea Belu-workshop. 10:00 – 14:00 –

Lucian Matei-workshop

10:00 – 14:00 – Miki Branişte-workshop. 10:00 – 14:00 –
Geo Dinescu-workshop. 10:00 – 14:00 – Marin Fagu-work-
shop. 10:00 – 14:00 – Joost Vrouenraets-workshop. 10:00 –
14:00 – Ivona Velicu-workshop. 10:00 – 14:00 – Adrian Ne-
acşu-workshop. 10:00 – 14:00 – Monica Vannucchi-work-
shop. 10:00 – 14:00 – Forgács Péter-workshop. 10:00 – 14:00
– Mykhail Uritskiy & Leonid Popov-workshop. 10:00 –
14:00 – Borna Baletic-workshop. 15:00 – 17:00 – Andrei
Popov-workshop.

11:00 – Piros bicikli – Fabulamundi szöveggyűjtemény
2017-2020 bemutatója – Ariel Színház.

11:30 – FABULAMUNDI. PLAYWRITING EUROPE.
BEYOND BORDERS? – színpadi bemutatás, Alámerülés,
Helena Tornero Brugués. – Ariel Színház

17:00 – Művészeti Kar – Dunărea de Jos Egyetem – Galac
(RO) – Stúdió 2 – Almost Maine 

20:00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Magyar
Művészeti Kar – Stúdió Színház – Leonora, addio! 

2019.11.20. szerda
10:00 – 14:00 – Elena Purea-workshop. 10:00 – 14:00 –

Patkó Éva-workshop . 10:00 – 14:00 – Andreea Belu-works-
hop. 10:00 – 14:00 – Lucian Matei-workshop. 10:00 – 14:00
– Miki Branişte-workshop. 10:00 – 14:00 – Geo Dinescu-
workshop. 10:00 – 14:00 – Marin Fagu-workshop. 10:00 –
14:00 – Joost Vrouenraets-workshop. 10:00 – 14:00 – Ivona
Velicu-workshop. 10:00 – 14:00 – Andrei Popov-workshop.
10:00 – 14:00 – Adrian Neacşu-workshop. 10:00 – 14:00 –
Forgács Péter-workshop. 10:00 – 14:00 – Matthew Davies &
Brith Gof-workshop. 10:00 –14:00 – Radu Horghidan-work-
shop. 10:00 – 14:00 – Borna Baletic-workshop.

17:00 – Zene, Színház és Képzőművészeti Akadémia – Ki-
sinyov (MD) – Stúdió 2 – Lecţia Zoológia lecke 

19:00 – Silvio d’Amico Drámai Művészetek Akadémia –
Róma (IT) – Ariel Színház – Szerelemért, vagy hatalomért

19:30 – FranceDanse Orient-Express (Andrei Popov)
könyvbemutató – a Stúdió Színház előcsarnoka

20:00 – Cári Tibor Projekt – Sculpting Sound (koncert) –
Stúdió Színház

2019.11.21., csütörtök
10:00 – 14:00 – Elena Purea-workshop. 10:00 – 14:00 –

Patkó Éva-workshop. 10:00 – 14:00 – Lucian Matei-work-
shop. 10:00 – 14:00 – Andrei Popov-workshop. 10:00 – 14:00
– Geo Dinescu-workshop. 10:00 – 14:00 – Marin Fagu-
workshop. 10:00 – 14:00 – Ivona Velicu-workshop. 10:00 –
14:00 – Forgács Péter-workshop. 10:00 – 14:00 – Oleg Mar-

dari-workshop. 10:00 – 14:00 – Radu Horghidan-workshop.
10:00 – 14:00 – Edith Buttingsrud Pedersen-workshop.

16:30 – George Enescu Művészeti Egyetem – Iaşi (RO) –
Ariel Színház – Bolondok

18:30 – Kaposvári Egyetem (HU) – Stúdió 2 – Tavaszi Ál-
dozat 

19:30 – „Szó, szó, szó …” II. lemezbemutató – Mihai Lun-
geanu – Ariel Színház

20:00 – South Wales Egyetem – Cardiff (UK) – Stúdió
Színház – Melltith és Manna

2019.11.22., péntek 
10:00 – 13:00 – Elena Purea-workshop. 10:00 – 13:00 –

Patkó Éva-workshop. 10:00 – 13:00 – Lucian Matei-work-
shop. 10:00 – 13:00 – Irina Niculescu és John Levandovski-
workshop. 10:00 – 13:00 – Ivona Velicu-workshop. 10:00 –
13:00 – Mihaela Sîrbu-workshop. 10:00 – 13:00 – Forgács
Péter-workshop. 10:00 – 13:00 – Matthew Davies & Brith
Gof-workshop. 10:00 – 13:00 – Oleg Mardari-workshop.
10:00 – 13:00 – Edith Buttingsrud Pedersen-workshop.

13:00 – 30 év múltán. A román színjátszás három évtized-
del a kommunizmus után. Cristina Modreanu színházkritikus
angol nyelvű előadása. A Scena.ro folyóirat bemutatója. 
Teatrul.ro – 30 új név – könyvbemutató a Stúdió Színház elő-
terében

17:00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Román
Művészeti Kar – Stúdió 2 – Mindent a nőkről 

18:30 – Az esztétika és a szép misztériuma – Sabin Saba-
dos könyvbemutatója – a Stúdió Színház előterében

19:00 – Lucian Blaga Egyetem – Nagyszeben (RO) – Stú-
dió Színház – Love stories 

2019.11.23., szombat
10:00 – 14:00 – Elena Purea-workshop. 10:00 – 14:00 –

Oleg Mardari-workshop. 10:00 – 14:00 – Edith Buttingsrud
Pedersen-workshop.

16:30 – I. K. Karpenko-Kary Média-, Színház- és Film-
művészeti Egyetem – Kijev (UA) – Stúdió 2 – Mit tesz egy
bábos keze? 

17:30 – I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egye-
tem – Bukarest (RO) – Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
(Kisterem) – A mi osztályunk 

20:00 – Színház- és Filmművészeti Egyetem – Budapest
(HU) – Stúdió Színház – A kastély

2019.11.24., vasárnap
17:00 – BBTE Kolozsvár, Színház és Film Kar, Magyar

Színházi Intézet – (RO) – Stúdió Színház – Ilonka
19:00 – Athanor Akadémia – Passau (DE) – Stúdió Szín-

ház – Murky Blush 

November 14-17. között szervezik
meg Bukarestben a Romexpón az
ország legnagyobb turisztikai kiál-
lítását, amelyen visszatérő részt-
vevőként a Visit Maros Egyesület
mutatja be a megye turisztikai kí-
nálatát.

Maros megye 50 négyzetméteres
standjánál jelen lesznek a szovátai, szász-
régeni, illetve a segesvári turisztikai infor-
mációs központok képviselői is. Idén a
stand fő attrakciója a nagycsergedi Tran-
silvania motorsportpálya látványossága, a
pálya biztonsági autója (safety car), egy
2017-es évjáratú, 300 lóerős, 2000 cm3-
es, F típusú sport Jaguar. Mint ismeretes,
a motorsportpálya tavaly november 10-én

nyitotta meg kapuit. Működtetőjének
célja a megye idegenforgalmának növe-
lése, e célközönség vonzásával. A pálya
hossza 3708 m, a szélessége 11 – 14 m
közötti, 11 dupla garázzsal és modern fel-
szereltséggel rendelkezik (parkoló, heli-
kopter-leszállóhely, büfé,
szálláslehetőség, toalett, tusolók, mentő-
és orvosi központ). A versenypályán bár-
milyen autós, motoros vagy aszfaltpályás
kerékpárverseny megrendezhető, ugyan-
akkor magánjellegű rendezvényekre is ki-
bérelhető. A fejlesztési tervek között
szerepel egy autós és motoros tereppálya,
illetve egy short track enduro pálya kiala-
kítása – tájékoztatta lapunkat a Visit
Maros Egyesület. 

A Transilvania motorsportpálya
az országos turisztikai kiállításon 

A bukaresti vezetők aggodalmuknak
adtak hangot az Európa-barát moldovai
kormány megbuktatása miatt kedden,
és jelezték, hogy Bukarest további
együttműködési hajlandósága azon
múlik, hogy európai elkötelezettségű
kormány alakul-e Chişinăuban.

Románia támogatása, beleértve a pénzügyi tá-
mogatást is, attól függ, hogy folytatódnak-e a
demokrácia fejlődését célzó reformok Moldová-
ban – szögezte le Klaus Iohannis román államfő,
arra reagálva, hogy alig öt hónappal beiktatása
után kedden megbukott a Maia Sandu vezette
moldovai kormány a szocialista koalíciós part-
ner által kezdeményezett parlamenti bizalmi
szavazáson.

Iohannis felidézte, hogy Bukarest minden
diplomáciai csatornán a chişinăui kormány igaz-
ságügyi reformjának támogatására kérte a mol-
dovai politikai erőket, és Maia Sandu kormánya
jelentős előrelépéseket tett az Európai Unióhoz
történő közeledés terén, erősítette az igazság-
szolgáltatás függetlenségét, fellépett a korrupció
ellen, és gazdasági, társadalmi reformokkal ja-
vította állampolgárai biztonságát és jólétét.

Iohannis szerint ellentétes a moldovai polgá-

rok érdekeivel az, hogy az igazságügyi reform
egy meghatározó mozzanatát – a főügyész kine-
vezésének kormányfői hatáskörbe utalását – a
Moldovai Szocialista Párt meghiúsította azzal,
hogy az ellenzék bizalmatlansági indítványát tá-
mogatva megbuktatta koalíciós partnere, a kor-
rupció elleni harcot zászlajára tűző Most
(ACUM) pártszövetség miniszterelnökét.

Ludovic Orban, a múlt héten hivatalba lépett
bukaresti jobbközép kormány miniszterelnöke is
aggodalmát fejezte ki a chişinăui politikai válság
miatt, amely szerinte megkérdőjelezi Moldova
európai közeledését. A román miniszterelnök le-
szögezte: ha nem alakul olyan kormány Chişină-
uban, amelyben garanciát látnak a demokratikus
reformok folytatására, Bukarest együttműködési
hajlandósága „nagyon alacsony lesz”.

Bukarest júniusban csak vonakodva, két nap-
pal az EU, az Egyesült Államok és Oroszország
után ismerte el Maia Sandu kormányát, mert
már akkor kétségei voltak afelől, hogy mennyire
sikerül a Sandu-féle ACUM pártszövetségnek az
Európai Unióhoz közelítenie Moldovát, ha Igor
Dodon jelenlegi elnök volt pártjával, az Orosz-
országgal szorosabb kapcsolatra törekvő Szocia-
lista Párttal lép koalícióra. (MTI) 

Aggódnak Bukarestben az európai elkötelezettségű
moldovai kormány megbuktatása miatt

A 2019-es Stúdió Fesztivál programja 
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A Pro Biciclo Urbo egyesület foly-
tatja figyelemfelkeltő eseményso-
rozatát, amellyel szeretné
ráirányítani a helyi hatóságok fi-
gyelmét a kerékpáros közlekedés
hiányosságaira Marosvásárhelyen.
A második felvonulás november
14-én, csütörtökön 18 órától lesz.
Amint az egyesület képviselői ko-
rábban meghirdették, minden al-
kalommal más-más útvonalon lesz
a felvonulás. 

Az akcióval felhívják a figyelmet egye-
bek mellett arra, hogy Marosvásárhelyen
nincs megfelelő kerékpáros-infrastruktúra
(biciklisávok, -utak stb.). Hangsúlyozzák,
hogy a kerékpáros közlekedés alternatív
közlekedési mód, amely csökkenti a lég-
szennyezést, az autóforgalmat, hiszen az
alternatív közlekedés  a zöldövezetekkel
együtt hozzájárulhat egy élhetőbb város
kialakításához. 

Figyelmeztetnek továbbá arra, hogy az

esemény alatt az előre megszabott útvo-
nalon kerékpároznak a résztvevők, a köz-
lekedési szabályokat betartva
(elsőbbségadási szabályok, jelzőlámpák,
irányváltoztatás stb.); minden résztvevő
kerékpárja a szabályoknak megfelelően
kell legyen felszerelve: fékek, lámpák,
macskaszemek, csengő stb. Kerekezés
közben tilos a mobiltelefon bármilyen
célú használata. A felvonuláson 14 éven
felüliek vehetnek rész. A Pro Biciclo
Urbo egyesület tagjai sárga láthatósági
mellényt viselnek majd.

A résztvevők a Tudor negyedbeli Jysk
parkolóból indulnak 18 órakor, és a kö-
vetkező útvonalon haladnak: Arató, Pre-
deal, Năvodari, Moldovei utca, 1918.
December 1. út, Győzelem tér, Rózsák
tere (megkerülik a főteret), Călăraşilor,
Aurel Filimon utca. 

A térkép letölthető a https://www.bike-
map.net/en/r/5409855/ internetes elérhe-
tőségen. 

Holnap kerékpáros felvonulás

Forrás: digi24.ro



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511.
(1/5177)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből vagy lemezből, kisebb javítást, te-
raszkészítést fából, ácsmunkát stb.
Tel. 0745-680-818. (7/5203-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és Lindab lemezből, ácsmun-
kát, bádogosmunkát és (télre
felkészítő) takarítást. Tel. 0754-814-
263. (13/5250)

VÁLLALUNK tetőkészítést 25% téli
árkedvezménnyel, fémcserépből 50
lej/m2. Ácsmunkát és bádogosmunkát
végzünk, valamint sürgős javítást. Tel.
0736-045-781. (13/5250)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, s akit
szeretünk, nem feledjük el.”
Fájó szívvel emlékezünk
november 13-án AGYAGÁSI
KÁROLY marosvásárhelyi
lakosra halálának tizedik
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, két fia, két menye és
a négy unoka. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
Nyugodjál békében, nagyapa!
(8/5243)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet. Szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjre, édesapára,
nagytatára, PÁL-GÁBOR
LAJOSRA november 13-án,
halálának 24. évfordulóján.
Szerettei. (v.-I)

Sírhatnékom van, ha eszembe
jut a borongós nap, melyen
elaludt. Mikor halkan sírdogál
a szél, mindig azt gondolom,
hogy ő beszél.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a szentgericei
SZÉKELY BÉLÁRA halálának
4. évfordulóján. Szerető
családja. (2/5262-I)

A száj, a szem, a kéz
Nem szól, nem lát, nem kér.
Nem hív, nem vár, nem is ő
az már,
Elmúlt, de fáj tovább.

Itt járt, itt kelt, itt élt,
Ki volt, ki nem, miért.
Adott ha volt, szeretett, dalolt,
remélt, csakúgy mint én.

Sose tér haza már,
soha nem lesz új nyár,
se víg nevetés, ölelés.
Csak sír a föld
és bánat köde hull rám
s a fák leborulnak némán.
November 13-án emlékezünk
SZŐCS EDIT ERZSÉBETRE
halálának 5. évfordulóján.
Férje, gyerekei és azok
családja, testvérei és
családjuk, valamint anyósa.
(2/5273)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, testvér,
nagybácsi, jó barát, 

BAKÓ CSABA  
40 éves korában visszatért Te-
remtőjéhez. Temetése 2019. no-
vember 13-án, szerdán 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott! 

Édesanyja, testvére, Barni 
és gyermekei: Barni, Mártin 

és Szabrina. (3/5274-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Évának és Csabinak őszinte
részvétünket fejezzük ki a
legszeretőbb édesanya,
PETHŐ IRMA elvesztése
alkalmából. Mélységes
fájdalmatokban együttérzünk
veletek, lélekben veletek
vagyunk. Szomorú szívvel
búcsúzunk: Bandi és
családja, Lori és családja,
valamint Berike Kanadából.
Drága szeretett nagynénénk,
nyugodjál békében! (1/5261-I)

Mély fájdalommal érintett a
legdrágább testvéremnek,
PETHŐ IRMÁNAK az
elvesztése. Gondoskodó,
odaadó szeretetét szívünkben
mindörökké megőrizzük,
továbbra is vele vagyunk.
Fájdalmas szívvel búcsúzunk.
Vigasztalódást kívánunk
szeretteinek, lányának,
Évának és fiának, Csabinak.
Nyugodj békében, drága
szeretett nővérem! Összetört
szívű húgod, Annuska és
családja Győrből. (1/5261-I)

Mély fájdalommal érintett a
legdrágább testvéremnek,
PETHŐ IRMÁNAK az
elvesztése. Gondoskodó,
odaadó szeretetét szívünkben
mindörökké megőrizzük,
továbbra is vele vagyunk.
Fájdalmas szívvel búcsúzunk.
Vigasztalódást kívánunk
szeretteinek, lányának,
Évának és fiának, Csabinak.
Nyugodj békében, drága
szeretett nővérem! Összetört
szívű húgod, Bözsi, sógorod,
Laci és családjuk Kanadából.
(1/5261-I)

Mély fájdalommal érintett a
legdrágább testvéremnek,
PETHŐ IRMÁNAK az
elvesztése. Gondoskodó,
odaadó szeretetét szívünkben
mindörökké megőrizzük,
továbbra is vele vagyunk.
Fájdalmas szívvel búcsúzunk.
Vigasztalódást kívánunk
szeretteinek, lányának,
Évának és fiának, Csabinak.
Nyugodj békében, drága
szeretett nővérem! Összetört
szívű húgod, Gyöngyike,
sógorod, Endre és Berike
Kanadából. (1/5261-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága édesanyánk,
PETHŐ IRMA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (1/5261-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, EL-
ÁRUSÍTÓKAT, BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú) és SO-
FŐRT. Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64225-I)
ALKALMAZUNK SOFŐRT ÁRUSZÁLLÍTÁSRA. Érdeklődni a
0743-119-998-as telefonszámon. (64219-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872.
(21752-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR
ÖV nyílt kikiáltásos árverésen jelzőelemeket ad el 2019. november
20-án 10 órai kezdettel. Részletek a www.transylvaniaairport.ro web-
oldalon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon 

a Cariere címszónál. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG, 

az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott
VENUS – Együtt a biztonságos életért projekt keretében

BÉRBE VESZ egy maximum 150 m2-es ingatlant (tömbházlakást
vagy magánházat), mely az alábbi helyiségekkel rendelkezzen:

– előszoba;
– minimum 4 külön bejáratú, bútorozatlan szoba,
melyből 3 szobának a felülete legalább 12 m2-es;

– minimum 3 fürdőszoba/mosdó, melyből kettőben legyen
fürdőkád/tusolófülke, lecsukható tetejű angolvécé, mosdókagyló,
hideg és meleg víz; a harmadik helyiségben legyen mosdókagyló,
hideg és meleg víz, valamint vécé;

– bútorozatlan konyha elektromos háztartási eszközök nélkül;
– tárolóhelyiség: kamra és lomtár stb.;
– legyen saját hőközpont és termopán nyílászárók.

Az ajánlatokat zárt borítékban a Maros Megyei Szociális Ellátási
és Gyermekvédelmi Igazgatóság iktatójában

– Trébely utca 7. szám, C épületszárny, földszint, 6-os iroda –
kell benyújtani 2019. november 22-én 12 óráig.

További információ a www.dgaspcmures.ro/ weboldalon,
az informatii de interes public menüpontban vagy a 0265/219-235,
0265/213-512-es (41-es mellék) telefonszámokon hétfőtől péntekig

10-13 óra között. (sz.-I)

Sosem szűnik meg a hiányérzet.
Szomorú szívvel emlékezünk az egy
éve elhunyt szeretett unoka-
testvérünkre, ROTH ROZÁLIÁRA. 
Emlékét szívünkben őrizzük.
Bazsa, Márti, Zsuzsi.
Nyugodjék békében! (1/5152)

Életed maga volt a szépség. 
Az ég maga volt a kékség. 
Halálod maga a fájdalom. 
Már csak a szürke földnek 
sírom kegyetlen bánatom.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 13-án a felejthetetlen
férjre, édesapára, nagyapára,
ÚJFALVI KÁROLYRA (Sanyi)
halálának második évfordulóján.
Emléked szívünkben él. Nyugodjál
békében! 
Bánatos feleséged, gyermekeid és
azok családja. (10/5245-I)

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es  törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése
értelmében 2019. november 26-án 11 órakor a Marosludasi Adó- és
Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám –
nyilvános árverésen értékesítenek  egyes, az alábbi adósok tulajdonát
képező ingó és  ingatlan javakat:
LASCU RADU LUCIAN (A kikiáltási árak 50%-kal csökkentek.)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza  a
héát. 
– 5300  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a
héát. 
– 2900  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a
héát. 
– 11.600  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a
héát. 
– 7000  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye,
telekkönyvszáma 50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a
héát. 
LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6., a végrehajtási
dosszié száma: 161.
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason,
a Maros utca 6. szám alatt, telekkönyvszám 51463, Marosludas,
kataszterszám C2, helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár (50%-kal
csökkentve) 39.767 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
SORSPLAY SRL, Bukarest, II. kerület, Mantuleasa utca 15. Eladásra
kerülnek az alábbi, Maroskece, Fő út 23. szám alatti ingóságok:
– Slot machine, MGS 0182, 2018-as gyártmány, kikiáltási ár  (50%-kal
csökkentve) 140 lej
– Slot machine, MGS 0181, 2018-as gyártmány, kikiáltási ár (50%-kal
csökkentve) 140 lej.  Az árak nem tartalmazzák a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés
előtt  mutassák be a következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi
garancia a kikiáltási ár 10%-a, és a Marosvásárhelyi Kincstárban nyitott
RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell befizetni; címzett a Maros
Megyei Közpénzügyi Hivatal (adószám: 4322637). 
–  az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
–  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolata
–  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítása 
–  román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány
másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél  másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az adós
cég  közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra,
hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja
előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be
óvást a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, a
2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén,
a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222,
0265/413-224-es telefonszámon. 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

Adófizetők rendelkezésére álló pénzügyi szolgáltatások 
A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal felhívja az adófizetők figyelmét, hogy vegyék igénybe a privát virtuális tér
(SPV) online szolgáltatást, amely a  nap 24 órájában mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek
rendelkezésére áll. 
A privát virtuális tér (SPV) lehetővé teszi a pénzügyi információkhoz való hozzáférést, az adónyilatkozatok
benyújtását, továbbá pénzügyi dokumentumok és intézkedések kézhezvételét. Az SPV révén továbbított
dokumentumok ugyanolyan jogerővel bírnak, mint a postán beküldött vagy személyesen benyújtott
dokumentumok. Az SPV használata esetén nincs szükség a pénzügyi iratok másfajta közlésére.
Az online kommunikáció nagyon hasznos, sok előnnyel, időmegtakarítással jár, s az adófizetők közvetlenül
juthatnak hozzá az időszerû pénzügyi információkhoz. 
A privát virtuális tér a következő linkre kattintva érhető el:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare persoane fizice/persoane juridice. 
Tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy a pénzügyi hivatal self service (önkiszolgáló) rendszerben internet-
hozzáférhetőséggel számítógépeket bocsát a rendelkezésükre, amelyeken elérhető az online szolgáltatás.
Kérésre a pénzügyi szakemberek közvetlenül útbaigazítják az adófizetőket a pénzügyi kötelezettségek teljesítése
érdekében. 
A pénzügyi előírások alkalmazásával kapcsolatban telefonon is, a központi tudakozóban tájékoztatják az
adófizetőket. A call center telefonszáma: 031-403-91-60. 

A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal kommunikációs osztálya


