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Csúcstechnológiájú rendszer

Európai premier a marosvásárhelyi idegsebészeti klinikán

Visszavont tervezet

Marosvásárhelyen a tegnapra összehívott rendkívüli tanácsülés harmadik
napirendi pontja a köztisztasági illeték
módosítására vonatkozott, ezt megelőzően két külföldi kiutazás ügyében
kellett döntenie a testületnek.

____________4.

Bűntény
a Kecskeszigeten

Évadkezdő bemutatójára készül a marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata. A főtéri, Rózsák tere 13. szám
alatt lévő színházban javában folyik a
munka: Kincses Elemér rendezésében egy, a tájainkon kevésbé ismert,
ám világhírű dráma színrevitelét láthatja hamarosan az érdeklődő közönség.

____________5.

Ünnepi tenyészbika-bemutató

Október elsején a marosszentgyörgyi
mesterséges megtermékenyítő központban, a Semtest BNV telephelyén
a 15. alkalommal szerveztek tenyészbikaszemlét. Ez ugyanakkor ünnepi
rendezvény is volt, hiszen az intézmény 40 évvel ezelőtt jött létre.

____________6.

Egy amerikai kórház után, a világon másodszor, a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház idegsebészeti osztályának a
szakemberei használhatták bonyolult
agyműtéteknél a csúcstechnológiájú
neuronavigációs rendszert, amit a Leica
és Brainlab cégek kísérleti jelleggel, ingyenesen bocsátottak ideiglenesen a
kórház rendelkezésére – jelentették be
tegnapi sajtótájékoztatójukon dr. Claudiu
Puiac, a kórház menedzsere és dr. Adrian
Bălaşa, az idegsebészeti osztály vezetője.

Menyhárt Borbála

A csúcstechnológiájú rendszert a cég néhány
hónappal ezelőtt először egy, a világon a leghíresebbnek számító amerikai kórháznak bocsátotta a rendelkezésére, ott próbálták ki elsőként,
majd ezt követően a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház idegsebészeti osztályára esett a választásuk.
Ily módon az orvosok az eddiginél nagyobb
pontossággal végezhetnek idegsebészeti műtéteket, valamint arra is lehetőség van, hogy előre
megtervezzék az operáció menetét. Az agydaganatok és agyi érrendellenességek műtétje során
a sebészek folyamatos tájékozódását segíti a
neuronavigációs rendszer. A csúcstechnológiájú

Fotó: Nagy Tibor

rendszer által tervszerűen végzett, jól előkészített műtét egyik fő előnye, hogy sokkal biztonságosabbá teszi a beavatkozást, csökken a műtét
után fellépő komplikációk előfordulásának a lehetősége, és a betegek lábadozási ideje is lerövidül.
Az osztályvezető főorvos elmondta, az október 3–7. közötti időszakban öt sebészeti beavatkozást végeztek az általa vezetett idegsebészeti
klinika orvosai a kölcsön kapott készülékkel,
többek között öt-hat centiméteres agydaganatot
is eltávolítottak, és a páciensek jól vannak,
(Folytatás a 4. oldalon)

Protestáns
Marosvásárhely

Amikor ötszáz évvel ezelőtt a Wittenberg nevű német városból elindult a
világtörténelem egyik legnagyobb
lelki, szellemi mozgalma, a reformáció, városunkban – amit akkor Székelyvásárhelyként ismertek – két nagy
egyházi intézmény, központ létezett: a
város hivatalos plébániája a mai Bolyai tetőn, és a Ferenc-rendi barátok
temploma meg kolostora a vár területén.

____________7.

A hazudós miniszter

Mózes Edith

Azt tartja a mondás, hogy ha beismered, hogy hazudtál,
félig megbocsáttatik. Bizonyára erre gondolt a funkcióban
lévő igazságügy-miniszter, aki a múlt héten a Legfelsőbb
Bírói Tanács (CSM) ülésén kijelentette: hazudtam az Emberi Jogok Európai Bíróságán (CEDO). Azt mondta, azért
hazudott szemrebbenés nélkül az európai testületben, ahonnan futószalagon érkeznek az elmarasztalások és a sok millió eurós büntetések Románia számára – amelyeket az
adófizetők nyakába sóznak, hiszen az állami költségvetésből kell kártalanítani az igazságtalanul megrövidített panaszosokat –, mert ezzel újabb szankciót szeretett volna
elkerülni. Még szerencse, hogy elmondta, különben valaki
azt hihette volna, hogy szándékosan akarta félrevezetni a
CEDO-t, a génjeiben van a hazudozás, és így akarta „kicselezni” az újabb szankciót. Egyébként ilyen vagy olyan
szándékkal vagy érdekből a rendszerváltást követően nagyon sok hazai politikus – a kétarcú politika jegyében –
számtalanszor csúsztatott különböző európai és nemzetközi
fórumokon, kezdve az egymást követő, legmagasabb állami
tisztséget birtoklóktól a kormányfőkig vagy a „sima” parlamenti képviselőkig.
Visszatérve az igazságügy-miniszterre, elismerte, hogy
hazudott, de, mint mondta, jó szándékkal tette. Bizonyára
úgy gondolta, kegyes hazugságot követett el.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 36 perckor,
lenyugszik
18 óra 40 perckor.
Az év 286. napja,
hátravan 80 nap.

Ma MIKSA, holnap KÁLMÁN
és EDE napja.
KÁLMÁN: török eredetű régi
magyar személynév. Jelentése: maradék, életben maradt.
EDE: az Edvárd, Eduárd nevek
német rövidülése.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 110C
min. 40C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. október 11.

1 EUR

4,4890

100 HUF

1,4741

1 USD

1 g ARANY

4,0407
163,2810

Gálaműsor az 1956-os forradalom
emlékére

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti
Tanács október 17-én, hétfőn 18 órától a Kultúrpalotában
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek
újak! címmel gálaműsort szervez. Fellépnek: Kilyén Ilka,
Ritziu Ilka Krisztina, Kilyén László, a Fagyöngy citerazenekar, a Musica Humana kórus, valamint Varró Huba és
társulata erdélyi verbunkokkal és legényesekkel. A belépés
díjtalan.

Évadnyitó előadás a Spectrumban

Október 14-én 19 órától a Spectrum Színház Kincses Elemér rendezésében Ugo Betti Bűntény a Kecskeszigeten
című drámájának bemutatásával nyitja meg a 2016–2017es színházi évadot.

Egymillió csillag

A Gyulafehérvári Caritas hagyományosan minden évben
októberben szervezi meg az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót, amelyen egy-egy gyertyát gyújtanak meg köztereken a nélkülözőkkel való sorsvállalás
szimbólumaként, ugyanakkor ezzel pénzt is gyűjtenek. Tavaly 20 helyszínen több mint 5000 személy részvételével
szervezték meg az akciót és 40.133 lej gyűlt össze. Az
idén október 14-én, pénteken este 6 és 8 óra között Marosvásárhelyen a Színház téren, Szovátán a Petőfi parkban, Erdőszentgyörgyön a művelődési ház előtt, míg
Marosszentgyörgyön a Szent György téren lehet egy-egy
gyertyát gyújtani.

Vályi Gyula-emlékdíj átadása

Október 14-én, pénteken 15.45-kor a Vályi Gyula-emlékoszlopnál, majd 16 órakor a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
udvarán a matematikus emléktáblájánál elhelyezett koszorúzással kezdődik a Vályi Gyula Matematikai Társaság
által szervezett emlékünnepély. A Bolyai Farkas Líceum
amfiteátrumában a 103 éve elhunyt matematikusra emlékeznek és átadják a róla elnevezett díjat is.

Előadás a táncról idősebbeknek

Október 14-én, pénteken 17 órától a Ştefan cel Mare utca
38. szám alatti Nyugdíjasok Házában Oana Magdolna személyiségfejlesztő tréner a tánc tanulásáról, a táncolásról
mint gyógyító és szocializációs hatásról beszél az idősebbeknek. A belépés díjtalan, érdeklődni a 0756-697-799-es
telefonszámon lehet.

Japánsztrájk a bíróságon

A Marosvásárhelyi Táblabíróság keretében működő bírák
tanácsának október 10-i döntése értelmében október 13án folytatják tiltakozó megmozdulásukat japánsztrájkkal,
azaz a munkahelyen viselt ruhára, illetve a tárgyalótermekben az egyenruhára csatolt fehér szalag viselésével.

144 büntetés

A hét végén szolgálatot teljesítő Maros megyei rendőrök
a közúti közlekedés szabályainak megsértése miatt 127
büntetést róttak ki, ebből 92-t a megengedett sebességhatár átlépése miatt. A rendőrök 11 hajtási jogosítványt is
visszatartottak. Péntektől vasárnapig 18, bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyt és egy körözöttet
azonosított a hatóság, két személyt 24 órára őrizetbe vettek. A három nap alatt a rendőrség 144 büntetést rótt ki
összesen 42.400 lej értékben.
Hírszerkesztő: Vajda György

Zöld út az iskolaigazgató-jelölteknek

Csak négyen nem vizsgázhatnak

Az igazgatói, aligazgatói versenyvizsgára beadott iratcsomók újraértékelése után a Maros Megyei Tanfelügyelőség közzétette a jelentkezők végleges listáját. A
tanfelügyelőség honlapján megtalálható jegyzék szerint a
24 elutasított dossziéból húszat elfogadtak. A dokumentum
szerint a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola és a héjjasfalvi tanintézet aligazgatói posztjára, illetve
az egyik szászrégeni és a kutyfalvi iskola igazgatói állására
pályázó négy jelölt nem vizsgázhat.

Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, hogy a ma reggel kezdődő versenyvizsgára összesen 257 iratcsomót fogadtak el, 226 személy egy állásra,
31 jelentkező több tisztségre is pályázik. A vizsgaeredményekről már ma értesülnek az érintettek. Mint keddi
lapszámunkban közöltük, több mint 40 Maros megyei
tanintézet vezető tisztségére egyetlen dossziét sem adtak
le, ezen iskolák helyzete az elkövetkezendőkben tisztázódik. (nszi)

Október 15-én, szombaton 9 és 13 óra között, 15. születésnapja alkalmából a Dora Medicals megnyitja kapuit a
közönség előtt. A négyórás program klinikai körsétát, laborlátogatást és változatos programokat ígér kicsiknek-nagyoknak egyaránt. Az érdeklődők megtekinthetik, hogyan
működik egy rendelőintézet, milyen belülről egy orvosi laboratórium, megtudhatják, miért kell vonalkód a mintavevőre, milyenek a mintavevő rendszerek, miért izgalmas
mikroszkóppal dolgozni. Betekinthetnek a mikrovilágba,
érdekes készítményeket, régi mikroszkópokat is láthatnak,
valamint néhány látványos
baktérium- és gombatenyészetet. Hogy miért pontosak a
Dora Medicals laboreredményei és miről szól a minőségbiztosítás? Erre is válaszolnak
a klinika szakemberei, valamint arra, hogy miért volt
szükség új röntgengépre –
szakorvos mondja el a digitális
radiológia előnyeit az érdeklődőknek. Aki kíváncsi, megtudhatja,
mit
mutat
az
elasztográfiás ultrahangkészülék és a mammográfia, milyen
egy korszerű fogászati rendelő,
hogyan készül a szemüveg,
milyen készülékekkel végzik a
szemészeti vizsgálatot, vagy
miként néz ki a dioptriaműtéteknél használt Excimer lézerkészülék.

Rajzverseny gyermekeknek
A 3-10 éves gyerekeknek rajzversenyt szerveznek Hogyan képzeled el azt a bacit, amitől fáj a torkod? címmel.
Mit kell tenniük a versenyzőknek? Le kell rajzolniuk, milyen az a baci, amitől fáj a torkuk, a rajzra rá kell írniuk a
nevüket és szüleik telefonszámát, majd a rajzot október végéig be kell küldeniük a DORA MEDICALS székhelyére,
Marosvásárhelyre, a Mărăşeşti tér 21. szám alá. A legjobb
gyermekrajzokat díjazzák. (antalfi)

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának korábbi sikeres kellék- és bútorkereső akciói után
– amiért ezúton is köszönetet mondunk az adományozóknak – további segítségüket kérjük egy előadásunk megvalósításához.
Ezúttal az 1970-es és 1980-as évek jellegzetes tárgyait
keressük, a korra utaló ruhadarabokat, cipőket, bélyegalbumokat, emlékfüzeteket, cigarettásdobozokat, tolltartókat, cukorkásdobozokat, pénztárcákat, játékokat,
tejesüvegeket, egykori újságokat, kariókákat, üdítősüve-

geket vagy bármely más, a jelzett korszakra erősen jellemző holmit.
Ha ilyenszerű fölösleges tárgyai vannak, amelyeket szívesen viszontlátna esetleg Biluska Annamária, Bokor
Barna, Nagy Dorottya, László Csaba vagy mások kellékeként egy Radu Afrim által rendezett előadásban, kérjük, értesítsen bennünket a pr.office@nemzetiszinhaz.ro
e-mail-címen, a 0744-985-742 telefonszámon vagy a társulat Facebook-oldalán: www.facebook.com/tompamiklos.
Köszönjük! (pr-titkárság)

Nyitott kapuk a Dora Medicalsnál

Fotó: Antalfi Imola

Legyen színházi kellék használt tárgyaiból!

Pontosítás

nem a makett, hanem a végleges méretű Petőfi-mellszobor
Október 10-i lapszámunkban Az összetartozás ünnepe modellje volt kiállítva, Bálint Károly szobrászművész alcímmel megjelent tudósításunkban a Petőfi-szoborra vo- kotása. A szobor az alkotó ajándéka a településnek, az adonatkozó adatok pontosításra szorulnak. A templomkertben mánygyűjtés a szobor bronzba öntésére vonatkozik.

RENDEZVÉNYEK

A Székelyföldi Napok megnyitója

Ma 17 órától a Kultúrpalota kistermében dr. Asztalos
Enikő és dr. Barabás László néprajkutatók bemutatják
a XXI. század eleji autentikus népviseletet. Ugyanekkor nyílik meg Both Gyula fotóművész Székelyföldi
életképek című egyéni kiállítása. 19 órától a nagyteremben a Maros Művészegyüttes, a Bekecs és a Napsugár ifjúsági néptáncegyüttesek előadásában
hivatalosan is megnyitják a Székelyföldi Napokat.

Könyvbemutató és fotókiállítás

Ugyancsak a Székelyföldi Napok keretében, október
13-án, csütörtökön 16.30-tól P. Buzogány Árpád Székely jelképek pecséten, címerben, valamint dr. Salló
Szilárd Hagyományos életmód a mindennapokban
című kötetét mutatják be a szovátai Teleki Oktatási
Központban, ugyanitt 17 órakor megnyitják az Ifjú közelben című fotókiállítást. A felvételeket az Orbán Balázs nyomdokain nevű fotótáborban készült anyagból
Balázs Ödön fotográfus válogatta.

Harmadik ákosfalvi
mezőgazdasági kiállítás és vásár

Az ákosfalvi önkormányzat harmadszor szervez mezőgazdasági kiállítást és vásárt, ahol állattenyésztők,
zöldség- és gyümölcstermesztők, takarmány- és mezőgazdaságigép-forgalmazók állíthatják ki termékeiket. A kiállítás október 21-én és 22-én lesz az
ákosfalvi sport- és szabadidőközpontban. Bővebb tájékoztatás, jelentkezés a 0744-509-168-as telefonszámon.

Kosaras szüreti bál

Október 22-én, szombaton 18 órától a kövesdombi
unitárius egyházközség jótékonysági szüreti bált szervez a marosvásárhelyi Blue Pearl (Kék Gyöngy) vendéglőben a Dózsa György utca 155. szám alatt.
Muzsikál Ábrám Tibor és zenekara, énekel Buta
Árpád. A jótékonysági bál bevételét a kövesdombi unitárius templom új orgonájának és a hozzá tartozó hangosítóberendezésnek a megvásárlására fordítják.
Feliratkozni a kövesdombi templom lelkészi hivatalában lehet, vagy hétköznap 9-13 óra között a
0365/449-315-ös telefonszámon.
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A menedékkérők hírszerzési ellenőrzését sürgetik
a német CDU/CSU pártszövetségben

Németországban a menedékkérők és menekültek
hírszerzési ellenőrzését sürgetik a kormányzó jobbközép CDU/CSU pártszövetség soraiban a robbantásos merénylet előkészítésének gyanúja miatt
előzetes letartóztatásba helyezett chemnitzi szír
menekült ügye nyomán, a koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) és az ellenzéki Zöldek viszont nem
támogatják a felvetést. Közben hősként ünneplik a
gyanúsítottat elfogó szír állampolgárokat.

A német sajtó keddi beszámolói szerint a CDU/CSU több
biztonságpolitikai szakpolitikusa sürgeti, hogy a polgári hírszerző szolgálatoknak – a belső elhárítást végző szövetségi alkotmányvédelmi hivatalnak (BfV) és a szövetségi hírszerző
szolgálatnak (BND) – biztosítsanak hozzáférést a menedékkérők új fejlesztésű, a vércsoporttól a munkatapasztalatig valamennyi megállapítható információt tartalmazó központi
adatbázisához.
A biztonsági szervek veszélyelhárító tevékenységének nagyobb szerepet kell biztosítani a menekültügyi eljárásban –
mondta a Die Welt című lapnak Armin Schuster, a CDU egyik
vezető belbiztonsági szakpolitikusa. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak automatikus hozzáférést kell biztosítani a menekültügyi adatbázishoz, és a BND-nek valamennyi
menedékkérő adatait le kell futtatnia a terrorgyanús személyeket nyilvántartó nemzetközi adatbázisokban – tette hozzá a
CSU-s Hans-Peter Uhl.
Az SPD szerint a hírszerző szervek hatáskörének ilyen típusú bővítése csak azt jelentené, hogy általánosító módon,
kollektíven terrorgyanú alá helyeznék az összes menedékkérőt. A Zöldek szerint nincs szükség ilyen intézkedésre, hiszen
a chemnitzi-lipcsei eset is éppen azt mutatja, hogy a hatóságok
a jelenlegi eszközeikkel is meg tudnak előzni egy terrortámadást.
A 22 éves, szíriai állampolgárságú Dzsaber al-Bakrt – aki
tavaly februárban menedékkérőként érkezett Németországba
– a rendőrség szombaton kora hajnalban próbálta meg őrizetbe
venni egy chemnitzi lakótelepen, mert a BfV tudomására jutott, hogy az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet nevében robbantásos merényletre készülhet. A rendőrök az akció kora
hajnali kezdetekor még csak azt tudták, hogy melyik épületben
tartózkodik, de azt nem, hogy melyik lakásban. A férfi közben
távozott az épületből, és nem sikerült feltartóztatni.

A gyanúsított Lipcsébe utazott, és okostelefonján egy szíriai
menekülteknek létrehozott online platformon jelezte, hogy segítségre szorul, mert nincs szállása. Egy szíriai menekültekből
álló baráti társaság fogadta be. Vasárnap az egyik ismert közösségi portálon arab nyelven közzétett körözési felhívás alapján felismerték, és amikor este aludni indult, letámadták,
megkötözték és értesítették a rendőrséget.
A három szír állampolgár tettét széles körben méltatják Németországban. A Spiegel Online hírportál keddi összeállítása
szerint németországi szír menekültek körében hősként ünneplik a Dzsaber al-Bakrt elfogó honfitársaikat. Számos keddi
német lap is értékeli a három szíriai fiatalember tettét. Például
a Die Welt kommentárjában kiemelte, hogy a menekültek között ugyan bizonyára van néhány száz, talán ezer terrorista, de
sok olyan ember is, akik tudnak és akarnak is tenni az ilyen
„alvó terroristák” leleplezéséért, és „éppen ilyen potenciális
segítőkre és hősökre van szüksége az országnak”, mert „egyedül nem fog sikerülni”.
A Der Tagesspiegel kommentárjában kiemelte: „jót tesz a
társadalmi légkörnek”, hogy éppen egy csoport szíriai menekült ismerte fel, fogta el és adta át a rendőrségnek a gyanúsítottat. „Igen, (a gyanúsított) szíriai, menekültként jött
Németországba és terrortámadást tervezett, de azok is szíriaiak, akik kézre kerítették”, ami azt mutatja, hogy „a feketefehér gondolkodás nem visz előre”.
A Rheinische Post című lap hangsúlyozta, hogy a hatóságok
három „bátor segítője nagyobb mértékű azonosulást mutatott
az őket vendégként befogadó társadalommal és állammal,
mint amekkorát nem kevés némettől várni lehetett volna”.
A hatóságok a chemnitzi lakótelepi lakásban 1,5 kilogramm
igen veszélyes robbanószert, aceton-peroxid (TATP) vegyületet foglaltak le, valamint olyan tárgyakat, amelyek alkalmasak
robbanómellény készítésére. TATP-t használtak az Iszlám
Állam párizsi és brüsszeli merényleteit elkövető terroristák is.
A lakásban olyan tárgyakat is találtak, amelyek alkalmasak
robbanómellény készítésére.
Az eljárást magához vonta a súlyos, állam elleni bűncselekmények ügyében illetékes szövetségi legfőbb ügyészség,
amely közleményében kiemelte, hogy a gyanúsított „rendkívül
professzionálisan” fogott hozzá a pokolgép összeállításához.
A BfV szerint valószínűleg valamelyik berlini nemzetközi repülőtéren akart robbantani. (MTI)

Mit kezd az új amerikai elnök az Obama-kormányzat
terhes szíriai örökségével?

A helyzet nem egyszerű, hiszen az Oroszország és Irán támogatását élvező Bassár el-Aszad szíriai elnök megmakacsolta magát, miközben több kulcsfontosságú területet az
Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet vagy más szélsőséges
csoportok tartanak ellenőrzésük alatt. Az immár több mint öt
éve zajló szíriai polgárháború tovább rontotta az amúgy sem
túl fényes biztonsági helyzetet a Közel-Keleten, ráadásul a
többmilliós menekültáradat Európát is komoly kihívások elé
állította.
Clinton a vasárnapi jelöltvitán elmondta, hogy egykor külügyminiszterként sokkal erőteljesebb fellépést sürgetett az
akkor még csak alakuló szíriai konfliktusban.
„Amikor én voltam a külügyminiszter, repüléstilalmi övezet és biztonsági zóna létrehozását javasoltam Szíriában, és
ezt támogatom ma is” – hangsúlyozta. „Alkupozícióba kell
kerülnünk az oroszokkal szemben, akik addig nem fognak tárgyalóasztalhoz ülni, amíg alkuképtelenek vagyunk.”
A repüléstilalmi és a biztonsági övezetek azonban semmit
sem érnek a betartásukra ügyelő erő nélkül. Egy ilyen erő
fenntartásához pedig hatalmas többleterőforrások szükségesek, ami négy évvel korábban elriasztotta az amerikai védelmi
minisztériumot, a Pentagont a javaslattól. Pedig akkoriban
nem is bonyolította a helyzetet az orosz katonai beavatkozás,
amely egy éve kezdődött. Azóta az oroszok által Szíriába telepített légvédelmi rendszerek jócskán megnehezítették egy
esetleges repüléstilalmi övezet kialakítását és szabályainak
betartatását. Egy ilyen zóna létrehozása jelenleg nagyban növelné a két hatalom közötti közvetlen katonai összeütközés
kockázatát.
Clinton a vasárnapi vitában elmondta, hogy elnöksége ese-

tén ugyanúgy megpróbálná levadászni az Iszlám Állam vezetőjét, Abu Bakr al-Bagdadit, ahogy azt Barack Obama amerikai elnök tette Oszama bin Ladennel, az al-Kaida nemzetközi
terrorszervezet néhai erős emberével.
A demokrata jelölt emellett folytatná az Obama-kormányzat iraki kurd erőket (pesmerga) felfegyverző gyakorlatát, illetve fontolóra venné annak kiterjesztését a szíriai kurd
harcosokra, akik nélkülözhetetlen szövetségesei az Egyesült
Államoknak terepen. Clinton jelezte: nem szeretné bevetni az
amerikai szárazföldi erőket Szíriában, mert megszálló erőkként tekintenének rájuk.
Trump szerint Washingtonnak egyetlen érdeke van Szíriában: az pedig az Iszlám Állam legyőzése. A republikánus elnökjelölt elképzelhetőnek tartja, hogy ha ő lenne a Fehér Ház
új lakója, akkor Szíria sorsának rendezését Oroszországra és
Iránra hagyná.
Clinton „a felkelőkért akar harcolni” – ostorozta ellenfelét
Trump. „Ezzel csak egy probléma van: azt sem tudjuk, kik a
lázadók. Akkor meg mi értelme az egésznek?”
Ezzel az érveléssel Trump az orosz véleményt visszhangozta, amely szerint Washington az egykor demokráciát követelő felkelők támogatásával valójában a szélsőségeseket is
segíti, mert a két csoport a megkülönböztethetetlenségig öszszefonódott.
„Nem szeretem Aszadot, de hatékony az IÁ elleni harcban”
– hangsúlyozta Trump. „Ahogy Oroszország és Irán is. És ez
a három most összefogott, ennek pedig a mi gyenge külpolitikánk az oka. Szíria nem Szíria többé. Szíria immár Oroszország és Irán.”
Trump ötletei ezenkívül kimerültek a biztonsági övezetek
létrehozásában, amelyek fenntartását az arab államokkal fizettetné meg.
A republikánus jelölt végezetül azzal vádolta Obamát és az
akkor külügyminiszterként szolgáló Clintont, hogy magára
hagyták a közel-keleti országot, amikor nem tartották magukat
fenyegetésükhöz. Ennek lényege az volt, hogy bombázni kezdik Szíriát, ha kiderül, hogy Aszad vegyi fegyvert vetett be
saját népével szemben. (MTI)

A súlyos nézetkülönbségek ellenére folytatni kell a tárgyalásokat Oroszországgal a szíriai helyzet rendezése érdekében, azonban kizárólag az őszinte párbeszédnek van
értelme – jelentette ki Francois Hollande francia államfő az
Európa Tanács parlamenti közgyűlésén Strasbourgban.
Franciaországnak komoly nézeteltérései vannak Szíria
ügyében Oroszországgal – hangsúlyozta Hollande, aki szerint az orosz fél azzal, hogy a hétvégén vétót emelt az

ENSZ Biztonsági Tanácsában benyújtott francia javaslat
ellen, megakadályozta a légicsapások azonnal beszüntetését
a szíriai Aleppó városánál és a tűzszünetet az egész országban. „Bármikor kész vagyok találkozni Vlagyimir Putyinnal a béke előmozdításának céljából” – jelentette ki a
francia államfő nem sokkal azután, hogy orosz kollégája
lemondta a jövő hétre tervezett párizsi látogatását.
(MTI)

Akárki is lesz a Fehér Ház következő lakója, terhes
örökséget vesz a nyakába a világ egyik legösszetettebb és legkönyörtelenebb konfliktusával, a szíriai
polgárháborúval. Eddig sem Hillary Clinton demokrata, sem Donald Trump republikánus elnökjelölt
nem nyújtott átfogó vagy realisztikus javaslatokat
a több szálon futó konfliktus rendezésére, és ez vasárnapi vitájuk után sem változott sokat.

Hollande: folytatni kell a párbeszédet
Oroszországgal

Ország – világ
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Megkezdődött a Tőkés
érdemrendjének visszavonása
ellen indított per

Megkezdődött a bukaresti táblabíróságon annak a
közigazgatási pernek a tárgyalása, amelyben Tőkés
László európai parlamenti képviselő a román állami
kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítését kérte – tájékoztatta az MTI-t kedden Kincses
Előd, az EP-képviselő ügyvédje. A bizonyítási indítványok előterjesztésére nem kerülhetett sor, mivel
beavatkozott a perbe a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága, amelynek a javaslatára
Klaus Johannis államfő márciusban visszavonta a
kitüntetést. Mivel erről az egyik alperest, az elnöki
rendeletet ellenjegyző miniszterelnököt jogi képviselő híján nem lehetett helyben kiértesíteni, a bíróság halasztást rendelt el. (MTI)

Konferencia az 1956-os
forradalom romániai
visszhangjáról

Az 1956-os magyar forradalom romániai visszhangjáról rendeznek nemzetközi konferenciát október 24én a Magyar PEN Club szervezésében, a Magyar
Írószövetség székházában. „Meggyőződésem, hogy
1956 forradalmi őszének néhány hete az anyaország és az erdélyi magyarság újra eggyé kovácsolódásának pillanata is volt morális és lelki
értelemben. A román nemzet jobbik énjével is sikerült konstruktív dialógust találni, amely felemelő üzenetekkel bírt” – mondta Szőcs Géza, a Magyar PEN
Club elnöke a konferenciát felvezető keddi budapesti
sajtótájékoztatón. Tófalvi Zoltán marosvásárhelyi
történész arról beszélt, hogy Budapesten nyolc erdélyi származású embert végeztek ki a forradalomban játszott tevékenysége miatt, Romániában pedig
tizennégyet, köztük két románt. Az október 24-i konferencián 19 előadás hangzik el, ahogy Szőcs Géza
fogalmazott, valamennyi az 1956-os eseménytörténet egy-egy fehér foltját világítja meg. (MTI)

Gyorsult a fogyasztói árak
csökkenése

Az előző havi megtorpanás után tovább csökkentek
az árak szeptemberben, az éves fogyasztói árindex
mínusz 0,6 százalék volt, szemben az augusztusi
mínusz 0,2 százalékkal – közölte a statisztikai intézet kedden. Szeptemberben a legjelentősebb, 0,58
százalékos árcsökkenés az élelmiszereknél mutatkozott, a többi áru átlagosan 0,21 százalékkal drágult, míg a szolgáltatások ára nem változott. Az
elmúlt 12 hónapban átlagosan 1,7 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak. A defláció tavaly júniusban
kezdődött, amikor a kormány valamennyi élelmiszerre kiterjesztette a – korábban csak a kenyérnél
alkalmazott – 9 százalékos kedvezményes héakulcsot, majd 2016. január elsejétől 24 százalékról 20
százalékra mérsékelte az általános héakulcsot.
(MTI)

A hazudós miniszter

(Folytatás az 1. oldalról)
De miről is van szó? Arról, hogy amikor a nyáron az
Európai Emberjogi Bíróságon Guido Raimondi elnökkel a hazai börtönviszonyokról tárgyalt, azt állította,
hogy Romániának kb. egymilliárd euró áll rendelkezésére hét börtön építésére. Amiről persze szó sem volt,
ilyen célra egyetlen eurócent sem volt elkülönítve a költségvetésből.
Nagy baj, amikor valaki hazudik. Még nagyobb, ha
azt egy állami hivatalosság teszi. Az pedig súlyosbító
körülmény, hogy egy európai intézményt akart félrevezetni az állam nevében, hiszen Románia kormányának
képviseletében járt a strasbourgi bíróságon.
Az, hogy beismerte, még nem jelenti, hogy fátylat boríthatunk rá. A beismerő nyilatkozatot miniszterként, hivatalos fórumon tette, és kamerák rögzítették. Meglehet,
hatalmas nyomás nehezedett rá a CEDO részéről, és
évi 80 millió eurós szankciót helyeztek kilátásba a hazai
börtönviszonyok miatt. Ezt elkerülendő vezette félre az
európai bíróságot a hét börtönről szóló mesével.
Egyébként nem ez az első és egyetlen hazugsága az
igazságügy-miniszternek. Sok nyilatkozatát kérdőjelezték meg a magisztrátusok, és közgyűléseiken a tárcavezető menesztését követelték. Most valóban ez lenne a
legsürgetőbb lépés a kormányfő részéről, utána következhetnének a szankciók. A kormányfő azonban egyelőre hallgat.
Ám egy bizonyos: hazugsággal nem lehet igazságot
szolgáltatni, még kevésbé egy ország becsületét megmenteni.
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Rendkívüli tanácsülés… „rendes” ügyekről

Visszavont tervezet

Marosvásárhelyen a tegnapra összehívott rendkívüli
tanácsülés harmadik napirendi pontja a köztisztasági
illeték módosítására vonatkozott, ezt megelőzően két
külföldi kiutazás ügyében
kellett döntenie a testületnek. A köztisztasági illeték
módosítását célzó tervezetet
azonban a kezdeményező
visszavonta.

Antalfi Imola
A közgyűlés megkezdése előtt is
voltak, akik találgatták, hogy felkerül-e napirendre a köztisztasági
illeték módosításának tervezete
vagy sem. Hamar kiderült, hogy
Andrei Mureşan jegyző nem írta
alá a határozatterveztet, mivel törvénytelennek tartotta azt, hogy az
önkormányzat támogatást nyújtson
egy nehéz gazdasági helyzetben
levő magáncégnek, esetünkben a
Salubriservnek. A jegyző indoklásában hangsúlyozta, a helyi költségvetésből származó szubvenció
kifizetésének lehetőségét nem tartalmazta a feladatfüzet, ha előírta
volna, a szolgáltatásra kiírt pályázaton több cég is részt vehetett
volna. Továbbá a koncessziós szerződés feltételeinek módosítása a
2007. évi 71-es kormányhatározat,
valamint a szolgáltató által benyújtott üzleti ajánlat előírásaival el-

lentétes lenne, a Versenyhivatal
pedig a 2008-ban megkötött szolgáltatói szerződés meghosszabbításakor közölte: el kell kerülni az
állami támogatások kiutalását.
Felszólalásában több képviselő
is hangsúlyozta: rendkívüli üléseken fajsúlyos ügyekben kellene
dönteni, amilyen a köztisztasági illeték módosítása is, nem pedig a
külföldre utazó delegációkról. Hermann Mark Christian POL-os képviselő javaslatát, hogy legalább
elvi határozatot hozzanak a szóban
forgó illeték ügyében, a drágítást
hatálytalanító bírósági végzést közöljék a szolgáltatóval, elvetették.
A képviselő megkérdőjelezte
annak a jogosságát, hogy a bírósági
végzés ismeretében szeptemberben
is emelt illetéket számlázott ki a
Salubriserv, az ülésvezető, Papuc
Sergiu erre pontosított: a szeptemberben kibocsátott számla az augusztusi szolgáltatás ellenértékét
tartalmazza. A közgyűlés napirendjén végül a külföldre utazó, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács
közös küldöttségére vonatkozó tervezetek maradtak csupán, amelyekről meglehetősen parázs
hangnemben vitatkoztak a képviselők. A Moldovai Köztársaságba
és a Bulgáriába tervezett kiutazások kapcsán személyeskedő szóváltás alakult ki RMDSZ-es és
POL-os képviselők között. Utób-

biak – Bălaş Radu és Hermann
Mark Christian – végül közölték:
nem támogatják azt, hogy a tanácsosok és a hivatal alkalmazottai
közpénzen utazzanak külföldre
mulatozni, csak olyan kiküldetések
finanszírozásával értenek egyet,
amelyekből a városnak haszna
származik. A chişinăui és a bulgáriai küldöttségeknek mintegy 2000
eurót kellett volna megszavazni a
városi költségvetésből. A két tervezetet végül elutasította a testület, a
POL és a PSD képviselői ellene
szavaztak, illetve tartózkodtak, az
RMDSZ-képviselők szavazatai
nem bizonyultak elégnek a sikerhez. A döntés nyomán tehát nem
utazik hivatalos küldöttség a város
részéről a fent említett országokba.
A szavazást követően a helyi rendőrség igazgatója, Bretfelean Valentin, aki a chişinăui delegáció egyik
tagja lett volna, azt nyilatkozta,
fontosnak tartja a testvértelepülési
kapcsolatok ápolását, és elfogadhatatlannak azt, hogy a testület döntésével nehezítse a szakmai – jelen
esetben a rendőrségi tevékenységre
vonatkozó – kapcsolatok fejlesztését, ugyanakkor felháborítónak nevezte, hogy a tanács döntése
nyomán egy olyan város meghívásának nem tehetnek eleget, amely
támogatta Marosvásárhely pályázatát az Európa kulturális fővárosa
címre.

önkénteseknek, akik a választási
kampányban segítették. A bérletek
az ügyészek állítása szerint
mintegy húszezer lejbe kerültek.
A közlemény szerint az alpolgármester és az ingatlanberuházó
abban állapodtak meg, hogy egy
támogatási szerződéssel fedezik a
bérletek értékét, és az alpolgármester később közli annak a jogi személynek az adatait, amely a
szerződő fél lesz. Az ügyészség
úgy tudja, hogy az alpolgármester
a választások utánra is támogatást
ígért a meg nem nevezett üzletembernek más, hasonló ingatlanberuházások lebonyolításához.
A DNA hétfőn kilenc kolozsvári
helyszínen, többek között Horváth
Anna lakásán és irodájában tartott
házkutatást, és kihallgatásra vitte
be az alpolgármestert, aki az esti
órákban szabadon távozhatott az
ügyészség kolozsvári székházából.
Horváth Anna hétfőn az egyik
közösségi oldalán reagált az
ügyészségi vizsgálatra. „2012 óta
vagyok Kolozsvár magyar alpolgármestere. Ez idő alatt törvényesen jártam el minden egyes
ügyben, tisztességesen végeztem a
munkám. Azt várom, hogy az
ügyészség ugyanilyen tisztességgel
tegye az övét” – közölte az alpolgármester, aki a júniusi választásokon az RMDSZ kolozsvári
polgármesterjelöltje volt.

Az RMDSZ kiáll
Horváth Anna mellett
Az RMDSZ szolidáris Horváth
Anna kolozsvári alpolgármesterrel,
és kiáll mellette – közölte az MTIhez eljuttatott keddi állásfoglalásában a szövetség.
A Kelemen Hunor elnök által
aláírt állásfoglalás szerint a szövetség értetlenül áll a hír előtt, hogy
Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere ellen büntetőjogi vizsgálatot indított a DNA.
„A szövetség szolidáris, bízik és
kiáll Horváth Anna mellett, hiszen
egy olyan politikusról van szó, aki
hosszú éveken keresztül a közösség érdekében törvényesen és tisztességesen végezte munkáját” – áll
az állásfoglalásban.
Az RMDSZ közölte: az igazságszolgáltatás gyors eljárását várja az
ügyben, bízva abban, hogy a kivizsgálás során egyértelműen tisztázódik majd Horváth Anna
ártatlansága. Addig pedig az ártatlanság vélelme megilleti Kolozsvár
alpolgármesterét.
„A jogállamiság minimumának
tekintjük, hogy a sajtóban az ügygyel kapcsolatban ne lássanak napvilágot olyan feltételezések,
amelyeket valósnak állítanak be.
Ez a gyakorlat sérti a demokratikus
alapelveket” – áll az RMDSZ állásfoglalásában. (MTI)

Felfüggesztették tisztségéből Horváth Anna
kolozsvári alpolgármestert

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) hatvan napra eltiltotta tisztsége gyakorlásától
Horváth Annát, Kolozsvár
magyar alpolgármesterét –
tájékoztatott a honlapján
közzétett közleményben a
DNA.

A DNA befolyással való üzérkedéssel gyanúsítja Horváth Annát,
és hatvan napra ügyészségi felügyelet alá helyezi az alpolgármestert. Ez idő alatt nem láthatja el az
alpolgármesteri teendőket, nem veheti fel a kapcsolatot az ügyében
érintett személyekkel, rendszeresen meg kell jelennie a hatóságok
előtt, és csak az ügyészek jóváhagyásával hagyhatja el Románia területét.
Vádat ugyan nem emeltek Horváth Anna ellen, de a DNA „vádlottként” említi közleményében.
A közlemény szerint az ügyészek olyan információk és bizonyítékok birtokába jutottak, melyek
szerint Horváth Anna közbenjárt a
kolozsvári városházán dolgozó hivatalnokoknál annak érdekében,
hogy egy beruházó gyorsabban
megkapja az ingatlanprojektjéhez
szükséges jóváhagyásokat. Ellenszolgáltatásként azt kérte a beruházótól, hogy vásároljon és adjon át
hatvan bérletet két zenei fesztiválra, amelyet később ösztönzésként adott át azoknak az

Nem szavaztak az igazságügyi miniszter
elleni egyszerű indítványról

Létszámhiány miatt felfüggesztették kedden délután a képviselőház ülését. „141 képviselő van jelen
a teremben, ami azt jelenti, hogy nincs kvórum, tehát
nem lehet szavazni” – nyilatkozta Gabriel Vlase ülésvezető.
Az alsóház keddi ülésének napirendjén szerepelt –
többek között – a Raluca Prună igazságügyi miniszter
ellen benyújtott egyszerű indítvány vitája és az ezzel

kapcsolatos szavazás, illetve több fontos törvénytervezetről is voksolniuk kellett volna a honatyáknak,
például a svájcifrank-alapú hitelek lejre való átváltását szabályozó jogszabály-tervezetről. A PNL képviselői már kedd reggel bejelentették, hogy nem
vesznek részt a PSD által benyújtott egyszerű indítvány vitáján, sem az ezzel kapcsolatos szavazáson.
(Agerpres)

Csúcstechnológiájú rendszer

(Folytatás az 1. oldalról)
a legtöbben már el is hagyták a
kórházat. Az öt betegből már csak
egy – akit a hét végén műtöttek –
tartózkodik a klinikán.
A komplex beavatkozási rendszer része egy 420 ezer euró értékű
performans mikroszkóp is, amely
tavaly december óta a Maros Megyei Sürgősségi Kórház idegsebé-

szeti részlegének a tulajdonában
van, viszont a továbbiakban szükség lenne egy saját csúcstechnológiájú neuronavigációs rendszerre is,
ugyanis amit jelenleg a klinikán
használnak, az egy 1996-ban gyártott változat. Claudiu Puiac menedzser megígérte, hogy a jövő évi
beruházások megtervezése során
szem előtt tartják ezt az igényt.

Elutasította a szenátus a plágiumgyanús doktori címek
visszavonásáról szóló törvény
felülvizsgálatát hétfőn, így
Klaus Johannis államfőnek
most már ki kell hirdetnie a
törvényt.

megerősítésekor azonban a honatyák gyökeresen átírták a jogszabályt, egyebek mellett lehetőséget
biztosítottak a doktori cím birtokosainak, hogy önként lemondjanak a
tudományos címről és így próbálják
megelőzni a presztízsveszteséggel
járó plágiumbotrányt.
Klaus Johannis államfő egy hétfői Facebook-bejegyzésben gyanúsnak minősítette a törvény gyors
parlamenti elfogadását egy olyan
pillanatban, amikor mindenki
„feddhetetlenséget és teljesítményt”
vár.
Az utóbbi években számos közéleti szereplő esetében felmerült a
gyanú, hogy doktori dolgozatuk
megírásakor mások tudományos
munkáiból ollóztak ki részleteket,
idézőjelek és forrásmegjelölés nélkül. A még hatályban lévő sürgősségi kormányrendelet alapján
elsőként Victor Ponta volt kormányfőt fosztották meg doktori címétől augusztusban, miután a
CNATDCU visszavonhatatlanul
plágiumnak minősítette a politikus
doktori disszertációját. A második
doktori cím nélkül maradt „áldozat”
egykori helyettese, Gabriel Oprea
volt, és felmerült a gyanú, hogy az
Oprea által vezetett doktori iskola
is valójában másolni tanította doktoranduszait, ugyanis a hírszerzési
akadémia kilenc doktora írásban jelezte az oktatási miniszternek, hogy
lemondana tudományos címéről.
(MTI)

Elutasították a doktorátusokról
szóló törvény felülvizsgálatát

Az elnök kifogásait figyelmen
kívül hagyva, a törvényhozás a tudományos címet kibocsátó egyetemek
hatáskörébe
utalta
a
plágiumgyanús doktori dolgozatok
eredetiségének felülvizsgálatát és a
doktori cím esetleges megvonását.
Johannis azért küldte vissza
megfontolásra a jogszabályt, mivel
a parlament olyan lényegi módosítások eszközölt a kormány márciusi
sürgősségi rendeletén, amelyek a
jogszabály szándékával ellentétesek, és amelyek szerinte nem bátorítják a teljesítményt és az
átláthatóságot a doktori iskolák működésében, és nem segítik elő a plágium felszámolását.
A Dacian Cioloş vezette szakértői kormány sürgősségi rendelete –
amely azonnal hatályba lépett, és
addig marad érvényben, amíg a parlament által elfogadott változatot ki
nem hirdeti az államfő – az oktatási
miniszterre bízta a plágiummal
szerzett doktori címek visszavonását, aki az újjászervezett Egyetemi
Címeket és Okleveleket Tanúsító
Országos Tanács (CNATDCU) minősítése alapján hozza meg döntését.
A sürgősségi rendelet parlamenti

Megszüntették a nyomozást
a Bechtel eltűnt autópályaszerződése ügyében

Megszüntette a bukaresti 5.
kerületi ügyészség a nyomozást az amerikai Bechtellel
2003-ban megkötött autópálya-szerződés eredeti példányának eltűnése ügyében,
mivel a feltételezett bűncselekmények elévültek – közölte kedden a vádhatóság.

Az ügyben 2013-ban, nem sokkal a Románia számára előnytelen
szerződés felbontása után tett büntetőfeljelentést Dan Sova, a nagyberuházásokért
és
külföldi
befektetésekért akkor felelős tárca
nélküli miniszter, aki azt állította,
hogy egyszerűen eltűnt az időközben kétszer is módosított szerződés
eredeti példánya.
A több korrupciós ügyben érintett szociáldemokrata politikus
ezzel a korábbi jobbközép kormányok közlekedési minisztereire
akarta hárítani a Románia számára
előnytelennek bizonyult szerződés
felelősségét, ugyanis azt állítólag
2003-ban az akkori szociáldemokrata kormányfő, Adrian Năstase is
aláírta.
A Brassó–Marosvásárhely–Kolozsvár–Nagyvárad nyomvonalon
haladó észak-erdélyi autópályát Európa legdrágább gyorsforgalmi út-

jaként emlegetik, ugyanis abból egy
évtized alatt mindössze 52 kilométert épített meg az amerikai óriáscég 1,4 milliárd euróért.
A romániai sajtó szerint az amerikaiakkal versenytárgyalás nélkül
megkötött, az Európai Unió által
hevesen bírált szerződés volt az ára
Románia NATO-csatlakozásának.
A 415 kilométeres sztráda megépítését eredetileg 2,2 milliárd euróért
vállalta a Bechtel. Európai uniós támogatás és költségvetési források
híján azonban az építkezés nem haladt, a felhalmozott adósságokért
pedig a Bechtel késedelmi kamatot
és kártérítést követelt, amikor pedig
mégis újrakezdték a munkát egyegy szakaszon, a Bechtel a munkagépek felvonultatásáért is jelentős
összegeket számolt fel, maga a
szerződésbontás pedig 37 millió euróba került.
Romániának időközben az
észak-erdélyi sztráda Marosvásárhely és Aranyosgyéres közötti szakaszát sikerült felvetetnie a
transzeurópai közlekedési hálózatba (TEN-T). Románia tehát
ennek megépítésére most már európai támogatást is igénybe vehet, és
így ezen a szakaszon – ha akadozva
is, de – tovább épül az autópálya.
(MTI)
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Erről jut eszembe

A Spectrum Színház évadkezdő bemutatójáról

Bűntény a Kecskeszigeten

Évadkezdő bemutatójára készül
a marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata. A főtéri, Rózsák tere
13. szám alatt lévő színházban javában folyik a munka: Kincses Elemér
rendezésében egy, a tájainkon kevésbé ismert, ám világhírű dráma
színrevitelét láthatja hamarosan az
érdeklődő közönség. A Spectrum
csapata a kezdődő évadban több új
előadással fogja színesíteni Marosvásárhely kulturális életét – ezek
egyike a szóban forgó, készülő produkció, Ugo Betti Bűntény a Kecskeszigeten című drámája. Amint azt
az előadással kapcsolatosan (is)
megtudtuk, a szerelem kulcsfontosságú filozófiai kérdés, rengeteg titokkal, rejtéllyel, izgalommal.
Elmenekülhetünk elfojtott szenvedélyeink elől, avagy az előbb-utóbb
felszínre tör, tragédiákat idézve elő?
Többek között ezt a kérdést boncolgatja a Spectrum Színház évadkezdő bemutatója.
Ugo Betti (1892-1953) múlt századi olasz szerző. Nem csupán íróként, költőként ismert, hanem a
római Legfelsőbb Bíróság tagjaként
is, így talán nem véletlen, hogy
éppen egy pszichokrimi, a Bűntény
a Kecskeszigeten című drámája indította el a világsiker felé – bár nem
éltében, és nem is a hazájában.
1953-ban Párizsban volt a darab

premierje, azóta pedig se szeri, se
száma a bemutatóknak a nagyvilágban megtalálható, különböző színpadokon.
A mű cselekménye szerint valahol Dél-Olaszországban, egy szigeten található magányos házban él
három nő: a fiatalon özvegységre
jutott Agátha, leánya, Szilvia és sógornője, Pia. Ezen a szigeten semmi
nincs a három nőn és a kecskén
kívül, a létfenntartáshoz szükséges
dolgokat is hetente egyszer hozza
kétórás hajóút után Édua. Ebbe a
magányos életbe robban be egyszer
csak egy férfi, Angelo. Jóképű, sármos, szélhámos, de szeretni való
gazember. S ki tudja, miért, két hét
alatt mind a három nő szerelmes
lesz ebbe a férfiba.
A dráma egy krimi, de annál sokkal több is: azt a titkot próbálja körüljárni, hogy mit tesz a szerelem
velünk, mivé válik például az anya
és lánya közötti kapcsolat, amikor
kiderül, hogy ugyanazt a férfit szeretik. Elveszítik-e a szereplők az
emberi mivoltukat? Meddig terjed a
bűn, mi és milyen mélységben
adhat feloldozást, feloldható-e,
megfejthető-e a szerelemre és egymásra áhítozó férfi és nő örök
harca?
Kincses Elemér rendező egyik
„szerelmes darabja” a Bűntény a

Kecskeszigeten, ugyanis immár hatodik alkalommal viszi színre, ezúttal a marosvásárhelyi Spectrum
Színház színpadán, az eddigi legfiatalabb átlagéletkorú szereplőgárdával. – Engem a darabban rejlő
pokol érdekel. A darab mélyén ott
üldögél a sátán, nekünk nincs egyéb
dolgunk, mint lemenni és beletekinteni a szemébe. Ez a célunk –
mondta a művel és előadással kapcsolatosan a rendező.
A bemutató előadásra október
14-én, e hét péntekén, 19 órától
kerül sor a marosvásárhelyi Spectrum Színházban, a produkciót 15én, szombaton, ugyancsak 19 órától
ismétlik. Az előadásokra elővételben a www.biletmaster.ro honlapon
vagy a Spectrum Színház Rózsák
tere 13. szám alatti székhelyén, hétköznaponként 10 és 14 óra között
lehet jegyet vásárolni. Ugyanebben
az időszakban jegyet foglalni is
lehet a 0744-301-875-ös telefonszámon. Egy jegy 15 lejbe, kedvezményesen pedig 8 lejbe kerül.
Amint említettük, az előadást
Kincses Elemér rendezi, fellép
Nagy Beáta (Agátha), Czikó Juliánna (Pia), Márton Emőke Katinka
(Szilvia), Kinda Szilárd (Angelo) és
Szász Anna (Édua). Díszlet- és jelmeztervező: Takács Tímea, hang és
fény: Incze Róbert. (Knb.)

De különben csend van... szólalt
meg bennem a minap Bartalis
János refrénként visszatérő verssora, miközben a szokatlanul
hideg októberi reggel fehér ködéből bágyadtan, mégis biztatón előbukkant a nap. Nem akarom a
költemény bukolikus hangulatába
ringatni az olvasót, az őszi jelenség lírai felidézése pillanatnyi felvillanás volt csupán, sokkal
prózaibb dologgal társítom a
csendet: szoborügyben gyanúsan
nagy továbbra is a hallgatás. Az
évből, amely Vásárhely szabad királyi várossá nyilvánításának 400.
esztendeje, még nyolcvan nap van
hátra. Verne angol úriember hősének, Phileas Foggnak ez elég lehetett arra, hogy a maga idejében
körbejárja a Földet, de ennyi idő
ma aligha elégséges arra Marosvásárhelyen, hogy a tervezett dátumig a tervezett helyén álljon a
tervezett Bethlen Gábor-szobor.
Minden megáll(t) tervezeti állapotában? Nagyon tartok attól, hogy
megrekedt az ügymenet. Ha egyáltalán volt menet, és nem csak az
ügy létezik, amely a jelek szerint a
tenni hivatottak közül csak igen keveseknek szívügye.
A sok egyéb helyi és országos
kalamajka mellett ez a probléma
talán most eszembe sem jut, ha
nem olvasom, hogy a mai nap van
a kolozsvári Mátyás király-emlékmű avatásának évfordulója.
Fadrusz János köztéri remekét
1902. október 12-én leplezték le
hatalmas pompával. Még József
főherceg is részt vett az eseményen. Az ünneplő méltóságok között valószínűleg ott volt dr.
Bernády György is, aki akkor már
hét hónapja állt a szomszéd vár,
Marosvásárhely élén. A városépítő
polgármesternek ilyen impozáns, a
kolozsvárihoz mérhető szoboregyüttest nem sikerült létrehoznia,
hagyatékát azonban több más építészeti remek, a jelenben is virágzó
létesítmény gazdagítja. Bethlen
Gábor is ott van tudósai körében
a Kultúrpalota kistermének Róth
Miksa tervezte színes üvegablakán, szobormása azonban hiányzik
az ekképpen megörökítésre érdemes nagy formátumú személyisé-
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gek sorából. Ezért is tűnt magától
értetődőnek, hogy a település kivételezett rangját biztosító fejedelmi
gesztus e jelentős jubileumát egy
Bethlen Gábor-szobor tegye felejthetetlenné. Az ilyenszerű kérdésekben többnyire széthúzó városi
önkormányzat végül is belátta a
köztéri alkotás fontosságát, jóváhagyta kivitelezését. Aztán ahogy
mifelénk lenni szokott, lelassult a
folyamat. A helyhatósági választási kampány, amikor felgyorsulni
látszott az emlékmű megtervezésének, megmintázásának, megöntésének, engedélyeztetésének stb.
menete, bizonyos tekintetben kerékkötőnek is bizonyult, ahogy az
a most soron következő is. Mindig
akad valami fontosabb, egyeztetésre szoruló, alkalmasabb ügy,
ami háttérbe szoríthatja a Bethlenszoborét. És bizonyára az is igaz,
amit az RMDSZ-frakció köreiből
lehet hallani, vagyis hogy a városháza illetékesei miatt van késlekedés, az ő térfelükön a labda. De az
is nyilvánvaló, hogy igazi gazda
nélkül nehézkes az ügyintézés. Kellenek valakik a városi tanácsban,
akik folyamatosan sajátjukként kezelik a kérdést, rendszeresen nyomon követik a szoborállítás
fázisait. Persze a túlzott sietség se
célszerű. Ha nem lesz még ebben
az évben az avató, hanem pár hónappal később, attól nem dől össze
a világ. Sokkal fontosabb, hogy
mindenben az igényesség, a minőségi elvárások érvényesüljenek. A
szoborpályázat szakmai zsűrijének
javaslatait figyelembe vevő két
szobortervből rövidesen kiválasztják a kivitelezésre érdemesebbet,
ilyen szempontból úgy látszik, újra
sínre kerülnek a dolgok. A különböző hivatalos jóváhagyások, az
előírt határidők betartása, a közbeszerzési kiírások, a versenytárgyalások és a bürokrácia más
megkötései azonban még alaposan
eltolhatják a szoboravatás időpontját. Ez az, amit el lehet, el kell
kerülni. A mindmáig meg nem valósított Sütő-szobor előléphet mementónak:
tessék-lássék
hozzáállással bármilyen jó, nemes
ügy lejáratható, elrontható.
(N.M.K.)

Északi filmek fesztiválja

U

jjai közt fénylett az ősz. Valami különös, városi környezettől idegen nyugalom lakozott mozdulataiban, ahogy
egymáshoz szorította, aztán lassan fonni
kezdte a vékony, hajlékony vesszőket. A siménfalvi Ráduly Jánost marosszentgyörgyi
és Marosvásárhelyről érkezett gyermekek
vették körül szombaton délután a szentgyörgyi plébánia udvarán. A helyi magyar közösségek ünnepére jött, hogy megmutassa,
megszerettesse tudományát. Öt-hat kisiskolást tanított éppen körbe fonni, amikor megszólítottam.
– A családunk több mint száz esztendeje
foglalkozik kosárfonással, én a negyedik
nemzedékhez tartozom – kezdte a legelejéről
a történetet. – Hatévesen már egyedül el
tudtam készíteni egy kosarat. Hárman voltunk testvérek otthon, több mint tíz év volt a
korkülönbség közöttünk. Amikor rám került
a sor, minden házimunkából kivettem a részem, elláttam a jószágot, meghúzogattam a
sütésnél a kenyeret, a mezőre mentem aratni
a lovakkal. A kosárfonásra télen került sor,
akkoriban szezonmunka volt. 12 évesen már
megkerestem a költőpénzem, az első kerese-

Kosarában a nap

temből egy bőr futball-labdát vettem. Még a
katonaságnál is hasznomra vált ez a tudás.
Ott zöldség- és gyümölcsszedésre készítettem kosarakat.
– Felnőttként is kizárólag ezzel foglalkozott?
– Szebenben jártam
ki a szakiskolát, lakatos-hegesztői végzettségem van. Több mint 20
évet dolgoztam a szakmában, de a régi szenvedélyemről nem mondtam le egy percig
sem. Az évek során sokat fejlesztettem a
technikán. A kosarakon kívül ma már különféle asztali díszeket, állatokat, de még házikót, iglut és játszóházat is fonok.
– Jól csinálom? – kérdezte az egyik kis
„segéd”.
Beszélgetőtársam máris odafordult a
gyermekhez, igazított a mozdulatain, aztán
kérésemre szaporán sorolta a lépéseket,
amelyek nyomán a vessző elkészül az átváltozásra.

Október 14. és 16. között a K’Arte Egyesület az OrtoProfil, a norvég
és a svéd nagykövetség, valamint a Clorofilm és az Independenta Film
támogatásával e két országban gyártott filmeket mutatnak be a Művész
moziban. Pénteken 18.30-tól lesz a Pioneer, 20.30-tól vetítik a The
Hunt (Vadászat) című filmet. Szombaton 17 órától kezdődik a vetítés
a Let the Scream Be Heard (Halljuk a sikolyt) dokumentumfilmmel,
majd 18.30-tól a Szükségállapot, utána 20.30-tól a Közösség című filmet láthatják az érdeklődők. Vasárnap a Kerékpározók a gépkocsisok
ellen című dokumentumfilm látható 17 órától, majd az Underdog svéd–
norvég dráma, 20.30-tól az Egy ágon meditáló galamb című filmmel
zárul a vetítéssorozat. A belépés díjtalan. A filmekről bővebben a
www.k-arte.ro honlapon olvashatnak.

– Egyéves szürke, vörös fűzfavesszőből,
poronyvesszőből, mogyorófavesszőből dolgozom, vadon termettből és termesztettből
egyaránt. Fontos, hogy puha, hajlékony legyen. Általában ősszel szoktam szedni, de
már augusztustól
lehet. Levágom,
meghámozom,
előtte meg is
főzöm, hogy szebb
legyen, aztán tárolom. Amíg szárad, átalakul. Aztán osztályozom és beáztatom, fonás
előtt ugyanis nedves kell legyen a vessző,
hogy hajlítani lehessen. Minél bonyolultabb
formát kívánok létrehozni, annál tovább tart
a munka.
– Milyen gyakorisággal dolgozik?
– Állandó jelleggel. Hogy naponta menynyit, az a kedvemtől függ. Meg persze attól,
hogy mennyire sürgős a munka, és éppen
hogy állok pénz dolgában – kacagta el
magát Ráduly János, a népművészet kiváló
mestere, akiről Teremtő kéz címmel portré-

film is készült. A Romániai Magyar Népművészeti Szövetség tagja, és minden év augusztus 20-án meghívást kap a Budai
Várban zajló magyar népművészeti ünnepre
– árulta el később.
– Megrendelésre dolgozik?
– Igen. Nagyon változatosak az igények,
de talán a bevásárlókosarak a legkeresettebbek. Van, amikor fénykép alapján dolgozom. Németországba gömböket készítek.
Végül az oktatómunkára terelődött a szó.
– Gyakran hívnak táborokba, különböző
gyermekrendezvényekre. Úgy gondolom,
száz óra alatt bárkit meg lehet tanítani a kosárfonásra, az ügyesebb kezűeknek pedig két
óra is elég – mondta a mester, majd azt is
megemlítette, hogy otthon, a családban mindenkinek van munkahelye, de fonni is tudnak
valamennyien. Már a két legkisebb családtag, a hét- és a négyéves unoka is ismerkedik
a mesterséggel.
A következő pillanatban megszólalt egy
mobiltelefon. Beszélgetőtársam derűs arccal
szólt bele a készülékbe.
– Még itt vagyok – mondta az otthonról
érdeklődőnek. – Még süt a nap.
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Szerkeszti: Vajda György

40 éves a Semtest BNV

Ünnepi tenyészbika-bemutató

Temesvár, Kolozsvár és Jászvásár –
állategészségügyi és orvosi egyetemi neves tanárai, valamint a házigazdák tartottak előadásokat öt
témában. Miután bemutatták a
Semtest BNV 40 éves tevékenységét, szó esett még a mesterséges
megtermékenyítő programokról, a
több mint 40.000 adatot tartalmazó
bank kezeléséről, szervezési kérdésekről. Elhangzott, hogy több mint
100 farm regisztrált és jut hozzá az
egység által rendelkezésükre bocsátott adatokhoz.
Sician Valer Radu mérnök, a
Semtest BNV igazgatója elmondta,
a rendezvényen megjelent hazai
vendégek és a német partnerek
hasznosnak tartják az egység tevéSzeptember 30-án tudományos kenységét, ugyanis mintegy 1,5
szimpóziumot tartottak, ahol az or- millió szarvasmarha közül választszág négy városának – Bukarest, ják ki azt a 20-30 bikát, amely a legOktóber elsején a marosszentgyörgyi
mesterséges
megtermékenyítő központban, a Semtest BNV telephelyén
a
15.
alkalommal
szerveztek tenyészbikaszemlét. Ez ugyanakkor ünnepi
rendezvény is volt, hiszen az
intézmény 40 évvel ezelőtt
jött létre. Az eseményen
1500-an vettek részt, köztük
az alapító tagok, az intézmény ügyfelei, a német partner, a szakintézmények, a
szarvasmarha-tenyésztők
egyesületének képviselői, állatorvosok, mezőgazdasági
mérnökök és farmerek az
egész országból.

Csíkszéki kitekintő

jobb genetikai állománnyal rendelkeznek, és a programjuknak megfelelően gondozással érik el, hogy a
legjobb megtermékenyítő-anyagot
szolgáltassák. Az 1500 résztvevő, a
szakemberek, az olyan farmerek jelenléte, akik több mint 700 – 800
fős szarvasmarha-állománnyal rendelkeznek, igazolja, hogy az embereknek egyre nagyobb az érdeklődésük a minőségi állattenyésztés
iránt, szeretnének napirenden lenni
a legújabb technológiákkal és a korszerű piacgazdálkodásnak megfelelően szervezik meg a saját egységük tevékenységét. Ezenkívül vannak olyan sikeres tenyésztők is,
akik mindössze 20-30 szarvasmarhát tartanak, értékesíteni tudják a
tejet és a húst, így nyereséges a gazdaságuk. Sajnos Romániában a tenyésztők 70%-ának kevesebb mint
10 állata van. Ha ezeket az önfenntartó gazdaságokat nem korszerűsítik, lassan eltűnnek. Az unió is
támogatja a kis és nagy farmok kialakítását, hiszen az ország nagy
potenciállal rendelkezik. Az igazgató tudomása szerint az országban
14 millió hektár mezőgazdasági terület van, ebből 4 millió hektár legelő és kaszáló. Ezen összesen
mintegy 2 millió szarvasmarhát legeltetnek, ami azt jelenti, hogy négy
hektár jut egy állatra, míg Hollandiában – az unió egyik legnagyobb
tejtermelő országában – négy szarvasmarhára jut egy hektárnyi legelő. Ezért fontos ezeket a
lehetőségeket kihasználni. Ehhez
azonban javítani kell a minőséget.

Egyrészt a tartási körülmények korszerűsítésével, de legalább ennyire
fontos a genetikai állomány feljavítása is, amiben a központ a gazdák
rendelkezésére áll. Három év alatt a
Semtest BNV 30 szériában szervezett tanfolyamot, amelyen az ország
minden tájáról részt vettek érdekelt
állatorvosok, állategészségügyi szakemberek, mesterséges beondózók.
Jó a kapcsolatuk a szarvasmarhatenyésztők szervezeteivel, közös
programokon is részt vettek már, lehetőséget teremtenek arra is, hogy
ezen a téren a legjobb szolgáltatást
nyújtsák a gazdáknak. A gazdaszervezetek feladata, hogy meggyőzzék
a tenyésztőket: a legjobb genetikai
állományú szarvasmarhákat tenyésszék, mert csak így biztosítható
a minőségi termék.

Az együttműködés fontosságát hangsúlyozták

Szeptember 22. és 24. között
Csíkszeredában a megyeházán, illetve Csíkszentsimonban a gödöllői Szent István
Egyetem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK), Hargita Megye Tanácsával, a Pro
Agricultura Hargitae Universitas Alapítvánnyal és a Szent
László Gyermekvédelmi Központtal közösen megszervezte Vidék – képzés –
fejlesztés címmel a Csíkszéki
Gazdanapok
rendezvényt,
amelynek keretében szakmai
fórumokra került sor, volt kiállítás is, és megnyitotta 25.
tanévét a Szent István Egyetem kihelyezett kara.

Vajda György

A rendezvény szeptember 22-én
délután kezdődött a csíkszeredai
Fenyő szállodában a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fórumával. A zárt körű találkozón
nemcsak a gazdaszervezetek képviselői voltak jelen, hanem igen széles
körben
azok
a
magánfinanszírozási (LAM Alapítvány), vagy oktatással, tájékoztatással (Agro Center) foglalkozó
szervezetek, amelyek elsősorban a
gazdákat segítik tevékenységükkel.
A felszólalók többsége egyetértett
abban, hogy csak összefogással
lehet erősíteni az agráriumot. És
nemcsak a magyarországi mezőgazdasági minisztérium, a NAK és
a határon túli szervezetek közötti
együttműködést kell erősíteni,
hanem mindenekelőtt a gazdaszervezeteknek kell egységesebb közképviseletbe tömörülniük. Darabos
Tamás, a NAK főigazgatója elmondta, hogy a kamara a brüsszeli
irodán keresztül nagyon komoly
szakmai, ugyanakkor jogi hátteret is
biztosíthat a határon túli gazdaszervezeteknek. Erős lobbitevékenységet tudnak folyatni Brüsszel felé,
ami akár egyenes út, lehetőség is
arra, hogy az unióval szemben felmerült kérdéseket tisztázzák, de javaslatokat is megfogalmazhatnak
azok a mezőgazdászok, akik profitorientált gazdasági tevékenységet

szeretnének folytatni. Elhangzott az
Szeptember 23-án, a megyeháza
is, hogy mind a magyar szaktárca, gyűléstermében zajlott a Vidék–
mind a NAK támogatja a határon képzés–fejlesztés című agrárkonfetúli falugazdász-hálózat kiépítését. rencia, amelyen többek között részt
Létezik ugyan ezzel a feladatkörrel vett Jakab István, a magyar Országfelruházott romániai szervezet, az gyűlés alelnöke, a Magyar Gazdaagrárkamara, azonban szervezési és körök és Gazdaszövetkezetek
anyagi fedezet hiányában minded- elnöke, aki azt mondta, az Európai
dig nem sikerült hatékonyan mű- Uniónak köszönhető egységes gazködnie. Azért, hogy emiatt a dasági teret okosan kell kihasználni
határon túli, köztük az erdélyi gaz- a jövő nemzedéke érdekében. Hudák ne maradjanak le azokról a le- szonöt éve, hogy Székelyföldön elhetőségekről, amelyeket az unió a kezdődött az agrárképzés a Pro
2014-2020-as finanszírozási idő- Agricultura Hargitae Universitas
szakban felkínál, szükség van minél Alapítvány tevékenységével, 15 éve
előbb a hálózat kiépítésére.
a Sapientia EMTE indított ilyen iráFelmerült a székelyföldi termé- nyú oktatást. Szükség van a fiatakek magyarországi forgalmazásá- lokra, hiszen egy globalizálódó
nak a lehetősége is. Ehhez azonban világban csak azok tudnak megmanagy mennyiségű, minőségi ter- radni, akik szervezetten vesznek
mékre van szükség. A Góbé termék- részt a termelésben, a piacon. A
csoport is igazolja, hogy csakis úgy tudás hatalom, érték, vagyon, és
lehet piacra kerülni, hogy a külön- külön érték az együttműködés kéböző – kiváló minőségű – terméket pessége, fogalmazta meg, majd záregységes védjeggyel látják el. Ezt szóként
azt
mondta,
a
célozza meg az Áldomás márkanév Kárpát-medencében gondolkoznak,
is, ami arra ösztönzi a magyaror- és nyitottak a közös feladatra.
szági ős- és kistermelőket, hogy a
Tánczos Barna, a szenátus mezőnemzetközi piacokon is megtalálják gazdasági, erdőgazdálkodási és via helyüket. Ehhez a székely termé- dékfejlesztési szakbizottságának
keknek is ki kell építeni egy minő- titkára két fontos törvényt ismerteségbiztosítási rendszert. Ötletként tett. Az egyik az úgynevezett szuelhangzott, hogy ebbe bekapcsolód- permarketek törvénye, amely arra
hat az egyetemi szféra is, ami egy- kötelezi a nagy üzletláncokat, hogy
részt elérhetővé tenne a gazdák 2017. január elsejétől az élelmiszerszámára a tudásanyagot, aminek ipari termékek felét a „rövid élelmiköszönhetően előállíthatók a nem- szerlánc” útján szerezzék be, vagyis
zetközi piacnak megfelelő
termékek,
ugyanakkor
biztosítanák a termékellenőrzést is. Ez másfajta
gazdaszemléletet igényel,
éspedig: a gazdák ne
egyenként próbálkozzanak
az értékesítéssel, hanem
piacorientáltan szegmentálják a termékeket. A
fórum konklúziója: a magyarországi szaktárca, a
különböző szakmai és oktatási intézmények támogatják azokat a határon
túli kezdeményezéseket,
amelyek megerősítik a határon túli mezőgazdásztársadalmat, hiszen ezáltal
az otthonmaradást is ösztönzik.
Sajtmustra a csíkszentsimoni termékkiállításon

hazai termelőktől vásárolják fel.
A másik törvény az új szövetkezeti rendszerre vonatkozik, ez arra
ösztönzi a gazdákat, hogy létrehozzák ezeket az együttműködési formákat. A törvény adókedvezményt
biztosít azoknak a szövetkezeteknek, amelyeket ezentúl megalakítanak, a meglévőknek pedig öt évre
garantálja az adómentességet. A
szövetkezet is lehívhatja a területalapú támogatást, és visszaoszthatja
az „aktív gazdáknak”, azoknak,
akik nem csak földterületeikkel tagjai a társulásnak, hanem gyakorlatilag meg is dolgozzák azokat.
Mindkét jogszabály célja, hogy
minél több élelmiszeripari termék
kerüljön ki a hazai termelőktől.
„Látnunk kell, hogy a feltételeket, a minőségi és mennyiségi elvárásokat a piac diktálja. Piacorientált
értékesítési politikát kell folytasson
minden egyes gazda. Aki ezentúl
meg akar élni a gazdálkodásból,
csak akkor teheti meg, ha terméket
állít elő, de ennek tudja biztosítani
a folyamatosságát és a minőségét.”
Ezért is az egyik szekcióülés fő
témája a szövetkezésről szólt. Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke elmondta, ilyen jellegű
szakmai együttműködés alakult ki
az elmúlt időszakban Hargita megyében a tej- és gyümölcsfeldolgozásban. S jó példa az is, hogy a
Székely termék védjegy több mint

Az igazgató kifejtette, sajnos az
utóbbi évtizedben az a generáció
vándorolt külföldre falvainkból,
amely átvehette volna a gazdaságot
a szüleitől, nagyszüleitől. Más mentalitással, a korszerű technológiák
bevezetésével az unióban is versenyképes szarvasmarha-tenyésztő
egységeket alakíthattak volna ki
ezekből a háztáji gazdaságokból.
Amennyiben a kormány támogatná
hazatelepülésüket, hogy az ott megszerzett pénzt ilyen vidéki vállalkofektessék,
akkor
zásokba
megmentenék ezt a gazdasági ágazatot. Van lehetőség, technológia, jó
szakember... a példák igazolják,
hogy újra életképessé lehet tenni a
szarvasmarha-tenyésztést Romániában. (vajda)

ezer termelőnek jelent jövedelmet.
A gondok között a húsfeldolgozást
említette, ahol továbbra is dolgozni
kell azon, hogy ebben a szakágban
is kialakuljon az érintettek közötti
jó együttműködés. A legnagyobb
problémát az agrárkamara-rendszer
hiányában látja, mert így nincs kapcsolat az intézmény és a gazdák között. Ezért is jó volna tanulni a
magyarországi példákból, fogalmazta meg, és továbbra is azt kívánta, hogy legyenek pozitív
eredményei a magyar–magyar
együttműködésnek.
Szombaton délután a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban
volt a gödöllői Szent István Agrártudományi Egyetem csíkszeredai
tagozatának tanévnyitója. A jubileumi rendezvényen a székelyföldi
agrárképzés 25. évfordulóját is ünnepelték. Magyar Ferenc főigazgató többek között elmondta, hogy
1991-ben 37 hallgató kezdte itt el az
iskolát. 2006-ig több mint ezren
szereztek diplomát. 2012-től vidékfejlesztési agrármérnöki képzés is
zajlik 30 hellyel. Minden tanévben
túljelentkezés van erre a szakra is.
Az idén a helyi igényléseknek eleget téve beindult a vadgazda mesterképzés. A magyar állam
támogatásának köszönhetően 25 ingyenes helyet biztosítanak. S az is
jó jel, hogy máris háromszoros a
túljelentkezés. S míg a Sapientia elsősorban a frissen végzett fiatalokat
célozza meg, addig Csíkszeredában
olyanok tanulnak, akik az idősebb
korosztályhoz tartoznak, a mindennapi munka mellett nem tudják vállalni a nappali tagozatot, de a
munkahelyük miatt vagy a gazdaságuk irányításához szükségük van a
szaktudásra.
A Csíkszéki Gazdanapok Csíkszentsimonban, a Csaba testvér alapítványa által gondozott Szent
László Gyermekvédelmi Központban zárult, ahol a különböző helyi
termékek bemutatója mellett versenyképes termékekkel vonultak fel
a kézműves sajtkészítők a csíkszentsimoni Csengő tájszövetkezet
által szervezett sajtmustrán, volt lófajta- és szarvasmarha-bemutató,
kisállat-kiállítás, kézművesvásár,
szekérhajtó és rönkhúzó verseny,
valamint kulturális program is.
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Protestáns Marosvásárhely

500 éves a reformáció

Ötvös József

Amikor ötszáz évvel ezelőtt a Wittenberg nevű német városból elindult a világtörténelem egyik legnagyobb lelki,
szellemi mozgalma, a reformáció, városunkban – amit akkor
Székelyvásárhelyként ismertek – két nagy egyházi intézmény, központ létezett: a város hivatalos plébániája a mai
Bolyai tetőn, és a Ferenc-rendi barátok temploma meg kolostora a vár területén. Az egykori Szent Miklós-egyház helyén ma a református kollégium működik, az akkori ferences
templomot pedig református Vártemplomként emlegetik a
marosvásárhelyiek. Közben felépült a városban harmincnál
is több templom, jelezve az idők változását, nyelvek és kultúrák találkozását, mutatva másnak és a nagyvilágnak, hogy
több vallásfelekezet békésen megfér egymás mellett.
Marosvásárhely reformációjának első megbízható adata
1556. augusztus 6-a, amikor a szerzetesek távozni kényszerülnek a ferences kolostorból és templomból. A kolozsvári
országgyűlés az üresen maradt kolostor épületében megengedi az iskolaalapítást, s így 1557-ben indul el ott a schola
particula, amely az ide menekült sárospataki kollégiummal
egyesülve (1718) a Székelyföld első református kollégiuma,
főiskolája lesz.
Marosvásárhely távol esett a nagy hitviták helyszíneitől,
itt sokkal csendesebben, majdhogynem észrevétlenül zajlott
a hitújítás eseménysorozata. Krónikások feljegyezték, volt
olyan időszak a város életében, amikor – egy férfit kivéve –
a lakosság teljesen reformátusnak vallotta magát. Természetesen az idők folyamán sokszor változott a város vallásos, felekezeti összetétele, de a magyarság túlnyomó része
mindmáig református. Ezt igazolja az a mai vallásos életkép,
hogy a város húsz magyar templomából tíz református, kettő
unitárius, egy evangélikus és egy baptista.
Egyháztörténeti feljegyzések szerint városunkban a reformáció századában három zsinatot tartottak, melyek közül az
első (1559) döntő jelentőségű volt az erdélyi, sőt az egész
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vármegyék találkozásánál református vallási központtá fejlődött.
A marosvásárhelyi református egyház
súlyát és fontosságát igazolja az a történelmi tény, hogy Erdély 45 református püspöke közül nyolc városunkban volt
lelkipásztor, a sor Göcsi Mátéval kezdődik,
majd folytatódik Zágoni Aranka Györgyön
(az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság
megalapítójának apja), Antal Jánoson keresztül Csiha Kálmánig. Az erdélyi református egyház történetében volt egy időszak
a 18. században, amikor minden második
évben itt tartották közgyűlésüket vagy zsinatukat. Ugyancsak az itteni református
egyház jelentőségét igazolja, hogy 1720ban a református kollégiumban elindítják a
teológiai tanszéket, ami – Nagyenyed és
Kolozsvár mellett – az erdélyi református
lelkipásztorképzést jelentette. Ez a teológiai
tanszék 1854-ben szűnik meg bágyi Török
János székely vértanú kivégzésével.
Pál-Antal Sándor Marosvásárhely történetében állapítja meg: „a marosvásárhelyi
református egyházközség Erdély egyik legnépesebb és legerősebb gyülekezete a 18. Ez az evangélikus egyház jelképe, amelyről a reformátor így vall: középen ott van a kereszt, ami a
században is”. Majd a következő században megfeszített Krisztusra emlékeztet. Ez a kereszt egy piros szívben található, ami fehér rózsa szirmain
felépül a második református templom, a nyugszik. S mindezt körülveszi egy aranymező, ami az emberi örömre és boldogságra emlékeztet.
Kistemplom. Ma városunkban kilenc refortött század protestáns egyházi személyiségeire emlékeztetek,
mátus templom található és egy gyülekezeti ház, és ehhez a akik ott élnek emlékeinkben: Bernády György, Farczády
tíz egyházközséghez több mint 30.000 egyháztag tartozik – Elek, Ágoston Albert főgondnokok, Tóthfalusi József refora város teljes lakosságának egynegyede. A 19. században mátus lelkipásztor (a Képes Szent Biblia kiadója, a Kemény
szerveződik a másik két protestáns egyházközség, az evan- Zsigmond Társaság elnöke), Csiha Kálmán református espegélikus és az unitárius, sőt utóbbi az ezredfordulón felépíti res, püspök, Kolcsár Sándor unitárius esperes, közéleti
második templomát is a Kövesdombon. A protestáns feleke- ember, Fülöp G. Dénes iskola- és intézményalapító lelkipászzetek legifjabbika Marosvásárhelyen a baptista közösség, tor. De itt élt, szolgált és küzdött Tolnai Lajos író, vártempamely – egyedüliként – tör- lomi lelkipásztor, Antal János kollégiumi tanár, püspök.
vényesen épített templomot
Ha csak érintőlegesen is, szólnunk kell az egyházak egyik
itt a kommunizmus idején. nagyon fontos lelki, szellemi és nemzeti neveléséről – a zeEgy ötödfél évszázados néről. Ma Marosvásárhelyen a Kultúrpalota koncertorgonája
egyház múltját és súlyát, mellett csak a templomokban vannak orgonák, amelyeken
szellemi és lelki értékét, színvonalas orgonakoncerteket tartanak, és ahol felekezettől
kulturális és művelődési vagy akár nemzetiségtől függetlenül együtt vannak a város
fontosságát nemcsak a lakói. Csak a Vártemplomnak 2016-ban három olyan énektemplomok és az ezekben kara van – Psalmus vegyes kar, Musica Humana női énekkar
végzett vallásos tevékeny- és Vox Angelica gyerekkórus – amelyek külföldi szerepléseik
ségek mutatják, hanem köz- mellett hetente négyszer tartanak próbát. Aligha van ma itt
vetve
és
közvetlenül élőbb közösség, mint azoknak a különböző korosztályokhoz
beleépül hatása a helység tartozó énekkari tagoknak a találkozása, akik heti rendszeéletébe. Így gazdagította a rességgel együtt énekelnek vallásos és más műveket. Mindváros szellemi és tudomá- ezek felemlegetése nem véletlen, hiszen az egyház egyik
nyos életét a több mint 450 legnagyobb küldetése és szolgálata, lelki ereje a közösség
éves református kollégium megélése. Ennek bibliai alapja van, és egyben nemzetmegmessze földön híres tanára- tartó hivatása. Ezért is él ma itt, ebben a városban egy tucatival és itt végzett tanulóival, nál is több protestáns egyházközség békésen egymás mellett
majd az egykori leányisko- a nem protestáns vallásfelekezetek gyülekezeteivel, egyházlával.
tagjaival.

A fiókáit saját vérével tápláló mondabeli pelikán arra emlékeztet, amint Jézus vérét adja az emberiségért a golgotai kereszten. A címer alatt pedig Bethlen Gábor erdélyi fejedelem választott bibliai igéje: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31).

magyar reformáció szempontjából. Alapjában véve itt, ezen
a zsinaton dőlt el végérvényesen az erdélyi szász egyház és
a magyar gyülekezetek hitvallásos szétválása. Az erdélyi hitújítás forrongó éveiben még tartottak városunkban két zsinatot: 1566. május 19-én, amelyen már az unitarizmus felé
hajlottak, és 1567. szeptember 1-jén, amikor egészen antitrinitárius (a szentháromság elvetése) szellemű megegyezés
született. Dávid Ferenc halála, majd a katolikus Báthoriak és
a későbbi református fejedelmek kora nem kedvezett az unitárius tanok terjedésének, és Marosvásárhely egy erdélyi református régió, a Mezőség, Székelyföld, Küküllő és Fehér

Sorozatunkban igyekszünk
ezeket a protestáns gyülekezeteket és templomaikat részletesebben is bemutatni, s akkor
majd neves vagy kevésbé ismert nevek kerülnek elő a feledés homályából, olyanok, akik
hozzájárultak e város lelki,
szellemi, kulturális életének
gazdagításához.
Példaként
csak a kisebbségi létben eltöl-

A Magyar Unitárius Egyház címerének alapgondolata Jézus küldőparancsából való: „legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok” (Mt 10,16).
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Amint azt az előző részben írtuk,
az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség a köztisztviselők vagyonosodását vizsgálhatja annak
megállapítása érdekében, hogy
mandátumuk alatt, köztisztviselői
funkciójukkal esetlegesen visszaélve nem szereznek-e törvénytelenül vagyont. A törvénytelen
vagyonosodás egyik jele, amikor a
bizonyítható és a tényleges vagyon
között több mint 10 ezer euró eltérés van.
A törvénytelen vagyonosodás
mellett azonban az ügynökség még
két másik esetleges tényállás fennállását is vizsgálja: egyik az összeférhetetlenség (incompatibilitate),
a másik pedig az érdekellentét
(conflict de interese) esete. Ezzel
kapcsolatosan az ügynökség internetes honlapján részletes útmutatások vannak, amelyeket többek
között felhasználtunk és ismertetünk tájékoztatónkban.
Érdekellentét áll fenn abban az
esetben, amikor egy közméltóság a
közméltósági jogosítványok gyakorlásában olyan döntést hoz vagy
vesz részt egy ilyen döntés meghozatalában, amelyben személyes érdeke van. A döntést meghozhatja
az illető köztisztviselő is, de az is
elég, ha részt vesz a döntési folyamatban. A személyes érdek akkor
is fennáll, ha az illető közméltóság
vagy hozzá közel álló személy (pl.
rokon) érdekelt az ügyben. Többfajta érdekellentét létezik, attól
függően, hogy a közméltóság meghozta-e már a kifogásolt döntést.
Ennek alapján van potenciális, aktuális és befejezett összeférhetetlenség.
Pl. egy állami személyszállító
társaság vezetője testvérének személyszállító eszközöket forgalmazó magán kereskedelmi társasága van. Ez csak potenciális
érdekellentét. Aktuálissá válik ez,
amennyiben az illető állami cég üzleti tárgyalásokba kezd az illető kereskedelmi társasággal. Ebben az
esetben az érdekellentét aktuálissá
válik. Amennyiben viszont az üzleti tárgyalások következtében
szerződést kötnek személyszállító
eszközök vásárlására az illető társasággal, az érdekellentét befejezetté válhat. Potenciális érdekellentét esetében önmagában ennek

a helyzetnek nincsen semmilyen
következménye, viszont amennyiben aktuálissá válik a helyzet (az
adott példában elkezdődnek az üzleti tárgyalások), az illető állami
vezető nem vehet részt az üzleti
tárgyalásokban, azzal kapcsolatosan döntést nem hozhat, és értesítenie kell feljebbvalóját. Amennyiben ezt nem teszi meg, érdekellentét jelenik meg.
Az érdekellentétnek súlyos következményei lehetnek, ugyanis a
román büntető törvénykönyv (Cod
penal) és a korrupciós bűncselekményekre vonatkozó 2000. évi 78.
sz. törvény bűncselekményként is
minősíti az érdekellentéteket.
Ugyanakkor adminisztratív jogszabályok is vonatkoznak az érdekellentétekre. Egy érdekellentét
következtében megjelenhet olyan
helyzet, amely eredményeképpen
nem állapítják meg az illető büntetőjogi felelősségét, de adminisztratív szempontból szankcionálják és
elveszti közméltósági funkcióját,
illetve egy bizonyos ideig nem is
foglalhat el ilyen pozíciót.
A büntetőjogi törvénykönyv szerint 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel, illetve a közügyektől
való eltiltással büntetik azt a köztisztviselőt, aki ezen minőségében
olyan döntést hozott vagy vett részt
ennek meghozatalában, amelynek
eredményeképpen közvetlen vagy
közvetett módon anyagi előnyt
szerzett saját maga, vagy házastársa, vagy második fokú rokona
(rudă), vagy hozzátartozója (afin –
a házastárs rokonai) számára.
Ugyanez érvényes, amennyiben az
anyagi előnyt olyan harmadik
(tertă persoană) szerezte, akivel az
illető személy az elmúlt 5 évben
kereskedelmi kapcsolatokban (relaţie comercială), vagy munkaviszonyban (relaţie de muncă) állt,
vagy akitől bármilyen természetű
(tehát nemcsak anyagi) juttatásokat
kapott vagy kap.
A fenti büntetőjogi rendelkezések nem alkalmazandók a jogszabályok (acte normative) meghozatala esetén, hiszen ebben az
esetben egyéni érdek nehezen azonosítható, a jogszabályok ugyanis
általánosak és mindenkire vonatkoznak, az meg mégsem lehetséges, hogy egy parlamenti képviselő
mondjuk egyszerre húszmillió személlyel legyen érdekkonfliktusban…
A fenti bűncselekmények nem
korrupciós bűncselekmények, vi-

szont bizonyos esetekben erről is
beszélhetünk. Eszerint ha saját
vagy harmadik személy számára
történő haszonszerzés céljából a
betöltött funkcióval összeegyeztethetetlen kereskedelmi vagy pénzügyi tevékenységet végez az illető
közszolga (utóbbi esetben belső információkat felhasználva), már
korrupciós bűncselekményről beszélünk. Ha pártban, érdekvédelmi
szervezetben vagy nonprofit szervezetben vezető szerepet betöltő
személy az ebben a minőségében
rendelkezésére álló autoritást felhasználva ér el törvénytelen hasznot, 1-től 5 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntethető. Pl.
egy párt vezetője utasít egy, a párt
színeiben mandátumot szerzett polgármestert egy bizonyos közbeszerzési munka (pl. útfelújítás)
meghatározott cég vagy személy
számára történő odaítélésére.
Ebben az esetben akár a zsarolás
bűncselekményének tényállása is
megvalósulhat, ami ebben az esetben súlyosabban büntetendő.
Adminisztratív szempontból
több jogszabály szabályozza, hogy
egy bizonyos köztisztviselő mikor
van érdekellentétben. Így például a
2001. évi 215. sz. a helyi közigazgatásról szóló törvény, a 2003. évi
161. sz. törvény a közügyek átláthatóságáról, a 2004. évi 393. sz.
törvény a köztisztviselők jogállásáról, valamint a már említett 2010.
évi 176. sz. törvény mind rendelkezik bizonyos érdekkonfliktusokról.
Ennek kapcsán meg kell említeni, hogy amint az észrevehető, a
jogszabályi környezet szövevényes, túlburjánzó és ellentmondásos. Ezért lehetséges az, hogy
aberráns helyzetek is előállnak,
amelyek során egyik törvényes kötelezettség ellentmond a másiknak.
Legjobb, de ugyanakkor sajnálatos
példa a nemrég a marosvásárhelyi
helyi tanácsos és volt alpolgármester Peti András esete, akit a Marosvásárhelyi Táblabíróság felmentett
az összeférhetetlenség vádja alól,
amiért eleget téve törvényes kötelezettségének a polgármesteri hivatal képviselőjeként vett részt egy
iskolaszéki tanácsban. Ezt a helyzetet amúgy nemrég, az RMDSZ
törvénykezdeményezése által megoldották.
A következő részben az összeférhetetlenségről (incompatibilitate) fogunk beszélni, amely nem
azonos az érdekellentéttel.

A dokumentum ezután a kiállítástól számított három évig érvényes, és
több utazásnál is igénybe vehető. A
nyilatkozatba az utazás célját és a tervezett útvonalat sem kell beleírni.
Egy másik módosítás szerint nincs
szükség a meghatalmazásra abban az
esetben, ha a kiskorú állandó vagy
ideiglenes lakhelye nem Romániában van. A dokumentumban továbbra is meg kell említeni, hogy a
kiskorú hosszabb ideig külföldön tartózkodik. Itt rögzíteni kell, hogy ki
fog a gyerekre vigyázni és kivel tér
vissza Romániába.
A Hivatalos Közlönyben megjelent törvény indoklásában leszögezik, azért volt szükség a
változtatásra, mert előfordult, hogy a
kiskorúval külföldre utazó szülő nem

tudhatta pontosan a határátlépés időpontját, így gyakran hiányos volt a
nyilatkozat, és így a gyermek nem
léphette át az országhatárt. Arra is
volt példa, hogy a gyermekeket
utaztató cég időközben módosította
a tervezett útvonalat, amely így nem
egyezett a hitelesített dokumentumban szereplővel.
Az indoklásban az is szempont
volt, hogy például a művelődési, tudományos vagy sportvetélkedőkön
részt vevő gyermekeknek többször
kell külföldre utazniuk, a szülők számára pedig költséges és időigényes
minden egyes alkalommal új nyilatkozatot írni.
A törvénymódosítást előbb a szenátus, majd a képviselőház fogadta
el. (m. s.)

Könnyítés a gyerekek külföldi utaztatásán

Három évig érvényes
a közjegyzői nyilatkozat

Módosították a román állampolgárok külföldre utazását
szabályozó 2005. évi 248-as
számú törvényt. Ebben több
olyan könnyítést rögzítettek,
amelyek a gyerekekre, illetve
a kiskorúakra vonatkoznak. A
módosításokat
tartalmazó
169-es törvény a román
nyelvű Hivatalos Közlönyben
jelent meg.

Az újonnan közzétett 2016. évi
169-es számú jogszabály szerint a
gyerekkel egyedül külföldre utazó
szülőnek, hozzátartozóknak vagy
más személyeknek, például edzőnek
vagy pedagógusnak mostantól nem
kell minden alkalomra közjegyző
által hitelesített szülői beleegyezést
tartalmazó nyilatkozatot felmutatni.

Kifizetik a 2016-os mezőgazdasági
támogatások előlegét

Adrian Pintea, az Országos Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) vezérigazgatója október 6-án sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a
mezőgazdasági támogatások folyósítását 2016. október 17-étől. Ez azt
jelenti, hogy az APIA legkésőbb november 30-ig át kell utalja a gazdák
számlájára a 2016-ra járó támogatások első részletét, ugyanis december elsejétől az unió tagországaiban
kötelezően ki kell fizetni a teljes
összeget.
Az előző évtől eltérően az idén
nemcsak a földalapú támogatásért
járó összeget fizetik ki, hanem a
visszaosztott járulékot, valamint az
ún. mezőgazdaság-zöldítési segélyt
és a fiatal farmereknek járó anyagi
juttatást is. Ugyanakkor az országos
vidékfejlesztési program 10-es
(környezetkímélő gazdálkodás), 11es (ökogazdálkodás) és 13-as (hátrányos helyzetű területek) kiírásáért
járó támogatást is átutalják. Az

uniós szabályzatnak megfelelően az
első részlet a mezőgazdasági támogatásokra a kifizetendő összeg
69%-a, a vidékfejlesztési programok esetén a teljes összeg 85%-a.
A földalapú támogatás 96,8 euró
hektáronként, a visszaosztott támogatás 1-5 hektár terület között 5
euró, míg 5-30 hektár között 48,9
euró hektáronként. A zöldítésre 57,4
eurót fizetnek, míg a fiatal farmerek
48,9 eurót kapnak hektáronként.
Azok a gazdák részesülnek támogatásban, akik nem állnak az APIA ellenőrzése alatt. Országos szinten
834.282 farmer nyújtotta be igénylését időben földalapú támogatásra,
ezek közül 76.909 ellenőrzés alatt
áll, így elméletileg 757.373 mezőgazdászhoz jut el a 2016-os támogatások első részlete, miután
ellenőrzik a dossziékat.
Az idén az Európai Központi
Bank 2016. szeptember 30-án megállapított árfolyama alapján számolják ki a támogatást, azaz egy euró
4,4537 lej. (vajda)

A Zöld ház program idei költségvetéséből a magánszemélyek számára
elkülönített
keret
hozzávetőlegesen 10.000 pályázat
támogatására lesz elegendő – nyilatkozta hétfőn az Agerpres hírügynökségnek a Környezetvédelmi
Alap elnöke. Jakab István hozzátette: amennyiben igény mutatkozik
rá, szóba jöhet a költségvetés bővítése.
A magánszemélyek október 10étől nyújthatják be kérelmezési iratcsomóikat a Zöld ház program
keretében. Több megyében, köztük
Maros, Kovászna, Brassó, Fehér,
Szatmár és Szilágy megyében is
hosszú sorok kígyóztak hétfőn a
megyei környezetvédelmi ügynökségeknél. Magánszemélyek számára október 24-e a határidő, a jogi
személyek jelentkezését pedig október 17-e és november 14-e között
fogadják. A nyomás nélküli napkollektorok beszerelésére 3.000 lejes,

a nyomásos napkollektorok beszerelésére 6.000 lejes, hőszivattyúkra
legtöbb 8.000 lejes támogatás igényelhető. Ebben az évben összesen
94 millió lejt szán erre a célra a
Környezetvédelmi Alap, ebből 60
millió lejre magánszemélyek, 34
millió lejre jogi személyek pályázhatnak. A Maros megyeieknek 1,6
millió lejes a keret.
A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján közzétett hír értelmében a pályázatokat
október 10–24. között iktatják.
A magánszemélyeknek szánt 60
millió lejes keretet a lakosság számával arányosan osztották el a megyék között. Úgy tűnik, az erdélyi
megyékben a magánszemélyek részéről nagyon nagy az érdeklődés a
program iránt. Előfordulhat, hogy
az összegeket átcsoportosítják, a
jogi személyeknek szánt pénzből a
magánszemélyeknek juttatnak nagyobb tételt. (mezey)

Zöld ház program – október 24-ig
nyújthatók be a pályázatok

Segítség
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány idén már harmadszorra szervezi meg rövid
távú terápiás programját szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak 2016. november 7–18. között.
Azon személyek jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Az érdekeltek keressék az alapítvány munkatársait a következő telefonszámokon: Gyergyószentmiklóson: 0748-155-989, Kézdivásárhelyen:
0743-679-430, Kolozsváron: 0744-237-945, 0752-243-649, Marosvásárhelyen: 0740-056-691, 0787-691-845, Mezőpanitban: 0265-322-333, Székelyudvarhelyen: 0751-226-906, Sepsiszentgyörgyön: 0757-489-778.
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Meglátszott a pénzhiány a Maros KK játékán: itt a harmadik vereség!

Farczádi Attila

Zsinórban harmadik bajnoki vereségét szenvedte el hétfőn este Marosvásárhelyen
a
Maros
Kosárlabdaklub férficsapata. A ligeti sportcsarnok vendége a 3. fordulóban a Kolozsvári U gárdája
volt. A házigazdák csak helyenként
adták jelét annak, hogy esetleg
megszorongathatják esélyesebb ellenfelüket, azonban igazán kiegyensúlyozott csak az első felében volt
a találkozó, szünet után már alaposan megváltoztak a dolgok, és elég
egyértelműen meglátszott, hogy a
Tigrisek ezúttal kapitulálni kényszerülnek, mert nem vehetik fel a
harcot a vendégekkel.
A Maros KK szakvezetői stábjának nagy nehézséget okozott előkészíteni a mérkőzést, hiszen a klub
anyagi nehézségei miatt több játékos nem edzett az utóbbi napokban,
és végül csak annak köszönhetően
tudták kiállítani szinte legjobb öszszetételében az együttest, hogy az
utolsó száz méteren kifizettek egyhavi juttatást az előző évadból elmaradt fizetésekből azoknak a
játékosoknak (Mohammed, Martinic, Lázár, Polyák), akik tagjai voltak az elmúlt bajnokságban

Igazán kiegyensúlyozott csak az első felében volt a találkozó, szünet után már alaposan
megváltoztak a dolgok.
Fotó: Nagy Tibor

ezüstérmet nyert alakulatnak. Mohammednek azonban ez nem volt
elég, az amerikai légiós utcai ruhában, a kispadról nézte végig az öszszecsapást. Az amerikai játékos
még a meccs előtt megüzente a Facebookon: nem hiszi, hogy pályára
áll a Kolozsvár ellen, és reméli,
hogy a szurkolók megértik döntését. „Volt egy megállapodásom a
klubbal, amikor visszajöttem, ám
azóta folyamatosan hazudnak
nekem, és én belefáradtam ebbe.

Az anyagi nehézségekre hegyezte ki mondandóját a Maros KK edzőpárosának mindkét tagja,
George Trif és Szászgáspár Barnabás (j) is a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.
Fotó: Nagy Tibor

Akkor játszom majd újra, ha az
egyezményünket betartják. Nagyon
nagy a potenciál a csapatban, szeretem ezt a helyet, az itteni embereket, de ha közben hazudnak
nekem, minden hiába, az a világon
a legrosszabb érzés” – írta.
Az anyagi nehézségekre hegyezte ki mondandóját a Maros KK
edzőpárosának mindkét tagja is a
mérkőzést követő sajtótájékoztatón.
Szászgáspár Barnabás úgy fogalmazott: mindenekelőtt szeretnének
elnézést kérni a szurkolóiktól a játékért és az eredményért, „hiszen
annál sokkal jobbak vagyunk, mint
amit ma este produkáltunk. A felkészítő időszakban egészen másként
kosárlabdáztunk” – nyilatkozta.
Hozzátette: nagyon nehéz volt előkészíteni a hétfő esti mérkőzést, hiszen köztudomásúlag súlyos belső
gondjaik vannak, amelyeket csak az
utolsó pillanatokban tudtak megoldani, akkor is csak részben. „Szerettem volna, hogy valamennyi játékos
legyen jelen a múlt heti edzéseken,
de csak péntek este gyűltünk össze.
Nehéz időszakot tudunk magunk
mögött, de bízom benne, hogy rövidesen össze tudjuk szedni magunkat. Remélem, hogy a következő
napokban rendeződnek a gondok a
klubnál, és valamennyi játékosunk
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ott lesz az edzéseken, hogy tudá- dobjanak rá, hogy a labda meg se
sunk legjavát adhassuk a következő közelítse a gyűrűt, sem a palánkot.
mérkőzésen, a Dinamo otthonában. Felfoghatatlan! Még ifjúsági szinAmennyiben azonban ez nem sike- ten sem elfogadható, és egyértelmű,
rülne, úgy nagyon nehéz helyzetbe hogy a fiúk mentálisan nem tudták
kerülne a csapat, és azt hiszem, ezt odatenni magukat. Mohammed hisenki nem szeretné. Érdekes lenne, ányát is nagyon megéreztük, az elha most itt lenne valaki a vezetőség- múlt szezonban ő szerezte a legtöbb
ből, hogy elmondja, mikor oldód- pontot, ő az a játékos, aki képes
nak meg az anyagi problémák. egymaga eldönteni egy mérkőzést,
Rengeteg munka vár ránk, hiszen és ez így lehetett volna most is.
alaposan megváltozott a csapat ösz- Tehát az eredmény alakulásában naszetétele, sok új játékos érkezett az gyon is számított a távolmaradása”
idényszünetben, és össze kell csi- – mondta George Trif.
szolódnunk. Viszont ha a fiúk kiA Maros KK legközelebb októhagyják az edzéseket, semmi ber 14-én, pénteken játszik Bukaesélyünk, hogy mindent a helyére restben, a Dinamo ellen. A találkozó
tegyünk a játékunkban” – mondta 17.15 órakor kezdődik, a mérkőzést
Szászgáspár Barnabás.
a DigiSport TV élőben közvetíti.
Borúlátónak bizonyult
kollégája, George Trif is.
Ranglista
„Mindegy, milyen taktikát,
1.
Nagyvárad
2/1
5
milyen figurát kér az edző,
2. Nagyszeben
2/1
5
ha a játékosok nincsenek
3. Piteşti
2/1
5
maximálisan ráhangolódva
4. Steaua CSM
2/0
4
a meccsre, annak nincs, nem
5. Kolozsvár
2/0
4
lehet semmilyen eredménye.
6. Galac
1/1
3
Dolgozni sem lehet így. Tet7. Maros KK
0/3
3
ten érhető volt a játékosok
8. Craiova
1/1
3
ma esti teljesítményén, hogy
9. Temesvár
1/1
3
a múlt héten történtek mély
10. Dinamo
0/2
2
nyomot hagytak bennük.
11. Nagybánya
0/2
2
Ezen a szinten nem fordulhat elő, hogy ötször is úgy

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Marosvásárhelyi
Maros KK – Kolozsvári U 69:82 (23-22, 13-17, 17-20, 16-23)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1500 néző.
Vezette: Ciprian Stoica, Alin Faur, Dragoş Nicolae. Ellenőr: Ion
Olaru.
Maros KK: Barham 18 pont (4), Dapa 16 (2), Martinic 13, Kalve
7, Sánta 5, Lázár 4, Polyák 3 (1), Dragoş Andrei 2, Cioacătă 1,
Borşa, Engi.
Kolozsvári U: Moldoveanu 27 pont (6), Dykes 15 (1), Rasic 12
(2), Barro 11, Török 10, Pustozvonov 7 (1), Brosser, Jucan, Tudor
Gheorghe, Mureşan, Tóth.
Két további eredmény a 3. fordulóból: Nagyszeben – Nagyvárad
74:70, Piteşti – Bukaresti Dinamo 81:71. A Temesvár – Craiova
mérkőzést tegnap lapzárta után játszották, a Nagybánya – Galac
találkozót elhalasztották.

Megvan az első magyar győzelem a vb-selejtezőben

Első sikerét aratta a magyar labdarúgó-válogatott, amely hétfőn
2-0-ra győzött Lettország vendégeként a 2018-as oroszországi világbajnokság selejtezősorozatában.
A mezőny legjobbjaként Gyurcsó
Ádám már a 10. percben vezetést
szerzett, míg a 77. percben Szalai
Ádám fejesgólja biztosította be a
győzelmet, amellyel csoportjában a
harmadik helyre jött fel Magyarország.
Az első perctől kezdve a magyarok birtokolták többet a labdát, pró-

bálták irányítani a játékot, de komoly lehetőség nem adódott, egészen a 10. percig, amikor az első
helyzetet Gyurcsó gólra váltotta. A
találat nem változtatta meg a játék
képét, meddő fölényben futballozott Bernd Storck csapata. A játékrész derekán aztán öt percre
beszorult a magyar együttes, de
egyenlítenie nem sikerült a hazai
gárdának. A szünet előtti negyedórára rendezte sorait a magyar válogatott, de a támadójáték továbbra
sem volt veszélyes, sőt a szünet
előtt ziccert rontottak a lettek.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-vb-selejtező, 3. forduló, B csoport: Lettország – Magyarország 0-2 (0-1)
Riga, vezette: Pawel Gil (lengyel).
Gólszerzők: 0-1: Nikolics kapott labdát a 16-os jobb oldalán,
egy csellel átverte a védőjét, majd tökéletesen passzolt a második
hullámban érkező Gyurcsónak, aki 15 méterről a keresztléc alá
bombázott (10.).
0-2: Dzsudzsák jobb oldali szögletét követően Szalai a rövid oldalon 5 méterről a keresztléc alá csúsztatott (77.).
Gyurcsó (10.), Szalai (77.).
Sárga lap: Ikaunieks (34.), Sabala (72.), Zjuzins (81.), Karasausks (93.), illetve Kádár (14.).
Lettország: Andris Vanins – Vladislavs Gabovs, Vitalijs Jagodinskis, Kaspars Gorkss, Vitalijs Maksimenko – Aleksejs Visnakovs (57. Arturs Zjuzins), Igors Tarasovs, Davis Ikaunieks – Glebs
Kluskins (68. Janis Ikaunieks), Olegs Laizans (77. Arturs Karasausks) – Valerijs Sabala.
Magyarország: Gulácsi Péter – Bese Barnabás, Guzmics Richárd, Kádár Tamás, Korhut Mihály – Gyurcsó Ádám, Nagy
Ádám, Gera Zoltán (83. Vida Máté), Dzsudzsák Balázs – Nikolics
Nemanja (46. Kleinheisler László), Szalai Ádám.
A csoport másik két eredménye: Andorra – Svájc 1-2, Feröerszigetek – Portugália 0-6.

A második félidő hatalmas lett Péter kapus remek teljesítményét. 13-án Andorrát fogadják a vb-selejhelyzettel indult, ezúttal Gulácsi vé- A magyarok legközelebb november tezősorozatban.
dett nagyot. Az ellenfél lehetősége
ébresztőként hatott a magyarokra,
mert ezt követően beszorították a riEgy kis statisztika
válist, azonban ezúttal elöl hiányzott a kreativitás és a pontosság. Így
A magyarok először nyertek Rigában, igaz, ez még csak a második
a betömörülő lett védelem biztosan
meccsük volt a lett fővárosban, összességében pedig a két csapat haállta a rohamokat, igaz, Gyurcsó lötodik találkozóján az ötödik magyar siker született.
vésénél egy ízben a jobb kapufa
Gera Zoltán 95. alkalommal öltötte magára a címeres mezt, így már
mentett. A hátralévő időben is a maegyedül harmadik az örökrangsorban, míg a csapatkapitány Dzsudgyarok akarata érvényesült, a
zsák Balázs 85. fellépésével utolérte a legendás Puskás Ferencet a hehárom pontot pedig a pénteken
tedik pozícióban.
Svájc ellen kétszer eredményes
Bernd Storck szövetségi kapitány újoncot is avatott a csereként beSzalai Ádám szöglet utáni fejesállt Vida Máté személyében.
gólja biztosította be.
„Rendkívül fontos volt az első
győzelem megszerzése, mert nagy
Ranglista
nyomás volt a csapaton, de a játé1. Svájc
3
3
0
0
7-3
9
kosok megoldották a feladatot. Ösz2. Portugália
3
2
0
1
12-2
6
szességében elégedett lehetek, mert
3. Magyarország 3
1
1
1
4-3
4
a válogatott dominálta a meccset” –
4. Feröer-szigetek 3
1
1
1
2-6
4
értékelt az M4 Sportnak a magya5. Lettország
3
1
0
2
1-4
3
rok német szakvezetője, Bernd
6. Andorra
3
0
0
3
1-9
0
Storck, aki külön kiemelte Gulácsi

Eredményjelző

* A csoport: Fehéroroszország – Luxemburg 1-1, Hollandia – Franciaország 0-1, Svédország – Bulgária
3-0. Az állás: 1. Franciaország 7 pont (5-1), 2. Svédország 7 (5-1), 3. Hollandia 4, 4. Bulgária 3, 5. Fehéroroszország 2, 6. Luxemburg 1.
* D csoport: Wales – Grúzia 1-1, Moldova – Írország 1-3, Szerbia – Ausztria 3-2. Az állás: 1. Szerbia 7
pont (8-4), 2. Írország 7 (6-3), 3. Wales 5, 4. Ausztria 4, 5. Grúzia 1, 6. Moldova 0.
* G csoport: Izrael – Liechtenstein 2-1, Albánia – Spanyolország 0-2, Macedónia – Olaszország 2-3. Az
állás: 1. Spanyolország 7 pont (11-1), 2. Olaszország 7 (7-4), 3. Albánia 6 (4-3), 4. Izrael 6 (5-5), 5. Macedónia 0 (4-7), 6. Liechtenstein 0 (1-12).
* H csoport: Bosznia-Hercegovina – Ciprus 2-0, Észtország – Görögország 0-2, Gibraltár – Belgium 06. Az állás: 1. Belgium 9 pont (13-0), 2. Görögország 9 (8-1), 3. Bosznia-Hercegovina 6, 4. Észtország 3,
5. Ciprus 0 (0-7), 6. Gibraltár 0 (1-14).
* I csoport: Finnország – Horvátország 0-1, Ukrajna – Koszovó 3-0, Izland – Törökország 2-0. Az állás:
1. Horvátország 7 pont (8-1), 2. Izland 7 (6-3), 3. Ukrajna 5, 4. Törökország 2, 5. Finnország 1 (3-5), 6.
Koszovó 1 (1-10).
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

8,5 lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra kö-

zött a 0265/331-016 és a 0730-713-

205-ös telefonszámon. (sz.-I)

LAKÁS

ADÁSVÉTEL

ELADÓ alma (jonatán, idared, jonagold).
Ára: 1,50 lej/kg. Tel. 0740-289-140,
0747-680-500. (56686)
KLARA gyógyító
javasasszony sokak kérésére most
Marosvásárhelyen
tartózkodik.
Rövid időn beül
segít önnek problémái
megoldásában, a legerősebb gyógyírekkel,
gyógynövényekkel, a leghatásosabb rituálékkal,
a Jeruzsálemből
kapott
varázsgömbbel (melyet a legtöbb sikeresen
megoldott esetért kapott, I. díjként nyert)
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a
szétesett családokat, cégeket ment meg
a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus,
depresszió,
szenvedélybetegségek
esetén.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás, mert
kigyógyult
az
alkoholizmusból;
Magdolna Régenből köszöni, hogy 28
éves fiát jó útra térítette, kivette a rossz
baráti társaságból; Ágnes Jeddről
hálás, mert újból együtt él férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította az
alkoholizmusól; Gizella Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével,
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan segít önnek abban, hogy
élete megváltozzon, jóra forduljon.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

MEGEMLÉKEZÉS

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák –

KIADÓ felújított egyszobás lakás –

közös udvarral – közel az orvosi

egyetemhez. Tel. 0744-922-711. (56778)

ELVESZETT

Fájó

szívvel

emlékezünk

október 12-én a marosszent-

györgyi SZÖVÉRFI ANNÁRA
halálának első évfordulóján.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Testvére,
Margit és családja. (56608)

ELVESZTETTEM Gábos Szilárd névre

Fájó

nyilvánítom. (56783)

györgyi SZÖVÉRFI ANNÁRA

szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

szívvel

emlékezünk

október 12-én a marosszent-

halálának első évfordulóján.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Bánatos

szívű sógornője, Irénke és
családja. (56608)

0265/218-321. (56116)

TAKARÍTÁST, idős személy gondozá-

sát vállalom. Tel. 0753-628-139. (56777)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.

0744-966-747. (17645)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok hasz-

nált hűtőket garanciával. Tel. 0722846-011, 0365/801-517. (56782)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. komoly, megbízható FÉRFI
MUNKAERŐT alkalmaz. Követelmények: B kategóriás hajtási jogosítvány, fizikai munkabírás, kellemes megjelenés. Jelentkezni személyesen lehet a cég székhelyén, a délelőtti órákban, önéletrajzzal. Cím:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 71. szám. (sz.-I)

Az OLIGRAF betanít és alkalmaz FIATAL FIÚKAT műhelyébe. A
fényképes önéletrajzokat az office@oligraf.ro e-mail-címre vagy naponta a Cuza Vodă utca 51. szám alá várjuk. (18081-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG keres tapasztalt VARRÓNŐKET lineáris, speciális, szurfilálógépekre vagy tapasztalat nélküli SEGÉDMUNKÁSOKAT végtermék tisztítására, csomagolására. További
információk a 0786-556-911-es telefonszámon. (18083)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐNÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (58817)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026.
(18100)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (18099)
ALKALMAZUNK HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb betanított
munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit
elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés,
egyéni
teljesítménybónusz,
ingyenes
kiutaztatás
Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes
munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET
is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon.
(58773)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Biztosít szállítást és étkezési
jegyeket. Érdeklődni a 0744-692-873-as telefonszámon. (18087-I)

A KREATÍV KIADÓ alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@kreativkiado.ro
e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

ALKALMAZOK attesztáttal, B+C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Tel. 0744-511-664. (56761-I)

Backamadarasi telephelyű MŰANYAGIPARI CÉG FÉRFI MUNKAERŐT keres többműszakos munkarendbe. Tel. 0756-464-603.
(18102)

Ott pihensz, ahol nem fáj
semmi,

nyugalmadat

a nehéz föld alatt, emléked
szívünkben örökre megmarad.

Fájó

szívvel

hogy

annyira

akartam élni, a betegséget
legyőzni.

Búcsúztam

tőletek,

de

volna

erőm

nem

emlékezünk

október 12-én drága édesBAKÓ

halálának

„Tudom,

nem

zavarja semmi. Ha nyugszol is

apámra,

termopán PVC-nyílászárókat, szú-

nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

Megállt a drága szív, mely élni
vágyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni
imádott.
Nélküled
szomorú és üres a házunk, nem
hisszük el, hogy Téged hiába
várunk.
Nem
vársz
már
bennünket ragyogó szemekkel,
nem örülsz nekünk szerető
szíveddel.
De
abban
reménykedünk, hogy jó helyre
mentél, hisz Te a jónál is jobbat
érdemeltél.
Fájó szívvel emlékezünk a
marosszentgyörgyi
SZÖVÉRFI
ANNÁRA
halálának
első
évfordulóján.
Bánatos férje, Mózes, fiai, Csaba, Laci és lánya, Ágica, a közeli és
távoli rokonok, valamint mindazok, akik szerették. Nyugodjon
békében! (56771)

DEZSŐRE

második

évfor-

dulóján. Emlékedet szívemben

őrzöm.

Bánatos

fia,

Boruljatok a síromra csen-

desen, legyetek nyugodtak,
már nem fáj semmi sem.”

Fájó szívvel, könnyes szemmel

emlékezünk

12-én

az

október

erdőszentgyörgyi

MÁTHÉ MAGDOLNÁRA szül.
Tar

halálának

első

évfor-

dulóján. Emlékét őrzi bánatos
leánya, veje, unokái, Heni és
Timi.

(56750)

Nyugodjék

békében!

áldott, édesapám! (56781)

emlékezünk

október

11-én,

amikor már hat éve örökre

eltávozott a jó nevelőapa,

Megállt

drága

mamára,

emlékezünk

nagy-

MÁRIÁRA

szül.

nagynénire

DOMBI

is,

Kerekes, aki október 12-én
már tíz éve elköltözött az élők

sorából. Nyugodjanak békében! Szeretteik. (56754)

itt hagytál minket, kik téged
szerettek. Könnyes az út, mely

sírodhoz

vezet,

őrködjön

a

pihenésed

szívvel

Jóisten

felett.

emlékezünk

október 12-én drága gyermekemre,

halálának

BAKÓ

DEZSŐRE

második

évfor-

dulóján. Emlékét őrzi bánatos
édesanyja.
desen,

(56781)

szív,

Nyugodj

drága

mely

élni

Szomorú szívvel emlékezünk
KÁSZONI
lának

8.

JÁNOSRA

halá-

csen-

gyermekem!

Trozner

családnak

dr.

TROZNER FERENC elvesztése

miatt érzett fájdalmában. Dr.
Kikeli Pál és családja. (-I)

érzünk

dr.

FERENC,

az

javításáért
hatatlan

a

gyászoló

TROZNER

egészségügy

dolgozó,

orvos

halála

Nyugalmad legyen csendes!
Szeretteid. (56785)

alkal-

mából. Nyugodjon békében! Dr.
Pál György és kollégái. (56797)

a

Máthé

Janikának

kívánunk

OLGA

elhunyta

okozta

őszinte

Soha el nem múló szeretettel
marosvásár-

helyi KISS ANNÁRA szül. Gáll
halálának második évfordu-

lóján. Nyugodjál békében! A
gyászoló család. (56786)

ELHALÁLOZÁS

részvétet

mérhetetlen

felesége,

fájdalmában.

Lélekben veled vagyunk. Olgica
úgy

marad

meg

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,

testvér, rokon és ismerős,

özv. RITZ LÁSZLÓNÉ

nehéz, küzdelmes éveket hátra-

hagyva, súlyos szenvedés után

október 9-én délután 6 órakor

78. évében csendesen megpi-

hent. Örök nyugalomra október

az

emlékezetünkben, mint kedves,
vidám,

aranyos

teremtés.

Nagyon régen láttam utoljára,

ezért nekem örök fiatal marad. A
Jóisten adjon neked sok erőt
gyászodban, feleségednek örök

nyugalmat. A régi szeretettel a
Tukacs

család

és

Németországból. (v.-I)
Mély

fárad-

évfordulóján.

szül. JENEI ÉVA-MÁRIA

Egy perc volt, elszállt életed,

Fájó

a

dolgozni imádott.

a

édesanyára,

és

Együtt

vágyott, pihen a kéz, mely

TATI, após, IMREH ANTAL.
Szomorúan

részvétünket

együttérzésünket fejezzük ki a

családdal

emlékezünk

Kegyelettel és fájdalommal

Őszinte

Szabolcs. Nyugalmad legyen

engedett, így búcsú nélkül

szívetekben tovább élhetek.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Ildikó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket

fejezzük

ki

mindazoknak, akik id. VERESS
JÓZSEF temetésén részt vettek

és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (56746)

12-én 14 órakor helyezzük a református temetőben. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csen-

des!

A gyászoló család.

„Az édesanyák nem halnak
meg soha,

csak szívük elfárad és megpihen,

a lelkük örökké velünk marad.”

(56766-I)

Köszönet és hála mindazoknak,
akik dr. TROZNER FERENCET
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot

helyeztek

fájdalmunkban

és

együttérzéssel

osztoztak. A gyászoló család.
(56790-I)

2016. október 12., szerda _______________________________________ KÖZÉLET – KÖZLEMÉNY___________________________________________ NÉPÚJSÁG

Korodi Attila az ET Parlamenti Közgyűlésének
plenáris ülésén

Az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésének plenáris ülésén vesz részt Korodi Attila
RMDSZ-es képviselő október
10–14. között Strasbourgban.
A képviselő a Közgyűlés júniusi plenárisa óta eltelt tevékenységéről készült állandó
bizottsági jelentést megvitató
ülésen szólalt fel az Európai
Néppárt parlamenti frakciója
nevében.

Felszólalásában az RMDSZ-es
politikus több kérdéskört is érintett.
Elsőként elismerését fejezte ki a
Közgyűlésnek a fehéroroszországi,
jordániai, grúziai, azerbajdzsáni,
valamint a marokkói választások
során folytatott megfigyelői tevékenységét illetően. Kitért a marokkói választások jó szervezésére,
arra, hogy nagyrészt sikerült az országnak megfelelnie az alapvető demokratikus elveknek, illetve
kiemelte az ET Parlamenti Közgyűlése és a marokkói parlament között
létrejött partnerséget, amely meglátása szerint jó példa lehet a mediterrán régió összes országa számára.
A Brexittel kapcsolatosan Korodi
elmondta, Nagy-Britannia lakosságának döntését mindenkinek tiszte-

letben kell tartania, viszont a politikusok felelősségteljesebben kellene
hogy viselkedjenek, Nigel Faragedzsal ellentétben, aki a referendum
eredményeit követően rögtön lemondott. A csíki képviselő szerint a
Brexit arra kényszerít, hogy a jövőben a Nagy-Britanniával való kapcsolat kialakításában, építésében
legyünk kreatívabbak. Ugyanakkor
komplikált helyzetet teremtett az
alapvető szabadságjogokat, valamint a szabad közlekedési, munkavállalási és kereskedelmi jogokat és
az írországi határok biztonságát illetően. Ez egy új időszak, amelyben
az európai állampolgárok által az elmúlt évtizedekben elnyert jogok kell
hogy jelentsék a kiindulási pontot.
A migráció tekintetében a politikus hangsúlyozta, hogy ez egy óriási kihívás, amellyel még sokáig
kell Európának foglalkoznia. Gazdasági, szociális, politikai és humanitárius hatásai mind olyan
problémákat vonnak maguk után,
amelyekre a megoldások maximális
odaadást és erőfeszítést követelnek
minden fél részéről. Az európai politikusoknak a diplomáciai munkát
a konfliktusos zónák megszüntetésére kell összpontosítaniuk. Párbe-

szédre van szükség azokkal az országokkal, ahonnan érkeznek a
migránsok és a tranzitországokkal
egyaránt. Meg kell erősíteni a Frontex európai határvédelmi rendszert
is. Kiemelt jelentőséggel bír emellett a Törökországgal való együttműködés, segítséget kell nyújtani
nekik a migrációs nyomással való
szembenézésben.
Törökországot illetően továbbá
meg kell látni azt, hogy a puccskísérlet során a török nép nyert, és
ebben a kontextusban világos, hogy
a demokratikus folyamatok megerősítése során be kell vonni a török
lakosságot a különféle intézmények
tevékenységébe.
Végezetül Korodi a Közgyűlés
NoHateNoFear elnevezésű kezdeményezését méltatta, amelynek
célja, hogy tömörítse az érintett feleket a terrorizmus elleni harcban.
„Párizs, Ankara, Brüsszel, München, Isztambul még nyílt sebként
véreznek” – mondta a képviselő.
Kiemelte Pedro Agramuntnak az
ET Parlamenti Közgyűlésének az
ülés kezdetén elmondott szavait,
miszerint a demokrácia ellen irányuló támadásokra a legjobb válasz
a még erősebb demokrácia.

milliárd font közötti éves adóbevétel-kiesést okozna.
A The Times hangsúlyozza, hogy
tervezetről van szó, amelyet a Downing Streetnek még jóvá kell hagynia a közzététel előtt. A lap szerint
a kabinet tagjai magánbeszélgetésekben nagyobb valószínűséget
adnak annak, hogy Nagy-Britanniának sikerül testreszabott kétoldalú
kereskedelmi megállapodást kötnie
az EU-val a kilépés utáni időszakra.
Nagy londoni elemzőházak friss
tanulmányai szerint a londoni City
pénzügyi szolgáltatási szektorában
is súlyos károkat okozhat a hard
Brexit, és ennek is lennének erősen
negatív adóbevételi hatásai.
A City legnagyobb pénzügyi
szolgáltatási vállalkozásait képviselő szervezet, a TheCityUK e
héten ismertetett részletes hatástanulmánya – amelyet az Oliver
Wyman globális vállalati tanácsadó
cég állított össze – kiemeli, hogy a
londoni pénzügyi szolgáltatási
szektor és a hozzá kapcsolódó,
nagy-britanniai székhelyű kiszolgáló háttér éves bevétele hozzáve-

tőleg 190-205 milliárd font, a szektor 120-125 milliárd font bruttó
hozzáadott-értéket állít elő, 1,1 millió munkavállalót foglalkoztat és
60-67 milliárd font adót fizet be a
brit költségvetésbe.
A Brexit-forgatókönyvek legrosszabb változata szerint az EU-piachoz kötődő citybeli üzleti
aktivitás 40-50 százalékkal zuhanna, 18-20 milliárd font bevételcsökkenést, 31-35 ezer munkahely
megszűnését és 3-5 milliárd font
adóbevétel-kiesést okozva.
Az
elemzés szerint azonban ez csak a
közvetlen hatás lenne, a tovagyűrűző másodlagos hatások miatt még
további 14-18 milliárd font bevétel,
34-40 ezer munkahely és 5 milliárd
font adóbevétel kerülhetne veszélybe.
A legrosszabb forgatókönyv szélsőérték-hatása mindezek alapján
akár 38 milliárd font bevételcsökkenéssel, 75 ezer munkahely megszűnésével és 8-10 milliárd font
adóbevétel-kieséssel járhat – áll a
TheCityUK megbízásából készült
hatástanulmányban.

Évi 66 milliárd fontba is kerülhet
a hard Brexit

Kiszivárogtatott kormányzati
becslések szerint évente 66
milliárd font adókiesést is
okozhat a brit államháztartásnak a hard Brexit, ha
Nagy-Britannia nemcsak az
Európai
Unióból,
hanem
annak egységes belső piacáról is kivonulna.

A The Timeshoz eljutott, a konzervatív brit napilap által kedden ismertetett pénzügyminisztériumi
forgatókönyv-változatok szerint, ha
Nagy-Britannia szabadkereskedelmi megállapodás nélkül lép ki az
unióból, a brit hazai össztermék
(GDP) tizenöt évi előrejelzési távlatban 5,4-9,5 százalék közötti mértékben maradhat el attól a szinttől,
amelyet a brit gazdaság az akadálytalanul folytatódó EU-kereskedelem esetén addigra elérhetne.
A tárca becslése szerint hard Brexit esetén a külkereskedelmi forgalom és a brit gazdaságba érkező
közvetlen külföldi befektetések értéke egyaránt hozzávetőleg 20 százalékkal zuhanna, és mindez 38-66

Szabadlábra kerülnek
az állítólagos fegyverkereskedők

Szabadlábra kerülnek azok a
– korábban előzetes letartóztatásban vizsgált – férfiak,
akiket illegális romániai fegyverkereskedőkként mutatott
be egy augusztus elején közvetített dokumentumfilmben
a brit Sky News tévécsatorna.

Amint az Agerpres hírügynökség
közölte: a legfelsőbb bíróság hétfőn
jogerősen elutasította a szervezett
bűnözés és terrorizmus elleni
ügyészség (DIICOT) arra vonatkozó kérését, hogy hosszabbítsák
meg a Sky News riportjában szereplő három romániai férfi előzetes
letartóztatását. A legfelsőbb bíróság
hatvan napra bírósági felügyelet alá

helyezte a három férfit, akiket bűnszervezet létrehozásával, a fegyvertartásra vonatkozó szabályok
megszegésével és hamis információk terjesztésével gyanúsítanak.
A Sky News augusztus elején bemutatott dokumentumfilmjében a
tévécsatorna forgatócsoportja álarcot viselő román fegyverkereskedőkkel találkozott, akik egy
rendszám nélküli terepjáró gépkocsi
csomagtartójából kínáltak fegyvereket eladásra. Az álarcos férfiak
attól sem zárkóztak el, hogy a kamera előtt elmondják: Ukrajnából
származó fegyvereket árulnak bármilyen mennyiségben, és bárkinek
eladják azokat, aki megfizeti a kért

árat. A televízió szerint a fegyvereket a nyugat-európai piacra szánták.
Az ügyészség korábban azt közölte: a romániai gyanúsítottak
pénzt kaptak azért, hogy a filmben
szerepeljenek. A bemutatott fegyvereket törvényesen tartották, többségük vadászfegyver volt. Az
egyetlen harci fegyver egy gyűjteményből származott, és lövésre alkalmatlan volt.
A három férfi augusztus közepe
óta volt előzetes letartóztatásban.
Az ügyészség korábban közölte:
gyanúsítottként vizsgálja a Sky
News három újságíróját is, akik a
vitatott hitelességű dokumentumfilmet készítették. (MTI)
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A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet

egy mérnöki állás betöltésére meghatározatlan időre
a marosvásárhelyi vízgazdálkodási irodába
Az állás megnevezése: mérnök a védelmi, kataszteri és vagyonirodába
Írásbeli vizsga 2016. november 4-én 9 órakor.
Állásinterjú 2016. november 9-én 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61.
szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú műszaki szakvégzettség
– hidrotechnikai, hidrológiai, környezetmérnöki, geológiai, IF- stb.
képesítés
– gyakorlat a vízgazdálkodás terén
A pályázati dossziét november 1-jén 15 óráig, hétfőtől péntekig
naponta 7–15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat
Kárpátok sétány 61. szám alatti székhelyén, a RURPA irodában.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures/posturi disponibile honlapon
• a 0265/214-610, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen

A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet

egy humánerőforrás-szakértői állás betöltésére meghatározatlan
időre a marosvásárhelyi vízgazdálkodási irodába
Az állás megnevezése: humánerőforrás-szakértő a RURPA-irodába
Írásbeli vizsga 2016. november 4-én 9 órakor.
Állásinterjú 2016. november 9-én 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61.
szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával
– akkreditált humánerőforrás-menedzsment tanfolyam
– legalább két év gyakorlat hasonló munkakörben
A pályázati dossziét november 1-jén 15 óráig, naponta hétfőtől
péntekig 7–15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat
Kárpátok sétány 61. szám alatti székhelyén, a RURPA-irodában.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures/posturi disponibile honlapon
• a 0265/214-610, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet

egy nehézgépjármű-vezetői állás betöltésére meghatározatlan
időre a marosvásárhelyi vízgazdálkodási irodába
Az állás megnevezése: nehézgépjármű-vezető – szerelőműhely.
Írásbeli vizsga 2016. november 7-én 9 órakor.
Állásinterjú 2016. november 10-én 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61.
szám alatt lesz.
Követelmények:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség
– B, C, E kategóriás hajtási jogosítvány és szakmai tanúsítvány (attesztát)
– hosszított munkaprogram vállalása
A pályázati dossziét november 2-án 15 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7–15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat Kárpátok sétány 61. szám alatti székhelyén, a RURPA-irodában.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures/posturi disponibile honlapon
• a 0265/214-610, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet

egy áruelosztói állás betöltésére meghatározatlan időre
a marosvásárhelyi vízgazdálkodási irodába
Az állás megnevezése: áruelosztó az ALSS-irodában.
Írásbeli vizsga 2016. november 7-én 9 órakor.
Állásinterjú 2016. november 10-én 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61.
szám alatt lesz.
Követelmények:
– középfokú végzettség
– képesség arra, hogy betartsa az előre leszögezett határidőket
– kötelességtudat és felelősségvállalás
– hosszított munkaprogram vállalása
A pályázati dossziét november 2-án 15 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7–15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat Kárpátok sétány 61. szám alatti székhelyén, a RURPA-irodában.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures/posturi disponibile honlapon
• a 0265/214-610, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.
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Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel

• 429 euró/2 fő/7 éj,
egyszobás apartmanban
• 615 euró/5 fő/7 éj,
kétszobás apartmanban
• 704 euró/7 fő/7 éj,
háromszobás
apartmanban

A Maros
Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet

egy mérnöki állás
betöltésére meghatározatlan
időre a marosvásárhelyi
vízgazdálkodási iroda
keretében
Az állás megnevezése: mérnök a gyergyószentmiklósi hidrológiai osztályra.
Írásbeli vizsga 2016. november 4-én 9 órakor.
Állásinterjú 2016. november
9-én 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány
61. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú műszaki szakvégzettség
– hidrotechnikai, ipari, civil
építkezés, IF-képesítés
– költségelőirányzat-kitöltésben jártasság
A pályázati dossziét november 1-jén 15 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7–15 óra között
lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat Kárpátok sétány 61.
szám alatti székhelyén, a
RURPA irodában.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/
damures/posturi disponibile honlapon
• a 0265/214-610, 0365/424446-os telefonszámon, 142-es
mellék
• a personal@sgams.dam.
rowater.ro e-mail-címen.

A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet

egy csoportvezetői állás betöltésére meghatározatlan időre
a marosvásárhelyi vízgazdálkodási iroda keretében.
Az állás megnevezése: csoportvezető – III., erzsébetvárosi alakulat,
SH Medgyes
Írásbeli vizsga 2016. november 4-én 9 órakor.
Állásinterjú 2016. november 9-én 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61.
szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú végzettség
– számítógép-kezelési ismeretek
– hosszított munkaprogram vállalása
A pályázati dossziét november 1-jén 15 óráig, hétfőtől péntekig
naponta 7–15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat
Kárpátok sétány 61. szám alatti székhelyén, a RURPA irodában.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures/posturi disponibile honlapon
• a 0265/214-610, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

