
Tegnap a marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren Péter 
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Peti András, a repülőtér
igazgatója, valamint Klaus  Bleckenwegner, a PORR Construct
Kft. ügyvezető igazgatója  aláírta a kifutópálya felújítására
vonatkozó kivitelezési szerződést. E rég várt momentum biz-
tos lépés afelé, hogy belátható időn belül újraindulhat a légi
utasforgalom, amit a pálya állapota miatt tavaly októbertől
kénytelenek voltak szüneteltetni. 

Péter Ferenc tanácselnök kiemelt fontosságúnak nevezte ezt a  mo-
mentumot mindannyiunk számára, hiszen a Maros megye  legjelentősebb
projektjéről szóló szerződést írták alá,  ami lehetővé teszi, hogy a kivi-
telezés befejezését követően a nagy kapacitású utasszállító repülőgépek-
kel utasforgalmat bonyolítson le a repülőtér. A szerződés aláírásán jelen
volt Bogdan Partene projektmenedzser,  aki folyamatosan követi majd a
munkálatokat.  

– Miután tavaly ősszel le kellett állítani az utasforgalmat, mindent
megtettünk, hogy a legrövidebb időn belül újjáépíthessük a kifutópályát.

Korlátozza forgalmát
a Ryanair
Ha a diszkont légitársaság hat héten
keresztül napi 40 járatát törli, a helyek
90%-os lefoglaltsága esetén 285.000-
re emelkedik az érintett utasok száma.
Őket vagy anyagilag kárpótolják, vagy
más járatokon helyezik majd el

____________3.
Olvasóklubot
nyitna 
az antikvárius
Öt esztendő alatt sok embert megis-
mertem. Az ide járó könyvbarátok ré-
széről fogalmazódott meg az igény a
rendszeres találkozás iránt, amikor is
megbeszélhetnék olvasmányélménye-
iket. Magyar és román klubot is szer-
veznék, illetve bevezetném a
kétnyelvű összejöveteleket is. 

____________5.
A  sertéstenyésztők
is támogatást 
kapnak
Az államtitkár elmondta, a mezőgaz-
dasági minisztérium azért kezelte prio-
ritásként a paradicsomtermesztők és
a sertéstenyésztők támogatását, mert
Románia ezekből a termékekből im-
portált a legtöbbet.

____________6.
Cosmin Contra 
a román válogatott
szövetségi kapitánya
Az FRF hétfőn döntött a tavaly nyáron
kinevezett szövetségi kapitány, a
német Christoph Daum menesztésé-
ről, mert a csapat gyengén szerepel a
jövő évi oroszországi világbajnokság
selejtezősorozatában.

____________9.

Szűkülő pénzcsapok?
Arra már rég figyelmeztetnek az elemzők, hogy veszé-

lyes játékot űz a kormány felelőtlen gazdálkodásával. Egy
újabb ilyen jelzést az Európai Parlament regionális fej-
lesztési bizottságának elnökétől is kaptunk hétfőn. Ez a po-
litikus egy kolozsvári rendezvényen fejtette ki, hogy ha az
unió nyugati tagállamai azt látják, hogy itt, a keleti vége-
ken nem használjuk fel a pályázati alapokat, a jövőben
majd kétszer meggondolják, mennyit adjanak ilyen cé-
lokra.

Van is ebben valami, annál is inkább, hogy a következő
uniós költségvetési időszakban jóval kevesebb lesz az osz-
togatnivaló, mivel a közösség második legnagyobb gazda-
sága éppen kifele tart a klubból. Hogy mennyivel lesz
kevesebb, az még talány, mert a britek távozásának követ-
kezményeit mind az unió gazdasági viszonyaira, mind
annak következő költségvetési ciklusára most legfeljebb
csak találgatni lehet, hiszen a szigetlakók kiválási folya-
mata még alig indult be. De amikor majd a következő
uniós költségvetés lesz soron, azt fogják látni, hogy a re-
gáti szakik a nekik szánt pénz töredékét bírták megpá-
lyázni. Déli szomszédaink sem állnak sokkal jobban, így
logikus lenne, hogy inkább azok a tagállamok kapjanak
többet, akik fel is használják a kereteket.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Aláírták a Transilvania repülőtér felújítási szerződését 

Kezdődhet a munka

Terrorelhárítás 
Marosvásárhelyen 

Gyanús csomagot 
hatástalanítottak

Egy bolgár rendszámú autó vezetője gyanús
csomagot helyezett el az áruházi parkolóban
várakozó személygépkocsi alá. Az őrző-védő
cég biztonsági őre észlelte a gyanús tettet,
és riasztotta a 112-es egységes hívószámot,
ezt követte a filmekbe illő akció. 

Rendőrségi kísérettel egy SRI feliratú fehér furgon
érkezett a helyszínre, a tűzszerészek feladata volt ha-
tástalanítani az akár pokolgépes merénylet eszközé-
nek is beillő csomagot. Távirányítással működő kis
robot gurult le a fehér furgonból és a gépjármű felé
tartott, amely bármelyik percben felrobbanhatott
volna… A parkolót előzőleg  kiürítették, az áruházból
a vásárlók nem léphettek ki, a rendfenntartók lezárták
a veszélyesnek tartott övezetet. A guruló robotgép a
robotkarokkal óvatosan kiemelte a téglalap alakú kar-
tondoboznak tűnő csomagot, és biztonságos helyre
vitte. Ezt követően visszairányították a furgonhoz,
ahol a szakemberek valamit állítottak rajta, majd picit
nagyobb sebességgel szelte át a teret, és felrobban-
totta a csomagot. Ezt követte a helyszíni szemle,

Szer Pálosy Piroska

(Folytatás a 3. oldalon)



A Pilsenben 1993 óta folyamatosan megrendezett szín-
házi seregszemle, a Nemzetközi Pilseni Színházfesztivál /
Mezinárodní festival Divadlo Plzeň az évek során a Cseh
Köztársaság egyik legrangosabb nemzetközi színházi fesz-
tiváljává vált, melyen eddig csaknem kilencven társulat
vett részt a világ tizenöt országából. A fesztivál többször is
jeles személyiségek találkozóhelyévé vált, és olyan dráma-
írókat látott vendégül, mint Ronald Harwood, Václav
Havel, Arthur Miller vagy Tom Stoppard.

A Tompa Miklós Társulat előadása, Bartis Attila A nyu-
galom című darabja az egyetlen romániai produkció,
mely idén meghívást kapott erre a rangos színházi ese-
ményre. 

A pilseni Nagyszínházban (Velké divadlo) a telt házas
közönség percekig tartó tapssal értékelte az előadást, a
másnap megjelent cseh nyelvű kritika szerint pedig „az elő-
adás beírta magát a fesztivál és a közönség emlékezetébe”. 
(pr-titkárság)

Erdély különleges hely. Mindig van egy legenda, amiről
mesélni kell, egy természeti kincs, amit meg kell csodálni,
egy rejtély, amit fel kell fedezni. E kuriózumokból szeretne
minél többet feltárni az Erdélyi Magyar Tele-
vízió legújabb műsora, a Kincsvadász. 

„Települések, műemlékek kevésbé ismert
történeteit szeretnénk elmesélni, a sokszor lá-
tott-hallott néphagyományok ismeretlen
gyökereihez próbálunk eljutni, a nemegy-
szer megcsodált természeti helyek rejtet-
tebb zugaihoz szeretnénk „leásni”.
Műsorainkból többek között kiderül, hogy
hová tűnt Marosvásárhely zenélő kútja, mi is
az a „székely drágakő”, vagy honnan ered az
„Okos, mint a tordai malac” szólásunk. Csu-
pán néhány izgalmas téma, ennél jóval több
kalanddal várunk mindenkit, aki kíváncsian
tekint a környezetünkre, aki szeretne a vi-
lágról minél többet megtudni” – vallja a
friss műsor szerkesztő-műsorvezetője, 
Ambrus Laura. A mindössze ötperces

műsor minden héten, hétfőtől csütörtökig 21.25 órától
lesz látható, közvetlenül a híradó után, az Erdélyi Ma-
gyar Televízióban. 

Teleki Samu-emlék- 
és teljesítménytúra

Szeptember 23-24-én az Erdélyi Kárpát-Egyesület Maros-
vásárhelyi Osztálya újra megszervezi a Teleki Samu-
emlék- és -teljesítménytúrát. Kiindulópont a
Görgényi-havasok lábánál fekvő Görgényüvegcsűr. A ver-
seny egyaránt szól minden természetet szerető, túrázást,
bringázást kedvelő érdeklődőhöz, a fiatal és az idős korosz-
tályhoz. A túra a Görgényi-havasok egyik legszebb részén
halad végig: Szászpad, Jód-mező, Széles-tető, Moica-mező,
Belcsu-mező. A résztvevők négy különböző hosszúságú sza-
kasz között választhatnak: 10, 20, 40 és 60 km-es túrák, vala-
mint idén a gyalogtúrák mellett egy biciklis útvonalat is indítanak
55 km-es távon. Szeptember 23-án, szombat reggel 7 órakor
Marosvásárhelyről Üvegcsűrre autóbusz indul, ami este 7 óra-
kor tér vissza a városba. Helyfoglalás a 0749-071-453-as te-
lefonszámon. Bővebb információk a túra honlapján
(http://ekemvh.ro/rendezvenyeink/teleki-tura), Facebook-
eseményoldalán: https://www.facebook.com/
events/2340892309469955 kaphatók.

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

Közigazgatás – önigazgatás
Közigazgatás – önigazgatás; autonómiatípusok Európá-
ban címmel tart előadást Bácsfainé dr. Hévizi Józsa buda-
pesti történész szeptember 21-én, csütörtökön 18 órától a
marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermé-
ben. Bevezetőt mond dr. Ábrám Zoltán, az EMKE alelnöke.
Közreműködik a marosszentgyörgyi Harmónia kórus, ve-
zényel Simon Kinga. Házigazda Baricz Lajos plébános. 

Kelementelki szüreti fesztivál
A Kis-Küküllő Borlovagrend és a Szőlészeti Társaság
szeptember 30-án 12 órától szüreti fesztivált szervez a ke-
lementelki szőlőhegyen. Csőszök és huszárok felvonulása,
hagyományőrző csoportok színes műsorai, termékbemu-
tató, gulyásparti, ökörsütés, must- és borkóstoló teszi ér-
dekessé a rendezvényt. A jó hangulatról a székelyvajai
rezesbanda és a helyi népi zenekar gondoskodik. 

Érdemessé tett életek 
Szeptember 23-án, szombaton 18 órától a marosvásárhe-
lyi kövesdombi unitárius egyházközség tanácstermében
bemutatják Nemes Gyula Érdemessé tett életek című in-
terjúkötetét. A könyvet Les Zoltán református lelkész, a
Maros-mezőségi Kéve főszerkesztője méltatja.

Közvetlen értékesítés a Fókusznál 
Szeptember 21-én, csütörtökön 17 órától a marosvásár-
helyi Fókusz Öko Központ Lilliom utca 22. szám alatti
székházában újra közvetlen értékesítő vásárt tartanak. Az
őstermelők többek között sajtokat, tejterméket, mézet,
gyümölcsszörpöket, teakeverékeket, lekvárt, fűszerpapri-
kát, lekvárokat kínálnak megvételre. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma FRIDERIKA, 
holnap MÁTÉ, MIRELLA
napja.
MÁTÉ: héber eredetű, jelen-
tése: Jahve ajándéka. 
MIRELLA: a Mira olasz be-
céző továbbképzése.

20., szerda
A Nap kel 

7 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 24 perckor. 
Az év 263. napja, 

hátravan 102 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. szeptember 19.
1 EUR 4,5990
1 USD 3,8373

100 HUF 1,4858
1 g ARANY 161,4201

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 110C

Megyei hírek Pilsenben szerepelt a Tompa Miklós Társulat!

Kincsvadász – kuriózumok nyomában

– Korunk fiataljai különlegesebbnél
különlegesebb zenéket hallgatnak, fur-
csa táncokat járnak és a hitélet szem-
pontjából is langyosság tapasztalható.
Megvan a nyitottság részükről a szép és
jó felé, de sokszor a módszer, amellyel
közeledünk irányukba, unalmasnak
tűnik számukra. Ezért arra gondoltunk,
hogy a hangszeres keresztény zene által
is megpróbáljuk az örömhírt bevinni a
szívükbe – nyilatkozta Bereczki Zsolt,
a fesztivál egyik szervezője. 

Szeptember 23-án, szombaton
immár harmadik alkalommal tartják
meg a marosszentgyörgyi Maros-par-
ton, a Hétfák közelében (a Sörpatiká-
val szemben) az Ő az út ifjúsági
keresztény zenefesztivált, amelyre
más megyékből is jelezték a fiatalok,
hogy eljönnek, mivel ritkán van lehe-
tőségük, hogy általuk kedvelt zenével
is énekeljenek az Úrnak.  

A szombaton délután 4-kor kezdődő
ökumenikus rendezvényt a marosvá-
sárhelyi Regnum Christi Alapítvány és
a Marosszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatal szervezi azzal a céllal, hogy a
felnövő generáció megerősödjön a ke-
resztény identitásban. A fesztivált fia-
talok szervezik fiataloknak, és azt
remélik, hogy lendületes és jó hangu-
latú lesz, de a résztvevők lelkiekben is
töltekezhetnek. Az idei esemény meg-
hívottjai több generációt is megszólí-
tanak, mivel fellép a kövesdombi
Stone Hill, Póra Zoltán vezetésével,
aki dalaival a gyerekekhez szól, Sipos
Tiffany, akit már a korábbi fesztivá-
lokról is ismernek a fiatalok, valamint
a Csit Band is, amely a tinédzsereket
képviseli a keresztény zene világában.
Ők zenéltek az augusztusi csíksomlyói
ifjúsági találkozón is, több mint ezer
fiatal előtt. A program elején a Refor-

mátus Kollégium gyerek- és ifjúsági
kórusa is fellép Enyedi Csaba Márton
lelkész-tanár vezetésével, és áldást
mond Tamás Barni udvarhelyi plébá-
nos, a Gyulafehérvári Egyházmegye
ifjúsági felelőse, valamint Mezei Sán-
dor lőrincfalvi református lelkész, őket
a fiatalokat a hitre buzdító tanúságtétel
követi.  A fesztivál fő meghívottja a
magyarországi Pintér Béla, aki a ré-
gebbi közismert, de a legújabb dalai-
val is fogja dicsőíteni Istent az erdélyi
közönséggel együtt. A zenészek mel-
lett a színpadon egy tánccsapat is fel-
lép, név szerint a Blessed Dance Crew,
Bereczki Adél vezetésével. A fesztivá-
lon flashmob, gyerekprogramok és fi-
ataloknak szóló ügyességi versenyek
is lesznek. A rendezvény területén
belül imasátor és „imaséta” is fog mű-
ködni. A program délután 4 órakor
kezdődik és este 9-kor ér véget.

Szombaton a Hétfáknál harmadszor tartanak 
ifjúsági keresztény zenefesztivált

A magyarországi Pintér Béla és zenekara is fellép 



melynek során három személyből álló
szakértői csoport elemezte a hatástalaní-
tott csomag tartalmát. 

A terrorelhárító gyakorlatsorozat első
napjának forgatókönyve szerint zajlott a
fent leírt esemény, csütörtökig más hely-
színeken és forgatókönyvek akcióira
kerül sor. Keddtől csütörtökig, szeptem-
ber 21-ig Marosvásárhelyen tartják a
Maris 17 elnevezésű háromnapos terror-
elhárítási akciósorozatot. A csendőrség
és a román hírszerző szolgálat közös
gyakorlataira olyan köztereken kerül sor,
ahol nem akadályozzák  a forgalmat, de
minél valósághűbb forgatókönyv szerint
mutathatják be az elhárító akcióikat.
Amint a prefektúrán tartott hétfői sajtó-
tájékoztatón elhangzott,  az országos
csendőrség által szervezett gyakorlatot
hetedik alkalommal szervezik meg, ez-
úttal megyeszékhelyünkön, és a szom-
szédos megyék csendőralakulatainak
képviselői is jelen lesznek. A Maros me-
gyei két egység által szervezett gyakor-

laton azok a csapatok vesznek részt,
amelyek intézményi szinten foglalkoz-
nak a terrortámadás elhárításával és
megelőzésével. Amint a sajtóhoz eljutta-
tott közleményükben kiemelték, a lakos-
ságot arra kérik, az akciók helyszínén
őrizzék meg nyugalmukat és tartsák tisz-
teletben a rendfenntartók utasításait. Az
eseményt a SRI irányításával szervezik,
mint kifejtették,  a hírszerző szolgálat fő
szerepe a közrend megőrzésében és a
terrorcselekmények megelőzésében és
elhárításában van, a hétfői közös sajtótá-
jékoztatón azonban nem képviseltettek.
Ellenben jelen voltak a belügyminiszté-
rium kötelékében működő rendfenntar-
tók – a megyei rendőr-felügyelőség, a
csendőrség két helyi alakulata, a megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség, a me-
gyei speciális távközlési szolgálat, a me-
gyei belbiztonsági szolgálat, illetve a
partnerintézmények képviselői. 

Amint Nagy Zsigmond alprefektus
hangsúlyozta, a megyeszékhelyen meg-
szervezett terrorelhárítási gyakorlat

megtiszteltetés, ugyanakkor kötelez is,
mivel az állampolgárok biztonságérzeté-
nek növelését célozza. A csendőrség ve-
zetője szerint a bevetési gyakorlatok
célja a terrorcselekmények megelőzésé-
ért és elhárításáért felelős országos háló-
zatot erősítő szolgálatok edzése, a
csendőrosztagok tesztelése és tevékeny-
ségük tökéletesítése. Az események ki-
értékelése során a forgatókönyvek által
megkövetelt lépések elvégzését, a szer-
vezettséget, a döntéseket, a terepen való
irányítást, a rendfenntartók tényleges ak-
cióját, az osztagok gyorsaságát és haté-
konyságát tesztelik.  

Kedden az Arató utcai bevásárlóköz-
pont parkolójában délelőtt 9 órától tartot-
ták az első gyakorlatot, a gyanús csomag
hatástalanítását. Szerdán  16 órától a me-
gyei törvényszéken fegyveres támadás és
túszejtés lesz, ahol a közvetítő szerepének
fontossága is követhető majd, csütörtökön
a csendőrség kiképzőtelepén délelőtt 9
órától különleges szállítmány elleni terror-
támadás elhárítását mutatják be.
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Szeles, esős idő jön
Kedd délutántól csütörtök estig érvényes figyelmez-
tetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai
Igazgatóság (ANM) az ország egész területére. A
meteorológusok szerint szeptember 19-én 17 órától
szeptember 21-én 23 óráig hegyvidéken, Márama-
rosban, Erdély és Moldva északi részein, helyenként
Olténiában, Havasalföldön és a Bánságban viharos
időre számíthatunk sok csapadékkal, záporral, ziva-
tarral, helyenként jégesővel. A szél erőssége helyen-
ként elérheti az 50-60 kilométeres óránkénti
sebességet, a lehulló csapadékmennyiség pedig a
20, helyenként a 40 litert négyzetméterenként.
(Agerpres)

Cannabisültetvény Radnót mellett
Tizenhárom házkutatást végeztek kedden Maros
megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus El-
leni Igazgatóság (DIICOT) ügyészei és a Maros me-
gyei rendőrség munkatársai olyan személyeknél,
akiket drogkereskedelemmel gyanúsítanak. A 
DIICOT tájékoztatása szerint alapos a gyanú, hogy
ez év folyamán a gyanúsítottak cannabismagokat ül-
tettek el a közigazgatásilag Radnóthoz tartozó Csa-
pószentgyörgyön. Az ültetvényen 80 tő kendert
találtak, valamint házon belül további 11 növényt,
amelyeket speciális berendezéssel neveltek. A ház-
kutatás során 540 gramm szárított cannabismag is
előkerült. Az Országos Rendőr-főkapitányság közle-
ménye szerint az ügyben kilenc személyt hallgatnak
ki, köztük a legfiatalabb 20, a legidősebb 34 éves. 
(Agerpres)

Levelet küld az NVI
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) levélben keresi
meg a felnőtt külhoni magyar állampolgárokat októ-
berben, hogy tájékoztassa őket a választási regiszt-
rációval kapcsolatos tudnivalókról – közölte keddi
kolozsvári sajtótájékoztatóján Pálffy Ilona, az NVI el-
nöke. Október második felében a magyarországi
lakcímmel nem rendelkező felnőtt külhoni magyar ál-
lampolgároknak mintegy 650 ezer tájékoztató levelet
küldenek, melyekben arra figyelmeztetik őket, re-
gisztrálniuk kell ahhoz, hogy részt vehessenek a
jövő év tavaszán tartandó magyarországi ország-
gyűlési választásokon. A választói névjegyzékben
még nem szereplők számára mellékelik a felvételi ké-
relem formanyomtatványát, a mintegy 294 ezer már
regisztrált magyar állampolgárnak pedig olyan nyom-
tatványt tesznek a borítékba, mely az adatok esetle-
ges változásának a bejelentésére alkalmas. (MTI)

815 millió ember éhezik 
a világban

Több mint tíz év óta először emelkedett az éhezők
száma a világban, a teljes népesség 11 százaléka
éhezett tavaly – derült ki az ENSZ Élelmezésügyi és
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) Rómában
pénteken közölt jelentéséből. Az olasz fővárosban
székelő FAO minden évben összesíti az élelmezés-
biztonság és táplálkozás globális helyzetét. A leg-
utóbbi, 2016-ra vonatkozó adatok szerint a világban
815 millió ember éhezik. Ez 38 millióval több az egy
évvel korábbinál. Az éhezők száma több mint tíz
éven át csökkenést mutatott, tavaly azonban ismét
emelkedett: a szervezet szerint az éhezés terjedé-
séhez a pusztító konfliktusok, valamint a klímaválto-
zás vagy más miatti „élelmiszersokk”, vagyis
táplálékhiány vezetett. (MTI)

Ám ezt a kását sem eszik olyan forrón, mint első lá-
tásra tűnne. Mert a politikai szólamok hátterében kő-
kemény üzlet van, elég itt csak arra gondolni, hogy
például a nagyberuházások projektjeit a nyugati multik
szokták megnyerni, az építőanyagok és a felhasznált
technológiák is az ő cégeiktől származnak, a hiteleket
az ő bankjaik adják, amit pedig itt hagynak nálunk
bérek fejében, azt az ő kereskedelmi hálózataikban vá-
sárolja el az olcsón fizetett keleti munkavállaló. Egy-
szóval, a nekünk támogatásként érkező pályázati alapok
oroszlánrésze hasznot hajtva megy vissza a feladóknak,
így nekik is érdekük, hogy jusson, mert ez számukra biz-
tonságos befektetés is. És annál jobb az üzlet nekik,
minél tovább regnálnak itt olyan kormányok, amelyek
politikája a voksvadászatban és a húsosfazékban való
könyökig vájkálásban merül ki. Mert ilyen kormányok
sosem fognak érdemben az ország fejlesztésén s azon
dolgozni, hogy az életszínvonalunkat közelebb vigyék a
nyugatihoz, az ilyen mentalitású kormányoknak sötét-
ben tartott, olcsón manipulálható szavazótábor kell.
Ameddig nem nyitják ki jobban maguknak a pénzcsa-
pokat, vagy nem támadnak nemzetállami hatásköröket
erősítő álmaik, és megmaradnak jó helytartónak a gyar-
maton, ezek mindig jófiúk lesznek a brüsszeli bürokra-
ták szemében.

Szűkülő pénzcsapok?
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világGyanús csomagot hatástalanítottak

Romániai járatokat is érint a Ryanair repülőtársaság
azon döntése, hogy október 28-áig törli 2.124 jára-
tát – tájékoztat a Daily Star.

Szeptember 23-án törli a diszkont légitársaság Róma–Bu-
karest menettérti járatát, szeptember 24-én a Bologna–Bukarest
menettérti járatot, és október első négy vasárnapján a Milánó–
Bukarest menettérti járat sem közlekedik. Az intézkedés to-
vábbi, Dublinból, Londonból, Barcelonából, Lisszabonból,
Madridból, Bergamóból és Portóból induló járatokat is érint.

Szakértők szerint a Ryanair 17,7 millió font sterlinget fizet
majd ki kártalanításként a járatok hétfőn, szeptember 18-án
megkezdett törlése miatt.

A Ryanair napi 40 – 50 járatát tervezi törölni október végéig
az alkalmazottak számának csökkenése miatt, így próbálva
meg javítani az indulások pontosságán.

Ha a diszkont légitársaság hat héten keresztül napi 40 járatát
törli, a helyek 90%-os lefoglaltsága esetén 285.000-re emel-
kedik az érintett utasok száma. Őket vagy anyagilag kárpótol-
ják, vagy más járatokon helyezik majd el.

A Ryanair az utasok számának tekintetében Európa legna-
gyobb légitársasága. Romániai repülőterekről – Bukarestből,
Temesvárról és Craiováról – 21 járata indul.

Tavaly Romániában 2,6 millió utas vette igénybe a Ryanair
szolgáltatásait (Agerpres) 

Korlátozza forgalmát a Ryanair
Romániai járatok is érintettek

Az üzemanyagok után befizetett jövedéki adó egy
részének megtérítését kérik a romániai fuvarozók a
kormánytól. A fuvarozók érdekképviseleti szerveze-
tei október elején tárgyalhatnak ismét erről a témá-
ról a kormány képviselőivel – írja a Romániai
Engedélyezett Fuvarozók és Szállítók Szövetségé-
nek (COTAR) keddi közleménye.

„Abból indulunk ki, amit Mihai Tudose miniszterelnök
mondott, hogy abban az esetben, ha drágul az üzemanyag a
benzinkutaknál a kormányrendelet következtében, akkor el-
gondolkodik azon, hogy a befizetett jövedéki adó egy részét
megtéríti nekünk. Mivel szeptember 15-éig néhány bani hoz-
záadódott az üzemanyag árához, és szeptember 15-e után, a
kormányrendelet következtében ismét emelkedett 10-12 bani-

val, a COTAR és más szállítási érdekvédelmi szervezetek azt
kérik Románia kormányától, hogy találjanak megoldást a jö-
vedéki adó egy részének megtérítésére” – írja a dokumentum.

A szövetség szerint azok, akik kidolgozták a rendeletet, nem
vették figyelembe az üzemanyag árának vásárláskor tapasztalt
ingadozását.

„Azt sem vették figyelembe, hogy az üzemanyag-szolgál-
tatók nem tartják be majd az ígéretüket. Amint előrelátható
volt, megemelték az üzemanyag árát. (...) A második szakasz-
ban történő adóemelést követően újabb találkozóra kerül sor
a kormány képviselőivel. Reméljük, hogy korrekt megoldás
születik a szállítók számára, hogy ne érintse negatívan ezt a
szakterületet, amely a GDP 5%-át biztosítja jelenleg Románia
számára” – írja az idézett forrás. (Agerpres)

A jövedéki adó részleges megtérítését kérik 
a fuvarozók

Fotó: Nagy Tibor
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Az Európai Parlamentben a
FUEN elnöke nemrég azt
mondta, hogy az Európa több
régiójában tapasztalható ki-
sebbségellenes intézkedések
és diszkriminatív történések
Ukrajnából, Romániából, az
Egyesült Királyságból meg-
erősítenek bennünket abban,
hogy szükség van a kisebb-
ségvédelmi európai cso-
magra. Az Európai Uniónak
védenie kell közösségeinket,
szavatolnia kell a megszerzett
jogokat, ezért van szükség
arra, hogy minél többen aláír-
ják a Minority SafePack kez-
deményezést. Ugyanakkor a
Kisebbségi Intergroup stras-
bourgi ülésén konkrét törté-
netekkel szemléltette az uniós
szintű kisebbségvédelmi cso-
mag szükségességét.

–  Kezdjük tehát az elején. Ha jól
tudom, a kezdeményezés terve a
2012-es moszkvai FUEN-kongresz-
szuson született. A kezdeményezők
2013 nyarán nyújtották be az Euró-
pai Bizottsághoz a FUEN, az
RMDSZ, a Dél-tiroli Néppárt és az
Európai Kisebbségek Ifjúsági Szer-
vezete által kidolgozott dokumentu-
mot, a bizottság azonban
visszautasította azzal, hogy a doku-
mentumban foglaltak egy része nem
tartozik az EB kompetenciájába. 

– A polgári kezdeményezés in-
tézménye egy viszonylag új lehető-
ség arra, hogy az unió
állampolgárai befolyásolják az
uniós jogalkotási folyamatot. Fon-
tosnak éreztük, hogy az elsők kö-
zött éljünk ezzel a lehetőséggel,
hiszen az európai őshonos kisebb-
ségek helyzetének megfelelő rende-
zése 50 millió európai polgárt érint
közvetlenül. Azt hiszem, nem kell
különösebben magyarázni az erdé-
lyi magyaroknak, miért nincs az
rendben, hogy a kisebbségek ügye
jelenleg kizárólag a tagállamok ha-
táskörébe tartozik – nap mint nap
tapasztaljuk, hogy ez milyen vissza-
élésekhez, jogfosztásokhoz és jog-
csorbításokhoz vezet Romániában,
ahol sajnos gyakran a létező törvé-
nyes keret sem jelent kellő garan-
ciát a kisebbségi jogok
gyakorlásához. Egyértelmű, hogy
az Európai Uniónak osztoznia kell
ezeken a kompetenciákon a tagálla-
mokkal, és garanciát kell biztosíta-
nia a kisebbségek számára, hiszen
ők is az EU egyenrangú állampol-
gárai kell hogy legyenek.

Az európai polgári kezdeménye-
zés intézményének bevezetése
végre lehetőséget biztosított arra,
hogy lépni tudjunk ebben az
ügyben. Egy 11 pontból álló javas-

latcsomagot nyújtottunk be az Eu-
rópai Bizottságnak, amely a Mino-
rity SafePack nevet kapta. Az EB
azt állította, hatáskörén kívül esik a
csomag tartalma, ezért visszautasí-
totta ennek bejegyzését.

Az őshonos kisebbségek emberei
viszont makacsok, bele kívánnak
szólni azokba a dolgokba, amelyek
róluk szólnak, felelős európai pol-
gárként maguk kívánják kezdemé-
nyezni, hogy az EU a
kisebbségvédelem területével is
foglalkozzon.

– A kezdeményezők a luxemburgi
Európai Törvényszékhez fordultak.
A törvényszék helyt adott a Minority
SafePack kezdeményezőinek, az Eu-
rópai Bizottság alelnöke pedig tu-
domásul vette a döntést, és
elfogadta a csomag részleges ikta-
tását. Ami azt is jelentette, hogy el-
kezdődhet az aláírásgyűjtés.

– Az Európai Törvényszék dön-
tése fordulópontnak számít a Mino-
rity SafePack történetében.
Emlékezzünk vissza, hogy amikor
a kezdeményezők a törvényszékhez
fordultak, Románia és Szlovákia is
beszállt a perbe az EB oldalán – sőt,
Románia a tárgyalásokon is képvi-
seltette magát. Az is jelzi az ügy
fontosságát, hogy Kelemen Hunor
azért mondott le miniszteri tisztsé-
géről, mert Románia beszállt a
perbe az akkor kormányon lévő
RMDSZ megkerülésével és tudta
nélkül. Szerencsére a román külügy
keze sem ér annyira messze, mint
azt szeretnék, és a törvényszék ne-
künk adott igazat, ezzel lépéskény-
szerbe hozva az Európai
Bizottságot. Az Európai Bizottság
ezt követően meghívott bennünket
egy tárgyalásra, amelyen megálla-
podást kínált, amelyet elfogadtunk,
lényegében az eredeti 11 pontból
9-et elfogadott. Így kezdődhetett
el az aláírásgyűjtés, amelyhez
kérjük a kisebbségek problémáira
nyitott uniós állampolgárok támo-
gatását. 

– Egy év alatt 1 millió aláírást
kell összegyűjteni, legkevesebb hét
EU-s országból…

– A legnagyobb értéke az elmúlt
éveknek, amióta a kezdeményezés
útjára indult, a kisebbségi közössé-
gek szolidaritása, egymás támoga-
tása, amelyet a FUEN körül sikerült
megteremteni. Ez a legnagyobb
erőnk az aláírásgyűjtés során is, a
sikerhez legalább 1 millió érvényes
aláírásra lesz szükség az Európai
Unióban, úgy, hogy legalább 7 tag-
államnak teljesítenie kell a küszö-
böt, amelyet az EP-képviselők
száma alapján határoznak meg. Így
például Németországban 72000,
Romániában 24000, Magyarorszá-
gon 15750, Szlovákiában 9750 alá-
írásra van szükség ahhoz, hogy az
adott ország beszámítson a hét
közé. Nyilván, a cél nem csupán a
küszöb elérése, hanem az aláírások
számának teljesítése, így például
Romániában 250 ezer aláírás össze-
gyűjtését tűztük ki közösen az
RMDSZ-szel. 

Az egy év valójában ennél jóval
kevesebb, hiszen egy ilyen méretű,
az EU összes tagállamát érintő
kampányra fel is kell készülni. Az
online aláírásgyűjtés már elindult a
minority-safepack.eu és a
jogaink.eu oldalakon, de nyilván
emellett a papíralapú aláírásgyűjtés
is folyik, Európa számos kisebbségi
vagy kisebbségek által nagy szám-
ban lakott régiójában lesznek nagy-
szabású aláírásgyűjtési kampányok.
Erdélyben a Kolozsvári Magyar
Napokon és a Vásárhelyi Forgata-
gon is külön standokkal volt jelen
az Európai védelmet jogainknak! –
Minority SafePack kampány, de
ettől a héttől már házról házra jár-
nak az RMDSZ önkéntesei aláírá-
sokat gyűjteni. 

Szlovákiában szintén beindult az
aláírásgyűjtés, a napokban szemé-
lyesen egyeztettem a horvátországi
és szlovéniai tagszervezeteinkkel is,
és hamarosan bekapcsolódik a többi
partnerszervezetünk is. Magyaror-
szágon nemsokára szintén indul
majd az országos aláírásgyűjtés. A
FUEN a nemzeti kisebbségek leg-
nagyobb európai ernyőszervezete,
mintegy 90 tagszervezettel, elsősor-
ban az ő feladatuk az aláírások ösz-

szegyűjtése, mi pedig a kampány
koordinálását, a központi üzenete-
ket, az arculati elemeket, illetve a
jó gyakorlatok megosztását és a
helyi kampánycsapatok felkészíté-
sét vállaljuk. Fontos, hogy Német-
ország, Dánia és természetesen
Magyarország is támogatja az
ügyünket. 

– Mikor jár le az aláírásgyűjtés
határideje?

– Az aláírásokat 2018. április ele-
jéig kell összegyűjteni, reményeink
szerint azonban az egymillió aláírás
már ennél jóval korábban össze fog
gyűlni.

– Mi történik utána?  
– Ez részben rajtunk is múlik.

Nemcsak az aláírások összegyűjtése
a feladatunk, hanem minél több
döntéshozó támogatásának a meg-
szerzése is. Tisztában vagyunk
azzal, hogy nyomást kell gyakorol-
nunk az uniós döntéshozatalra, nem
véletlen, hogy a kampánnyal párhu-
zamosan folyamatosan gőzerővel
zajlik a lobbitevékenységünk is. Az
elmúlt héten Strasbourgban, az Eu-
rópai Parlamentben ismertettük a
polgári kezdeményezést, október-
ben pedig az Európa Tanács parla-
menti közgyűlésén lesz téma a
Minority SafePack. Biztató szá-
munkra, hogy maga Antonio Tajani,
az Európai Parlament elnöke is tá-
mogatja kezdeményezésünket, il-
letve Németország és Magyar-
ország stabil partnereink. De ennél
is többre van szükség ahhoz, hogy
amikor az egymillió aláírás az Eu-
rópai Bizottság asztalára kerül,
akkor ne próbálják azt egy fi-
ókba süllyeszteni, hanem indul-
jon be a jogalkotási folyamat, és
szülessen meg az a keret, amely
biztosítani tudja a kisebbségek
számára azt, hogy igazán otthon
érezhessék magukat szülőföldjü-
kön. Azt is tervezzük, hogy az
aláírásokkal együtt a jogi aktusok
tervezetét is asztalra tesszük
Brüsszelben.

– Mint várható volt, az ügy táma-
dások kereszttüzébe került: Romá-
nia és Szlovákia szerint a
kezdeményezés célja az EU meg-
győzése arról, hogy helyt adjon az
autonómiatörekvéseknek.

– Románia mindent megpróbál
megtenni a Minority SafePack
megakadályozásáért, mind külföl-
dön, mind belföldön megpróbál ke-
resztbe tenni, ahol lehet. Az
autonómiatörekvésekkel való „ré-
misztgetés” egy erőtlen kísérlet
arra, hogy a román közvéleményt
ellenünk fordítsák.  

– Egyes „szakértők” szerint egy
ilyen döntés kinyitná Pandóra sze-
lencéjét, és mélyen sértené például
Spanyolország, Olaszország, Fran-
ciaország, Görögország és főleg
Románia „alapvető alkotmányos
érdekeit”. 

– A Minority SafePack a kisebb-
ségvédelemben előremutató intéz-
kedéseket tartalmaz. Arról szól,
hogy az EU-nak védenie és népsze-

rűsítenie kellene az őshonos nem-
zeti közösségeket, a regionális nyel-
veket, az általuk közvetített
kulturális és nyelvi sokszínűséget.
Ez a tervezet nem kíván elvenni
semmit a többség jogaiból, nem az
államnyelvek ellen született. Szá-
mos kisebbség példája bizonyítja,
hogy Európában – már csupán Er-
délyben hosszú lenne a jogsértések
listája – nem minden tagállam be-
csüli meg a kisebbségeit és nem
dolgoz ki számukra megfelelő jog-
védelmi keretet. A mi kezdeménye-
zésünk ezen kíván fordítani. 

– A nyáron, minden korábbi ígé-
rete ellenére, bíróságon támadta
meg Románia kormánya a Minority
SafePack bejegyzését rögzítő hatá-
rozatot – a keresetet még Sorin
Grindeanu volt miniszterelnök írta
alá. Ezt EU hivatalos közlönye is
közzétette. A kormány azt kérte a bí-
róságtól, nyilvánítsa semmissé az
Európai Bizottságnak a Minority
SafePack bejegyzésére vonatkozó
március 29-ei határozatát. Érvelé-
sük szerint a polgári kezdeményezés
kizárólag a nemzeti és nyelvi ki-
sebbségekhez tartozó személyek
jogvédelmére és nem a kulturális
sokszínűség elősegítésére irányul.

– A támadás egyértelműen az er-
délyi magyar közösség ellen irá-
nyul, az utóbbi időszak
magyarellenes hangulatának folyta-
tása. 2018-ban, amikor a naciona-
lista hangulat vélhetően tovább
erősödik, ennek a kezdeményezés-
nek a sikere Románia kudarca
lenne. Románia külügyminisztéri-
uma többször egyértelműen tud-
tunkra adta: nem áll érdekében,
hogy ez a kezdeményezés sikerrel
járjon. Azáltal, hogy most a tör-
vényszéken is megtámadta a kezde-
ményezést, Románia elismeri,
hogy reális esélye van a sikernek.
Ezért minden eszközt megpróbál
bevetni, jóformán érvek nélkül is
megpróbál minden módszerrel ke-
resztbe tenni nekünk. De ezzel is
csak azt bizonyítja, hogy álságos a
kisebbségvédelme: ha Romániában
valóban példaértékűen rendezve
lenne a kisebbségek helyzete, az
égvilágon semmi félnivalójuk nem
kellene legyen a Minority Safe-
Packtől, sőt, tovább megyek, Ro-
mánia az élére állna egy európai
keretbe illesztett, a kisebbségeket
értékként védelmező kezdeménye-
zésnek.

– Ez a lépés befolyásolhatja-e,
hátráltathatja-e az aláírásgyűjtési
akciót? Mert mindent jelent, csak
éppen nem a párbeszédre való nyi-
tottságot, sem azt, hogy európai
módon kívánná rendezni a többség-
kisebbség viszonyát.

– Maga a per nem befolyásolja az
aláírásgyűjtést. Az EU törvényszé-
kén körülbelül két év alatt születhet
döntés, az ítélethirdetés tehát a Mi-
nority SafePackre vonatkozóan
okafogyottá válik, sőt, remélhetőleg
addig már a jogalkotás folyamatá-
ban is előbbre tartunk.

Álságos kisebbségvédelem?
– beszélgetés Vincze Loránttal, 

az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökével –

Mózes Edith

Románia számára nagyon fontos
lenne, hogy bebizonyítsa: növelni
tudja az európai alapok lehívásának
ritmusát. Ellenkező esetben fennáll a
veszély, hogy a többi tagállam java-
solni fogja a finanszírozás mértéké-
nek csökkentését, ugyanis nem költik
el a megpályázott összegeket –
mondta Kolozsváron az Európai 
Parlament Regionális Fejlesztési Bi-
zottságának elnöke, Lambert van 
Nistelrooij.

Az Északnyugati Regionális Fejlesztési
Ügynökség által szervezett Regionális Napok
(„Zilele Regio”) keretében felszólaló Lam-

bert van Nistelrooij azt mondta: augusztusban
az Európai Bizottság négy biztosa is megál-
lapította, hogy Romániában nagyon alacsony
az európai alapok lehívásának aránya, és
hogy ez „nem normális”.

„Én Hollandiából jövök, egy olyan or-
szágból, amelyik fizet. Mi a pénzalapok 90%-
át adtuk lebonyolítás alatt álló projektekre.
Ha szemügyre veszem a romániai számada-
tokat, a 2014–2017 során eszközölt kifize-
tések arra utalnak, hogy az új pénzalapok
1%-át sem használták fel. Ez az igazság. Ha
önök nem költik el a pénzeket, akkor a fizető
országok joggal kérdezhetik: miért adjunk
pénzt? Nagy kár ez a kezdő vállalkozók, az

egyetemisták, az emberek számára. Ez rossz
hatással van Románia, Bulgária és a többi
olyan ország jövőbeli gazdasági tárgyalása-
ira nézve, amelyek nem költik el a pénze-
ket. Legyenek résen, és hassanak a
kormányra” – figyelmeztetett Lambert van
Nistelrooij.

A rendezvényen Emil Boc, Kolozsvár
polgármestere arról beszélt, hogy Románi-
ában fél évszázadon keresztül éltek egy
olyan rezsimben az emberek, amelyben
megszokták, hogy csak az állam részéről in-
dulhat minden kezdeményezés, a lakosság-
nak pedig időre van szüksége, hogy egy
újfajta hozzáállást sajátítson el. Erre rea-

gálva Lambert van Nistelrooij azt mondta:
figyelemre méltó az a mód, ahogyan Romá-
niának sikerül megteremtenie az átmenetet
a kommunista rendszerből a piacgazda-
ságba.

Az Európai Parlament Regionális Fej-
lesztési Bizottságának elnöke a régiók
közti együttműködés, valamint a fiatalok
részéről jövő kezdeményezések támogatá-
sának fontosságára is kitért beszédében.

A Regionális Napok című rendezvény hét-
főn kezdődött Kolozsváron. A háromnapos
rendezvény az Európai Parlament és az Eu-
rópai Bizottság több tagjának részvételével
zajlik. (Agerpres)

Visszaüthet az uniós alapok gyenge lehívása



Az idei székely-mezőségi al-
kotótáborok sorát a múlt
héten zajló mezőpaniti  Mol-
nár Dénes Alkotótábor zárta.
A tábort tizenkettedik alka-
lommal szervezték meg, mi-
után az utóbbi négy évben
objektív okok miatt szünetel-
tették. A Maros-mezőségi Mű-
vésztelep elnökével, Czirjék
Lajossal beszélgettünk, aki ifj.
Molnár Dénessel a tábor kez-
deményezőjének  emlékére
vállalta fel e tábor irányítását.  

– Nem tudok a Kárpát-medencé-
ben öt olyan szomszédos települést,
ahol alkotótáborokat szerveznek.
Örvendetes, hogy a Székely-Mező-
ség öt faluja (Mezőmadaras, Mező-
bergenye, Mezőbánd, Mezőpanit és
Csittszentiván) ilyen lehetőséget
nyújt a művészeknek. Az első  tá-
bort Molnár Dénes képzőművész
irányításával 1999-ben szervezték.
Ennek mintájára merítettük az ötle-
tet, hogy a többi faluban is elindít-
suk a táborokat. Aztán létrehoztuk
a Maros-mezőségi Művésztelepet,

ami egy ernyőszervezet tulajdon-
képpen, de minden tábornak meg-
van a felelőse, szervezője.
Mindenik önálló módon szervező-
dik. Tudni kell, hogy Molnár Dénes
mellett Bandi Dezső bácsi is  Me-
zőpanitban szervezte a faragókörö-
ket. Sajnos, mindketten távoztak
közülünk. A mezőbándi  az Eger-
házi Képíró János nevével fémjel-
zett tábor, idén visszafogottabb volt,
akárcsak a tavalyi bergenyei, amit
annak idején Ősz Zoltán tanár kez-
deményezett és szervezett éveken
át.  A mezőpaniti táborban – ami
négy évig szünetelt – idén 16  mű-
vész vett részt, hárman helyi alko-
tók, egy hollandiai és egy
magyarországi. A résztvevők:
Balló Andrea Szegedről, Bálint
Zsigmond,  Molnár Krisztina és
Nagy Dalma Marosvásárhelyről,
Borbély Attila, Molnár Károly és
Sikó Rozália  Mezőpanitből, Forró
Ágnes Kolozsvárról, Miholcsa Jó-
zsef Sárpatakról, Molnár D. Dénes
Erdőcsinádról, Nagy Annamária
Aranyosgyéresről,  Orbán Endre
Csíkszeredából,  Sz. Kovács Géza
Segesvárról, Varga Gerry Hollandi-

ából, Zsigmond Márton Csíkszere-
dából  és jómagam. A legtöbb mű-
vész festő, grafikus, textiles, de van
köztük szobrász, faragó, illetve
fotós. A művészek egy részét a ter-
mészet, a táj, a falusi porták ragad-
ják meg, míg mások elvontabb
alkotásokat készítenek.  Bálint
Zsigmond fotóin évről évre a falusi
embereket, a hagyományos falusi
környezetet, házakat, kapukat örö-
kíti meg, ami dokumentum jelleg-
gel bír – fogalmazott Czirjék Lajos.

– A tábor presztízsét a művészek
adják meg. Ha  jó mag alkotja a mű-
vészgárdát, akkor nagyobb a vonz-
erő. Másrészt a paniti embereket
szeretnénk közelebb hozni az alko-
tótáborhoz, mert némi idegenkedést
tapasztalunk. Úgy gondolom, hogy
sikerül kialakítani jó emberi kap-
csolatokat, amiben részt vállalt a je-
lenlegi polgármester is –
fogalmazott ifj. Molnár Dénes.

A tábor a vasárnapi istentisztelet
után nyíló kiállítással zárult. A tá-
mogatók a Mezőpaniti Polgármes-
teri Hivatal, a református
egyházközség, a Bethlen Gábor
Alap és az Optica-Optofarm voltak.

Sok marosvásárhelyi talán
még nem tudja, hogy az Arató
utca 6. szám alatt igen gazdag
könyves sziget várja a betérő-
ket. A Góbé antikváriumot öt
évvel ezelőtt nyitotta meg 
Molnár József. Az antikvárius
újabban olvasóklub létreho-
zását tervezgeti, ennek kap-
csán kerestük fel.

– Hogyan született meg annak
idején a régikönyv-kereskedés öt-
lete?

– Negyven éve gyűjtöm a köny-
veket, főként az Erdélyi Szépmíves
Céh és más erdélyi kiadók kötetei
érdekeltek. Egyszer tudomásomra
jutott, hogy egy 91 évesen elhunyt
biológiatanárnő ezerkötetes könyv-
tárából igen olcsón lehet könyveket
vásárolni. Száz könyvet vettem
meg. Így kezdődött... Ma már 
húszezer címből válogathat az ér-
deklődő.

– Milyen jellegű könyvek találha-
tók a Góbé antikváriumban?

– Szépirodalmi művek, szak-
könyvek, könyvritkaságok. A köny-
vek mellett bakelitlemezek és
diafilmek is kaphatók. Az árak 2 lej-
nél kezdődnek, a legdrágább, kétkö-
tetes orvosi szakkönyv 90 lejbe
kerül.

– Mire van a legnagyobb keres-
let?

– A szakkönyvekre és a mese-
könyvekre. A vásárlók mintegy fele
középkorú, de fiatalok és nyugdíja-
sok is ellátogatnak ide. A sorozat-
gyűjtők külön kategóriának
számítanak, ők a visszatérő vendé-
gek. De  olyan látogatók is vannak,

akik meglepődve, kíváncsiságból
lépnek be ide, ugyanis nem tudtak
erről a helyről.

– Gondolom, folyamatosan fris-
sül a készlet.

– Mostanában kétezer könyvvel
bővítettem az állományt. A kiadvá-
nyok nagy részét elhunytak hozzá-
tartozóitól, illetve olyan személyek-
től vásárolom, akik kisebb lakásba
költöznek vagy külföldre teleped-
nek, és nem tudják magukkal vinni
a könyvtárukat. De adományként is
kapok könyveket. Ez természetesen
oda-vissza működik, én is adomá-
nyozok iskoláknak, illetve az EMKE
ifjúsági szervezetének. Ez a vállal-
kozás nem az anyagi haszonról,
hanem a könyvek szeretetéről szól.

– Honnan az olvasóklub ötlete?
– Öt esztendő alatt sok embert

megismertem. Az ide járó könyvba-
rátok részéről fogalmazódott meg
az igény a rendszeres találkozás
iránt, amikor is megbeszélhetnék
olvasmányélményeiket. Magyar és
román klubot is szerveznék, illetve
bevezetném a kétnyelvű összejöve-
teleket is. Mivel az antikváriumban
a rengeteg könyv miatt nincs hely,
a közeli kávézóban kerítenénk sort
az együttlétekre.  Október utolsó
szombatján szeretném beindítani a
havi rendszerességgel működő ol-
vasóklubot.

– Hogyan jelentkezhetnek az ér-
deklődők?

– Hétfőtől péntekig 10 és 19,
szombaton 9 és 14 óra között van
nyitva az antikvárium. Ezekben az
órákban a 0365-882458-as telefon-
számon is feliratkozhat bárki az ol-
vasóklubba, amely természetesen
ingyenes. 

Régi könyvek otthonában
Olvasóklubot nyitna 

az antikvárius

Az őszi tincsekre fényes karikákat
festett a szeptemberi nap. Az idős
férfi pár napja jelent meg a lakó-

telepi sétányon. Csendben, méltóságteljesen
ült reggelente az üresen sorakozó padok va-
lamelyikén, nem nézett senkire, nem várt be-
szélgetőtársra. Befelé figyelt.

Délutánonként az egyik tömbház erkélyén
láttam pihenni, kedves arcú, középkorú nő
tette eléje a kis asztalra a kávét. A nőt ismer-
tem, ő mesélte el az idős férfi történetét.

– Édesapám régen tréfás kedvű, vidám
ember volt. Leginkább neki köszönhetem a
gondtalan  gyermekkoromat. Buszsofőrként
dolgozott, mire hazakerült a munkából, kint
már besötétedett, de úgyis volt energiája, tü-
relme hozzám meg a húgomhoz. Játszott,
mesélt nekünk, benne volt minden mókában.
Ha vendég gyerekek jártak nálunk, az egész
csapatot szórakoztatta. Jól kiegészítették
egymást anyámmal, aki halk szavú, aggódó,
mindent kétszer megfontoló asszony volt. Őt
azon a nyáron vesztettük el, amikor leérett-
ségiztem. Váratlanul történt, a konyhában
esett össze, azt mondták, szívinfarktus. Apá-
mat végtelenül megrázta anyám távozása.
Az a játékos derű, ami mindig megnyugta-
tott, felvidított minket, azóta sem tért vissza
az arcára. De nem hagyta el magát, a
húgom ugyanis még csak akkoriban kezdte

a középiskolát, minden szempontból nagy
szüksége volt egy felnőtt támogatására. Rám
nem igazán számíthatott, ugyanis még azon
az őszön bejutottam az egyetemre Kolozs-
várra, csak a hétvégéket töltöttem otthon.
Azelőtt minden házimunkát édesanyánk vég-
zett, ha segíteni akartunk neki, mindig azzal
hessegetett el minket, hogy „ti csak tanulja-
tok, fiam”. Nem volt könnyű a húgomnak az
iskola mellett egyik
napról a másikra bele-
tanulni a háztartás ve-
zetésébe, de édesapánk
mindenben mellette állt,
munka után mosott, főzött, vasárnapra tész-
tát is sütött, éppen ahogy anyánktól látta. A
húgom a középiskola után Németországba
ment dolgozni egy vendégházba, ott ismerte
meg a későbbi párját is. A mai napig ott
élnek, két gyermekük van.

– Hogy alakult a későbbiekben az édes-
apja élete?

– Miután a húgom is önállósult, szép las-
san megtanult saját magára is odafigyelni.
Volt egy kicsi kertünk, oda járogatott, ülte-
tett, gyomlált naphosszat. Mindig is takaré-
kos ember volt, és a megtakarított pénzéből
kirándulgatni kezdett. Egy szervezett utazás

alkalmával ismerkedett meg azzal a kedves,
művelt hölggyel, aki hosszú időre megszépí-
tette az életét. Nyolc évet töltöttek el együtt
példás egyetértésben, szeretetben. Minden
közös percet kihasználtak. Nyáron a Víkend-
telepre jártak fürödni, napozni, télen egy
hétre mindig felmentek a hegyekbe. Körül-
belül másfél éve következett a ritmusváltás.
Édesapám élettársa hirtelen legyengült,

egyre nehezebben
mozgott, már az is ne-
hezére esett, hogy az
utcára kimenjen.
Apám igyekezett min-

dent elvégezni helyette, de be kellett látnia,
hogy ez csak ideiglenes megoldás. Nem
tudom, melyiküktől jött az ötlet, hogy keres-
senek maguknak egy idősotthont. Egy közeli
faluban egy magánintézményben találtak
helyet, és nekem csak akkor szóltak, amikor
már készen álltak az indulásra. Nagyon el-
leneztem a dolgot, annál is inkább, hogy
egyedül élek, és boldogan megosztottam
volna velük a háromszobás lakásom. De ők
ragaszkodtak az elképzelésükhöz.

– Megbánták?
– Azt hiszem, nem. Bármikor lehetőségük

lett volna visszalépni, mégsem tették. Hét-

végente rendszeresen meglátogattam őket,
olyankor mindig csak arról beszéltek, mi-
lyen jó dolguk van, mennyire kedvesek, fi-
gyelmesek velük a gondozók és a
lakótársak. Azt mondták, olyan, mintha
egy soha véget nem érő üdülésre fizettek
volna be. A néni állapota közben fokozato-
san romlott, egy reggel pedig hiába éb-
resztgette édesapám. Rajta kívül nem volt
más hozzátartozója, így nem volt kit érte-
síteni. Én rendeztem a temetést, és úgy
gondoltam, egyértelmű, hogy édesapám a
továbbiakban velem marad. A haláleset
annyira összetörte, hogy meg sem próbált
ellenkezni. Pár hetet töltött nálam, de most
sem találja a helyét. Pedig mindent megtet-
tem, hogy jól érezze itt magát, elővettem a
régi kedvenc könyveit, lemezeit, munka
után leülünk beszélgetni. Mégis egyre
gyakrabban mondja, hogy visszakívánkozik
az idősotthonba. Kértem, hogy gondolja át
jól, hiszen itt mindene megvan, szabadon
jöhet-mehet. A tegnap mégis elkezdett cso-
magolni. Nem hiszem, hogy meg tudom ál-
lítani.

Az elkövetkező napokban még láttam 
az idős férfit a padon üldögélni, aztán
egyszer csak eltűnt. Csak a fényes karikák
lebegtek reggelente a levegőben tanácsta-
lanul.

Végtelen üdülés

Mezey Sarolta 

Nagy Székely Ildikó 

Kiállítással zárult 
a Molnár Dénes Alkotótábor 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor
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Az erőfeszítések mostanra konkre-
tizálódtak. Az elmúlt időszakban a
megyei tanács és a repülőtér képvi-
selői rengeteg munkát fektettek
abba, hogy ide jussunk. Sok vita
volt, sokfelől támadtak bennünket,
de sokan nem tudják, mivel jár egy
versenytárgyalás megszervezése,
egy több millió eurós  beruházás
műszaki tervének az  elkészítése.
Sokan sokféle kérdést intéztek hoz-
zánk, hogy miért nem építjük 3500
méter hosszúra a kifutópályát, miért
nem repülhetnek már ma, el addig,
hogy fura ábrázolásban jelentünk
meg bizonyos felületeken. Sokan
nem értették meg, hogy ezeket a
projekteket aprólékosan elő kell ké-
szíteni, hiszen nagyon költséges be-
ruházásokról van szó – fogalmazott
a tanácselnök, aki megköszönte a
nyertes  PORR Construct és Geiger
Transilvania társulásnak, hogy  ko-
molyan kezelték a pályázatot.  A to-
vábbi három résztvevő is megfelelt
a kiírásokban szereplő műszaki és
pénzügyi feltételeknek, azonban a
PORR Construct–Geiger Transilva-
nia társulás előnyösebb árajánlattal
jelentkezett. Tudni kell, hogy előbbi
80, míg utóbbi 20 százalékkal vesz
részt a projektben.

Az elbírálás során több mint tíze-
zer oldalt kellett elemezni, ezzel is
magyarázható, hogy miért volt
ilyen  hosszadalmas a versenytár-
gyalás folyamata. A projektek pon-
tos, mélyreható elemzése és
elbírálása vezetett oda, hogy a lici-

ten részt vevő cégek nem óvták
meg az eredményt, s ezzel lehetővé
tették a szerződés aláírását,  ami  a
munkálatok mielőbbi megkezdését
szavatolja.
53,5 milliós beruházás 

A beruházás összértéke 44,9 mil-
lió lej, hozzáadottérték-adóval 53,5
millió lej.  A műszaki dokumentu-
mok szerint a felújítás magába fog-
lalja a kifutópálya felújítását, a
forgalmi előtér, nevezetesen a repü-
lőgép-parkolók felújítását, az össze-
kötő út helyreállítását és
összekapcsolását a kifutópályával,
a kiszolgáló utak és az útburkolati
jelek felújítását, az új esővíz-csator-
nahálózat és szennyvíztisztító rend-
szer kiépítését, a fényjelző rendszer
és elektromos vezetékek felújítását,
továbbá a szükséges földmunkála-
tokat. A kifutópálya hossza 2 kilo-
méter, szélessége 45 méter. 

A munkálatok elvégzésére 108
nap áll a kivitelező cég rendelkezé-
sére, attól a naptól kezdődően, hogy
a megyei tanács kiadta a munkála-
tok elkezdésére vonatkozó rendele-
tet, ami azt jelenti, hogy január
közepéig át kell adni a kifutópályát. 

Ehhez  azonban kedvező időjá-
rásra, enyhe télre volna szükség. Ha
mégis kemény és zord tél állna be,
akkor átütemezik a munkálatokat.
Ugyanis nem engedhető meg, hogy
a minőség rovására dolgozzanak,
hiszen az utasok biztonságáról van
szó. 

Kifogástalan munkát ígér 
a kivitelező 

Klaus Bleckenwegner, az osztrák
PORR Construct cég  ügyvezető
igazgatója elmondta, hogy átlátható,
tiszta és korrekt versenytárgyalást
bonyolított le a megyei tanács. 

– Cégünk 14 éve telepedett meg
Romániában, mi építettük  a  nagy-
váradi repülőtér kifutópályáját,
most fejezzük be a Szászsebes–
Torda közötti autópálya 4-es szaka-
szát, s több nagyszabású  munkát
végzünk. A Transilvania repülőtér
felújítása nagyon fontos projekt

számunkra. Felkészültünk, a mű-
szaki felszereltség adott, megfelelő
munkaerővel rendelkezünk,  remél-
jük, jó lesz az időjárás is, s így a ki-
vitelezés minőségileg kifogástalan
lesz – mondta az igazgató. 
A járatokról korai beszélni

Peti András, a repülőtér igazga-
tója kiemelte, hogy a repülőtérnek
– az utolsó száz méteren – meg kell
szereznie az uniós szabványok sze-
rinti új működési engedélyt,  ami a
hosszú távú működést szavatolja.
Örvendetes, mondta, hogy egy
olyan cég nyert, amelynek tapasz-

talata és gyakorlata van ilyen típusú
építkezésekben.  

Az újságírók arra voltak kíván-
csiak, hogy a repülőtér milyen légi-
társaságokkal folytatott tárgyalást
új járatok beindítása érdekében.
Erre azonban nem kaptunk választ,
lévén, hogy ezek az információk bi-
zalmasak. Az azonban biztos, hogy
a WizzAir csak időlegesen függesz-
tette fel marosvásárhelyi járatait.
Abban a pillanatban, amikor meg-
kötik a szerződéseket, s áruba bo-
csátják a repülőjegyeket, a sajtó
lesz az első, akit értesítenek. 

Kezdődhet a munka
(Folytatás az 1. oldalról)

A paradicsomot termesztők támogatására kiírt
program sikeres, eddig közel 10 000 mezőgazdász pá-
lyázott, nyilatkozta vasárnap Daniel Botănoiu, a me-
zőgazdasági minisztérium államtitkára. Az államtitkár
szerint azért fontos a támogatás, mert egyrészt a me-
zőgazdászokon segítenek, másfelől a vásárlók is jól
járnak, hiszen friss, minőségi árut vásárolhatnak egye-
nesen a termelőktől.

Az államtitkár elmondta, a mezőgazdasági minisz-
térium azért kezelte prioritásként a paradicsomter-
mesztők és a sertéstenyésztők támogatását, mert
Románia ezekből a termékekből importált a legtöb-
bet.

„Azért vezettük be a paradicsomtermelőket és a
sertéstenyésztőket támogató programot, mert 350 mil-
lió euró értékben importáltunk sertéshúst és 50 millió
euróra paradicsomot, és a program hatására csökkent
az import. A sertéshúsprogram a parlament előtt van,
folytatjuk majd a mézet támogató projekttel. Egy
másik fontos támogatás a szárnyasok tenyésztését és
a haltenyésztést ösztönző program. Nem csak ezek a
támogatások lesznek, van 30 program, amelyről a par-
lamentnek döntenie kell ahhoz, hogy életbe léphesse-
nek” – mondta az államtitkár, aki vasárnap ellátogatott
a Sepsiszentgyörgyön szervezett Agro Feszt mezőgaz-
dasági fesztiválra. (Agerpres)

A paradicsomtermelők után 
a sertéstenyésztők is támogatást kapnak
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Az Európai Bizottság részlete-
sen ismertette hétfőn az új iparpo-
litikai stratégiát, amely egységes és
átfogó keretbe szervezi a már meg-
lévő és új kezdeményezéseket, vi-
lágossá teszi a szereplők feladatait,
és kijelöli az iparpolitikai fellé-
pések meghatározását lehetővé
tévő fórumokat.

Jean-Claude Juncker, a bizottság
elnöke az unió helyzetéről szóló,
az Európai Parlamentben múlt
héten szerdán elmondott évérté-
kelő beszédében kijelentette: azt
akarja, hogy az ipar erősebbé és
versenyképesebbé váljon. Az új
iparpolitikai stratégia révén az EU
iparágai a világ élvonalában ma-
radhatnak vagy oda kerülhetnek az
innováció, a digitalizáció és a de-
karbonizáció terén – mondta.

Az új stratégia részleteit ismer-
tetve Brüsszelben hétfőn tartott
sajtóértekezletén Jyrki Katainen, a
munkahelyteremtésért, a növeke-
désért, a beruházásokért és a ver-
senyképességért felelős alelnök
hangsúlyozta: „a technológiai vál-
tozások felkarolásával, a kutatásfi-
nanszírozás innovatív üzleti
ötletekre váltásával és a kis szén-
dioxid-kibocsátású körforgásos
gazdasággal kapcsolatos úttörő
munka folytatásával előkészítjük a
terepet egy intelligens, innovatív
és fenntartható európai ipar szá-
mára”.

Elzbieta Bienkowska, a belső
piacért, valamint az ipar-, a vállal-
kozás- és a kkv-politikáért felelős
biztos rámutatott, hogy számos eu-
rópai iparág fordulóponthoz érke-
zett. „Az iparpolitika lényege
abban áll, hogy lehetővé tegyük az
egyes iparágak számára a fenntart-
ható növekedés és foglalkoztatás
fenntartását” – mondta.

Az ipar adja az EU exportjának
kétharmadát, és 32 millió ember-
nek biztosít munkát, amelyen belül
1,5 millió munkahely 2013 óta jött
létre. A versenyelőny megtartása és
megerősítése azonban komoly
mértékű korszerűsítést igényel. A
bizottság az összes szakpolitikájá-
ban arra törekszik, hogy lehetővé
tegye az ipar számára az új munka-
helyek létrehozását és Európa ver-
senyképességének növelését,
előmozdítsa a tiszta és a digitális
technológiákra irányuló beruházá-
sokat és innovációt, és megvédje
az ipari átalakulás hatásainak 
leginkább kitett európai régiókat és
munkavállalókat.

A megújított iparpolitikai straté-
gia legfontosabb elemei között sze-
repel, hogy erősítik az ipar
kiberbiztonságát, ennek eleme az
Európai Kiberbiztonsági Kutatási és
Kompetenciaközpont létrehozása.

Korszerűsíteni kell a szellemi
tulajdonhoz fűződő jogok keret-
szabályozását.

Javítani kell az EU-ban lefolyta-
tott közbeszerzési eljárások minő-
ségét, ennek keretében egy olyan
önkéntes mechanizmust kell létre-
hozni, amely magyarázatokkal és
eligazítással szolgál a nagy infrast-
ruktúra-fejlesztési projektekre ké-
szülő hatóságok számára.

Ki kell terjeszteni a készségfej-
lesztési programot új kulcsfontos-
ságú iparágakra, köztük az építő-,
az acél- és a papíriparra, a környe-
zetbarát technológiákra és a meg-
újuló energiaforrások hasznosítá-
sára, a feldolgozóiparra, valamint
a tengeri fuvarozásra.

Kezdeményezéseket kell tenni
egy kiegyensúlyozott és progresz-
szív kereskedelempolitika érdeké-
ben, valamint ki kell alakítani az
európai keretet az EU biztonságát
vagy közrendjét esetlegesen veszé-
lyeztető közvetlen külföldi befek-
tetések átvilágítására.

Új javaslatokra van szükség a
tiszta, versenyképes és összekap-
csolt mobilitás érdekében, köztük
a személygépkocsik és a könnyű
haszongépjárművek szén-dioxid-ki-
bocsátására vonatkozó szabályozás
szigorítására, egy, az alternatív
üzemanyagok infrastruktúrájával
foglalkozó cselekvési tervre, vala-
mint a vezető nélküli járművek el-
terjesztését célzó kezdeményezé-
sekre. Az új javaslatokat ősszel
nyújtják be. (MTI)

Ismertették az EB új iparpolitikai stratégiáját
Szerkeszti: Benedek István

Még mindig lehet regisztrálni a
Romániai Magyar Közgazdász Tár-
saság legjelentősebb szakmai ren-
dezvényére. Október 6-8. között
Kolozsváron lesz a 26. Közgazdász
Vándorgyűlés, ahol közel 35 neves
szakmabeli előadóval vitathatjuk
meg, hogy milyen irányba befolyá-
solják a digitális technológiák a
gazdasági élet különböző területeit.
Az idei téma az Ipari forradalom
4.0. Hogyan fog kinézni a jövő gaz-
dasága?, amit plenáris előadáso-
kon, kerekasztal-beszélgetéseken
járnak körbe a hat tematikus szek-
ció mellett: 

• Ipari forradalom 4.0 – informa-
tizálás a mindennapokban

• Fintech – zajló forradalom a
pénz világában

• Digitalizáció és automatizálás:
marketing a negyedik ipari forrada-
lom után

• Házon belül, ajtón kívül – a ki-
szervezés vállalati kérdései

• Hatékonyság olcsóbban – lean
management

• Mesterséges intelligencia
és/versus emberi munkaerő

A vándorgyűlésen egyrészt minél
több tudást és információt kívánnak
átadni a résztvevőknek, másrészt
pedig lehetőséget szeretnének nyúj-

tani a közös gondolkodásra és a
szakmai tapasztalatcserére. Ennek
jegyében, a szakmai találkozónak
minősülő eseményre számos ma-
gyarországi, vajdasági és szlovákiai
meghívott mellett helyet kapnak
azok az erdélyi digitális „guruk” is,
akik sikerüket a negyedik ipari for-
radalom vívmányainak köszönhe-
tik. Az idei vándorgyűléssel a
szervezők szeretnének hozzájárulni
ahhoz, hogy a fejlődni kívánó vál-
lakozók jobban áttekinthessék azo-
kat a lehetőségeket és kötelező
érvényű kihívásokat, amelyek az el-
következő években országunk gaz-
dasági tervezésének irányát jelentős
mértékben befolyásolják majd.

Beszélgetni kívánnak környeze-
tünk változásáról, melyet minden
területen befolyásol a technológia
fejlődése, és áttekinti országunk,
társadalmunk fejlődésének lehető-
ségeit és kihívásait a globális piac
követelményeihez való felzárkózás-
ban.

A vándorgyűlésre szeptember
27-ig lehet regisztrálni a vandor-
gyules.rmkt.ro honlapon. Ugyanitt
folyamatosan frissülő tartalmak
által követhető az esemény részle-
tes programja és további informá-
ciók is elérhetőek.

Hogyan fog kinézni 
a jövő gazdasága?



A marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Fő-
iskolát 1990 őszén alapították a történelmi ma-
gyar egyházak képviselői és a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség Maros megyei
szervezete.  Létrehozását az tette szükségessé,
hogy a romániai változások után Erdély-szerte
nagy hiány mutatkozott magyar tanítókban,
keresztyén értelmiségiekben, csak Maros me-
gyében több mint 180 magyar tanítóra lett
volna szükség,  a gyülekezetekben pedig kép-
zett kántorokra, énekvezérekre. 

Az alapítók legfőbb indítéknak a jövő ge-
neráció neveléséért érzett felelősségüket tar-
tották. „Népünk, nemzetiségünk gyermekeiért,
a jövő generáció neveléséért érzett felelőssé-
günk tudatában az 1990/91-es iskolai évtől
egyházi összefogással egy érettségi utáni 3
éves kántor-tanító főiskolát szerveztünk a ma-
rosvásárhelyi 500 éves református Vártemp-
lom mellett” – adta hírül 1990. november
15-én Fülöp G. Dénes lelkipásztor, a székely-
keresztúri tanítóképző egykori diákja. A tan-
intézmény céljául azt a szándékot fogalmazták
meg, hogy a magyar egyházi és világi kultú-
rában jelentős szerepet betöltő, nagy hagyo-
mányú kántor-tanítói hivatásra neveljen a
változás korát élő erdélyi társadalomban is.

Ennek a nemes célnak az elérésében – a
kedvezőnek vélt történelmi pillanat ellenére –
nagy akadályokba ütköztek.  Kezdődött a fő-
iskola működésének világi és egyházi elfogad-

tatásával. A  tanügyminisztériumhoz küldött
első jóváhagyási kérés 1990. szeptember 22-i
keltezésű, dr. Juhász András református espe-
res, Kolcsár Sándor unitárius esperes és Tőkés
András tanár, Maros megye akkori helyettes
főtanfelügyelője aláírásával. A beadványra
sem tiltás, sem írásbeli jóváhagyás nem érke-
zett, csak szóbeli ígéret a főiskola működésé-
nek engedélyezésére. Mivel a jóváhagyás
késett, országos összefogással a történelmi
egyházak erdélyi vezetői – Bálint Lajos gyu-
lafehérvári római katolikus püspök, Tempfli
József nagyváradi római katolikus püspök,
Reizer Pál szatmári római katolikus püspök,
Kreuter Sebestyén temesvári római katolikus
püspök, dr. Csiha Kálmán erdélyi református
püspök, Tőkés László királyhágómelléki refor-
mátus püspök, dr. Kovács Lajos kolozsvári
unitárius püspök, Szedressy Pál evangélikus
püspök – 1991. május 25-i felterjesztésükben
kérték a tanintézet működésének jóváhagyását.
Végül egy újabb, 1992. július 22-én kelt bead-
vány alapján a tanügyminisztérium nyilvántar-
tásba vette mint „egyházi magánkez-
deményezés alapján” létező iskolát, de állami
támogatás biztosítása nélkül.  

Az iskola vezetésére az alapító marosvásár-
helyi egyházak képviselőiből és szaktanárok-
ból kuratórium alakult, amely Fülöp G.
Dénest, a marosvásárhelyi református Vár-
templom lelkipásztorát választotta  elnöknek,
és Varga Erzsébet pedagógia-lélektan szakos
tanárnőt bízta meg az intézet ügyvezetésével.
A főiskola programjának összeállításában fi-
gyelembe vették a hasonló állami iskolák tan-
terveit tanítói szakon, hiszen 1990 őszén
állami posztliceális tanítóképzés is indult, de
egy év múlva megszüntették. A kántori szak
tantervét a kolozsvári Protestáns Teológia
szakembereinek segítségével dolgozták ki.
Sőt, az alapítók egyetértettek abban, hogy a
főiskola intézményileg a kolozsvári Egyetemi
Fokú Protestáns Teológiai Intézethez kapcso-
lódjon. Sajnos ez a szándékuk is akadályokba
ütközött. 

Az első évfolyamra, két osztályba 60 hall-
gatót vettek fel, akik közül 20-an már helyettes
tanítóként dolgoztak. Az első két osztályba in-
kább Marosvásárhelyről és környékéről jöttek
a fiatalok. Az 1991–92-es és az 1992–93-as tan-
évben évfolyamonként egy-egy újabb osztályt
indítottunk 30-30 diákkal. A diákok létszáma
1993-ban így 112-re emelkedett, és a lemorzso-
lódás elenyészővé vált. Az iskola megismerteté-
sével fokozatosan bővült a kör, Erdély minden
vidékéről jöttek a hallgatók: Sepsiszentgyörgytől
Nagybányáig, Nagyenyedtől Csíkszeredáig, a
székelységből – tömbmagyarságból – és a szór-
ványvidékekről is.  

A főiskola életének első három éve a kezdet
nehézségeivel és azok leküzdésével, hol csüg-
gedéssel, hol reménykedéssel telt. Ebben a
nehéz időszakban az iskola fennmaradását a
felekezeti összefogás, a tanárok és lelkészek
önzetlen hozzáállása, a hallgatók kitartása és
nem utolsósorban a külföldi testvéregyházak,
gyülekezetek és  magánszemélyek támogatása
biztosította. Az első évben 35 szaktanár és
négy lelkész díjmentesen, majd a második és
harmadik évben szimbolikus óradíjért vállalta
a tanítást: a jövő nemzedékei iránti felelősség-
ből, hitbeli meggyőződésből, egyházaink, ma-
gyar kultúránk, anyanyelvünk iránti hűségből.
Az iskola patronálását a vártemplomi reformá-
tus egyházközség és gyülekezet vállalta. A 
tanórákat a központi római katolikus  plébánia
termeiben tartották. Tantermül használták a re-
formátus, római katolikus, unitárius, evangé-

likus templomokat és tanácstermeket is. Az
iskolaszervezés nagy gondjait a karizmatikus
egyéniségű  Fülöp G. Dénes vártemplomi lel-
kipásztor hordozta. A mindennapi működés
biztosításában Varga Erzsébet megbízott igaz-
gató és Bereczki Magda vártemplomi tisztvi-
selő voltak segítségére. Az egyházi és más
adományok előteremtésével Fülöpné Suba
Ilona tiszteletes asszony  segítette az anyagi
alapok nélkül induló főiskolát.  

Az engedélyeztetés, illetve az iskolaalapítás
ügyét végül felkarolta az Erdélyi Református
Egyházkerület igazgatótanácsa, személyesen
dr. Csiha Kálmán püspök és Tőkés Elek, az
egyházkerület tanügyi előadó tanácsosa.
Hosszas tárgyalások és utánajárás révén 1993
áprilisában sikerült elérni az iskola működé-
sének minisztériumi engedélyezését. Ekkor je-
lenik meg az intézmény nevében a református
jelző, ami egyáltalán nem jelentette a többi
alapító felekezet kirekesztését, hanem azt,
hogy a kultuszügyi államtitkárság az iskola
működésének feltételéül szabta, hogy hivata-
losan a református egyházhoz  tartozzon.
Azóta is akadályoztatás nélkül felvételizhet-
nek az iskolába római katolikus, unitárius,
evangélikus és baptista felekezetű hallgatók.
A hitbeli tárgyakat saját felekezetük lelkésze-
itől tanulják, és a felekezetnek megfelelő sa-
játos lelki nevelésben részesülnek. Az állami
jóváhagyással kezdődő új helyzetben 1993
őszén az addig néprajzot  tanító Barabás Lász-
lót bízták meg a főiskola vezetésével, aki ezt
a tisztséget több mint két évtizedig, 2014
őszéig töltötte be, azóta Gál József református
lelkipásztor a tanintézmény vezetője. 

A vártemplomi és a nagykőrösi református
gyülekezetek testvérkapcsolata alapján, mely-
nek dr. Fodor Ferenc nagykőrösi és Fülöp G.
Dénes marosvásárhelyi lelkipásztor volt a kez-
deményezője, 1992-ben testvérkapcsolatot lé-
tesítettünk az akkor éppen újjáalakult és
önállósodott, államilag elismert hasonló típusú
tanintézménnyel, a Nagykőrösi Hitoktató és

Tanítóképző Főiskolával, amely jelenleg a Ká-
roli Gáspár Református Egyetemhez tartozik.
Az első megállapodást 1992 júliusában Nagy-
kőrösről dr. Szenczi Árpád igazgató, Marosvá-
sárhelyről Barabás László, a főiskola
megbízottja kötötte. E megállapodás  alapján
a két iskola nemcsak testvérintézményi kap-
csolatot létesített, hanem  a marosvásárhelyi a
nagykőrösi főiskola kihelyezett tagozataként
működik. Az együttműködés rendjének kiala-
kításába az újonnan kinevezett dr. Nagy István
nagykőrösi főigazgató is lelkes odaadással be-
kapcsolódott.

Hatévi kitartó szervezőmunka után, 1996-
ban jutott  oda  a Kántor-Tanítóképző 
Főiskola, hogy végzettjei nemcsak pedagó-
giai–zenei rátermettségüket, elhivatottságukat
bizonyíthatták az osztálytermekben, hanem a
zavaros idők korlátozó törvényei alapján is
végleges tanítói állást nyerhettek. Kialakult az
iskola struktúrája: egyszerre 120–130 diák tar-
tozott a hatáskörébe. Nem nagy létszám ez, de
mint egy nagy családban vagy kisebb gyüle-
kezetben, mindenki mindenkit megismerhe-
tett. Ismertük végzettjeink sorsának
alakulását  is. Általában ott tanítottak, ahon-
nan jöttek: nemcsak a Nyárádmente, Maros
és Küküllő mente falvaiban és városaiban,
hanem Hargita, Kovászna, Fehér, Brassó,
Szeben, Hunyad, Arad, Szilágy, Szatmár me-
gyében is. 

1998 óta a tanítói  diploma kiegészítéseként
az ének-zene műveltségterületi képzéssel –
amely iskolánk esetében kevés eltéréssel egy-
beesik a kántorképzés programjával –, a vég-
zettek ének-zene tanárként is
elhelyezkedhettek. A főiskola a kezdetektől
igyekezett pótolni az Erdélyben hiányzó ma-
gyar nyelvű zenetanárképzést diákjai ének-
zenei felkészítése révén. Az iskolai és egyházi
kóruskultúrát, zenei anyanyelvünket, a zenei
műveltség megalapozását végzettjeink alázat-
tal és eredményesen szolgálták.

A kántori diplomát az erdélyi református,
római katolikus, unitárius   és evangélikus
egyházak belső rendszabályzata alapján szer-
vezett képesítő vizsgákon szerezték, illetve
szerzik meg végzettjeink. Az első, 1994-es
kántorvizsga óta eltelt bő két évtizedben 315-
en tettek sikeres kántorképesítő vizsgát – 196
református, 86 római katolikus, 26 unitárius,
3 evangélikus, 4 baptista felekezetű –, és  a ta-
nítói mellé megszerezték az egyházi kántori
diplomát is. Végzett kántoraink egyházi és vi-
lági zenei szolgálata  (hiszen legtöbben ének-
zene tanárok is, gyermek- és felnőtt
énekkarokat, zenekarokat vezetnek vagy azok
aktív tagjai) behálózza az erdélyi egyházköz-
ségeket, iskolákat, művelődési intézményeket
Gyimesközéploktól Nagyváradig, Nagy-
enyedtől, Szászvárostól Székelyudvarhelyig,
Aranyosegerbegytől Gyer-
gyószentmiklósig, Beszter-
cétől  Segesvárig, nem
beszélve Marosvásárhelyről
és környékéről, ahol a refor-
mátus, római katolikus és
unitárius kántorok többsége
egykori diákunk. A főiskola,
fennállásának huszonhetedik
évében,  a tanítói-óvodape-
dagógus szakon elérte az
ezres diáklélekszámot, és
szinte mindannyian diplo-
máztak. Nem nagy létszám
az ezer, erdélyi magyar egy-
házi és nemzeti közössé-
günk számára  viszont
jelentős emberi erőforrás.
Legtöbbjük  szülőföldün-
kön a választott hivatásban

vagy azzal rokon szakmában tudott elhelyez-
kedni, itthon keresi a megélhetés és boldogu-
lás útjait. Végzettjeink közül többen, főleg a
tömbmagyarságban vezető pedagógus szak-
emberek, iskolaigazgatók, a civil és egyházi
társadalom, a kulturális élet aktív tagjai,
mások, tovább folytatva tanulmányaikat, lel-
kipásztorok vagy egyetemi oktatók.  Ne feled-
kezzünk meg azokról sem, akik egy-egy
kisebb településen, szórványvidékeken egy-
személyes intézményként dolgoznak vagy lel-
kipásztor-feleségként  a „magyar iskola” vagy
óvoda letéteményesei. 

Említhetném végzős diákjaink többségének
kiváló, a kultúránk értékeit feltáró, bemutató
és elemző szakdolgozatát is. Főiskolánknak az
első tíz évben nem volt, nem lehetett önálló,
saját tanári kara. Erre a szűkös anyagi keretek-
ből és az iskola jogi helyzetéből adódóan nem
volt lehetőség. Annál jobban értékelhető az
évenkénti  közel 40 óraadó tanár, lelkész,
hangszeroktató és pedagógiai gyakorlatot ve-
zető tanító hűsége és áldozatos munkája. Az
évek során többen cserélődtek, de főiskolánk
tanári karának állandó jellemzője maradt,
hogy a tanítás mellett nevelték is a jövő peda-
gógusait, tanári tevékenységüket, hitvalló is-
kolához méltóan szolgálatnak tekintették. 

A főiskola működésében állandó gondot je-
lentett a képzésnek megfelelő épület hiánya.
Az első években összesen 16 helyiségben
folyt az oktatás, különösen az egyéni orgona-
oktatás, beleértve a templomokat, gyülekezeti
tanácstermeket is.  Ekkor az alaptantermek a
római katolikus plébánia udvarán, annak tu-
lajdonában voltak. A ’90-es évek második fe-
lében felépült a református vártemplomi
egyházközség diakóniai központja (az öreg-
otthon), amelynek három földszinti helyiségét
tanteremként használhatjuk. Az iskolai tevé-
kenységek jelenleg is sokfelé zajlanak, de a
három alaptanterem, az áhítatok és a kulturális
rendezvények színhelyéül szolgáló Bocskai
terem egy épületben van, ami az iskolai közös-
ség létének egyik feltétele. Az 1990-es évek
közepén megalapítottuk és évről évre bővítet-
tük főiskolai könyvtárunkat, így az már közel
10.000 kötetből, illetve vizuális és audiodoku-
mentumból áll.

Összegzésképpen  újból kiemelném a Vár-
templom melletti „kántor-tanító főiskola” hi-
ánypótló jellegét, a „templom és iskola”
szellemiségét, lelkiségét, kezdettől fogva fő-
iskolai jellegét és sokféle küzdelmét ennek
megőrzéséért, kultúrafenntartó törekvéseit, a
népi tehetségek ösztönzését, a hátrányos hely-
zetűek értelmiségi elindítását, az iskola belső
családias légkörét. Hálát adhatunk gondviselő
Istenünknek a huszonhét kegyelmi esztendőért. 

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József ny. lelkipásztor
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A Vártemplom küszöbén, 1993-ban

Záróvizsga után Nagykőrösön, 2013-ban

Tantermek a vártemplomi öregotthon földszintjén

500 éves a reformáció
Főiskola a Vártemplom mellett

Dr. Barabás László



Cikksorozatunkban folytatjuk az
új, kötelező biztosításokra vonat-
kozó törvény rendelkezéseinek
elemzését. Az előző részben el-
kezdtük tárgyalni azon eseteket,
amikor a biztosító nem köteles ki-
fizetni az igényelt kártérítést. Ezen
esetek leírását folytatjuk.

A biztosítónak nem kötelessége
fizetni, ha a kárt olyan, a balesetet
okozó gépjárműre szerelt felszere-
lések okozták, amelyeket valami-
lyen tevékenységhez szükséges
szerszámként vagy eszközként
használtak, amennyiben ezek egy
bizonyos szakmai tevékenységgel
járó kockázatok kategóriájába tar-
toznak. 

Ez nem azt jelenti, hogy ekkor
nem lehet ezekből az esetekből fa-
kadó károkat is biztosítás útján
rendezni, viszont ebben az esetben
nem a kötelező biztosító fizet,
hanem szükséges egy másfajta
szakmai biztosítás megkötése is.
Pl. egy tűzoltóautóról leszakadó 
vízöntő tűzoltó berendezés vagy
túlnyomásos felrobbanása által
okozott kár ilyen kategóriába tar-
tozik. Még jobb példa ezekre az
esetekre a katonai eszközök által
okozott károk.

Azokban az esetekben sem kell
a biztosítónak fizetni, amikor a 
károkozó esemény a be- és kirako-
dási műveletek során következett
be, amennyiben ezek egy bizonyos
szakmai tevékenységgel járó koc-
kázat körébe esnek. Tehát nem
akármilyen be- vagy kirakodási
cselekedet által okozott kár esetén
utasíthatja vissza a biztosító a kár-
térítés kifizetését.

Abban az esetben, ha a kárt bi-
zonyos veszélyes  (pl. radioaktív,
ionizáló, gyúlékony, robbanás- ve-
szélyes, korrozív vagy üzemanyag
típusú) anyagok szállítása okozta,
és ezek az anyagok voltak a baleset
bekövetkeztének okai vagy súlyos-
bították az esetet.

A biztosító nem felel azokért a
károkért, amelyeket olyan gép-
jármű okoz, amelyet terrorista cse-
lekmény vagy háborús cselekmény
elkövetésére használtak.

A törvény a továbbiakban ren-
delkezik azokról az esetekről is,
amikor felmerül a károsult saját fe-
lelősségének a kérdése is, ami a
közös hibát (culpa comuna) ala-
pozhatja meg.

Ennek értelmében a törvényes
megfogalmazás szerint amennyi-
ben a kárt elszenvedett személy
vétkes magatartásával hozzájárul a
baleset bekövetkeztéhez vagy a kár
súlyosbodásához, a kárt okozó
vagy az azért felelős személy csak
saját hibájának arányában, mérté-
kében felel az okozott kárért.
Ebben az esetben a balesetben
érintett felek felelősségének
arányát bármilyen bizonyítékkal
meg lehet állapítani.

Amennyiben közös hiba esete
áll fenn, viszont a felelősség konk-
rét mértékét és arányát nem lehet
megállapítani, ezt a balesetben
részt vevő személyek számával
arányosan egyenlő mértékben kell
elosztani. Ebben az esetben a felek
jogosultsága a kártérítésre azonos
azzal az aránnyal, amely esetében
a cselekmény bekövetkeztében
nem felelős.

A gyakorlatban a biztosított sze-
mélyt elsősorban a kártérítés mér-
téke érdekli. Ezzel kapcsolatosan
léteznek bizonyos törvényes elő-
írások ugyancsak a tárgyalt tör-
vényben. Alapszabályként a
kártérítés mértéke a kár mértékével
egyenlő kell legyen, de nem halad-
hatja meg a törvényes és a szerző-
déses biztosítási határt. A károsult
személy vagy meghatalmazottjá-
nak kérésére a biztosító köteles
legtöbb 7 naptári napon belül kö-
zölni a kártérítés maximális mérté-
két.

Amennyiben a károsult jármű
gazdasági értelemben totálkáros, a
biztosító a kárt egy specializált
felértékelési rendszerben méri fel
vagy olyan iratok alapján, ame-

lyek megadják a járműnek a bal-
eset bekövetkezte előtti piaci érté-
két. 

A károsult ebben az esetben két
lehetőség között választhat: elfo-
gadja az autó javítását a felértéke-
lése utáni piaci értékének
helyreállításáig, vagy megkapja az
autó piaci értékének és a roncs ér-
tékének különbözetét. Ebben az
esetben a roncs külön értékesítésre
kerülhet a biztosító vagy a károsult
személy által.

Totálkár esetén a javítások érté-
két ugyancsak egy specializált fel-
értékelési rendszerben állapítják
meg, vagy olyan, a törvényes fel-
tételek szerint kiállított iratok se-
gítségével, amelyekkel az azokat
kibocsátó szerviz – saját órabérét
alapulva véve – javítási ajánlatot
tesz.

A biztosító által kifizetett kárté-
rítésnek ki kell terjednie mind a
biztosított személy által kifizetett
kártérítésre, mind a károsult sze-
mélyeknek fizetett perköltségekre,
függetlenül attól, hogy ezek rendes
bíróság előtti eljárásban vagy vá-
lasztott bíróság előtti eljárásban ge-
nerálódtak, amennyiben ezek az
összegek testi sérülés, haláleset,
vagy javak károsodása vagy meg-
semmisülése kapcsán indított eljá-
rásokra vonatkoznak. 

Testi sérülés, egészségkárosodás
esetén vagy halálesetkor a kártérí-
tés kiterjed a balesetet okozó gép-
járművön kívül tartózkodó sérült
személyekre, valamint a benne tar-
tózkodó személyekre, kivéve azt a
személyt, aki sofőrként a balesetet
okozta.

Testi sérülés, egészségkároso-
dás esetén vagy halálesetkor a
kártérítés kiterjedhet a balesetet
okozó sofőr kivételével az illető
sofőr vagy a kárt okozó gép-
jármű tulajdonosának házastár-
sára vagy eltartásában lévő
személyekre is. Ebben az esetben
ezek a személyek általában a bal-
esetet okozó gépjárműben tartóz-
kodnak. 

(Folytatjuk) 

Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának tájékozta-
tója szerint az útlevéligénylés
ügyintézése előzetes, telefo-
non történő időpontfoglalás
alapján történik.

A kérelem benyújtásához szüksé-
ges érvényes személyazonosító iga-
zolvány vagy útlevél (magyar vagy
román), honosítási okirat, magyar
lakcímigazoló kártya, ha már át-
vette: magyar anyakönyvi kivonat
(születési és házassági).

Az anyaországi útlevél díja 18–
65 év közötti ügyfelek részére 65,
illetve 44 euró. A 10 éves érvényes-
ségi idejű útlevél 65 euró, az 5 éves
érvényességi idejű pedig 44 euró.
18 év alatti ügyfelek részére 28 eu-
róba kerül. Abban az esetben, ha
kettőnél több kiskorú számára igé-
nyelnek útlevelet, illetékkedvez-
ményt alkalmaznak. Két kiskorú
gyermek esetén 24 euró/gyermek az

útlevél díja, három vagy több kis-
korú esetén 22 euró/gyermek. A 65
év feletti ügyfelek számára 20 eu-
róba kerül a 10 éves érvényességi
idejű útlevél. A magyarországi tör-
vények értelmében az állandó ma-
gánútlevél kiállítása illetékmentessé
vált a 65. életévüket betöltött sze-
mélyek esetében. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy a Magyarországon
beadott kérelmek esetében az útle-
velek díjmentesen kerülnek kiállí-
tásra, míg a konzulátuson történő
igényléskor az illetékmentesség
nem érinti az útlevéldíjakban meg-
jelenő 20 euró értékű konzuli köz-
reműködési díjat, melynek
megfizetésére vonatkozó kötelezett-
ség továbbra is fennáll. A főkonzu-
látus honlapján olvasható
közleményben felhívják a figyelmet
arra, hogy amennyiben az útlevél-
kérelmet Magyarországon nyújtják
be, de az elkészült okmány kézbe-

sítését nem magyarországi címre
vagy okmányirodába, hanem kül-
képviseletre (pl. a csíkszeredai fő-
konzulátusra) kérik, az útlevél
külképviseleti kézbesítése miatt
szintén fennáll a konzuli közremű-
ködési díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettség. Ez esetben az ok-
mány átvételekor kell a közreműkö-
dési díjat megfizetni. A befizetés
kizárólag készpénzben, a csíkszere-
dai OTP-bankfiókban lehetséges. A
díjat azon a napon kell befizetni,
amelyik napra az útlevélkérelem-
beadásra vonatkozó időpont szól. A
banki (pecséttel ellátott) befizetési
bizonylatot a kérelem beadásakor
be kell mutatni.
Kiskorúak útlevélkérelme

A 18 év alattiak útlevélkérelmé-
nek beadásakor mindkét szülő je-
lenléte szükséges. Amennyiben
csak az egyik szülő van jelen, szük-
séges a másik szülő hiteles magyar

fordítással ellátott eredeti, köz-
jegyző előtt tett beleegyező nyilat-
kozata. Ha a magyar születési
anyakönyvi kivonatot az igénylő
még nem kapta meg, akkor a
román születési anyakönyvi kivo-
natot kell bemutatni. Elvált szülők
esetén be kell mutatni a gyermekre
vonatkozóan a szülői felügyeleti
jog megszüntetését vagy szünete-
lését is tartalmazó, hiteles magyar
fordítással ellátott eredeti, jogerős
házasságfelbontó ítéletet is. 
A 12 éves kor alatti gyermekek
megjelenése nem kötelező, de 1

db, a gyermeket ábrázoló (3 hó-
napnál nem régebbi) igazolvány-
képre (3,5x4,5 cm) ez esetben
szükség van. 6 év alatti gyer-
mekek esetében friss igazolvány-
képet kell vinni, akár jelen van a
gyermek személyesen, akár nincs.
Bővebb felvilágosítással a  0366-
087-001-es telefonszámon szol-
gálnak vagy a székhelyen:
Csíkszereda, Gál Sándor utca 
9. szám alatt, a Lazarus-házban,
illetve a főkonzulátus csiksze-
reda.mfa.gov.hu honlapján is lehet
tájékozódni. (sz.p.p.)

Szeptember 29-éig lehet pályázni
Támogatás 

szociális szolgáltatásokra
Szociális szolgáltatást végző
egyesületek, alapítványok és
egyházi felekezetek szeptem-
ber utolsó munkanapjáig a
helyi költségvetésből elkülö-
nített jövő évi támogatásokra
pályázhatnak.

A marosvásárhelyi  helyi tanács
és a megyeszékhely önkormányzata
tájékoztatja azon egyesületek, ala-
pítványok és az országban elismert
egyházi felekezetek képviselőit,
amelyek jogi személyként helyi ér-
dekeltségű engedélyezett szociális
szolgáltatást végeznek, hogy a helyi
költségvetésből 2018-ra igényel-
hető támogatásra benyújthatják a
pályázati iratcsomót.

Az 1998. évi 34-es számú tör-
vény és a 2001. évi 1153-as számú
kormányhatározat szerint, mely tar-
talmazza az utólagos módosításokat

is, a 2017. január 26-i 33-as számú
helyi tanácsi határozat 3. cikkelyé-
nek 2. bekezdése értelmében a
2018-as évre igényelhető támogatá-
sok dossziéját szeptember 29-éig,
jövő péntekig lehet benyújtani. Az
igénylési iratcsomó összeállításá-
hoz szükséges dokumentumokat az
1998. évi 34-es számú törvény al-
kalmazási útmutatója tartalmazza.
Az iratcsomót a marosvásárhelyi
önkormányzat Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyének iktatójába
kell letenni.

A 2017. január 26-i 33-as számú
helyi tanácsi határozat a hivatal
www.tirgumures.ro honlapján tanul-
mányozható – áll a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal szociális
közszolgálatának osztályvezetője,
Maior Márta kézjegyével ellátott tá-
jékoztatóban. (szer)

A diákok számára is kötelező
Ideiglenes lakcímbejegyzés

A Maros Megyei Lakosság-
nyilvántartó Hivatal  tájékoz-
tatja a diákokat azon köte-
lezettségükről, hogy ameny-
nyiben lakcímet változtatnak
az új tanévben, azt be kell
jegyeztetni a személyazonos-
sági igazolványukba.

A megyei lakosság-nyilvántartó
közhivatal  tájékoztatja azokat a fi-
atalokat/diákokat,  akik Marosvá-
sárhelyen folytatják
tanulmányaikat – lakhelyük azon-
ban más településen van – azon kö-
telezettségükről, hogy amennyiben
15 napnál hosszabb ideig tartóz-
kodnak a személyiben szereplőtől
eltérő lakcímen, a személyazonos-
sági igazolványukba  be kell 
jegyeztetni az ideiglenes lakcím-
változtatást.  

Szükséges okiratok:
– kitöltött típusnyomtatvány (a

hivatal honlapján is megtalálható)
– az ideiglenes lakcím bejegyzé-

sét igénylő személyazonossági iga-
zolványa 

– az a dokumentum, amellyel az

ideiglenes lakcímet bizonyítják
(eredeti és másolat).

Bővebb felvilágosítással a
0265/250-391-es telefonszámon,
valamint  az intézmény volt Kos-
suth/Călăraşilor utca 26–28. szám
alatti székhelyén szolgálnak hétfő-
től péntekig 8.30–16.30 óra között,
valamint a hivatal www.tirgumu-
res.ro honlapján – áll a Claudia Trif
intézményvezető kézjegyével ellá-
tott közleményben.

A hivatal honlapján közzétett tá-
jékoztató szerint négylejes bélyeg-
illeték kifizetését bizonyító nyugtát
is mellékelni kell az iratcsomóhoz,
valamint az új lakcímen szereplő
lakás tulajdonosa személyesen meg
kell jelenjen a hivatalban személya-
zonossági igazolványával. Abban
az esetben, ha a vendéglátó/bérlő
nem tud megjelenni a személyi
nyilvántartó közhivatalban, a befo-
gadó nyilatkozatot közjegyző, il-
letve a területileg illetékes
rendőrség rendfenntartója előtt
vagy külképviseleteken is megtehe-
tik a lakástulajdonosok. (pálosy)

Magyarországi útlevéligénylés

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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A Maros KK-t választotta a fér-
fikosárlabda Bajnokok Ligája selej-
tezőire készülő Kolozsvári U-BT a
csapatbemutatóhoz. A kolozsvári új
sportcsarnokban, ahol alig másfél
hete még Európa-bajnokság volt,
ismét kosárlabdashow zajlott, fény-
játékkal és pirotechnikai kellékek-
kel, ahogy egy nagy csapathoz illik.

Az útkeresés fázisában található
marosvásárhelyiek nem rontották el
a házigazdák ünnepét, bár az utolsó
percben sikerült kiegyenlíteniük,
miután végig Kolozsvár vezetett.
Az utolsó pontokat azonban az U-
BT szerezte, amely végül 84:79

(17-16, 26-16, 21-20, 20-27) arányú
győzelmet aratott. A kolozsvári
klub honlapján megjelent informá-
ciók szerint az első félidőben a ko-
lozsváriaknak több támadó
lepattanójuk volt, mint a Maros
KK-nak összesen, és a palánk alatt
az U-BT uralta a teret. A Maros KK
viszont távolról vette tűz alá a ház-
igazdák gyűrűjét, főleg Martinić és
Bonds révén.

A Maros KK pénteken és szom-
baton játssza két utolsó előkészületi
mérkőzését, szombaton lesz a keret
hivatalos bemutatója. Kezdési órát
még nem közöltek. (bálint)
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Cosmin Contra a román válogatott szövetségi kapitánya

A napokban többször emlegetett
prefektusi intézkedés, amely elle-
hetetlenítette a marosvásárhelyi
sportklubok támogatását, a City’us
teremlabdarúgó csapatnak is meg-
adta a kegyelemdöfést. A pénzügyi
reménytelenség következtében
nemcsak Covaci, de Küsmödi,
Togan, Cătinean, Ţipău is eltűnt a
keretből, a kispadról pedig felállt
Lucian Nicuşan is. A szakmai irá-
nyítást így ismét Kacsó Endre
vette át, ám szép lassan alig marad
kit irányítania. Resicabányára
egyetlen kapussal és alig kilenc já-
tékossal utazott a City’us, olyanok-
kal, akik vagy már pályafutásuk
lefele szálló ágában vannak, vagy
még túl tapasztalatlanok, hogy
máshová hívják őket.

Resicabánya legyőzése azzal a
kerettel, amellyel a bajnokságot
megkezdte a csapat (bár már csak
árnyéka volt a tavalyinak, hogy a
tavalyelőttit ne is említsük) aligha
okozott volna gondot. A jelenlegi
állapotban azonban az egyik biztos
kiesőnek számító krassó-szöré-
nyiek is túl kemény ellenfelet ké-
peznek, egy olyan magas lécet,
amelyet a City’us nem tudott átug-
rani.

Az eredmény alakulása csalóka,
a szintén szerény képességű resica-
bányai csapat uralta a meccset az
első félidőben is. Ez először Ludu-
şan öngóljánál, majd Doană talála-
tánál mutatkozott meg. Pop szépítő

gólja után az első félidő utolsó né-
hány másodpercében sikerült for-
dítani, amikor a házigazdák
tapasztalatlansága gyors egymás-
utánban két tízmétereshez juttatta
a City’ust, amelyeket Pop értéke-
sített. 

A második félidőben azonban
mindjárt az elején egyenlített Resi-
cabánya. Bár Boroş gólja újra ma-
rosvásárhelyi vezetést hozott, csak
idő kérdése volt a fordítás, amelyet
Pungilă és Doană hozott meg a
házigazdáknak. Ezt követően
Kacsó vészkapusos taktikára vál-
tott, ám a lehetőségek kimaradtak,
és a City’us kapott még két gólt,
mindkettőt az őrizetlen kapuba.

Jelenleg nem lehet tudni, hogy a
City’usnak sikerül-e befejeznie a
bajnokságot, és ha igen, miből.
Talán igaza lesz Kacsó Endrének,
aki makacsul kitart a csapat mel-
lett jóban-rosszban. Ha azonban
az elején rájátszásban reményke-
dett, jelen állapotban a City’us ör-
vendhet, ha el tudja kerülni a
kiesést.

A következő fordulót két hét
múlva rendezik, amikor Székely-
udvarhely érkezik a Ligetbe. Az
egykori rangadók emléke kísérteni
fog, de gyakorlatilag a marosvásár-
helyi csapat csak a kapott gólok
számának korlátozását tűzheti ki
reális célul. 

Már Resicabánya is magas lécnek számít

Férfikosárlabda-Eb: Szlovénia legyőzte
a szerbeket a döntőben

Bálint Zsombor 

Nem rontották el az U-BT 
bemutató mérkőzését

RÖVIDEN
* Eredmények a labdarúgó 1. liga 10. fordulójából (vasárnapi és hétfői

mérkőzések): Concordia Chiajna – Kolozsvári CFR 0-1, Bukaresti FCSB
– Medgyesi Gaz Metan 4-0, Astra Giurgiu – Konstancai Viitorul 3-1. Az
állás: 1. Kolozsvári CFR 25 pont, 2. FCSB 21, 3. Astra 21, ...11. Sepsi
OSK 10. Tegnap, lapzárta után lejátszották a 11. forduló első két mérkő-
zését (Voluntari FC – Temesvári Poli ACS, Sepsi OSK – USK Craiova).
A mai műsor: Boto?ani FC – Jászvásári CSM Politehnica (18.30 óra),
Bukaresti Dinamo – Concordia Chiajna (21.00). A mérkőzéseket a Di-
giSport, a Telekom Sport és a Look TV/Plus közvetíti.

* Sérülése miatt a Svájc és a Feröer-szigetek elleni világbajnoki selej-
tezőn sem játszik Szalai Ádám a magyar labdarúgó-válogatottban. „A re-
habilitációm már több mint két hete zajlik, és még minimum három hetet
vesz igénybe, hogy újra a csapattal készülhessek” – írta közösségi oldalán
a német Hoffenheim csatára. Szalai combközelítő izma szeptember elején,
a Lettországgal szembeni vb-selejtezőn sérült meg súlyosan, ezért le kel-
lett cserélni, és az Európa-bajnok portugálok ellen már nem is léphetett
pályára. A magyar válogatott október 7-én Svájcban szerepel, majd három
nappal később a Groupama Arénában a feröeri együttes ellen zárja a kva-
lifikációs sorozatot.

* Posztumusz díszpolgára lett a szlovákiai Királyhelmecnek Buzánszky
Jenő, az Aranycsapat legendás jobbhátvédje. A 2015 januárjában, 89 éves
korában elhunyt olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes játékos fiának, ifj. Bu-
zánszky Jenőnek a város napja alkalmából nyújtotta át az elismerésről
szóló oklevelet Pataky Károly polgármester. Buzánszky Jenő nagyon sok-
szor megfordult Királyhelmecen, így az öregfiú-válogatott tagjaként, kü-
lönféle rendezvényeken, s többször volt a helyi gyermeklabdarúgó-torna
vendége is.

Szlovénia válogatottja nyolc
ponttal legyőzte Szerbia csapatát a
férfikosárlabda-Európa-bajnokság
isztambuli döntőjében, vasárnap.

A várakozásoknak megfelelően
a szerbek kezdtek jobban, de a má-
sodik negyedben fordítottak a tá-
madásban és védekezésben is
hatékonyabb szlovénok, akik a
nagyszünet előtt már 11 ponttal is
vezettek.

A harmadik periódusban Szer-
bia megkezdte a felzárkózást, de
csak a negyedik játékrész közepén
tudott ismét előnybe kerülni. A
rendkívül szoros hajrában ponto-
sabban dobott a taktikusan kosár-
labdázó szlovén csapat, és
történetének legjobb eredményét
érte el. Eddig a nyolc évvel ezelőtti
negyedik helyük volt számukra a
csúcs.

Az önálló szerb válogatott a
2009-es ezüstérem után második
alkalommal állhatott dobogóra a
kontinenstornán.

A mezőny legeredményesebb
játékosa a szlovénok csapatkapitá-
nya, a 35 pontos Goran Dragic
volt. A másik oldalon Bogdan
Bogdanovic 22 pontig jutott.

A magyar válogatott 1999 után
szerepelt ismét az Európa-bajnok-
ságon, és amikor legyőzte a csehe-
ket, 48 éves sikertelen sorozatnak
vetett véget. A csapat a románok-
kal szemben is nyert Kolozsváron,
így a C csoport negyedik helye-
zettjeként jutott tovább, az isztam-
buli nyolcaddöntőben pedig a

szerbekkel szemben búcsúzott.
A torna mérkőzéseinek Kolozs-

vár és Isztambul mellett Helsinki
és Tel-Aviv adott otthont.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 3. fordulója: Csíkszeredai Imperial

Wet – Jászvásári Poli 4-4, Galaci United – Dévai Autobergamo 2-
6, Dunărea Călăraşi – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 6-0, Resica-
bányai Munkás – Marosvásárhelyi City’us 7-4,
Székelyudvarhelyi FK – Temesvári Informatica 4-4.

Eredményjelző
* döntő: Szlovénia – Szerbia 93:85 (20-22, 36-25, 15-20, 22-18)
* a 3. helyért: Spanyolország – Oroszország 93:85 (21-13, 24-

15, 21-27, 27-30)
* elődöntő: Spanyolország – Szlovénia 72:92, Oroszország –

Szerbia 79:87
* negyeddöntő: Németország – Spanyolország 72:84, Szlovénia

– Lettország 103:97, Görögország – Oroszország 69:74, Olaszor-
szág – Szerbia 67:83

Az Európa-bajnokság végeredménye: 1. Szlovénia, 2. Szerbia,
3. Spanyolország, 4. Oroszország, 5. Lettország, 6. Németország,
7. Olaszország, 8. Görögország, 9. Litvánia, 10. Horvátország, 11.
Finnország, 12. Franciaország, 13. Montenegró, 14. Törökország,
15. Ukrajna, 16. Magyarország, 17. Grúzia, 18. Lengyelország,
19. Belgium, 20. Izrael, 21. Csehország, 22. Nagy-Britannia, 23.
Románia, 24. Izland.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 3. forduló: Resicabányai Munkás –

Marosvásárhelyi City’us 7-4 (2-3)
Resicabánya, sportcsarnok. Vezette: Liviu Chita (Piteşti), Răz-

van Dincuţă (Ploieşti). Tartalék: Constantin Daniel Popescu (Ţic-
leni). Ellenőr: Bogdan Ciolacu (Piteşti).

Resicabánya: Jivan – Mihuţescu, Doană, Fedor, Zamfir (Slo-
van, Avramovici, Budai, Pungilă, Ciucur).

City’us: Tătar – Iszlai, Szabó, Gândilă, Luduşan (Pop, Nagy,
Boroş, Iszlai).

Gól: Luduşan (7. – öngól), Doană (14., 32., 35.), Avramovici
(21.), Pungilă (29.), Jivan (38.), illetve Pop (17, 20. – tízméteresből,
20. – tízméteresből), Boroş (24.)

Szalai játékára nem számíthat Bernd Storck a vb-selejtezősorozat utolsó két mérkőzésén

Cosmin Contra a román labdarúgó-válogatott szö-
vetségi kapitánya.

A 41 éves szakember védekező középpályásként,
illetve hátvédként 73 mérkőzésen szerepelt a román
válogatottban, és hét gólt szerzett. Volt a spanyol Ala-
vés, az Atlético Madrid és a Getafe, illetve az olasz
AC Milan és az angol West Bromwich Albion játé-
kosa is. Edzőként 2010 óta tevékenykedik, Románián

kívül dolgozott már Spanyolországban és Kínában
is. Az FRF hétfőn döntött a tavaly nyáron kinevezett
szövetségi kapitány, a német Christoph Daum me-
nesztéséről, mert a csapat gyengén szerepel a jövő
évi oroszországi világbajnokság selejtezősorozatá-
ban: eddig két győzelem és három döntetlen mellett
háromszor veszített, így már nincs esélye a vb-rész-
vétel kiharcolására.



ADÁSVÉTEL

MAROSSZENTGYÖRGY központ-
jában eladó egy 3 szoba-összkom-
fortos, felújított magánház 4.200
m2-es udvarral. Érdeklődni a 00-36-
30-336-3855-ös telefonszámon.
(3811-I)

ELADÓ AV-025-ös típusú Triplex
masszázseszköz. Tel. 0747-351-543.
(3742)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (3171)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna készítése, famunkálatok,
tetőkészítés. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (sz.)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3843)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléke.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, a szenthá-
romsági születésű FAZAKAS
MIKLÓSRA halálának 11. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi egy életen
át szerető felesége, Olga,
leányai, Tünde és Emőke család-
jukkal együtt. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek.
(3872)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédnagymama és
testvér, a marosvásárhelyi 

özv. dr. BALÁZS GIZELLA 
szül. BOTH GIZELLA 

gyermekgyógyász főorvos 
életének 90. évében  méltóság-
gal viselt súlyos betegség után
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk temetése szep-
tember 22-én, pénteken 14 óra-
kor lesz a kiskunhalasi régi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (3819-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér, rokon, jó barát, 

MÁTHÉ ENDRE 
életének 66. évében eltávozott
szerettei köréből. Utolsó útjára
szeptember 20-án, szerdán 13
órakor  kísérjük a református
temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (3845-I)

Istenben bízó lélekkel, szent
akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, testvér, sógornő,
nagymama, dédmama, rokon
és ismerős, 

özv. ISZLAI BÉLÁNÉ 
szül. DERZSI PIROSKA 

életének 92. évében örökre pi-
henni tért őseihez. Temetése
szeptember 21-én 13 órakor
lesz a református temetőben.
Szép emléke bennünk fog élni! 

A gyászoló család. 
*

„Éneklek az Úrnak egész éle-
temben; zengedezek az én Iste-
nemnek, amíg vagyok.”

(Zsolt. 104,33)
Hűséges kórustag volt, hisz az
éneklés sok évtizeden át öröm
és imádság volt számára. A ke-
resztényi hitet egész életében
ápolta. Köszönjük, hogy mi is
részesei lehettünk ennek! Em-
léke legyen áldott! 

Szerető leánya, Izuka. (3877-I)

„Mindenre van erőm a Krisztus-
ban, aki engem megerősít.”

(Fil. 4,13)
Búcsúzom szerető nővéremtől, 

ISZLAI PIROSKÁTÓL. 
Nyugodjál békében! 
Derzsi Ferenc és családja 
Szovátáról. (3877-I)

„Nem múlnak ők el, kik szí-
vünkben élnek.”
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett nagymamámtól, 

ISZLAI PIROSKÁTÓL. 
Emléke legyen áldott! Unokája,
Timi, férje, Lacika, dédunokái:
Tündi és Peti. (3877-I)

Nem simogat kezed, nem mo-
solyog arcod, hiába szólítunk,
nem halljuk már hangod. Egy
szó, nem sok, annyit nem
mondtál, csak elmentél a halál
hosszú útján. Szíved már nem
fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat,
szenvedést szeretteid érzik. Bú-
csúzunk drága nagymamánk-
tól, 

ISZLAI PIROSKÁTÓL. 
Unokád, Szabi, felesége, Adél
és dédunokáid: Elődke és Nim-
ródka. Nyugodjál békében!
(3877-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
apa, 

BUCIN VASILE 
81. évében elhunyt. Nyugalma
legyen csendes! Temetése csü-
törtökön, 2017. szeptember 21-
én 13 órakor lesz a
marosszentgyörgyi temetőben. 

A gyászoló család. (3882-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszintén osztozunk Máté Klára
Magdolna barátunk ÉDESAPJA
elveszítése okozta gyászában.
Az ajtoni református közösség.
(–I)

Részvéttel osztozunk prof. 
dr. Szilágyi Tibor kollégánkkal
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A MOGYE
Élettani Tanszékének munka-
közössége. (3868-I)

Megrendülten vettünk tudomást
Marton János kollegánk
szeretett FELESÉGE haláláról.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)  

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük Marton
János kollegánknak szeretett
FELESÉGE elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Az
Aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)

Őszinte részvétünk dr. Bartha
Jenő családjának a fájdalmas
haláleset miatt. 
Baráti együttérzéssel a Gagyi,
Tóth, Bereczki családok. 
(3890-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik
drága halottunk, a kiskendi
MAGYAROSI IRMA temetésén
részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek.
Köszönet azoknak, akik
gondozták, ápolták, enyhítették
fájdalmát. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A gyászoló
család. (3888)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Szászrégeni Polgármesteri Hivatal 
Petru Maior tér 41. szám, 
telefon: 0265-511-112, fax: 0265-512-542
e-mail: office@primariareghin.ro 

Közlemény 
a 2017. november 1. és 2018. március 31. közötti időszakra szóló 

földgáz, villamos energia, fa, szén, kőolajszármazékok általi fűtésre
szánt támogatásról

A 2017. aug. 4-i 559. számú kormányrendelettel utólag módosított és kiegészített, társadalomvédelemre
vonatkozó 2011. évi 70-es sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően azok a kevés jövedelemmel rendel-
kező családok, egyedülálló személyek, akik 2017. november 1. – 2018. március 31. között földgázzal, villa-
mos energiával, fával, szénnel, kőolajszármazékokkal fűtik lakásukat, havi  támogatásban részesülnek. A
jogszabályoknak megfelelően a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal szociális osztálya 2017. szeptember 18-
ától fogadja el a fűtéstámogatást igénylők kérvényeit. 

A fűtéstámogatás odaítélése a kérvény benyújtását megelőző havi jövedelemtől és az 559/2017-es kor-
mányrendelet 5-ös számú mellékletébe foglalt ingó és ingatlan javak  esetleges birtoklásától függ. Ennek
megfelelően, ha egy családtagnak vagy egyedülálló személynek az 5-ös számú mellékletben szereplő javak
valamelyike a tulajdonában van, a család nem részesülhet fűtéstámogatásban.  

A nettó, családonkénti – estenként egyedülálló személy – havi jövedelmének kiszámításakor figyelembe
veszik a kérvény benyújtása előtti hónapban a családtagonkénti nettó összjövedelmet, ideértve a szociális
támogatást, munkanélküli-segélyt, törvényes gyerektartási támogatást, állandó jellegű támogatást, vagy tör-
vényes juttatást, kivéve a 61/1993-as törvény által biztosított gyerekpénzt, az utólag módosított  416/2001-
es törvény biztosította társadalmi segélyt, a tanulmányi és szociális ösztöndíjakat, a „líceumpénzt”, az utólag
módosított és kiegészített 277/2010-es törvény alapján megítélt családtámogatást, a 448/2006-os törvény
biztosította, hátrányos helyzetűeknek szánt személyi jövedelemkiegészítést. 

Azok a családok (vagy egyének) igényelhetnek fűtési támogatást, akiknek az egy főre eső jövedelme
maximum 615 lej.

A kérvényhez és a saját felelősségre kibocsátott nyilatkozathoz kötelezően mellékelni kell a család össze-
tételét, a személyenkénti jövedelmet, valamint a tulajdonban álló javakat igazoló okiratokat. 

A támogatás igényléséhez szükséges okiratokat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal 6-os számú gyűlés-
termében lehet benyújtani a következő program szerint: hétfőn, kedden és csütörtökön 8.30 – 15.30, szer-
dán 8.30 – 17.30 és pénteken 8.30 – 13 óra között.

A fűtéstámogatás időszakában a felek értesítésével vagy a területi ügynökségek igénylésére bármikor hely-
színi szociális ankétot készíthetnek a felmerült nézeteltérések tisztázásáért vagy a csalás elkerüléséért. 

A hamis nyilatkozat – amiben több családtag vagy a valósnál kevesebb jövedelem szerepel – csalásnak,
okirat-hamisításnak minősül, és a büntető törvénykönyv szerint büntetik. 

A  fűtéstámogatásra jogosultak a családtagok számának módosulását, illetve jövedelmükre vonatkozó vál-
tozásokat  5 napon belül kötelesek újabb kérvényben, nyilatkozatban jelezni a polgármesternek. 

A kérvények benyújtási határideje 2017. október 25-e. 

Ezt követően a következőképpen ítélik oda a fűtéstámogatást: 
a) azok számára, akik a hónap 20-áig benyújtották a kérvényüket, még abban a hónapban;
b) a következő hónapban azoknak, akik a hónap 25-e után kérvényezték a fűtéstámogatást.

5-ös számú melléklet 
A fűtéstámogatásra vonatkozó alkalmazási szabályokat tartalmazó, utólag kiegészített és módosított

920/2011-es kormányrendelet szerint nem részesülhetnek fűtéstámogatásban azok a családok vagy sze-
mélyek, akiknek tulajdonukban áll, bérbe, haszonbérbe adják, vagy bármilyen más formában birtokolják a
következő javak egyikét:

Ingatlanok:
1. Lakások, más lakófelület a saját tulajdonban levő épület és gazdasági melléképületeken kívül.
2. Olyan, a lakáshoz tartozó bekerített beltelek vagy kültelek, amely városon meghaladja az 1000, vidéken

pedig a 2000 négyzetméter felületet. 

Ingóságok (használható állapotban):
1. 10 évesnél fiatalabb személygépkocsi(k), motorkerékpár(ok), kivételt képeznek a mozgássérültek szál-

lítására alkalmas eszközök, valamint a nehezen megközelíthető lakóhellyel rendelkezők járművei.
2. 10 évesnél idősebb több személygépkocsi vagy motorkerékpár. 
3. Gépkocsik: haszonjárművek, pótkocsis vagy anélküli, bármilyen típusú tehergépkocsik, lakókocsik,

mikrobuszok, autóbuszok. 
4. Dereglyék, motorcsónakok, motoros vízi járművek, jachtok 
5. Mezőgazdasági gépek: traktorok, önmeghajtású kombájnok 
6. Mezőgazdasági terményt feldolgozó gépek: olajprés, gabonamalom.
7. Fafeldolgozó berendezések: gatterek, hidraulikus, mechanikus vagy villamos körfűrészek

Bankbetétek:
1. 3000 lejt meghaladó bankbetét

Terület/háziállatok/háziszárnyasok: 
1. Olyan területek, háziállatok, háziszárnyasok, amelyeknek a gazdasági termelőértéke évente meghaladja

az egy személyre eső 1000 euró, illetve a családonkénti 2500 euró jövedelmet.

Precup Maria polgármester  Rădoi Mirela Minodora jegyző 
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A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

AUTÓMOSODÁBA AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk nappali és éjjeli műszakra is. Tel. 0732-539-275.
(19300-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉP-
SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es fax-
számra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (19356)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCE-
KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60258)
FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-520-408. (19288-I)
A SURTEC MŰSZAKI BARKÁCSÁRUHÁZ alkalmaz ELADÓKAT, KASSZÁSNŐKET és SUPERVI-
ZORT (KASSZAFELÜGYELŐT). Önéletrajzukat kérjük a surtec@surubtrade.ro e-mail-címre küldeni vagy
az áruház vevőszolgálatán leadni Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 145/A szám alatt. Tel. 0265/263-
093. (60359)
NÉMETORSZAGI és HOLLANDIAI MUNKA férfiaknak, nőknek, pároknak gyárakba, illetve építke-
zésbe.  Tel. 0755-497-510, 0753-837-335, 9-17 óra között. (3757)
A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ÉS AJÁNDÉKBOLTJA NŐI, FÉRFI MUNKATÁRSAKAT keres
teljes és részidős munkaprogrammal. A fényképes önéletrajzokat a Székely Vértanúk utcai üzletekbe, vagy
a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail címre várjuk. (19359-I)
A POMADENT FOGORVOSI RENDELŐ RECEPCIÓS ÁLLÁS betöltésére keres jelentkezőket. Alap-
követelmény a jó kommunikációs készség, csapatmunkára való hajlandóság, román és angol felsőfokú nyelv-
ismeret, valamint számítógép-kezelési ismeretek. Az önéletrajzokat az office.pomadent@gmail.com
e-mail-címre várjuk szeptember 24-ig. (19367-I
ALKALMAZUNK FESTŐKET, MUNKÁSOKAT. Tel. 0744-212-269. (3815-I)
ALKALMAZUNK GYÓGYSZERÉSZT és GYÓGYSZERÉSZ-ASSZISZTENST a marosvásárhelyi 
COROLA GYÓGYSZERTÁRBA. Tel. 0265/232-325. (19368-I)
MAGYARORSZÁGI GYÁRAKBA NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmazunk. Hosszú távú munkale-
hetőséget, kiemelkedő bérezést, ingyenes szállást, ki- és hazautazást biztosítunk. Érdeklődni a 0755-393-
780-as telefonszámon vagy a marosvasarhely@jobtain.hu e-mail-címen lehet. (60268-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-
027-726. (19369-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Fizetés 2500 lej + 10% a bevételből.
Tel. 0745-696-055. (19369-I)
CIPÉSZT keresünk JAVÍTÓMŰHELYBE. Tel. 0753-067-160. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Október 3-ig látogatható  
a JÉGKORSZAK kiállítás Marosvásárhelyen

Kevesebb mint egy hónapig időzik Marosvásárhelyen a budapesti Természettudományi Múzeum Jégkor-
szak című kiállítása.  A Föld utolsó jégkorszakát bemutató tárlat a marosvásárhelyi Természettudományi
Múzeumban, a Horea utca 24. szám alatt tekinthető meg.

A látogatók újra találkozhatnak a jégkorszak után kihalt, de jól ismert állatfajokkal (életnagyságú rekonst-
rukciók, csontvázak), amelyeket az eredeti élőhelyükre emlékeztető környezetbe helyeztek. Megtekinthető
egy mamutfióka, kardfogú tigris, hiéna, barlangi hiéna, pézsmatulok és egy gigantikus gliptodon.

A kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják, amelyek a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok
életéről tartalmaznak információkat. A Jégkorszak október 3-ig időzik Marosvásárhelyen.

Látogatás: – keddtől péntekig: 9–16;
– szombaton:  9–14;
– vasárnap: 9–13. 

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés


