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Őszi csoda Marosvásárhelyen

’56-os gálaműsor és megemlékezés

Átadták az Orbán
Balázs-díjakat

Hargita, Kovászna és Maros megye
önkormányzata közösen hozta létre
az Orbán Balázs-díjat, amelyet azoknak a személyiségeknek adományoznak, akik a Székelyföld fejlődéséért
tevékenykedtek.

____________4.
Táncfesztivál
a találkozás
jegyében

A találkozó gazdag palettát tárt a közönség elé, programjában az autentikus néptáncelőadástól a kortárs
balettig ötvöződtek a műfajok, így mutatott átfogó képet a hivatásos táncegyüttesek jelenéről Erdélyben.

____________5.
Elfogadta
a szenátus a 102
illeték eltörléséről
szóló tervezetet

A tervezet 102 nem adójellegű illeték
eltörlését írja elő 2017. január elsejei
hatállyal, törölné többek között a környezetvédelmi bélyegilletéket, több
cégbírósági illetéket, több konzuli illetéket, a rádió- és tévéilletéket, az ideiglenes útlevél igénylésekor esedékes
többletilletéket és az Országos Nyugdíjpénztár által igényelt különféle illetékeket is.

Kelemen Kálmán ’56-os „élményeiről” beszél

Őszi csoda címmel szervezett hétfőn
este ünnepi gálaműsort az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT). Az eseményre
a Kultúrpalota nagytermében került sor.

Mózes Edith

Az ünnepi megemlékezésen felléptek Kilyén
Ilka, Kilyén László, Ritziu Ilka Krisztina színművészek, a Fagyöngy citerazenekar, a vártemplomi Musica Humana kórus, Csíky Csaba
vezényletével. Varró Huba és társulata erdélyi
verbunkokat és legényest adott elő.
Műsorvezető Kilyén László színművész volt.
Beszédet mondott Sándor Krisztina, az EMNT
ügyvezető elnöke, Izsák Balázs, az SZNT el-

ŐSZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

Október 19–23.
között

nagy választékban,
minden színben
futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári gyár
és a Basarabia Grup
termékei – a Bartók
Béla utca 1–3. szám
alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Fotó: Nagy Tibor

____________6.
A Romániai Evangélikus – Lutheránus
Egyház rövid
története és jelene

nöke, a csíkszeredai főkonzulátus részéről Csige
Sándor Zoltán vezető konzul. Az ’56-osok nevében Kelemen Kálmán kapott szót.
Sándor Krisztina hangsúlyozta: a 60. évfordulóról ugyanúgy meg kell emlékezni, mint bár- Az 1920-as trianoni békeszerződés új
mely más erdélyi történelmi évfordulóról, amely helyzet elé állította a Romániába szasok üzenetet hordoz magában. 60 évvel ezelőtt kadt magyar evangélikusokat.
olyan események történtek Budapesten, majd azt
(Folytatás a 4. oldalon)

Megszavazta
a képviselőház
az élelmiszerjegyek
értékének
növelését
Elfogadta kedden a képviselőház azt a tör-

vénytervezetet, amely lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy 15 lejig emelhessék az
alkalmazottaknak szánt élelmiszerjegyek értékét. A tervezet eredetileg 13 lejes felső határt
szabott az élelmiszerjegyek értéke tekintetében, a szakbizottságban azonban ezt 15 lejre
módosították, és végül ez a változat került a
plénum elé, amely megszavazta azt – ismertette a munkaügyi szakbizottság elnöke, Adrian
Solomon.
Hozzátette, a tervezet értelmében a munkáltatónak jogában áll eldönteni, hogy a továbbiakban is a jelenlegi értékű (azaz alig több mint
9 lejes) utalványokat adja alkalmazottjainak,
vagy emeli ezek értékét 11, 13 vagy legtöbb
15 lejig.
A törvénytervezetről döntő fórumként szavazott a képviselőház, 250 támogató voksot kapott a kezdeményezés, ketten tartózkodtak.
(Agerpres)

____________7.

Újabb nekifutás

Antalfi Imola
Marosvásárhely polgármesterének sajtótájékoztatóin
időnként déjá vu érzésem támad. Tegnap is ilyen volt: a
téma ugyanaz, csak egyes szereplők cserélődtek. Konkrétan
január végén szervezték meg nagy felhajtással a városi és
a megyei közgyűlési képviselők együttes ülését, amelyen jó
néhány projektben elvi döntés született, sikerült közös álláspontra helyezkedni. Legalábbis erről számolt be ez idő
tájt Dorin Florea városvezető és Ciprian Dobre megyei tanácselnök. A szóban forgó tanácskozás a második nekifutás
volt arra, hogy a nagy projekteket összehangolják, a két
önkormányzat egymást erősítse a kormánytámogatások
megszerzése érdekében, az első próbálkozás 2006-ban volt.
Alapvetően ingatlancserékről, az évek óta tartó peres ügyek
lezárásáról, a reptér fejlesztéséről, a nagyvárosi övezet működéséről volt szó. Mindezek elengedhetetlenek a valóban
szükséges és kellően „nagy” projektek megvalósításához,
mint például a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház melletti
parkolóház megépítése. Mert ehhez például a terület, az
engedélyek és finanszírozás szükséges. Csakhogy, mint kiderült, ez ügyben egy memorandum aláírásán kívül nem
történt előrelépés év eleje óta, amikor a két volt párttárs
úgymond „összeborult”. A megyei tanács, a polgármesteri
hivatal és a kórház együttműködéséből kellett volna megvalósuljon a terv, ám nem történt semmi – panaszolta
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 45 perckor,
lenyugszik
18 óra 27 perckor.
Az év 293. napja,
hátravan 73 nap.

Ma NÁNDOR,
holnap VENDEL napja.
VENDEL: a német Wendelin
név rövidülése, ez pedig a Wendelmar névből ered. A Wendel
névelem jelentése valószínűleg vandál.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 120C
min. 20C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. október 18.

1 EUR

4,5086

100 HUF

1,4695

1 USD

1 g ARANY

4,0941
166,0494

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Asszonysors a XX. században

A Székelyföld Napok keretében a Maros Megyei Múzeum
október 20-án, csütörtökön 10 órától rendhagyó kiállítást
és népművészeti vásárt szervez a Toldalagi-palotában
levő Néprajzi és Népművészeti Múzeumban. Az Anna.
Asszonysors a XX. században néprajzi kiállítás a 20. század hagyományos életvilágokat megváltoztató történéseit
az asszonyi szerepek és sorsok keresztmetszetében mutatja be, az emberi élet egyes pontjain (gyerek, nagylány,
férjezett nő és idős asszony), illetve a történelem kiemelt
szakaszain (két világháború közti falu és város, kollektivizálás, kommunizmus, rendszerváltás) egyetlen szereplő
szemszögén keresztül nyit rálátást a kor társadalmi, tárgyi
és ideológiai környezetére. A kiállítás mellett Maros megyei
kézművesek termékeiből is válogathatnak az érdeklődők.
Az egész napos programot este 8 órától a marosvásárhelyi
Dzseztán zenekar akusztikus koncertje zárja.

Termékvásár a Petrynél

Október 21-én, pénteken 8-19 óra között a Magyar Termék
nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét
megszervezik a helyi kistermelők vásárát. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből, úgymint: hústermékek, tejtermékek, sajtok, méz,
házi kenyér, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinka, zöldség, gyümölcs, ékszerek, kencék, szappanok.

… és a Fókusznál

Október 20-án, csütörtökön 17-19 óra között a Fókusz Öko
Központ Liliom utca 22. szám alatt székházában újra közvetlen értékesítési akciót tartanak, ahol továbbra is a megszokott termékek közül válogathatnak az érdeklődők.
Lesznek sajt- és méhésztermékek, bodza-, feketeribizliés fenyőrügyszörpök, valamint különböző lekvárok.

Tájfutás

A Marosvásárhelyi Diákház október 21-én és 22-én tájfutó
versenyt szervez egyetemistáknak és középiskolásoknak
Erdőlibánfalván a Fancsali- (Fâncel) fennsíkon. Indulás október 21-én, pénteken 8 órakor a Diákház elől. Beiratkozni
ma délig lehet. 50 helyet biztosítanak. A résztvevők számára a szállítást és az étkeztetést a szervezők biztosítják.
Bővebb felvilágosítás a 0265-216-066-os telefonszámon
vagy a ccs.targumures@mts.ro e-mail-címen.

Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden
iratot.
Hírszerkesztő: Vajda György

XIX. Bernády Napok

Idén is megrendezi a névadója,
Marosvásárhely egykori városépítő polgármestere emlékét
idéző eseménysorozatot a Dr.
Bernády György Közművelődési
Alapítvány. A 19. Bernády
Napok rendezvényei október
27–28-án zajlanak.

A fiatalok nyitják a Bernády Napokat. Október 27-én, csütörtökön 13
órától sportvetélkedőn mérik össze tudásukat, tehetségüket. A Sportélet Bernády korában című rendezvényen a
benevezett diákcsapatok sporttörténeti
ismeretekben és csapatjátékokban versengenek az elsőségért. Helyszín a
Szász Adalbert Sportiskola.
17 órától a Bernády Házban kerül
sor a rendezvény megnyitójára, majd

tárlatnyitón vehet részt a közönség. A
város 40 éve elhunyt jeles szobrász- és
festőművésze, Kulcsár Béla emlékkiállítása mutat be reprezentatív válogatást az alkotó hagyatékából. Bemutatásra kerül a Marosvásárhely – Régi
Városháza/Tîrgu Mureş – Primăria
Veche című kétnyelvű kiadvány második kiadása is.
Október 28-án, pénteken 10 órakor
a református temetőben Bernády
György sírjánál, majd a polgármester
szobránál, a Bernády téren lesz koszorúzási ünnepség.
18 órától a Kultúrpalota nagytermében rendezett gálaesten adják át a Bernády-emlékplakettet a város egyik jeles
személyiségének. Rendhagyó koncert,
egy élményteljesnek ígérkező sanzonest

zárja a Bernády Napokat. A Párizs, Erdély és én című koncerten a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház egykori
népszerű tagja, a jelenleg Párizsban élő
és előadóműsoraival számos európai
színpadon fellépő Szilágyi Enikő színművésznő Edith Piaf dalaiból ad elő válogatást, valamint Ady Endre-, Radnóti
Miklós- és Farkas Árpád-verseket szólaltat meg. Zongorán kíséri Alceo Passeo koncertzongorista, Aldo Ciccolini és
Ennio Morricone tanítványa.
Az est során ez alkalommal is képzőművészeti alkotást nyerhet egy szerencsés néző. A képet a rendezvény
helyszínén sorsolják ki.
Hely- és tombolajegyek 2016. október 20-tól, 10-18 óra között igényelhetők a Bernády Házban.

Székelyföldi vadásznapok
a Rhédey-kastélyban

Látványosnak és érdekesnek ígérkezik az október
21-23-án az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban sorra kerülő Székelyföldi Vadásznapok: többek között vadásztrófea-kiállítás, erdélyi kopó
szemle és régi fegyverkiállítás is szerepel a programban.

Menyhárt Borbála

A Cervus Vadászegyesület, a Kis-Küküllő Térségi Társulás, valamint az erdőszentgyörgyi önkormányzat közös
rendezvénye a Székelyföld Napok szerves részét képezi. A
Székelyföldi Vadásznapok úgymond vándorrendezvény,
utoljára három évvel ezelőtt tartották Maros megyei településen, akkor Szováta adott otthont a színvonalas szemlének.
A háromnapos esemény jóval több, mint a Székelyföld
vadászait toborzó találkozó. Az október 21-i, pénteki „vadászati akadémián” a vadászetika és etikett, illetve trófeabírálat lesz terítéken. A rendezvény fénypontja a szombati
nap lesz, reggel fél tízkor kerül sor a megnyitóra, majd az
ünnepélyes Szent Hubertus-misére. A kastélyban a nagyközönség számára rendkívül látványos kiállítás lesz megtekinthető, kitömött állatokat, vadásztrófeákat, régi

RENDEZVÉNYEK

Zárulnak a Székelyföld Napok

A Székelyföld Napok a Száztagú Székely Férfikórus
előadásával zárulnak, amelyet október 23-án
este 6 órától tekinthetnek meg a kedves nézők a
Maros Művészegyüttes előadótermében. A belépés
ingyenes.

Újra Marosvásárhelyen
Földes László Hobo

Visszatér egyéni előadóműsorával Földes László
Hobo. Október 29-én 19 órától a marosvásárhelyi
Spectrum Színházban (Rózsák tere 13. szám) A föltámadás szomorúsága címmel Ady Endre verseiből öszszeállított műsorával lép ismét közönség elé. „Nem
Ady-körképet szeretnék adni, hanem azokat a verseket mondom el, amelyekben válaszokat találtam a
saját problémáimra. Ezekben a versekben megmutatkozik az útja végéhez közeledő férfi nem lankadó felelősségű, harcos, ostorozó hazaszeretete Európa
közepén, viszonya a múlthoz, a történelemhez,
sorstársaihoz, a Nyugathoz, valamint hálás emlékezése az elmúlt szerelmekre, álmokra és reményekre”
– így ajánlja műsorát az előadó. Jegyek a
www.biletmaster.ro-n vagy a Spectrum Színházban
vásárolhatók.

30 éves a Musica Humana

Október 22-én 18 órától a református Vártemplomban
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Musica Humana női kamarakórus. Meghívottként fellép a Pastoral férfikar, karigazgató Bíró Jenő. Műsoron: Kodály –
Ave Maria, Schubert – Orgonás mise (részlet) és L.
Delibes – Missa brevis. Szólót énekel Tóth Tímea és

fegyvereket tesznek közszemlére. Szintén szombat reggel
indul a főzőverseny, az alkalomhoz illően vad- és halételek
rotyognak majd az üstökben.
Szombaton délután 2 órától elsősorban a kutyabarátokat
várják a kastély udvarára, ahol második alkalommal kerül
sor az erdélyi kopó szemlére. A tavaly első ízben
Erdőszentgyörgyön megtartott szemlének nagy sikere volt,
több mint félszáz kopót hoztak el gazdáik, elsősorban a
Székelyföldről – tudtuk meg Csibi Attila ötletgazdától, Erdőszentgyörgy polgármesterétől, aki maga is kopótulajdonos.
A polgármester elmondta, a hétvégi rendezvényen a kistérség is bemutatkozik, Balavásártól Szovátáig, kézművesek, termelők teszik közszemlére termékeiket, valamint színpadra lépnek az egyes települések néptánccsoportjai is.
A gyerekek, fiatalok számára egész napos íjászati bemutató, valamint oktatás is lesz, ezenkívül szabadtéri koncertek biztosítják a jó hangulatot: szombaton 12 órától Varga
Miklós, 17 órától pedig a Titán zenekar akusztikus koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. A rendezvény zárónapján, vasárnap a bözödújfalusi tónál szerveznek
horgászversenyt.
Keresztesi Tekla, orgonán Lőrinczi Lehel, zongorán
Makkai Gyöngyvér játszik. A meghívottakkal közösen
éneklik el Kodály Esti dalát. Karnagy: Csíky Csaba.

Gálaműsor a nyugdíjasoknak

A Maros Megyei Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára
október 21-én, pénteken 19 órától a Maros Művészegyüttes által szervezett gálaműsorra hívja tagjait és a
nyugdíjasokat. A rendezvény az együttes kövesdombi
előadótermében lesz. A meghívókat az egyesület Bolyai utca 36. szám alatti székházában vehetik át. A belépés díjtalan, a meghívók felmutatásával.

Via ferrata a Gyilkos-tónál

A Hargita megyei hegyimentő-szolgálat munkatársai a
hét végén befejezték a Wild Ferencről elnevezett sziklamászó útvonal kiépítését a Gyilkos-tó fölött levő Kiscohárd sziklafalán. A több mint 500 méteres
szakaszon hegymászószegeket, vasköteleket és létrákat helyeztek el a kemény sportot kedvelők számára.
Az útvonalról remek kilátás nyílik a tóra és a Nagyhagymás csúcsaira. Az útvonalat az idén elhunyt Wild
Ferenc (sz. 1939) hegymászóról, szakíróról, a Gyergyószentmiklósi Hegyimentő-szolgálat társalapítójáról
és edzőjéről nevezték el. A munkálatokban részt vettek a Maros megyei hegyimentő-szolgálat emberei is.

Idén utoljára műsoron
a Madame de Sade

Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
idén utoljára október 21-én este 7-től játssza a Madame de Sade című felnőttelőadását. A helyek száma
korlátozott, jegyet foglalni hétköznap 11-17 óra között,
a 0747-942-181-es telefonszámon lehet, sms-ben is.
Bővebben az előadásról a www. teatrulariel.ro honlapon olvashatnak.
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Őszi Szimfóniák – bornapok kezdődnek
Marosvásárhelyen

Őszi Szimfóniák címmel ma kezdődnek a marosvásárhelyi bornapok – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Dorin Florea polgármester. Hozzátette,
a kézművesvásárt egy héttel elhalasztották, tehát
jövő hét végén kerül rá sor.

Antalfi Imola

A borfesztivál mai rendezvényei a várban zajlanak, délelőtt
a veterán autók kiállításával, illetve képzőművészeti tárlatnyitókkal kezdődik az Őszi Szimfóniák rendezvény, 18.30 órától
Marcel Pavel és Vlad Miriţa szabadtéri koncertjére várják a
közönséget (rossz idő esetén a Kultúrpalotában kerül sor a rendezvényre). Csütörtökön 13.30 órakor a főtéren nyitják meg
hivatalosan a fesztivált, 18.30 órától a 100 Tagú Cigányzenekar koncertezik a várban (kedvezőtlen időjárás esetén a Sportcsarnokban). Pénteken leginkább néptánc- és népzeneműsor
lesz a Ligetben, este ugyanott Sylvia (Olaszország), Carla’s
Dreams és Loredana koncerteznek, a várban a déli órákban
középkori lovagi tornát mutatnak be, a helyi cégek termékeiből nyílik vásár, illetve kézműves-műhelyek. Pénteken mind
a várban, mind a Ligetben, valamint a főtéren folytatódnak a
rendezvények, bemutatók, az Eminescu diákházban a marosvásárhelyi tanulók ünnepi műsora 19 órától lesz látható, a Ligetben este 9 órától Delia koncertezik. Vasárnap zárul a

borfesztivál, este 8 órától a Red Parlament, a Zanzibár, az Iris
és a Cargo koncertezik.
Marosvásárhely polgármestere elmondta, igyekeztek minél
több helyi termelőnek – zöldség- és gyümölcstermesztőknek,
bortermelőknek, tej- és hústermelőknek – lehetőséget adni a
bemutatkozásra, termékeik értékesítésére.
Polgármesteri bírálat
A sajtótájékoztatón Dorin Florea más témákat is érintett,
úgymint a Koronka–Ernye közötti terelőutat, ez a beruházás
szerinte „katasztrófa” lesz, vagy a Szászrégen és Marosvásárhely közötti gyorsforgalmi út megépítésének szükségességét,
bírálta a kormány azon tervét, hogy eladja a fiataloknak épített
lakásokat anélkül, hogy ez ügyben konzultált volna a helyhatóságokkal, kritizálta egyes tanácsosokat „nárcisztikus” viselkedésük miatt, és elmondta, levélben kérte ezen a héten a
miniszterelnöktől, hogy a kormány adjon zöld utat több projekt engedélyezésének.
A Népújság kérdésére Dorin Florea nem volt hajlandó kommentálni a polgármesteri hivatal operatív ülésén készített és a
Facebook közösségi portálon a napokban nyilvánosságra hozott hangfelvételt. „Gazemberség, lejáratás, cirkusz” – csupán
ezekkel a szavakkal jellemezte a történteket, azt, hogy az intézmény belső szabályzatát megsértve valaki rögzítette, majd
„kilopta” a felvételt, és azt is közölte: a tanácsosi testület nem
„vizsgáló szerv”.

Johannis üdvözölte
a miniszterelnök programnyilatkozatát

Klaus Johannis államelnök és a hozzá közel álló PNL
üdvözölte, a decemberi parlamenti választások
megnyerésére esélyesebbnek tűnő PSD pedig bírálta kedden azt a programnyilatkozatot, amelyben
Dacian Cioloş független miniszterelnök fejtette ki
nézeteit a következő kormány teendőiről.

Johannis szerint az elveket és nemzeti projekteket tartalmazó platform meghirdetése „jó lépés” volt Cioloş részéről,
de „továbbiakra is szükség van”. Az elnök, aki korábban pártpolitikai elköteleződésre biztatta Cioloşt, a Románia 100 platform meghirdetéséből arra következtetett, hogy a kormányfő
nem zárkózna el a további szerepvállalástól.
Az államfő tagadta, hogy része lenne a volt pártja által választási jelszóként hangoztatott „Johannis-PNL-Cioloş reformtengelynek”, de elismerte a nézetazonosságot
mindazokkal, akik a román politikustársadalom megtisztulását
és megújulását szorgalmazzák.
Johannis szerint nem fogja soha arra biztatni a választókat,
hogy egyik vagy másik pártra szavazzanak, de tudatosítani
akarja bennük a decemberi választás tétjét. Az államfő szerint
a korrupcióellenes, átláthatóságot szorgalmazó erők állnak

szemben az igazságszolgáltatást támadó, az üzleti érdekeiket
féltő „klikkekkel”.
Az államfő lekezelő hangon beszélt a PSD-vel koalícióra
készülő Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnökről, aki azt
kérte a törvényhozóktól: halasszák el a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló döntéseket, hogy azok ne befolyásolhassák
a kampányt. Johannis úgy vélte, „ez az alak” valójában az
igazságszolgáltatástól próbál szabadulni, és hasonszőrű barátait védi. Tăriceanu ellen nyáron vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség.
A PSD élesen bírálta mind a szerinte „függetlennek hazudott” Cioloş, mind az államfő „beavatkozását” a választási
kampányba. A PSD szerint a Cioloş által publikált platform
„illúziók listája”, amivel a „program nélküli” jobboldal próbálja becsapni a választókat.
Liviu Dragnea, a PSD elnöke szerint Cioloş „arra sem volt
képes, hogy valami eredetit kitaláljon”. A pártelnök plágiumnak tartja az ország közelgő centenáriumi ünnepségére utaló
Románia 100 platform címét, mivel a PSD-kormány 2014ben már használta ezt a címet egy stratégia elfogadásakor. A
parlamenti választásokat december 11-én tartják. (MTI)

Több rendezvénnyel emlékeznek meg
Bukarestben is a forradalomról

Kiállításokkal, filmvetítésekkel, koncertekkel és
konferenciával emlékezik meg a Balassi Intézet
bukaresti központja az 1956-os magyarországi
forradalomról, kiemelten annak romániai hatásairól – közölte kedden az intézmény.

Kósa András László, a Balassi Intézet bukaresti központjának igazgatója az MTI-nek elmondta: csütörtökön a magyar filmtörténet 120 éves évfordulója alkalmából idén
indított sorozat keretében levetítik Makk Károlynak az
1971-ben bemutatott Szerelem című alkotását. Mint
mondta, nem véletlen az időzítés, hiszen ez a film az 1956
utáni időszak abszurditását mutatja be.
Szombaton a România liberă című napilap mellékleteként fog megjelenni egy összeállítás az 1956-os magyarországi forradalomról. A magyarul is kiválóan beszélő Marius
Cosmeanu újságíró által szerkesztett melléklet az 1956-os
világpolitikai helyzetből kiindulva mutatja be a magyarországi forradalmat, annak romániai vonatkozásaira összpontosítva. Egyik legérdekesebb rész Valter Roman volt román
kommunista politikusnak a Nagy Imréék romániai kényszerlakhelyre helyezésében betöltött szerepére tér ki.
Hétfőn a Márton Áron egykori erdélyi püspök életét bemutató vándorkiállítás révén idézik fel 1956-ot. A tárlatot
Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum
igazgatója nyitja meg, amit kamarakoncert követ.
Jövő kedden emlékkonferenciát tartanak. Az igazgató kifejtette: olyan előadókat hívtak meg, akik az 1956-os magyarországi események romániai hatásait mutatják be.
Gabriel Andreescu román emberjogi aktivista arról értekezik, hogy a magyar forradalom hatására Romániában milyen értelmiségi antikommunista mozgalmak jöttek létre,
Jánosi Csongor pedig a magyar–román belügyi és állambiztonsági kapcsolatok alakulásáról tart előadást 1956 tük-

rében. Ioana Boca román történész a forradalom romániai
kihatásait tárgyalja. A kerekasztal-beszélgetéssel záruló
emlékkonferenciának egy Márton Áronról szóló szekciója
is lesz.
Szerdán, október 26-án az érdeklődők rendkívüli vetítésen vehetnek részt, ami bemutatja, hogy miként működött
a kommunista propaganda a román és a magyar filmhíradókban. Erre az alkalomra egy-egy 13 perces összeállítást
válogattak össze az 1956 októberében és novemberében készült magyar, illetve román filmhíradókból a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és a Román Filmarchívum
segítségével.
A két, filmhíradókból válogatott összeállítás mellett levetítik a román Sahia filmstúdió által készített Magyarország ‘56 című propagandafilmet, amely a román
kommunista hatóságok megrendelésére készült. Az igazgató elmondta, a félórás alkotás annyira „vonalasra” sikeredett, hogy a bukaresti kommunista hatóságok nem
engedélyezték a levetítését, attól tartva, hogy éppen ennek
hatására kapnak majd kedvet a románok forradalmat indítani.
A filmek bemutatását kerekasztal-beszélgetés követi
Varga Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem filmtudományi tanszékének tanára és Caterina Preda, a Bukaresti Egyetem politikatudományi tanszékének tanára
részvételével.
Október 27-én és 28-án a bukaresti Atheneum koncertteremben ünnepi hangverseny lesz, amelyen a George
Enescu Filharmónia zenekara Dénes István vezényletével
előadja egyebek mellett Lajtha László VII. (Forradalmi)
szimfóniáját. A koncertterem előcsarnokában egy
Lajtha- és egy Bibó István-kiállítás is megtekinthető lesz.
(MTI)

Ország – világ
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Szabadnap lesz június elseje

A képviselőház többségi szavazattal módosította
kedden a munkatörvénykönyvet úgy, hogy június 1je, a nemzetközi gyermeknap hivatalos munkaszüneti nap legyen. A módosítást a felsőház már
megszavazta szeptember 13-án, így a törvény most
az államfőhöz kerül kihirdetésre. A jogszabály értelmében a szabadnap mindenkinek jár, függetlenül
attól, hogy szülő-e az illető vagy sem. (Agerpres)

Vádat emeltek
Bogdan Olteanu ellen

Bíróság elé állítja a DNA a házi őrizetben lévő Bogdan Olteanu volt képviselőházi elnököt, a jegybank
korábbi kormányzóhelyettesét befolyással való üzérkedés vádjával. Olteanu perét a Legfelsőbb Bíróságon fogják tárgyalni. A vádhatóság ugyanakkor
kérte, hogy a házi őrizetet hatósági felügyeletre módosítsák. A DNA azzal gyanúsítja Olteanut, hogy
2008-ban, akkor a képviselőház elnökeként közbenjárt Sorin Ovidiu Vântu üzletember megbízásából,
hogy Liviu Mihaiut nevezzék ki a a Duna-delta rezervátum kormányzójának. (Agerpres)

Lemond a nagyszebeni rendőrfőnök a lelőtt medve miatt

Lemond tisztségéről a nagyszebeni rendőrség vezetője, Cristian Negru rendőrparancsnok, mivel ő
adott parancsot a múlt héten a városba tévedt
medve kilövésére. Negru hétfő este sajtótájékoztatón jelentette be, hogy felelősséget vállal a döntéséért, bűnösséget azonban nem ismer el, ezt a
vizsgálatnak kell eldöntenie. Azt is mondta, hogy az
elmúlt napban megfenyegették őt is és a családját
is, például felhívták a munkahelyi telefonján, és azt
mondták, elrabolják a gyerekeit, és ugyanolyan bánásmódban lesz részük, mint a medvének. A belügyminisztérium ellenőrző testülete hétfőn közzétett
jelentésében azt is megállapította, hogy a rendőrfőnök az állat elgázolására is utasítást adott.
(Mediafax)

Az orosz és a szír gépek
felfüggesztették az aleppói
légitámadásokat

Az orosz és a szíriai harci gépek kelet-európai idő
szerint kedden reggel tíz órakor felfüggesztették az
aleppói légitámadásokat – jelentette be az orosz védelmi miniszter Moszkvában. A támadásokat azért
függesztették fel, hogy előkészíthessék a humanitárius folyosók október 20-i megnyitását, amelyeken a
civil lakosok biztonságosan elhagyhatják a várost,
és felkészülhessenek a betegek és sebesültek evakuálására – mondta Szergej Sojgu. Az orosz légierő
és a szíriai hadsereg csütörtökön reggel nyolc és
délután négy óra között „humanitárius szünetet” tart,
hogy az ellenzéki fegyveresek és a civilek biztonságosan elhagyhassák Aleppót, és átjuthassanak a lázadók kezén lévő, szomszédos Idlíb tartományba –
közölte már korábban Moszkva. (MTI)

Újabb nekifutás

(Folytatás az 1. oldalról)
tegnapi sajtótájékoztatóján a polgármester. Florea jó
csalódott lehet, hiszen a januári nagy lendület és a Dobréval történt egyeztetés nyomán a helyi tanácson rövid
időn belül „átpasszírozott” egy elvi döntést négy ingatlan – a sürgősségi kórház melletti terület, a Tusnád utca
5. szám alatti épület, az Apolló-ház pincéje, valamint a
várban található múzeum épülete – tulajdonviszonyának megváltoztatásáról. Az RMDSZ-frakció ugyan nem
szavazta meg ezt a javaslatot, de a „szándék”, ahogy
akkor a még alpolgármester Maior Claudiu nevezte,
megszületett. Aztán márciusban már amiatt méltatlankodott a városvezető, hogy az idei megyei költségvetés
februári jóváhagyásakor a megyei testület nem vette figyelembe a megegyezés részét képező ingatlancseréket.
Azóta sem beszélhetünk összehangolt cselekvési tervekről, közös pályázatokról az infrastrukturális beruházások esetében. Dobre időközben lelépett a politika
nagyszínpadáról, Florea pedig – aki a liberális kormányzat alatt nem tudta kellő mértékben érvényesíteni
akaratát –, azt reméli, immár az új megyei tanácselnökkel, Péter Ferenccel valósítja meg a város nagy projektjeit. Egy tárgyalásuk már volt, és most csak arra vár,
hogy Péter Ferenc „belejöjjön” a megyei tanácselnöki
munkába. A decemberi választásokra való tekintettel
azonban nem valószínű, hogy a polgármester sokat emlegetett projektjei idén kimozdulnak a holtpontról, vagy
nagy hatást vált ki a miniszterelnökhöz címzett múlt heti
panaszlevele. Majd meglátjuk…
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Őszi csoda Marosvásárhelyen

(Folytatás az 1. oldalról)
követően Erdélyben is, amelyeknek a hatását a
mai napig érezzük. „Számomra legfontosabb az,
hogy amíg még élnek közöttünk ’56-osok, akik
fiatalként cselekvően részt vettek a forradalmi
eseményekben, minél többet tanuljunk tőlük.
Egyfajta bizonytalanságot érzek azokban a fiatalokban, akik most keresik az utat, a jövőt, akár
Erdélyben, akár a nagyvilágban, ezért lenne fontos, hogy amíg vannak közöttünk olyanok, akik
annak idején fiatalon kockáztatták az életüket, legyen időnk meghallgatni őket, mert szükség van
azokra a tapasztalatokra, amelyeket akkor átéltek, anélkül talán, hogy belegondoltak volna a
következményekbe, de hiszem azt, hogy ez
a fiatal nemzedéknek jó példa, úgy, ahogyan az
’56-osoknak is példa volt az, ami 1848-ban történt”.
A keresztény ember önmaga fölé sem világi hatalmat, sem bálványokat nem helyez, csak a teremtő Istent
Izsák Balázs a Népújság kérdésére, hogy mit
jelent számára ez a megemlékezés, egyetlen szóval válaszolt: a szabadságot.
„Létezik a szabadságnak egy európai megközelítése, és ez a keresztény szabadságeszményben gyökerezik. A székely szabadságeszmény is
a keresztény hitben, a keresztény szabadságeszményben gyökerezik, azzal azonos, hiszen a székelyek – akik nem voltak jobbágyok –, amikor
jobbágysorba került közülük jó néhány, akkor azt
már az egész székely társadalom jogsérelmeként,
a székely szabadság megsértéseként élték meg.
A székely nép a szabad emberek szabadon vállalt közössége volt. Tulajdonképpen a forradalmak, ’56 is, ’89 is ehhez a keresztény
szabadságeszményhez kapcsolódnak. Ahhoz,
hogy a keresztény ember önmaga fölé sem világi hatalmat, sem bálványokat nem helyez,
csak a teremtő Istent. Egyenesen áll a világi ha-

Székelyföld Napok

talmak előtt, úgy, mint Eszter könyvében Márdokeus Hámán előtt.
Megéri nemes eszmékért kiállni!
A Népújság megkérdezte a jelen levő 56-osokat, mit jelent számukra a hatvanadik évforduló,
és mit üzennek a fiatalabb nemzedékeknek
Gráma János: „1956 a magyar szabadságharc
évfordulója. Számomra sokat jelent: azt jelenti,
hogy gondolnak ránk, akik valaha valamit tettünk
a magyarokért, a magyar felszabadulásért. A Jóisten megsegített, és egészségem van, munkahelyem van. Ünnepelni, megemlékezni fontos
azokról az eseményekről, amelyek a magyarságot lépésről lépésre előrevitték. Emlékeztetnünk
kell a gyermekeinket, unokáinkat, hogy figyeljenek a jövőre, a magyarság további fejlődésére, és
tegyenek azért, hogy a magyarság minél magasabban tündököljön.”
Varga László: Nagyon sokat jelent. Részt vettem a forradalom első felében, a szép részében,
azt az egységet, azt a spontán kialakuló teljes
egységet nem lehet elfelejteni. A mai fiataloknak
is pontosan ezt üzenem: megérteni, hogy aki hozzánk tartozik, aki hozzánk akar tartozni, ezt így
kell tudomásul vennie.
Kelemen Kálmán: Hálát adok a Jóistennek,
hogy megértem ezt a 60 esztendőt egészségben,
és nem bánva azt, hogy annak idején, ezelőtt 60
évvel, egy komolyabb, becsületesebb életre tanított meg, igaz, hogy nehéz börtönévek és bărăgani fogság árán. Keserves volt, de akkora
élettapasztalatot adott, amit bátran átadhatok a
mai fiataloknak: azt, hogy már fiatalon megéri
nemes eszmékért kiállni. Akár szenvedések árán
is érdemes kiállni a jogok, a szabad gondolkodás
és a becsületes, lelkiismeretes élet céljainak a
megvalósításáért, és főleg a felelősségvállalásért,
az adott szó becsületéért, ami a mai napig is érték
kell legyen a közéletben.

Átadták az Orbán Balázs-díjakat

Kovászna megyéből nt. Márkus
András szentszéki tanácsos, címzetes esperes, őrkői plébános, Hargita
megyéből Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató, a Márton Áron
életéről szóló filmes monográfia alkotója, Maros megyéből ft. Oláh
Dénes marosvásárhelyi főesperesplébános vehette át idén az Orbán
Balázs-díjat. Az ünnepélyes díjátadót Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus
Király templomban tartották hétfőn
este, az esemény rangját az is
emelte, hogy a Hargita, Maros és
Kovászna megyei önkormányzatok
elnökei mellett jelen voltak Bihar és
Szatmár megye magyar tanácselnökei is: Pásztor Sándor és Pataki
Csaba, valamint Ráduly Róbert
csíkszeredai és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester mellett
részt vett Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere is.
Elsőként Tamás Sándor szólt az
egybegyűltekhez, hangsúlyozva,
hogy Székelyföld szerencsés helyzetben van, hiszen mindig voltak
olyan emberek, akiket előszeretettel
hívunk lámpás embereknek, akik
példamutatásukkal és munkájukkal
világítótoronyként mutatták az utat,
közöttük előkelő helyet foglal el
Orbán Balázs, akit méltán neveztek
a legnagyobb székelynek. „Róla ne-

veztük el azt a díjat, amit már hatodik alkalommal adunk át Székelyföld elismert személyiségeinek. A
tömör ezüst, gyönyörű kivitelezésű
érmét – a Márton Áron-emlékév
jegyében – idén olyan személyiségek kapják, akik nemcsak hitbéli,
hanem kiemelkedő lelki és közösségi pásztorai is híveiknek, egyházközségüknek. Munkájuk mellett
önként vállalnak fel olyan hiánypótló szociális, társadalmi és ifjúsági
tevékenységet,
amely
küldetésükké vált és elismerést érdemel” – mondta el a háromszéki
tanácselnök.
Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke beszédében rámutatott: az Orbán Balázs-díjjal
olyan embereket tüntetnek ki, akik
nem utasítják el a munkát, nem futamodnak meg a nehézségek elől,
olyan személyiségeket, akik kultúránkat éltetik. „Márton Áron, a nagy
püspök arra figyelmeztet, hogy a
közös származás és a közös nyelv
szükséges, de nem elegendő összekovácsoló erő, társulnia kell hozzá
a kultúrának is ahhoz, hogy megtartó erő legyen. Idén majd’ mindent a Márton Áron-emlékév
fényében, annak részeként végzünk,
hogy ébren tartsuk évfordulói ürügyén legendás püspökünk emléke-

Erről jut eszembe

Golyó áldozata lett a migráns medve.
Bocs. Egyesek szerint még kiskorú volt
szegény. És nem migráns. Csak az erdő
és a város határát lépte át, nem az országhatárt. Mégis hatalmas riadalmat és
olyan helyzetet teremtett, amit Szebenben senki sem tudott értelmesen kezelni.
Most már azt mondják, az állatot nem is
kellett volna kivégezni, másképp is megoldhatták volna az országos botránnyá
dagadt helyi incidenst. Vajon csak az államfő egykori városa nem tudott megbirkózni a szokatlan szituációval? Máshol
simán lebonyolították volna a „3. típusú
találkozót”? Volt már egy-két hely, ahol
különösebb felhajtás nélkül elaltatták a
házak közt kószáló medvét. Brassóban
például, de nem ez a jellemző. A kivizsgálások, amelyeket a felháborodott állatvédők és más megszólalók keltette
tiltakozáshullám hatására indítottak, világossá tették, hogy ilyen helyzetekre
nincsenek felkészülve a hatóságok, s a
törvénykezés is hiányos, eddig senki sem
számított hasonló esetekre. Joghézagok
miatt volt a fejetlen kapkodás. Igazán?
Mondják, hogy a vadászok nem léphettek
fel hatékonyan, mert ezt csak az erdőben
tehetik. A rendőröknek szintén meg volt
kötve a kezük, ők csak bizonyos városi
ügyekben, kihágásokban kompetensek.
Például megbüntethették volna a mackót, mert nem a zebrán sétált át, sőt magánlaksértést is elkövetett. És meg se
várta, amíg a jegyzőkönyvet kitöltötték.
Nem volt szép tőle. Biztos a bankba sietett. Egy biztonsági kamera felvétele szerint épp szembement egy hölggyel, aki a
pénzintézetből kifelé tartott. A nő szeren-

zetét, hogy kövessük tanítását. Mai
ünnepünk is kimagasló esemény
kíván lenni, ugyanis a három közigazgatási egységbe tagolt székely
magyarság közösen, együtt, közösségként kívánja figyelmével kitüntetni jeles személyiségeit” –
fogalmazott a Hargita megyei elöljáró, majd megemlékezett a múlt
héten elhunyt Kovács Piroskáról, a
székely kapuk Europa Nostra nagydíjas megmentőjéről, aki 2011-ben
elsőként kapta meg a Hargita megyeiek közül az Orbán Balázs-díjat.
„Sokszoros ünnep ez nekünk,
hisz két olyan személyiség előtt is
tisztelgünk egyben, akik mindketten hittek abban, hogy az igazság és
az emberi méltóság mindenek felett
való, és akik mindketten áldozatos
munkával erősítették Erdélyt, erősítették Székelyföldet. Márton Áron
püspök jelmondatául a „Nem futamodom meg a munkától” mondatot
választotta, és ehhez méltóan vezette egyházát. Tudjuk jól, hogy
napjainkban hasonló kiállásra és hasonló eltökéltségre van szükségük a
vezetőknek, hasonló szilárdsággal
kell megvetni a lábunkat és képviselni érdekeinket, erősíteni Székelyföldet. Mert Székelyföld számunkra
az otthon, minket ide kötnek hagyományaink, történelmünk, itt tudunk
őszinte szívvel emlékezni nagyjainkra, és itt kell nekünk, székelyföldi
vezetőknek
az
ő
munkásságukhoz méltó döntéseket
hozzunk” – hangsúlyozta ünnepi
beszédében Péter Ferenc, Maros
Megye Tanácsának elnöke.
Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja köszöntőjében az összefogás erejéről,
az „egymásba kapaszkodás” szükségességéről beszélt, példatörténetei is az együttműködés eredményességére mutattak rá, kiemelve, hogy most, amikor mindenhol üldözik a székely szimbólumokat, itt, Sepsiszentgyörgyön
a templomok udvarán húzzák fel a
székely zászlót, tehát fontos nemzeti kérdésekben a politikum és
egyház egymást támogatja.
Elsőként Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes vehette át a díjat,

csére hirtelen vissza tudott lépni. De
tényleg, mit kereshetett a medve Szebenben? Éhes volt és ott remélt valami extra
finomságot? Esetleg szellemi táplálék
vonzotta a korábbi kulturális fővárosba?
Netán valamelyik bódító reklám jutott el
az erdőig? Ezt már sosem tudjuk meg.
Tény, hogy ott volt, és mindenki a közelében megremegett. Az elaltatására feljogosított állatorvosok lövése sem talált.
Vagy nem tudnak célozni, vagy nem mentek elég közel az irháját menteni próbáló
vadállathoz. Az utóbbi feltevés a valószínűbb. Maradt tehát a kényszermegoldás:
a rendőrség használta a fegyverét, örök
álomra kárhoztatta a bocsot. Persze az
ügy még további hullámokat vet, fejek is
hullhatnak képletesen, hiszen rengeteg
az eset kapcsán megjelent újságcikk, az
összevissza szóbeszéd, sok még a tisztázatlan kérdés. Miniszteri nyilatkozatot is
olvashattunk, abból tudható, hogy
végül is a szebeni rendőrparancsnok
döntött arról, hogy a medvét ki kell lőni.
Még olyan parancsot is kiadott beosztottjainak, hogy ha a járőrkocsi találkozik a betolakodóval, üsse el. Elkerülték
egymást, az autó épségben megúszta.
Szóval ez van, ezt hozta Nagyszeben zűrzavaros évszaka. És ha nem egy oktalan
állat kelti a kalamajkát? Ha isten őrizz,
egy igazi terrorista, egy öngyilkos merénylő tűnik fel az utcán vagy a háztetőn? Az ország bármelyik településén?!
Arra vajon kellőképpen fel vannak készülve az illetékesek? Jobb nem gondolni rá. Persze most magunkra, a
medvéktől is berezelő civilekre gondolok.
(N.M.K.)

laudációját Bálint Géza, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent
János-plébánia ügyintézője olvasta fel.
„2014-ben abban a kegyelemben
részesült, hogy őt kérték fel a csíksomlyói búcsú szónokának. Ebben
a beszédében mondta a következőket: »Nekünk keresztényként lehet
és kell magyarnak maradni, és magyarként kell a keresztény hitet
megélni, mert egyébként elárultuk
azt a közösséget, amely bennünket
emberré formált, amely hazát, hitet
és nem is akármilyen kultúrát és civilizációt adott.« Munkáját, igyekezetét ez a vallomás fémjelzi. Papi
jelmondatát Izajás prófétától kölcsönözte, és így hangzik: Itt vagyok, Uram, engem küldj! 2015
őszén, 67 évi szünet után, újraindult
Marosvásárhelyen a katolikus oktatás. Dr. Tamási Zsolt igazgató következetes és tántoríthatatlan
küzdelmének, és Oláh Dénes imahátteret biztosító igyekezetének
beért a gyümölcse. (…) Ezt tartja
élete legszebb jutalmának. Az iskoláért vívott küzdelemben folyamatosan Márton Áron püspök
közbenjárását kérte. Megvalósulását, túl az emberi igyekezeten, neki
tulajdonítja. Vallja, hogy az elhívás
sohasem az alkalmasságot, hanem a
küldő Isten kegyelmét jelenti”.
Hargita megyéből Nagy Zoltán
hitoktató kapta az Orbán Balázsdíjat, méltatását Sarány István írta,
a laudációban úgy fogalmaz: „munkássága széles körben ismert és
szakmai körökben elismert, személye azonban mindvégig a háttérben
maradt. Fáradhatatlan tevékenysége, időt és energiát felemésztő
ténykedése, áldozatos munkája középpontjában Márton Áron püspök
áll, két évtizednél hosszabb ideig
végzett kitartó munkálkodásának
eredménye pedig egy rendhagyó vizuális produkció: A Hegy című öt és
fél órás kép- és hanganyag, amelyet
DVD-n láthat a nagyközönség, és
amelyet 22–23 esztendős önzetlen
előkészítő munka előzött meg. A
nagy püspök egyik legelismertebb
életrajzírója, Virt László szociológus Nagy Zoltán művét Márton
Áron filmes monográfiájának tartja.
(…) az alkotó »hittanár, tehát világi
lelkipásztor. Akiket megszólaltatott,
azok jórészt maguk is lelkipásztorok. Nagy Zoltán művében a közös-

ségét egybetartó lelkipásztor Márton Áron jelenik meg, a lelkipásztor, aki évtizedek óta – máig! –
gondolkodást és életet formál Erdélyben, és már egyre inkább Erdélyen kívül is«.”
Kovászna megyéből nt. Márkus
András címzetes esperes, őrkői plébános kapta az Orbán Balázs-díjat,
laudációját ft. Hajdú János főesperes-plébános olvasta fel, a következő mottóval: „Nem az a nagy aki
magát ajánlja, hanem akit az Isten
ajánl!”.
„Jelenleg kb. 5000 cigány hívének lelkipásztora, akiket a Szeretet
Misszionáriusai nővéreivel mint
munkatársakkal vezet az istenes
úton az üdvösség felé. Az országban és a gyulafehérvári főegyházmegyében is egyedüli lelkipásztor,
aki az egyetlen cigány plébániát vezeti már 20 éve. Az anyaországtól
munkája elismeréseként kapta az
Apor Vilmos-emlékérmet. Dr. Jakubinyi György érsek címzetes esperesi címmel ismerte el áldozatos és
kitartó munkáját. Jelen kitüntetés is
jelezze az elismerést a nem könnyű
és sokszor hálátlan lelkipásztori
munka miatt. Köszönjük, hogy felfigyeltek Rá, értékelik nem látványos, de mégis nagyon fontos,
hasznos és kitartó munkáját. További életéhez és munkájához Isten
áldását kérjük. Adja az Úr, hogy az
elhintett evangéliumi mag a cigány
lelkekben is megfoganjon s bő termést hozzon” – emelték ki a Márkus atyáról szóló laudációban.
A díjátadó ünnepséget a Tiberius
kvartett koncertje színesítette.

*** Hargita, Kovászna és Maros
megye önkormányzata közösen
hozta létre az Orbán Balázs-díjat,
amelyet azoknak a személyiségeknek adományoznak, akik a Székelyföld fejlődéséért tevékenykedtek. A
közös történelmi múlt és kultúra
révén összetartozó három megye a
régió egyik legjelentősebb kitüntetésének szánja az évente kiosztott
díjat. A Székelyföldi Orbán Balázsdíj kör alakú, 70 mm-es átmérőjű,
4,5 mm vastagságú, kétoldalas,
ezüstből készült vert érme, amelyet
emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoznak a megye elöljárói egy külön, erre az alkalomra
szervezett ünnepségen a Székelyföld
Napok keretében.
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Sikeresen zajlott le Erdély öt hivatásos táncegyüttesének közös találkozója Sepsiszentgyörgyön október
13–16. között, a vándorfesztivál idei
házigazdája a Háromszék Táncegyüttes volt.

A találkozó gazdag palettát tárt a közönség
elé, programjában az autentikus néptáncelőadástól a kortárs balettig ötvöződtek a műfajok, így mutatott átfogó képet a hivatásos
táncegyüttesek jelenéről Erdélyben. A négynapos találkozó az erdélyi magyar hivatásos
táncélet legfontosabb szakmai rendezvénye,
legnagyobb erénye pedig az, hogy a részt
vevő Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Háromszék Táncegyüttes, a Maros Művészegyüttes, a Nagyvárad Táncegyüttes és
Udvarhely Néptáncműhely végig jelen lehet
a rendezvényen, így lehetőségük adódik megnézni egymás produkcióit, meghallgatni ezek
szakmai kiértékelőit, ezáltal pedig tanulni
egymástól.
A találkozó ünnepi gálaműsorát vasárnap
este tartották, és Kelemen Hunor RMDSZ
szövetségi elnök, a rendezvény fővédnöke is
megtisztelte jelenlétével. „A néptánc számunkra, erdélyi magyarok számára egy alappillér, amely meghatároz és magával ragad,
hiszen a hagyománynak éltető ereje van. A
tudomány szerint a tánc az emberré válás
egyik fontos momentuma, de a néptánc ennél
sokkal több: a néptánc a nemzeti identitásunk
része, és ezt mindannyian érezzük. Éreztük
akkor is, amikor gyermekkorunkban oktattak
bennünket, akkor is, amikor a táncház-mozgalomba bekapcsolódtunk, és akkor is, amikor az erdélyi hivatásos táncegyüttesek
világszintű előadásait megnézhetjük” – fogalmazott köszöntőbeszédében Kelemen Hunor.
A szövetségi elnök továbbá kiemelte, hogy

K

arácsonyi képeslapok, kifakult
fényképek, rég elhasznált telefonkártyák között láttam újra. Kétoldalt felnyírt, hátul copfba kötött hajával,
extravagáns szemüvegével kicsit sem emlékeztetett arra a masnis, komoly tekintetű kislányra, akivel gyermekkoromban születésnapok és „télapójárások” alkalmával találkoztam. Egy fehér-fekete fényképet emelt fel az
egyik régiséggyűjtő asztaláról, amikor ráköszöntem.
– Ausztriában élek már három éve. A férjem odavalósi – árulta el beszélgetésünk legelején. – Apám születésnapjára jöttem most
haza. Kerek ünnep, kilencven évet tölt. Ki
tudja, lesz-e alkalmam jövőben is felköszönteni.
– Még ott él a régi lakásban édesapád? –
kérdeztem. Szüleim a nyolcvanas években
rövid ideig albérlőkként éltek a – náluk jóval
idősebb, mégis számtalan közös estét, házibulik sorát szervező – házaspár városszéli
tömbházlakásában, a bejárat melletti kisszobában, ahova tompa, ijesztő hangfoszlányokban szűrődtek be a négy emelet és az
utca történései.
– Igen, még ott – rázott fel gondolataimból. – Minden második nap feljár hozzá egy
idős asszony, főz, mos rá, takarít, meg is fürdeti. Gyenge bőrben van az apu, szellemileg
is eléggé leépült. De ez nem új keletű dolog,
már sok évvel ezelőtt, anyám halálával elin-

szükség van annak a törvényes keretnek a
megteremtésére, amely az erdélyi hivatásos
táncosok jelenét és jövőjét biztonságossá
teszi, másrészt meg kell erősíteni azokat a
rendezvényeket, eseményeket, intézményeket, amelyek a néptánchoz kötődnek, és amelyek a néptáncon keresztül az identitásunkat
is erősítik, majd hozzátette: mindezekben
partner lesz a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség.
A gálaműsor keretében átadták a találkozó
díjait is. A Romániai Magyar Néptánc Egyesület képviseletében Deák Gyula Levente
fesztiválmenedzser Életműdíjjal tüntette ki
több évtizedes kiemelkedő munkásságáért
Tőkés Editet (Háromszék Táncegyüttes),
Vajda Katalint (Háromszék Táncegyüttes),
Domokos Zsuzsannát (Maros Művészegyüt-

tes) és Füzesi Albertet (Maros Művészegyüttes). A Magyar Táncművészek Szövetsége a
12. Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozója szakmai bizottságának javaslata alapján Kiemelkedő férfitáncos díjjal tüntette ki
Melles Endrét (Háromszék Táncegyüttes) az
Erdély-menyegző című előadásban nyújtott
táncos-színpadi alakításáért.
A találkozó szakmai bizottsága további
nyolc díjat adott át. Női tánckari nívódíjban
részesült a Háromszék Táncegyüttes az Erdély-menyegző című előadásban nyújtott
magas szintű művészi jelenlétéért. Zenei alkotói díjat nyújtottak át Kelemen László és a
Heveder zenekar részére az Erdély-menyegző című előadás kiemelkedő zenei világának megalkotásáért. Énekesi szóló díjjal
tüntették ki Erőss Juditot (Háromszék Tánc-

Időutak

dult nála a lavina. Sokszor próbáltam belegondolni, mit élhetett át az után a borzalmas
este után, amikor anyu kilépett a negyedikről. Évekig hibáztatta magát… A közös italozások, átmulatott hétvégék eseményeit pergette
vissza újra meg újra, a végtelenségig.
– Hány éves voltál
akkor?
– Tizenhét. A tragédia után apám
húga vett magához
egy időre. Anyámmal sosem volt túl közeli a
kapcsolatunk, mégis teljesen magam alatt
voltam. Úgy nézett ki, hogy az iskolából is
kimaradok, pedig azelőtt jó tanuló voltam.
Hónapokig jártam pszichológushoz, de a
szakember segítségénél többet ért az, hogy
kiírtam magamból mindent. Mai napig megvan az akkori naplóm, ha mélyponton vagyok, mindig előveszem. Nem tudom, miért,
de segít továbblépni.
– Később aztán visszamentél édesapádhoz?
– Érettségi után, de csak rövid időre. Valahogy irtóztam attól a lakástól. Második
próbálkozásra bejutottam az állatorvosi
egyetemre, Kolozsvárra. Azután minden
szebb, könnyebb lett. Új barátokat szereztem
a bentlakásban, kialakult az első komolyabb

Fotó: Barabás Zsolt

párkapcsolatom. Csak a hazatérés volt mindig nehéz. Az egyetem után rövid ideig albérletben laktam Kolozsváron, aztán, mivel
nem tudtam a szakmában elhelyezkedni, és
a kis alkalmi munkákból, szórólapozásból,
szövegszerkesztésből nem bírtam eltartani
magam, visszaköltöztem apámhoz.
Talán az volt a legdurvább időszak.
Mintha egy kényszer-időutazáson kellett volna részt vennem.
Ugyanazok a kopott bútorok, régi nippek a
vitrinben, a berámázott pionírnyakkendős
fotóm a falon. Még a falakból is a felejteni
próbált évek szaga áradt. Apám egészen elszokott a jelenlétemtől, mindenen zsörtölődött, aztán napokig hozzám sem szólt, mint
egy durcás gyermek, akitől elvették a kedvenc játékát. Akkoriban sokat jártam internetklubokba, virtuális tereken próbáltam
friss levegőhöz jutni. Így ismertem meg az
első férjemet, akinek Csíkszeredában volt
egy vállalkozása. Hívott, hogy látogassam
meg, és én az első szóra ugrottam… Rövid,
viharos házasságunk volt, nem szívesen beszélek róla… Nem sokkal a válás után egy
Ausztriában dolgozó barátnőm szólt, hogy
lenne egy nekem való munka, egy magyar

együttes) az Erdély-menyegző című előadásban nyújtott kiemelkedő énekesi teljesítményéért, valamint Kásler Magdát (Maros
Művészegyüttes) a Most múlik című előadásban nyújtott kiemelkedő énekesi teljesítményéért. Hiteles viseleteiért és hagyományőrző
alkotói munkásságáért két díjban részesült a
Hargita Nemzeti Székely Népi együttes a
Táncoljatok! c. előadással. Képi világáért díjjal jutalmazták a Nagyvárad Táncegyüttest,
a Stabat Mater c. előadásért. Bátor művészi vállalásáért díjban részesült az Udvarhely Néptáncműhely az Üveghegy ösvénye c. előadással.
Ahogyan mezőségi táncokkal nyitottak a
csütörtöki fesztiválnyitó flashmobon Sepsiszentgyörgy főterén, a gálaműsort is mezőségi táncokkal zárta az öt hivatásos
táncegyüttes, ezáltal keretezve az idei találkozót, amely gazdag programkínálatával a
szakmai fejlődésre és a szórakozásra egyaránt
teremtett lehetőséget. A fesztivál több offprogramot is kínált: az M Studio Tavaszi áldozat c. előadása, a Tesztoszteron Zenei
Alakulat és az Impro-víziók 2.2 koncertjei
egyaránt nagy sikernek örvendtek a résztvevők körében. A táncosok technikai tudásának
bővítése céljából, Kocsis Enikő és Fitos
Dezső vezetésével, tánctechnikai workshop
is helyet kapott a programban. A találkozó
alatt állandó viselet-kiállítást lehetett megtekinteni a Tamási Áron Színház előcsarnokában Mátéfi Zita, Miklós Papp Zsuzsanna,
Miklós János, Furik Rita és Simó Júlia munkáiból. Et(h)űd címmel, a találkozó életében
először, napi fesztiválújsággal is jelentkeztek a szervezők, amelyben az előző nap
előadásairól lehetett kritikákat, elemzéseket olvasni. Továbbá folyamatosan bővülő
fotósarkot rendeztek be a színház büféjében,
amely nyomtatott fényképekkel dokumentálta azonnal a fesztivál összes mozzanatát.
Folyamatosan frissült a fesztivál blogja
is a www.ehtet.hte.ro oldalon, ahol a napi
hangulatvideók
is
megtekinthetők.
(Sajtóközlemény)

család két gyerek mellé keres nevelőnőt.
Kaptam az alkalmon, kimentem.
– Jó döntés volt?
– A lehető legjobb. A munkaadóim végtelenül kedvesek voltak, a gyerekekkel sem
volt gond, hamar megkedveltük egymást. A
jelenlegi párommal is egy szabadtéri gyermekelőadáson ismerkedtem meg, ahova a
kislányával érkezett. Ő is túl volt egy váláson, de nem csak ez volt közös bennünk. Más
a nemzetiségünk, mégis biztosan tudom,
hogy egymásnak teremtettünk. A férjem cégvezető egy multinacionális vállalatnál, most
én is ott dolgozom.
– Milyen érzés hazajönni?
– Tudod, mi az érdekes? Míg korábban
menekültem mindentől, ami a gyerekkoromra emlékeztetett, mióta kint élek, egyre
jobban vágyom arra, hogy láthassam, megérinthessem a régmúlt idők kellékeit. Szabadidőmben sokszor az interneten
keresgélek nyolcvanas, kilencvenes évekbeli
tárgyakat, és hihetetlenül örülök, ha olyasmit találok, ami nekünk is volt otthon. Ezért
jöttem el erre a régiségvásárra is.
– Vásároltál is valamit?
– Még nem, egyelőre csak élvezem a látványt, és azt képzelem, hogy itt minden az
enyém. De ha találok egy képet a régi Víkendtelepről – egykori nyaralásaim színhelyéről –, és még a kék hajóvendéglő is
látszik rajta, biztosan hazaviszem.

6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ GAZDASÁG _____________________________________________ 2016. október 19., szerda

Tavaly 5,5 milliárd eurót költöttek el
szabálytalanul az uniós költségvetésből

Tavaly nagyjából 5,5 milliárd
eurót költöttek el szabálytalanul az uniós költségvetésből a
tagországok – derült ki az Európai Számvevőszék friss jelentéséből.

Szerkesztette: Benedek István

Külhoni fiatal vállalkozókat
támogatnak

Hatszázmillió forinttal támogatja a kormány a külhoni magyar
fiatal vállalkozókat – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten.

Szilágyi Péter „a Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások támogatására” meghirdetett
pályázat eredményeiről tartott sajtótájékoztatón elmondta: a júniusban
meghirdetett pályázatra 967 támogatási kérelmet nyújtottak be, ezek közül
117 nyert. A legtöbb, 511 pályázat Erdélyből érkezett, ezek közül 68 kapott összesen több mint 340 millió forintot. A Vajdaságból a 154 pályázatból 15, a Felvidékről 147-ből 16, a Kárpátaljáról 139-ből 15 nyert.
Muravidékről 9, Horvátországból 7 pályázat érkezett, és kettő, illetve egy
kapott támogatást.
A pályázatok eredményei elérhetők a www.vallalkozokeve.hu oldalon
és a pályázatot lebonyolító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján –
közölte a helyettes államtitkár.
Szilágyi Péter kitért arra, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató
vállalkozások közül 23 pályázó nyert, közülük 16 kezdő; a 94 támogatott
nem mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozás közül 22 a most induló vállalkozás. A legtöbb támogatási igény a szolgáltatóiparból és a növénytermesztés területéről érkezett, de sok pályázat volt az építészet, a
feldolgozóipar és az egészségügy területéről is – tette hozzá.
Az államtitkár kiemelte, a pályázati támogatás 100 százalékos, vagyis
a nyertesek a teljes igényelt összeget megkapják.
Szólt arról is, hogy a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program
kerete összesen 750 millió forint. Ebből eredetileg 525 millió forintot különítettek el a pályázatra, de a nagy érdeklődés miatt az összeget 600 millió forintra emelték. (MTI)

Elfogadta a szenátus
a 102 illeték eltörléséről
szóló tervezetet
A szenátus költségvetési szakbizottságának jóváhagyását követően a

felsőház plénuma is elfogadta hétfőn a PSD által kezdeményezett törvénytervezetet, amely 102 illeték eltörlését írja elő 2017. január 1-től.
A tervezet plénumbeli vitáján Ion Popa PNL-s képviselő a dokumentumnak a szakbizottságba való visszaküldését javasolta, hozzátéve, hogy
ellenkező esetben a liberális szenátorok nem szavazzák meg a kezdeményezést. Javaslatát azonban szavazattöbbséggel elvetették.
A tervezet 102 nem adójellegű illeték eltörlését írja elő 2017. január elsejei hatállyal, törölné többek között a környezetvédelmi bélyegilletéket,
több cégbírósági illetéket, több konzuli illetéket, a rádió- és tévéilletéket,
az ideiglenes útlevél igénylésekor esedékes többletilletéket és az Országos
Nyugdíjpénztár által igényelt különféle illetékeket is.
A kormány előzőleg nemtetszésének adott hangot a tervezettel kapcsolatban, a bizottsági ülésen jelen levő pénzügyminisztériumi államtitkár,
Mariana Vizoli pedig megjegyezte, hogy a törlésre javasolt illetékek jegyzékén több olyan is szerepel, amelyek már nem léteznek.
A szenátus plénuma 89 támogató, 17 ellenszavazattal és egy tartózkodással fogadta el a tervezetet, amelynek kapcsán a képviselőház a döntő
szerv. (Agerpres)

Eredeti árfolyamon váltják
lejhitelre a frankhiteleket

A svájci frankban felvett lakossági hiteleket eredeti árfolyamon váltják
lejhitelre – az erről szóló törvénytervezetet egyhangúlag fogadta el a képviselőház kedden. A jogszabály szerint a frankhitelesek adósságát azon a
jegybanki árfolyamon kell a bankoknak lejre váltaniuk, amely a szerződéskötés napján volt érvényes.
A Román Nemzeti Bank (BNR) több ízben megpróbálta lebeszélni a
honatyákat arról, hogy a frankhitelek korábbi árfolyamokon való átváltásáról alkossanak jogszabályt. Idén nyáron a több mint 50 ezer még meglévő lakossági frankhitel 5,8 milliárd lejt tett ki, 25 százalékkal
kevesebbet, mint tavaly év végén.
A tervezetet korábban a szenátus már megszavazta. A törvény akkor
lép hatályba, ha azt az államfő kihirdeti. (MTI)

A jelentésben hangsúlyozták azt
is, hogy ezt az 5,5 milliárd eurót
nem elpazarolták vagy elcsalták a
tagországok, „a hibák egy része
olyan kifizetésekhez kapcsolódik,
amelyek esetében nem teljesültek
teljes mértékben a támogathatósági
feltételek, de ezek a támogatások
akkor is kedvező hatást gyakorolhattak és hasznot hozhattak, ha felhasználásuk során nem tartották be
maradéktalanul a vonatkozó követelményeket”.
A csütörtökön közzétett helyzetértékelés szerint a 145,9 milliárd
eurós tavalyi uniós büdzsé alapján
a hibaarány 3,8 százalékra csökkent
az egy évvel korábbi 4,4 százalékról, de így is meghaladja az elfogadható 2,2 százalékos szintet.
A legtöbb hiba a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió”, illetve
a „Versenyképesség a növekedésért
és foglalkoztatásért” területét jellemezte.

Kiemelték, a költségtérítés-alapú
kifizetéseknél 5,2, a jogosultsági
alapúaknál 1,9 százaléknyi kifizetés
volt hibás.
A dokumentumban több példát
hoztak támogatásra nem jogosult
projektekre például Csehországban,
Lengyelországban és Olaszországban. A jelentést Klaus-Heiner
Lehne, a számvevőszék elnöke mutatta be, aki szerint az európai intézmények
bizonyos
mértékig
elveszítették az uniós polgárok bizalmát, a legnagyobb kihívás pedig
ennek a visszanyerése lesz a következő időszakban.
„Az emberek nem fognak megbízni az uniós intézményekben, ha
nem hiszik el, hogy gondosan kezeljük a pénzüket, és hogy erről
megfelelően számolunk be” – közölte. Hozzátette, „az Európai Uniónak megbízhatóan kell vezetnie a
könyvelését, meg kell bizonyosodnia arról, hogy pénzügyi szabályait
helyesen alkalmazzák, optimálisan
kell felhasználnia pénzeszközeit, és
gondoskodnia kell az átláthatóságról és a bizonyosságról”.
Sajtótájékoztatóján Klaus-Heiner
Lehne úgy fogalmazott: elképzel-

hető, hogy nincs hozzáadott értéke
a Juncker-tervnek is nevezett Európai Stratégiai Beruházási Alapnak
(EFSI), nem bizonyított ugyanis,
hogy az állítólag általa megmozgatott magántőkét nem fektették volna
be amúgy is.
A számvevőszéki jelentés szerint
az európai beruházásösztönző intézkedéscsomag tavalyi létrehozása
nyomán csökkent az infrastruktúrafejlesztési és kutatási projektek támogatására szolgáló más uniós
programok kerete.
A Juncker-terv lényege, hogy az
uniós büdzséből rendelkezésre bocsátott összegek segítségével olyan
beruházások megvalósulását segítse
elő a multiplikátorhatást kihasználva, amelyeket a magánszektor
gazdasági alapon esetleg túl kockázatosnak ítélne, de ilyen ösztönzővel mégis hajlandó belevágni a
megvalósításba.
Az EU éves költségvetése az
uniós tagállamok bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 1 százalékát teszi ki, az összesített
államháztartási kiadásaiknak pedig
megközelítőleg a 2 százalékát.
(MTI)

Tartósan gyenge időszak vár a brit gazdaságra

Londoni pénzügyi elemzők szerint tartósan
gyenge növekedési időszak előtt áll a brit
gazdaság, mivel a fogyasztás és a beruházások lendülete is várhatóan kifullad a következő években.

Az EY – korábbi teljes nevén Ernst & Young –
könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cég ITEM Club
nevű londoni gazdasági kutatóintézetének hétfőn közzétett új, átfogó őszi előrejelzése szerint a legutóbbi
aktivitási adatok arra vallanak ugyan, hogy a brit gazdaság átvészeli az EU-tagságról júniusban tartott, a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert
népszavazás sokkját, ez azonban „csalóka benyomásnak bizonyulhat”, és a font meredek gyengülése már a
közelgő bajok előjele lehet.
Az ITEM Club londoni elemzői az idei évre még
1,9 százalékos GDP-növekedést várnak, de azt is valószínűsítik, hogy jó ideig ez lesz a brit gazdaság legjobb éves teljesítménye. A cég jövőre alig 0,8
százalékos növekedéssel számol, és 2020-ra is csak 1,8
százalékig visszagyorsuló növekedési ütemet jósol.
A ház szerint mindinkább egyértelművé válik, hogy
Nagy-Britannia a „hard Brexit” felé halad, vagyis
nemcsak az Európai Unióból, hanem annak egységes
belső piacáról is várhatóan kivonul. Az ITEM Club
szerint az is egyre valószínűbb, hogy az európai uniós
partnerek sem bánnak majd kesztyűs kézzel Londonnal a kilépési tárgyalások során.
Mindezek alapján konszenzusossá vált az a vélemény, hogy a brit gazdaságnak nem lesz akadálytalan
hozzáférése az EU egységes belső piacához az uniós
tagság megszűnése után – áll az ITEM Club 23 oldalas
előrejelzésében.
A ház londoni elemzőinek kimutatása szerint az EU-

piac részaránya a teljes brit exportból az 1990-es évek
végére jellemző 60 százalékról mára 45 százalékra
csökkent, és várhatóan a következő években még tovább csökken.
Ennek ellenére, ha Nagy-Britannia úgy távozik az
Európai Unióból, hogy kilépésének időpontjában nincs
kedvezményes kereskedelmi megállapodása az EUval, és az unióval folyó brit kereskedelemre a Kereskedelmi
Világszervezet
(WTO)
általános
szabályrendszere lép érvénybe, a brit hazai össztermék
(GDP) 2030-ra 4 százalékkal lenne alacsonyabb annál
a szintnél, amelyet a brit gazdaság az akadálytalanul
folytatódó EU-kereskedelem esetén addigra elérhetne
– áll az ITEM Club hétfőn ismertetett hosszú távú előrejelzésében.
A brit gazdaság legnagyobb szektorainak képviselői
folyamatosan figyelmeztetik a brit kormányt arra,
hogy Nagy-Britanniának az EU-tagság megszűnése
után is hozzá kell férnie az unió egységes belső piacához, ellenkező esetben súlyos gazdasági következmények várhatók.
Legutóbb a Brit Iparszövetség (CBI), a feldolgozószektor vállalati szövetsége (EEF), a brit technológiai
szektor cégeit képviselő techUK, valamint a világ legnagyobb globális üzleti érdekképviseleti szervezete, az
International Chamber of Commerce (ICC) brit tagozatának vezetői tettek közzé közös nyílt levelet, hangsúlyozva: szabadkereskedelmi megállapodás nélkül, a
WTO-szabályok alapján az EU-piacra irányuló brit
áruexport 90 százalékát terhelhetik vámok a Brexit
után. Ez a brit élelmiszeriparnak 20 százalékos, a brit
autóiparnak 10 százalékos költségtöbbletet jelentene,
ami súlyos és tartós károkat okozna a brit gazdaságnak. (MTI)

Skócia megpróbál külön
kereskedelmi egyezségre jutni az EU-val

Skócia megpróbálja megőrizni hozzáférését
az Európai Unió egységes belső piacához azután is, hogy az Egyesült Királyság kilépett az
EU-ból – mondta vasárnap a skót miniszterelnök. Nicola Sturgeon a BBC televízió politikai
magazinműsorában
lehetségesnek
nevezte egy olyan külön kereskedelmi megállapodás elérését az unióval, amely ezt lehetővé tehetné.

Sturgeon egyelőre nem árult el részleteket az elképzelésről, csak annyit mondott, hogy a skót kormány
néhány héten belül előterjeszti javaslatait. „Próbálok
olyan opciókat megvizsgálni, amelyek alapján Skóciának nem kellene elhagynia az Európai Uniót vagy az
egységes piacot, mivel mi a maradásra szavaztunk” –
mondta a skót miniszterelnök.
Nicola Sturgeon arra utalt, hogy jóllehet a brit EUtagságról június 23-án rendezett referendumon országos átlagban szűk többséggel, 51,9 százalékkal a
kilépést pártolók győztek, ám Skóciában a választók
62 százaléka a bennmaradásra szavazott.
A skót miniszterelnök a referendum óta több nyilatkozatában is egyértelművé tette, hogy ismét napirendre
került a skót függetlenség kérdése, mivel Skócia nem

fogadja el, hogy akarata ellenére „kirángassák” az Európai Unióból.
Sturgeon vasárnap az ITV brit kereskedelmi televízió interjúműsorában is „nagyon valószínűnek” nevezte, hogy Skóciában 2020-ig újabb népszavazást
tartanak a függetlenné válásról. Kijelentette: ezt már a
brit EU-tagságról tartott népszavazás másnapján is
mondta, de az azóta történtek csak „még elszántabbá”
tették ebben a kérdésben.
Ez komoly konfliktust vetít előre Londonnal. A
2014 szeptemberében tartott függetlenségi referendumot – amelyen az elszakadást ellenzők győztek – a
skót kormány az akkori brit kormány beleegyezésével
rendezte, közös szándéknyilatkozat és külön törvény
alapján, a jelenlegi brit kormány azonban hallani sem
akar az újabb skót népszavazásról.
Theresa May brit miniszterelnök legutóbb a kormányzó Konzervatív Párt Birminghamben összehívott
múlt heti éves kongresszusának nyitóbeszédében jelentette ki, hogy az Egyesült Királyság együtt fog kilépni az Európai Unióból, „a Brexitből nincs
kimaradási lehetőség”. Hozzátette: soha nem fogja
megengedni, hogy „megosztó nacionalisták kikezdjék
az Egyesült Királyság unióját”. (MTI)
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500 éves a reformáció

A Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház rövid története és jelene
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Adorjáni Dezső Zoltán püspök

A 16. század első felében a reformáció szele elérte Erdélyt
is. A középkori egyházszervezetet egyre több hitújító mozgalom ostromolta. Kezdetben a szász közösség bizonyult
leginkább fogékonynak az új eszmék iránt, később csatlakozott hozzá a vármegyék, illetve a székely székek többnyire
magyar ajkú népessége.
A 16. századi erdélyi reformáció útja sajátos út, amelyben
nem különíthető el szigorúan egyik vagy másik nagy európai
reformátor eszmerendszere, hanem párhuzamosan és együttesen hat Luther, Melanchthon, Zwingli, Kálvin, Bullinger és
mások teológiája, mindezt pedig kiváló helyi teológusok –
Johannes Honterus, Dévai Bíró Mátyás, Kopácsi István,
Melius Juhász Péter, Dávid Ferenc – igazították az erdélyi
társadalmi valósághoz. Éppen ezért az 1560-as éveket megelőzően nem is beszélhetünk egyik vagy másik protestáns felekezet szigorúan konfesszionális jelenlétéről, csupán
reformátori vagy reformált egyházakról abban az értelemben,
hogy a felekezeti határok nem voltak élesen elválaszthatók, karakterük ekkor kezd kialakulni. Bizonyos azonban,
hogy már az 1580-as években, Báthory István fejedelemsége alatt az erdélyi szászok a lutheranizmus mellett maradnak, a magyarok többsége ekkor az unitárius
(Szentháromság-tagadó) hitet vallotta, kisebb hányaduk a
helvét (kálvinista) felekezet mellett tette le voksát. Ez az
arány a 17. század folyamán jelentősen változott, a református fejedelmeknek köszönhetően a helvét hitvallás uralkodóvá vált, gyakorlatilag államegyházi státust élvezett a
fejedelemségben.
A szász székekben volt néhány jelentős magyar ajkú település is. A középkorban ezek a falvak földrajzi elhelyezkedésük következtében a szász többségű főesperességekhez
tartoztak, így a reformáció után is a szász vezetés alatt álló
lutheránus esperességek részei lettek. Ezek közül a jelentősebb gyülekezetek: Brassó, Csernátfalu, Türkös, Bácsfalu,
Hosszúfalu, Tatrang, Pürkerec, Zajzon, Barcaújfalu, Krizba
és Apáca a Barcaságon; Halmágy, Székelyzsombor, Kóbor,
Ugra és Tyúkos Kőhalomszéken; Oltszakadát Szebenszékben, illetve Zselyk Beszterceszéken. Ezek a gyülekezetek képezik mai egyházkerületünk alapját. A hitvallási egység
eredményeképpen ezek a közösségek a szász evangélikus
püspök joghatósága alá tartoztak egészen a 19. századig, lelkészeiket a szászok zsinatán szentelték, fegyelmi székük, házassági törvényszékük közös volt a német ajkú
lutheránusokéval. Csupán a Barcaság délkeleti részén fekvő
úgynevezett hétfalusi magyar gyülekezetek között érhető tetten némi szervezeti egység.
A 17-18. században ezek a lutheránus karakterű gyülekezetek szoros kapcsolatokat ápolnak a partiumi és felső-magyarországi, szintén magyar ajkú lutheránusokkal és
reformátusokkal. A 19. század folyamán elsősorban a nemzeti
mozgalmak eredményeképpen egyre több ellentét alakul ki a
magyar, illetve szász lutheránus gyülekezetek között. Ezt
csak erősíti az, hogy 1848-ban a két etnikum külön táborban
harcol; ennek az eredménye lesz, hogy hosszas küzdelem
után 1886-ban a barcasági magyar gyülekezetekből megalakul a Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye, amely már
nem az Erdélyi Szász, hanem a Tiszai Egyházkerülethez tartozott.

A zselyki templom a Barcaságot kivéve az egyetlen falusi magyar evangélikus templom a történelmi Erdélyben.

Az 1920-as trianoni békeszerződés új helyzet elé állította
a Romániába szakadt magyar evangélikusokat. Az erdélyi
egyházak közül talán mi voltunk a legnehezebb helyzetben,
hiszen a Romániához csatolt országrészben nem voltak szervezett központi egyházi intézményeink, sem püspökségünk,
sem teológiai intézetünk, sőt középfokú iskolai intézményekben sem bővelkedtünk. 1920-ban a Kolozsváron tartott zsinat
kimondta az Erdély-Bánáti Evangélikus Egyházkerület megalakulását, de ezt az államhatalom nem hagyta jóvá. Végül
több kényszerű próbálkozás után, 1926-ban sikerült elismertetni az új egyházi struktúrát. A megszülető egyházkerület
meglehetősen heterogén, ott voltak benne a több évszázados
hagyománnyal rendelkező királyföldi falusi eklézsiák, valamint más erdélyi, városi gyülekezetek (Nagybánya, Kolozsvár, Marosvásárhely) mellett a partiumi nagyvárosoknak
(Temesvár, Arad, Nagyvárad, Nagykároly, Szatmárnémeti) a
19. század folyamán alakult közösségei, valamint több szlovák anyanyelvű gyülekezet. Ez utóbbiak külön egyházmegyét alkottak és alkotnak ma is.
Lelkészképzésünk 1920-tól 1948-ig a kolozsvári református teológián zajlott, ahol az evangélikus szaktárgyakat a két
helyi lelkész, dr. Járosi Andor és dr. Kirchknopf Gusztáv tanította. 1948 óta az akkor megalakult Protestáns Teológiai In-

A nagylaki szlovák evangélikus templom annak a vidéknek (Alsó-Temes régió) a legnagyobb temploma, közel 5.000 férőhelyes.

tézetben református és unitárius hallgatókkal együtt tanulnak
egyházunk jövendőbeli lelkipásztorai.
Jelenleg hozzávetőlegesen 27 ezer hívő tartozik egyházunkhoz, 41 gyülekezet és 18 szórványközösség keretében.
Erdélyi eredetünk következtében nagyfokú nyitottság jellemzi egyházunkat más egyházak, kultúrák és etnikai népcsoportok felé. Ez abban is megmutatkozik, hogy
istentiszteleteinken és gyülekezeti alkalmainkon öt nyelven
hirdetjük Istennek igéjét: magyarul, németül, szlovákul, románul és angolul.
Szolgálataink sokszínűek, az istentiszteletek mellett rendszeres alkalmakat tartunk a gyerekeknek és az ifjúságnak (hittanórát, baba-mama klubot, vasárnapi iskolát, konfirmációi
oktatást, ifjúsági bibliaórát és istentiszteletet), valamint felnőtteknek szóló különböző alkalmakat (felnőtt-, családi, illetve presbiteri bibliaórát, nőszövetségi alkalmat stb.).
Az ifjúsági munkát az országosan működő EVIKE (Evangélikus Ifjúsági Keresztyén Egyesület) fogja össze, amely az
ifjúsági táborokat, a vetélkedőket és az ifjúsági vezetőképzőket szervezi évente több alkalommal. Az egyetemi városokban – Kolozsvár, Brassó – működő CL (Collegium
Lutheranicum) egyetemi ifjúsági szervezet, szakkollégium a
felsőoktatásban tanuló diákokat és fiatal felnőtteket igyekszik
összefogni, a szervezeten belül folyó ifjúsági munka így kifejezetten ezt a korosztályt szólítja meg.
Szeretetszolgálatunkat tekintve jelenleg az elsődleges feladat diakóniai intézményeink újraszervezése; így jött létre a
Vocatio Diakóniai Egyesület. A szeretetszolgálatok összehangolt megszervezése egyházunk számára nagy kihívás a jövőben. Kolozsváron és Brassóban működő diakónia irodánk ezt
a feladatot igyekszik betölteni azáltal, hogy a különböző gyülekezetekben történő szeretetszolgálat összehangolásán fáradozik.
Mindennemű szolgálatainkat missziói koncepciónk határozza meg, mely szerint igyekszünk a Krisztus iránt való
hűség, engedelmesség, hivatás szellemében megfelelni a kor
igényeinek és társadalmi elvárásainak, hogy az értékőrzés és
megújulás által állandó evangelizációt folytassunk, mélyítsük
a hitet, erősítsük a lelkiséget. Tudatosan veszünk részt a keresztyén kultúra művelésében, és vállalunk szerepet a közéletben: a Petrőczy Kata Szidónia Nőegylet, a Járosi Andor
Keresztyén Kulturális Műhely és Reményik Sándor Galéria
Kolozsváron, a Bartalis János Egyesület Brassóban, valamint
az Irgalmas Samaritánus Keresztyén Egyesület Sepsiszentgyörgyön. Szorgalmazzuk a teológia mint tudomány minőségi, korszerű, integrált művelését. Az oktatási célra
létrehozott Via Barcensis egyesület célja az evangélikus hitnek, öntudatnak a megerősítése a semper reformanda elv
alapján. Kozma Zsolt teológiai professzor ezt mintaszerűen
így fogalmazta meg: „Meg kell találni a hagyományőrzés és
a semper reformanda közötti utat, meg kell fogalmazni az
örök igazságot, és mai üzenetként le kell hozni a valóság talajára, s ebben nincs más kritérium, mint a Szentírás. Ha a teológia megalkuszik az örök igazsággal, Isten-idegenné válik,
ha nem a ma emberéhez szól, akkor egyház- és világidegen
lesz”.
Püspökök
Frint Lajos: 1927–1940
Argay György: 1941–1974
Szedressy Pál: 1975–1991
Mózes Árpád: 1992–2004
Adorjáni Dezső Zoltán: 2004–
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Politika – Feddhetetlenségi Ügynökség –
összeférhetetlenség – érdekellentét (IV.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az előző részben a köztisztviselők érdekellentétéről beszéltünk
(conflict de interese), amely akkor
áll fenn, amikor egy közméltóság a
közméltósági jogosítványok gyakorlásában olyan döntést hoz, vagy
részt vesz egy olyan döntés meghozatalában, amelyben személyesen
érdekelt.
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.
Jelen anyagban az összeférhetetlenségről fogunk beszélni, amely
nem azonos az érdekellentéttel. A
kettő között a legegyszerűbben úgy
lehet különbséget tenni, hogy amíg
az érdekellentét a köztisztviselő
cselekedeteire vonatkozik (saját érdekében cselekszik a közügyek és
közpénzek rovására), addig az öszszeférhetetlenség a köztisztviselő
személyére vonatkozik (olyan
helyzetbe kerül, egymásra halmozva hivatalos funkciókat, amelyeket a törvény tilt). Ezeket a
helyzeteket a törvény azért tiltja,
mert vélelmezhető, hogy a köztisztviselő ezekben nem fog objektíven, a köz érdekében cselekedni.
Tehát az összeférhetetlenséget
csakis törvény írhatja elő.
A gyakorlatban azonban sokszor
maguk a törvények is ellentmondásosak, ameddig egyik törvény például kötelez egy köztisztviselőt
egy bizonyos funkció betöltésére,
addig egy másik bünteti a halmozást. A legjobb példa erre a helyi
közigazgatási törvény azon rendelkezése, amely értelmében a
közigazgatási egységeket a polgármesternek vagy a helyi tanácsosoknak kell képviselni azon helyi vagy
regionális társaságokban, amelyekben
az
illető
egység

tulajdonos/részvényes. Ugyanakkor ez a rendelkezés ellentétes
azzal az előírással, amelyet a köztisztségek gyakorlásának átláthatóságát
szabályozó
törvény
tartalmaz, és amely ezt a funkcióhalmozást tiltja, vagyis a polgármester/helyi tanácsos és a
helyi/regionális vállalatvezető tanácsában betöltött képviselői
szerep halmozását. Ezzel a rendelkezéssel róka fogta csuka helyzet
áll elő, hiszen ha az illető köztisztviselő nem képviselte a közigazgatási egység érdekeit a tulajdonolt
vállalatokban, akkor hivatali viszszaélést vagy hanyagságot követett
el, ha pedig eleget tett ennek a kötelezettségének, akkor összeférhetetlenség állt elő.
Az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan több csoportban rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok.
A parlamenti képviselői és szenátori minőség összeférhetetlen
más közhatalom gyakorlását
igénylő funkcióval (prefektus, állami vállalat igazgatója, polgármester stb.), kivéve a kormányban
való tagsággal. Például Gabriel
Oprea ezért lehetett egyszerre belügyminiszter és szenátor is. A parlamenti képviselők és szenátorok
ugyanakkor nem lehetnek kereskedelmi társaságok vezetői (tulajdonosai lehetnek), az államot nem
képviselhetik ezekben a társaságokban, de még engedélyezett tevékenységű
magánszemélyek
(persoană fizică autorizată) sem lehetnek.
Ugyanakkor a parlament tagjai
folytathatnak oktatási tevékenységet, valamint az ügyvédi hivatást is
gyakorolhatják, itt viszont már léteznek korlátozások, például bizonyos bűncselekmények esetén nem
biztosíthat jogi képviseletet, illetve
állami polgári perekben sem vehet
részt mint ügyvéd, kivéve amenynyiben negyedfokig terjedő rokonának biztosít jogi képviseletet. A
megjelent
összeférhetetlenségi
helyzetről a parlament megfelelő
házát 15 napon belül értesíteni kell,

majd 30 napon belül választani az
illető személynek a halmozott
funkciók közül.
A kormány tagjaival kapcsolatosan ugyancsak széles körű összeférhetetlenségi tiltások léteznek.
Ennek értelmében a kormány tagjai
nem gyakorolhatnak más közhatalmi funkciót, kivéve a parlamenti
képviselői vagy szenátori megbízatást, nem lehetnek gazdasági társaságok vezetői, nem képviselhetik
az államot gazdasági társaságokban, nem lehetnek engedélyezett
gazdasági tevékenységet folytató
személyek, viszont folytathatnak
oktatói tevékenységet.
A polgármesterekkel kapcsolatosan a törvény előírja, hogy azok
nem lehetnek egyidejűleg helyi tanácsosok, megyei tanácsosok, prefektusok vagy alprefektusok, köztisztviselők vagy alkalmazottak,
kereskedelmi társaságok vezetői,
sem engedélyezett kereskedelmi
tevékenységet folytató személy,
más, a közhatalmat gyakorló megbízatás gyakorlói, viszont folytathatnak oktatási tevékenységet vagy
nonprofit szervezetben vállalhatnak tisztséget. Ugyanakkor a helyi
vagy megyei tanács által létrehozott kereskedelmi társaságban nem
lehetnek számottevő befolyással
rendelkező tulajdonosok (minimum 10% tulajdonosi vagy szavazattal rendelkező tulajdonos). A
polgármester természetesen nem
lehet parlamenti képviselő vagy
szenátor, miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár vagy hasonló
más funkció birtokosa. A tiltások
nagyrészt érvényesek az alpolgármesterek, megyei tanácselnökök és
azok helyettesei, a megyei és helyi
tanácsosok, valamint a prefektusok
esetében is.
A következő és egyben utolsó
részben a köztisztviselők (funcţionari publici) összeférhetetlenségi
eseteiről, valamint az érdekellentét
és összeférhetetlenség esetén alkalmazandó szankciókról és következményekről fogunk beszélni.
(Folytatjuk)

Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatás

Az új igénylők
november közepén kapják

Akik először igényelték a magyar kormány
Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatását, azok a bankkártya átvételének
helyét és idejét közlő értesítéseket a jövő hét
folyamán kapják meg. Tegnap kezdték az értesítések postázását.

„Amennyiben valaki két héten belül, október végéig nem kapja meg az értesítést, telefonon érdeklődjön az irodánál” – tájékoztatott Kovács-Ferenczi
Noémi programfelelős. Fontos az értesítésben feltüntetett határidőn belül felvenni és aktiválni a kártyát,
ellenkező esetben ugyanis a támogatás már nem utalható a folyószámlára, így a pénzösszeget nem tudják
felvenni az új igénylők. Ha valaki az utolsó határidőt
is lekési, nem kapja meg a támogatás összegét, jólle-

het a kártya hat hónapig még felvehető.
Amint a programfelelős elmondta, idén 6021 új
igénylő van országos viszonylatban, Maros megyében
1119. Az új igénylőknek november 11-én egyszerre
utalják át a támogatás összegét. Az oktatási, nevelési
támogatás összege gyermekenként 237 lej, míg a hallgatói támogatásé 40 lej.
Akik a korábbi években is kaptak támogatást, idén
a szokásosnál hamarabb jutottak a pénzösszeghez: az
U, V, W, illetve Z kezdőbetűs, anyanyelvükön tanuló
diákoknak és egyetemistáknak is múlt pénteken, október 14-én utalták át a támogatást. Amint a programfelelős kérdésünkre elmondta, országos viszonylatban
95 ezer régi igénylő van, a Maros megyei igénylők
száma 16.589. (pálosy p.)

Miénk a város!

Október 13-án indult és november 10-én zárul a negyedik alkalommal meghirdetett Miénk a város!
játék, melyre 6–10 évesek, óvodások és kisiskolások jelentkezését
várják.
A gyerekek négy héten keresztül
mutathatják meg tehetségüket feladatok megoldásával. A legkitartóbb, legszorgalmasabb játékosok
közül az első ötven, legtöbb pontot
összegyűjtő kisgyermek 100-100
ezer forint értékű Csodasarok csomagot nyer intézményének. A Csodasarok
fejlesztő
játékokat,
gyermekkönyveket tartalmaz.
2013-ban A külhoni magyar kisiskolások éve című program keretében hirdette meg a Nemzetpolitikai
Államtitkárság első alkalommal a
Miénk a város! játékot, melynek
egyik célja, hogy megtalálják és segítsék azokat, akik egy-egy közösség motorjai lehetnek, hatásukra a
közösségben az összetartozás, egy-

más segítése, a magyarsághoz való
tartozás erősödhet. Ehhez kapcsolódóan hívják játékra a gyerekeket.
Szeretnék megmutatni, hogy egy
közösség valamennyi tagja saját tehetségével hozzá tud járulni az illető közösség jólétéhez. Minden
évben a korábbi tematikus évek legsikeresebb elemeit is továbbviszik.
Évente több mint 2000 gyermek
kapcsolódik be, és az tapasztalható,
hogy a gyerekek egész kicsiként kitartóan oldják meg a feladatokat:
rajzolnak, gyurmáznak, fogalmazást írnak, és mindezt nem önmagukért,
hanem
közösségükért
örömmel és büszkén teszik. A november 10-én záruló játék nyertesei
nem önmaguknak, hanem közösségüknek nyerik meg a 100 ezer forint
értékű nyereményt. Bővebb felvilágosítással a www.mienkavaros.hu
oldalon szolgálnak, olvasható a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének honlapján. (sz.p.p.)

Több mint 17 ezer
lejárt személyazonossági

Maros megyében 17.401 személynek lejárt a személyazonossági igazolványa. 3.058-an az idei év folyamán, 14.343-an
azonban már az előző években meg kellett volna újítsák.

A román állampolgárok lakhelyére és személyazonossági irataira vonatkozó 2005. évi 97-es számú sürgősségi kormányrendelet 19. cikkelye
értelmében a személyazonossági igazolványt annak lejárati dátuma előtt
kell megújítani.
A személyazonossági tulajdonosának kötelessége az igazolvány lejárati
dátuma előtt legtöbb 180, de legkevesebb 15 napon belül megújítani azt.
A fentebb említett rendelkezések megsértése esetén az érintettek 40 és 80
lej közötti pénzbírságra számíthatnak. Felhívják az állampolgárok figyelmét, hogy ellenőrizzék személyazonossági igazolványaikat, és abban az
esetben, ha érvényességük lejárt, jelentkezzenek a helyi lakosság-nyilvántartó hivatalnál az okirat megújítása végett – tájékoztatott Codruţa
Sava, a Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal igazgatója. (pálosy)

Állásbörze pályakezdőknek
és végzős diákoknak

Csütörtökön, október 20-án 9 órától a Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal állásbörzét szervez
pályakezdők és végzős diákok számára.
Az állásbörzét Marosvásárhelyen
a Mihai Eminescu művelődési házban tartják, a Nicolae Grigorescu
utca 19. szám alatt, Szászrégenben a
Köztársaság utca 14. szám alatti
munkaponton, Dicsőszentmártonban
a Vasile Milea utca 2. szám alatt,
Segesváron a Korona Szállóban,
a Zaharia Boiu utca 12–14. szám
alatt.
A megyei munkaerő-közvetítő hivatal felkéri a gazdasági egységek
képviselőit, hogy időben jelentsék be
ajánlataikat: Marosvásárhelyen a
0786-198-863-as, Szászrégenben a
0265/511-948-as, Dicsőszentmártonban a 0265/444-686-os, Segesváron a 0265/771-963-as telefonszámon. A munkáltatók díjmentesen

vehetnek részt az állásbörzén, akik
e-mailben is elküldhetik a betöltésre
váró
állások
jegyzékét
az
ajofm@ms.anofm.ro e-mail címre,
feltüntetve a várost, ahol részt szeretnének venni az állásbörzén.
A megyei hivatal által szervezett
rendezvényre az idén végzett pályakezdőket, illetve jövő évben végző
diákokat várják az állásbörzére, akiket a munkahelyek felkínálása mellett a szakképzési lehetőségekről, a
támogatásokról tájékoztatják, illetve
az önéletrajz és szándéklevél megírásával kapcsolatos felvilágosítással
is szolgálnak. Amennyiben teljes
osztálylétszámmal vennének részt a
pedagógusok, a programálás érdekében a 0265/269-247-es telefonszámon jelezzék szándékukat, illetve az
ajofm@ms.anofm.ro e-mail-címen –
áll a Gheorghe Ştef ügyvezető igazgató kézjegyvel ellátott közleményben. (sz.p.)
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2020-as Eb:
Románia 105 millió euróból újítja fel az „edzőpályákat”

Több mint 105 millió euróba fog
kerülni annak a négy bukaresti stadionnak a felújítása, amelyeket edzőpályákként használnak majd a
csapatok a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságon – jelentette be
Manuela Pătrăşcoiu, a Nemzeti Beruházási Társaság (CNI) vezérigazgatója szombaton.
A 2020-as Eb egyik rendező városa Bukarest: itt három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt
játszanak a 2011-ben elkészült, 55
ezer férőhelyes Nemzeti Arénában.
Románia azt is vállalta, hogy addig
másik négy stadiont is korszerűsít,
ahol edzéseiket tarthatják a torna
romániai mérkőzéseire készülő csapatok.
Az Eb 13 házigazdája egyikeként
Bukarest szombaton mutatta be
saját lógóját, amely a román fővárosban található Basarab híd stilizált rajzát tartalmazza a döntőt
vendégül látó London logójában
szereplő Tower Bridge helyett. Az
ünnepségen Gabriela Firea, Bukarest főpolgármestere, Răzvan Burleanu,
a
Román
Labdarúgó-szövetség elnöke, Christoph

Kolozsvári CFR – Jászvásári
CSM Politehnica 1-0 (0-0)
Gólszerző: Filipe Nascimento
(58.).
A hat büntetőpontos levonás dacára közel kerültek a felsőházi szereplésre feljogosító hatodik helyhez
a kolozsváriak. A CFR a Jászvásár
jelentette akadályt is hiba nélkül letudta, főleg, hogy a vendégek nem
éppen a legjobb időszakukat élik.
Nicolo Napolit múlt héten menesztették a moldvai csapat vezetőedzői
tisztségéből, ráadásul a kenyértörés
nem ment simán: az olasz szakvezető távol tartása céljával Florin
Prunea klubelnök rendőröket állíttatott a bejárathoz. A moldvai csapatot nem rázta fel az edzőváltás, a
Nicolo Napoli helyére érkezett
Eugen Neagoe nem tudott érdemben javítani az együttes játékán. A
jászvásáriak sorozatban harmadik
meccsüket veszítették el, miközben
Filipe Nascimento zsinórban harmadik mérkőzésén szerzett gólt.

Zsilvásárhelyi Pandurii
– Botoşani FC 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Ovidiu Herea (30
– büntetőből), George Ţucudean
(57.), illetve Alexandru
Târnovan (74.).
Kis híján zárt kapuk mögött rendezték az összecsapást, miután a
rendfenntartással megbízott cég
nem vállalta a feladatot, a zsilvásárhelyiek tartozása miatt. Végül annyi
engedményt tettek a gazdasági társaság vezetői, hogy erre a mérkőzésre még kiküldték a lelátókra a
sárga mellényes fiúkat, viszont
egyértelművé tették, hogy ez volt az
utolsó alkalom: ha a Pandurii nem
fizet, vége az együttműködésnek. A
Gorj megyei klub október 7-én
csődvédelmi eljárás beindítását kezdeményezte, miután 700 ezer eurós
tartozást halmozott fel hitelezőivel
szemben. A csapat játékán egyelőre
nem érződnek a gondok, az együttes megnyerte a Botoşani elleni
meccset, és jó eséllyel pályázik a
felsőházi szereplésre a rájátszásban.

Astra Giurgiu – Concordia
Chiajna 1-1 (0-1)
Gólszerzők: Daniel Niculae
(84.), illetve Marian Cristescu
(44. – büntetőből).
Ezúttal a Dinamo bukaresti stadionjában játszotta hazai pályásnak
nevezett mérkőzését a bajnokcsapat, mert a giurgiui stadion gondnokságán dolgozók megtagadták a

Daum, a válogatott szövetségi kapitánya, a román sport több kiemelkedő személyisége és az európai
szövetség, az UEFA képviselője is
jelen volt.
A CNI vezérigazgatója elmondta:
a Dinamo stadion 20 ezer, a Steaua
stadion 30 ezer, a Giulesti (Rapid)
stadion 20 ezer, az Arcul de triumf
(Diadalív) stadion 18 ezer férőhelylyel rendelkezik majd a felújítást
követően, a költségeket pedig
a régiófejlesztési minisztérium fedezi.
„A stadionok építése nem pazarlás, hanem civilizációs igény, négy
stadiont újítunk fel, amelyek mindenki számára hozzáférhetőek lesznek. A kormány nemzeti érdeknek
minősítette az EURO2020-as labdarúgótorna megrendezését, és biztosítani fogjuk négyszáz pálya
építését, illetve korszerűsítését a tömegversenyek számára” – jelentette
ki Manuela Pătrăşcoiu.
A román hatóságok kifejezték
meggyőződésüket, hogy ezek a beruházások idejében elkészülnek,
nem úgy, mint az Eb-re szintén beígért, Bukarestet a nemzetközi re-

Valamennyi román rendezésű mérkőzést a bukaresti Nemzeti Arénában játszanak majd.
Fotó: Wikipédia

pülőtérrel összekötő metróvonal.
Szeptemberben a fővárosi önkormányzat bejelentette, hogy a – stadionfelújításoknál tízszer drágább –
metróberuházás leghamarabb 2021re valósulhat meg.
Bukarest mellett Budapest,
Amszterdam, Bilbao, Brüsszel,

Dublin, Glasgow és Koppenhága ad
otthont három csoportmérkőzésnek
és egy nyolcaddöntőnek. Baku,
München, Róma és Szentpétervár
három csoportmérkőzést és egy negyeddöntőt rendez. Az Európa-bajnokság két elődöntőjét és döntőjét
Londonban játsszák.

Rendőrrel küldték el edzőjüket a jászvásáriak
(a labdarúgó 1. liga 12. fordulójának krónikája)
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* Az észt TLÜ/Kalev ellen kezd a
FIBA Europe Cup kupasorozatban
a Maros Kosárlabdaklub férficsapata. A találkozót ma 19 órától rendezik a ligeti sportcsarnokban.
* Bajnoki mérkőzést játszik ma
a Marosvásárhelyi Sirius KK: a női
kosárlabda Nemzeti Ligában a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC lesz a ligeti sportcsarnok vendége. A
találkozó 15 órakor kezdődik.
* 6-3 (3-0, 2-1, 1-2) arányban legyőzte vasárnap este a csíkszeredai
Vákár Lajos-jégcsarnokban a MAC
Budapest a Csíkszeredai Sportklubot a MOL Liga hétvégi fordulójában. A hazaiak góljait Molnár
Zsombor (34:56), Colby Lanceleve
(41:35) és Antal Zsombor (50:45)
lőtték, míg a vendégek találatai
Ryan Ruikka (01:29), Kovács
Csaba (17:57), Roczanov Dezső
(18:50, 33:00), Nagy Gergő
(30:06) és Somogyi Balázs (56:56)
nevéhez fűződnek. A Sportklub elveszítette az utolsó hat meccsét a
MOL Ligában. A tabellát a DVTK
Jegesmedvék vezeti a MAC Budapest és az UTE előtt. A Brassói Korona az ötödik, a Csíkszereda az
utolsó előtti helyen van.

mat!” – fakadt akár nagyobb különbséggel is nyerki belőle a hettek volna, ha Alin Cârstocea nem
végén. Hiába, hibáz el egy akkora helyzetet, mint
ha nem szólt ide az ajtó. A bánságiak játékosa hét
Fortunának: méterről nagy gólt akart rúgni, de
Alex Muntean nem sikerült, bár kapus nem, csak
lövése meg- védőjátékosok állták útját. Közülük
pattant a véde- is Răzvan Marin volt az, aki bizokező Mitreán, nyította, hogy nem hiába tagja a váa lövésirányra logatottnak:
a
gólvonalról,
mozdult Stăn- kamikaze-módra, fejjel hárítva
cioiu pedig mentette meg csapatát az újabb tamár nem tu- lálattól és a vele járó szégyentől.
dott idejében
„visszajönni”.
USK Craiova – Bukaresti
A szerencse
Dinamo 2-1 (0-0)
istennője kétGólszerzők: Andrei Ivan (55.),
szeresen is a
Marius Briceag (71.), illetve
vendégeknek
Sergiu Hanca (62.).
kedvezett, hiVérszemet kaptak a Craiova
szen amikor szurkolói, már nem elég, hogy máCreţu úgy ka- sodik helyen állnak a tabellán, bajszálta el Ad- noki címről álmodoznak. Tekintve,
rian Popát a hogy az éllovas FCSB kikapott a
Képen a román valóság: rendőr tartja távol eddigi klubja székházától az olasz edzőt, aki nem akarja tudomásul venni
büntetőterüle- Medgyestől, a Dinamo elleni méra helyzetet. Fotó: Pro Sport
ten, hogy a né- kőzésen nagy lehetőséget kaptak a
z ő b e n felzárkózásra. A siker kézenfekvőmunkát tiltakozásként amiatt, hogy tés végén. „Csiba, te... – szólt vissza óhatatlanul felmerült a szándékos- nek tűnt, csakhogy… eszükbe juhónapok óta nem kapták meg a fi- futballistájának az ASA edzője, Dan ság vélelme, s a tizenegyest habo- tott, hogy saját edzőjük valamikor a
zetésüket. Sokan úgy látják, köze- Alexa. – Mindenki tudta, aki Vásár- zás nélkül be is fújta Florin Marcu Dinamo játékosa volt! Hát nem bízleg a vég, hiszen hiába adták el a helyre szerződött, hogy gondok játékvezető, Fernando Henrique ták a véletlenre: megfenyegették
klub több játékosát az utóbbi időben vannak és lesznek a pénzzel. Vala- Boldrin a kapufára lőtte a labdát. Gheorghe Mulţescut, nehogy
(most már Alibec FCSB-s szerep- mennyi játékos azért jött ide, hogy Van tehát amiért fájjon a vereség a eszébe jusson nem nyerni, mert pavállalása is biztos), az alkalmazot- növelje ázsióját, így nem indokolt, bukarestieknek, duplán, triplán is. kolhat, és mehet, úgy megfenyítik.
tak bérét nem utalták át, és többen hogy most panaszkodjanak. Nem
„Azt hiszem, senkinek nem kell biállítólag csak az alkalmas pillanatra értek egyet azzal, hogy ilyen helyTemesvári Poli ACS – Kons- zonyítanom semmit. Már elégszer
várnak, hogy lelépjenek – beleértve zetben kell dolgoznunk, de remétancai Viitorul FC 1-0 (0-0)
vertem meg a Dinamót, most is siMarius Şumudică vezetőedzőt is. A lem, rövidesen megváltoznak a
Gólszerző: Alin Cârstocea (82. került. Pályafutásom végéhez közefővárosi „hazai pálya” nem kedve- körülmények.”
– büntetőből).
ledik, és csak annyit szeretnék,
zett az Astrának, az alakulat csak a
A sereghajtó meglepetésgyő- hogy hagyják, hogy élvezzem munhajrában tudott pontot menteni a
Bukaresti FCSB – Medgyesi zelme a bajnokság egyik jó képes- kám gyümölcsét” – kommentált a
Concordia ellen, a felsőházi szerepGaz Metan 0-1 (0-1)
ségű csapata ellen. A temesváriak szakvezető.
lés így egyre elérhetetlenebbé válik. Gólszerző: Alex Muntean (26.).
Jó a „kövér” a háznál: a medgyeRanglista
Voluntari FC – Marosvásár- siek brazil labdarúgójának túlsúlyát
helyi ASA 1-1 (1-0)
nem kis malíciával rendszeresen
1. FCSB
12
8
2
2
17-9
26
Gólszerzők: Adrian Bălan
felemlegető országos sportsajtó dol2. Craiova
12
7
2
3
17-12 23
(36.), illetve Vlad Morar (48.).
gozóinak most alaposan magukba
3. Viitorul
12
6
2
4
14-12 20
Két szép szabadrúgásgól men- kell nézniük, mert Eric három má4. Botoşani
12
6
1
5
21-15 19
tette a mérkőzésről kialakult képet, sodperc alatt két olyan kötényt oszaz ASA pedig ponttal tért haza a ki- tott ki a FCSB játékosainak,
5. Pandurii
12
5
4
3
14-10 19
szállásról, amelyet megelőzően azt Momcilovicnak és Ovidiu Popescu6. Medgyes
12
5
4
3
13-12 19
pletykálták, a csapat nem jelenik nak, hogy azt még apó korukban is
7. CFR*
12
6
5
1
22-9
17
meg a voluntari-i vendégjátékon, megemlegetik mindketten. A brazil
8.
Dinamo
12
4
4
4
18-14
16
mert a marosvásárhelyi játékosok játékmester újfent bizonyította,
9. Chiajna
12
3
4
5
6-13
13
fél éve nem kaptak fizetést. Végül hogy azt tesz a labdával, amit akar,
mégis vállalták a szereplést, az ala- és erre a tudására nagy szükség is
10. Voluntari
12
3
3
6
17-19 12
kulat hátvédje, Gabriel Matei azon- volt, amikor a játék késleltetésére és
11. Jászvásár
12
3
3
6
11-13 12
ban nem hagyta szó nélkül a az idő húzására kellett berendez12. Astra
12
3
3
6
11-18 12
helyzetet. „Tüntessünk a Román kedniük a medgyesieknek. A Gaz
13. ASA*
12
2
1
9
10-23 1
Labdarúgó-szövetség
székháza Metan taktikája bevált, a FCSB kaelőtt, mert a helyzet tűrhetetlen és pujában most bemutatkozó Eduard
14. Temesvár** 12
3
2
7
11-23 -3
kilátástalan, és hívjuk meg az ösz- Stăncioiu pedig bánkódhatott: „any* 6 büntetőpont levonva
szes játékost, akinek tartoznak az 1. nyira, de annyira szerettem volna
** 14 büntetőpont levonva
ligában” – követelte az élő közvetí- győzelemhez segíteni a csapato-
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
ADÁSVÉTEL

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák –

8,5 lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra kö-

zött a 0265/331-016 és a 0730-713-

205-ös telefonszámon. (sz.-I)

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)

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 KORONKA PANZIÓ ÉJSZAKAI PORTÁST – RECEPCIÓST alkalmaz, azonnali kezdéssel. Munkarend: 23-tól 7 óráig, éjszakai pihenő engedélyezett. Elvárások: magyar és középszintű román nyelvtudás. Feltételekről és javadalmazásról bővebb információkat
igényelhet
a
0749-042-222-es
számon,
e-mailben
az
office@koronka.ro címen, vagy személyesen a Koronka panzióban.
(sz.)

SÜRGŐSEN alkalmazok KAMIONSOFŐRT Németországba. Tel.
0744-529-244. (18123-I)

BRIGÁDOKAT keresünk MAGYARORSZÁGRA hosszú távú munkára autópályák árokburkolására és surrantók építésére. Jó fizetési lehetőség megegyezés szerint. Kizárólag hozzáértő és gyakorlott
brigádok jelentkezzenek! A szállást biztosítjuk a helyszínen. Tel. 0036-70/204-11-29, info@baugold.hu (-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58827)

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. (58835)
ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, ZÖLDÖVEZET-GONDOZÓT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18117-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18117-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz INTERVENCIÓS ÜGYNÖKÖKET
Dicsőszentmártonba. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0733008-775. (18110-I)
ALKALMAZOK attesztáttal, B+C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Tel. 0744-511-664. (56761-I)

ALKALMAZUNK HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (17964-I)

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG A TIMKO PÉKSÉGNÉL! ELÁRUSíTÓNŐKET alkalmazunk üzleteinkbe és MUNKÁSOKAT pékségünkbe. Önéletrajzát bármely TimKo üzletbe benyújthatja. (18057)

A KREATÍV KIADÓ alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@kreativkiado.ro
e-mail-címre várjuk. (58805-I)

SZAKFELÜGYELŐT (inspektort) alkalmazunk műszaki ITP-re.
Tel. 0740-801-365. (-I)
PÉKEKET alkalmazunk. Tel. 0744-497-356. (56947)

ELADÓ 4 darab Skoda Fábia téli gumi

felnivel (185/60/14), 2 darab Polo-gumi

felnivel (175/65/14). Tel. 0748-185-598.

(56934)

LAKÁS

ELADÓ téglaház Székelykálban, 17 km-

re Marosvásárhelytől. Ára alkudható. Tel.

0749-660-524. (56888)

KIADÓ a November 7. negyedben

egy 2 szobás lakás külön bejáratú

nagy szobája egy vagy két egyete-

mista részére. A lakás bútorozott,
felszerelt, termopán ablakokkal, hő-

központtal. Bére: 100 euró. Tel.
0757-709-638. (56845-I)

MINDENFÉLE

Megállt a szív, mely élni vágyott,

pihen a kéz, mely dolgozni imá-

anyag redőnyöket, szalagfüggö-

harmonikaajtókat,

mindazokkal, akik ismerték,

jük el. Október 19-én, halálának

tésű

kell, és akit szeretünk, nem feled-

lékezünk ifj. KACSÓ LÁSZLÓRA.
Nyugodj békében! A gyászoló

család. (56850-I)

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (17645)

FAVÁGÁST vállalok. Tel. 0757-675-736.

(56777)

VÁLLALOK

tetőkészítést

Lindab

cserépből, teraszkészítést, csatorna- és
lefolyókészítést, -javítást. Tel. 0752-579376. (56813)

TERMOPÁN,

és

redőnyök

javítása.

Tel.

szalagfüggönyök
szerelése

Vannak

könnyek,

amelyeket

senki sem lát, az idő elmúlhat,

mégsem száradnak fel, és min-

den évben eljön az a nap, amely

számunkra fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk szüle-

kük legyen áldott, nyugalmuk

csendes! Szeretteik. (56939)

ELHALÁLOZÁS
fájdalommal

tudatjuk

DOMAHIDI REBEKÁT

évében tragikus körülmények kö-

rá egy évre, 2007. október 19-én

hogy

életének

86.

Budapesten elhunyt.
Emlékét

őrzi

évében

leánya,

veje,

menye, unokái és dédunokái.

Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! (56924-I)

id. DALI MIKLÓS is – életének 66.

évében

–

megszűnt

élni!

Minden évben lehullnak a leve-

Búcsúzom drága öcsémtől,

gyos időszak, de ti szívünk

Hirtelen halála nagyon megren-

radtok! Áldott legyen az emléke-

drága jó Albi! Pihenj békében!

lek, megjön az ősz, megjön a famelegségében örökre megmatek!

Angyalok

vigyázzák

álmaitok! A család. (v.-I)

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett édesapa, nagy-

FEKETE ALBERTTŐL.

dítette családomat. Isten veled,
Özv. Nagy Zsigmondné és csa-

ládja. (56928)

NEMES AVRAM

tés október 19-én 13 órakor

lesz a meggyesfalvi temetőben.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (56955-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

szerették az udvarfalvi

zött eltávozott az élők sorából, és

nyugalma csendes! (56929-I)

dulóján és MÉSZÁROS VILMÁRA

halálának 6. évfordulóján. Emlé-

Mély

ifj. DALI MIKLÓS életének 42.

unokái. Emléke legyen áldott,

80 éves korában elhunyt. Teme-

GYÖRGYRE halálának 10. évfor-

mindazokkal, akik ismerték és

2006-ban, a marosszentgyörgyi

Emlékét őrzik fiai, menyei és

tata, após, szomszéd, barát,

és

Ezen a napon, október 19-én,

tért Megváltó Urához. Szeret-

inkre, a nagyernyei MÉSZÁROS

0744-504-536.

MEGEMLÉKEZÉS

a volt IRA dolgozóját,

hogy életének 80. évében haza-

csút Meggyesfalván.

www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(sz.)

NEMES AVRAMOT

szerdán 13 órakor veszünk bú-

nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

szerették a meggyesfalvi szüle-

tünktől 2016. október 19-én,

termopán PVC-nyílászárókat, szú0265/218-321. (56116)

Mély fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk

dott. Az emlékezéshez szeretet

első évfordulóján szeretettel em-

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műnyöket,

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állások betöltésére: egy
PSZICHOLÓGUS, egy KINETOTERAPEUTA, egy LOGOPÉDUS, egy
ORVOSI ASSZISZTENS, egy ŐR a segesvári neuropszichiátriai
fogyatékkal élő gyermekek központjához; egy SZOCIÁLIS MUNKÁS,
egy ÉJJELI FELVIGYÁZÓ a marosszentkirályi és marosszentannai
családi típusú házakhoz; egy SOFŐR a családi típusú házakat
koordináló és ügykezelő osztályra; egy éjjeli felvigyázó az
erdőszentgyörgyi családi típusú házhoz.
Sajátos követelmények:
PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) pszichológia szakon, pszichológusi szakképesítés.
KINETOTERAPEUTA: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) kinetoterápia szakon.
LOGOPÉDUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) speciális pszichológiai és pszichopedagógiai szakon.
ORVOSI ASSZISZTENS: általános orvosi asszisztensi végzettség
(egészségügyi posztliceális vagy azzal egyenértékű tanulmányok),
legyen tagja a Romániai Általános Orvosi Asszisztensek, Szülésznők és
Orvosi Asszisztensek Rendjének.
ŐR: általános iskolai végzettség, 3 év szolgálati idő, és őrző-védői
tanúsítvány.
SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) a szociális munka szakon, szociális munkás
szakképesítés.
ÉJJELI FELVIGYÁZÓ: általános iskolai végzettség.
SOFŐR: érettségi oklevéllel igazolt középfokú végzettség vagy
szakiskolai végzettség, B kategóriás hajtási jogosítvány, minimum
három év gyakorlat sofőrként.
Az írásbeli vizsga 2016. november 9-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat november 1-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)

Együtt érzünk volt igazgatónk,

Şopterean Augustin családjával

szeretett LÁNYUK elhunytakor.
Őszinte

részvétünk.

nyugtassa békében!
Munkatársai

a

Isten

Rosenberg

Rt.-től és a Nordland Rt.-től.
(58851-I)

Részvétünket fejezzük Şopterean
Augustin családjának és együtt

érzünk velük lányuk, LUCIA
hirtelen és váratlan halála miatti
gyászukban. Isten nyugtassa

békében! Gorea és családja a
Rosenbergtől. (58851-I)
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Október 19., szerda
Vár
11.00 Veterán autók kiállításának hivatalos megnyitója;
17.00 A Művészet a várban című kiállítás megnyitója – 2000 alkotás 15 galériában;
18.30 Marcel Pavel- és Vlad Miriţă-koncert a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával
együttműködésben (kedvezőtlen időjárás esetén az előadás a Kultúrpalotában lesz)
18.00 Őrségváltás – Marosvásárhelyi Őrség lovagjai.

Október 20., csütörtök
Rózsák tere
13.30 Az Őszi szimfóniák – Borfesztivál 2016 esemény hivatalos megnyitója, kézművesvásár.
Vár
11.00–19.00 Veterán autók kiállítása;
16.00–18.00 Hagyományos mesterségek (műhelyek: fazekasság, üvegkészítés, festészet,
grafika, fotó);
18.00 Őrségváltás – Marosvásárhelyi Őrség lovagjai;
18.30 – 100 Tagú Cigányzenekar koncertje (kedvezőtlen időjárás esetén az előadás a
Sportcsarnokban lesz).

Október 21., péntek
Liget:
17.30 Népzene: Marius Ciprian Pop
20.00 Koncertek: Sylvia (Olaszország), Carla’s Dreams; Fellép: Loredana.
Vár
11.00–19.00 Veterán autók kiállítása;
11.00–13.00 Farkasok Lovagrendje – középkori bemutató;
12.00 – A várbeli vásár hivatalos megnyitója (hagyományos helyi élelmiszertermékek);
16.00 – Középkori japán harcművészeti bemutató;
16.00–18.00 Hagyományos mesterségek (műhelyek: fazekasság, üvegkészítés, festészet,
grafika, fotó);
17.00 – Fellép a Marosvásárhelyi Népművészeti Iskola;
17.30 Őrségváltás – Marosvásárhelyi Őrség lovagjai.

Október 22., szombat
Vár
10.00–19.00 Vásár a várban – hagyományos helyi élelmiszertermékek;
11.00–19.00 Veterán autók kiállítása;
11.00–13.00 Farkasok Lovagrendje – középkori bemutató;
11.00–14.00 Hagyományos mesterségek (műhelyek: fazekasság, üvegkészítés, festészet,
grafika, fotó);
19.00 Őrségváltás – Marosvásárhelyi Őrség lovagjai;
19.30 – Titánok kardjának felállítása, lovagok felvonulása;
20.00–22.00 MedievalArtFest az Al. Papiu Ilarian Főgimnázium tanulóival;
22.00–05.00 Képtárak fehér éjszakája.
Mihai Eminescu Ifjúsági Ház
19.00 órától a marosvásárhelyi diákok zenés előadása

Liget
05.00–14.00 Erdélyi konyhaművészeti hagyományok;
19.00 Népzene: a Laci Csárda zenekara; Fellép: Dinu Iancu Sălăjanu;
20.00 Koncertek: Răzvan Chebeleu, Ocho Macho (Magyarország);
21.00 Fellép: Delia;
22.00–03.00 Amalgamia diszkó.
Rózsák tere
15.00–18.00 Kézművesvásár

Október 23., vasárnap
Vár
11.00–13.00 Veterán autók kiállítása;
11.00–14.00 Hagyományos mesterségek (műhelyek: fazekasság, üvegkészítés, festészet,
grafika, fotó);
18.30 Őrségváltás – Marosvásárhelyi Őrség lovagjai;
Liget
16.30–19.00 – Népzene: Fellép: Ionuţ Fulea;
20.00 Koncertek: Red Parlament, IRIS, Zanzibar, Cargo.
Rózsák tere
11.00–19.00 Kézművesvásár.

A nemkormányzati szervezetek,
politikai pártok/alakulatok
és közintézmények figyelmébe,
amelyek nem lakás rendeltetésű helyiséget igényelnek

Marosvásárhely municípium értesíti az érdekelteket, hogy az október 15 – november 15. közötti időszakban lehet iratkozni a 2017-es évi prioritáslistára.
Azoknak, akik az előző években feliratkoztak és szeretnének a 2017-es listán szerepelni, jelentkezniük
kell, hogy a dossziékat aktualizálják.
A típuskérvényt a polgármesteri hivatal 10-es (földszinti) irodájában lehet beszerezni, ugyanott bővebb
felvilágosítással szolgálnak.
Dr. Dorin Florea polgármester

A gépkocsivezetők figyelmébe!

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Közterület-kezelő Igazgatósággal, valamint a Közlekedési Bizottsággal tartott október 13-i gyűlés határozata alapján közli, hogy az elkövetkező
időszakban a Vasúttársaság L7-es, marosvásárhelyi részlege korszerűsítési munkálatokat végez a vasúti átkelőhelyeknél, ami miatt forgalomkorlátozásra lehet számítani az alábbiak szerint:
Gyöngyvirág utca, járdalapcsere a vasúti átkelőnél, október 21-én 8.30-12.30 óra között, egy sávon
Felszabadulás utca, járdalapcsere a vasúti átkelőnél, október 22-én 0.00 órától október 24-én 5 óráig, teljesen
Felszabadulás utca, járdalapcsere a vasúti átkelőnél, október 24-én 5 órától október 25-én éjfélig, egy sávon
A polgármesteri hivatal közkapcsolati osztálya

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

(székhely: Győzelem tér 3. szám, tel: 0265/268-330, 146-os mellék, fax: 0365/801-856)

közvetlen alkut hirdet két felület haszonbérbe adására
közétkeztetési tevékenységre Marosvásárhelyen, a Színház téren.

Az alkun való részvétel érdekében felkérjük az ajánlattevőket, hogy vásárolják meg a feladatfüzetet,
amelynek ára 50 lej – 2016. október 19-től – az intézmény székhelyén, a Győzelem tér 3. szám alatt, a 85ös irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra között.
Az alkun való részvételhez szükséges iratok, követelmények jegyzéke a feladatfüzet második részében
található.
Az ajánlatokat a Győzelem tér 3. szám alatt, a 13-as irodában fogadják november 14-én 12 óráig. Az
ajánlat a benyújtástól számított 60 napig érvényes és változatlan kell legyen.
Az ajánlatok felnyitására 2016. november 15-én 12 órakor kerül sor a polgármesteri hivatalban, a 45-ös
irodában.
A feladatfüzet megvásárlásában érdekelteknek a kérvényben fel kell tüntetniük elérhetőségüket: a levélcímüket, a telefonszámot, faxszámot, e-mail-címet.
További felvilágosítás a 0265/268-330-as telefonszámon (146-os mellék).
Dr. Dorin Florea polgármester

A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás
– fő tevékenysége személyszállítás –

alkalmaz jegyeladókat.

Követelmények:
– XII. osztály elvégzését igazoló irat vagy érettségi diploma
– állandó marosvásárhelyi lakhely.
Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat a cég Marosvásárhely,
Béga utca 2. szám alatti titkárságán, hétfőtől péntekig 8–16 óra között, vagy elküldhetik a 0265/268-448-as faxszámra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon. Csak a kiválasztott
személyeket hívják állásinterjúra. A társulás fenntartja a jogot,
hogy felmérje a jelentkezők hozzáértését.

12 NÉPÚJSÁG

___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY _______________________________________ 2016. október 19., szerda

Szerződést köthetnek
és csatlakozhatnak a fogyasztók
az új ivóvíz- és csatornahálózatra

Az európai uniós alapokból társfinanszírozott Maros megyei ivóvízés csatornahálózat kibővítése és rehabilitálása beruházási program keretében az Aquaserv Rt. befejezte egyes marosvásárhelyi utcákban a
hálózat felújítását és bővítését. Az Aquaserv Rt. tájékoztatási kampányt
kezdeményez azért, hogy ismertesse, miként lehet csatlakozni a rendszerre, illetve arról is, hogy hogyan kell a fogyasztói szerződést megkötni az ivóvíz- és csatorna közszolgáltatásra.
Ezért 2016. október 18-ától az Aquaserv csapata terepen tájékoztatja
a potenciális ügyfeleket a csatlakozási feltételekről és a szerződéskötésről. Az első szakaszban a következő marosvásárhelyi utcákban lakókhoz látogatnak el:
• Remeteszegen: Fenyőág (Cetinei), Zaránd, Kardvirág, Legelő,
Jácint, Decebal, Diófa, Margaréta, Abrudbányai, Szolidaritás
• Meggyesfalván: Prut, Kapa, Repülőtér, Maroskeresztúri, I.H.
Rădulescu
• Kövesdombon: Csalhó, Csukás, Kakukkfű (Lămâiţei)
Felkérjük ezekből az utcákból azokat a fogyasztókat, akik már csatlakoztak a hálózatra, és még nincs szerződésük, hogy legkésőbb 2016.
október 31-ig jelenjenek meg az Aquaserv Rt. székházában és kössék
meg az ivóvíz- és csatornahasználati szerződést.
Cím: Kós Károly utca 1. szám, közönségszolgálati központ, hétfőtől
csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-14.30 között.
Szükséges okiratok:
Személyazonossági igazolvány vagy személyazonossági kártya
Tulajdonjogot igazoló okirat (90 napnál nem régebbi telekkönyvi
kivonat)
A gazdasági egységek csatlakozásához, illetve a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok listája tanulmányozható a
www.aquaserv.ro/clienti/formulare elérhetőségen.
Bővebb felvilágosítással a szerződéskötéssel kapcsolatosan személyesen a közönségtájékoztatási központban szolgálnak vagy
a 0265-208-808-as telefonszámon.
Megjegyezzük, hogy azokat a fogyasztókat, akik az ivóvíz- és a csatornahálózatra csatlakoztak, és nem jelentek meg a szolgáltató székhelyén szerződéskötésre, leválasztják a hálózatról.
Az Aquaserv Rt.

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

