
A csávási diákokat
felszippantja 
a város
Az intézményvezetőtől megtudtuk,
hogy két autóbusznyi, azaz 60 gyer-
mek ingázik a községből a városba.
Mezőcsáváson a magyar tagozaton
összesen 127 gyermek tanul. 
____________2.
Időtár és Penelopé
Kettős könyvbemutatónak adott ott-
hont hétfőn délután a Bernády Ház.
Sebestyén Mihály két új, a Mentor
Könyvek Kiadó gondozásában megje-
lent könyvének ismertetésére került
sor telt házas közönség jelenlétében:
a szerző Marosvásárhely történeti kro-
nológiájának sorozatzáró, Időtár V/2.
című munkájáról, valamint a Penelopé
ruhája című, az erdélyi zsidóság törté-
netéről szóló tanulmánykötetéről hall-
hattak az érdeklődők.
____________5.
Szélsőséges 
olajár-ingadozások
korszaka 
következik
A közel-keleti olajforrások világpiaci
árszabályozó szerepe – minden ellen-
kező állítással szemben – messze fe-
lülmúlja az amerikai palaolaj-termelés
szerepét. 
____________6.
Kakasülő
„Mert aki játszik, mind győzni remél/
Lehet a Barca is az ellenfél” – zengi a
PRESSing csapatinduló, ám ha ezút-
tal a Barca nem is vett részt a tornán
(rossz nyelvek szerint „csak” azért,
mert Udvarhely környékén nem talál-
tak leszállópályának alkalmas területet
az Airbus A320-as gépük landolásá-
hoz, a vásárhelyi reptér pedig per pil-
lanat legfennebb gerlegalambokat
fogadhat),… 
____________9.

A cirkusz folytatódik
A választásokat követően ma kezdődnek az új kormány

megalakítását célzó államelnöki konzultációk a pártok kép-
viselőivel. És egyáltalán nem biztos, hogy ezek simán fog-
nak menni, mert noha kormánytöbbséget a nyertes
szociáldemokraták könnyen alakíthatnak, pártvezérüket
nemcsak az elnök még régebb kifejtett feddhetetlenségi kri-
tériumai miatt nem lehet kormányfőnek jelölni, hanem ezt
törvény is tiltja, melyet a régi-új kormánypárt előző köz-
törvényes miniszterelnökének idejében fogadtak el. A cir-
kusz már meg is kezdődött, a nyertesek a tegnap esti
bejelentés szerint nem mennek el a mai egyeztetésre, meg-
várnák az új parlament megalakulását.

Persze, ha akarják, találnak rá megoldást, hogy válasz-
tási csalásért elítélt miniszterelnöke legyen az országnak.
Sok játszmázásra nem engednek lehetőséget ezek a válasz-
tási eredmények, melyekért keményen megdolgoztak a li-
berálisok is. Karizmatikus vezető nélkül, pusztán a
technokrata kabinet farvizén vérszegényen kampányolva
hiába reménykedtek a csodában. A vezetőség lemondása a
választási vereség után teljesen érthető, a kérdés az, hogy
a kongresszusig ki és milyen programmal áll elő a sorok
rendezéséhez, mert ekkora kiütés után akár teljesen szét is
eshet ez a párt. Az is látszik az eredményeikből,

(Folytatás a 3. oldalon)

Megérkeztek Marosvásárhelyre a fenyő-
fák, a Cuza Vodă utcai piacon tegnap
csodaszép példányok várták a vásárló-
kat, viszont egyelőre elég borsosak az
árak. A bevásárlóközpontok parkolóiban
jóval előnyösebb áron lehet szép, dús
fákat beszerezni. A vásárlók közül sokan
a külföldről származó fenyőket részesí-
tik előnyben, ezek ugyanis mutatósab-
bak, dúsabbak. 

Bár a piaci kínálat igen bőséges volt, az arra
járók egyelőre csak nézegették a portékát. Az el-
múlt évhez viszonyítva nem tapasztaltuk, hogy
emelkedtek volna az árak, a szebb, dúsabb da-
rabokért akkor is ritkán kértek száz lejnél keve-
sebbet. Az 1,7-2 méter magas, nagyon dús
fenyők ára tegnap is 120-150 lej között mozgott,
az alacsonyabb, de szintén dús példányokért is
100-110 lejt kértek, és legtöbb tíz-húsz lejt le-
hetett ebből lealkudni. A két és fél méteres vagy
ennél magasabb, kizárólag házba való fákért,
amelyeknek nem is látszott a törzse, akár három-

száz lejt is elkértek. A kínálatban jóval kisebb,
gyengébb fa is akadt, amelyen elvétve volt csu-
pán néhány vékony ág, ezeket 35 lejért lehetett
hazavinni. Kérdésünkre az árusok elmondták, a
piacra érkezett szállítmányok nagy része Zilah,
valamint Csíkszereda környékéről származik, és
állításuk szerint idén kevesebb fenyőre lehet
számítani, mint tavaly, ezért nem várható jelen-
tős árcsökkenés az ünnep küszöbén. A kínálatot
mustrálgatók közül többen fordultak meg, mond-
ván, hogy a bevásárlóközpontok parkolóiban  

(Folytatás a 4. oldalon)
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Két éve világbanki támogatásból
kívül-belül újjászületett a mezőcsávási
iskola, a legtöbb helybéli szülő mégis
továbbra is a városban taníttatja gyer-
mekét. Vásárhely közel van, az ottani
népszerűbb tanintézetek pedig felszip-
pantják a diákokat – mondta Bordeanu
Minerva igazgató. 

Az intézményvezetőtől megtudtuk,
hogy két autóbusznyi, azaz 60 gyer-
mek ingázik a községből a városba.
Mezőcsáváson a
magyar tagozaton
összesen 127 gyer-
mek tanul. A köz-
ségközpon tban
idén hét magyar
tagozatos gyermek
kezdte az előkészí-
tőt, ők a hat negye-
dikessel tanulnak
együtt. A 16 elsős-
nek külön osztálya
van, a nyolc máso-
dikos ugyanennyi
h a r m a d i k o s s a l
osztozik termen és
pedagóguson. Az
ötödikesek 25-en,
a hatodikosok 23-
an, a hetedikesek
20-an, a nyolcadi-
kosok 13-an van-
nak. 

Szabédon 82
magyar tagozatos
diák tanul, az elő-

készítő az első és a negyedik osztály-
lyal, a második a harmadik osztállyal,
az ötödik a hatodikkal, a hetedik a
nyolcadikkal összevonva működik.
Kölpényben, Mezőfelében és Galam-
bodon csak alsó tagozat van, mindhá-
rom faluban előkészítőtől negyedikig
egy-egy osztállyal. Felében egy adven-
tista magániskola  is van, több magyar
szülő oda járatja a gyerekét. 

Az igazgatónőtől azt is megtudtuk,
hogy a tanárok 90 százaléka Vásár-
helyről ingázik. Mivel a községbeli

tanintézetekben sok az otthoni támoga-
tást nélkülöző, nehéz sorsú gyerek,
nagy szükség lenne egy segédtanítóra,
a diáklétszám alapján meghatározott
állások száma miatt azonban erre nincs
lehetőség. 

A nehézségek ellenére azonban a
csávási pedagógusok mindent meg-
tesznek tanítványaik fejlődése érdeké-
ben. Ebben az időszakban a felső
tagozatosok éppen a közös karácsonyi
műsorra készülnek – tette hozzá az in-
tézményvezető.

Nyílt nap a munkaerő-elosztó
ügynökségen 

December 15-én 10-14 óra között a Maros Megyei Mun-
kerő-elosztó Ügynökség székházában (Marosvásárhely,
Iuliu Maniu utca 2. szám) nyílt napot tartanak. Az érdekel-
tek közelebbről is megismerhetik az ügynökség munkáját.  

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor Molnár Loránd ügyvéd jogi tanácsa-
dást tart előfizetőinknek szerkesztőségünk Dózsa György
utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodá-
ban. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.  

Kétnapos a helyi termékvásár 
A karácsonyt megelőző termékvásár a Petry Látványmű-
hely és Múzeum udvarán az idén kétnapos lesz. Decem-
ber 16-án és 17-én tizedik alkalommal szervezik meg a
helyi termelők támogatását is célzó vásárt, ahol több mint
40 kistermelő/kézműves mutatja be portékáját. Az alábbi
felhozatalból válogathatnak: sajtkülönlegességek, ször-
pök, lekvárok, befőttek, bor, pálinka, kozmetikumok, tea-
füvek, szappanok, virágok, fűszerpaprika, levendulás
termékek, mézes pogácsa, kolbászkülönlegességek, natúr
gyümölcslé, fűszerolaj, játékok és festett bútorok, kerámia-
termékek, ékszerek, táskák, pénztárcák, ugyanakkor lesz
bőven kézi ajándéktárgy is. 

Közvetlen értékesítés a Fókusznál 
December 15-én, csütörtökön 17 órától várják az érdeklő-
dőket a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ Liliom utca
22. szám alatti székhelyén. A szervezet közvetlen értéke-
sítési akcióján a következő termékek közül válogathatnak
a vásárlók: sajtok és tejtermékek, méztermékek, fekete ri-
bizli, bodza-, áfonya- és fenyőrügy szörp, teakeverékek,
lekvárok. Új termék a hidegen préselt tökmagolaj.

Karácsonyi Titan-koncert Marosvá-
sárhelyen és Szászrégenben 

A Rádió GaGa és a Titánzene Kulturális Egyesület szer-
vezésében karácsonyi estet tartank december 19-én 20
órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, december 20-
án 19 órától pedig a szászrégeni Eugen Nicoară Művelő-
dési Ház nagytermében. A Ma kell nekünk a fény című
műsorban fellép Szabó Előd és a Titán, Tóth Reni (Ex Kor-
morán), Rudán Joe, Szabó Gyula-Győző, Márton Fruzsina
és Gidró Kati (Jászai Mari-díjas). Az est házigazdái Nagy
István és Fodor Piroska. A szászrégeni koncertre jegyeket
elővételben munkanapokon 9 és 18 óra között a művelő-
dési ház jegypénztáránál vásárolhatnak vagy a 0741-024-
882 és a 0757-109-450-es telefonszámokon foglalhatnak
az érdeklődők. 

A Friedrich Schiller iskola ünnepsége
December 16-án 17 órától a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi előadótermében tartják karácsonyi ünnepségü-
ket a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola
diákjai. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma SZILÁRDA, 
holnap VALÉR napja. 
VALÉR: latin eredetű férfinév,
a Valerius nemzetségnévből. Je-
lentése: erős, egészséges. 

14., szerda
A Nap kel 

7 óra 59 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 34 perckor. 
Az év 349. napja, 
hátravan 17 nap.

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

Fotó: Nagy Tibor

Bolyai János-emlékünnepség 
December 16-án, pénteken a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum – Református Kollégium dísztermében a ti-
zenhatodik alkalommal szervez Bolyai-emlékünnep-
séget a Református Kollégium–Bolyai Farkas Líceum
Öregdiákok Baráti Köre. A rendezvény 11 órakor kez-
dődik. Az iskola udvarán megkoszorúzzák Bolyai
János és Bolyai Farkas szobrát. 11.15-től az  amfite-
átrumban dr. Körtesi Péter professzor, Bolyai-kutató
Bolyai János tudományos munkásságáról tart elő-
adást, majd dr. Weszely Tibor professzor a Bolyaiak-
ról értekezik. Az ünnepi rendezvény 13.10 órakor
kezdődik az iskola dísztermében. 

Színjátszó találkozó 
December 17-én 15 órától a szászrégeni Eugen Nicoa-
ră Művelődési Ház és a Humana Regun Egyesület
szervezésében a nyolcadik alkalommal szervezik
meg a Kemény János Műkedvelő Színjátszók találko-

zóját. A rendezvényre meghívást kapott a kovásznai
Pódium színjátszó csoport,  az erdőszentgyörgyi
Bodor Péter Színkör,  a gyergyószentmiklósi Szin-
kron csoport és a Fábián Ferenc Társulat. Szászré-
gent az Eugen Nicoară Művelődési Ház keretében te-
vékenykedő Mini Csim-Bumm, a Csim-Bumm Ifjú-
sági és Gyermekszínház, a Népszínház Kemény
János Társulatának ifjúsági csoportja és a Petru
Maior Műszaki Középiskola Rosszcsontok csoportja
képviseli. A műsoron mesejátékok, iskolavígjátékok,
Horváth Péter drámája és Rejtő Jenő-bohózatok sze-
repelnek.

Havi dráma  a G kávézóban 
A Havi dráma sorozat harmadik évadának záróren-
dezvényén december 18-án, vasárnap 18 órától
Andreea Vălean Ha fütyülni akarok, fütyülök c. drá-
mája felolvasó-színházi feldolgozása hallgatható
meg a G. kávézóban. Előadják: Bajkó Edina, Esti
Norbert, Korpos András, Ördög Miklós Levente, Tol-
las Gábor. Fordította: Budaházi Attila, rendezte:
Harsányi Zsolt. 

RENDEZVÉNYEK
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Megyei hírek

Nagy Székely Ildikó

Szép termekben kevés gyermek
A csávási diákokat felszippantja a város

Az év végi költségvetés-kiegészítéssel a kormány no-
vember végén átutalta a szükséges összeget, 1,09 milliárd
lejt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak,
amelyet kiegészítettek más forrásból származó mintegy 1,7
milliárd lejjel. Ebből a Mezőgazdasági Kifizetési és Inter-
venciós Ügynökség (APIA) teljes egészében kifizetheti a
gazdáknak szánt támogatást.  Ugyanakkor megelőlegezhe-
tik a 2017-es tavaszi munkálatok költségeit. Országos szin-
ten folyamatban van 110.000 gazda támogatásának
engedélyezése, ami összesen 14,5 millió eurót jelent a má-
sodik részletben. Az APIA november végéig véglegesítette
az előleget kapó farmerek dossziéját is, így az elkövetke-
zendő időszakban 754.421 gazdának  716,7 millió eurót jut-
tatnak az uniós támogatásból és 156,18 millió eurót a hazai
költségvetésből – olvasható az agroromania.ro honlapon. 

Kifizetésre kerül a földalapú támogatás, a mezőgazdaság
zöldítése, a fiatal gazdáknak szánt segítség, a környezet-
kímélő gazdálkodásért járó, illetve a kiegészítő támogatás
a hátrányos helyzetű övezetekben gazdálkodóknak. Kivé-
telt képeznek azok a gazdák, akiknek a kérését felül-
vizsgálják az APIA illetékesei. Amennyiben a 
terepszemlét követően rendben találják az iratokat, az el-
lenőrzés alatt álló gazdáknak is folyósítják az igényelt ösz-
szeget. 

Maros megyében az idén összesen 26.635 támogatói ké-
rést jegyeztek be az APIA kirendeltségeinél.  Jelenleg mint-
egy 3.400 gazdánál tartanak ellenőrzést. Egyelőre a kisebb
területeken gazdálkodóknak utalját át a számlájukra az ösz-
szegeket, a nagyobb gazdák jóváhagyott jegyzékét még
nem küldte le a központi ügynökség. (vajda) 

Anyagi fedezet a tavaszi kampányra
Folyósítják a mezőgazdásági támogatások 

második részletét 



Átadták az idei Szaharov-díjat a kiválasztott jazidi
emberi jogi aktivistáknak kedden az Európai Parla-
ment (EP) strasbourgi plenáris ülésén.

A gondolat- és véleményszabadságért folytatott küzdelem
elismeréseként adományozott kitüntetést Martin Schulz, az
uniós parlament elnöke adta át az iraki jazidi kisebbség, illetve
a szexrabszolgaság áldozatául esett nők jogaiért küzdő Nadia
Murádnak és Lamija Aji Basárnak.

A díjazottak azok közé a nők közé tartoznak, akiket az Isz-
lám Állam terrorszervezet fegyveresei 2014-ben elraboltak és
rabszolgasorba kényszerítettek.

Felszólalásában Schulz hősöknek nevezte Nadia Murádot
és Lamija Aji Basárt, és kijelentette, a díjátadó a kötelezettsé-
geire emlékezteti a nemzetközi közösséget, arra, hogy fel kell
lépni a népirtás és a háborús bűncselekmények ellen.

A díjazottak hangsúlyozták, nem elég, ha az Iszlám Államot
legyőzik katonailag, a terrormilícia vezetőit a Nemzetközi
Büntetőbíróság elé kell állítani. Emellett arról is beszéltek,
hogy remélik, a Szaharov-díj segít megváltoztatni a menekül-
tekhez való hozzáállást Európában.

A két nőt a szociáldemokrata frakció terjesztette fel a díjra,
Nadia Murádot a liberális képviselőcsoport külön is jelölte. 

Az üldözött jazidi közösséghez tartozó, jelenleg menekült-
ként Németországban élő Nadia Murád nemrégiben a Václav
Havel emberi jogi díjat is megkapta.

A több mint félmillió lelkes jazidi közösség saját monoteista
vallással rendelkező etnikai kisebbség Irakban. A kurd nyelv
egyik dialektusát beszélik. Tagjai az Iszlám Állam térhódítását
megelőzően jellemzően a történelmi Mezopotámia északi ré-
szén, a mai Irak Ninive tartományában éltek.

A ceremónián jelen volt a másik két „döntős” is: Can Dün-
darn, a Cumhüriyet című kormánykritikus török lap volt fő-
szerkesztője és Musztafa Dzsemiljev, a krími tatárok mára
betiltott törvényhozó és kormányzó testületének, a medzslisz-
nek a korábbi elnöke.

Az 50 ezer euróval járó elismerés jelöltjei között volt még
Ilham Tohti is, a muzulmán vallású kínai ujgur kisebbség jo-
gaiért kiálló egyetemi tanár, aki állítólagos „lázító és felforgató
tevékenysége” miatt életfogytig tartó börtönbüntetését tölti Kí-
nában.

A Nobel-békedíjas Andrej Szaharov orosz atomfizikusról
elnevezett kitüntetést 1988 óta minden évben olyasvalakinek
ítélik oda, aki jelentős erőfeszítéseket tesz, nagy áldozatokat
vállal az emberi jogokért, a gondolatszabadságért és a demok-
ráciáért folytatott küzdelemben. (MTI) 
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Predoiu megpályázza 
a liberális elnökséget

Cătălin Predoiu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első
alelnöke bejelentette, hogy a párt 2017-es országos
kongresszusán megpályázza a PNL elnöki tisztsé-
gét. – Eldöntöttem, hogy megpályázom az elnöki
tisztséget. Egy élő, egységes pártot akarok, nem
egy, a választási eredmények után megzavarodott,
tehetetlen alakulatot – írta kedden Facebook-olda-
lára Predoiu. (Agerpres)

Nőttek az új ipari megrendelések
Az év első tíz hónapjában 7,6 százalékkal nőttek az
új ipari megrendelések Romániában a tavalyi azo-
nos időszakhoz képest – közölte hétfőn az országos
statisztikai intézet. A legnagyobb ütemben a tőkeja-
vak – eszközök, gépek, alkatrészek – bővültek, ame-
lyeknél az új megrendelések több mint 13
százalékkal nőttek, a tartós használati cikkeknél 6
százalékos növekedés volt. A statisztikai intézet
szintén hétfőn közölte a külkereskedelmi mérleg hi-
ányát, amely az egy évvel korábbihoz képest 1,485
milliárd euróval 7,899 milliárd euróra nőtt. Az első tíz
hónapban a román kivitel lassabban (4,1 százalék)
nőtt a behozatalhoz (6,4 százalék) képest. Az export
értéke 47,768 milliárd euró volt, a behozatalé 55,668
milliárd euró. (MTI)

Nem indítják újra 
a Népszabadságot

Nem indítja újra a Népszabadságot a Mediaworks –
tette közzé az Opimus Group Nyrt. hétfőn a Buda-
pesti Értéktőzsde honlapján. A tájékoztatás szerint a
cég egyszemélyes leányvállalata, az Opimus Press
Zrt. felkérésére a 100 százalékos tulajdonában álló
Mediaworks Hungary Zrt. igazgatósága megvizs-
gálta a Népszabadság újraindításának lehetőségét.
Az igazgatóság „nem látja sem racionális lehetősé-
gét, sem gazdasági megalapozottságát a Népsza-
badság című napilap újraindításának” – írták. A
Mediaworks kiadó október 8-án jelentette be, hogy
felfüggesztette a Népszabadság nyomtatott és inter-
netes formában történő kiadását a lap új koncepció-
jának kialakításáig, illetve megvalósításáig. Október
25-én a Mediaworks addigi tulajdonosa, a Vienna
Capital Partners eladta a céget Opimus Press Zrt.-
nek. (MTI)

Nem lesz tartós a brit gazdaság
lendülete

A brit gazdaság az EU-tagságról tartott júniusi nép-
szavazás óta a vártnál jobb növekedési teljesítményt
nyújtott, de ez a lendület nem lesz tartós az uniós
tagság megszűnéséhez vezető folyamat bizonyta-
lanságai miatt – áll a brit üzleti vállalkozások érdek-
képviseletét ellátó Brit Kereskedelmi Kamarák
(BCC) hétfőn ismertetett új, felülvizsgált előrejelzé-
sében. A BCC az idei év egészére szóló növekedési
előrejelzését a várakozásokat meghaladó aktivitási
adatok alapján 2,1 százalékra javította 1,8 százalék-
ról. A szervezet a jövő évi prognózist is javította 0,1
százalékponttal, de így is csak 1,1 százalékos GDP-
növekedést valószínűsít 2017-ben, 2018-ra pedig az
általa eddig jósolt 1,8 százaléknál jóval gyengébb,
1,4 százalékos növekedést vár a brit gazdaságban.
(MTI)

hogy a szavazóik egy része a harmadik parlamenti
erővé vált országmentőkhöz igazolt. Akik, ahhoz képest,
hogy fél éve alakultak párttá, szenzációs eredményt
értek el, de kevésnek bizonyultak mind a bizonytalan
szavazók, mind a fiatal korosztály nagyobb arányú moz-
gósításához. Most látszott meg, hogy a közösségi médi-
ában való hangsúlyos jelenlét még nem elegendő a
csodához. Kitartó építkezéssel és következetes politizá-
lással viszont könnyen válhatnak az ellenzék meghatá-
rozó erejévé, amely egy ciklus múlva már
kormánytényező is lehet.

Fogást nem lesz nehéz találni a régi-új hatalmon: a
szociáldemokraták pártvezére tegnap már arról egyez-
tetett az általa eddig még emberszámba is alig vett tech-
nokrata kormányfővel, hogy el kéne halasztani annak a
híres adócsökkentő törvénynek az alkalmazását, amiről
ők a kampányban még azt mondták, hogy majd az fogja
felvirágoztatni a gazdaságot. Nem ez lesz az első szoc-
dem választási ígéret, amelynek a szemétkosárban tel-
jesedik ki a karriere, majd hamarosan azt is elmesélik,
hogy a technokraták annyira rosszul kormányoztak,
hogy ők nem tudják elhozni a megváltást. A hatalom
már megvan, az számít; amit egy hete mondtak, az már
felejthető. És ez mindaddig működni is fog, ameddig a
társadalom többsége beletörődik abba, hogy a szavazók
alig több mint negyedének voksával és hazug ígéretek-
kel választást lehet nyerni.

A cirkusz folytatódik
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Egy évvel elhalasztják az adótörvénykönyv által
2017 január elsejére előirányzott adócsökkentése-
ket: a jelenleg 20 százalékos héa újabb egy száza-
lékpontos csökkentését, továbbá az ipari
létesítmények különadójának, illetve az üzem-
anyagra három éve kivetett pótlólagos jövedéki
adónak az eltörlését – közölte a média kedden.

Az adócsökkentések elhalasztását a vasárnapi választásokon
győztes, kormányalakításra készülő Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke, Liviu Dragnea kérte Dacian Cioloş miniszter-
elnöktől – derült ki abból az interjúból, amelyet a
Stiripesurse.ro portálnak adott a PSD elnöke.

Az egyeztetés tényét később a kormányszóvivő is megerő-
sítette, hozzátéve, hogy a jelenlegi szakértői kormány meg-
hozza a szükséges intézkedéseket a költségvetési egyensúlyt
veszélyeztető adócsökkentések elhalasztására.

Dragnea pártja választási programjára hivatkozva azzal in-
dokolta kérését, hogy a PSD a héát 2018. január elsejétől nem
19, hanem 18 százalékra akarja csökkenteni.

Az üzemanyagra 2014 áprilisától kezdődően kivetett lite-
renkénti 7 eurócentes pótlólagos jövedéki adót azért nem
akarja eltörölni a PSD, mert attól tart, hogy az nem vezetne a
remélt árcsökkenéshez. Dragnea arra utalt, hogy az olajtársa-

ságok „tennék zsebre” a különbséget. A pótlólagos jövedéki
adóról 2013-ban a korábbi, Victor Ponta vezette szociáldemok-
rata kormány döntött, arra hivatkozva, hogy a többletbevételből
autópálya-építésre fordítható pénzalapot akar létrehozni.

Az ipari létesítményekre – póznákra, olajszondákra, anten-
nákra, kéményekre, zagytározókra, és egyebekre – ugyancsak
2014-től kivetett, a sajtó által „oszlopadónak” nevezett másfél
százalékos különadót majd akkor fogják eltörölni, „ha a nagy
cégek megértik, hogy Romániában megtermelt profitjuk után
Romániában adózzanak” – jelentette ki Dragnea.

A PSD adócsökkentések és béremelések ígéretével nyert vá-
lasztást, az általa ellenőrzött parlamenti többség pedig a válasz-
tási kampány küszöbén illetékek eltörléséről és közalkalmazotti
béremelésekről fogadott el törvénytervezeteket, azzal vádolva
az osztogatást ellenző szakértői kormányt, hogy az „ül a pén-
zen, és nem akarja, hogy az emberek jobban éljenek”.

Liviu Iolu kormányszóvivő szerint a Ciolos-kormány man-
dátuma végéig tartja magát a felelős gazdálkodás elvéhez,
ezért eleget tesz a PSD-elnök kérésének és elhalasztja a január
elsején esedékes adócsökkentéseket.

A kormányalakítási tárgyalások elhúzódása esetén a vasár-
napi választások nyomán létrejövő új kormányt már nem lehet
karácsony előtt beiktatni. (MTI)

Egy évvel elhalasztják az adócsökkentéseket

Stabilan 50 milliárd dollár fölötti az orosz fegyve-
rekre és hadfelszerelésre leadott megrendelések
portfóliójának értéke – jelentette ki Vlagyimir Pu-
tyin orosz elnök a külföldi országokkal folyó katonai
és műszaki együttműködésért felelős állami bizott-
ság hétfői moszkvai ülésén.

Putyin arra kérte az illetékes haditechnikai együttműködési
szerveket és állami közvetítőket, hogy tegyenek lépéseket az
orosz hadiipari termékek iránti stabil kereslet fenntartása vé-
gett. Felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszországnak a globális
fegyverpiac hagyományosan kemény konkurenciaharcában
kell helytállnia, amelyen egyébként több ország nem jó szán-
dékú magatartást tanúsít.

Elmondta, hogy fegyverexport tekintetében Oroszország
magabiztosan áll a második helyen a világon az Egyesült Ál-
lamok után, az ötös élbolyban megelőzve Franciaországot, Né-
metországot és Nagy-Britanniát. Az orosz elnök hangsúlyozta,
hogy Moszkva a terrorellenes harchoz kész a legfejlettebb ha-
ditechnikai eszközöket felajánlani ügyfeleinek. Kifejtette,
hogy nemcsak a közelharchoz szükséges fegyvereket értette
ezalatt, hanem harci repülőket, légvédelmi fegyvereket, so-
rozatvetőket és páncélozott harcjárműveket is. Putyin emlé-
keztetett rá, hogy Oroszország több mint 100 országgal folytat
haditechnikai együttműködést, amelyek közül 98-cal le is szer-
ződött. Az orosz hadiipar 2015-ben 58 országba szállított ka-
tonai rendeltetésű eszközöket. (MTI)

Több mint 50 milliárd dollárért rendeltek 
külföldről orosz fegyvereket

Átadták az idei Szaharov-díjat az Európai Parlamentben

Először készült olyan uniós éves
jelentés az alapvető jogok helyze-
téről, amely hangsúlyosan foglal-
kozik a kisebbségek védelmével
is. Sógor Csaba szerint az Európai
Unió végre rögzített számos olyan
tényt, amelyek kimondásával már
régóta adósa volt a területén élő
nemzeti kisebbségi közösségek-
nek. 

Az RMDSZ-es európai parlamenti
képviselő szerint fontos eredmény az,
hogy a legújabb uniós jelentés – amely
a 2015-ös év tekintetében vizsgálja az
alapvető jogok érvényesülését – végre
külön fejezetet szánt a kisebbségeknek.
A jelentésről december 13-án, hétfő este
vitáztak, majd kedden megszavazták a
képviselők a strasbourgi plénumban. 

A dokumentum jelentéstevője a felvi-
déki Nagy József volt. A jelentés kisebb-
ségekre vonatkozó részének
kidolgozásában és módosító javaslatok
megfogalmazásában pedig több magyar

ajkú EP-képviselő – köztük a fideszes
Gál Kinga, a felvidéki MKP-s Csáky Pál
és az RMDSZ-es Sógor Csaba – vállalt
hangsúlyos szerepet. 

„Az Állampolgári Jogi, Bel-és Igaz-
ságügyi Bizottság (LIBE) kompromisz-
szumokkal ugyan, de végül elfogadta a
módosításainkat. Úgy is fogalmazha-
tunk, hogy a hosszú évek munkája végre
beérni látszik. Egyre többen kezdik
megérteni azt, hogy az EU-nak válaszol-
nia kell 50 millió nemzeti kisebbséghez
tartozó polgárának, meg kell győznie
őket arról, hogy odafigyel a helyze-
tükre” – jelentette ki Sógor Csaba. Az
erdélyi képviselő a hétfő esti vitában el-
mondta: őszintén reméli, hogy e jelentés
elfogadásával ösztönözni lehet az Euró-
pai Bizottságot arra, hogy odafigyeljen
a nemzeti kisebbségek problémáira, a
proaktív magatartásra, hiszen a rendel-
kezések figyelmen kívül hagyásával a
teljes Európai Parlament tekintélye
szenvedhet csorbát.

Az RMDSZ-es képviselő szerint na-
gyon fontos, hogy végre uniós doku-
mentum kimondja: a kisebbségek
problémáinak megoldása során szükség
van a kisebbségek jogainak védelmére
vonatkozó minimumnormák megállapítá-
sára. Véleménye szerint hasonlóképpen
fontos, hogy a szövegben tételesen szere-
pel: elő kell mozdítani e közösségek teljes
mértékű egyenlőségét a gazdasági, társa-
dalmi, politikai és kulturális élet minden
területén. A jelentés ugyanakkor felszó-
lítja a Bizottságot, hogy állapítson meg
szakpolitikai normát a kisebbségek vé-
delmére, mivel e csoportok védelme
része a koppenhágai kritériumoknak,
amelyek a tagállamokra is vonatkoznak.
Sógor Csaba szerint az is nagyon fontos,
hogy a tagállamokat a szöveg a jó gyakor-
latok cseréjére sürgeti, külön kiemelve,
hogy a közigazgatási átszervezéseknek
nem szabad negatív hatást gyakorolniuk a
kisebbségekre – áll az EP-képviselő iro-
dájának sajtóközleményében.

Sógor Csaba: Az EU végre kimondja 
a nyilvánvaló tényeket a nemzeti kisebbségekről



Tegnap benyújtotta lemon-
dását Brassai Zsombor az
RMDSZ Maros megyei elnöki
tisztségéből. Kelemen Hunor
szövetségi elnök megbízásá-
ból a tisztséget ideiglenesen
Péter Ferenc, az RMDSZ  me-
gyei politikai alelnöke, a
Maros Megyei Tanács elnöke
veszi át. 

Az RMDSZ Maros megyei szer-
vezete sajtóirodájának szerkesztő-
ségünkbe eljuttatott közleménye
szerint Péter Ferenc megköszönte
Brassai Zsombor tevékenységét, és
úgy értékelte, hogy „a Maros me-
gyei szervezetnek egy egészséges
belső önértékelést kell tartania
annak érdekében, hogy a választá-
son elért jó eredmények tükrében
méltó módon folytathassa érdek-
képviseleti munkáját”. 

A megbízott elnök a jövő év ele-
jén sorra kerülő rendkívüli tisztújító
közgyűlésig tölt be a tisztséget.  

***
Brassai Zsombor 2013 márciusa

óta vezette az RMDSZ Maros me-
gyei szervezetét. Korábban tizen-
két éven át volt a szervezet
ügyvezető elnöke Kelemen Atilla
mellett. Megválasztásakor a széles
körű konzultáció és a konszenzu-
son alapuló döntések hívének val-
lotta magát. 

Megválasztását követően Peti
Andrással, a marosvásárhelyi szer-

vezet elnökével közösen kezdte el
a marosvásárhelyi szervezet úgy-
nevezett „átszervezését”.  Ugyan-
csak az ő kezdeményezésére
tartottak 2015 őszén előválasztáso-
kat, hogy az összefogás jegyében
eldöntsék, ki legyen a marosvásár-
helyiek közös polgármesterjelöltje
a 2016-os helyhatósági választáso-
kon. A megméretkezésen Soós
Zoltán RMDSZ-es városi önkor-
mányzati képviselő, a Maros Me-
gyei Múzeum igazgatója, Portik
Vilmos, az Erdélyi Magyar 
Néppárt Maros megyei elnöke és
Barabás Miklós, a Civil Elkötele-
zettség Mozgalom aktivistája vett
részt. 

Blogbejegyzésében Brassai
Zsombor így vall önmagáról:
„1971-ben születtem Marosvásár-
helyen. Az első négy osztályt a 12-
es Általános Iskolában jártam ki,
majd az Unireában jártam további
hat évet (bevallom, ezek maradtak
a legemlékezetesebb éveim a gim-
náziumból és középiskolából!),
végül az utolsó két évet a MIU-ban
fejeztem be, elektrotechnika-auto-
matizálás szakon. Az érettségi ok-
levél megszerzése után 1990-ben a
kolozsvári Protestáns Teológiai In-
tézetbe iratkoztam református lel-
készképző szakra. 1993-ban Csiha
Kálmán püspök úgynevezett ex-
missziós lelkészi állásba nevezett
ki a Mezőpanit községhez tartozó

székelykövesdi református egyház-
községbe. Korábban, 1991-ben
Mezőbándon, majd 1993-ban Jed-
den végeztem helyettesítő szolgá-
latot. 2008-ban saját döntésem
alapján felmondtam lelkészi szol-
gálatomból. Időközben mentálhigi-
énés képzésen vettem részt, rövid
ideig filozófiát tanultam, illetve au-
todidakta módon szociológiával,
kommunikációelmélettel, herme-
neutikával és politológiával foglal-
koztam”. 

Közéleti tevékenysége: 1995-
ben kapcsolódott be az RMDSZ
munkájába, előbb mint a székely-
kövesdi helyi szervezet választmá-
nyi tagja, majd mint elnöke.
2000-ben az RMDSZ mezőpaniti
szervezetének listáján nyert önkor-
mányzati tanácsosi mandátumot.
2001-ben Kelemen Atilla felkéré-
sére elvállalta az RMDSZ Maros
megyei szervezetének ügyvezető
elnöki tisztségét. 2004-ben a szö-
vetség megyei önkormányzati lis-
táján nyert tanácsosi mandátumot,
amiről 2005-ben a református egy-
házkerület püspökének felszólítá-
sára le kellett mondjon. 2013-ig
megyei ügyvezető elnök volt,
2013. március 21-én a megyei köz-
gyűlés elnökké választotta.  2008-
ban képviselőjelölt volt Maros
megye 4-es számú egyéni válasz-
tókörzetében, 2016-ban a szenátori
listán indult. 

70 lejért is kapható olyan fa, amiért itt 120 lejt kérnek,
mások pedig attól tartottak, hogy ha már most haza-
viszik a fenyőt, mire eljön az ünnep napja, hullni kez-
denek majd a tűlevelek. 

A marosvásárhelyi bevásárlóközpontok parkolói-
ban már napok óta bőséges fenyőkínálat várja a vá-
sárlókat, itt – a piaccal ellentétben – sokan vásároltak.

A város Koronka felőli kijáratánál lévő Auchan par-
kolójában mutatós, vastag ágú normand fenyők közül
lehetett válogatni, különböző méretben, mindeniknek
69 lej darabja.  A szomszédos Praktiker áruház előtt
nagy halmokban álltak a fenyők, itt viszont már a
méret függvényében alakult az ár. Az 1,2-1,7 méteres
fákért 37 lejt, a 1,7-2,2 méteresekért 57 lejt, a 2-2,5
méter magas fenyőkért pedig 123 lejt kértek el. 

Lemondott elnöki tisztségéről 
Brassai Zsombor
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A kolozsvári táblabíróság el-
utasította Horváth Anna fel-
lebbezését, így az RMDSZ
politikusa továbbra sem lát-
hatja el kolozsvári alpolgár-
mesteri teendőit – közölte
keddi számában a Szabadság
című kolozsvári napilap.

Horváth Annát befolyással való
üzérkedéssel gyanúsítja, és október
11-én hatvan napra hatósági fel-
ügyelet alá helyezte a korrupcióel-
lenes ügyészség (DNA). Ennek a
kényszerintézkedésnek a hatvanna-
pos meghosszabbítása vált jog-
erőssé a táblabíróság hétfői ítélete
által.

Gáspár Szilágyi János, Horváth
Anna ügyvédje a Szabadságnak el-
mondta: a zárt ajtók mögött lefoly-
tatott tárgyaláson az ügyészek azzal
érveltek, hogy sérülne a közérdek,
ha Horváth Anna továbbra is gya-
korolná tisztségét. Hozzátette: a
végzés írásos indoklása titkos lesz,
akárcsak az, hogy a Román Hír-
szerző Szolgálat milyen nemzetbiz-
tonsági okokra hivatkozva szerezte
meg a jogot Horváth Anna hat hó-
napos titkosszolgálati megfigyelé-
séhez. E megfigyelés hozta
felszínre azokat az információkat,

amelyekre az ügyészség a korrup-
ció gyanúját alapozza. A DNA ko-
rábban azt közölte, hogy az
alpolgármester hatvan fesztiválbér-
letet fogadott el a júniusi választási
kampányban tevékenykedő önkén-
tesei számára egy ingatlanfejlesz-
tőtől, cserében pedig megsür-
gette számára a városházán 
építési engedély kiadásához szük-
séges jóváhagyások kibocsátá-
sát.

Az ügyvéd elmondta: nem tartják
megalapozottnak a hatósági fel-
ügyelet meghosszabbítását, mert a
tanúk kihallgatása megtörtént, és az
ügyészség semmilyen bizonyítékot
nem tudott felhozni arra, hogy az
alpolgármesteri tisztség gyakorlása
által bárkinek bármilyen érdeke sé-
rülne. Azt is hozzátette: a végzés
rendkívül negatívan érintette véden-
cét.

A hatósági felügyelet idején Hor-
váth Anna nem láthatja el az alpol-
gármesteri teendőket, nem
veheti fel a kapcsolatot az
ügyében érintett személyekkel,
rendszeresen meg kell jelennie
a hatóságok előtt, és az ügyé-
szek jóváhagyását kell kérnie,
ha külföldre akar utazni. (MTI)

Érvényben marad Horváth
Anna eltiltása

Klaus Johannis államfő megerősítette ked-
den, hogy ragaszkodik októberben nyilvá-
nosságra hozott feddhetetlenségi
feltételeihez, miszerint nem fog kormányala-
kítási megbízást kapni elítélt vagy bűnvádi
eljárás alatt álló politikus.

A parlamenti választások után tartott első sajtóér-
tekezletén Johannis egyúttal bejelentette, hogy a kor-
mányalakítás előkészítése érdekében szerdára
konzultációra hívja a parlamenti mandátumhoz jutott
pártokat.

Az államfő feddhetetlenségre vonatkozó üzenete a
győztes Szociáldemokrata Pártnak (PSD) szól, amely
vasárnap a voksok több mint 45 százalékát szerezte
meg. Liviu Dragnea pártelnököt, akit a szociáldemok-
raták szerint leginkább megillet a kormányfői tiszt-
ség, áprilisban két év felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélték a 2012-ben tartott, az akkori államfő leváltá-
sáról szóló népszavazással kapcsolatos korrupciós
perben.

Johannis hozzátette: éppen azért beszélt a feddhe-
tetlenségi feltételekről a választások előtt, hogy „ne
legyen vita erről” a voksolás után.

A választási kampány hajrájában a média felfe-
dezte: egy 2001-ből származó törvény is előírja, hogy
a bukaresti kormány tagjainak ne legyen priuszuk.
Újságírói kérdésre válaszolva Johannis tisztázta: a
törvény esetleges megváltoztatását „másodlagos”
kérdésnek tartja, a maga részéről akkor sem fog elte-
kinteni a miniszterelnök-jelölttel szemben megköve-

telt feddhetetlenségi feltételeitől, ha a parlament idő-
közben elhárítja Dragnea kormányfőjelöltségének
törvényi akadályát.

Arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy a PSD
körüli parlamenti többség esetleg felfüggeszti őt hi-
vatalából, az államfő azt válaszolta: nem fél semmi-
lyen törvényes politikai lépéstől.

A kormányalakítási konzultációk megkezdését a
választás hivatalos végeredményének közzététele
előtt szintén a PSD elleni támadásként értékeli a
román média. Dragnea ugyanis többször is jelezte,
hogy csak az új parlament alakuló ülése után készül
kormányalakítási tárgyalásokra menni az államfő-
höz.

Az egyeztetések időzítésének azért van jelentő-
sége, mert az alkotmány szerint az elnöknek csak
akkor kell minden frakciót kormányalakítási tárgya-
lásra hívnia, ha egyik párt sem szerzi meg a parla-
menti mandátumok több mint ötven százalékát. Ha
viszont van olyan frakció, amelynek egyedül is több-
sége van, akkor az államfő csak azzal a párttal kon-
zultálhat kormányalakításról, és nem teheti meg,
hogy más pártból jelöl miniszterelnököt.

A PSD még reménykedik abban, hogy pártja a ma-
radék szavazatok elosztása révén vagy a más pártok
jelöltjeként mandátumhoz jutó törvényhozók átcsá-
bításával átlépheti az 50 százalékot a parlament jövő
héten esedékes megalakulásáig, és így erősebb tár-
gyalási pozícióval a kezében járulhat az államfő elé.
(MTI)

Johannis ragaszkodik feddhetetlenségi
feltételeihez

A napokban a választás uralta a
közbeszédet. A magáncsevejt is per-
sze, ami természetes, hiszen senki
sem mondhatja, hogy valamilyen
formában ne befolyásolná életét a
társadalmi erőviszonyok alakulása.
Magam sem kereshetek mai jegyze-
temnek más témát, noha tudom,
sokan úgy érzik, torkig vannak a vá-
lasztási szóözönnel. Kérem, nézzék
el, hogy ilyesmivel traktálom önö-
ket, de kikívánkozik belőlem: bizony
jó érzés volt vasárnap este az ered-
mények láttán megfogalmazni ma-
gunkban: a honi magyar
közösségben mégis megvan a kellő
bölcsesség és életösztön, amikor
tényleg kell, az összefogás mellett
dönt. Igaz, most is nagyon sok volt
a hiányzó, de annyi szavazat össze-
gyűlt, hogy újra bizonyíthassuk:
számolni kell velünk ezután is. Bár-
mennyire is kívánnák egyesek, to-
vábbra se írhatnak le minket.
Ámbár ezt a szándékot az eltelt hó-
napokban ugyanvalóst megtapasz-
talhattuk. Épp azok részéről is, akik
a túlzó nacionalizmus eszközeit elő-
véve, a mostani választásokon or-
szágos vonatkozásban elsöprő
sikert arattak. Vagyis sok jóra tőlük
mi, magyarok ne számítsunk. Mégis
jó jel, hogy a kimondottan magyar-
ellenes tömörülések nem jutottak be
a parlamentbe. Ellenben a követ-
kező négy évben is figyelmet ér-
demlő létszámban lesznek ott
olyanok, akik szót emeljenek az ér-
dekünkben. A Maros megyei ma-
gyarságot képviselők mind újak,
ígéretes fiatalok, akik remélhetőleg
beváltják majd a hozzájuk fűzött re-
ményeket. Többet tudnak már a po-
litizálásról, mint a negyedszázaddal
ezelőtt indult elődeik, akik mond-
hatni a semmiből pottyantak a poli-
tika kellős közepébe, és ennek
dacára hamar kivívták maguknak
az elismerést a szenátusban, képvi-
selőházban és az érdekvédelmi szö-
vetség vezetésében is. Az ő
tapasztalataikat is hasznosítva,
immár szakosodva, a várható küz-
delmekre is lelkileg, szakmailag fel-
készülve futhatnak be hasonló

pályát a most indulók is. Nem lepne
meg, ha közülük is többen vezető
tisztségekben is bizonyíthatnák ké-
pességeiket a közeljövőben. Azt vi-
szont feltétlenül el kellene kerülni,
amit az eltelt évtizedekben a sajtó-
ban nemegyszer szóvá tettünk: mi-
közben kiváló vásárhelyi
politikusok harcoltak értünk az or-
szágos élvonalban, városuk, váro-
sunk magyar önkormányzati,
érdekvédelmi képviselete mind súly-
talanabbá vált. Az országos léptékű
csatározások annyira elapasztották
a fővárosba ingázók energiáit, ide-
jét, olyan mértékben irányították
egyébre a figyelmüket, hogy a ma-
rosvásárhelyiek gondjaira már nem
tudtak összpontosítani. Ezt a helyi
ellenlábasok kellőképpen ki is hasz-
nálták, amikor csak lehetett, igye-
keztek semmibe venni a kevésbé
tekintélyes és harcias magyar má-
sodvonalat. Ha erről megfeledke-
zünk, hasonló jelenségek könnyen
megismétlődhetnek. Miközben a la-
kosság, a létszámában csökkenő vá-
sárhelyi magyarság közérzete,
jogérvényesítése többnyire éppen a
helyi realitásokon áll vagy bukik. A
parlamentbe választott új embe-
reink a maguk területén, tágabb,
szűkebb környezetükben befolyásos
hangadókként, cselekvésre ösztönző
egyéniségekként lettek egyre ismer-
tebbekké, eddigi közösségükben
eleve hiányt hagynak majd maguk
után. Természetesen sok sikert kívá-
nunk nekik felelősségteljes új mun-
kakörükben, de jó lesz, ha időről
időre azt is eszükbe juttatjuk, hogy
nemcsak a nagypolitikában számí-
tunk rájuk, hanem itthon is. A jelek
szerint sötét erők mind több irány-
ból próbálják Marosvásár-
hely fejlődését, felemelkedését 
megakadályozni. Nem hiszem, hogy
csupán rémeket látnánk. Amennyi-
ben ilyen érzések megfordulhat-
nak helybeli lakosok fejében, már
ennyi indok is elég, hogy választott
képviselőink saját városuk ügyeire
is fokozottan odafigyeljenek, és
igyekezzenek hatni is azokra.
(N.M.K.)

Erről jut eszembeA bevásárlóközpontok parkolóiban olcsóbb
Fenyőmustrán jártunk

(Folytatás az 1. oldalról)



Kettős könyvbemutatónak adott otthont hét-
főn délután a Bernády Ház. Sebestyén Mihály
két új, a Mentor Könyvek Kiadó gondozásá-
ban megjelent könyvének ismertetésére ke-
rült sor telt házas közönség jelenlétében: a
szerző Marosvásárhely történeti kronológiá-
jának sorozatzáró, Időtár V/2. című munkájá-
ról, valamint a Penelopé ruhája című, az 
erdélyi zsidóság történetéről szóló tanul-
mánykötetéről hallhattak az érdeklődők. A
megjelenteket ifj. Király István üdvözölte, sor-
rendben elsőként pedig az Időtárról esett
szó: Sebestyén Mihályt a kötet szerkesztője,
Gálfalvi Ágnes kérdezte.  

– Az Időtár sorozat utolsó, állítólag befejező köte-
téről van szó, a másik kettő is igencsak fontos és tar-
talmas kiadvány. Keresztelő vagy búcsúztató-e ez? 

– Erre igazából nincs jó kifejezés, az idő végtelen
folyamat – válaszolta Sebestyén Mihály. – A sorozatot
valahol le kellett zárni, most ezt tekintem befejező kö-
tetnek. Általa azon adatokat pótolom, amik az előző-
ekből hiányoznak. A kiadó két részre tagolta a kötetet:
az időhatár a 19-20. század fordulója, a záró évszám
pedig 1944. A kutatások időközben sokat haladtak
előre, számos új részlet kiderült. Fontosnak tartottam,
hogy az első világháború éveit megosszam – azért,
hogy az olvasó tudjon arról, ami száz évvel ezelőtt e
városban történt. Sokak számára végzetes időszak volt
ez. A második világháborút megelőző esztendők is
fontosak számomra. Vakarcs Szilárd szerzett egy listát
azon üzletekről, amelyeket zsidó tulajdonosaik miatt
bezártak – ez a lista azért fontos, mert általa pontosan
felmérhetjük, hogy hány zsidó tulajdonban lévő üzlet
volt Marosvásárhelyen. 

– Ez egy pótkötet – ezeken az éveken már végigfu-
tottunk, de egy csomó adat kimaradt az előző könyvek-
ből. Az Időtár nagyon fontos része a helyi tudományos
kiadványoknak. 2009-ben jelent meg az első rész, azóta
megkerülhetetlenné vált a sorozat, amely Marosvásár-
hely és Erdély történetéről ma is használt adatokat tár
fel. A kötetnek van egy nagyon hasznos bibliográfiája
is, amely azt is jelzi, hogy a Sebestyén Mihály és mások
által a Népújságban közölt helytörténeti cikkek meny-
nyire fontosak: az említett bibliográfiába is bekerültek.

– Számomra az volt fontos, hogy a város lakosságát
arányosan szerepeltessem a kötetben. Vásárhely ese-
tében nem lehet csak egy etnikumról beszélni. E tekin-
tetben bőséges forrásunk van. Viszonylag örömteli,
hogy megújult a kisebbségkutatás ezen iránya. Immár
vannak e folyamatnak tanulmányozói Marosvásárhely-
től Amerikáig. Amikor az embert egy nemzetiségre íté-
lik, kötelességének érzi, hogy foglalkozzon a
származásával. Ma már ott tartunk, hogy az összefog-
lalók mellett léteznek részkutatások is, amelyek kereté-
ben újabb és újabb eredményekkel próbálkozunk, olyan
adatokkal, amelyek kiegészítik a képünket arról, hogy
mi is történt valójában. Ebben a kötetben, azon intézke-
dések mellett, amelyek egy polgári diktatúrába hajló
rendszerben megszülettek, azt is megmutattam, ami a
közösségen belül történt. Ami az Időtár felhasználását
illeti, az a kutatóra van bízva, nem szoktam megnézni,
hogy hányan idéztek tőlem. A bibliográfiával kapcso-
latban pedig megjegyezném, hogy nagyon érezzük egy
állandó marosvásárhelyi helytörténeti kiadvány hiányát.
A Népújság a maga efemer voltában e tekintetben nem
elég időtálló. Nagyszerű ugyan, hogy a lap megengedi
magának, hogy publikáljon ilyen jellegű cikkeket, de
ennél több kellene. Valószínűleg nincsen rá pénz, mert
szerkesztő akadna. A többi megyei lapban ilyenszerű
cikksorozat nincs is. A Népújság ebben élen jár.

Káli Király István a Penelopé ruhája című kötettel
kapcsolatosan szólalt fel, illetve kérdezte a szerzőt. –
A Penelopé ruhája című kiadvány a Nyúlgát az idő
ellen című, a polcokról régen elfogyott kötet újrakia-
dása. Az eredeti szövegből kiemeltünk és hozzá is tet-
tünk – így született a Penelopé ruhája című könyv. Az
eredeti tanulmánykötetet Sebestyén Mihály teljesen át-
szerkesztette, és e munka közben rájött, hogy a tanul-
mányok nem elégségesek ahhoz, hogy az olvasó
rátaláljon erre a témára. Lelkiséget kell belevinni:
ezért folyamodott az esszéíráshoz. Miért találtad fon-
tosnak a kötet lelki magját adó esszésorozatot?

– Amit a tanulmányokban elmesélek, az maga a
puszta történelem, amelyben események, helyszínek
vannak, ahol a magyar társadalom hozzáállása volt
fontos számomra. Ehhez képest az, amit most hozzá-
tettem, a példaszerű illusztráció. Miként látszik ez a
nagy történelem abban a világban, amely számunkra
fontos, hogyan tükröződik mindez az én családi múl-
tamban? Hiszen a családtörténeti vonatkozások általá-
ban rímelnek a nagy történelemmel. Az embert, az
emberi vonatkozásokat is meg akartam mutatni. Min-
denkinek ott vannak ezek a történetek az életében, és
ezeket le lehet írni. Ezen leírt történetek pedig Erdély
történetéről fognak szólni, és ez okból igencsak szá-
mottevőek. Fontos, hogy ezen emberek emlékezete át-
húzódjon a huszadik századra. A kérdés, amit a
kötetben boncolgatok, leginkább azt feszegeti, hogy
milyen volt az egykori erdélyi zsidóság? Nem voltak
kiváló elmék, egyszerű emberek voltak, akik együtt
éltek a többiekkel. A személyes történelmen keresztül
kap hitelt az általános történelem, illetve a családi tör-
ténelmen keresztül léphetünk be a nagy történelembe.

– A kiegyezés után lehetségessé vált a zsidóság
emancipációja, az a kérelme, hogy ismerjék el őket
magyarnak, 1989 után pedig te mondtad: most már
magyar vagyok. Mi történt Jókai és ‘89 között?

– 1895-öt követően, amikor a vallás tekintetében is
elismerték őket, az emancipáció jogilag sikeresnek
számított. Az Osztrák-Magyar Monarchia világában
szocializálódott a saját családom is, amelynek első
nyomaira 1774-ben bukkantam – ekkor már itt éltek
Marosvásárhely mellett, Várhegyen. A család ezen
része azóta is hihetetlenül keveset mozgott. Az apám
családja Galíciából jött, és a Mezőségen telepedtek le,
nagyapám a földreformig bérlő volt az Ugron család-
nál. A földreformot követően szinte mindenét elvesz-
tette, azóta a család nagy része Vásárhelyen él. A
nagyapám szerény és viszonylag megbecsült kereske-
dőként élt itt, még a nevét sem írta ki az üzletre. 59
éves korában Auschwitzban halt meg, nagyanyámmal
együtt. Apám orvos lett, majd Marosvásárhelyen egye-
temi tanár. Büntetésből orvostörténésznek tették, ami
mindig is szeretett volna lenni. Az öcsémmel együtt úgy
nőttünk fel, hogy tudtuk, kik vagyunk, és számomra a
magyar írás teljesen természetes volt. Elsőéves korom-
ban kezdtem el publikálni – akkor Bodor Pál volt a Gaál
Gábor Kör körvezetője. Természetes volt, hogy ma-
gyar körben, magyar emberekkel dolgozom. Ami
pedig 1989-et illeti: az akkori euforikus hangulatban,
december 24-én este Gálfalvi György az RMDSZ ala-
kuló gyűlésére hívott, és kihangsúlyozta: rám van szük-
ség. Ekkor éreztem igazán, hogy magyar vagyok.

Ami pedig a kisebbségi helyzetet illeti, ennek vele-
járója, hogy rossz időkben van jogvesztés, jobb időkben
pedig jogbővítés. Mi nem vagyunk már számottevő ki-
sebbség: néprajzi kuriózummá lettünk. A Penelopé ru-
hájának folyamatos szövése pedig amiatt van, hogy
vannak emberek, akikben nagy a sikertelenség, és ezért
mindig okolnak valakit – mondta a számos, részletgaz-
dag történetben bővelkedő beszélgetés során Sebestyén
Mihály. 

Amagas, sovány fiú nem csak régi tí-
pusú, fűzős korcsolyája miatt tűnt
fel a műjégpályán keringők töme-

gében. Fél kezével a korlátba kapaszkodva
próbált előre haladni, lassan, bizonytalanul,
mint akinek nehezére esik minden újabb
mozdulat. Olyan volt, mint egy színes, sebe-
sen pörgő szerkezet meghibásodott részecs-
kéje.

– Cseppet sem tartja a bokámat. Feladom
– kiáltotta oda aztán a mindegyre mellé ka-
nyarodó haveroknak, és visszatapogatózott
a bejárathoz. 

– Pedig én ezzel úgy „vágtam” a múltkor
– akarta jobb belátásra bírni az egyik barát,
de ő már biztonságba helyezte magát a
pálya mögötti székek egyikén, és gyors moz-
dulatokkal igyekezett megszabadulni a ve-
szélyesnek érzett lábbelitől. Így, közelebbről
ismerősnek tűntek a vonásai. Amikor észre-
vett, és rám köszönt, már biztos voltam
benne, hogy helyes a feltételezés, egy rég
nem látott  ismerősöm fia. Harmadikos le-
hetett, mikor utoljára találkoztam vele.

– Még mindig olyan jó matekes vagy? –
kérdeztem.

– Már nagyon nem – húzta el a száját. –
Mióta kiköltöztem mamához falura, nem

igazán van energiám a sulira. Tudod, az
ingázás... Egy héten többször is háromig
van órám, mire kiérek a buszhoz, fél 4.
Kinek van még kedve azután tanulni?  De
azért szeretem mamánál, ott legalább
csend van.

– Mikor költöztél ki?
– Három éve, még

hetedikben. Anyunak
akkoriban került egy
jó munkalehetőség
Németországban .
Azóta is ott van, egy kilencvenéves nénire 
vigyáz. Nagyon meg van elégedve, azt
mondja, a néni kedves, vicces, nem kell for-
gatni, pelenkázni, és szellemileg is egészen
friss. Anyu főz, mos rá, délutánonként, ha
olyan az idő, kiviszi sétálni, este beszélget-
nek, társasjátékoznak. Már első perctől
könnyen értekeztek, anyu ugyanis az iskolá-
ban tanult németet.

– Milyen gyakran jön haza?
– Kétszer volt csak azóta itthon. Az ünne-

pekre mindig jöhetne, mert olyankor ott van-
nak a néninél a gyerekei, és sokszor az

unokák, dédunokák is. De anyu nem az az
utazgatós típus. Ott megvan a külön szobája,
oda behúzódik, tévézik, pihen. A pénzt vi-
szont rendszeresen küldi. Amikor kiköltöz-
tem mamámhoz, vittem a számítógépem is.
Így hetente kétszer-háromszor beszélünk a
neten anyuval. 

– A garzonotok-
kal mi lett?

– Apám lakik
most csak ott. Jobb
is így neki, úgyis

mindig azon „depizett”, hogy nincs elég
élettere. Meg sem fordult a fejemben, hogy
vele maradjak, miután anyu elment, és per-
sze ő sem marasztalt. Vasárnaponként
még ki-kijön mamához, együtt ebédelünk,
de az is előfordult, hogy hetekig felénk
sem nézett. Mama egyébként mindent
megtesz, hogy a kedvemben járjon, most
is adott a nyugdíjából, hogy bejöhessek a
városba szórakozni a haverokkal. De nem
szeretem szórni a pénzt, ezért sem bérel-
tem korcsolyát. Az egyik haverom azt
mondta, ideadja a bátyjáét, igaz, hogy kicsit

régi, de nem lesz nehéz menni vele. Hát, nem
pont ilyenre számítottam. Nem is baj, úgy-
sem volt nagy kedvem a jégen bénázni, in-
kább csak a társaság kedvéért jöttem.
Később majd úgyis beülünk valahova,
iszunk egy jó meleg teát. 

– Hogyan töltöd idén a karácsonyt?
– Van az udvarunkon egy kicsi fenyő, azt

mamával feldíszítjük, aztán templomba me-
gyünk. Az istentisztelet után megvacsorá-
zunk. Később mama lepihen, én meg leülök
a számítógép elé. A haverokkal gyakran ké-
szítünk kis filmeket utazásról, családról,
meg mindenről, ami fontos nekünk. Én pél-
dául a kutyámról szoktam. A videókat feltölt-
jük a youtube-ra, „kommentáljuk”. Nekem
ez a kedvenc szórakozásom... Az az álmom,
hogy egyszer híres „videós” leszek. A pénz-
ből, amit keresnék, elvinném mamát egy ten-
gerparti nyaralásra. Magamnak meg vennék
egy autót. Akkor a várost is közelebb érez-
ném. 

Időközben véget ért a másfél órás jégtánc,
a takarítók nagy lapátokkal indultak a mű-
jégpálya felé. Beszélgetőtársam gyorsan el-
köszönt, aztán felkapta a hátizsákját. A
pálya szélén várta a jégköröket szakadatla-
nul rovó, vidám fiúkat.
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Magyarörmény Élő Örökség 
Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége új sajtóterméket jelentet meg

Erdélyben, a Magyarörmény Élő Örökség című negyedévi folyóiratot. A
lap Marosvásárhelyen készül, de átfogja az egész Erdélyben működő ma-
gyar örmény szervezetek, csoportok – gyergyószentmiklósi, csíkszépvízi,
székelyudvarhelyi, csíkszeredai, maroshévízi, marosvásárhelyi, erzsébet-
városi, szamosújvári – településeit. Az erdélyi magyar örmények szerve-
zeti életét, eseményeit, kultúráját, gasztronómiai hagyományait, múltját
és jelenét bemutató, jövőjét körvonalazó hírlapot Erdély több településén
is bemutatják. Marosvásárhelyi bemutatására december 15-én, csütörtö-
kön délután 5 órai kezdettel kerül sor a Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. Tisztelettel és szeretettel meghívják és várják az
érdeklődőket az eseményre, amely szeretetvendégséggel zárul.

Bartók-emlékrendezvény 
A Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia de-

cember 15-én Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmával em-
lékrendezvényt szervez. 16 órakor megkoszorúzzák Bartók Béla köztéri
szobrát, majd 18 órakor a Kultúrpalota első emeletén leleplezik Ziegler
Mártának, Bartók első feleségének az emlékplakettjét. 19 órától a nagy-
teremben rendkívüli hangverseny lesz, amelyre a 10-es számú hangver-
senybérlet érvényes. A műsorban: Bartók Béla: Erdélyi táncok, 3.
zongoraverseny, illetve Két kép, valamint Cornel Ţăranu: In memoriam
Bartók című szerzeménye hangzik el. Vezényel: Alexandre Myrat Fran-
ciaországból, közreműködik ifj. Csíky Boldizsár zongorán és Aurel Marc
oboán. 

Pályán kívül

Kettős könyvbemutató a Bernády Házban
Időtár és Penelopé

Tizenhárom kutatócsoport 
pályázott 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) és a Studium-Prospero
Alapítvány idén második alkalom-
mal hirdette meg kutatási pályázatát
a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem oktatói
számára. Ennek keretében kísérleti
és klinikai orvostudomány, gyógy-
szerészet és fogorvoslás területével
foglalkozó kutatásokat támogatnak
pályázatonként legtöbb 10 ezer eu-
róval. A december 5-i leadási határ-
időig 13 kutatócsapattól érkezett
pályázat. A csapatokat összesen 63
személy alkotja, amelyből 47 orvos,
kilenc gyógyszerész, négy diák és
három mérnök.  A kutatási pályá-
zatra a MOGYE magyar tagozatá-
nak főállású, óraadó és potenciális
jövőbeni oktatói jelentkezhettek,
minimum négy, maximum hat tag-
ból álló kutatócsoportokban, egye-
temi adjunktusi vagy előadótanári
rangú kutatásvezetővel. A tagok kö-
zött kötelezően lennie kell legalább
egy doktorandusnak vagy diáknak.

A 13 kutatócsoport által igényelt
összeg összesen 117.274 euró. A
kutatási pályázat keretében rendel-
kezésre álló keret 50 ezer euró, il-
letve szükség esetén lehetőség van
10 ezer eurós pótlásra, így a tavalyi
évhez hasonlóan idén is hat-hét ku-
tatási pályázatot tud támogatni a

Magyar Tudományos Akadémia és
a Studium-Prospero Alapítvány. A
támogatás odaítéléséről az MTA,
valamint a Studium-Prospero Ala-
pítvány által létrehozott elbíráló bi-
zottság dönt, január 12-ig hirdetnek
eredményt. A pályázat időtartama a
szerződés megkötésétől kezdve 18
hónap.

A Studium-Prospero Alapítvány
2015-ben három évre szóló együtt-
működési keretmegállapodást kö-
tött a Magyar Tudományos
Akadémiával. Ennek keretében hir-
dette meg tavaly először és idén
második alkalommal a kutatási pá-
lyázatot a MOGYE oktatói szá-
mára. A pályázat elsődleges célja a
tudományos kutatói tevékenység tá-
mogatása a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem ma-
gyar tagozatának oktatói körében. A
kutatómunka anyagi hátterének biz-
tosításán túl a pályázat további 
célja elősegíteni az oktatók szakmai
és tudományos fejlődését, akadé-
miai és szakmai státusának erősö-
dését, a magyar tagozat intézeten
belüli építkezését.

A kutatási pályázat a Bethlen
Gábor Alap és a magyar kor-
mány Nemzetpolitikai Állam-
titkárságának támogatásával va-
lósult meg. 

Kaáli Nagy Botond



Milliárdosok a globális felmelegedés ellen

Szerkesztette: Benedek István

Határozatot fogadott el csü-
törtökön a kormány az euró
bevezetését irányító bizott-
ság összetételéről. A döntés
értelmében a minisztérium-
közi bizottságot a kormányfő
vezeti majd elnöki minőség-
ben, a két alelnöki funkciót
pedig a pénzügyminiszter és
a Román Nemzeti Bank kor-
mányzója fogja betölteni.

Az Agerpres hírügynökséghez
eljuttatott közlemény értelmében a
határozat azt is szabályozza, milyen
módon képviseltetik majd magukat
az illetékes közintézmények az eu-
róövezethez való csatlakozást lebo-
nyolító testületben.

A közlemény szerint 2017 áprili-
sában készül el az euró bevezetésé-
nek ütemterve, ennek kidolgozása
a minisztériumközi bizottság fel-
adata lesz. A bizottságban a követ-
kező intézmények képviseltetik

magukat: a miniszterelnöki kancel-
lária, a pénzügyminisztérium, a
Román Nemzeti Bank, a gazdasági
és kereskedelmi minisztérium, 
a regionális fejlesztési miniszté-
rium, a nyilvános konzultáció és tár-
sadalmi párbeszéd minisztériuma, a
külügyminisztérium, a munka- és
családügyi minisztérium, a tan-
ügyminisztérium, az Országos Sta-
tisztikai Intézet, az Országos
Előrejelzési Bizottság és a Verseny-
tanács.

Meghívottként részt vehet a tes-
tületben az államelnöki hivatal, a
Román Akadémia, az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság, a szak-
szervezeti szövetségek és
patronátusok, valamint a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének
egy-egy küldöttje is.

A bizottság a civil társadalom be-
vonásával is közvitákat szervez
majd. (Agerpres)

Az Európai Unió tagállamainak
mezőgazdasági miniszterei politikai
állásfoglalást fogadtak el hétfőn
egyebek mellett a tisztességtelen
forgalmazói magatartások vissza-
szorításáról – közölte a Földműve-
lésügyi Minisztérium (FM) az
MTI-vel kedden.

A tárcavezetők kiálltak amellett,
hogy az Európai Bizottság a jövő év
folyamán tegyen olyan javaslatot,
ami uniós szinten sikerrel veszi fel a
harcot a tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlatokkal szemben.

Gulyás Andrea közigazgatási ál-
lamtitkár, a magyar delegáció veze-
tője a közlemény szerint elmondta:
a V-4-ek szintjén és az uniós fóru-
mokon is végig támogatták a kezde-
ményezést, a kormány határozottan
kiáll a gazdálkodók védelmében.
Magyarországon évek óta törvény

szabályozza a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékek vonatkozá-
sában a tisztességtelen forgalmazói
magatartást – hangsúlyozta.

A közleményben kiemelte: a
megtett intézkedéseken túl tovább
kell javítani a gazdák élelmiszer-el-
látási láncban betöltött helyzetét, hi-
szen ők a legkiszolgáltatottabbak. A
tárca álláspontja szerint az áringado-
zások miatti kockázatot igazságo-
sabban kell viselniük az ágazati
szereplőknek, emellett növelni kell
a piacok átláthatóságát.

Az Európai Bizottság által tavaly
életre hívott, magyar részvétellel
működő mezőgazdasági piacokkal
foglalkozó szakértői csoport novem-
berben hozta nyilvánosságra jelen-
tését a témában, amely ajánlásokat
fogalmaz meg a gazdák helyzetének
stabilizálása érdekében. (MTI)

Kiálltak a gazdák mellett az uniós
mezőgazdasági miniszterek

A Microsoft-alapító Bill Gates vezetésével amerikai,
brit, szaúdi, kínai milliárdosok fognak össze a globális
felmelegedés ellen és egymilliárd dollárt fektetnek be az
úgynevezett tiszta energiába – jelentették be hétfőn.

Bill Gates közleményében tudatta, hogy a csoport
egymilliárd dollárt kíván befektetni az úgynevezett
tiszta energia kutatásába és alkalmazásába. A milliár-
dosok így kívánnak hozzájárulni a globális felmele-
gedés elleni küzdelemhez. A csoport tagjai között van
Mark Zuckerberg, a Facebook alapító-elnöke, Jeff
Bezos, az Amazon alapító-elnöke, Soros György be-

fektető, a brit Richard Branson, a Virgin alapítója, a
szaúdi Al-Valíd bin Talál herceg és a kínai informati-
kai óriás, az Alibaba létrehozója, Jack Ma. A Bloomberg
és a Forbes becslései szerint a csoport tagjainak össze-
sen mintegy 170 milliárd dolláros vagyonuk van, s
ebből áldoznak egymilliárdot az úgynevezett zöld ener-
giaforrások felkutatására. A kutatások a közlekedéstől
a mezőgazdaságig több ágazatot érintenek majd.

„Nyitottak vagyunk mindenre, ami lehetővé teszi
az olcsó  és tiszta energia előállítását” –  szögezte le
Bill Gates. (MTI)

A marosvásárhelyi Bernády
Házban az RMDSZ Nőszerve-
zete november 14-ei vendég-
előadója, Bagoly Ildikó
humánerőforrás-fejlesztési
pályázati tanácsadó lazán és
érthetően kalauzolta el a je-
lenlévőket a pályázatírás
szerteágazó témakörében.
Közvetlen előadásmódjával
próbálta meggyőzni a hallga-
tóságot arról, hogy bárkiből
lehet pályázatíró.

„Amikor tíz évvel ezelőtt megír-
tam az első EU-s pályázatomat,
igazságtalannak éreztem, hogy el-
utasították. Soha nem fogom elfelej-
teni, amint a hibát a körülmé-
nyekben kerestem, az értékelőkben,
a rendszerben, a felsőoktatási intéz-
ményben. Azok, akik most vágnak
bele a humánerőforrás-fejlesztési
projektek tervezésébe, a pályázásba,
sokkal jobb helyzetben vannak, mint
én voltam kezdőként, tíz éve. Ma
már sokkal több a sikeres pályázó, a
megvalósított projekt, a felhalmozott
és megosztott tudás, az információ-
forrás” – mondta a szaktanácsadó.
Amint felvezetőjében kifejtette, a
projekttervezést és a pályázatírást
sem könyvekből, sem pár órás kép-
zéseken nem lehet elsajátítani,
hanem a többi szakmához hason-
lóan „csinálva”, amiben nincs
semmi ördöngösség, csupán meg
kell találni azokat a kompetenciá-
kat, amelyeket a mindennapi munka
során ki-ki a saját szakterületén is
használ. A szaktanácsadó értekezé-
sében a humánerőforrás-fejlesztési
projektekről, pályázatokról is me-
sélt, sajátos módszeréről, amelynek
köszönhetően közel százszázalékos
sikerességgel írja az oktatási, kép-
zési, foglalkoztatási témájú pályáza-
tokat.  Mi a teendő pályázatírás
előtt? Kiből lesz jó pályázatíró? –
megválaszolt kérdések sokasága
hangzott el pergő ritmusú értekezé-
sében. A projektmenedzsment fo-
galmának kérdéskörét is alapos
részletességgel járta körül, és jó
volt magyar nyelven hallgatni a
szakkifejezéseket.
A projekt és a pályázat fogalma

Amint az est során több ízben is
nyomatékosította, a projekt vala-

minek az előrevetítése, tervezés,
nem pedig végrehajtás. Az építé-
szethez hasonlította, egy tevé-
kenység megszervezését célzó
elképzeléshez, melynek főbb
szakaszai vannak: a tervezés,
megvalósítás, értékelés, fenntartha-
tóság.

Hangsúlyozta a projekt és a pá-
lyázat fogalmát, amit sokan össze-
mosnak, a kettőnek a jelentése
azonban nem ugyanaz. A projekt
célorientált, realisztikus, felmér-
hető tevékenységi folyamat társa-
dalmi hatással, valaminek az
előrevetítése, a pályázat pedig
maga a pályázati dokumentum. A
projektet merész vállalkozásként
jellemezte, amelynek rengeteg előre
láthatatlan vetülete van, ugyan-
akkor egyedinek kell lennie. Az est
során elhangzott a csapatmunka
nélkülözhetetlensége a pályázatírás
során, ugyanis egyetlen személy
nem rendelkezhet a szükséges
adottságokkal, ezért a projektet
megvalósító szervezet munkatár-
sait be kell vonni a tervezésbe, a
terveket ugyanis nem a pályázatíró
fogja megvalósítani. Szó esett a pá-
lyázatírás során a csapatban részt
vevőknek leosztott szerepekről: az
álmodozó, kreatív alkotóról, a had-
vezérről, aki átlátja a szervezeti
stratégiát és annak megfelelően
mutatja az irányt, a csapat lelkéről,
aki motiválja a kollégákat a munka
során, a számok embere készíti a
költségvetést, árajánlatokat kér,
számol és újraszámol, a szövegíró,

aki jól strukturált, mellébeszélés
nélküli szöveget tud úgy írni, hogy
az álljon benne, amit az értékelő
keres. A dokumentáló pedig szak-
szerűen összerakja a több száz ol-
dalas pályázati dokumentációt. Az
előadó megosztotta a jelenlévőkkel
azt a három tanácsot is, amiket –
mint mondta – ha pályakezdőként
ismer és alkalmaz, sok kellemet-
lenséget elkerülhetett volna. Pályá-
zatíróként el kell fogadni, hogy a
támogatók céljai fontosabbak a
saját céloknál. Ezért egy projekt
legfontosabb kiindulópontja a
szükséglet, egy meglévő problémá-
nak a megoldása, amelyre igény
van, nem csupán egy ötlet. A pályá-
zat ne a mellébeszéléstől legyen
hosszú, hanem a megvalósítási
részletektől. Fontos elolvasni az ér-
tékelési szempontokat, mert a pá-
lyázat az értékelőt kell meggyőzze,
ezért arról a szintről kell kiindulni,
ahol vagyunk, és lépésről lépésre
haladni.

Az előadás keretében elhangzott
a marosvásárhelyi Nőszervezet ve-
zetőségének azon szándéka, hogy
januártól mindazok, akiket érdekel
a pályázatírás, kéthetente  talál-
kozhatnak és gyakorlati tanfo-
lyamszerűen egy-egy ötletet
kidolgoznak Koreck Mária irányí-
tásával. Az érdeklődők január 10-
ig jelezhetik részvételi szándékukat
a noszervezet@rmdszmarosvasar-
hely.ro e-mail-címen vagy a 0722-
318-605-ös telefonszámon, Koreck
Máriánál.

Bevezetés a projektmenedzsment világába
Kedvcsináló nőknek
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Megvan az euró bevezetését 
felügyelő bizottság összetétele

Szer Pálosy Piroska

Szélsőséges olajár-ingadozások korszaka következik
Az olajpiac a szélsőséges
áringadozások egy új kor-
szaka előtt áll, a következő
évtizedre ugyanis nagyon bi-
zonytalanok a kereslet-kíná-
lati kilátások – mondta el
Varró László, a Nemzetközi
Energia Ügynökség (IEA) ve-
zető közgazdásza a Budapest
Energy Summit konferencián
az IEA World Energy Outlook
2016 tanulmány bemutatóján.

Rámutatott: az elmúlt két évben
az olajárak összeomlottak és erre az
olajipar a beruházások soha nem lá-
tott mértékű visszafogásával rea-
gált. Amennyiben egy kínálati
hiány a beruházások elmaradása
miatt alakulna ki, azt gyakorlatilag
szinte csak az amerikai palaolaj-ter-
melés lennek képes helyettesíteni,
amelyet viszont nem lehet tetszőle-
ges mértékben fokozni. Ez pedig

szinte biztos recept a piaci volatili-
tás kialakulására. Az elmúlt hu-
szonöt évben a szén járult hozzá a
legnagyobb mértékben a világ ener-
giaellátásához – és ez most sincs
másképpen. Az IEA prognózisa a
szén és az olaj szerepének „csekély
mértékű” növekedését vetíti előre
az elkövetkező évekre.

Jelenleg az olaj részaránya a globá-
lis energiamixben növekszik –
mondta Varró László. Az elmúlt negy-
ven évben csökkent ugyan, de két éve
emelkedik. És ebben nem lehet elte-
kinteni a Közel-Kelet szerepétől. A
közel-keleti olajforrások világpiaci ár-
szabályozó szerepe – minden ellen-
kező állítással szemben – messze
felülmúlja az amerikai palaolaj-terme-
lés szerepét. Az ellátási biztonság
szempontjából pedig a Közel-Kelet
továbbra is ugyanúgy szolgálhat meg-
lepetésekkel, mint ahogy eddig.

Az olaj iránti világpiaci kereslet
számottevő csökkenésére nem lehet
számítani a következő években.
Már csak azért sem, mert az a terü-
let, amire az elektromosítás a legna-
gyobb hatással lehet, a közlekedés,
az olajkeresletnek csak a negyedét
teszi ki. Az elektromos járművek-
nek pedig csak tíz-tizenöt éves táv-
latban lehet viszonylag számottevő
hatása az olajkeresletre, a követ-
kező öt évben még semmiképpen
sem. Az elektromos autók jelenleg
legfeljebb napi 15 ezer hordó olajat
váltanak ki a világpiac keresleti ol-
dalán. Ehhez képest egy politikai
intézkedés, például az OPEC-tagok
megállapodása napi 1,2 millió hor-
dóval csökkenti a világpiaci kínála-
tot januártól.

A földgázipar viszont gyökeres
átalakuláson megy át és szerepe az
energiaellátásban rohamosan nö-

vekszik. A cseppfolyós földgáz
megjelenése egy „második földgáz-
forradalmat” vezet be. Már csak
azért is, mert – ellentétben a csök-
kenő olajipari beruházásokkal – a
jövő LNG-termelő és -elosztó inf-
rastruktúrája már jórészt elkészült
vagy építés alatt áll.

Az igazi energiaipari forradalmat
azonban az elektromos energia
hozza el. Tavaly például jóval több
szél-, nap- és vízenergia áramter-
melő kapacitást kapcsoltak a háló-
zatra, mint amennyivel az
áramkereslet növekedett. Elmond-
ható tehát, hogy az áramkereslet nö-
vekedését már lehetséges kizárólag
megújítható forrásokból fedezni. Az
elektromos energia azonban mind-
össze alig felét teszi ki a globális
energiafelhasználásnak. A nukleáris
energia korszakának pedig egyálta-
lán nincs vége, ahogy azt sokan

vélni szeretnék – mutatott rá Varró
László. Kína negyedévente helyez
üzembe egy új atomreaktort, Orosz-
ország pedig 36 új reaktor építésére
kötött szerződést világszerte. Hang-
súlyozta: a kitűzött globális dekar-
bonizációs célokat nukleáris
energia nélkül semmilyen forgató-
könyv szerint nem lehet teljesíteni.

A Nemzetközi Energiaügynök-
ség (IEA) megalapozott feltevések-
ből kiindulva igyekszik felvázolni az
energiaipar helyzetének várható ala-
kulását az elkövetkező évtizedekre. A
feltételezések egy része technológiai,
más része pedig politikai természetű. A
politikának mindig is mélyreható kö-
vetkezményei voltak és lesznek az
energiarendszerre nézve, ráadásul fo-
lyamatosan változó módon, időnként
kedvező, időnként kedvezőtlen kö-
vetkezményekkel – hívta fel a fi-
gyelmet Varró László. (MTI)



Végigolvasva a Marosvásárhelyi
Hitvallás szövegét, akár meg is le-
pődünk azon, hogy annak nincs
semmiféle összefoglaló jellege.
Nem pontokba szedett, részletes,
minden teológiai területre kiterjedő
eligazítást ad Isten igéje tanításáról,
hanem csak az úrvacsorával foglal-
kozik. Jogos-e akkor a református
egyház első alapvető hitvallás irata-
ként tekintenünk rá? Igen, jogos. Ez
az első jele annak, hogy az erdélyi
protestáns lelkészek megalkották a
későbbi református egyház egyik
igen lényeges alapiratát.
Út a Marosvásárhelyi Hitvallás felé

Az erdélyi protestantizmuson
belül a 16. század második felében
megsűrűsödtek a hitviták. Ezeket
lehetővé tette Erdély felszabadítása
a Habsburg uralom alól 1556-ban,
mert megszűnt az idegen uralom
által támogatott ellenreformáció. Az
utána következő évek hitvitái során
felgyorsultak a Marosvásárhelyi
Hitvallás megalkotása irányában
tett lépések. Ebben a korszakban az
erdélyi reformáció nemzetiségi tö-
résvonalak mentén hasadt ketté.
1556-ban a szász és magyar lelké-
szek még egyetlen reformátori kö-
zösséget képeztek. Ez az egység
rövidesen megbomlik, mert a szász
lelkészek megmaradnak a Luther
tanítása mellett, a magyarok pedig
Melanchton Fülöp úrvacsorai tana
mentén haladva egyre inkább a
svájci tanok felé kezdtek közeledni.
Ennek az első lépése az volt, hogy
a magyarok közül néhányan a
Zwingli Ulrich túlracionalizált úr-
vacsorai nézetét kezdték vallani.

Az elkülönülés első nyoma a
szász reformátorok 1557. január 13-
án tartott nagyszebeni zsinata, me-
lyen egyrészt hitet tettek Luther
Márton tanítása és a szászországi

egyház rendtartásának megőrzése
mellett, másrészt szigorúan elítélték
Zwingli Ulrich, Johannes Oecolam-
padius és Kálvin János tanítását. Fél
évre rá, az év június 13-án újabb
zsinatot hívtak össze Kolozsvárra,
hogy a svájci tanok irányába fordult
néhány magyar lelkésztársuk (Kál-
máncsehi Sánta Márton, Szegedi
Lajos, Petek Lőrincz és Kolozsvári
Krispus Bálint) fölött ítéletet mond-
janak. A zsinat döntésében elma-
rasztalta Kálmáncsehit, eretneknek
kiáltotta ki a magyar lelkészeket,
zwingliánus úrvacsoratanuk ellen
pedig külön hitvallást adott ki, ki-
mondva, hogy a sákramentumok
magyarázatára nézve a wittenbergi
egyház értelmezését tartják iránya-
dónak. Itt még a magyar és szász re-
formátorok közösen lépnek fel a
zwingliánusok tanai ellen, amire
utal a hitvallás címe is. Abban az
áll, hogy a hitvallást Alsó-Pannónia
és Erdély mindkét nemzetbeli lelké-
szei vetették papírra.

A következő közös lépés 1558.
május 1-jén történt a tordai zsina-
ton, ahol a zsinat Stancarus mellett
Kálmáncsehi tanait is visszautasí-
totta. Néhány napra rá viszont
Dávid Ferenc, a magyar és szász re-
formátorok közös püspöke lemon-
dott, és arra kérte a szász
testvéreket, hogy béküljenek meg a
más nézeteket valló magyarokkal.
Jelzés volt ez arra is, hogy Kálmán-
csehi munkássága nem izolált eset
volt, és nem csak a már említett né-
hány magyar reformátor elszigetelt
ügye maradt. A megbékélésre május
18-ra újabb zsinatot indítványoztak
és hívtak egybe, amelyen viszont
nem született semmiféle megegye-
zés, mert a szász atyafiak továbbra
is szigorúan megmaradtak a korábbi
tanításuk mellett, és semmi áron
nem voltak hajlandók engedménye-
ket tenni. Ezen a ponton Erdélyben
meghatározóvá vált ama egyetlen
vitatétel az úrvacsorai jelenlét taná-

ról. A zsinatot nemsokára megbe-
szélés követte Nagyváradon, ame-
lyen már csak magyar lelkészek
vettek részt, szám szerint nyolcan
(köztük Dávid Ferenc és Mélius
Péter), akik külön hitvallást fogal-
maztak meg az úrvacsoráról: A ko-
lozsvári egyház lelkészeinek és az
erdélyi egyházakban helyesen tanító
több lelkészeknek az Urvacsoráról
szóló helyes értelmök védelmére,
amely azonban nem maradt fenn. A
soron következő esemény már az
1559. évi marosvásárhelyi zsinat,
amelyen a későbbi református egy-
háznak nemcsak az első hitvallási
irata született meg, de úgy tűnik,
hogy az első nem hivatalos zsi-
nata is.
A zsinat és Hitvallás

1559. november 1-jén Marosvá-
sárhelyre gyűlt össze az erdélyi ma-
gyar reformátorok azon csoportja,
amely az úrvacsora kérdésében
mást vallott, mint a szász lelkészi
közösség. Az itt megfogalmazott
úrvacsoratan már néhány éves, sőt
évtizedes fejlődési múltra tekint
vissza. Megalkotásából jelentős
részt vállalt Dávid Ferenc, Heltai
Gáspár Erdélyből, illetve Mélius
Péter és néhány lelkésztársa a Ti-
szántúlról. A közös munka megelő-
legezte, sőt megteremtette a
hagyományát a két térség együtt
gondolkodásának és együttműködé-
sének, amely közös irányú teológiai
fejlődést eredményezett. Jelzi to-
vábbá azt, hogy igény merült fel a
teológiai továbblépésre. A reformá-
tori tanfejlődés szükségszerű to-
vábbfejlesztésére a lutheri teológia
mentén nem adódott lehetőség.
Egyetlen kitörési pontként a me-
lanchtoni teologizálás kínálkozott,
amelynek mentén elindulva jutottak

el a marosvásárhelyi zsinat hívei a
svájci teológiához, ennek pedig a
bullingeri-kálvini úrvacsorataná-
hoz. Meggyőződésünk, hogy Me-
lanchton higgadtsága tartotta vissza
őket attól, hogy továbblépjenek
Zwingli szélsőséges és túlracionali-
zált álláspontjáig.

A Hitvallás néhány oldalas szö-
vegét Heltai Gáspár publikálta 1559
őszén Kolozsvárott; sokáig lappan-
gott, mígnem 1878-ban Fraknói Vil-
mos rábukkant Kassán az egyik
könyv fedelében. A megszövegezés
Mélius munkája, ugyanis nyelve-
zete magyar fordulatai ismétlődnek
a Debrecenben elmondott prédiká-
cióiban vagy kiadott munkáiban, de
Bucsay Mihály véleménye szerint
az sincs kizárva, hogy Kopácsi Ist-
ván volt a hitvallás megszövege-
zője. A négy évvel később
Heidelbergben kiadott német fordí-
tást feltételezhetően Dávid Ferenc
vagy/és Heltai Gáspár készítette,
esetleg valamelyik Heidelbergben
tanult tudós lelkész. Mindenképpen
figyelemre méltó, hogy épp ott je-
lent meg németül, ahol napvilágot
látott néhány évvel később a refor-
mátus egyház egyik alaphitvallása,
a Heidelbergi Káté, és ahol nemso-
kára elfogadták a II. Helvét Hitval-
lást, amely megteremtette az
európai protestantizmus hitvallási
egységét. A Heidelbergi Káté úrva-
csorai tanításának és a Marosvásár-
helyi Hitvallásnak az egybe-
vetéséből kiderül, hogy a két hitval-
lást egy tőről metszették. Nem iga-
zán beszélhetünk arról, hogy
hatással volt a káté úrvacsorai taní-
tásának megszületésére, de arról
igen, hogy a kettő között nincs teo-
lógiai ellentét, mindkettő egységes
dogmatikai közegből nőtt ki, és
egymást szerencsésen kiegészítik.
Erre a választ a két térség azonos te-
ológiai fejlődése adja meg, amely
Erdélyben is és Heidelbergben is 
a melanchtoni teológia mentén in-
dult el.

Az erdélyi magyar lelkészi kö-
zösség teológiai fejlődése a század
közepe táján a svájci tanítás irá-
nyába indult el, de Melanchton
mérsékelő hatására nem jutott el
Zwingli tanításáig, hanem megma-
radt Luther és Zwingli között, me-
lyet később kiegészített és
pontosított Kálvin úrvacsorataná-
ból. Most nézzük meg, a Hitvallás-
ban mely érvek támogatják ezt az
állítást. A hitvallás szövegében
gyakran jelentkezik a részesülés
szó, mely Melanchton kései taní-
tásának kedvenc kifejezése volt. A
vétel során ugyancsak sokszor

hangsúlyosan kerül elő a hit sze-
repe, illetve az úrvacsora emlékün-
nepély jellege, amit akár Zwingli
hatásának is lehetne tulajdonítani,
ha közben a Hitvallás szerzői nem
tennének kísérletet az úrvacsora ob-
jektivitásának védelmére azzal,
hogy kijelentik: az úrvacsora nem
csak puszta szertartás, ott valamiből
részesülünk, ti. Krisztus minden ja-
vaiból, amelyeket feltámadásával
szerzett. Ez pedig több mint a
Zwingli-féle tanítás. (…)

1536-ban a wittenbergi és a stras-
bourgi teológusok közeledni pró-
báltak egymáshoz, ami az úrvacsora
kérdését illeti. Wittenbergi Konkor-
dia név alatt állásfoglalást is adtak
ki, amelynek megszövegezése előtt
Martin Bucer és Wolfgang Capito
strasbourgi reformátorok teljes egé-
szében behódoltak Luther úrvacso-
ratanának, és csak a hitetlenek
evésének a tanítását nem fogadták
el. Luther szerint az úrvacsora a hí-
vőket annyira hatékonyan táplálja
az örök életre, mint a hitetleneket az
örök kárhozatra. Ezért kell igen ko-
molyan venni mindenkinek az úrva-
csorát. Tekintsünk most a Hitvallás
szövegére: a hitlenek nem veszik
Christusnak szent Testét szent
Vérét, vagy másutt: tagodgyuk (ta-
gadjuk – szerk.), hogy a hitlenek
Christus Jesus Testét vegyék, me-
gint másutt: Azzért a hittetlenek a
Christus Jesus Testét nem vészik ál-
lattya szerint, és lélek szerént,
hanem csak a Christus Jesus testé-
nek és Vérének jeleit a bort és a ke-
nyeret. Világos és egyértelmű,
háromszori ismétléssel megerősített
álláspont a svájci tanok mellett.

Íme, csak néhány apró jel arra
nézve, hogy az erdélyi és a tiszán-
túli magyar reformátorok a refor-
mátus egyház hivatalos létrejötte
előtt már öt esztendővel ebben a hit-
vallásban letették a lutheránusoktól
megkülönböztető résztanításuk
egyik igen jelentős és szilárd alap-
kövét. A jég megtört, az utána kö-
vetkező hitvallások pedig biztos
alapként építhettek erre.

A Marosvásárhelyi Hitvallás
tehát az első jele annak, hogy a ma-
gyar lelkészi közösség egységesen
lépett fel a svájci tanok mellett,
ezzel pedig a hasonló tanítást
valló lelkészek tömörülésének
alaphitvallása lett. A hitvallás
emelkedett hangneme méltó bi-
zonyságtétel volt a felismert bib-
liai igazság mellett. Ez teszi örök
érvényűvé és méltóvá az utókor
tiszteletére. 

Az oldalt szerkeszti 
Ötvös József lelkipásztor
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A Marosvásárhelyi Hitvallás 
első bekezdése

Micsoda az Úrnak vacsorája?
Az Úr vacsorája (amint Szent

Pál szól) a Krisztus Jézus testével
és vérével való igaz részesülés,
mely részesülés lészen a kenyér-
nek és a bornak vevőjétől, hitnek
általa, mely hit az ígéretben a
Krisztus Jézust hozzákapcsolja, és
teljes reménységgel és bizodalom-
mal ragaszkodván ez ígérethez: az
én testem tiérettetek halálra ada-
tik, az én vérem tiérettetek kionta-
tik, részesül a Krisztus Jézussal és
minden javaival, melyeket szent
halálával és vére kiontásával
szerzett, tudniillik az örök bol-
dogsággal.

Dr. Buzogány Dezső 
teológiai professzor

500 éves a reformáció
A Marosvásárhelyi Hitvallás



A Legfelsőbb Bíróság nemrég
olyan határozatot hozott, amely a
közúti bírságok jegyzőkönyvének a
megfellebbezését annak megindok-
lásához köti. Amint a bírósági hatá-
rozatból kiderül, amennyiben
igazságtalannak tartunk egy bírsá-
got, amit a közúti rendőrök megál-
lapítottak, a törvény által előírt 15
napon belül bírósághoz lehet for-
dulni jogorvoslatért. A beadvány-
nak (plângere penală) azonban
tartalmaznia kell az indoklást is.
Vagyis meg kell fogalmazni azt,
hogy a kiállított jegyzőkönyv tartal-
mából mit kifogásol konkrétan a
megbírságolt személy, és azt alátá-
masztani. Ellenkező esetben nincs
esély arra, hogy a közúti esemény
jegyzőkönyvét kifogásoló személy
a  bíróságon pert nyerjen, illetve el-

veszítheti azon jogát, hogy a rend-
őrségi jegyzőkönyv ellen bármilyen
utólagos kifogást emeljen. Követ-
kezésképpen, míg eddig a törvény
lehetővé tette, hogy a benyújtott pa-
nasz indoklását 15 nap után fogal-
mazzák meg, a Legfelsőbb Bíróság
döntése nyomán az elkövetkezők-
ben egyik meghatározó elem lesz az
indoklás megléte vagy hiánya. A bí-
rósági döntés értelmében a rendőr-
ségi jegyzőkönyvek elleni
beadványoknak tartalmazniuk kell
az indoklást (motivarea plângerii) –
áll abban a 44-es számú határozat-
ban, melyet a 2016. évi 2551/1. sz.
ügyiratcsomó tárgyalása során hoz-
tak – olvasható a  http://legijurisp-
rudenta.com/atentie-decizie-iccj-im
portanta-materia-contraventiilor/
honlapon. (sz.p.)

A Maros Megyei Munkaügyi
Felügyelőség közleményben hívja
fel a közintézmények figyelmét
arra, hogy az érvénybe lépett 2016.
évi 877-es számú kormányhatározat
értelmében változott az alkalmazot-
tak nyilvántartásának a módozata. 

Ugyanakkor a törvények  egysé-
ges alkalmazása érdekében decem-
ber 8-án a Hivatalos Közlönyben
megjelent a 2016. évi  2263-as
számú rendelet, amely a személyes
adatoknak a központi jegyzékbe
való továbbítását szabályozza.
Mindaddig, míg az új informatikai
rendszer működésbe léphet, az ál-
lami alapokból javadalmazott alkal-
mazottak (mindenik kategória)
adatait a közintézmények/hatóságok
december 8-ától az M500-as forma-
nyomtatvány révén továbbítják.

Az előző hónap adatainak továb-
bítását a következő hónap 25-éig
kell megtenni. Ez alól kivételt
képez az elmúlt hónap, a november,
amikor a rendeletnek a Hivatalos
Közlönyben megjelent időpontjától
számított tíz nap áll rendelkezésre. 

A felügyelőség közleményében
arra emlékeztet, hogy az M500-as
formanyomtatványt elektronikus
úton kell beküldeni az e-
guvernare.ro platform révén. Az
M500-as formanyomtatvány és az
útmutatás megtalálható az 
ANAF honlapján az alábbi 
címsorra kattintva: http://static.
anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R
/500.html – áll az Eva Man főfel-
ügyelő és Klosz Péter jogtanácsos
kézjegyével ellátott közleményben.
(sz.p.p)

Az előző részben a Román Hír-
szerző Szolgálatról beszéltünk,
amely egy a romániai titkosszolgá-
latok közül. Amint elmondtuk, a
Román Hírszerző Szolgálat felada-
tai közé tartozik azon információk
gyűjtése, elemzése és felhaszná-
lása, amelyek Románia nemzeti
biztonságát veszélyeztetik. Ugyan-
akkor kötelessége az államtitok vé-
delme és azon információk
kiszivárogtatásának megakadályo-
zása, amelyek  törvény szerint tit-
kosak (pl. hadászati információk).
A Legfelsőbb Védelmi Tanács ké-
résére a szolgálat terroristaellenes
védelmet nyújt romániai vagy kül-
földi állami tisztviselők vagy más
személyek számára akkor, amikor
ezeket ilyen természetű fenyegetés
éri. A szolgálat egy másik törvé-
nyes kötelezettsége a törvénytelen
hírszerző felszerelések gyártásának
és felhasználásának megakadályo-
zása. A szolgálat nem nyomozóha-
tóság, tehát nem nyomozhat, nem
vehet őrizetbe senkit és nincsenek
előzetes letartóztatásra kialakított
helyiségei sem.

A szolgálat a tevékenysége
során gyűjtött adatokat természete-
sen csak célzottan használhatja fel.
Amennyiben az információgyűjtés
során olyán személyes adatok jut-
nak birtokába, amelyeknek nem-
zetbiztonsági szempontból nincs
jelentőségük, azokat meg kell sem-
misíteni. Kivételt képeznek azok a
személyes adatok, amelyeket a
szolgálat az illető személy belee-
gyezésével szerzett meg a törvény
által előírt esetekben (pl. bizonyos
magas rangú köztisztviselőket
nemzetbiztonsági szempontból át-
világítanak a hivatalba lépés előtt).

A Román  Hírszerző Szolgálat
munkatársai, alkalmazottai első-
sorban a Mihai Viteazul Nemzeti
Hírszerzési Akadémia végzettjei
közül kerülnek ki, de ugyanakkor
nem az akadémián végzett, de bi-
zonyos területeken specializálódott
szakembereket is előszeretettel al-
kalmaznak, jellemzően informati-
kusokat, pszichológusokat,
fordítókat, orvosokat és egészség-
ügyi személyzetet, katonai végzett-

ségű személyeket, jogászokat, akik
utólag az akadémián specifikus ki-
képzésen vesznek részt.

A hírszerzési tevékenység speci-
fikuma miatt a szolgálat dolgozói-
nak több korlátozást és tiltást is be
kell tartaniuk. Így például nem le-
hetnek politikai pártok tagjai és po-
litikai propagandatevékenységet
sem folytathatnak még független
jelöltek számára sem, nem jelöltet-
hetik magukat közigazgatási 
funkcióba vagy Románia 
parlamentjébe vagy Románia elnö-
kének. A szolgálat tagjai nem tün-
tethetnek és nem  vehetnek részt
tüntetéseken sem. Ugyanakkor a
politikai nézeteiket munkaidőben,
illetve a munkahelyen nem fejez-
hetik ki, valamint tilos Románia ér-
dekei és katonai hatalma ellen
nyilvánosan állást foglalni. A szol-
gálat tagjai csak azon egyházak
tagjai lehetnek, amelyek nem sértik
a jó erkölcsöt vagy a közrendet, és
nem lehetnek tagjai szakmai érdek-
védelmi szövetségeknek. Más
szakmai vagy más típusú szerveze-
tekben tagok lehetnek a hírszerző
szolgálat munkatársai, viszont csak
abban az esetben, amennyiben
ezek nem sértik a katonai rendsza-
bályokat. Érdekes előírás, hogy a
házasságkötést, amennyiben ez a
szolgálat egy dolgozója, valamint
egy olyan személy között történik,
aki „hazátlan”, vagyis nincs állam-
polgársága, vagy a román állam-
polgárságon kívül más
állampolgársággal is rendelkezik, a
hírszerző szolgálat vezetőjének
előzetes engedélyéhez kötik.
Ugyanakkor a szolgálat dolgozói-
nak külföldre történő utazása is be-
jelentésköteles, és bizonyos
esetekben előzetes engedélyhez
köthető. A szolgálat katonai beosz-
tású dolgozóinak tilos, hogy egye-
düli tulajdonosként kereskedelmi
társaságot birtokoljanak, valamint
nem vehetnek részt szervezetek
vagy kereskedelmi társaságok irá-
nyításában.

A Román Hírszerző Szolgálat
tevékenysége és a rá vonatkozó in-
formációk a törvény szerint állam-
titoknak minősülnek, ezért az
intézmény székhelyének látogatása
vagy a hozzá kapcsolódó informá-
ciókhoz való hozzáférés csak az ál-
lamtitokra vonatkozó törvényes

rendelkezések betartásával lehetsé-
ges. Ennek értelmében az Államtit-
kok Nemzeti Hivatalától (Oficiul
Registrului Naţional al Informaţii-
lor Secrete de Stat – ORNISS) és
az illető hivatal vezetőjétől külön
erre vonatkozó engedély szüksé-
ges. 

Azokat a nemzetbiztonsági ese-
teket, amelyekben a szolgálat meg-
figyeléseket és adatgyűjtéseket
végezhet, általános nemzetvédelmi
törvények, valamint a Legfelsőbb
Védelmi Tanács (Consiliul Supe-
rior de Apărare a Ţării) szabá-
lyozza és a Románia területén
történő külföldi kémkedésre, nem-
zetközi szervezett bűnözésre, terro-
rizmusra, valamint a jogállam
aláásására vonatkozó cselekede-
tekre vonatkoznak.

Amennyiben jogi és/vagy ma-
gánszemélyek olyan tevékenysége-
ket végeznek, amelyek titkosnak
minősített információkra vonatkoz-
nak (például egy távközlési vagy
informatikai szolgáltatásokat bizto-
sító kereskedelmi társaság), a szol-
gálat díj ellenében tanácsadást
biztosít ezen információkat ille-
tően, amennyiben az illető tevé-
kenység állami megrendelésre
történik, a tanácsadás díjmentes.

A Román Hírszerző Szolgálat
koordinálja az országos terrorista-
elhárító rendszert, illetve együtt-
működik az ország
nemzetbiztonsági és katonai szer-
veivel. Fontos még egyszer kie-
melni, hogy a szolgálatnak
nincsenek rendőrségi vagy nyomo-
zóhatósági kompetenciái, ezért
alapesetben nem vehet őrizetbe
senkit, és nem is nyomozhat.
Amennyiben azonban olyan tetten-
éréses bűncselekményről (infracţi-
une flagrantă) van szó, amely a
nemzetbiztonságot érinti (pl. ter-
rorcselekmény előkészítése), a
szolgálat dolgozói őrizetbe vehetik
az elkövetőt, azonnal átadva az il-
letékes nyomozó szerveknek.

Bárki, aki a SRI tevékenysége
által jogaiban és törvényes érdeke-
iben sértve érzi magát, jelezheti ezt
a parlamenti közös, a SRI-t fel-
ügyelő bizottságnak, panaszt tehet
a területileg illetékes SRI-vezető-
nél, illetve a bírói szervekhez is fo-
lyamodhat. 

(Folytatjuk)

A romániai titkosszolgálatokról (II.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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A rendőrségi jegyzőkönyv megfellebbezéséhez
A beadvány indoklása fontos

Munkavédelmi előírások betartása
Energiatermelőket 

és -szállítókat bírságoltak
A Munkaügyi Felügyelőség ellenőrei ebben a hónapban országos szintű

akciót zártak, amelynek során a villamosenergia-termelő és -szállító há-
lózat egységeiben, valamint az újrahasznosítható hulladékokból zöldener-
giát termelő egységekben a munkavédelmi és munkaegészségtani
előírások betartását követték. 

A tizenhárom ellenőrzést követően hat esetben bírságoltak. Az akcióval
azt célozták, hogy az alkalmazottakban tudatosítsák az energiatermelés,
-szállítás és -elosztás során betartandó munkavédelmi előírásokat, illetve
az alkalmazottakkal és az alkalmazókkal ismertessék azokat a törvényes
előírásokat, amelyeket a termelési folyamatok során ismerniük kell – áll
a Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség főfelügyelője, Eva Man által
aláírt közleményben. (sz.p.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Ünnepek közeledtével nem csak a vásárlási
láz, hanem az átverések, betörések, csalá-
sok, lopások száma is megnő, ezért fokozot-
tan figyelni kell minden gyanúsnak tűnő
üzletre vagy nyeremény álcája mögé bújta-
tott csalásra, amelynek célja épp az, hogy
gyanútlan, hiszékeny, idős emberektől
a legkörmönfontabb ötletekkel pénzt
csaljanak ki.

Újabb telefonos csalókra figyelmeztetett 
Kisadorjánból egykori nyomdász munkatár-
sunk, Gy. Elek. Amint jelezte, december 13-án,
kedden délelőtt ismeretlen telefonálók a Rom-
telecom nevében pénznyereményről értesítet-
ték őket rejtett számú telefonhívással, és
személyes adataikat is kérték. (Tudni kell,
hogy a szolgáltató jó ideje Telekom néven van
bejegyezve.)

Amint a csalók hangsúlyozták, huszonnégy
személy részesül a hűséges előfizetőt megillető
nyereményben, a személyenkénti 7.800 euró-
ban, de ahhoz, hogy az összeghez jussanak, a
szerencsés nyerteseknek sürgősen le kell fizet-

niük 1000 eurót. Az éber családfő kérdésére, hogy
miért kellene ezer eurót lefizetni ahhoz, hogy a nye-
remény birtokába jussanak, azt válaszolták, hogy va-
lójában a nyeremény nem is pénzösszeg, hanem egy
gépkocsi, és az ezer euró az úgymond autóbeíratási il-
leték lenne. (pálosy)

Vidéki és idős áldozatokra vadásznak
Telefonos csalók újabb trükkjei

A közalkalmazottak adatainak
továbbítása



„Ave, Caesar morituri te salu-
tant!” Nem tudom, mit érezhettek
a gladiátorok, amikor ekképp kö-
szöntve a császárt, az ókori Róma
arénájába léptek, de azt tudom,
hogy a nullás liszt finomsága sto-
nehenge-i sziklatömb ahhoz ké-
pest, mennyire szitává őrlik az
ember lelkét a pokol nagy malom-
kövei, amikor legjobb barátja tor-
kát készül elvágni. 

Átkaroltam barátom, s mélyen a
szemébe nézve őszintén mondtam:

– Drága barátom, nincs mese!
Vagy ti véreztek el, vagy mi.

Megértő fejbiccentésével mintha
csak azt nyugtázta volna, hogy a
Föld a Naprendszer elmegyógyin-
tézete, tudtomra adta, hogy elvérez-
tetésünkhöz ők is egész éjjel fenték a
késeket, még akkor is, ha barátság
dolgában komolyan hiszik (akárcsak
mi), hogy csak a barát vonzalma ön-
zetlen, nincs benne érdek, sem az ér-
zékek játéka, a barátság szolgálat,
erős és komoly szolgálat, a legna-
gyobb emberi próba és szerep.

– Tapossatok hát a gázpedálra –
buzdított –, és egy pillanatra se fe-
ledjétek: az igazi optimista nem
fékez a zsákutcában! 

Hát szó, ami szó, az adott hely-
zetben kellett is valamiféle, leg-
alább fapados lelki masszázs, mert
olyan trágyadomb-hangulatban
éreztem magam, mint amikor egy
váratlan nukleáris háború elrontja
az egész napodat.

*
Nehéz elhinni, hogy valaki iga-

zat mond, főleg ha tudjuk, hogy mi
az ő helyében hazudnánk. Nos, ez-
úttal szó nincs hazugságról, a fenti
történet minden szava, az első be-
tűtől az utolsó vesszőig mind igaz.
Hiteles. Hihető. Még akkor is, ha a
macsó manuszok kajánul folyton
azt kuncogják a laikus arcába,
hogy okos vagy, ha csak a felét hi-
szed el annak, amit hallasz, amire
én visszakézből mindég azt szok-
tam mondani: zseni vagy, ha
tudod, melyik felét. Mert az igaz-
ság és a féligazság között akkora a
különbség, mint a villanyégő és a
cserebogár között. Csak tudni kell,
melyik vezeti az áramot.

De visszatérve a conicotomia
hangrés magasságában végzett ha-
ránt irányú nyisszentéshez, rosszul
tippel az, aki arra gondol, hogy va-
lami sebészeti disszertációval pró-
bálom, mint vak macskát a
reflektor, elkápráztatni a nyájas au-
dienciát. Ha pedig azt is elmonda-
nám, hogy az egymás elvéreztetése
teljesen vérmentesen jött létre, a to-
rokvágás pedig a nagyotmondás
mezején termő, amolyan katángkó-
róféle szóvirág, amiből még gyógy-
teát sem lehet főzni, akkor teljesen
normális reakció, ha az olvasó fejé-
ben minden átmenet nélkül és
azonnali hatállyal kitör a káosz. 

Ám még mielőtt bárki is ezért –
szelíd szemrehányások közepette,
hogy ennek a firkásznak annyi esze
sincs, mint egy marék szárított lep-
kének, az IQ-ja pedig akkora, mint
a lábmérete – laza mozdulattal rám
borítaná a világmindenséget, gyor-
san elmondom: az egész baráti to-
rokvágás meg elvéreztetés egy
rangos labdarúgótorna utolsó cso-
portmérkőzésének disznóvágásra
húrolt (mert most van szezonja) –
amolyan, Vigyázat! A kapu harap!
féle – vidám története. 

*
Ugyanis idén immár második al-

kalommal engedtünk annak a le-
küzdhetetlen küldetésvágynak, hogy
a VII. Székelyföldért teremlabda-
rúgó-torna nagy Kárpát-medencei
focihétvégéjén (december 3–4.) a
PRESSing színeiben, a sajtó képvi-
seletében részt vegyünk. 

Tavaly a Budapesttől alig 15 ki-
lométerre levő Diósdon került sor

a kupamérkőzésekre, amelyekre az
utolsó pillanatban befutott meg-
hívó okán csak erősen fapados ösz-
szeállítású csapattal tudtunk
kiutazni, ám ennek ellenére – és
ezen, mi lepődtünk meg a legjob-
ban – bronzérmet érő harmadik he-
lyezéssel tértünk haza. Idén a
helyszín Székelyudvarhely volt,
ami Diósdhoz képest számunkra
messze nem volt olyan szűz terület,
mint az az esőerdő, ahova az em-
beri kéz még nem tette be a lábát.

A Kárpát-medence legnagyobb-
nak mondott amatőr terem-
labdarúgó-megmérettetését (a mér-
kőzéseket a székelyudvarhelyi Bá-
nyai János Műszaki Szakkollé-
gium tornatermében és a Rákóczi
Sportcentrumban bonyolították le)
a budapesti székhelyű Székelyföl-
dért Társaság hívta életre, még
2009-ben, társszervezője a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet, idén
pedig a szervezésbe beszállt még a
székelyudvarhelyi TÚSA Sport-
klub is. Már tavaly sem volt séta-
galopp végigküzdeni a mér-
kőzéseket, hiszen nem kevesebb,
mint ötszáz résztvevő rajtolt a kü-
lönböző kategóriákban kiosztott
kupákért, idén pedig jó kétszázöt-
vennel dobbantott felfelé a részvé-
teli szám. És az esélyek
latolgatásában egy sem volt any-
nyira pesszimista, mint akire azt
szokták mondani, hogy zajárta-
lomra panaszkodik akkor is, mikor
a szerencse kopogtat az ajtaján. 

„Mert aki játszik, mind győzni
remél/ Lehet a Barca is az ellenfél”
– zengi a PRESSing csapatinduló,
ám ha ezúttal a Barca nem is vett
részt a tornán (rossz nyelvek sze-
rint „csak” azért, mert Udvarhely
környékén nem találtak leszállópá-
lyának alkalmas területet az Airbus
A320-as gépük landolásához, a vá-
sárhelyi reptér pedig per pillanat leg-
fennebb gerlegalambokat fogadhat),
a mezőny így is rendkívül erős volt. 

De nemcsak számszerűségében
teljesült az a célkitűzés, hogy a
torna a Kárpát-medence magyar-
sága együvé tartozását erősítse és
Székelyföld autonómiatörekvéseit
támogassa egy olyan rendezvény
keretében, amely – maradandó
sport- és közösségi élménnyel – a
nemzet határokon átívelő újrae-
gyesítését szolgálja. Barátságok
szövődtek, s az emberi kapcsolatok
sokszínűsége visszaigazolta azt a
szervezői szándékot, hogy „ezer
szálon kell összekötni a Kárpát-
medence hálóját, a sport pedig a
legkiválóbb eszköz erre”. 

*
A PRESSing esete a Váradért

BT-vel (csapatkapitányával történt
a bevezetőben idézett beszélgeté-
sem) jó példa a maradandó sport-
és közösségi élményre. Már tavaly
éreztük, hogy könnyen talál velük
a szó, idén pedig egyenesen fájt,
hogy már a csoportmérkőzések al-
kalmával „ki-ki meccset” kellett
játszanunk velük. Ennek pedig az
a lényege, hogy egyik csapat köte-
lező módon elvérzik, sportnyelven
elesik attól a lehetőségtől, hogy to-
vábbjusson, és megnyerje a tornát.

Fortuna istenasszony kegyeltjei
(mint tavaly) ezúttal is mi voltunk,
de nem volt érte harag, amit a mér-
kőzés után készült közös fotó is be-
szédesen bizonyít.

Ám, minden szervezői igyeke-
zet ellenére – s ezt sem hallgatha-
tom el – voltak olyan pillanatok,
amikor egyesek a pályán is bizo-
nyították, hogy az ámokfutás a
jövő tömegsportja, és messze a
sportszerűség határain túl, tűzzel-
vassal aprították, mint sütőkemen-
cébe a hevítőfát, az ellenfelet, ami
alól – sajnos – a negyven év fölötti
korosztályosok döntője sem volt
kivétel…

Való igaz továbbá, hogy a téve-
dés híd a tapasztalatlanság és a
tudás között, de a szervezők részé-
ről talán mégsem volt a legjobb
ötlet az elszállásolásba bevonni az
Udvarhely körüli településeket,
ahol panzió ide vagy oda, néha
olyan hideg volt (pláne első éj-
szaka!), hogy a fűtőtesten felejtett,
sertésbőrből készült kesztyűm is li-
babőrös lett. Ha történetesen élt
volna jegesmedve Székelyszentlé-
leken (a PRESSing ott kapott szál-
lást és náthát), az is csak szívatóval
indult volna, az öregek pedig azt
mondták: legutóbb, amikor szintén
ilyen hideg volt, a madarak gug-
golva repültek. De mégsem a
csontjainkba költözött hideg miatt
veszítettük el a negyeddöntős to-
vábbjutást, ellenfeleink, a csík-
szentmártoniak ezúttal egyszerűen
jobbak voltak, mint mi. És a mi
torkunkkal is megesett az, amit a vá-
radiakkal mi magunk követtünk el…

*
Ezúttal a PRESSing szinte teljes

alapkeretével, azaz Szucher Ervin
kapus, cs.k., Czimbalmos I, Czim-
balmos II, Berekméri Ede, Csutor
II, Szöllősi László, Kádár Zoltán,
Enyedi Csaba, Bögözi Attila vala-
mint két idegenlégióssal Vlad
Amariei és Csutor I. utazott Udvar-
helyre. Közepes játékkal a Szé-
kelyföldért Kupa (40 év felettiek)
D csoportjából két győzelemmel és
egy vereséggel jutott tovább: Csík-
szeredai Csibészek – PRESSing 3-
4, PRESSing – Székelyudvarhelyi
Hargita 1-4, PRESSing – Váradért
BT 3-1.

Negyeddöntők: Erdővidék –
Fradi Veteránok 0-2, Csíkszent-
márton – Pressing 4-1, Székelyke-
resztúr – Diósdi Székelyek 4-1,
Hargita – Orbaiszék 0-3. Elődön-
tők: Fradi Veteránok – Csíkszent-
márton 3-0, Székelykeresztúr –
Orbaiszék 5-1. Bronzmérkőzés:
Orbaiszék–Csíkszentmárton 3-0.
Döntő: Fradi Veteránok – Székely-
keresztúr 0-1.

Autonómia Kupa (40 év alat-
tiak), Negyeddöntők: Felvidék –
Beregvidék 1-4, F.R. Ady – Buko-
vinai Székelyek 1-2, Millennium –
PTI 1–0, Farkas Trans. – Nyárád-
szereda 4-2. Elődöntő: Beregvi-
dék – Millennium 1-0, Bukovinai
Székelyek – Farkas Trans. 0-1.
Bronzmérkőzés: Millennium –
Bukovinai Székelyek 2-2 (bünte-
tőkkel 3–1). Döntő: Beregvidék –
Farkas Trans. 1-3.
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A világbajnoki ezüstérmes Hol-
landia és az olimpiai ezüstérmes
Franciaország csapata egyetlen lé-
pésre van az elődöntőtől a Svédor-
szágban zajló női kézilabda
Európa-bajnokságon. Franciaor-
szág 21-19-re legyőzte a házi-
gazda Svédországot, amely ezzel
lemondhat éremszerzési esélyei-
ről. Hollandia pedig 35-27-re fe-
lülmúlta a szerb válogatottat, és
ezzel nagy lépést tett az elődöntő
felé.

Az első főcsoport harmadik
meccsén a német és a spanyol vá-
logatott mérkőzése 20-20-as dön-
tetlennel ért véget, így a német
csapat sorsa a többiek eredményé-
től függ.

A második főcsoportban tegnap
lapzárta után Románia Csehország
ellen, Magyarország pedig Norvé-
gia ellen lépett pályára.

Eredmények: I. főcsoport, 2. for-
duló: Spanyolország – Németor-
szág 20-20, Szerbia – Hollandia
27-35, Svédország – Franciaország
19-21.

Korábban: Szerbia – Németor-
szág 19-26, Svédország – Hollan-
dia 30-33, Spanyolország –
Franciaország 22-23.

Az I. főcsoportot Franciaor-
szág és Hollandia vezeti 6-6
ponttal, az 5 pontos Németor-
szág, a 3-3 pontos Svédország és
Szerbia és az 1 pontos Spanyol-
ország előtt.

Cristiano Ronaldo, a Real
Madrid portugál válogatott fut-
ballistája 2008, 2013 és 2014
után negyedik alkalommal ér-
demelte ki a futballvilág leg-
rangosabb egyéni elismerését,
az Aranylabdát.

Ronaldo az elmúlt idényben
a Real Madriddal Bajnokok
Ligáját nyert, 16 góllal lett a
sorozat gólkirálya, 95 találatá-
val az örökrangsort is vezeti a
legrangosabb európai kupaso-
rozatban. Emellett a királyi klubban
minden idők legeredményesebb
futballistájává lépett elő – igaz, a
bajnoki cím ezúttal is elmaradt.

A nyári Európa-bajnokságon
végül hazája válogatottjával is a
csúcsra ért: a 2004-es hazai Eb-
ezüst, illetve a 2006-os vb-negye-
dik hely után a franciaországi
kontinenstornán aranyérmet nyert a
portugál csapattal. Igaz, a döntőben
sérülése miatt mindössze bő ne-
gyedórát játszhatott. Ronaldo a

nemzeti csapatban megdöntötte
Luís Figo válogatottsági rekordját,
ráadásul 21 Európa-bajnoki fel-
lépésével, valamint a kontinensvi-
adalokon szerzett kilenc találatával
első lett. Utóbbi kategóriában 
Michel Platinivel holtversenyben
áll az élen.

Ronaldo november 6-án további
három évvel, 2021-ig meg-
hosszabbította szerződését 
Madridban, az évi fizetése 21 mil-
lió euró. 

Cristiano Ronaldo negyedszer
nyert Aranylabdát

RÖVIDEN
* Három mérkőzéssel (Afumaţi – Temesvári Poli ACS, Brăila – Cra-

iova, Kolozsvári CFR – Jászvásár) elkezdődött tegnap a labdarúgó-Ro-
mánia-kupa nyolcaddöntője. A mai műsor: Voluntari – Marosvásárhelyi
ASA (17.30), Mioveni – Bukaresti FCSB (20.30). Holnap játsszák: Nagy-
váradi Luceafărul – Astra (13.30), Konstancai Viitorul – Zsilvásárhelyi
Pandurii (17.30), Medgyes – Bukaresti Dinamo (20.30). Valamennyi mér-
kőzést élőben közvetíti a DigiSport 1 TV.

* Franciaországi vendégszerepléssel kezdett a Maros Kosárlabdaklub
a FIBA Európa-kupa alapszakasz utáni csoportkörében, tegnap este. A
lapzárta után befejeződött mérkőzésen a Tigrisek az Elan Chalon ottho-
nában léptek pályára.

Női kézilabda-Eb: Hollandia 
és Franciaország egyetlen 

lépésre az elődöntőtől
Bögözi Attila

Kakasülő
Ne fékezz a zsákutcában, 

avagy Kárpát-haza teremlabdával 

A PRESSing és a Váradért BT barátságának jele ez a közös fotó is

Franciaország nagy csatában nyert a házigazda Svédország ellen, amely ezzel lemondhat
éremszerzési esélyeiről
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Megfosztják tábornoki rang-
juktól Wojciech Jaruzelskit
és Czeslaw Kiszczakot, a 35
éve kihirdetett lengyelor-
szági hadiállapot fő felelő-
seit – közölte Antoni
Macierewicz nemzetvédelmi
miniszter.

Macierewicz erről a döntésről a
hadiállapot bevezetésének keddi év-
fordulója alkalmából tartott sajtóér-
tekezletén számolt be, bejelentve,
hogy tárcája már kezdeményezte a
megfelelő jogi lépéseket.

„Nem lefokozásról beszélünk,
hanem a rendfokozattól történő
megfosztástól, mivel ez soha nem
járt ezeknek az embereknek” – fej-
tette ki. „A saját nemzetük ellen el-
követett fegyveres fellépésért
felelős bűnösök nem érdemelték
meg, hogy ezeket a katonai rendfo-
kozatokat viseljék” – jelentette ki a
miniszter.

A döntés végrehajtásának idő-
pontja iránt tudakozódó újságírói
kérdésre válaszolva, Macierewicz
elmondta: ez az általános hadköte-
lezettségről szóló jelenlegi törvény

tervezett módosításával függ majd
össze.

A bejelentésre reagálva, az ellen-
zéki Polgári Platform (PO) elnöke,
Grzegorz Schetyna furcsának minő-
sítette, hogy a jelenleg kormányzó
Jog és Igazságosság (PiS) párt a két
kommunista vezetőt nem 2005-ben
fokozta le. Schetyna ezzel arra a
kisebbségi kormányra utalt, ame-
lyet a PiS 2005 őszén a PO-val
folytatott sikertelen koalíciós tár-
gyalások után alakított. „Akkor
szemükbe kellett volna nézni az
akkor még élőknek, és megmon-
dani, hogy megfosztják őket rend-
fokozatuktól” – vélekedett a PO
elnöke.

A szintén ellenzéki Nowoczesna
(Modern) párt elnöke, Ryszard
Petru „revansizmusnak” minősítette
a döntést, mindazonáltal elismerte:
Jaruzelski és Kiszczak „kezéhez vér
tapad”. Petru a lépés helybenhagyá-
sát ahhoz kötötte, hogy a PiS „for-
málisan is alátámassza” ezt.

A PO utáni harmadik legnagyobb
parlamenti tömörülés, a jobboldali
ellenzéki Kukiz´15 úgy értékelte:

Jaruzelskinek és Kiszczaknak nem
jár tábornoki rang. A tömörülésből
megválasztott házelnökhelyettes,
Stanislaw Tyszka viszont „jelképes-
nek” nevezte a PiS lépését, köve-
telve a rendszer áldozatainak, az
antikommunista ellenállóknak kár-
pótlását is.

Az 1981. december 13-án hajnal-
ban az akkori lengyel kommunista
miniszterelnök, Wojciech Jaruzelski
tábornok által kihirdetett, 1982.
december 31-én felfüggesztett hadi-
állapot több tucat ember halálával
és tízezrek internálásával járt. A ha-
lálos áldozatok számát máig nem si-
került pontosan megállapítani,
egyes források 56, mások több mint
száz kioltott emberi életről beszél-
nek.

A hadiállapot bevezetését az
1948-tól hatalmon lévő Lengyel
Egyesült Munkáspárt (LEMP) Köz-
ponti Bizottsága hagyta jóvá, az
előkészületeket Viktor Kulikov
marsall, a Varsói Szerződés egyesí-
tett fegyveres erőinek szovjet főpa-
rancsnoka felügyelte. Jaruzelski a
hadiállapot tervein a Szolidaritás

szakszervezeti mozgalom megala-
kulása óta dolgozott, s december
elején Kulikovtól hangsúlyozottan
kérte a Varsói Szerződés katonai tá-
mogatását a hadiállapot bevezetésé-
hez. Kulikov nem zárta ki a
beavatkozást, de aláhúzta: „először
a saját lehetőségekből kell merí-
teni”. Az egykori szocialista blokk
országainak katonai szövetsége
végül nem vetette be fegyveres
erőit.

A hadiállapot során elkövetett
bűntettek miatt a lengyel Nemzeti
Emlékezet Intézete (IPN) ügyészi
osztálya által indított eljárásokban a
lengyel bíróságok eddig öt embert
ítéltek el másféltől három évig ter-
jedő, letöltendő börtönbüntetésre,
néhányat pedig felfüggesztett sza-
badságveszésre. Az összesen 136
vádlott többségét ártatlannak minő-
sítették, illetve elévülés, amnesztia
vagy az illető halála miatt megsem-
misítették az eljárásokat.

Az 1981-ben a belügyminiszteri
posztot betöltő Czeslaw Kiszczak
elleni per több menetben zajlott, a
tábornok rossz egészségi állapotára

hivatkozva késleltették a tárgyalá-
sokat. 2015 júniusában a fellebbvi-
teli bíróság megerősített egy
korábbi, ellene hozott, kétévi fel-
függesztett szabadságvesztéssel
járó ítéletet. Kiszczak 2015 novem-
berében hunyt el.

Kiszczak közeli munkatársa, Ja-
ruzelski 2007-ben elindított perét
2011-ben szintén a tábornok egész-
ségi állapota miatt függesztették fel.
Mindazonáltal 2012-ben a varsói
bíróság kimondta: a hadiállapotot
az általa irányított egyik titkos bűn-
szövetkezet tagjai vezették be tör-
vénytelenül, azzal a szándékkal,
hogy a Szolidaritás független szak-
szervezetet felszámolják és meg-
őrizzék a kommunista rendszert,
ezen belül pedig saját hatalmi pozí-
ciójukat.

Jaruzelskit, aki az 1989-es len-
gyelországi kerekasztal-tárgyaláso-
kon kötött kompromisszum
értelmében 1989-1990-ben lengyel
elnök volt, 2014-ben katonai tisz-
teletadással temették el a varsói
Powazki nemzeti sírkertben. 
(MTI) 

Jaruzelskit és Kiszczakot posztumusz megfosztják tábornoki rangjuktól

Van új kormány, de kevés új
névvel – így értékelte a Corri-
ere della Sera című napilap
kedden, hogy a Paolo Genti-
loni vezette új olasz kormány
előző este tette le esküjét.

Az újság „túlélési kormánynak”
nevezte a kabinetet, amelynek ti-
zennyolc tagjából tizenhárman már
a december 4-i népszavazás után le-
mondott Matteo Renzi előző mi-
niszterelnök kormányában is benne
voltak.

A Corriere szerint a Gentiloni-
kormány elsődleges feladata éppen
az alkotmány reformjáról rendezett
népszavazás okozta politikai-társa-
dalmi „sebek” orvoslása lesz a kö-
vetkező olasz parlamenti
választások előtt. A napilap hangsú-
lyozza, hogy a bukott alkotmányre-
form miatt a szétrobbanás veszélye
fenyegeti a balközép kormánytöbb-
séget vezető Demokrata Pártot
(PD), az ellenzék utcai tüntetésekre
készül, miközben a népszavazáson
nemmel szavazó olaszok keserűen
nyugtázzák, hogy voksuk ellenére
nem sok változott, az egyetlen új-
donság, hogy megalakult a kor-

mány. „Ki tudja, mit gondolnak
erről a kormányról az olaszok?” –
idézte a lap Marianna Madia köz-
igazgatási minisztert, aki a Renzi-
kormányból egyenesen a
Gentiloni-kormányba ült át.

A felmérések szerint a PD máris
öt százalékpontot veszített eddig is
gyenge támogatottságából. A Cor-
riere elemzése szerint az olasz bal-
közép párt nem hajlandó tudomásul
venni, hogy a korábban a baloldalra
szavazó olasz fiatalok 75 százaléka
az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom-
hoz (M5S) állt át, és nemcsak azért,
mert az M5S az interneten szólítja
meg őket. Paolo Gentiloni minisz-
terelnök első nyilatkozatában az el-
szegényedett olaszok segítését
ígérte. A Corriere megjegyezte,
hogy a gazdagabb Milánó lakossá-
gának többsége igennel szavazott a
népszavazáson, amelyre a szicília-
iak hetven százaléka nemet mon-
dott, és a 35 év alatti olasz fiatalok
négyötöde is elutasítóan voksolt a
Renzi-kormánnyal azonosított nép-
szavazáson.

Fénymásolatnak nevezte a Gen-
tiloni-kormányt a PD-hez közel álló

La Repubblica, amely szerint ez a
kormány „túl kevés” Olaszország
problémáinak megoldásához. A na-
pilap úgy látja, olyan kormány ala-
kult, mintha a népszavazáson az
igenek győztek volna, pedig a refe-
rendumon szavazók majdnem het-
ven százaléka nemet mondott a
korábbi balközép kormányra. A La
Repubblica hangsúlyozza, hogy az
új olasz kormány nem tesz mást,
mint erősíti az M5S-t, amely máris
bejelentette, a Gentiloni-kormány
parlamenti bizalmi szavazásán ki-
vonul az ülésteremből.

Klónkormányról írt az Il Gior-
nale, amely szerint a Gentiloni-kor-
mány eleve „halva született”. A
jobbközép napilap úgy látja, az új
olasz kormány maradásának és
esetleges eredményeinek legna-
gyobb ellensége maga a (Gentiloni
által) helyettesített Matteo Renzi
volt miniszterelnök, aki minél gyor-
sabban előrehozott választásokkal
akarja visszaszerezni elveszített mi-
niszterelnöki székét. Az Il Giornale
szerint az olasz belpolitikai helyzet
legnagyobb vesztesei maguk az
olaszok. (MTI)

Az új olasz kormány egyetlen újdonsága az,
hogy megszületett

John Bolton volt amerikai
ENSZ-nagykövet szerint az
orosz hackertámadásokról
szóló információkat az
Obama-kormány terjeszt-
hette.

A George W. Bush elnöksége
idején ENSZ-nagyköveti posztot
betöltő és rövid ideig Donald
Trump megválasztott elnök leendő
kabinetjének esetleges külügymi-
nisztereként is emlegetett John Bol-
ton a Fox televíziónak nyilatkozva
fejtette ki véleményét vasárnap
este.

A republikánus párti politikus
arra hivatkozott, hogy James
Comey, a Szövetségi Nyomozó
Iroda (FBI) igazgatója Hillary Clin-
ton volt demokrata párti elnökjelölt
elektronikus levelezésének vizsgá-
latát követően úgy nyilatkozott a
sajtónak: Clinton levelezését ille-
tően nem találtak közvetlen bizo-
nyítékot külföldi titkosszolgálatok
esetleges beavatkozására vagy sike-

res számítógépes támadására, igaz,
a választási rendszer számítógépein
volt jele behatolási kísérletnek.

Bolton hangsúlyozta: „kívülről
figyelve a dolgokat, nem teljesen
világos számomra, hogy a Demok-
rata Országos Bizottság és a Repub-
likánus Országos Bizottság elleni
számítógépes támadásokról szóló
információk nem csupán félreveze-
tésül szolgálnak-e, amelyekért va-
lószínűleg maga az
Obama-kormányzat a felelős”.
Majd Comey FBI-igazgató érvelé-
sében logikai ellentmondást vélve
felfedezni Bolton azt mondta: „fel
kell tenni a kérdést, hogy vajon az
oroszok az okos titkosszolgálatukat
miért Hillary Clinton szervere ellen
vetették be, a buta titkosszolgálatu-
kat pedig a választást lebonyolító
számítógépes rendszer ellen”.

Arra az újságírói felvetésre, hogy
gyanakszik-e valakire a kormány-
zatból vagy a hírszerzői közösség-
ből, aki szerinte ezekért az

állítólagosan hamis információkért
felelős, Bolton azt válaszolta, hogy
konkrétan senkit, de hozzátette:
„azt hiszem, az Obama-kormányzat
idején a hírszerző szervezeteket je-
lentősen átpolitizálták”. Majd meg-
ismételte, hogy fontos lenne
megválaszolni az általa feltett kér-
dést: ha az oroszok tényleg behatol-
tak valamely amerikai számító-
gépes rendszerbe, akkor miért
hagytak nyomot maguk után?

Az esetleges orosz hackertáma-
dásokról szóló vita azt követően
lángolt fel ismét, hogy a The 
Washington Post című napilap
meg nem nevezett forrásokra hi-
vatkozva azt írta: a Központi Hír-
szerző Ügynökség (CIA) szerint az
oroszok amerikai számítógépek el-
leni támadásokkal próbálták meg
befolyásolni a választási folya-
matot. A CIA hivatalosan nem
adott ki ilyen értelmű nyilatkoza-
tot, és a vitát sem kommentálja.
(MTI)

Bolton: Az orosz hackertámadásokról szóló 
híreket az Obama-kormány terjeszthette

Wisconsinban a voksok újra-
számlálása után is Donald Trump
lett a győztes, még növelte is sza-
vazatainak számát. Közben
Pennsylvaniában hétfőn egy bíró
leállíttatta az újraszámlálást.

Több mint hárommillió szavaza-
tot számláltak újra Wisconsinban, s
az újraszámlálás után is Donald
Trump megválasztott elnök lett a
győztes: 162 vokssal többet kapott,
és így több mint 22 ezer szavazattal
kapott többet demokrata párti rivá-
lisánál, Hillary Clintonnál. Az újra-
számlálást a Zöldek volt
elnökjelöltje, Jill Stein kérte és fi-
nanszírozta, nemcsak Wisconsin-
ban, hanem még két másik
államban is. Stein azzal indokolta
követelését, hogy ezekben az álla-
mokban elektronikus úton voksol-
tak, és ez lehetővé tette, hogy a
számítógépeket manipulálják, vagy
hackerek befolyásolják az ered-
ményt.

Miközben a wisconsini újra-
számlálás ismét Trump győzelmét
eredményezte, addig Pennsylvani-
ában hétfőn egy szövetségi bíró
döntése értelmében leállították az
újraszámlálást. Paul Diamond bíró
szerint „az észszerűtlenség határát

súrolja” annak feltételezése, hogy a
pennsylvaniai választásokon meg-
támadták volna a számítógépes
rendszert, s mivel az elektori kollé-
giumnak kedden kell érvényesíte-
nie a szavazatokat, az újraszám-
lálásra már nincs mód. Írásos in-
doklásában Diamond bíró leszö-
gezte: „nincs hiteles bizonyíték
arra, hogy bármiféle hackelés tör-
tént volna és nincs meggyőző bizo-
nyíték arra sem, hogy a választási
rendszert bármiképpen feltörték
volna”. A bíró szerint az újraszám-
lálásra benyújtott keresetből egyéb-
ként is „hiányoztak a szövetségi
bírósági eljáráshoz szükséges felté-
telek”, valamint a kereset „megma-
gyarázhatatlan és erőteljesen
előítéletes” volt, s négy héttel az el-
nökválasztás után nyújtották be.

A Zöld Párt ügyvédje erre vá-
laszként hétfőn azt mondta: szerinte
„egyértelmű, hogy a pennsylvaniai
választási rendszer nem tisztességes
a választókkal, és a választók nem
tudják, vajon az ő voksukat is meg-
számolták-e”.

A múlt héten a michigani újra-
számlálást állították le, s Michigan-
ben is Donald Trump lett az
elnökválasztás győztese. (MTI)

Wisconsinban a voksok 
újraszámlálása után is Trump lett

a győztes

Egy amerikai szövetségi bíró el-
utasította a középnyugati Colorado
államban két elektor kérvényét
annak a törvénynek a hatályon
kívül helyezéséről, amely alapján
az elektoroknak az államban győ-
zelmet arató elnökjelöltre kell ad-
niuk voksukat az elektori kollégium
szavazásakor.

Coloradóban az elektori kollé-
gium voksait Hillary Clinton volt
demokrata párti elnökjelölt nyerte
el, de a kilencből két elektor úgy
gondolta, hogy a Clintonra leadott
szavazat az alkotmányt létrehozó
alapító atyák szándéka elleni lenne,
és ezért inkább Donald Trump re-
publikánus jelöltre szavazna.

Wiley Daniel bíró azonban eluta-
sította kérvényüket, azzal érvelve,
hogy ez sértené a coloradói szava-
zópolgárok jogát a szabad válasz-
táshoz, és veszélybe sodorná a
békés hatalomátadás folyamatát is.
A két elektort képviselő ügyvéd,

Jason Wesoky közölte: a fellebbvi-
teli bírósághoz fordulnak annak ér-
dekében, hogy oldják fel a törvényi
kötelezettséget.

A két elektor jelezte, hogy eset-
leg nem is Trumpra szavazna,
hanem megpróbálna maga mellé ál-
lítani más elektorokat annak érde-
kében, hogy egy másik
republikánus politikust szavazza-
nak meg elnöknek. Wesoky azzal is
érvelt, hogy a novemberi választá-
sokon az állampolgárok nem az
elnök személyére voksoltak, hanem
az elektorokra, és az elektorok 
számára biztosítani kellene, hogy

lelkiismeretük szerint voksolhassa-
nak.

Donald Trump egyik ügyvédje
szintén hétfőn jogi nyilatkozatot
nyújtott be a coloradói bíróságon,
és ebben azzal érvel, hogy az állam
vonatkozó törvényének megváltoz-
tatása beláthatatlan következmé-
nyekkel járna. (MTI)

A bíróság elutasította két 
coloradói elektor kérvényét 

a törvénytől eltérő szavazásról



Év végi záróeseményként december 5-én ismét
megrendezésre került az V. Kárpát-medencei Ösz-
szefogás Fórum, amely a magyarországi Földmű-
velésügyi Minisztérium (FM) és a Vajdasági
Agráregyesületek Szövetségének társszervezé-
sében valósult meg Szabadkán.

Az eseményen részt vett a Romániai Magyar Gazdák Egye-
sülete Maros szervezet (RMGE Maros) öt képviselője, illetve
az EMGESZ ügyvezető alelnöke, de szép számban voltak
jelen az egész Kárpát-medence területéről. 

A minisztérium immár ötödik alkalommal rendezi meg a
Kárpát-medencei Összefogás Fórum nevű, szakmai és kultu-
rális rendezvényt, bár első alkalom, hogy határon túli város a
házigazdája a háromnapos rendezvénynek, melynek apropóját
a lassan egy éve működő Prosperitati Alapítvány adta, azaz a
magyar kormány támogatásával elindított gazdaságfejlesztési
program, mely a legmesszebb jutott, és amely olyan példaér-
tékű minta, amit az egész Kárpát-medencei magyarság előtt
érdemes bemutatni.

A konferencia a magyar himnusz eléneklésével vette kez-
detét, majd következtek az ünnepi és szakmai beszédek. A
magyarországi FM fő célkitűzésének tekinti és folyamatosan
azon munkálkodik, hogy megőrizze az elmúlt évszázad viha-
raiban részekre szakadt magyar nemzet szellemi és lelki egy-
ségét, elősegítse közösségeik fennmaradását és fejlődését,
támogassa magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket
– jelentette ki Tóth Katalin helyettes államtitkár a tárca által
szervezett fórum megnyitóján.
Gazdaságfejlesztési program jövőre Erdélyben is!

Az idei konferencia fő témája a magyar kormány külhoni
gazdaságfejlesztési programja, melynek keretében a Kárpát-
alján és Vajdaságban már elindított és a jövőre eltervezett tá-
mogatásokat ismerhették meg a jelenlévők. A helyettes
államtitkár hangsúlyozta, hogy a külhoni gazdaságfejlesztési
programokkal a magyar kormány célja, hogy gazdaságilag is
megerősödjön a magyarság, nőjön a magyar munkavállalók
száma és azon vállalkozóké, akik magyar munkaerőt alkal-
maznak. 

Pásztor István, a VMSZ elnöke ünnepi köszöntőjében az
adventről és december 5-e fájó emlékéről tett említést: – De-
cember 5-e az én megítélésem szerint a kitaszításnak és meg-
aláztatásnak a napja. Az a nap, amikor népszavazásra került
sor, amely arról döntött, hogy vajon a határon túli magyarokat
Magyarország a keblére öleli-e. Többen voltak, akik igennel

szavaztak, de kevesebben, mint ami kellett volna ahhoz, hogy
a kebelre ölelés megtörténjen… Megalázva éreztük magun-
kat, mert a kampány során olyan mondatok hangzottak el,
amelyek méltánytalanok voltak, de nem rendített meg ben-
nünket december 5-e, mert folyamatosan az egyetemleges
magyar nemzet részeként ítéltük meg magunkat december 5-
e előtt is, után is – mondta el az elöljáró. Mindehhez dr. Torda
Márta, a Kárpát-medencei együttműködés osztályvezetője
hozzáfűzte, hogy öt évvel ezelőtt az összefogás fórum éppen
azért került erre az időpontra, hogy elfeledtesse annak a nap-
nak az emlékét, és olyan „ünneppé” legyen, ami az összefo-
gásról, a Kárpát-medencei magyarok találkozásáról szól. Ezt
követően Bunford Tivadar, a szabadkai képviselőtestület el-
nöke szólalt fel. Meglátása szerint a határon túli magyarság
jelentős hányada falun él, és mezőgazdasággal foglalkozik,
éppen ezért rendkívül fontosnak tartja az évenkénti tapaszta-
latcserét, hiszen egy sikeres gazda állandóan képezi magát. 
Sikeres külhoni példák

Amint Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövet-
ségének elnöke elmondta, a konferenciára az egész Kárpát-
medencéből érkeztek résztvevők, akik nemcsak a
gazdaságfejlesztési programról kaptak bővebb tájékoztatást,
hanem megismerkedhettek négy olyan vajdasági vállalkozó-
val és vállalkozásaikkal, akik a Prosperitati Alapítványnál si-
kerrel pályáztak: – Az idén Kárpátalján indult még
gazdaságfejlesztési program, jövőre pedig Erdélyben fog, me-
lyek természetesen valamelyest különböznek majd a mienk-
től, ennek ellenére a mai találkozón be tudtuk mutatni, hogyan
lehet megvalósítani a gazdaságfejlesztési programot, és biz-
tosítani az anyagi bázist a szülőföldön való megmaradáshoz.

Az V. Kárpát-medencei Összefogás Fórumon részt vett Ba-
bity János, Magyarország szabadkai főkonzulja, Farkas Imre,
a főkonzulátus külgazdasági attaséja, Dobó István, a Magyar
Nemzeti Kereskedőház szabadkai irodavezetője, Fremond
Árpád, az VMSZ parlamenti képviselője, valamint a párt tar-
tományi tisztségviselői és szakpolitikusai. A háromnapos kon-
ferencia mára a külhoni gazdatársadalom egyik legrangosabb
eseményévé nőtte ki magát, amely elérte célját, kialakított egy
olyan erős hálót a Kárpát-medencei gazdaszervezetek között,
amely a magyarság és a biztos jövő záloga lehet. A konferen-
cia zárultával a résztvevők Szabadka néhány jellegzetességét
tekinthették meg, többek között a csodaszép, alig négy év
alatt teljesen elkészült városházát, amely sokban hasonlít a
marosvásárhelyi Kultúrpalotához, nem hiába, hiszen mind-
kettő Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján valósult
meg.

ADÁSVÉTEL

ELADÓ száraz tűzifa. Tel. 0757-
883-361. (57861)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-
866-258. (57864)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-
159-621. (57864)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)

ALKALMAZUNK hegesztőt és
lakatost. Tel. 0766-519-187. 
(18297-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjaira, decem-
ber 14-ére, édesapánk és nagyta-
tánk, id. KULCSÁR JÓZSEF
halálának első évfordulójára, és
december 21-én drága édes-
anyánk, KULCSÁR  ELLA halálá-
nak ötödik évfordulójára. Áldott
emléküket őrizzük szívünkben.
Az őket soha el nem felejtő gye-
rekeik és unokáik családjukkal
együtt. Nyugodjatok békében!
(1202)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó édesanya,
feleség, leány, testvér, anyós,
nagymama, rokon és jó barát, 

ALBERT EDIT 
született AGYAGÁSI EDIT 

életének 55. évében eltávozott
az élők sorából. Temetésére
2016. december 14-én, szerdán
15 órakor kerül sor a Jeddi úti
temetőben. Emlékét szívünk-
ben örökké őrizzük. 

A gyászoló család. (58033-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy GHERMAN IOAN 

életének 96. évében elhunyt.
Temetése december 15-én 15
órakor lesz a szentgyörgyi te-
metőben. Búcsúznak: fia,
menye, unokái, dédunokái.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (1205-I)

Mély fájdalommal tudatom,
hogy a drága és szeretett
húgom, 

FÜLEP ILEANA
született Bölöni 

2016. december 11-én 64 éves
korában rövid szenvedés után
hirtelen elhunyt. Temetése
2016. december 14-én 13 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi
ortodox temetőben. Isten nyug-
tassa! Nyugodjék békében! 
A szívemben mindig élni fog. 

Testvére, Mihály. (58014-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
özv. CSIKI SÁNDORNÉ 
született Tóth Rozália

a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, anyós,
rokon és igazi jó szomszéd
2016. december 12-én 87 éves
korában csendesen megpihent.
Temetése december 14-én 13
órakor lesz a marosszentkirályi
református templom ravatalo-
zójából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (18364-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Albert Dénesnek és
családjának a FELESÉG és
ÉDESANYA elhunyta alkal-
mából. A Petru Dobra 24. sz.
tömbház lakói. (1211)

A hirdetési rovatban megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A CASA MUREŞANĂ VENDÉGLŐLÁNC alkalmaz: SZAKÁCSOKAT, PIZZAKÉSZÍTŐKET, CUK-
RÁSZOKAT, PINCÉREKET és FUTÁROKAT. Az alkalmazáskor 100 euró juttatást adunk és vonzó fizetést.
Az önéletrajzokat küldjék a casamuresana@gmail.com e-mail-címre. Érdeklődni a 0740-084-090-es tele-
fonszámon. (59086)

A KREATÍV KIADÓ sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az
önéletrajzokat az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (59075-I)

VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel. 0733-008-775. (18304)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Elektrotechnikát végzett személyek előnyben. Tel.
0734-123-877. (18310-I)

ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@freemail.hu (18307-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen,
sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT, KARBAN-
TARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)

MAROSSZENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEMEZMEGMUNKÁLÓ ÜZEMBE alkalmazunk argon
WIG/TIG (AWI) HEGESZTŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint tapasztalattal és targon-
cavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9-től 17
óráig. Várjuk önéletrajzát a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59077)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG TITKÁRNŐT alkalmaz. Követelmények: középfokú/felsőfokú tanulmá-
nyok; számítógép-kezelési alapismeretek (Office); magyar, román és angol nyelv ismerete; kommunikációs
és szervezési készségek. Kérjük, küldje el önéletrajzát a következő e-mail-címre:  cata12006@yahoo.com.
További információk: 0740-824-091. (59106)

VENDÉGLŐ alkalmaz PINCÉREKET rendezvényekre. Magas bérezés! Érdeklődni a 0740-061-148-as te-
lefonszámon. (sz.-I)

A ROHIDCONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ munkásokat 2017.
januári kezdéssel. Magas kereseti lehetőség! Érdeklődni a 0773-391-682-es telefonszámon, 15–19 óra között.
(1208-I)
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Kárpát-medencei Összefogás Fórum Szabadkán Luxemburgi adókönnyítések
Megkezdődött 

a fellebbezési tárgyalás 
a kiszivárogtatók ügyében
Megkezdődött a fellebbezési tárgyalás az úgy-
nevezett Luxleaks-botrányt kirobbantó kiszivá-
rogtatók ügyében hétfőn egy luxembourgi
bíróságon.

A törvényszék júniusban hozta meg az elsőfokú ítéletét
a nemzetközi vállalatoknak nyújtott luxemburgi adóköny-
nyítéseket felfedő iratok nyilvánosságra hozatalának
ügyében. Antoine Deltour és Raphael Halet, a PWC (ko-
rábbi nevén PriceWaterhouseCoopers) könyvvizsgáló cég
korábbi alkalmazottjai 12, illetve 9 hónap felfüggesztett
börtönbüntetést kaptak. A harmadik vádlottat, Edouard
Perrin újságírót viszont minden vád alól felmentették. Per-
rin számolt be róla először, hogy a nagyhercegség adóhi-
vatala az ott bejegyzett multinacionális vállalatok százai
számára tette lehetővé az egyébként külföldön fizetendő
adóterheik minimalizálását.

Júniusi ítéletében ugyan Marc Thill bíró elismerte,
hogy a vádlottak „tagadhatatlanul hozzájárultak az átlát-
hatóság növeléséhez”, a három férfi közül kettőt így is el-
ítéltek lopás, illetve a szakmai titoktartás megsértése
miatt. A bíróság döntése ellen az elítéltek és az ügyészség
is fellebbezett.

A bíróság épülete előtt mintegy kétszáz tüntető gyűlt
össze hétfőn, többen olyan táblát tartottak a magasba,
amelyre azt írták, hogy „le az adóelkerüléssel”.

Sajtóhírek szerint nagyjából 200 ezren írták alá koráb-
ban azt a petíciót, amelyben támogatásukról biztosították
a kiszivárogtatókat, akik a felmentésüket kérték. Szeptem-
berben több mint száz európai parlamenti képviselő tilta-
kozott az eljárás ellen, Sven Giegold zöldpárti politikus
pedig hétfőn groteszknek nevezte a tárgyalást.

Az ügyben december 21-én várható ítélet.
Szakemberek szerint a céges adóelkerülés évente több

milliárd euró bevételkiesést jelent az uniós tagállamok-
nak, ráadásul egyenlőtlen versenyt okoz a vállalatok kö-
zött. (MTI)

Timár Tímea



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY _____________________________________ 2016. december 14., szerda

Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel 
• 429 euró/2 fő/7 éj, 
egyszobás apartmanban

• 615 euró/5 fő/7 éj, 
kétszobás apartmanban

• 704 euró/7 fő/7 éj, 
háromszobás 
apartmanban

A Petry cég, valamint a Sapientia EMTE
Marosvásárhelyi Karának kommunikáció és
közkapcsolatok szaka hallgatóinak társszer-
vezésében idén is cipősdoboz-akciót szervez-
nek november 28. és december 19. között.
Járuljon hozzá Ön is a rászoruló gyerekek ka-
rácsonyának boldogabbá tételéhez! Nincs
más dolga, mint egy cipősdobozba belepa-
kolni a gyerekeknek örömet okozó tárgyakat,
majd gondosan becsomagolni a dobozt. A
doboz tartalmazhat játékokat (kisautó, baba,
plüssállat, társasjáték, világító vagy hangot
adó játék – elemmel!), iskolai eszközöket
(tollak, tolltartó, színes ceruza, számológép,
zsírkréta, kifestő, jegyzettömb), higiéniai esz-
közöket (fogkefe, fogkrém, szappan, fésű), il-
letve egyéb tárgyakat (például CD, DVD,
puzzle, legó, kis képeskönyv, meséskönyv,
cukorka, nyalóka, játék ékszer, óra). A do-
bozba ne kerüljenek agyonhasznált játékok,
ruhák, agresszivitásra késztető képek, játékok
(játékpisztoly, kés), konzervek, romlandó éte-
lek, gyümölcsök, folyékony dolgok (sampon,
testápoló), gyógyszerek, törékeny tárgyak
(tükör, porcelánbaba), illetve semmilyen al-
koholtartalmú ital. Ha szeretné szebbé tenni legalább egy gyermek karácsonyát, családjával,
barátaival, osztálytársaival vagy munkahelyi közösségével együtt töltsenek meg egy vagy több
cipősdobozt ajándékokkal és szeretettel, ezt pedig juttassák el az Önökhöz legközelebb található
PETRY üzletbe. Az ajándék célbaéréséről a Petry cég munkatársai gondoskodnak. Bővebb in-
formációkért érdeklődni az alábbi e-mail-címen lehet: petry.sapientia.team@gmail.com

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

Társulás –  
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRI  állások betöltésére:
Követelmények: 
– érvényes  taxisengedély 
– legalább két év tapasztalat
Amit ajánlunk: 
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlással  a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon
nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meg-
hallgatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es
telefonszámon.


