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Biotanya Eheden

Álom egy tisztább világról

Felújítják
a Kultúrpalota
mosdóit

Tekintettel arra, hogy a mosdók felújítása már nem tűrt halasztást, s a munkálatokat a férfimosdóval kezdtük, a
női mosdót úgy alakítottuk át, hogy két
fülkét a férfiak használhassanak.

____________2.
Év végéig
befejezik
a motorsportpályát

Február 27-én újrakezdődtek a munkálatok a Csergedi-tetőn, ahol évekkel
ezelőtt vágtak bele a motorsportpálya
építésébe, s amit a kivitelező hibája
miatt hosszú időre be kellett fagyasztani.

____________4.
Szöllősi Mátyás
Marosvásáhelyen
Fekete-fehér egyenvilágunkban találni
néha szokatlan, új színeket, amelyek
mintha mégis emlékeztetnének valamire. Talán egy álomra, tűnő gondolatra, amit saját meggondolásunk vagy
mások érvei hatására sikerült elhallgattatni. Nagy Csilla világa csupa ilyen színekből születik. A városi lét zakatáját az
önellátó, vidéki élet nyugodt ritmusára
cserélve, gyermekei otthoni oktatását
vállalva indult el családjával azon az
úton, amely reményei szerint igazi önmaga, önmaguk felé vezet.

Nagy Székely Ildikó

Csilláék a Székelyhodoshoz tartozó Eheden
vásároltak házat és telket, ott kezdték el életre
kelteni a vegyszermentes mezőgazdálkodáson
és állattartáson alapuló Biotanyát. Kezdeményezésükről egy internetes honlapon értesültem,
ahol a megvalósításra vonatkozó új fejlemények
is nyomon követhetők. Szerettem volna mindezt
élőben is megtapasztalni. Az ehedi ház még
nem lakható, így nagyernyei otthonában látogattam meg a különleges családot.
Kicsi ház, nagy kert
– Két lehetőségből választhatsz: mézes-vajas
kenyér kamillateával vagy zakuszka mentateával – előzött meg a kérdezésben vendéglátóm,
amikor a fabútorokkal belakott, hatalmas ház

Fotó: Nagy Tibor

központi helyiségében letelepedtem. Az asztal
másik oldalán a 11 éves Előd és a 8 éves Balázs
rajzolgatott.
– A Biotanya internetes bemutatásában azt
írod, a fiúk születése után fogant meg benned az
új létforma gondolata – jegyeztem meg, miközben Csilla odatette főni a teavizet.
– Úgy gondolom, minden anya a gyermeke
érkezésekor kezd kinyílni, lelkileg fejlődni.
Bennem is akkoriban fogalmazódott meg, hogy
a pénz utáni futkosásban valami sokkal fontosabbról, magáról az életről maradunk le. Pszichológusi végzettségem van, itthon a
szakmámban dolgoztam, külföldön irodai
(Folytatás a 9. oldalon)

A tanfelügyelőség „betart”
a katolikus iskolának

Az író nemrég Marosvásárhelyen járt,
ahol a Látó szépirodalmi folyóirat vendégeként vett részt a lap Irodalmi Játékok című, immár 81. szerzői estjén a
G. Caféban.

____________5.
Mezőgazdasági
támogatást

A Mezőgazdasági és Intervenciós Kifizetési Ügynökség felhívása szerint az
egységes támogatási kérelmeket március 1 – május 15. között kell leadni.

____________8.

Lenyesik a vadhajtásokat?
A szülők után
István
a diákok következnek? Benedek
Tovább folyik a rendeletbotrány: a hírhedt 13-as kap-

Tegnap reggel írásban is értesítette a megyei
tanfelügyelőség vezetősége a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceumot, hogy
semmilyen cikluskezdő osztályt nem indíthatnak. Ami azt jelenti, hogy nem vehetnek fel diákokat sem az előkészítő, sem az ötödik, sem
a kilencedik osztályba – erősítette meg a hírt
Székely Szilárd, az iskola megbízott igazgatója.

Bodolai Gyöngyi
Az elmúlt héten kezdődött kísérlet, amikor a tanfelügyelőség képviselői azt a törvényesnek nem tekinthető
lépést sugallták, hogy a katolikus líceum osztályait
vegye át a Bolyai vagy az Unirea középiskola, a tegnapi
írásbeli értesítésben csúcsosodott. A megindoklás szerint azért döntöttek úgy, hogy nem hagyják jóvá a cikluskezdő osztályok indítását, mivel folyamatban van az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által indított vizsgálat, amely az iskola létjogosultságát vonja
kétségbe.
A megbízott igazgató szerint súlyos sértésnek tekinthető, hogy végleges döntés hiányában korlátozzák a
szülők jogát, hogy oda írassák gyermeküket, ahova
(Folytatás a 4. oldalon)

csán az alkotmánybíróság szerint a DNA túllépte a hatáskörét, viszont a büntetőjogot módosítani célzó rendelettel
kapcsolatos ügyészségi vizsgálatot másik vádhatóság folytatja tovább. Messze még a válasz arra a kérdésre, hogy
lesz-e ebből a mindinkább politikai cirkuszból egy hiteles
büntetőjogi reform?
A taláros testület döntése kapcsán a szenátus elnöke már
lemondatná a DNA főügyészét. Csakhogy a jogállamról
folytatott szónoklataiban arra nem tér ki, hogy őt magát
hamis tanúzással vádolják egy, a napokban érdemi szakaszba lépett perben. Ha elítélik, magyarán hazudozásért,
abból sem fog különösebb gondot csinálni, elvégre alsóházi
kollégájának is van már jogerős ítélete választási csalásért.
Egyszer netán majd lesz olyan, szigorúan sürgősségi rendelet is, amely azt fogja szabályozni, hogy parlamenti házelnöki pozícióra pályázni sem lehet priusz nélkül? Nem
lepődnénk meg rajta egy olyan országban, ahol nem a hírhedt 13-as volt az első példa a politikusok saját hasznára
alkotott jogszabályra.
A rendeletháború jogi csatamezején most arra várnak,
hogy az alkotmánybíróság tegye közzé döntésének indoklását is. Abból annak is ki kéne derülnie, mint írják egyes
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 2 perckor,
lenyugszik
18 óra 7 perckor.
Az év 60. napja,
hátravan 305 nap.

Ma ALBIN,
holnap LUJZA napja.
LUJZA: a francia Louise név
magyarosított formája, a Louis
férfinév párja. Jelentése: hírnév
+ háború.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 170C
min. 10C

BNR – 2017. február 28.

1 EUR

4,5115

1 USD

4,2595

1 g ARANY

17210067

100 HUF

1,4655

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Baricz Lajos

Bűnbánatra hív

Szent dicsőséget hirdetett a barka
virágvasárnapján, amikor az Úr
az ünneplők között csendben bevonult,
és kezdődött a lélek nemes harca.

Ma, hamuvá váltan, bűnbánatra hív,
adjam át magam egészen az Úrnak,
és hogyha bennem lelki harcok dúlnak,
találjon magának nyugalmat a szív.

El kell indulnom a bűnbánat útján
s úrrá lennem a bűnök ködös múltján,
hogy legyen a lelkem újra tiszta szép,

annak dacára, hogy a bűn beletép,
de mikor a hamu homlokom éri –
Isten kegyelmét mérték nélkül méri.
2017. február 26.

Felújítják a Kultúrpalota mosdóit

– Tekintettel arra, hogy a mosdók felújítása már nem tűrt
halasztást, s a munkálatokat a férfimosdóval kezdtük, a női
mosdót úgy alakítottuk át, hogy két fülkét a férfiak használhassanak. A közönséget táblák tájékoztatják erről, így
bárki megtalálhatja az illemhelyet. Ha a nagyteremben telt
ház van, akkor valóban várni kell. A szervezőknek viszont
jelezzük, hogy az épület földszinti férfimosdójában munkálatok vannak, ezért az épületben található többi mosdót
is igénybe lehet venni, például a II. emeleten vagy a színpad
A Kultúrpalotába látogató közönség által felvetett gon- mögött találhatót is – fogalmazott az igazgató, aki azt is eldok áthidalása felől Fülöp Tímeától, az intézmény igazga- mondta, hogy a férfimosdóval két hét alatt elkészülnek, s
elkezdik a női mosdó felújítását. (mezey)
tójától érdeklődtünk.

Népesebb rendezvények alkalmával a marosvásárhelyi Kultúrpalotában gondot jelent a mosdó
felújításával járó korlátozás, ugyanis a földszinti
illemhely csak „fél kapacitással” üzemel. A férfimosdóban most folynak a munkálatok, s körülbelül még két hétig eltartanak. Addig ideiglenes
megoldást kellett találniuk, a női mosdót alakították át úgy, hogy a férfiak számára is használhatóvá tegyék.

Jogi tanácsadás

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

Békére nevelő nők

Nagymamák, anyák, lányok… generációkon át tanulunk.
Békére nevelő nők címmel kerül sor ma délután 6 órakor
a Szerdai párbeszédek újabb találkozójára a marosvásárhelyi Ama Deus keresztény kávéházban (Forradalom utca
8. szám). Meghívottak: dr. Csorvádi Sz. Zsuzsa fogorvos,
anya, Becsky Borbála pszichológus, családterapeuta,
Henn Magdolna anya, nagymama.

Csak a szívünkben nem száll az idő

Március 2-án, csütörtök este 7 órától Lukafalván (Dózsa
György község) a művelődési otthonban Tamás Gáborral
találkozhat a helyi közönség, és bemutatásra kerül a
Tamás Gáborról szóló, Csak a szívünkben nem száll az
idő című önéletrajzi könyv is. Jelen lesz a szerző, Szucher
Ervin újságíró, publicista.

Kirándulás nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja március 14-én kirándulást szervez tagjai számára Parajd (sóbánya) – Szováta – Vármező útvonalon. A
kirándulás során pisztrángot is fogyasztanak Vármezőn.
Iratkozni keddtől péntekig 10–13 óra között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti, emeleti
székhelyén.

Népi lakberendezés
a Nyárádmentén

Az EMKE Maros megyei szervezete március 5-én, vasárnap 12 órakor a Bolyai téri unitárius templom Dersi Jánostermében bemutatja Asztalos Enikő Népi lakberendezés a
Nyárádmentén a XIX. század végétől napjainkig című
könyvét, amely az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál jelent
meg. A könyvről Bodolai Gyöngyi és Pál atya beszél.

Méhészbál

A Romániai Méhészegyesület Maros megyei fiókja március 4-én 16 órai kezdettel tartja a hagyományos méhészbált Marosvásárhelyen, a Víkendtelepen, a polgármesteri
hivatal vendégházában. Feliratkozni az egyesület székhelyén és az Apicola méhészüzletekben lehet.

Büntettek és deszkát koboztak el

Az erdészeti bűncselekmények ellen fellépő rendőrség a
brassói erdészeti gárdával egy Magyaró községi kereskedelmi társaságnál végzett közös ellenőrzés során megállapította, hogy a cég nem tartotta tiszteletben a faanyagok
informatizált követésére vonatkozó törvényes előírásokat
(SUMAL), és 7,485 köbméter tölgy-, cseresznye-, akácés lucfenyőfa deszkát tárolt a faanyag eredetét igazoló dokumentumok nélkül. A cégre 30 ezer lejes büntetést róttak
ki, a 7,485 köbméter deszkát elkobozták.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

RENDEZVÉNYEK

Anastasia Vdovkina
és Egri András kiállítása

Marosvásárhelyen a Bernády Házban mutatkozik be
a kolozsvári művészházaspár. A március 2-án, csütörtökön 17 órakor nyíló tűzzománc- és festészeti kiállítás a fiatalabb alkotó nemzedék két markáns
egyéniségét ismerteti meg a helyi közönséggel. A
Moszkvában született Anastasia Vdovkina a nagy hagyományú orosz tűzzománcművészet nemzetközileg
is ismert képviselője. Évek óta aktívan jelen van a romániai képzőművészeti életben. Férje, Egri András is
sikeres tűzzománcművész, de fest is, ólomüvegablakokat is tervez. Közös kiállításuk művészi szépségekben, jelképekben gazdag látványt kínál a nézőknek.
Munkásságukat Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja a megnyitón.

Rockkoncertek
a Jazz&Blues Clubban

ByTheWay
Március 2-án lép fel a ByTheWay formáció. A háromtagú csapatot a nézők a 2013-as X-faktorban ismerhették meg, ahol a fiúk 2. helyezést értek el, és
hatalmas rajongótáborra is szert tettek. Fél év után az
eredetileg négytagú csapatból kivált Patocska Olivér,
de a többiek folytatták a közös zenélést. Az év végére
jött ki első saját nagylemezük … for life címmel, amivel azt üzenik, hogy hosszú időre terveznek. Vavra
Bence, Feng Ya Ou es Szikszai Péter külön-külön is
jó ideje zenél már, de együtt él igazán művészetük.

Fotó: Nagy Tibor

The Sound of Rock V2
Az Interact Marosvásárhely és a Jazz&Blues Club
március 3-án este 7 órától ismét megszervezi a The
Sound of Rock című rockestet, amely jótékonysági
rendezvény is, hiszen a belépőkből (10 lej) összegyűjtött összeget karitatív jellegű akciókra használják fel.
Az eseményen helyi rockcsapatok fognak fellépni, az
est a Good music. A better life mottón alapszik.
Rocksuli-klubest: Hungarocell & Bronx koncert
A Rocksuli zenész csereprogram keretében március
4-én kettős koncerttel várják az érdeklődőket. Fellép a
Hungarocell (Magyarország) és a Bronx (Marosvásárhely) együttes. A belépő 10 lej, rocksuli-tagoknak ingyenes. Helyszín a Jazz & Blues Club,
Marosvásárhely, Sörház utca 3.

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen
és Vámosgálfalván

A népszerű Hahota színtársulat a Ha betéved – nem
téved! című nagy sikerű zenés szilveszteri kabaréelőadásával folytatja marosvásárhelyi előadás-sorozatát március 5-én, vasárnap, 10-én, pénteken, 11-én,
szombaton és 12-én, szintén vasárnap este 7 órától,
a Maros Művészegyüttes előadótermében. Március 7én, kedden este 7 órától Vámosgálfalván, március 13án, hétfőn este 7 órától Parajdon vendégszerepel a
társulat fergeteges kabaré-előadásával. A Hahota
színpadán: Puskás Győző, Székely M. Éva/Kilyén
Ilka, Kelemen Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szilárd. Rendező:
Kovács Levente. Jegyek elővételben a Kultúrpalota, a
Maros Művészegyüttes jegypénztárában, illetve a vámosgálfalvi és parajdi polgármesteri hivatalban.
www.hahota.ro
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London makacssága újabb függetlenségi
népszavazás felé tereli Skóciát

A skót miniszterelnök szerint
újabb függetlenségi népszavazás
felé tereli Skóciát a brit kormány
által a Brexit-folyamatban tanúsított merev magatartás.

Nicola Sturgeon a The Times című tekintélyes konzervatív brit napilap keddi
kiadásában közölt írásában hangsúlyozza: egyelőre nincs döntés az újabb
függetlenségi népszavazás kiírásáról, a
skót kormány kompromisszumra törekszik Londonnal, bár eddig semmiféle érdemi kompromisszumkészséget nem lát
a brit kormány részéről.
Sturgeon szerint a skót függetlenségről 2014-ben tartott népszavazáson –
amelyen az elszakadást ellenzők győztek
55 százalékos többséggel – a függetlenséget ellenzők fő érve az volt, hogy Skócia csak akkor veheti biztosra további
EU-tagságát, ha az Egyesült Királyság
része marad.
A brit EU-tagságról tartott tavalyi referendumon – amelyen országos átlagban a résztvevők szűk, 51,9 százalékos
többsége a kilépésre szavazott – a skót

választók 62 százaléka a bennmaradásra
voksolt. Skócia, miután két évvel ezelőtt
azt ígérték neki, hogy ha lemond a függetlenségről, megőrizheti EU-tagságát,
most mégis azzal szembesül, hogy távoznia kell az Európai Unióból, sőt az
EU belső piacáról és a vámunióból is, és
minden kompromisszumos javaslatát lesöprik – fejtegette keddi cikkében a skót
kormányfő.
Nicola Sturgeon szerint sok józan
gondolkodású demokrata számára már
ez is elégséges indok lenne a függetlenség kérdésének újbóli felvetésére, de a
skót kormány mandátuma ennél is szilárdabb. A Skóciát kormányzó Skót
Nemzeti Párt (SNP) tavalyi választási
programjában ugyanis az szerepelt, hogy
a skót kormány jogot formál az újabb
függetlenségi népszavazás kiírására, ha
a 2014-es népszavazás időszakához képest jelentősen és érdemben megváltoznak a körülmények, például ha Skóciát
akarata ellenére ki akarják léptetni az
EU-ból.
Az SNP-kormányt e program alapján

választották újra, így felhatalmazása az
újabb függetlenségi referendum kiírására
„öntöttvas szilárdságú” – írja keddi cikkében a skót miniszterelnök.
Nicola Sturgeon szerint még nincs
késő ahhoz, hogy a brit kormány irányt
váltson, de az idő fogy.
Sturgeon ennél közelebbi utalást nem
tett arra, hogy kormánya mikor dönthet
az esetleges újabb függetlenségi népszavazásról.
A The Times éppen előző nap közölt,
londoni kormányforrásokat idéző értesülése szerint azonban a brit kormány attól
tart, hogy Nicola Sturgeon a Lisszaboni
Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról
szóló bejelentés pillanatában hivatalosan
is előáll az újabb skót függetlenségi népszavazás engedélyezésének követelésével.
Theresa May brit miniszterelnök a tervek szerint március végéig aktiválja a
cikkelyt, amely szabályozza – és aktiválásának bejelentése el is indítja – NagyBritannia kilépési folyamatát az EU-ból.
(MTI)

tönözni kívánt amerikai exportnak is ártanak. Emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államok 2014 óta több mint 30
alkalommal vezetett be szankciókat
Oroszország ellen, vagy bővítette azokat.
Az amerikai „feketelisták” 172 orosz állampolgár és mintegy 350 jogi személy
nevét tartalmazzák, beleértve a jelentősebb bankokét.
Rjabkov szerint a kétoldalú viszony
válaszúthoz érkezett. Hangot adott véleményének, hogy az orosz–amerikai
együttműködést csak fokozatosan lehet
tartalommal megtölteni. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy Moszkva nyitott a teljes értékű párbeszédre Washingtonnal a
stratégiai kérdésekről, beleértve az amerikai rakétavédelmi rendszer ügyét.
A miniszterhelyettes szerint Oroszor-

szág számára fontos, hogy milyen üzenetet hordoz majd Trumpnak a nap folyamán később, az amerikai kongresszus
két házának együttes ülésén elhangzó beszéde.
Rjabkov megfogalmazása szerint az
Obama-kormányzat elnökválasztás előtti
és utáni magatartása túllépte „a józan ész
határait”. A diplomata sérelmezte, hogy
Washington a választási folyamatba való
beavatkozással „rágalmazta meg” Oroszországot, és „a végletekig felszította a ruszofób hisztériát”. Kifogásolta, hogy az
amerikai kormány példátlan módon még
az orosz állami tulajdonban lévő, diplomáciai védettséget élvező washingtoni és
New York-i ingatlanokhoz való hozzáférését is korlátozta, ezzel „gyakorlatilag
kisajátítva” azokat. (MTI)

Schetyna, Tusk anyapártjának, a legnagyobb lengyelországi ellenzéki erőt adó
Polgári Platformnak (PO) az elnöke felszólalásaiban többször használta „a totális ellenzékiség” fogalmát.
A lengyel ellenzék „nem titkolja, hogy
alkotmányellenes, lényegében államellenes módszerekkel váltaná le a kormányt”
– folytatta a PiS-elnök. Aláhúzta: Lengyelország szuverenitását sérti az, hogy
az ellenzék „a lehető legnagyobb roszszat”, vagyis „az utca és a külföld együttes hatásának elvét” alkalmazza.
Kaczynski ezzel szintén a Schetyna által
használt jelszót idézte, miszerint össze
kell kapcsolni az utcai kormányellenes
tüntetéseken gyakorolt nyomást a külföldről kifejtendő hatásokkal.

Aki megsérti a szuverenitás elvét,
„nem lehet az EiT elnöke, semmiképpen
nem számíthat támogatásunkra, valamint
arra sem, hogy nem ellenezzük majd a
megválasztását”
–
fogalmazott
Kaczynski. Azokra a sajtóértesülésekre
reagálva, miszerint Lengyelország a PO
egy másik politikusát, Jacek SaryuszWolski európai parlamenti képviselőt támogatná EiT-elnökjelöltként, Kaczynski
elmondta: nem kommentál „találgatásokat”.
Kaczynski az utóbbi hetekben többször jelezte: a PiS-kormány nem támogatja Tusk újraválasztását. Az EiT elnöke
az EU utolsó informális csúcstalálkozóján közölte, hogy kész folytatni munkáját a testület élén. (MTI)

Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet,
hogy „a célok teljesítéséhez felelős és
időszerű szervezési és menedzseri intézkedésekre is szükség van”. Johannis
nyomatékosította, a célok teljesítéséhez
létfontosságú a védelmi szaktárca és a
külügyminisztérium szoros együttműködése. Sorin Grindeanu miniszterelnök bizakodásának adott hangot, hogy a
védelmi minisztériumnak biztosított
költségvetés „biztos talajt” jelent a hadsereg gyors ütemű korszerűsítéséhez.
Liviu Dragnea, a képviselőház és a kormány fő erejét képező Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke úgy vélte, hogy a kö-

vetkező tíz évben Romániának minimum
GDP-arányosan 2 százalékos költségvetést kell biztosítania a honvédelemre.
Gabriel Les védelmi miniszter elmondta: Románia képes megbirkózni a
régiót érintő sokrétű biztonsági fenyegetésekkel, és Bukarestnek kötelessége hatékony, a regionális viszonyokhoz
alkalmazható hadsereget fenntartani. A
miniszter elmondta: a jó képességű hivatásos katonák utánpótlása szempontjából
kihívást jelent egyebek mellett a hanyatló demográfiai helyzet, valamint a
civil pálya által jelentett konkurencia.
(MTI)

Megkezdődött
Putyin és Trump találkozójának előkészítése

Megkezdődött Vlagyimir Putyin
orosz és Donald Trump amerikai
elnök találkozójának gyakorlati
előkészítése, de annak időpontjáról és helyszínéről még nem született megegyezés – jelentette ki
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az Állami Dumában,
egy
kerekasztalbeszélgetésen, amelyet Oroszország és az Egyesült Államok viszonyának szenteltek.

Közölte, hogy Moszkva és Washington között nem folytak és nem folynak
tárgyalások az Oroszország ellen bevezetett amerikai szankciók visszavonásáról. Rámutatott, hogy a gazdasági
büntetőintézkedések nemcsak az orosz
gazdaságnak, hanem a Trump által ösz-

Tusk nem számíthat Lengyelország támogatására

Donald Tusk semmiképpen sem
számíthat Lengyelország támogatására, amennyiben újból megpályázza az Európai Tanács elnöki
posztját – erősítette meg keddi
varsói sajtóértekezletén Jaroslaw
Kaczynski, a lengyel kormánypárt
elnöke.

Tusk az uniós intézmények egyik vezető politikusaként „megsérti az Európai
Unió (EU) alapelveit” – vélekedett a Jog
és Igazságosság (PiS) elnöke, megemlítve a tagállamok belügyei iránti semlegesség elvét.
Az Európai Tanács (EiT) elnöke „nyíltan támogatja az önmagát totálisnak nevező ellenzéket” – értékelte Kaczynski,
arra utalva ezzel, hogy Grzegorz

Johannis szerint Románia teljesíteni tudja
a védelmi területen vállalásait

Románia teljesíteni tudja védelmi
területen a nemzetközi szövetségeseivel szemben tett vállalásait
az idei állami költségvetés tükrében, amely a védelmi minisztériumnak
GDP-arányosan
2
százalékot biztosít – jelentette ki
kedden Klaus Johannis államfő.

Az elnök a bukaresti védelmi minisztérium tavalyi évértékelője alkalmából
tartott értekezleten vett részt, és mondott
beszédet. Leszögezte, hogy a védelmi
minisztérium számára előirányzott,
GDP-arányosan 2 százalékos költségvetés megteremti az előfeltételeit a vállalások teljesítésének.

Ország – világ
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Elfogadta az alsóház a CNCD
megszüntetéséről szóló törvényt

Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében megszűnne
az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD).
A Bogdan Diaconu független képviselő által benyújtott tervezet 2016. szeptember 26-án került a parlament elé. Kidolgozójának indoklásában az áll, hogy
a CNCD „állami költségvetésből fenntartott intézmény, amely az évek során bebizonyította, hogy
román- és nemzetellenes intézményként működik,
és az RMDSZ, valamint más érdekcsoportok eszközeként a román és keresztény értékek felszámolását, a románok keresztény hagyományainak és
jogainak saját országukban történő megsemmisítését szolgálja”. A tervezet megtárgyalásának határideje 2016. november 25-e volt. A kérdésben a
szenátus a döntő ház. (Agerpres)

Érdekellentét miatt feljelentették
Kolozsvár alpolgármesterét

A Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) érdekellentét
gyanúja miatt feljelentette a korrupcióellenes
ügyészségnél (DNA) Horváth Annát, Kolozsvár –
tisztségéből felfüggesztett – alpolgármesterét. Az
ANI honlapján közzétett keddi közlemény szerint
Horváth Anna alpolgármesteri minőségben részt vett
egy olyan kolozsvári önkormányzati ülésen, amelyiken 90 ezer lej támogatást szavaztak meg a Claudiopolis egyesületnek, amelynek az elnöki tisztségét
töltötte be, és 30 ezer lej támogatást a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, amelytől előadóként kapott juttatásokat. Horváth Anna az
MTI-nek adott nyilatkozatában képtelenségnek nevezte a vádakat. Kijelentette: a Claudiopolis egyesület elnöki tisztségéről közjegyző előtt adott
nyilatkozatban mondott le, a Sapientiának pedig
soha sem állt az alkalmazásában. (MTI)

’56-os emlékművet avatnak
New Yorkban

Már áll New Yorkban az 1956-os magyarországi forradalom emlékműve, és a március 15-i ünnepnapon
lesz az avatása – mondta Kumin Ferenc New York-i
magyar főkonzul a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedd reggel. A főkonzul elmondása szerint
az amerikai nagyvárosban 1928-ban emelt egész
alakos Kossuth-szobor mellé állították az absztrakt
alkotást, amelyen egy gránitkorongon acélcsillagok
mutatják az 1956. október 23-ai, budapesti csillagállást, „az időt kőbe, acélba merevítve”. Mindkét emlékmű Manhattanben található, amely egy nagyon
szép, reprezentatív pontja a városnak – jelezte.
(MTI)

Kitört az Etna

Nyolc hónapnyi szünet után feléledt az Etna, Európa
legmagasabb és legaktívabb vulkánja, emiatt légiforgalmi riasztást adtak ki Szicíliában kedden. A vulkán éjszaka tört ki. A sötétben magasba szökő, izzó
rögöket Catania és Taormina városából is látni lehetett. Kisebb lávafolyás is elindult az Etna délkeleti
kráteréből. Az olasz geofizikai intézet fokozatosan
erősödő rezgéseket és energiaszintet mért a vulkán
térségében. Lakott területet a kitörés nem fenyeget.
(MTI)

Lenyesik a vadhajtásokat?

(Folytatás az 1. oldalról)
szakértők, hogy a taláros testület hogyan gondolta a
kormány döntéseinek törvényességi felülvizsgálatát elvégezni, amikor ennek a kilenctagú, a törvényhozás két
háza és az elnöki hivatal által delegált bírói testületnek
nincs saját vizsgálati szerve?
A politikai töltettől sem mentes jogi vitákból az talán
tisztázódni fog valamikor, hogy a mindenkori kormányzat saját haszonra alkotott rendeletei kapcsán melyik
vádhatóság, és hogyan léphet fel. Csakhogy az adófizetőnek, aki azt várja el, minden joggal, hogy a politikai
és intézményes szférák szakemberei jól működtessék az
államgépezetet, ez messze nem elég, mert jól látható,
hogy a büntetőjogban bőven vannak olyan vadhajtások,
amelyeket le kellene nyesni. A legjobb példa erre a katolikus líceum esete, ahol adminisztratív hibákból kreáltak korrupciós ügyet, és ebbe most már szülőket és
iskolás gyerekeket is belekevernek. Még ha az ügy utólag le is cseng azzal, hogy nem emelnek vádat, a korrupcióellenes ügyészségnek nehéz lesz lemosnia
magáról a politikai nyomásgyakorlási eszköz bélyegét.
Bár azoknak, akik ebben az ügyben a szálakat a háttérben húzogatják, vélhetően ez a legkisebb gondja, sőt,
jól is jön nekik, ha ez a vádhatóság lejáratja magát. A
törvénykezésnek az ilyen vadhajtásoktól való megtisztítása még annyira sem érdeke egy olyan politikumnak,
amelynél a zavarosban való halászás inkább érdem,
mint szégyen. De hogy ez időben megváltozhat jobb
irányba, arra a társadalomnak a 13-asra adott válasza
jelenti a reményt.
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A szülők után a diákok következnek?

(Folytatás az 1. oldalról)
meggyőződésük alapján szeretnék,
ugyanakkor egy újabb kísérlet az
iskola felszámolására, mert, ha
nem lesz elég diák, a katolikus líceum elvesztheti jogi személyiségét. A tanfelügyelőség döntése
sérti a pedagógusok jogait is, akiknek az állása forog kockán.
A szülők elkeseredését és felháborodását fokozza, hogy miután
egyenként a Korrupcióellenes
Ügyészségre hívatják és kihallgatják őket, elhangzott az a fenyegetés is, hogy a szülők után a diákok
következnek.
Kincses Előd ügyvéd, aki Szász
Teréz szülőt kísérte el a kihallgatásra, azt nyilatkozta, hogy olyan
kérdésekre vártak választ, amelyeknek semmi köze nincs a nyomozati anyaghoz. Véleménye
szerint törvénysértő módon jár el a
DNA helyi kirendeltsége, és a kérdések a szülők megfélemlítését célozzák. Amint már idéztük,
hasonlóan foglalt állást Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke, aki szerint egyértelmű megfélemlítésről
van szó, ami egy jogállamban elfogadhatatlan. Biró Zsolt, a Magyar
Polgári Párt Maros megyei képviselőjének keddi parlamenti inter-

pellációjában elhangzott: „Egy
jogállamban nehezen értelmezhető
az, ami több mint egy hete zajlik
Marosvásárhelyen, ahol a DNA
egyenként hallgatja ki a római katolikus iskolában tanuló diákok
szüleit. A vádhatóság dolga az
igazság kiderítése, tanúk beidézése, de megengedhetetlen a szülők zaklatása csak azért, mert
gyerekeik számára egy egyházi
szellemben működő és e szellemben nevelő oktatási intézményt vá-

Honlapot avattak a Bolyaiban

______________________________________________ 2017. március 1., szerda

Fotó: Nagy Tibor (archív)

lasztottak. Egy olyan iskolát, amelyet az iskolahálózatban meghirdettek, a tanfelügyelőség és a
minisztérium is engedélyezett”.
Kincses Előd ügyvéd szerint a
tanúként kihallgatott szülők azt tervezik, hogy a Magisztratúra Legfelsőbb
Tanácsánál
tesznek
feljelentést a korrupcióellenes
ügyészség helyi kirendeltsége
ellen a törvénysértő módon történt
kihallgatásuk miatt.

Minden, amit az iskoláról tudni kell

Mától látható a világhálón a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum új honlapja – amelyet az iskola
vezetői tegnap ismertettek a
kollégákkal. A weboldal átlátható, könnyen kezelhető,
és fontos szerepe van manapság, amikor az idő és a jól
tájékozottság nélkülözhetetlen – mondta Mátéfi István
igazgató.

A honlap működését Hajdú Zoltán aligazgató mutatta be. Elhangzott, hogy a képek mögött kemény
munka van, amiben Sütő Ágoston,
a matematika és informatika szakot egyszerre végző, a Bolyaiban
tavaly érettségizett egyetemi hallgató volt nagy segítségükre. Az ötletek, a munka zömét neki
köszönhetik. Egyébként az iskola
vezetői 50-60 honlap megtekintése
után alkottak véleményt arról, hogy
milyennek kell lennie egy jól működő, információkban gazdag honlapnak. A különböző menüpontok
alatt minden lényeges tudnivaló
megtalálható az iskola életéről, működéséről, fejlesztési tervéről, az
órarendről, a diákéletről.

Fotó: Nagy Tibor

A honlap egy hónapig még alakítható, véleményt lehet mondani,
javaslatokat lehet tenni, azután
véglegesítik. Élni, működni igazából pedig akkor fog, ha lesz, amit
feltölteni, és ebből minden tanár
kiveszi a részét. A diákok jó példát
mutattak, a diákélettel kapcsolatos
legfontosabb információk már olvashatók a honlapon. Hasonlóképpen a 2017-es Bolyai Farkas
interdiszciplináris tantárgyversenyre való felhívás is.

A vezetőség elképzelése szerint egy 12 tagú csapat fogja működtetni
a
weboldalt,
pontosabban az informatikaosztályok diákjainak négy háromtagú csoportja. Ők töltik majd fel
a híreket, információkat, beszámolókat, miután az ellenőrzést
végző tanárok láttamozták azokat. A diákokat a honlap kidolgozója, Sütő Ágoston készíti fel a
feladatra. (bodolai)

– A megyei tanács 2011-ben kötött kivitelezési szerződést az olasz
Cooperativa Edile Appennino Rt.vel. Ezt a szerződést 2014-ben felbontották, majd 2016 februárjában
a megbízott céget bírósági végzéssel kényszerítették az építőtelep elhagyására. Tavaly június 14-én a
Maros Megyei Tanács egy újabb
szerződést kötött a motorsportpark
építésére. A műszaki dokumentáció
aktualizálását és a munkálatok befejezését a Contranscom Construcţii Benţa Kft. és a Beta Cops Kft.
társulásra bízta. A szerződés
összértéke közel 21 millió lej héa
nélkül. A szerződéskötés óta a kivitelező aktualizálta a beruházás
műszaki dokumentációját, illetve
beszerezte a munkálatok elkezdéséhez szükséges engedélyeket – fogalmazott
Péter
Ferenc
tanácselnök, hozzátéve, hogy a
Maros Megyei Tanács arra törekszik, hogy minél rövidebb időn
belül lezárja azokat a projekteket,
amelyeket évekkel ezelőtt elkezdtek és amelyek kivitelezésében

fennakadásokat és jelentős késést
okoztak a megbízott cégek a szerződésszegésekkel. Ha a megkezdett uniós projekteket határidőre
befejezik, nem kell visszafizetni a
lehívott összegeket.
– Milyen stádiumban vannak
most a munkálatok?
– A motorsportpark egyetlen
része sincs befejezve, természetesen az évek során, az állagmegőrzés ellenére is, újabb műszaki
gondok merültek fel, és ezek megoldására a nyertes cég kapott megbízatást. Bízunk abban, hogy a
munkálatokat a szerződésbe foglalt
nyolc hónapon belül elvégzik, s az
év végén felavathatjuk a pályát. Ez
nagy öröm lenne számunkra, hiszen ez egyedüli ilyen jellegű létesítmény lesz Erdélyben, ami
jelentős turisztikai vonzerő lesz,
sok turistát fog idecsalogatni. Az
ilyen beruházás emeli a régió gazdasági és turisztikai értékét – öszszegzett a tanácselnök.
Ahogy a motorsportpálya elkészül, működtetésére pályázatot
írnak ki. (mezey)

Hazai cégek nyerték el a munkálatokat

Év végéig befejezik a motorsportpályát

Február 27-én újrakezdődtek
a munkálatok a Csergeditetőn, ahol évekkel ezelőtt
vágtak bele a motorsportpálya építésébe, s amit a kivitelező hibája miatt hosszú
időre be kellett fagyasztani.
Péter Ferenc tanácselnök a
projekt és a munkálatok alakulásáról tartott sajtótájékoztatót.

– Többévnyi megszakítás után
hétfőtől, február 27-től folytatják a
motorsportpark építését. A projekt
keretében a Csergedi-tetőn, Nyárádtő és Kerelőszentpál körzetében
egy szabadidős és sportkomplexum
épül a motorsportok kedvelői számára. Nemcsak a 3,7 km hosszú
pálya épül meg, hanem adminisztratív épületek, orvosi rendelő, nézőtér, parkolók is tartoznak a
beruházáshoz. A kivitelezőnek egy
bekötőutat is kell építenie a 151B
jelzésű megyei útról egészen a
sportkomplexumig. A munkálatok
kivitelezési ideje 8 hónap.
– Miért húzódtak el a munkálatok?

Erről jut eszembe

Furcsa ez a mai nap, nehéz viszonyulni hozzá. Örvendenünk kellene
neki, hiszen a meteorológiai tavasz
első napja, innen kezdve bárhogy
kínlódna a tél, a kikeletet nem lehet
megállítani. A városokat elárasztó
márciuskaárusokat sem kirekeszteni,
persze a jelek szerint ezt nem is nagyon akarja senki, még ha diadalmasan ránk is telepszik ilyenkor a
giccs. A helyhatóságok nem riasztják
el őket, az önkormányzatnak ez is
egyféle bevételi forrás. De nyilván az
élet nem csupa öröm, ma hamvazószerda van, kezdődik a nagyböjt.
Már akinek. Tájainkra nem jellemző
a vezeklés, önsanyargatás, az meg
kimondottan ritka, hogy valaki nyilvánosan beismerje a bűneit és hamut
szórjon a fejére. A fejfájásra majd
bevesz egy marék fájdalomcsillapítót. Az sem valószínű, hogy húshagyókeddel véget ért a vigasságok
sora. A farsangbúcsúztató mulatságok csúcsosodtak ugyan a hét végén,
sokfelé nagy tömegeket vonzottak a
maskarás színjátékok, de ezzel
aligha lesz vége a világnak. Sem itthon, sem a földgolyó másik felén.
Noha jellegükben és arányaikban
van némi különbség, a kibédi vagy
szentegyházi maszkurázás éppoly
szórakoztató, mint a riói karnevál, ki
gondolná, hogy ezek itt vagy ott egy
időre teljességgel lezárnák a búfelejtő rendezvények sorát. „Fiam,
maga kifogta Dél-Amerikát!”… jut
eszembe hirtelen a dal. Minden bizonnyal szárnyal még az ének, kavarog majd a tánc ezután is
zavartalanul. Természetesen ÉszakAmerika sem adja alább, ott is áll a
bál. Tart a botrány a Los Angeles-i
díjkiosztó gálán történt óriási baki
miatt. Az ember azt hinné, csak mifelénk eshetnek meg ilyen bődületes
melléfogások. Szándékosak és szándéktalanok. Hát nem. Amerika mindig mindenben előttünk jár. Az
elnökválasztás is bizonyította, most
meg ez a filmes szerencsétlenkedés.

Vajon kiderül-e valaha, hogyan történhetett, ki szúrta el a dolgokat? És
mi lesz vele, velük? Nálunk ilyen esetekben soha nem tisztázódik egyértelműen, ki a bűnös, és a büntetés is
többnyire elmarad. Az Egyesült Államokban mire lehet számítani?
Trump szerint, aki a díjkiosztás idején épp a kormányzók bálján graszszált, azért következhetett be a
tévedés, mert a gálán túl sokat politizáltak. Ő csak tudja! Elvégre ő volt
a fő célpont. Vannak ám furcsaságok
az Újvilágban. Éppen ma 325 éve,
hogy elkezdődtek az amerikai Salemben a híres-hírhedt boszorkányperek. Hatvan esztendővel később –
fáziseltolódás ugyebár! – Marosvásárhely is boszorkányperrel hallatott
magáról. A vád szerint Farkas Borbála bábaasszony paktált az ördöggel, 104 tanút is kihallgattak ennek
bizonyítására. Ugyanebben az
évben, 1752-ben került sor az utolsó
vásárhelyi boszorkányégetésre. Egy
gyengeelméjű csavargóra, Oláh Jánosra ragasztották rá a boszorkányság bélyegét, és ítélték tűzhalálra.
265 esztendő telt el azóta, de ez egy
hagyományőrző város, jelenleg is
kétes perek, tömeges tanúkihallgatások zajlanak itt. Beleremeg az elme.
Égetés talán nem lesz, de bűnbakot
keresnek. Még a szülőket is próbálják meghurcolni egy boszorkánysággal összefüggésbe nem hozható
ügyben. Hosszasan elhúzódó folyamatra számíthatunk, a megnyugtató
döntés valószínűleg megkésve érkezik. De nem ez a mai témám, dalra
és táncra, vidámságra koncentráltam induláskor, a zene és az ének sok
szép elismerést hozott a filmeseknek.
Akkor is, ha megesett, hogy a Kaliforniai álom úgy járt a legértékesebb
szobrocskával, mint La Fontaine
meséjében a holló a sajttal. Bizony,
hoppon maradhatunk, ha hagyjuk
magunkat átverni. Azért ne szomorkodjunk. Fő, hogy Mindenki Oscar!
(N.M.K.)

Tăriceanu szerint Kövesinek
le kellene mondania

Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke úgy vélekedett, hogy
egy jogállamban le kellene mondania azon intézmény vezetőjének,
amellyel kapcsolatban az alkotmánybíróság megállapította, hogy
áthágta az államhatalmak szétválasztásának elvét, azaz a demokrácia alapelvét. Tăriceanu ezt azzal
kapcsolatban jelentette ki, hogy az
alkotmánybíróság hétfőn kimondta:
a 13-as sürgősségi kormányrendelet
kapcsán indított vizsgálattal alkotmányos természetű jogi konfliktust
idézett elő az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a kormány és a legfőbb ügyészség
között. „Minden jogállamban egy
ilyen alkotmánybírósági döntés
azon intézmény vezetőjének lemondását eredményezte volna, amely
áthágta a demokrácia alapelvét, vagyis az államhatalmak szétválasztását. A lemondás megtagadása ismét
annak bizonyítéka, amit én a hatalom korrupciójának neveznék. (…)
Sajnos a DNA a kommunista állam
elnyomó intézményeinek logikája
szerint járt el, amelyek abból a meggyőződésből indultak ki, hogy minden hatalom a birtokukban van, és
senki nem állhat útjukba. Az alkotmánybíróság döntése történelmi jelentőségű, és azt hiszem, meg fogja
fékezni egyes demokráciaellenes
intézmények offenzíváját, amelyek
teljes hatalomátvételre törnek Romániában” – írta Tăriceanu a Facebook-oldalára. A felsőház elnöke
szerint a változásnak az antidemokratikus intézmények „megtisztításával” kellene kezdődnie. Tăriceanu
azt írja, az utóbbi időszakban olyan
együttműködési megállapodásokra
derült fény a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) és a DNA között,
amelyek jóval túlmutatnak a törvényesség határain. „A mai Romániában nem tartják tiszteletben az

állampolgárok jogait és szabadságát, a telefonokat engedély nélkül
hallgatják le, ártatlan embereket
üldöz az igazságszolgáltatás, aminek az lenne a dolga, hogy igazságot tegyen, és Románia eurók
százmillióit veszíti el az Emberi
Jogok Európai Bíróságán (CEDO).
Ezeket a dolgokat meg kell változtatni, és én további lépéseket fogok
megtenni ezen változások érdekében” – írta Călin Popescu-Tăriceanu. Hétfőn az alkotmánybíróság
kimondta, hogy a 13-as rendelet
kapcsán indított vizsgálattal alkotmányos természetű jogi konfliktust
idézett elő az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a kormány és a legfőbb ügyészség
között. Valer Dorneanu, a taláros
testület elnöke szerint a DNA túllépte hatáskörét a 13-as rendelettel
kapcsolatos vizsgálódásban, mert
nem lett volna szabad a rendelet
időszerűségét, törvényességét ellenőriznie, hanem csak a büntetőjogi
aspektusait. Az alkotmánybíróság
elnöke hétfőn kifejtette, a DNA többek között azt vizsgálta a rendelet
kapcsán, hogy teljesültek-e az elfogadásához szükséges előfeltételek,
hogy indokolt volt-e sürgősségi hatállyal elfogadni, hogy megvolt-e a
törvénykezési tanács és a Legfelső
Igazságszolgáltatási Tanács véleményezése. „Mindezeknek a kivizsgálása azonban nem a DNA, hanem
az alkotmánybíróság hatáskörébe
tartozik. A kivizsgálás ugyanakkor
a törvényhozási folyamat alatt zajlott, miután a rendeletet már elküldték a parlamentnek, amelynek
jogában állt azt jóváhagyni, módosítani vagy elutasítani. Ezért úgy
ítéljük meg, hogy zavar állt be a
kormány működésébe, valamint a
bírói, a végrehajtó és a törvényhozó
hatóság közötti viszonyba” – magyarázta Dorneanu. (Agerpres)
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Lét a Vadász alatt
Kaáli Nagy Botond

Szöllősi Mátyás Marosvásáhelyen

„Az Orion csillagkép egyik csillaga
fölrobbant, és a maradványa nagy, fehér
foltként ragyog az égbolton, mintha egy
másik hold is sütne az éjszakában, megvilágítva valóságos, földi élethelyzeteket. Vágyakozás, csalódás, betegség,
szégyen és magány – csupa olyan
dolog, amiről nehéz beszélni. A kötet kilenc novellájában egyszerre formálódik
meg egy sejtés – egy már-már apokaliptikus vízió –, és elevenednek meg abszurd, de nagyon is hús-vér figurák,
akiket ismerhetnénk akár a mindennapjainkból is. Szöllősi Mátyás első prózakötetének ereje többek közt a pontos
lélekábrázolásban és a látomásos, költői
nyelvben rejlik.” Az idézett sorok a
szerző Váltóáram című, legutóbbi kötetének fülszövegeként olvashatók, és
pontosan körülírják a fiatal kortárs
szerző, Szöllősi Mátyás prózáját. Az író
nemrég Marosvásárhelyen járt, ahol a
Látó szépirodalmi folyóirat vendégeként vett részt a lap Irodalmi Játékok
című, immár 81. szerzői estjén a G. Caféban. Beszélgetőtársa, Szabó Róbert
Csaba kérdezett életútról, írásról, kalandozásokról egyaránt – Parajdtól Cseljabinszkig.
– Az Európa Kiadó kevés kortárs
szerző könyvét adja ki, nagy teljesítmény, hogy a Váltóáram gondozását elvállalták. Magyarországon születtél, ott
is élsz, de rengeteg közöd van Erdélyhez. Hogyan alakult ez így? – kezdte a
beszélgetést a vendéglátó.
– Klasszikus példa: Parajd és a sóbánya, illetve egy betegség. 1995-ben jártam ott először. Nagy hatást gyakorolt
rám is és a szüleimre is, olyannyira,
hogy gyorsan vettek ott egy telket,
amire később házat építettek. Ettől
kezdve az erdélyi jelenlétem folyamatos. Nemcsak írok, hanem fotózom is –
a tavaly két alkalommal jártam például
a Nagyhagymás alatt, pásztorokat fotóztam. Ez félfiktív helyszínként a következő kisregényemben is megjelenik
majd. Nagyon inspirált a közeg, a
nyelv: elindult bennem egy gondolatfolyam, amely kapcsolódik a történethez.
– Az alakok, a táj ihlet? Hogyan lehet
írni a tájról, hiszen az ugyanolyan
marad, hogyan lehet a mai prózában az
erdélyi tájjal valamit kezdeni?
– Engem inkább az ember a tájban érdekel. A novellák között olyat is találunk, amelynek három változata van,
három elbeszélői móddal – sokat kísér-
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leteztem azzal, hogy hogyan működik
jobban a szöveg. Sok filmszerű, képi
elem van az írásaimban, a részletek, a
benyomások ábrázolása számomra nagyon fontos. Az érdekel, hogy hogyan
hat az emberre az a közeg, amelyben létezik.
– Fotósként is ismert vagy, Oroszországba e minőségben kísértél el egy régészcsoportot. Nagyon izgalmas
beszámolókat is írtál erről, amelyeket
az interneten olvashattunk. Milyen, az
írás során felhasználható tapasztalatokat lehet szerezni a fotózás útján?
– Például azt, hogy milyen, amikor az
ember csöndben van és figyel. A megfigyelés, a részletek nagyon fontosak –
még Oroszországban is. 11.000 kilométert utaztunk autóval, és muszáj volt figyelni magunkra is és arra is, ami
körbevett minket. A magyar kutatókat
leszámítva olyan emberek között voltam, akik az oroszon kívül nem beszélnek más nyelvet. Mi a magyar
őstörténettel összefüggésben utaztunk
ki, a csoport a honfoglalás előtti időket
kutatta. 30 éve nem volt ilyen ásatássorozat. Orosz ásatásokba kapcsolódtunk
bele, mert előkerültek olyan, magyargyanús leletek, amik Etelközzel hozhatók
összefüggésbe.
Van
pár
tragikomikus történetem is: például
Cseljabinszk mellett zajlott az egyik
régi feltárás, amelyen magyargyanús lószerszámok és hasonlók kerültek elő, de
az ottani régész az ágya alatt raktározta
őket, mert nem találta fontosnak. Elhunyta után kerültek nyilvánosságra –
így indult be az egész kutatássorozat.
Hogy visszamegyünk-e még, az kérdéses, az idén sok minden eldől ezzel kapcsolatban. Mi nagyon szeretnénk
folytatni, de támogatástól és különböző
érdekektől függ a projekt jövője.
– Az ott készített riportjaidnak és beszámolóidnak szépirodalmi értéke van.
Az általad létrehozott, a Facebookon
(is) megtalálható Budapest Katalógus
ugyancsak része mindannak, amelyből
felépül a Váltóáram című kötet. A katalógusban például különböző embereket
fotózol le, akik elmondanak valamit az
életükről…
– Nem az én találmányom ez, egy
New York-i internetes oldal ihletett.
Megtetszett ez a dolog, alakult egy kis
csapat, és belevágtunk. Egyrészt számunkra is jó teszt volt, másrészt a sztereotípiák miatt is kíváncsiak voltunk
arra, hogy mivé alakul. A legtöbb facebookos bejegyzés úgy készült, hogy

ita Zoltán erdők színét, hegyek álmát
őrzi tekintetében. Gyermekkorától készült, kívánkozott a magasba vezető útra,
amely pár évvel ezelőtt a Himaláján csúcsosodott ki, de még számtalan ösvényt, emelkedőt rejtegethet.
– A természet közelségében nőttem fel –
kezdte történetét a 62 éves utazó. – A szüleim
magyarói származásúak. A házunktól látszott az Istenszéke, én azt mindig vágyakozva néztem. Amikor édesapám a
komandói erdőkitermelésben dolgozott, mi
is ott éltünk vele az erdészlakban. Négy-öt
éves koromban már egyedül jártam a rengeteget, gombásztam is. Ha apró gombára leltem, levelekkel letakartam, hogy más ne
találja meg, aztán két nap múlva visszamentem leszedni. Hatéves koromra közelről ismertem az erdei madarakat, az ökörszemet,
a barázdabillegetőt. Mindig fényképezni szerettem volna őket, és ez a vágyam most, a
hatvanas éveimben vált valóra. Gyermekkoromban elolvastam a Kőrösi Csoma Sándor
életéről szóló könyvet, A nagy út címűt.
Édesapám Csomakőrösre is elvitt, Kőrösi
szülőházához. Miután hazajöttünk, én is lefeküdtem a földre, úgy akartam edzeni
magam, mint a világhírű utazó... Tizenévesen nyaranta kint dolgoztam a ratosnyai
erdőn, mértem a fát a fuvarosoknak. Hétvégenként sóvárogva néztem a kicsi vonattal
utazó turistákat, akik a Kelemen-havasok
felé tartottak. 14 éves voltam, amikor felmásztam gyermekkorom életterének legmagasabb pontjára, az 1241 méter magas
Szászpadra. Később aztán a megye legma-

egyszerűen megszólítottunk embereket
az utcán. Várakozásainkkal, előítéleteinkkel ellentétben nagyon nyitott volt
mindenki rá, bizonyíték erre, hogy máig
létezik a katalógus. Volt, akivel másfél
óráig is beszélgettem, és sok jó sztorit
is gyűjtöttem.
– Eredetileg verseskönyvvel indítottál, utána jött a dráma, majd a próza. A
párbeszédek nagyon jól működnek a novellakötetedben is, ez biztosan a drámaírásnak köszönhető.
– Még a verseskötet előtt elkezdtem
próbálkozni ilyesmivel. Tíz éve írok
prózát, de a Váltóáram az elmúlt három
évben született meg. A katalógusi beszélgetések is segítettek, persze onnan
egyetlen történetet sem vettem át. Inkább a helyszínek, az emberek hatnak
rám.
– A könyvben kilenc történet van,
amiket az köt össze, hogy a Betelgeuse,
az Orion-csillagkép legnagyobb csillaga felrobban és szupernóvává válik –
ez amúgy be fog következni a valóságban is – jó pár ezer év múlva. Nem lesz
veszélyes a Földre, de két hétig nagyon
erős fényt lehet majd észlelni. A szupernóva rengeteg értelmezési lehetőséget
ad – például a betlehemi csillag motívumát. Mennyire fontos ez a mindent
megvilágító fény?
– Furcsa erről beszélni, mert bizonyos értelemben ez csak egy „díszlet”,
ahogyan az életünkben egy csomó
olyan dolog is, aminek pillanatnyilag
nem tanúsítunk jelentőséget és csak a
későbbiekben jövünk rá arra, hogy mekkora fordulópontok voltak. Ha történne
a valóságban egy ilyen esemény – ahogyan történt is, többek között ókori feljegyzések vannak róla –, úgy
gondolom, hogy egy idő után már nem
lenne izgalmas a számunkra, hiszen
sokkal kézzelfoghatóbb kérdésekkel
sem foglalkozunk.
– Például lehet, hogy épp most készítik elő a harmadik világháborút, és mi
nem foglalkozunk vele…
– Igen, a távolsággal függ össze minden. Sajnálkoztunk a haiti földrengésen,
de túlságosan nem érintett meg, mert
Haiti messze van. De ha egy tőlünk száz
kilométerre található településen történik valami durva dolog, akkor azt másképpen éljük meg. Sokkal több mindent
tudunk, mint régen, az információáramlás nagyon felgyorsult, ugyanakkor – és
lehet, hogy éppen ezért – egyre kevésbé
befolyásolnak bizonyos dolgok. Ezzel a
gondolattal is megpróbáltam eljátszani
a kötetben.

Fehér óriások között

gasabb hegycsúcsa, a Pietrosz néven ismert,
2100 méteres Nagyköves következett. Mindig mehetnékem volt, 22 évesen például Siófokig kerékpároztam.
– Az általános iskola elvégzése után
merre vette az irányt?
– Marosvásárhelyen végeztem a szakiskolát. A Metalotechnikában géplakatosként
dolgoztam, aztán esti
tagozaton folytattam
a tanulást a most Traian Vuia nevű szakközépiskolában.
24
évesen vittek el katonának, és miután leszereltem, almérnöki egyetemet végeztem. Azután a Metalotechnika tervezőosztályán
kaptam munkát. 1995-ig dolgoztam ott,
majd öt évig egy barátommal magánvállalkozókként lambériagyártással foglalkoztunk. Ezt követően visszatértem a
vállalathoz, ami akkor már Matricon néven
alakult újjá. Később 11 évet az élelmiszeriparban dolgoztam, onnan is mentem nyugdíjba.
– Mikor tért vissza a hegyek közé?
– Miután megszületett a fiam, szüneteltettem a nagyobb túrákat. A kilencvenes évek
elején aztán beiratkoztam egy francia nyelvtanfolyamra, ott ismerkedtem meg azzal a
francia anyanyelvű tanárral, aki túratársam
lett. Bejártuk a Fogarasi-gerincet, és eljutottunk Románia legmagasabb csúcsára, a
Moldoveanura is. Közben megismerkedtem

Magyarországi és erdélyi
magyar–örmény szervezetek
találkozója
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Örmény kereszt
a Csobot-hegyen

Közös programok megvalósítása érdekében szerveztek
találkozót nemrég Gyergyószentmiklóson magyarországi
és erdélyi magyar–örmény szervezetek képviselői. A megbeszélés témája a határon átívelő rövid- és hosszú távú
együttműködések kialakítása, alapját az örmények 380
évvel ezelőtti gyergyószentmiklósi letelepedése és a település várossá válásának 110 éves évfordulójára szervezett
Nemzetiségi Fesztivál képezi – áll az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének (EMÖSZ) közleményében. Az örmény búcsú köré ez év szeptember 8-a és 10-e között
szervezett ünnepségsorozat célja a gyergyói és az erdélyi
örmény közösség megismertetése mellett az örmények betelepedésének idején Erdélyben élő nemzetiségek – cigányok, görögök, magyarok, románok, szászok és székelyek
– kultúrájának bemutatása a többnemzetiségű Erdély gondolata alapján, és a nemzetiségek modellértékű együttélésének kihangsúlyozása a történelmi Magyarországon.
A megbeszélésen jelen volt dr. Serkisian Sevan, Akopyan Nikogos és Avanesian Alex az Országos Örmény Önkormányzat (OÖÖ), dr. Puskás Attila a budapesti
székhelyű Magyar-Erdélyi Magyarörmény Egyesület,
Kulcsár László és Buslig Gyula az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ) részéről, Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános, valamint a
befogadó székely város, Gyergyószentmiklós részéről Fórika Sebestyén, a helyi művelődési központ igazgatója.
Az erdélyi és magyarországi szervezetek közötti együttműködés kitér a város fölött magasló Csobot-hegyi római
és örmény katolikus kápolnák körüli ökumenikus tér kialakítására, ahol az OÖÖ jóvoltából egy örményországi
kőkereszt (khacskar) kerül felállításra, amelyet az őszi esemény kezdetén zarándoklat keretében szentelnek fel. Szintén az OÖÖ jóvoltából lesznek láthatók premierként
Erdélyben az Aznavour és a Musa Dagh című nagy sikerű
musicalek az Urartu örmény nemzetiségű színház jóvoltából, erdélyi színművészek közreműködésével. Az
együttműködés további célja a gyergyószentmiklósi A kategóriájú örmény katolikus műemlék templom üvegablakainak restaurálása, valamint az örmény katolikus
plébánia könyvtárának szakszerű feldolgozása és digitalizálása az OÖÖ támogatásával.
A gyergyószentmiklósi találkozó a tervezett programokon túl áttörésként tekinthető a Kárpát-medencében élő
örménység összefogásában és a konstruktív párbeszédben,
amelyet az Örmény Szószólói Kabinet a nemzetegyesítés
szellemében nemzetiségi szinten támogat. A tárgyaló felek
számára kulcsfontosságú az erdélyi magyar–örmény közösségekkel való élő kapcsolat, hiszen a Kárpát-medencei
örménymagyarok első otthona Erdély, ahol Európa első
elismert örmény diaszpórája él. A felek a jövőben mindent
megtesznek annak érdekében, hogy az integráció és
együttműködés szellemében együttműködjenek, és a
közös gondolkozás, a közös jó célok képezzék tevékenységük kiindulópontját. (Knb.)

az Erdélyi Kárpát Egyesület tagjaival. Az
EKE-sek közé kerülve egy új fejezet kezdődött az életemben. Túratársaimmal 54 évesen Európa legmagasabb hegycsúcsát, a
4810 méteres Mont Blancot „hódítottuk
meg”. Én voltam a legidősebb a csapatban,
és hogy tudjam tartani velük a lépést, keményen edzettem a kaland előtt.
– Miből áll egy
ilyen edzés?
– Minden nagyobb hegyi kirándulást gyalogtúrák
előznek meg az EKE-nél. Volt, hogy 300 kilométert is megtettünk. Sokan nem hiszik, de
a gyaloglás – épp, mint a nevetés –, boldogsághormonokat szabadít fel. Ráadásul – sok
más sporttól eltérően – ingyenes. Egyébként
a feleségemmel sokat szoktunk kirándulni,
és mindenhova, a hegyekbe, illetve külföldre
is visszük magunkkal a biciklit.
– Meséljen a himalájai útról.
– Egy brassói fotóművész, Mihai Moiceanu szervezte azt a fotós túrát 2014-ben.
Nem is álmodtam volna, hogy én is a csapat
tagja lehetek, de a sors ebben is kedvezett
nekem. Hat romániai és egy amerikai fotós
tartozott a társasághoz, magyar egyedül én
voltam. Bukarestben szállt fel a repülőnk,
Rómában, Abu Dzabiban is volt egy átszállás, míg végül két nap múlva megérkeztünk
Katmanduba. Az utazási irodánk képviselői
nagy lelkesedéssel vártak, kikapták a ke-

zünkből a poggyászunkat, és büdöskéből készült virágfüzért tettek a nyakunkba… Másnap szétnéztünk Nepál fővárosában, és
beszereztük mindazt, amire még az expedíción szükségünk lehetett: tisztálkodási szereket, nedves zsebkendőt. Katmandu szűk
utcáin minden épület alsó szintjén bolt működik, ahol márkás áruk másolatait kínálják
nagyon olcsón. Harmadnap Luklába készültünk, a tulajdonképpeni túra onnan indult az
Everest alaptáborba. A luklai egyébként a
világ egyik legveszélyesebb repülőtere. Az
időjárás is kifogott rajtunk, kétszer is el kellett halasztani az indulást, harmadszor
pedig hiába sikerült felszállnunk, úgy dobálta a szél a gépünket, hogy visszatérítettek
Katmanduba. Akkor féltem a legjobban életemben. Végül mégis célba értünk, és elkezdhettük a 13 napos gyaloglást. A repülőút
elhalasztása miatt késésben voltunk, így nem
mentünk fel az alaptáborig, helyette az 5644
méteres Kala Pattar csúcsig jutottunk el,
ahonnan az Everestet is láthattuk. Csodálatos volt.
– A túráról visszatérte után vetítéssel egybekötött előadást tartott, és A Szászpadtól az
Everestig címmel az Erdélyi Kárpát Egyesület honlapján is beszámolt. Aki elolvassa, illetve végignézi a csodaszép képeket,
magáévá teheti az élményt. Milyen tervei
vannak az elkövetkezőkben?
– Románia hegyeinek nagy részét bejártam, de 10-15 hegység még hátravan. Azokkal szeretnék közelebbről
megismerkedni.
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Megtudtuk a mezőgazdasági minisztertől

Amint beszámoltunk róla,
február 24-én, pénteken megyénkben járt Petre Daea
mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter. Az alábbiakban röviden visszatérünk a
találkozón és a sajtótájékoztatón elhangzottakra.
Múlt csütörtöktől összeállt a
2017-es nemzeti átmeneti
támogatás programja

APIA-ütemterv
Szerkeszti: Vajda György

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 2017.
február 5-én kibocsátott 18as számú rendeletében meghatározta a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) idei ütemtervét, azokat a határidőket,
ameddig a támogatói kéréseket be lehet nyújtani, mikor
bírálják el, illetve meddig kell
átutalni a pénzt a gazdáknak
a 2017-es mezőgazdasági év
költségei fedezésére.

A következő időszakokat kell
szem előtt tartani: 2017. március 1–
15. között kell benyújtani az egységes támogatási kérvényeket. Június
1. és július 1. között bírálják el az
igényléseket, július 1. és október 1.
között lesznek a helyszíni ellenőrzések, a hőtérképek szerinti felülvizsgálat, illetve a különlegesebb
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. Az előleget 2017. október
15-étől utalják át, a teljes összeget
a gazdák 2017. december 1. és
2018. március 31. között kapják
majd meg bankszámlán.
A 104/2015-ös törvényt kiegészítő 3/2015-ös sürgősségi kormányrendelet által meghatározott
nemzeti átmeneti támogatások alkalmazásáért Alexandru Dănuţ
Potor államtitkár felel. Az említett
határidők betartásáért pedig az
APIA vezérigazgatósága, akiket az
említett rendelettel megbíztak azzal,
hogy a határidők betartásáért szükség esetén módosítsák az álláskere-

tet. Az APIA vezérigazgatójának
hetente, vagy ahányszor szükséges,
helyzetjelentést kell tennie az államtitkárnak a támogatások ügykezeléséről, folyósításáról. Az APIA
mellett a mezőgazdasági igazgatóságok is küldhetnek tájékoztatót az
államtitkárnak.
Petre Daea miniszter a hét végén
Marosvásárhelyen sajtótájékoztatón
a Népújság kérdésére kifejtette: az
országban vannak megyék, ahol
több, máshol pedig jóval kevesebb
a kérvény. Bihar megyében több
mint 500 kérvény esik egy APIA-alkalmazottra. Ahol sikerült a területeket
összevonni,
nagyobb
gazdaságokat kialakítani, ott értelemszerűen kevesebb dokumentumot kell átvizsgálni. Az elmúlt
időszakban az történt, hogy egyes
megyékben a terepszemle miatt kicsúsztak a határidőkből. Az idén
260 alkalmazottat áthelyeztünk az
ország déli megyéiből azokhoz az
APIA-kirendeltségekhez, ahol felgyűlt a munka. És így sikerült kiegyenlíteni az erőviszonyokat,
behozni a késést. Jelenleg a szaktárca új szemléletű személyzeti politikája szerint csak azokhoz a
megyei APIA-kirendeltségekhez alkalmazunk személyzetet, ahol szükség van munkaerőre. Ha valamiért
megürül egy állás olyan megyénél,
ahol kevesebb alkalmazottal is el
tudják végezni a munkát, akkor ezt
értelemszerűen ott töltik be, ahol
több a benyújtott támogatási kérvény, és így országos szinten kiegyenlítődik a munkaerőviszony.

Sikeres volt a IV. Agrárakadémia

Február 25-én, szombaton a
Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács szervezésében
zajlott IV. Agrárakadémia
által szervezett tapasztalatcserén közel 100 érdeklődő
vett részt.

A rendezvény farmlátogatással
indult, a tejhasznú szarvasmarhákat
tenyésztő nyárádszentlászlói Tak
Agrozoot Kft., majd a húshasznú
marhákat tenyésztő cserefalvi Red
Angus Kft. farmját tekintették meg
a jelenlevők. A látogatást követően
a göcsi Vector vendéglőben kötetlen
beszélgetésen osztották meg egymással tapasztalataikat a résztvevők.
Az Agrárakadémiát tavaly februárban indította el fiatalok lelkes
csoportja. Egyre több fiatal gazda
érdeklődik a rendezvény iránt,
ugyanis itt az elméleti tájékoztatókat gyakorlati tapasztalatcserével
kapcsolják össze. A harmadik alkalommal az RMGE Maros által a
Csűrszínházban szervezett gazdanapokon az Agrárakadémia által felál-

lított tájékoztató sátorban szinte
egész nap volt érdeklődő.
– A szakmai eligazítás mellett az
Agrárakadémia ma már egy olyan
hely, ahol a résztvevők kapcsolatokat alakítanak ki, tapasztalatot cserélnek egymással. Köszönöm dr.
Takács Béninek és dr. Nagy Péter
Tamásnak, valamint dr. Péterfi Lajosnak az Agrárakadémia megszervezésében nyújtott segítséget,
továbbá a Maros megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség igazgatójának, Ovidiu
Săvâscának és aligazgatójának,
Bordi Kacsó Zsoltnak a jelenlétüket
és azt, hogy a 2017-es APIA-s támogatásokról hasznos információkkal látták el a résztvevőket –
mondta többek között ifj. Birtalan
István, a MIET elnöke.
Az Agrárakadémia növekvő népszerűségét igazolja az is, hogy a
környező megyékből is jöttek a rendezvényre, így lesz folytatás – áll
többek között a szerkesztőségbe eljuttatott MIÉT-közleményben.

Fotó: Nagy Hunor

Múlt csütörtökön befejezték a
minisztériumban a nemzeti átmeneti támogatásra szánt összeg leosztását. A miniszter szerint
átfésülték a támogatások odaítélésének kritériumait tartalmazó
619/2015-ös kormányrendeletet,
hogy minél egyszerűbb és átláthatóbb legyen a támogatások kezelése. 2017-re 89 támogatási forma
van, így a mezőgazdaság szinte
minden kategóriájára kiterjed majd
az állami támogatás. Amennyiben
lejárnak az ellenőrzések, és az
APIA-egységeknek pontos adataik
lesznek arról, hogy milyen állatállományra nyújtsanak támogatást,
hozzáfoghatnak a pénzösszegek leosztásához.
Az utóbbi időszakban a minisztérium 14 szakértője járt Brüsszelben hogy tárgyalásokat folytasson
az EU mezőgazdasági szakértőivel, mivel jelezték, hogy Romániában gondok vannak egyes
támogatások odaítélésével. „Meg
kell értenünk, hogy a támogatásokat az unió által megszabott szabályok alapján ítélhetjük oda. Ezeket
a pénzügyi eszközöket azonban alkalmaznunk kell a hazai feltételekhez. Ilyen elgondolásból az
uniónál tárgyaló szakértők tárgyalófeleik tudomására hozták, hogy
mi betartjuk az EU szabályait és
feltételeit, ugyanakkor az agrárpolitikát illetően kötelesek vagyunk
szem előtt tartani a hazai valóságot
is. Egyetlen támogatást sem nyújtunk megalapozatlanul, mert nekünk csakis az az érdekünk, hogy
a hazai gazdákon segítsünk” – jelentette ki a miniszter.
Közvitán az állami garancia
A minisztérium állami garanciát
vállalna mezőgazdasági hitelre. Az
erre vonatkozó szabályt a minisztérium honlapján közvitára bocsátotta a szaktárca. 3 millió euróig
terjedő hitelt vehetnek fel a gazdák

területvásárlásra, vállalkozásaik
tőkésítésére, vagy különböző beruházásokra. Ez esetben az állam garantálná a hitel összegének a
80%-át. Továbbá a bankok a
ROBOR bankközi kezelési díj felett mindössze 2%-os kezelési
díjat, a vidékfejlesztési alapból
3,8–2%-os adminisztrálási költséget számítanának fel. Ez nagyon
előnyös lenne, mivel például területvásárlás esetén, amennyiben az
állam fedezi a kölcsön 80%-át, a
fennmaradt 20%-ot a saját földterülettel állhatná a gazda. A héten a
minisztériumnál
tárgyalásokat
folytatnak különböző bankok képviselőivel. A miniszter reméli,
hogy azok a bankok, amelyeken
keresztül a gazdák megkapják a támogatást, a szaktárca partnerei
lesznek a kezdeményezés kivitelezésében.
Fellendítik
a mezőgazdasági kamarákat
Mint ismeretes, a mezőgazdasági kamarák az év elején elvesztették önálló jogi státusukat és
visszatértek a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium – a
megyei igazgatóságok – hatáskörébe. A miniszter Marosvásárhelyen beismerte, hogy rossz lépés
volt úgy önállósítani az igen fontos
intézményt, hogy nem biztosítottak
megfelelő pénzösszeget a működtetésre. Petre Daea szerint a mezőgazdasági
kamarák
nem
működhetnek állami támogatás
nélkül, ezért kerültek vissza a mi-

Fotó: Vajda György

nisztérium hatáskörébe, mivel szerinte nem kérhetnek fenntartásukra
pénzt a gazdáktól, akik amúgy is el
vannak foglalva a termeléssel, a
saját beruházásaik fejlesztésével,
nem várható el, hogy még egy entitásnak is pénzt termeljenek. Reméli, hogy az idén sikerül tisztázni
a kamarák jogi helyzetét és úgy átszervezni a működésüket, hogy valóban hasznosak legyenek a
gazdák számára.
Nincsenek vészhelyzeti vágóhidak,
de az állategészségügyi rendszer
jól működik
Újságírói kérdésre a miniszter
elmondta, megszűntek az 1989
előtti ún. állategészségügyi vágópontok, ahol szükség esetén a fertőzött, állatokra és emberekre
egyaránt veszélyt jelentő állatokat
levágták. Az állategészségügyi törvény azonban előírja, hogy ilyen
esetben a minisztérium megnevezhet az adott megyében vészhelyzeti vágóhidakat, ahol állatorvosi
felügyelet alatt el lehet pusztítani a
beteg állatokat. „Bíznunk kell az
állami hatóságokban, az állategészségügyi igazgatóságokban,
hogy adott esetben jól végzik a
dolgukat. Az elmúlt időszakban 13
madárinfluenzajárvány-gócot sikerült felszámolni, ami igazolja,
hogy a rendszer működik. Bármilyen fertőzés esetén megvan az eljárás, miként számoljuk fel ezeket
a gócpontokat” – válaszolta a fertőzések megelőzésére vonatkozóan
a miniszter.

Támogatás juhtenyésztőknek

A múlt héten Bukarestben a juh- és kecsketenyésztők országos szövetségének képviselői tárgyalásokat folytattak Petre Daea
mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel, akit arra kértek, hogy növelje az állami
támogatást.

A megbeszélések során a tárcavezető tájékoztatta
a pásztorok képviselőit, hogy az idén 27 euró uniós
és 26 euró országos (nemzeti átmeneti támogatás)
szubvenciót kaphatnak egy törzskönyvezett állatra.
Romániában az országos regiszterben jelenleg
766.516 juh és 50.349 kecske szerepel. Figyelembe

Szaklap méhészeknek

Erdélyi Méhész

Dicséretre méltó kezdeményezése a Nyárádvölgyi Méhészegyesületnek, hogy Erdélyi Méhész
címmel időszakos kiadványt jelentet meg. Az egyesület elnöke,
Bálde Ernő a 2017 februári első
szám beköszöntőjében leírja, hogy
diákként lehetősége volt román
méhészlapokat olvasni, mivel
sehol sem talált hazai magyar nyelvűt, így tulajdonképpen már tíz éve
érleli az ötletet, hogy anyanyelven
jelentessen meg szaklapot, amely
kapcsolatot teremt a méhészek között és hasznos tanácsokkal látja el
őket.
„Bemutatunk erdélyi méhészeti
egyesületeket, tapasztalt méhésze-

véve ezt a létszámot, az országos átmeneti támogatás juh- és kecsketenyésztésre szánt keretének előirányzott összege: 54.690.076 euró, míg az
állattenyésztésért járó társult támogatás kerete
28.000.000 euró.
A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség országos adatai szerint 2016-ban 43.834
gazda kért nemzeti átmeneti támogatást juhtenyésztésre, míg 15.155 kecsketenyésztő igényelte ugyanezt. Tavaly 3756 nőstény juhra, 1310 berbécs, 908
nőstény kecskére és 233 bakkecskére kérték a társult
támogatást.

ket, méhészeti technológiákat, de
szó lesz a méhészetet érintő törvények rövidített magyar nyelvű ismertetéséről,
pályázati
lehetőségekről, a pályázókat segítő
információkról is. Reklámfelületet
és apróhirdetési lehetőséget és biztosítunk a méhészeknek, de nem
feledkezünk meg a szülőkről és
főleg a gyerekekről sem, akikkel
meseláda révén próbáljuk megszerettetni a méheket és a mézet. És
nem marad el az évszaknak megfelelő aktuális méhészeti munkálatok, kezelések ismertetése sem az
olvasnivalók sorából.” Ezekkel a
mondatokkal ajánlja a szaklapot az
olvasóknak a főszerkesztő.

A februári számban beszámolót
olvashatnak a marosvásárhelyi méhészeti tanácskozásról, majd egy
tudósítást a Gyergyószentmiklós
térségbeli méhészek találkozójáról,
tapasztalatcseréjéről. Az olvasók a
lap hasábjain megismerkedhetnek
az Érmelléki Méhészegyesülettel
és bemutatkozik Novák Sándor
méhész. A szakmai részben A méhcsalád élete egy természetes méhlakásban címmel olvashatnak az
érdeklődők fotókkal és fényképekkel illusztrált útbaigazítást. Végül
a gyerekeknek Móra Ferenc A
nyughatatlan méhecske című meséjét szánták.
A kiadványt szerkeszti Gligor
Róbert-László, tördelőszerkesztő:
Vad László. Kapható a nyárádszeredai méhészüzletben, illetve a
Nyárádvölgyi Méhészegyesületnél.
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Zwingli hatása az erdélyi reformációra

500 éves a reformáció
E kérdés tárgyalásánál egyháztörténészek
némelyike
arra figyelmeztet, hogy ne tévesszük össze Zwingli hatását
a zürichi reformáció hatásával.
Egyháztörténeti ismereteim
alapján számomra indokolatlan ez az óvatoskodás, hiszen
az, amit zürichi reformációnak nevezünk, tulajdonképpen nem más, mint a Zwingli
Ulrich által elvetett mag
szárba szökkenése; nem más,
mint az 1531-ben félbeszakított mondat folytatása Heinrich Bullinger, Leo Jud,
Johannes Oekolampadius műveiben.

Nagy József Levente

A Luther Márton hirdette reformátori eszmék Erdélyben nemcsak
a szászok körében, de a magyaroknál is befogadásra találnak. Az új,
helvéciai (svájci) tanoknak is akad
számos erdélyi követője, főleg a
magyar peregrinusok (külföldi
egyetemet járt vándordiákok)
révén. A 16. század derekán az erdélyi lutheránus egyházban teológiai és politikai vonalon megindul a
támadás a helvéciai tanítás visszaszorítására. Zsinatok és országgyűmegtiltják
Zwingli,
lések
Oekolampadius, Kálvin tanainak
terjesztését. Abban az időben a lutheránusok fő vezetői Heltai Gáspár
és Dávid Ferenc voltak. Az 1556–
1572 közötti lázas harcok eredménye a lutheri egyház megerősödése
a szászoknál, és a református, uni-

Méliusz Juhász Péter szobra Debrecenben

tárius irányzat felé fordulás a magyaroknál.
A pálfordulás legjellemzőbb
esete a magyar Luthernek nevezett
Dévai Bíró Mátyás (1500–1545)
útja. Bod Péter így jellemzi a Magyar Athenasban (1766): „Legelső
volt ez a Dévai Mátyás, aki a reformációnak hajnalán az Isten beszédének
lámpását
egész
Magyarországban elhordozta, és a
tudatlanság homályában ülő embereknek a világosságot megmutatta, az Isten beszéde életet adó
kenyerének édességét megkóstoltatta és ízleltette”. 1529-től Wittenbergben Luther követője. 1542-ben
I. Ferdinánd üldözése elől Bázelbe
menekül. Hazatérve, az ország
északi vidékein fejti ki reformátori
munkásságát. A zwingliánus fordulat vitathatatlan, hiszen maga Luther emiatt támadja 1544-ben.
1531-ben megjelent 52 reformátori
tételében Zwingli úrvacsoratanát
vallja. Zwingliánus hatásra vall a
szentek kultuszának teljes elvetése
a De dormitione sanctorum (1531)
című munkájában.
Határozottan tudatos zwingliánus
Dévai reformátortársa, a prédikátor
és gyülekezetszervező Kálmáncsehi
Sánta Márton (1500–1557). Ezt írja
róla Révész Imre egyháztörténész:
„… megállapítható kétségtelenül
erős zwingliánizmusa, ami a szertartási radikalizmusban, a sákramentumok
jelképi
jellegének
nyomatékos hangsúlyozásában,
predestinációs hitében és determinizmusában állhatott”.
Kálmáncsehinek egyetlen műve
sem maradt fenn. Álláspontjára

csak az ellenfelei vádirataiból következtethetünk. Ezek között első
helyen Draskovich György nagyváradi kanonok állt, aki 1551-ben feljelentette Kálmáncsehit Bécsben,
mint a sákramentárius szekta képviselőjét. 1554-ben e vád miatt kellett
elhagynia Debrecent is.
Draskovich vádjai Kálmáncsehi
erős zwingliánizmusáról tanúskodnak: nem tűr oltárt a templomban,
miseöltözet helyett darócruhában
prédikál, elítéli a római misét és ceremóniát, az istentisztelet középpontjába az igehirdetést állítja,
hirdeti a lelkipásztori szegénységet,
egyszerű faasztalról osztja az úrvacsorát és favályúból keresztel.
Mindehhez Kálmáncsehi az ösztönzést valószínűleg Bullinger Liber
Epistolaris című munkájából merítette. Bullinger ezt a művét 1551ben írja, Fejérthóy Jánosnak, a bécsi
magyar kancellária titkárának kérésére, a török hódoltság területén élő
református gyülekezetek számára.
Ez egy 47 levélből álló pasztorális
mű, ami tulajdonképpen a II. Helvét
Hitvallás első lépcsőfoka. Krisztocentrikus, de ugyanakkor a helyzethez alkalmazkodó gyakorlati
segítségnyújtás. (Ez a mű Kolozsváron a Heltai-féle nyomdában Leveles könyvecske címen 1556-ban
nyomtatásban is megjelent.)
A második ellenfél a körösladányi zsinat (1552), amely kiközösítette a zsinati tagságból, ugyanis
ebben a traktusban akkor még
lutheránus többség volt. Ennek a
zsinatnak a vitaanyaga megbélyegzi
Kálmáncsehi zwingliánizmusát.
Fölrója, hogy az igehirdetése nyomán alakult protestáns gyülekezetek elvetik a Confessio Augustanát
(az evangélikus-lutheránus egyház
egyik legfontosabb hitvallási irata).
Az egyháznak a gyülekezetekben
való életmegnyilvánulása egészen
zwingliánus jellegzetesség. Kálmáncsehi megszüntette a magánbűnvallást, a fülbe gyónást,
eltávolította az oltárokat és szigorú
egyházfegyelmet vezetett be. A legfőbb vád ellene, hogy úrvacsoratanában
Zwinglihez
közeledő
álláspontot vallott.
A magyar nyelvű helvéciai irány
legnagyobb teológusa és egyházszervezője Méliusz Juhász Péter
(1532–1572). Kezdetben Szegedi
Kiss István prédikációit hallgatja,
Wittenbergben mélyíti el a reformáció eszmeanyagát, és sajátos úton,
Zwingli-Bullinger-Kálvin tanítását
magáévá téve jut el önálló teológiai
gondolkodásra. Méliusz 1558-tól
haláláig debreceni lelkész és
szuperintendens.
1559 novemberében jelen van a
marosvásárhelyi zsinaton Dávid Ferenccel, Heltai Gáspárral, Kopácsi
Istvánnal és Konrád Gergellyel
együtt. Ő az egyik megfogalmazója
annak az első magyar nyelven írott,
hét pontból álló hitvallási szövegnek, amelyben a helvéciai úrvacsoratan mellett foglalnak állást. Ez a
hét tétel határozott Zwingli-hatást
tükröz, s távolabb áll Kálvin tanításától. Az úrvacsorát hittel vesszük a
Szentlélek csatornáján át – szögezi
le a marosvásárhelyi hitvallás.
A hitről mint szubjektív feltételről sokat és szépen beszél. A Szentlélekre mint objektív feltételre nem
tér ki a magyarázatban. Zwinglinél
is a hangsúly a szubjektív feltételen,
míg Kálvinnál a Szentlélek munkáján van. Ez a hangsúlybeli aránytalanság igazolja a hitvallás
zwingliánus voltát. Az úrvacsora
hasznáról így ír: erősíti a hitet, hálaadásra késztet, szeretetre nevel,
vigasztal. Ezekbe a megállapítá-
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sokba belecseng az, amit Zwingli az
úrvacsoráról mint a gyülekezet hálaünnepéről tanított, valamint a
marburgi kollokviumon megállapított tétel: az úrvacsora haszna: „a
hitben gyenge lélek megerősítő vigasztalása a Lélek által”.
Az egyházszervezés jellemző reformátori tevékenységére.
Huszár Gál nyomdász-reformátor 1557-ben Bullingerhez fordul
tanácsért a liturgiai bizonytalanságok és ellentétek miatt. Erre a kérésre adja ki Ludwig Lavater
zürichi lelkipásztor 1559-ben a zürichi egyházról szóló könyvét,
amely hosszú időn át befolyásolta a
magyar nyelvű református istentiszteleti rendtartást.
Méliusz egyházszervező munkájának kiindulópontja ez a könyv, valamint Kálvin Genfi Kátéja. Svájci
hatásra, 1567-ben Articuli Maiores
című munkájában 76 pontba szedve
megírja református egyházunk első
statútumát. 1568-ban az 1Kor 14,7ből (Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár citera, nem
adnak megkülönböztethető hangokat, mimódon ismerjük meg, amit
fuvoláznak, vagy citeráznak?) kiindulva és Zwinglinek 1525-ben kiadott Eine Kurze Christliche
Einleitung című irata alapján kivitette a templomokból az orgonát.
Álláspontja szerint az élő éneket
kell felkarolni és nem az élettelen
hangszert.
1567-ben a debreceni zsinat elfogadja Bullinger II. Helvét Hitvallását,
mely a svájci tanítás egyházunkba
való belegyökerezését jelenti.
Több teológus megkísérli bebizonyítani, hogy az erdélyi szász reformáció nem Wittenberg, hanem
teljesen a svájci reformáció szelleméből született és ment végbe. Ezt
a törekvést és megállapítást a szász
reformáció története ilyen egyértelműen nem igazolja. De tagadhatatlan Zwinglinek és Bullingernek
Johannes Honterusra gyakorolt hatása. Emiatt Luther dorgáló levelet
is írt a brassói reformátornak. A
Svájc és Brassó közötti szoros kapcsolat abból a levélből tűnik ki
leginkább, amelyet Zürichből Bullinger írt 1543. augusztus 28-án
Honterushoz. Ebben a levélben
Bullinger, Martin Heinznak, a
svájci reformgondolatok erdélyi
szász párthívének kérésére, a fülbe
gyónásról, a képek és az egyházi
vagyon kérdéséről ír. Luther elutasította a fülbe gyónást, de megtartotta a magángyónást. Honterus a
zwingli-bullingeri álláspontot fogadja el, mely szerint: a bűnös sze-
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mélyesen fordul Istenhez és vallja
meg bűnét.
A templomi képek megítélésében
is a svájci zwingliánus gondolat érvényesül. 1542-ben még érintetlenül maradtak a szentképek és
oltárok a szász templomokban,
mely tény Luthernek a képekkel
szembeni türelmességét tükrözi.
1544-ben, Bullinger levelét követően, a szász templomokból kihordják a képeket és eltávolítják a
főoltárt. Ludwig Binder szász egyháztörténész egy 1977-ben megjelent tanulmányában ezt írja: „A
krónikák és a tudósítások azt a végkövetkeztetést engedik levonni, hogy
1544-ben a svájci befolyás, akár
Bullingertől, akár máshonnan származik is, érvényre jutott”.
Gottfried W. Locher svájci egyháztörténész az erdélyi szász reformációnak Zwinglivel való kapcsolatát elemezve hangsúlyozza,
hogy Honterus reformátori magatartása közelebb áll a Zwingli-Bullinger-vonalhoz, mint a wittenbergihez: „A lutheránus szász egyházi konszolidáció nem a Honterus
műve, hanem nagy ellenfeleié: Mathias Ramseré és Mathias Hebler
püspöké”.
Végkövetkeztetésként: Zwingli
hatása az erdélyi magyar és szász
reformációra közvetett volt; a közvetítő elsősorban tanítványa és
utóda, Heinrich Bullinger, aki levelezésével, személyes kapcsolataival
biztosította a zürichi reformáció
eszméinek áramlását. Szász Károly
református püspök egy 1884-ben írt
cikkében így ragadtatja el magát:
„Mi, magyar reformátusok, inkább
zwingliánusok vagyunk, mint kálvinisták”. Helyesebb inkább így fogalmaznunk, a történeti tények
ismeretében, hogy mindaz, ami a
reformáció idején Zürichben
Zwingli nyomán történt, nemcsak
befolyásolta a magyar reformációt,
hanem az erdélyi református-kálvinista egyház megszületéséhez vezetett.
Zwingli nem alapított egyházat,
a világon egyetlen egyház sem viseli a nevét. Luther munkásságát
elemezve egy alkalommal ezt
mondta: „Én senki nevét nem akarom hordozni, csak az én főmesteremét, a Jézus Krisztusét, kinek
harcosa vagyok”.
Reformátusokként mi is Jézus
Krisztus egyháza akarunk lenni, de
Zwingli Ulrich teológiai örökségéért, amely él a mi egyházunkban is,
hálát adunk Istennek.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Az elévülésről és az elbirtoklásról (VIII.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az előző részben kezdtük el tárgyalni az elbirtoklási per beadásának konkrét feltételeit és
módozatát. Amint azt már jeleztük,
az elbirtoklás megállapítása mindig
bírói határozattal történik. Az illetékes bíróság (judecătorie) mindig
az illető ingatlan fekvése szerinti
bíróság, függetlenül attól, hogy a
feleknek (a telket használó, valamint a telek eredeti tulajdonosa)
hol van a lakhelye.
Az elbirtoklás feltételei attól
függően különböznek, hogy a régi
vagy az új polgári törvénykönyv
ideje alatt kezdődött el a telekhasználat, viszont a bírósági eljárás feltételei mindig azonosak, ugyanis
ezt mindkét esetben az új polgári
perrendtartás (Noul Cod de Procedură Civilă) szabályozza.
Az előző részben vázoltuk a bírósági elbirtoklási kereset (cerere
de chemare în judecată) tartalmi
elemeit is, valamint felsoroltuk a
törvény által kért csatolandó iratok
és igazolások listáját. Amennyiben
ezeket az előírásokat maradéktalanul teljesítették, a bíróság kiküld
egy felszólítást, amelyben utasít
minden érdekelt felet, hogy a felszólítás kibocsátásától számított 6
hónapon belül ellenvetéssel (opoziţie) élhetnek – természetesen
amennyiben ebben érdeket és megalapozottságot tudnak bizonyítani
– ellenkező esetben, a 6 hónap leteltével a bíróság elkezdi az elbirtoklás érdemi, bírósági tárgyalását
(se va trece la judecarea cererii).
A fenti eljárások és a felszólítás
költségei a felperest terhelik. A
fenti kötelezettségek és a felszólítás, valamint az esetleges oppozíciók iktatásáról a bírósági
jegyzőkönyvvezető (grefier) jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bírósági dossziéhoz csatolnak.
Amennyiben a fentebb említett
6 hónapos határidőben nem élt
senki semmilyen fajta ellenvetéssel
az elbirtoklással kapcsolatosan,
vagy amennyiben a telekkönyvbe
beírt eredeti tulajdonos meghalt
vagy – jogi személy tulajdonos
esetén – megszűnt, esetleg lemondott a tulajdonjogról, a bíróság a tanácsteremben (camera de consiliu),
tehát nem nyilvános tárgyaláson,
meghallgatja a felperest, valamint
a feltüntetett tanúkat, leellenőrzi az

elbirtoklás törvényes feltételeinek
fennállását, majd bírói végzéssel
(încheiere judecătorească) dönt az
elbirtoklásról.
Amennyiben léteznek ellenvetések-oppozíciók az elbirtoklás ellen,
ezeket kiközlik a felperesnek, aki
az ellenvetésekre válaszirattal (întâmpinare) kell válaszoljon a rendes
polgári
perrendtartási
szabályok szerint. Miután a bíróság
megkapta a felperes válasziratát,
vagyis azt az iratot, amivel az ellenvetésekre válaszol, a bíróság kitűzi a tárgyalás napját és megidézi
a felperest, valamint az ellenvetéssel élő feleket. Az ellenvetéssel élő
feleknek a bíróság kiküldi az eredeti, az elbirtoklás megállapítását
kérő bírósági kereset (cerere de
chemare in judecată) másolatát, valamint az ellenvetésekre adott válaszirat egy másolatát. Ebben az
esetben a bíróság nem végzéssel
dönt az ügyről, hanem rendes bírósági határozattal (sentinţă judecătorească)
Mindkét esetben a kiadott elsőfokú bírósági határozatot fellebbezéssel (apel) lehet megtámadni,
amelyet a megyei törvényszék (tribunal) bírál el.
Érdekes és hasznos rendelkezés,
hogy az elsőfokú határozat alapján,
függetlenül attól, hogy bírósági
végzésről vagy bírósági határozatról van szó, amennyiben jóváhagyták a kérést, a felperes ideiglenesen
betelekeltetheti a telekkönyvbe a
tulajdonjogát (înscriere provizorie). A beírás véglegessé válik,
amennyiben utólag a végzés vagy
a döntés jogerőre emelkedik (devine definitivă). A bírói határozatok akkor válnak jogerőssé, amikor
az ellenük beadott fellebbezéseket
visszautasították vagy megsemmisítették, valamint amennyiben nem
jelentett be senki fellebbezést a
döntések ellen.
Az ideiglenes telekkönyvi betelekelést viszont nem lehet jóváhagyni, amennyiben a tulajdonjog
más személy (tehát nem a felperes)
javára már be volt jegyezve véglegesen vagy ideiglenesen, még
akkor is, ha ezek a bejegyzések az
elbirtoklási határidők letelte után
kerültek bejegyzésre. Ahhoz, hogy
ebben az esetben az elbirtoklás
által szerzett tulajdonjog betelekelésre kerülhessen, a határozatok
jogerőre kell emelkedjenek.
Amennyiben viszont más személy,
tehát nem a felperes, csak felje-
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gyezte (notare) és nem betelekeltette (intabulare) a tulajdonjogát, az
ideiglenes bírói határozat alapján
történő betelekelést meg lehet ejteni. Ez viszont nem jelenti azt,
hogy az a személy, aki nem telekeltette be előzőleg a tulajdonjogát,
csak bejegyeztette, elvesztette
volna automatikusan ezt a jogot,
erről a kérdésről ugyanis csak a bíróság dönthet.
Elbirtoklás esetén a felperes
attól a pillanattól válik tulajdonossá, amiután tulajdonjogát a telekkönyvbe betelekeltette.
Végül tisztázni szeretnénk egy,
a gyakorlatban sokszor felmerült
félreértést azzal az irattal kapcsolatosan, amely az elbirtoklás alapja
lehet. Ez az úgynevezett jogosító
cím (just titlu), amely a 10-20 éves,
a régi polgári törvénykönyv szerinti elbirtokláshoz szükséges.
Azok az iratok lehetnek jogosító
címek, amelyeknek tulajdonátruházó szerepük van: adásvételi szerződés (contract de vânzarecumpărare), csereszerződés (contract de schimb), ajándékozási szerződés (contract de donaţie), de
amelyekről utólag kiderül, hogy
nem a törvényes tulajdonostól származnak, de erről a vásárló nem tudott, mert jóhiszemű vevő volt.
Ebben az értelemben az előszerződések (antecontract) nem jogosító
iratok, ezek alapján nem lehet a
rövid távú, 10-20 éves elbirtoklást
indítani, mert nem tulajdonjogot
adnak át, hanem csak egy eladási
kötelezettséget. Az ilyen szerződések alapján viszont az eladóval
vagy annak örököseivel/jogutódjaival szemben lehet egy másfajta eljárást indítani, az úgynevezett
előszerződés-érvényesítést (validare antecontract), amelyben a bíróság kötelezi az eladót vagy
örököseit a rendes közjegyzői adásvételi szerződés megkötésére, vagy
amennyiben erre nem hajlandóak,
akkor a bírói határozat alapján
lehet az ingatlant a vásárlók nevére
telekeltetni.
Ugyanezért az okért azok a szerződések sem lehetnek jogosító iratok, amelyek csak használati jogot
ruháznak át (pl. bérleti szerződés
vagy használati szerződés).
Amennyiben nem létezik jogosító irat, az elbirtoklás lehetséges,
de nem jogosító irat szerint, vagyis
10-20 évig terjedő elbirtoklással,
hanem csak 30 éves elbirtoklással,
amelynél lényegtelen a jó- vagy
rosszhiszeműség.

Az Udvartér alkotótáborban

Az Udvartér olvasó- és alkotótábor új és egyedi
színfolt a nyári diáktáborok palettáján. A tábor szervezője a kézdivásárhelyi Kézdiszékért Egyesület, háttérintézményei a kézdivásárhelyi Strázsa Kulturális
Egyesület és a Vigadó Művelődési Ház. A kéthetes
tábor július 31 – augusztus 12. között zajlik a Hargita
megyei Hargitafürdőn, a Tirol Panzióban. Célcsoport

a 14-18 évesek generációja Magyarországról, Erdélyből és Moldvából. A kéthetes együttlét ideje alatt a táborozók közösségi élményben részesülnek. Ehhez
jelentősen hozzájárul a gondosan kiválasztott helyszín
és a tábori program részét képező kétnapos autóbuszos kirándulás a Gyimeseken keresztül Moldvába.
Idén író-olvasó-, dráma-, összművészeti- (kézművesés ökoműhely), zene-, önismereti- és médiaműhelyt
működtetnek. A szervezők szándéka Erdélyben is
meghonosítani a magyarországi kéthetes olvasótáborok kultúráját, kibővítve azt az erdélyi élettérből
adódó üzenettel. A tábor alapvető feladata közösség-, tudás- és értékrendépítés, az összetartozás tudatának erősítése, az aktív társadalmi felelősségvállalás
szerepének tudatosítása önismeret-fejlesztéssel és pályaválasztási orientációval társítva. Részvételi díj:
korai, március 31-ig való kedvezményes jelentkezéssel: 300 lej, június 15-ig 400 lej.
Jelentkezés és további tájékoztatás: e-mail:
udvarteralkototabor@gmail.com telefon: 0724-541246 (Ferencz Éva táborszervező). Facebook:
https://web.facebook.com/udvarteralkototabor/

A magyarországi Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden
évben adategyeztetési nyomtatványokat küld azon ügyfeleknek, akiknek hadigondozotti vagy egyéb jogcímeken nyugdíjat folyósít. A
nyomtatványok hitelesítésével kapcsolatosan az alábbi
tájékoztatást küldték szerkesztőségünkhöz.

A hadigondozotti kérelemmel
kapcsolatos adategyeztetési űrlap hatóság általi hitelesítése (pecsételése)
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán kívül megtörténhet a számlavezető bankfiókban, közigazgatási
szervnél (például: polgármesteri hivatal, közjegyző), bíróságon és a
nyugdíjbiztosítónál is. Amennyiben
valamelyik igénylő szociális vagy
egészségügyi intézményben tartózkodik, az adategyeztetési dokumentumot hitelesítheti az adott
intézmény és az orvos. Felhívják
egyúttal a figyelmet arra, hogy a románul kiállított (pl. közjegyzői) hi-

telesítéseket nem szükséges fordítással ellátni, amennyiben azon az
ügyfél adatain kívül más szöveg
nem kerül megfogalmazásra.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársai természetesen továbbra is hitelesítéssel
látják el a magukat érvényes személyazonosságival igazoló ügyfelek adategyeztetési nyomtatványait,
mely eljárás minden esetben ingyenes. A konzuli hitelesítés történhet
munkaidőben a főkonzulátuson, illetve kihelyezett konzuli napokon.
Bővebb információért hívják telefonon a főkonzulátust.
Az űrlapokat kitöltve és hitelesítve minden esetben 30 napon
belül kell Budapestre visszaküldeni. Amennyiben a nyomtatványt
nem küldik vissza a 30 napos határidőn belül, leállíthatják a juttatás folyósítását. A nyomtatvány megküldése esetén újraindítják a folyamatot, és az esetlegesen addig elmaradt összeget utólag is
folyósítják – áll a tájékoztatóban.

Mától május 15-ig lehet igényelni

Mezőgazdasági támogatást

A Mezőgazdasági és Intervenciós Kifizetési Ügynökség felhívása szerint az egységes
támogatási kérelmeket március 1 – május 15. között kell
leadni.

A kormány ebben a hónapban fogadta el az idei évi kifizetések határértékét. Eszerint ebben az évben
119 millió euróban, azaz több mint
531 millió lejben részesülhet 680
ezer gazdálkodó. A pénzt az állami
költségvetésből utalják ki a támogatásokra. Egy hektár után 17 euró 72
centet, azaz 78 lej 92 banit fizetnek,
amit a jogosult lejben kap az aktuális árfolyamon.
Az ügynökség felhívása szerint a
gazdák a lakhelyük szerinti APIA-kirendeltségnél kell jelentkezzenek
annak érdekében, hogy felvilágosítást kapjanak arról, milyen körülmények között részesülhetnek közvetlen
támogatásban, kiegészítő támogatásban, agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásban, illetve átmeneti nemzeti
támogatásban (a növénytermesztési
és az állattenyésztési ágazatban).
Ugyancsak az ügynökségnél tájékozódhatnak az egységes támogatási

kérelem helyes kitöltési módozatáról,
a mezőgazdasági területek helyes
azonosításáról az IPA online alkalmazás segítségével, az APIA által
megvalósított új intézkedésekről, az
erdős területek létrehozásának támogatásáról, az erdő-, környezetvédelmi
és klímaváltozásokhoz való alkalmazkodási kifizetésekről, a kérésekhez szükséges iratokról, illetve a
környezettudatos gazdálkodásról
(kölcsönös megfeleltetési követelmények). Az ügynökség felhívásában
hangsúlyozza, hogy az érdekeltek,
mielőtt felkeresnék az APIA-kirendeltséget, jelentkezzenek az illetékes polgármesteri hivatalban a
mezőgazdasági nyilvántartóban (regiszterben) szereplő, az igénylő által
használt területek ellenőrzése végett, és ha a gazdaságban állatok is
vannak, akkor az állatorvosnál is, az
Országos Állatfarm-nyilvántartóban
(RNE) szereplő adatok ellenőrzése
végett. Mielőtt aláírnák az igénylőlapot, érdemes tüzetesen ellenőrizni
az egységes támogatási kérelmet.
Bővebb
felvilágosítás
a
http://www.apia.org.ro/ honlapon
található. (sz.p.p.)

Németországi álláslehetőségek

Vendéglátóipari egységekbe

A 15 németországi betöltetlen állásra nyolc pincért, két recepcióst,
két szakácsot, két szobalányt és egy
vendégfogadót várnak idénymunkára a frankfurti Marriott Hotelbe,
valamint más, német vendéglátóipari egységekbe. Az állásra jelentkezők szakképesítéssel, jó német és
angol nyelvtudással kell rendelkezzenek. A szerződéseket legtöbb egy

évre kötik, meghosszabbítási lehetőséggel. A bérezés 1.800–2.300
euró közötti. A munkáltatók ingyen
vagy fizetség fejében szállást biztosítanak. A Maros megyei érdeklődők a megyei munkaerő-közvetítő
hivatal Iuliu Maniu utca 2. szám
alatti székhelyén jelentkezhetnek az
EURES-tanácsadónál, ahol nyilvántartásba veszik őket és kitölthetik a jelentkezési formanyomtatványt. Bővebb felvilágosítással a
0265/266-553-as telefonszámon
szolgálnak – áll a Gheorghe Ştef
igazgató kézjegyével ellátott közleményben. (sz.p.)

2,67 milliárd lejben állapították
meg az idei Első Ház program garanciakeretét, ebből 2,5 milliárd lejt
egy hétfőn elfogadott határozattal
különít el a kormány, 175,5 millió
lej az előző évi keretből maradt
fenn.
A kabinet közleménye értelmében módosították hétfőn a program
alkalmazási módszertanát is, hogy
összhangba hozzák a kedvezményes lakásvásárlásról szóló programot
módosító
2016/97-es
sürgősségi rendelettel. Ennek megfelelően kiegészítették azoknak a

lakásoknak a meghatározását, amelyek a program keretében vásárolhatók meg vagy építhetők fel.
Eszerint azokat az ingatlanokat
tekintik új lakásoknak, amelyek a
hiteligénylést megelőző legfeljebb
öt évben épültek. „Újaknak tekintik
azokat a lakásokat is, amelyeken a
szerkezet megerősítését vagy a
földrengéskockázat csökkentését
célzó munkálatokat/beavatkozásokat végeztek, amennyiben erre a hiteligénylést megelőző legfeljebb öt
évben került sor” – áll az Agerpres
közleményében.

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Ügynökség szállodaiparba
toboroz személyzetet az EURES
hálózat révén. A válogatást a fővárosban tartják április első felében.

Hitel új vagy felújított lakásokra

Első Ház program

Biotanya Eheden
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(Folytatás az 1. oldalról)
munkákat vállaltam. Attilával, a
férjemmel a világ sok táján szerencsét próbáltunk New Yorktól Alaszkáig, kisebbik fiunk is ez utóbbi
„állomáson” született. Akkoriban
már egyre biztosabban éreztem
ennek az életmódnak a haszontalanságát. A férjem támogatása nélkül,
persze, nem sikerült volna változtatni.
– Mikor tettétek meg az első lépést?
– Két évig kerestük a megfelelő
falusi házat. A „kicsi ház, nagy
kert” felállás szerint tapogatóztam,
az volt az egyik legfontosabb
szempontom, hogy a ház körüli területen kertészkedni és állatokat tartani is lehessen. Nem gondoltam
volna, hogy éppen Eheden találunk
rá az új otthonunkra, de meggyőződésem, hogy nincsenek véletlenek.
Ehed kiöregedett zsákfalu, minden
harmadik háza üres. Egy hatvan
áras területet vettünk meg, amely
körül tovább is lehet terjeszkedni. A
ház romos állapotban volt, bárki
látta volna, bizonyára azt mondja,
hogy nem érdemes megvenni. De
mi meg akartuk menteni. Tavaly,
miután megvásároltuk, ketten a férjemmel neki is láttunk a rendbetételének. A tetőzete be volt ázva,
tönkre volt menve, először azt cseréltük ki. Utána a falak következtek.
Még van vele munka bőven, de remélem, hogy idén nyárára mindennel elkészülünk, és beköltözhetünk.
Előd közben anyjához simult, a
kezében levő töltött ceruzával mutatott neki valamit.
– Jó, de most foglalt vagyok. Kicsit később – simogatta meg tekintetével Csilla, aztán újra felém
fordult.
– Itt, Ernyében tíz ár területen
kertészkedem, az ehedi kert négyszer ekkora. Kicsit aggódom amiatt,
hogy hogyan birkózom majd meg a
feladattal. A tavaly már ültettem ott
káposztát, hagymát, paradicsomot,
de a ház tatarozása mellett nem jutott elég időm a termésre figyelni, a
paradicsom leragyázott. A kukoricatermés viszont jó lett, a tyúkjainkat a télen azzal etettük. A múlt
évben napraforgót is vetettem, most
tavasszal még a zabbal próbálkozom meg. Mintegy húszféle zöldséget szeretnék termeszteni teljesen
vegyszermentesen. Permetezéshez
kizárólag házilag készített tejes,
fokhagymás, csalános leveket használok. Ami a gabona betakarítását
illeti, nem motorizált szerszámokkal, hanem kézzel szeretnék aratni

majd, ha eljön az ideje. Tudod,
amibe mi belekezdtünk – mondta
aztán elgondolkozva –, azt az emberek évezredek óta teszik. Igyekszem
tanulni
a
régiek
tapasztalataiból, ugyanakkor szeretném leegyszerűsíteni, könnyebbé
tenni a termelést. Nem akarok például ásni, és a lehető legkevesebbet
kapálnék, erre felhasználom azt,
amit a tyúkok a legjobban szeretnek, hagyom őket fellazítani, kitisztítani és trágyázni az ágyást. Utána
nekem már csak annyi a dolgom,
hogy beültessem.
Pelyhes és társai
Később az önellátó gazdaság
másik alappillérére, az állattartásra
terelődött a szó.
– A tyúkok mellett négy francia
alpesi kecske lakik nálunk, három
nőstény és egy bak. Az előző tulajdonosuk Ausztriából hozta őket.
Igazi családtagok, névvel és összetéveszthetetlen személyiséggel. Az
ijedős Döfi az udvar őrszeme, az ő
teje a legfinomabb, Ágnes, a legidősebb a nyugalmáról híres „kecskehölgy”, Frici, a kecskebak, a
„hölgyek” szaporulatáért és „lelki
egyensúlyáért” felel, Pelyhes, a legkisebb „kecsonk” nagyon szeleburdi és játékos, ő a fiúk kedvence.
Kizárólag a tejükért tenyésztjük
őket, a levágásukra nem is gondolunk. Tavasztől őszig adnak tejet,
amiből joghurtot, illetve friss gomolyát készítünk. Egyébként a tyúkoknak sem kell reszketniük az
életükért, hiszen nem a húsukért,
hanem csak a tojásukért van szükségünk rájuk. Tápmentesen etetem
őket, zöldség-, gyümölcshulladékot
és gabonát kapnak. Tojótápot sem
adok nekik, azzal ugyanis erőszakosan beleavatkoznék a szervezetük
működésébe. Így viszont november
óta nem láttam tőlük tojást.
A család az elkövetkezőkben a
méhészkedéssel is megpróbálkozna.
– Nem szabad a monokultúrára
hagyatkozni, például csak krumplit
vagy csak búzát termelni, mert az
időjárás megtizedelheti a terményt.
Legyen tojásod, tejterméked, sok
fajta zöldséged, gyümölcsöd és
magféléid. A többletet elcserélheted
vagy eladhatod, de a legfontosabb,
hogy nem halsz éhen, mindig van
mihez nyúlnod – magyarázta vendéglátóm.
Később a Biotanya oldalán meghirdetett tanyakosarakra terelődött
a szó. Csilláék idén nyártól tíz családnak biztosítanának rendszeresen
friss zöldséget, és ha igény van rá,

tojást és tejterméket is. Hat megrendelőjük máris került. Egy kosár ára
a tartalmától függően 30–50 lej.
„Nem a rendszer katonáit…”
Balázs és Előd két éve került ki
az állami oktatási rendszerből, azóta
egy amerikai magániskola diákjai.
Otthon tanulhatnak, mégpedig bármit, ami az érdeklődési körüknek
megfelel.
– Sem tantárgyak, sem felmérések nincsenek – foglalta egyetlen
mondatba az új tanulási forma lényegét az édesanya, aztán az előzményekről is mesélt. – Amikor az
ember elindul a tudatosodás útján,
sok mindent újraértékel. Mivel nem
voltam kibékülve a hazai oktatással,
alternatívák után néztem. Az interneten tájékozódtam, mindent elolvastam, megnéztem, ami a témához
kapcsolódott. Érdekes, de a számunkra legmegfelelőbb tanítási formát, akárcsak az ehedi házunkat,
két év keresgélés után találtam meg.
Akkorra Előd a második osztályt,
Balázs az előkészítőt végezte el. A
romániai törvények nem engedélyezik az otthoni oktatást, minden diáknak egy akkreditált tanintézethez
kell tartozni. Ez az amerikai magániskola is ilyen intézmény.
– Nem drága?
– Egy család számára a beíratott
gyermekek számától függetlenül
mindössze 350 dollár. Ez havi 60
lejnek számít. Ennyi pénzt egy állami tanintézetben is elköltünk a
gyerek iskolai felszerelésére, egyéb
kiadásokra. Ami viszont nagyon
fontos, az az, hogy nem ragaszkodnak a tantárgyak szerinti oktatáshoz
és a tesztekhez, így a gyermekek az
egyéniségüknek megfelelően, saját
ritmusukban bontakozhatnak ki.
Romániában egyébként 200–300
család választotta a miénkhez hasonló oktatási formát. Többükkel is
felvettem a kapcsolatot, kikértem a
véleményüket, és kizárólag pozitív
visszajelzéseket kaptam.
– Mennyire volt szokatlan a váltás?
– Azt szoktam mondani, hogy az
igazi életem a gyermekeim születésével kezdődött, a családi életünk
pedig akkor, amikor kivettem őket
az állami iskolából. A hazai oktatási
rendszer túlságosan beleszólt a mindennapjainkba, hétfőtől péntekig
csak rohantunk ide-oda. Most már
van időnk arra, hogy mindent a magunk ritmusában tapasztaljunk meg.
– Mikor és hogyan tanultok? –
fűztem tovább a kérdések sorát.
– Nincs előre meghatározott órarendünk. Két év távlatából azt
mondhatom, hogy a tanulás a családi szintű megélések, megtapasztalások során, sokszor öntudatlanul,

Bálint Zsombor

A Mureşulnál a teljes kispad lehetőséget kapott, az egyetlen, aki
nem lépett a pályára, az az edzői
feladatokat is ellátó Georgeta Bucin
volt, aki úgy ítélte meg, nincs szükség a tapasztalatára, és könnyebb
neki kívülről irányítani a csapatot.
Az első félidőben sokáig akadozott a Mureşul játéka, szünetig
azonban így is három góllal elhúzott az ellenfelétől, igaz, végig az
volt az ember érzése, hogy a hazai
játékosok nem képesek igazán komolyan venni a vendégcsapatot.
Szünet után valamivel jobban meg-

Fotó: Nagy Tibor

észrevétlenül zajlik. Az első évben,
persze, beszereztem minden olyan
munkafüzetet, amiről úgy gondoltam, hogy szükséges lehet a gyerekek haladásához, és meg is
oldottunk belőlük minden feladatot.
Reggeli után leültünk, és egy-két
órát gyakoroltunk. De egy idő
múlva kezdett nem működni ez a
módszer. Megpróbálkoztam azzal
is, hogy a gyerekek válasszák ki,
hogy aznap milyen tantárggyal szeretnének foglalkozni, de ebbe is belefáradtak. Aztán egyszer csak
kezdtem jobban hallgatni, figyelni
rájuk, és így lassan megváltozott az
oktatáshoz való hozzáállásom. Játékos internetes tanulóprogramok segítségével olyasmit kezdtek tanulni,
ami valóban érdekelte őket. Előd
például gépírást tanult, nagyon
hamar elsajátította az ujjrendet, illetve egy animációkészítő programmal is megismerkedett. Balázs a
tavaly itthon tanult meg írni, olvasni, mostanában többek között az
angoltudását fejlesztette. Ami a diákok munkájának ellenőrzését illeti,
mindössze annyit kérnek tőlük,
hogy félévente küldjenek egy angol
nyelvű beszámolót arról, hogy
mivel foglalkoztak, illetve hogyan
látják önmagukat, saját fejlődésüket
az adott időszakban.
– Nem túl kockázatos ez a módszer? Mi lesz, ha a fiúk egyszer
csak vissza akarnak térni az állami iskolába? – vetettem fel,
miközben Előd és öccse eredeti,
gitár- és pingponglabda-koncertet adott az előszobában.
– Ha úgy döntenek, hogy visszatérnek, megpróbálom lebeszélni
őket, de természetesen nem állok az
útjukba – komorodott el Csilla tekintete. – Érettségi oklevelet ez az
iskola is ad, azon túl pedig igyekszem mindenre megtanítani őket, a
konyhai és a kerti munkát is beleértve, ami szükséges ahhoz, hogy
önellátóak legyenek. Egy tapaszta-

lati örökséget szeretnék rájuk
hagyni, aminek mindig hasznát vehetik. Ami viszont az életre való felkészülést illeti, mi nem készülünk
semmire, egyszerűen csak megéljük
a napokat. Nem a rendszer katonáit
akarom kinevelni belőlük, azt szeretném, hogy kreatív, saját értékeik
tudatában levő emberekké váljanak.
24 órás „tanítás”
– Szerinted mindenkinek beválhat az otthoni oktatás?
– Nem. Aki bevállalja, annak képesnek kell lennie arra, hogy a nap
24 óráját a gyermekével töltse, és
ezt egy percig se érezze kényszernek. Anyagilag megterhelő lehet ez
a létforma, hiszen a családi kasszából kiesik egy fizetés. Az a tapasztalatom, hogy a gyermekeim
„nagyító alá” kerültek, hiszen sokan
kíváncsiak arra, hogy a megváltozott körülmények között mit tudnak, hogyan fejlődnek. Ez eleinte
zavart, de aztán megfogalmazódott
bennem, hogy mi nem akarunk senkinek és semminek megfelelni. Tudunk, amit tudunk, és van, amit
nem tudunk, ha pedig szükségünk
van rá, megtanuljuk.
Előd és Balázs a kecskecsalád
felé vezetnek az udvaron. Közben
arról kérdezgetem őket, szeretik-e
ezt az új tanulási módszert. Azt
mondják, az a legjobb benne, hogy
nem kell korán kelni és nincsenek
házi feladatok. Az iskolából mindkettejüknek csak a barátok hiányoznak, a kisebbik fiúcskától azt is
megtudom, hogy két legjobb cimboráját úgy hívták, mint őt, ők
együtt voltak a Balázs-csapat.
Az udvaron egy hete jelent meg
egy csokorra való hóvirág. Elmenőben az apró virágcsapatot csodálom.
– Nyáron, remélem, már Eheden
találkozunk – jegyzi meg Csilla,
amikor még egyszer megállunk a
kapu előtt. – Itt is jó, pihentető, de
meglátod, ott egész más a csend.

nyai Extrem otthonában, ismét reménykedhet a pótselejtezőre jogosító
3. hely elcsípésében, ehhez
mutatkozott a különbség, és végül a
A marosvásárhelyi csapat, mitízgólos siker csak részben mutatja után Resicabánya két hete kikapott azonban hibátlanul kell teljesíteni a
a házigazdák fölényét.
Temesváron és vasárnap a nagybá- bajnokság végéig. A következő fordulóban, pénteken a Mureşul Mio-

veni-be látogat, ahol papírforma
szerint illene nyernie. Ezt követően
március 26-áig szünetel a bajnokság, amikor a brassói kiválósági
központ ifjúsági tehetségekből álló
csapata látogat a Ligetbe.

Négy vereség után nyert a Mureşul

Négy vereség után sikerült
ismét győznie a marosvásárhelyi Mureşul női kézilabdacsapatának az A osztályos
bajnokság B csoportjában.
Igaz, ezúttal a sereghajtó Köröskisjenői Crişult fogadták a
Ligetben, és a győzelem olyan
körülmények között is simán
született meg, hogy a házigazdák egyáltalán nem erőltették meg magukat, sőt úgy
tűnt, kicsit túl lazán is veszik
a találkozót.

9

Jegyzőkönyv

Női kézilabda A osztály, B csoport, 17. forduló: Marosvásárhelyi
Mureşul – Köröskisjenői Crişul 36-26 (14-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Alexandru
Apostu (Nagybánya), Florin Chinde (Nagybánya).
Mureşul: Petruneag (Grosu) – Moloci 7 gól, Oliveira 8, Stângu 4, Serediuc 5, Farcaş 2, Zsigmond 1 (Rad 3, Bab, Manole 3, Burnete 2,
Şuta 1).
Köröskisjenő: Corha (Călin) – Lucuşa 5, Vartolomei 2, Morariu 2, Boldor 12, Göröngyi, Roman 1 (Inoan 4).

Eredményjelző

Eredmények a női kézilabda A osztályú bajnokság B csoportjából:
* 15. forduló: Temesvári Universitatea – Resicabányai CSU 33-29,
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Köröskisjenői Crişul 38-30, Brassói CNE
– Dacia Mioveni 26-22, Nagybányai Extrem – Nagyváradi CSM 32-33. A
CSM Slatina, a Marosvásárhelyi Mureşul és a Nagybányai Minaur állt.
* 16. forduló: CSM Slatina – Nagybányai Minaur 26-21, Resicabányai
CSU – Marosvásárhelyi Mureşul 24-23, Köröskisjenői Crişul – Temesvári
Universitatea 30-39, Dacia Mioveni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 4124. A Brassói CNE, a Nagybányai Extrem és a Nagyváradi CSM állt.
* 17. forduló: Temesvári Universitatea – Dacia Mioveni 31-26, Nagybányai Extrem – Resicabányai CSU 33-31, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
– Brassói CNE 30-31, Nagybányai Minaur – Nagyváradi CSM 41-25, Marosvásárhelyi Mureşul – Köröskisjenői Crişul 36-26. A Slatinai CSM állt.

Egygólos vereség Resicabányán

A házigazdák a közelmúltig még versenyben voltak a csoportelsőségért, bár az őszi marosvásárhelyi sikerük során sem mutatták élvonalra készen álló együttes képét. A marosvásárhelyi csapat akkori
vereségét utazott megbosszulni a Krassó vidéki városba, a 16. fordulóban rendezett mérkőzésre, ám nem tudta megszakítani vereségei sorozatát, így negyedik kudarcát szenvedte el zsinórban. Az eredmény:
Resicabányai CSU – Marosvásárhelyi Mureşul 24-23 (11-10). A marosvásárhelyi csapat összetétele: Petruneag, Grosu – Moloci, Oliveira,
Stângu, Serediuc, Rad, Farcaş, Bab, Manole, Burnete). A találkozó
játékvezetői: Gabriel Badiu (Kolozsvár), Ioan Barbu (Kolozsvár).
1. Slatina
12
2. Minaur
12
3. Resicabánya 13
4. Mureşul
12
5. Brassó
13
6. Nagyvárad
13
7. Extrem
13
8. Temesvár
13
9. Mioveni
13
10. Sepsiszentgyörgy 14
11. Köröskisjenő 14

11
10
10
8
7
7
6
4
4
3
0

Ranglista
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
2
3
4
6
6
7
9
9
10
13

378-255
423-290
403-341
344-311
382-396
385-401
411-401
386-420
359-405
412-499
379-543

33
30
30
24
21
21
18
12
12
10
1
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(59159)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(59159)
ELADÓ 3 szobás tömbházlakás
garázzsal a 2-es Poliklinika környékén.
Tel. 0745-397-706. (59284)
ELADÓ ház 33 ár telekkel és gazdasági
épületekkel Székelysárdon. Tel. 0747586-170. (59284)

ELADÓ emeletes magánház az Oneşti
tér környékén. Szükséges a felújítás. Tel.
0746-368-546. (59284)

KIADÓ március 1-jétől 2 szobás,
bútorozott lakás a Kövesdombon
központi fűtéssel, internet, kábeltévé.
Tel. 0745-016-298. (59402)
ELADÓ új főzőkályha
csempéből
(balos) lerrel, tetőkkel. Hordozható. Ára:
1150 lej. Tel. 0742-552-585. (59423)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (58941)
VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák
készítését és javítását, szemétleöntők
készítését. Tel. 0746-664-156. (59189)
VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák,
lefolyók
készítését, javítását és bármilyen
javítást.
Tel.
0747-871-270.
(59087-I)
IDŐS ASSZONY lányt, független
asszonyt keres, aki gondozná, bevásárolna – ottlakással, étkezéssel
– megegyezés szerint. Tel. 0770739-609. (58882)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtó iroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592
Eladási közlemény

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen
értékesítik az alábbi adós ingó javait:
1. – RAZVAN ACTIV KFT.-D , CUI 30770460, Görgényhodák község, Toka falu 229. sz., Maros megye, végrehajtási dosszié száma
Hodák 133/8067
2. – ZAL INVEST KFT., CUI RO 28616460, Magyaró, 104. szám,
Maros megye, végrehajtási dosszié száma Magyaró_50/11028
Az árverésre 2017. március 23-án 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a Hodák
133/8067 és Magyaró_50/11028 számú végrehajtási dosszié alapján.
A RAZVAN ACTIV KFT eladásra szánt javai:
– KD 300 típusú vágó/daraboló berendezés, kikiáltási ár 1.283 lej
– ragasztógép – automata letisztító berendezés – kikiáltási ár
10.868 lej
– KM 212 típusú szögmarógép, kikiáltási ár 1.380 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 75%-át képezik (második árverés),
amihez hozzáadódik a héa.
A ZAL INVEST KFT. eladásra szánt javai:
– Volkswagen Transporter haszonjármű, 1999-es évjárat, azonosítószáma WV1ZZ270ZXH021170, rendszáma MS – 10-ZAL, narancssárga, kikiáltási ára 8.000 lej
A kikiáltási ár a felbecsült érték 50%-a (harmadik árverés), amihez
hozzáadódik a héa.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent
említett javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt
a
Szászrégeni
Kincstárba
az
IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám
4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, pénzügyi igazolást arról, hogy nincsenek adósságaik,
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a
Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. március 1.
Zogorean Florin hivatalvezető

MEGEMLÉKEZÉS
Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk
a
szentháromsági SZABÓ ILONÁRA
halálának 4. évfordulóján,
valamint március 1-jén férjére,
SZABÓ GYULÁRA halálának
18. évfordulóján. Kérjük mindazokat, akik ismerték és
szerették őket, gondoljanak
rájuk kegyelettel! Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Szeretteik. (59196)

Fájó szívvel emlékezünk és
emlékeztetünk március 1-jén
CSEH LEVENTÉRE halálának
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (59319)

Az idő elmúlhat, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szeretett
emléked. Elmentél közülünk, mint
lenyugvó nap, de szívünkben élsz
és örökké megmaradsz.
Fájó szívvel emlékezünk március 1jén SZABÓ SÁNDORRA halálának
15. évfordulóján. Áldott emlékét
őrzi felesége, Margit, lánya, Edit,
veje, Péter és unokái: Barna és
Előd. (59408)
2004. március 1. mindig szomorú
emlék az életünkben. Azon a napon,

immár 13 éve veszítettük el a drága

jó édesanyát, nagymamát, dédit,

anyóst,

nagynénit,

IMREH

JULIANNÁT (Ercseiné), a nagy-

klinika volt transzfúziós nővérét,
akit mindenki nagyon szeretett és

tisztelt. Kegyelettel és tisztelettel

emlékezünk rá. Szerettei. (59395)
Fájó
szívvel
emlékezünk
március 1-jén DUHA ENIKŐRE
szül. Ugron halálának 3.
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét szeretettel őrizzük
szívünkben egy életen át.
Férje, két lánya, fia, hét
unokája és vejei. (59348)

Fájó szívvel emlékezem 2007.
március 1-jére. Már tíz éve,
hogy utolsó útjára kísértük
drága
keresztapámat,
az
ákosfalvi
ifj.
SZÖVÉRFI
KÁLMÁNT. Emlékét mindig
szívében
őrzi
bánatos
keresztlánya, Nagy Zsuzsa.
(mp.)

Kegyelettel emlékezem a nyárádszentbenedeki
TURBÁK
MARGITRA
szül.
András
halálának 9. évfordulóján. Az
eltelt
kilenc
év
alatt
bánatkönnyeim felszáradtak,
de emléke a szívemben örökre
megmarad.
Nyugodjál
békében, szerető testvérem!
Rozika. (59383)

Fájó
szívvel
emlékezünk
március 1-jén a forrón
szeretett édesanyára, nagymamára, dédmamára, özv.
BOGDÁN IRÉNRE szül. Kilyén
halálának első évfordulóján.
Drága emlékét szívünkben
őrizzük. Nyugalma legyen
csendes és áldott! Lánya,
Mónika, unokája, Csilla és
férje,
Attila,
két
kicsi
dédunokája, Hanna és Sarah
Ausztriából. (59400-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 1-jén drága húgomra,
özv. BOGDÁN IRÉNRE szül.
Kilyén
halálának
első
évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Testvérbátyja, Berci és felesége,
Ibolya. (59400-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
március
1-jén
AMBRUS
JÓZSEFRE
halálának
5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló családja. (59436)

Fájó szívvel emlékezünk március 1-jén drága jó édesapánkra,
MOLNÁR MÁRTONRA halálának 16. évfordulóján és március 9-én
drága édesanyánkra, MOLNÁR MÁRIÁRA halálának 18.
évfordulóján. Emlékük szívünkben mindig élni fog. Szeretteik.
(59351-I)
Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak néma
sírodra tehetünk. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hulló
könnycsepp
nyugtassa
álmodat. Elmentél tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben élsz
és örökre megmaradsz.
Szívünk
mély
fájdalmával
emlékezünk március 1-jén a
kelementelki születésű DRÁGUS
MIHÁLYRA
halálának
7.
évfordulóján. Emlékét szívünkben
őrizzük. Bánatos felesége, három
leánya és azok családja. Nyugodjál
békében! (59232)
Még mindig vérzik szívünk,
amikor
rád
gondolunk.
Fájdalommal
emlékezünk
MIHÁLY LÁSZLÓ-CSABÁRA,
aki március 1-jén egy éve,
hogy megpihent, örök hiányt
hagyva szerettei és barátai
körében. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Imádott gyermekei, bánatos felesége,
vigasztalhatatlan
édesapja,
húga és családja. (59411-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama,
KACSÓ ROZÁLIA
szül. Farkas
életének 77. évében hosszas
betegség után csendesen megpihent. Drága halottunk temetése március 2-án, csütörtökön
15 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
A gyászoló család. (-I)

ELHALÁLOZÁS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Értesítjük mindazokat, akik szeretettel gondolnak
SZÉKELY JÓZSEF
nyugalmazott tanárra,
hogy csendesen megpihent.
Temetése március 3-án du. 2
órakor lesz a maroskeresztúri
temetőben. Nyugalma legyen
békés!
Búcsúzik tőle családja.
(59422-I)

Részvétünket fejezzük ki és
őszinte együttérzéssel vigasztalódást
kívánunk
Balázs
Ferencnek és családjának,
valamint Balázs Emmának
szeretett
ÉDESANYJUK
elhunyta alkalmából. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Májai Albertné és
családja. (mp.-I)
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A szállító neve
és címe

Útirány

Indulás

Visszatérés

Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242

Marosvásárhely –
Budapest

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.
(időszakos járat),
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.
(időszakos járat),
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.

Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Csütörtök és vasárnap 20 ó.,
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból; 20.30 ó. a Voiajor
távolsági buszállomástól

Péntek és hétfő 17 ó.,
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak. 50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek.
Minden 6. út ingyenes.

INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi ATLAS SPORT CÉG alkalmaz ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT beszerzésre és munkatelep-szervezésre. Tel.
0265/312-923; az önéletrajzokat küldjék az office@atlassport.ro email-címre. (sz.-I)

MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombinált
minősítéssel rendelkező HEGESZTŐKET, illetve IZOMETRIÁS
CSŐSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó bér: 1600
Ft/óra. Ezenfelül álljuk az utazás és a szállás költségeit. Érdeklődni
lehet a 0754-276-159-es telefonszámon, illetve az nlehel.7@gmail.com
e-mail-címen. (59381)

SZAKÁCSOT keresünk! A SÖRHÁZ SZAKÁCSSEGÉDET keres.
Idősebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott az állás (60-65 évesig) sőt, a
tanítást is bevállaljuk! Az önéletrajzokat a jazzdome@gmail.com
e-mail-címre
várjuk.
Ursus
Sörház
Facebook:
https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts (sz.)
ASSZISZTENSNŐT alkalmazunk FOGORVOSI RENDELŐBE. Tel.
0744-868-168. (59248-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba. Az
önéletrajzát bármely Timko-üzletbe beadhatja. (18605)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv
nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59446-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102290 telefonszámon. (59446-I)

ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSÁHOZ HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (18617-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59483)

Az ÁKOSFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET vezetőtanácsa
a 2005/1-es törvény alapján összehívja a rendes közgyűlést március
16-án 12 órára a szövetkezet székhelyére. A napirend az intézmény
székhelyén van kifüggesztve. (18626-I)

A marosvásárhelyi COMODEX Kisipari Szövetkezet (Bodoni utca
70. szám) alkalmaz: ASZTALOSOKAT gépi, kézi megmunkálásra,
CSISZOLÓT, LAKKOZÓT és FÉNYEZŐT. Érdeklődni a 0745-512994-es és a 0265/232-387-es telefonszámon. (18630)

SZENTLŐRINC falu BÁCSOT keres. Tel. 0768-742-820. (59425-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

A PC HOUSE számítástechnika iránt érdeklődő FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen
a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát hirdet

egy ideiglenesen megüresedett szakfelügyelői állás betöltésére a kertészeti és zöldövezeti
igazgatóságra

Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek a 2011. évi, utólagosan módosított és kiegészített 286-os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
Sajátos követelmények:
– felsőfokú jogi végzettség licencdiplomával
– legalább öt év tapasztalat a szakmában
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, az alábbiak
szerint:
– 2017. március 8-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. március 16-án 10 óra – írásbeli vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester
MAROS MEGYEI TANÁCS

A Maros Megyei Tanács elnökének
2017. február 28-án kelt

63-as számú rendelete

a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról
2017. március 1-jén 15 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének 2), 3), 5), 7) és 8) bekezdése, valamint 106. cikkelyének 1) bekezdése értelmében

elrendeli:
Egyetlen szakasz:
A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli ülésre hívja össze 2017. március
1-jén 15 órára, a közigazgatási palota nagytermébe, a következő

napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros megyei közigazgatási egységek között elosztandó
összegekről a 2017-es évi költségvetés-kiegyenlítésre és a hozzáadottérték-adókból visszaosztott összegek átutalásáról a megyei, valamint a községi utak javítására.
2. Kérdések, hozzászólások, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc elnök

Ellenjegyzi: Paul Cosma jegyző
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A Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres

Feladatkör:
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok
használatával
• Az áru fel- és lerakása
• Az áru polcra helyezése
• A lerakat tisztán tartása

Elvárások:
• Felelős, szervezett, kommunikatív, becsületes
személy
• Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
a munkatársakkal
• Csapatmunkára való képesség

Önéletrajzokat a cariere@renania.ro címre vagy a Marosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti székhelyünkre
várunk.
Tel: 0265/264-656. Fax: 0265/260-906

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

