
Tegnap délelőtt a Pro Economica Alapítvány székházában az
Agromania mezőgazdasági kiállítás és vásár szervezői sajtó-
tájékoztatót tartottak, amelyre meghívták a legfontosabb tá-
mogatók, médiapartnerek képviselőit is. Eddig 116 kiállító
jelentkezett be, ami azt igazolja, hogy jó kezdeményezésnek
bizonyul a rendezvény. 

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke elmondta: a ren-
dezvény egyik célja, hogy egy olyan fórumot teremtsen, ahol bemutat-
hatják a Maros megyei mezőgazdaságot a kis- és nagytermelők,
állattenyésztők, farmerek, mindazok jelenlétével, akik termékeikkel ki-
szolgálják e szakágat, legyen szó a feldolgozóiparról, kereskedelemről,
mezőgépekről, műtrágyáról és mindenről, ami erről szól. Fontos az is,
hogy itt a gazdák közvetlen kapcsolatot teremthetnek egymással, a for-
galmazókkal, megismerkedhetnek a legújabb technológiával, és első 

Mutatók csapdája
Hónapokon át csatáztak a kormányoldal pénzügyi „szakértői”

a bankárokkal, mire sikerült megalkotni egy olyan mutatót, ami-
nek köszönhetően a hitelkamatok számításában szerepet játszó
bankközi kamatláb csökkent. Persze azonnal világra szóló siker-
ként kürtölték szét a hírt, miközben a kép közel sem olyan rózsás,
mint amilyennek lefestik.

A pár napja használni kezdett mutatószám kidolgozási rend-
szerében az elemzők szerint gazdasági és politikai csapdák is van-
nak. A legfontosabb talán az, hogy ezt az indexet az előző
negyedévi bankközi kamatszintek határozzák meg, így, ha bármi-
lyen tényezőnek köszönhetően kitartóan emelkednek a bankközi
kamatok, az késleltetve ebben az indexben is meg fog látszani.
Lesz itt még az IRCC-ből is akkora mumus, mint a szegény ROBOR
volt, talán még nagyobb is. Annyi biztos, hogy a politikusok és a
bankárok csatájából mind az imázsra hajtó szavazatvadászok, mind
a pénzemberek jól jöttek ki. Előbbiek azért, mert van mivel dicse-
kedniük, utóbbiak meg azért, mert az új mutatószám bevezetésére
hivatkozva ráverhetnek a kliensek nyakára egy sor költséget. És
ilyen alkalmakkor a bankárok sosem szégyenlősek, az ő hasznuk
tartós, a politikusoké kevésbé. A garantált vesztese a mutatvány-
nak pedig a bankhiteles választó, akit mindketten nyúznak.

A politikai összetevője ott van a dolognak, hogy az új mutató-
szám meghatározásában az eddiginél sokkal közvetlenebb szerepe
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Album készült 
Márkos Ferenc 
tanárportréiból
Kettős ünnep helyszíne volt május 6-
án, hétfőn a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum – Református Kollégium
díszterme, ahol Bolyai Farkas szék-
foglaló beszédének a 215. évforduló-
jára emlékeztek. 
____________4.
Kezdődnek 
a Marosvásárhelyi
Zenei Napok!
Az egyik legnagyobb múlttal rendel-
kező helyi kulturális fesztivált immár a
49. alkalommal szervezi meg a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia, a
szemle vendégművészei között pedig
rendszeresen szerepelnek neves hazai
és külföldi előadók, karmesterek.
____________5.
Ismét lehet igényelni
a beltelkek tulajdon-
jogi rendezését
Döntő fórumként hagyta jóvá a képvi-
selőház, hogy a lakóházak és a hoz-
zájuk tartozó beltelkek tisztázatlan
tulajdonjogát a továbbiakban határidő
nélkül lehessen rendezni. 
____________6.

Fotó: Nagy Tibor

116 kiállító jelentkezett

Célegyenesben az Agromania 



Huszonegy nemes célt lehet tá-
mogatni idén Marosvásárhely
legnagyobb adománygyűjtő
eseményén, a víkendtelepi fe-
dett uszodában május 25-én
sorra kerülő Swimathonon. A
lassan kilencéves múltra vissza-
tekintő esemény részleteiről, a
benevezett projektekről tegnap
sajtótájékoztatón számoltak be
a szervezők.

Gál Sándor a Swimathont szervező
Marosszéki Közösségi Alapítvány ve-
zetője elmondta: a május 25-én reggel
9 órakor kezdődő rendezvényre eddig
21 projekttel neveztek be, és 27 csapat
vállalta, hogy úszik ezekért a célokért.
A szervező szerint az utóbbi években
egyre sikeresebb lett a rendezvény, hi-
szen 2011-ben, amikor először meg-
szervezték, tizenegyezer lej gyűlt
össze, az utóbbi két évben azonban
elég jelentős összegeket, mintegy szá-
zezer lejt sikerült összegyűjteni. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy igen
változó tematikájú, illetve nagyság-
rendű projektekkel neveznek be, van
olyan szervezet, amely minden évben
ugyanazt a célt tűzi ki, például egy
tábor megszervezéséért úsznak, mások
pedig évente új célra próbálnak ado-
mányokat gyűjteni. Akadnak kisebb
projektek, amelyek pár ezer lejből
megvalósíthatók, de olyan nagyléleg-
zetűek is, amelyekre esetenként évekig
gyűjtenek, esetleg más utakon is. Az
évek során számos szociális, oktatási,
illetve hátrányos helyzetű vagy beteg
gyerekek táboroztatását célzó projekt-
tel neveztek be a szervezetek, de akad-
tak olyanok is, akik
akadálymentesítésre, balesetmegelő-
zésre vagy környezetvédelmi célok ér-
dekében próbáltak ezúton támogatást
szerezni. 

Gál Sándor rámutatott, fontos lenne,
hogy a projekteket kezdeményező
szervezetek mellett az úszók is népsze-
rűsítsék a célokat, amelyekért
úsznak, keressék a támogatókat,
és ennek érdekében próbáljanak
minél hatékonyabban mozgósí-
tani. Mint mondta, a tavaly 500-
700 között volt a támogatók
száma, viszont a tapasztalat azt
mutatja, hogy ehhez szinte há-
romszor ennyi személyt, céget
kell megszólítani. Jó eszköz lehet
a közösségi oldal is, viszont nem
elegendő, ezért javasolta a szerve-
zeteknek, valamint az úszóknak,
hogy próbáljanak egy jegyzéket
készíteni a lehetséges támogatók-
ról, majd személyesen is felvenni
velük a kapcsolatot. A tegnapi saj-
tótájékoztatón néhány szervezet
képviselője röviden ismertette a
célokat, amelyekre adományokat
gyűjtenek a május 25-i rendezvé-
nyen. Henter Csilla, a Bonus Pas-
tor Alapítvány munkatársa
elmondta: idén is, akárcsak tavaly,

egy függő szenvedélybeteg terápiás
költségeinek a fedezésére fordítanák
az adományokat. Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet 2017-es jelentése szerint
Románia világviszonylatban az 5. he-
lyen áll, ami az alkoholfogyasztást il-
leti. Egyre magasabb a drog- és
játékfüggők száma, főleg a fiatalok kö-
rében. Az alkohol-, drog- vagy játék-
függők többsége nehéz anyagi
helyzetbe kerül a családjával együtt.
Elveszítik a munkahelyüket, nemegy-
szer az otthonukat is, így nem tudják
kifizetni a több hónapos terápia költ-
ségeit. 

A Romániai Samaritanusok Egyesü-
letének a projektje révén újabb fiatalo-
kat képeznének ki elsősegélynyújtásra,
illetve a marosvásárhelyi  pedagógiai
líceumnak vásárolnának ehhez szüksé-
ges eszközöket. Az évek során több
mint kétezer fiatal vett részt az általuk
szervezett elsősegély-tanfolyamokon –
fejtette ki Horaţiu Varga. Elmondta,
életek múlnak azon, hogy rosszullét
esetén van-e a közelben valaki, aki
szakszerűen tud elsősegélyt nyújtani
addig, amíg az első mentőcsapat a
helyszínre ér. 

Ötvenegy hátrányos helyzetű gyere-
ket karol fel magyarfülpösi, valamint
szászrégeni házában a Szivárvány Ala-
pítvány, amelynek a működése ve-
szélybe kerülhet, ha nem sikerül eleget
tenni a tűzvédelmi előírásoknak. Ezért
a jótékonysági rendezvényen a szüksé-
ges tűzvédelmi felszerelés megvásár-
lására gyűjt az alapítvány. Az
összegnek egy részét már sikerült
megszerezni, de 9 ezer lej még hiány-
zik – számolt be Ady István, az alapít-
vány vezetője. 

Hátrányos helyzetű fiatalok szakmai
képzését és munkába állását támogatná
az Outward Bound Románia projektje.
Az OB szociális programjának a célja,
hogy segítse a hátrányos helyzetű, 18
évet betöltő fiataloknak az életben való
elindulását.

Az adományok révén öt hátrányos
helyzetű fiatalnak szeretnének szakmai

továbbképző programot biztosítani,
amelynek köszönhetően a fiatalok a
készségeiknek megfelelő szakmában
szerezhetnének képesítést – ismertette
a céljukat Samaj Imola, az OB munka-
társa. 

A Stafánia óvoda minden évben be-
nevez egy-egy projekttel a Swimat-
honra, gyűjtöttek már többek között
játszóparkra, futóbiciklik vásárlására,
idén azonban a környezetvédelem felé
kacsingatnak, környezettudatosságra
szeretnék nevelni az óvodába járó
apróságokat – vázolta fel a kezdemé-
nyezést Sütő Edith óvónő.  Az adomá-
nyokból többek között szelektív
hulladékgyűjtéshez szükséges szeme-
tesedényeket, tárolókonténereket vásá-
rolnának, illetve különféle nevelési
eszközöket szereznének be. 

A „Mentsétek meg a gyermekeket”
szervezet igen nemes célra gyűjt: a
Maros Megyei Klinikai Kórházhoz
tartozó régi szülészet újszülötteket el-
látó intenzív terápiás részlegének az
egészségügyi eszközökkel való felsze-
relésére. 

A Diakónia Keresztyén Alapítvány
célja, hogy az adományokból begyűlt
összegre fogyóanyagokat vásárolja-
nak, hogy az év végéig biztosítva le-
gyenek a gondozottaik ellátásához
szükséges kellékek. Sok ugyanis az
idős ember, akik alacsony jövedelmük
miatt nem tudják beszerezni a minő-
ségi fogyóanyagokat. 

Az idén is lehet támogatni több
tábor létrejöttét, ilyen például a 

Yuppi tábor, amelyben 15 diabétesz-
szel élő kamasz vehet részt ingyenesen
a támogatásoknak köszönhetően. 

Emellett a Hifa Románia Egyesület
65 jogosultjuk – fogyatékkal élők, kró-
nikus betegek, valamint ezek gondozói
– számára szervezne tábort, amelynek
célja a közösségépítésen túl  a gondo-
zók tehermentesítése, legalább a tábor
ideje alatt. A többi projektről, illetve a
támogatási lehetőségekről az esemény
honlapján, a www.swimathon.ms olda-
lon lehet tájékozódni. 

Maifest – a szászok ünnepe
Május 12-én, vasárnap a szászrégeni evangélikus egyház-
község, a Német Demokrata Fórum és az Augustin Maior
Általános Iskola szervezésében kerül sor a szászok ünne-
pére, a Maifestre. Délelőtt 9.30 órakor ünnepi istentiszte-
letet tartanak a szászrégeni evangélikus templomban. 11
órakor a néptánccsoportok az evangélikus templomtól a
főtéren át a Kerekerdőig vonulnak. Az itt felállított nyári
színpadon a szervező iskola táncosai, a helybéli szász
néptánccsoportok, a vendégcsoportok, a művelődési ház
román és magyar néptánccsoportjai, a Doina Mureşului és
a Vadrózsák lép közönség elé.

Új munkapontot nyit a Diakónia
A Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiók-
szervezete május 12-én, vasárnap újabb munkapontot nyit
Maroskeresztúron. Az ünnepi megnyitó 15 órakor kezdődik
a maroskeresztúri Református Központban. Istentiszteletet
tart nt. Kántor Csaba református püspökhelyettes, a DKA
országos elnöke. Az egybegyűlteket nt. Rácz Sándor re-
formátus lelkipásztor is köszönti, továbbá beszédet mond
dr. Hegedűs Lajos, a DKA országos ügyvezető igazgatója,
Kovács Edit polgármester, nt. Kovács István, az EREK di-
akóniai előadó-tanácsosa. A Diakónia Keresztyén Alapít-
vány munkáját Ábrám Noémi, a marosvásárhelyi
fiókszervezet ügyvezető igazgatója ismerteti, szaval István
Aszalos Szidónia. A római katolikus templom udvarán fel-
avatandó székhelyre áldást mond Kovács Péter római ka-
tolikus plébános. 

Jogi tanácsadás
Május 8-án, ma délután 4 órától szerkesztőségünk maros-
vásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén,
a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizető-
inknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük,
hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által mű-
ködtetett Nagyinet program résztvevői számára június 14–
15-én a Kazán-szoroshoz és a Bigér-vízeséshez
szerveznek kirándulást. A jelenlevők ellátogatnak Ocnele
Mari-ba, és megtekintik az Isten hídját, amely Románia leg-
nagyobb természetes hídja. Érdeklődni, feliratkozni Illyés
Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, il-
letve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Gyalogosgázolás
Hétfőn este Marosvásárhelyen, az 1989. December 22.
úton egy 51 éves régeni gépkocsivezető elütött egy 28
éves kovásznai nőt, amint szabályosan próbált átkelni az
úton. A nő enyhe sérülést szenvedett. Az ügyben rendőr-
ségi kivizsgálás indult.

Nemzetközi körözöttet fogtak el
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűncselekményeket
vizsgáló osztálya a román rendőrség keretében működő
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ támogatá-
sával május 6-án, hétfőn azonosította azt a 49 éves, kó-
ródszentmártoni férfit, aki ellen rablás elkövetése miatt
európai letartóztatási parancs volt érvényben. Az illető ellen
2016. október 6-án az olasz hatóságok adtak ki nemzetközi
körözést. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma MIHÁLY, 
holnap GERGELY napja.
GERGELY: magyar férfinév,
a görög Grégoriosz név latin
Gregorius formájának a Gre-
gor rövidüléséből alakult ki. 
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XXVIII. Szabédi-napok
Május 11-én, szombaton Kolozsváron, 12-én, vasárnap
pedig Szabédon tartják meg Otthonosság – Idegenség
címmel a 28. Szabédi-napokat. A vasárnapi szabédi ren-
dezvény délelőtt 11 órakor ünnepi istentisztelettel kezdő-
dik, igét hirdet Jenei Sándor unitárius lelkész. Ezt
követően a Szabédi László-emlékszobában Ábrám Zol-
tán, az EMKE alelnöke, Bartha Katalin és Vetési László
mond köszöntőt. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület szervezte rendezvény támogatója a Communitas
Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap.

Konferencia 
a sóvidéki lázadásról
Száz éve volt a sóvidéki lázadás címmel történelmi konfe-
renciát tartanak május 8-án, ma 17 órai kezdettel a szová-
tai Szeifert Hotelben, 9-én, csütörtökön pedig, szintén 17
órától Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota kistermében. A
Vásárhelyi Székely Kaszinó szervezte konferencia véd-
nöke Pál-Antal Sándor akadémikus, előadók: Csiki Zoltán,
Szekeres Lukács Sándor, Gáspár Sándor, Engi Albert. A
rendezvényre a belépés mindkét helyszínen díjtalan. A
szovátai konferenciát 19 órától Seprődi József borbemu-
tatója követi, melyre a belépő 25 lej. 

RENDEZVÉNYEK

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

Marosvásárhely legnagyobb jótékonysági eseménye
Huszonegy projekt várja a támogatóit

Menyhárt Borbála



A schengeni csatlakozás feltételeit már nyolc éve
teljesítette országunk, ezért egyértelmű, hogy ket-
tős mércét alkalmaz az Európai Unió akkor, amikor
tovább halasztja Románia csatlakozását az övezet-
hez – nyilatkozta Winkler Gyula EP-képviselőjelölt,
amikor Bihar megyei körútja alkalmából Pásztor
Sándorral, a Bihar Megyei Tanács elnökével és
Szabó Józseffel, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető
alelnökével Bors községbe és a biharfélegyházi ha-
tárátkelőhöz is ellátogatott. 

Az EP-képviselőjelölt kijelentette, a csatlakozás hiánya a
teljes országot és különösen a határövezetet érinti hátrányosan.
Felidézte: eredetileg a schengeni csatlakozás technikai felté-
telektől függött, amelyeket mind Románia, mind Bulgária ma-
radéktalanul teljesített. Elkészült a határátkelők informatikai
rendszere, amely lehetővé teszi a határt átlépő személyek teljes
körű azonosítását, a rendőrség által körözöttek kiszűrését, és
a vámrendszer is kiépült. „Közel egy évtizede politikai termé-
szetű feltételekkel akadályozzák a két ország schengeni csat-
lakozását, ezeket rendre fogalmazták meg a nyugati
tagállamok akkor, amikor indokolni kellett a sorozatos halasz-
tásokat” – nyilatkozta Winkler Gyula.

Elmondta, a határ menti övezet gazdasági szempontból

többletlehetőségeket kínál a határ két oldalán fekvő szomszé-
dos településeknek, ezeket a lehetőségeket a csatlakozás el-
maradása miatt lehetetlen kiaknázni. Ez pedig napi szinten
pénzben mérhető veszteséggel jár Bihar megyében is.

„Itt a legaktuálisabb az az RMDSZ által következetesen
szorgalmazott cél, hogy a schengeni csatlakozás megtörténjen.
A határmentiség azt jelenti, hogy határon átívelő kezdeménye-
zések, közös projektek jöhetnek létre a RO-HU operatív prog-
ram keretében, amely lehetővé teszi az érintett közösségek
fejlődését. Bihar megyében három olyan közúti határátkelő lé-
tezik, amelyet Magyarország és Románia EU-s projektekből
hozott létre, azonban ezek a schengeni csatlakozás hiányában
nem használhatók” – hangsúlyozta a politikus. 

Winkler Gyula Bihar megyei látogatása alkalmából több
olyan helyszínt is meglátogatott, ahol az elmúlt években EU-
s forrásokból tudtak fejleszteni a helyiek. Elmondta, fontos
arról beszélni, hogy mit hozott az EU a Partiumnak, és a
többi határ menti övezetnek, de arról is beszélni kell, hogy
mi az, amit nem hozott: elsősorban a kisebbségügyi szabá-
lyozások területén nem történtek meg a várt lépések. „Ezért
minden eddiginél fontosabb a május 26-i EP-választás,
amely a jövőbeli lehetőségeinket határozza meg” – mondta
Winkler. (közlemény)
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Módosítaná a kormány 
a referendumtörvényt

Viorica Dăncilă miniszterelnök kedden bejelentette,
szerdán a szociálliberális kabinet sürgősségi kor-
mányrendelettel módosítja a választási törvényt, mi-
után az Állandó Választási Hatóság (AEP)
módosításokat kért a május 26-ai népszavazás és
európai parlamenti választás miatt. Arra a kérdésre,
hogy lesznek-e a rendeletben olyan előírások, ame-
lyek megtiltják többek között az államelnöknek, hogy
aktívan részt vegyen a referendum kampányában,
Dăncilă közölte: „én nem láttam a szöveget. Most
veszek sorra minden jogszabályt, és megnézzük, mi
a végső forma. A jogszabályt a holnapi kormányülé-
sen el kell fogadni”. (Mediafax)

Mérséklődik 
a gazdasági növekedés

Európa gazdasági növekedése, noha mérsékeltebb
ütemben, immáron hetedik éve tovább folytatódik
2019-ben, a GDP várhatóan minden uniós tagállam-
ban növekedni fog – közölte Pierre Moscovici, az
Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi biztosa
Brüsszelben, az uniós bizottság kedden közzétett ta-
vaszi gazdasági előrejelzését ismertetve. Moscovici
elmondta, a globális bizonytalanságok továbbra is
kedvezőtlen hatást gyakorolnak az európai gazda-
ságra, az egyes tagországok gazdaságának eddigi
dinamikája, előremutató eredménye azonban segíti
az egész európai gazdaságot. Jövőre várhatóan újra
lendületbe jön a gazdasági növekedés – közölte.
(MTI)

Jogerősen öt év börtönre ítélték
az adóhatóság volt elnökét

Jogerősen öt év szabadságvesztésre ítélték Sorin
Blejnart, az Adó- és Pénzügyi Hivatal volt elnökét,
akit befolyással való üzérkedés miatt találtak vétkes-
nek – közölte kedden a bukaresti ítélőtábla. Első
fokon a bukaresti törvényszék 6 év szabadságvesz-
tésre ítélte Blejnart. A fellebbezés során a volt tiszt-
ségviselő a felmentését kérte, végül az ítélőtábla egy
évvel csökkentette a rá kiszabott börtönbüntetést.
Blejnar 2009 és 2012 között volt az adóhatóság el-
nöke. 2016-ban emelt vádat ellene a korrupcióelle-
nes ügyészség, amely szerint az adóhatóság
elnökeként befolyással való üzérkedés bűncselek-
ményét követte el 2011-ben, amikor az általa veze-
tett intézmény egy közbeszerzési eljárást indított,
egy üzletembertől pedig a szerződés 20 százaléká-
nak megfelelő összegű kenőpénzt fogadott el, cse-
rében azért, hogy az illető cége kapja meg az állami
megrendelést. A vádhatóság szerint 2011 novem-
bere és 2012 januárja között az adóhatóság volt el-
nöke és annak beosztottja összesen 13,1 millió lej
kenőpénzt kapott, az összeg jelentős része, 12,5
millió lej Blejnarhoz került. (MTI)

Félméteres friss hó 
a Bucsecs-fennsíkon

Tegnap legalább 40 centiméteres hó hullott a Bu-
csecs-fennsíkon, a hóréteg vastagsága néhol eléri
az 50 centimétert is. Hóvihar volt, így a hegyimentők
azt tanácsolták a turistáknak, hogy most ne menje-
nek a hegyekbe. Radu Manta, az Omu-csúcsnál ki-
alakított hegyimentő szolgálat vezetője is arról
számolt be, hogy mínusz 6 Celsius-fok volt a hőmér-
séklet a hegyen. A mostani havazás előtt az Omun
112 centiméteres hó volt. „Havazott az éjszaka is,
de havazik most is. Előbb havas eső volt, ami 
hóvá alakult. Az elmúlt 24 órában 20,2 liter 
csapadék hullott” – részletezte az illetékes. 
(Mediafax)

van a jegybanknak. Ez annyit tesz, hogy a politikum
adott esetben az eddiginél is komolyabb nyomást he-
lyezhet az intézményre annak érdekében, hogy a hitel-
kamatokat minél alacsonyabban igyekezzen tartani.
Ugyanazt játsszák, csak más eszközökkel, mint jó évti-
zeddel korábban, a nagy évezred eleji válság előtt, ami-
kor a jelenlegi koalíció liberális pártjának az elnöke
volt a kisebbségi kormány miniszterelnöke, és a szoci-
áldemokraták ellenzékből támogatták. Szintúgy „dübör-
gött” a gazdaság, mint most, és személyi igazolvány
felmutatására dobták a hiteleket a fogyasztók után.
Aztán amikor jött a krízis, akkor ezek a vitézek már nem
kértek a kormányzásból, másnak kellett utánuk takarí-
tani. A személyi igazolványra kapott kölcsönből vett ja-
vakat meg sok klienstől a végrehajtó vitte. És mivel
egyik párt sem tanult annyit a válságból, hogy értelme-
sebb gazdaságpolitikát tudnának folytatni, mint a hite-
lezésen alapuló fogyasztás által táplált „bővülés”
lufijának pumpálása, két választási esztendőnek az ilyen
és ehhez hasonló fegyvertényei megáshatják az alapját
egy újabb krízisnek.

Mutatók csapdája
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világEP-választások 2019
Winkler: gazdasági és közösségi célkitűzés 

a mielőbbi schengeni csatlakozás

A kormány vezető erejét képező PSD jelöltjeit vá-
lasztotta alkotmánybírónak kedden a parlament
mindkét háza.

A szenátus Cristian Deliorgát, a konstancai ítélőtábla bíráját,
a képviselőház pedig Gheorghe Stant, az igazságszolgáltatás
szereplőinek bűncselekményeit kivizsgáló újonnan alakult
speciális ügyészség (SIIJ) vezetőjét szavazta meg alkotmány-
bírónak.

Az ellenzéki média szerint a testület részleges megújítása
feszültséget okozott a szociálliberális kormánykoalícióban,
mivel a kisebbik kormánypárt, a Călin Popescu Tăriceanu sze-
nátusi házelnök által vezetett liberális ALDE azt remélte, hogy
ő nevesítheti a szenátus által kinevezett alkotmánybírót. A sze-
nátusban azonban a PSD-nek az ALDE nélkül is többsége van,
így végül keresztülvitte akaratát.

A kilenctagú alkotmánybíróság tagjait a kétkamarás parla-
ment szenátusa, illetve képviselőháza, valamint az elnöki hi-
vatal nevezi ki. Az alkotmánybírák mandátuma kilencéves, a
testület háromévente részlegesen megújul, amikor mindhárom
intézmény új tisztségviselőt nevez ki a lejárt mandátumú al-
kotmánybírák helyére.

Klaus Iohannis államfő tavaly nyáron lemondott volt elnöki
tanácsadóját, Simina Tănăsescu alkotmányjogászt nevezte ki
június 9-i hatállyal alkotmánybírónak.

Az alkotmánybíróság nem az igazságszolgáltatás része,
hanem a parlament, a kormány és a helyhatóságok által hozott
jogszabályok felett gyakorol alkotmányossági kontrollt, és
gyakran a törvényhozás harmadik kamarájaként emlegetik.

Mivel határozatai megfellebbezhetetlenek, az alkotmánybí-
róság számos nagy horderejű politikai vitát döntött el az utóbbi
években. Egyebek mellett az alkotmánybíróság érvénytelení-
tette azt a népszavazást, amelyet 2012-ben Traian Băsescu ak-
kori államfő leváltásáról rendeztek, tavaly pedig a taláros
testület döntése kényszerítette Klaus Iohannis államfőt arra,
hogy leváltsa a kormányoldal által bírált Laura Codruţa Kö-
vesi korrupcióellenes főügyészt.

Bár az alkotmánybírák elvileg mindenféle politikai befo-
lyástól függetlenül döntenek, a sajtó azt feltételezi, hogy annak
a politikai tábornak kedveznek, amelyiknek kinevezésüket kö-
szönhetik. Ennek a logikának az alapján azt feltételezik, hogy
júniustól megerősödik a PSD befolyása az alkotmánybíró-
ságra. (MTI)

Három új alkotmánybírót nevezett ki a parlament 
és az államfő

Az erdélyi magyar pártok bejelen-
tették kedden, hogy összefognak
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
által elindított, nemzeti régiókról
szóló polgári kezdeményezés si-
kere érdekében.

Erről Izsák Balázs SZNT-elnök, Mezei
János, a Magyar Polgári Párt (MPP) el-
nöke, Csomortányi István, az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) elnöke és Ko-
rodi Attila, a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi
frakcióvezetője számolt be
azon a Makfalván tartott sajtótájékozta-
tón, amelyet a polgári kezdeményezés
hivatalos bejegyzése alkalmából tartot-
tak. Amint elhangzott, e naptól számítva
egy év áll rendelkezésre az egymillió eu-
rópai támogató aláírás összegyűjtésére,
a tényleges aláírásgyűjtést a hét végén
tartandó makfalvi Székely majálison
kezdik el.

Mindhárom párt apparátusának teljes
bevetését vállalta, az RMDSZ képvise-
lője 200-250 ezer aláírás összegyűjtését
ígérte.

Amint Izsák Balázs idézte, az SZNT
állandó bizottsága 2012-ben Makfalván
fogadta el a nemzeti régiókról szóló pol-
gári kezdeményezés szövegét, és itt in-
dítják az aláírásgyűjtést is. Hozzátette: a
marosszéki településen a hét végén tar-
tandó Székely majálison egyelőre a papír
alapú aláírásgyűjtés kezdődik el, és re-
ményei szerint egy hónap alatt sikerül
megteremteni az online aláírásgyűjtés el-
indításának a műszaki feltételeit.

Az SZNT elnöke abbeli reményét fo-
galmazta meg, hogy az egyéves aláírás-
gyűjtési folyamat megerősíti az európai
etnoregionális mozgalmakat. Elmagya-
rázta: az etnoregionalizmus alatt azt érti,
amikor egy tájegység és az illető tájegy-
ségen többséget alkotó nemzeti közösség
érdekei egybeesnek, és létezik egy erős
politikai akarat arra, hogy kifejezzék
ezeket az érdekeket.

A közösségi vezető szerint az államok
sok esetben szemben állnak az etnoregi-
onalista mozgalmakkal, pedig a globalizá-
ció kihívásai miatt az államoknak és a
régióknak szövetségeseknek kell lenniük.

Korodi Attila felszólalásában azt
hangsúlyozta, hogy az RMDSZ által el-
indított Minority SafePack európai pol-
gári kezdeményezés és a nemzeti
régiókról szóló polgári kezdeményezés
kiegészítik egymást. Hozzátette: az
RMDSZ a kezdetektől támogatta az
SZNT polgári kezdeményezését is, ezért
vett részt a kezdeményezés polgári bi-
zottságában. A frakcióvezető bejelen-
tette: az RMDSZ az őszi hónapokban lát
neki az aláírásgyűjtésnek, és év végéig
összegyűjti a vállalt  200-250 ezer alá-
írást.

Csomortányi István EMNP-elnök el-
mondta: pártja az aláírásgyűjtés mellett
az európai szövetségesek mozgósítását
vállalta. Mint felidézte: Szilágyi Zsolt
korábbi pártelnök kezdeményezésére az
Európai Szabad Szövetség (EFA) már
határozatot fogadott el a kezdeményezés
támogatásáról.

Mezei János, a Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöke azt ígérte: pártja részt vesz
az aláírásgyűjtésben, és minden tőle tel-
hetőt megtesz a kezdeményezés sikeré-
ért. Úgy vélekedett, hogy a polgári
kezdeményezés egy lehetőség arra, hogy
Székelyföld „feltegye magát a térképre”,
és erősebb kontúrt kapjon.

A nemzeti régiókra vonatkozó európai
polgári kezdeményezés beterjesztői azt
javasolták, hogy kohéziós politikájában
az EU kezelje kiemelt figyelemmel azo-
kat a régiókat, amelyeket nemzeti, etni-
kai, kulturális, vallási, nyelvi sajá-
tosságok különböztetnek meg az őket
körülvevő régióktól.

Az Európai Bizottság 2013 júliusában
úgy ítélte meg, hogy a javasolt szabályo-
zás nyilvánvalóan nem tartozik az EU
hatáskörébe, ezért nem jegyezte be a
kezdeményezést. A bizottság elutasító
határozatát az SZNT elnöke és külügyi
megbízottja: Izsák Balázs és Dabis Attila
támadta meg az EU luxembourgi bírósá-
gán. A perbe Románia, Szlovákia és Gö-
rögország az EB oldalán, Magyarország
pedig a kezdeményezők oldalán avatko-
zott be. A 2016 májusában kimondott el-
sőfokú ítélet még az EB-nek kedvezett,
de a fellebbezés nyomán a bíróság 2019.
március 7-én megsemmisítette a bejegy-
zést elutasító EB-határozatot. A kezde-
ményezőknek 2020. május 6-ig kell
összegyűjteniük az EU legkevesebb egy-
millió polgárának a támogató aláírását.
(MTI)

Összefognak az erdélyi magyar pártok a nemzeti 
régiókról szóló polgári kezdeményezés sikeréért
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Népi kultúra, gasztronómia, szórakozás
Rengeteg fesztivál volt Szovátán

Kettős ünnep helyszíne volt
május 6-án, hétfőn a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum – Re-
formátus Kollégium dísz-
terme, ahol Bolyai Farkas
székfoglaló beszédének a
215. évfordulójára emlékez-
tek. A Schola Particula 1557 –
Bolyai 2000 Öregdiákok Ba-
ráti Köre szervezésében ün-
nepi beszédekkel, műsorral és
egy mutatós fotóalbummal
köszöntötték Márkos Ferencet,
az iskola hajdani diákját, test-
nevelő tanárát, az Egyesült
Államokban élő elismert fes-
tőt, a tanári arcképcsarnok al-
kotóját, aki ezúttal is két
portrét hozott ajándékba.

Csáky Károly, a Baráti Kör veze-
tőségének tagja a ballagási ének, a
Gaudeamus igitur kezdő szavaival
köszöntötte a megjelenteket és haj-
dani iskolatársát, aki végzős diák-
ként 66 évvel ezelőtt lépett ki az
iskola kapuján. Sportolóként, tanár-
ként, edzőként jelentős hazai karri-
ert befutva kényszerű kitelepedését
követően mind a sportban, mind a
festészetben hírnevet, elismerést
szerzett az Egyesült Államokban is.
Beszédében Csáky Károly az ünne-
pelt szülőhelye iránti szeretetét
emelte ki, amely az önzetlen aján-
dékozás örömével évről évre újra
elindítja Amerikából Marosvásár-
hely és volt iskolája felé. 

Matematikusként büszke arra,
hogy minden évben öregdiákok, ta-
nárok, diákok szép számban gyűl-
nek össze, hogy megemlékezzenek
Bolyai Farkas székfoglaló beszé-
déről, amely új korszak kezdete volt
a Református Kollégium életében –

mondta Mátéfi Isván, a Bolyai is-
kola igazgatója. A Református Egy-
ház tanügyeket intéző
Főkonziszóriuma 1804-ben dön-
tötte el, hogy a filozófiától külön-
váltan kell tanítani a matematikát, a
fizikát és a kémiát. A sorsnak kö-
szönhető, hogy az újonnan szerve-
zett tanszékre a 29 éves fiatal
professzor, Bolyai Farkas kapott
meghívást, aki a göttingai egyete-
men tanult, és a kor legjobb mate-
matikusaival volt állandó
kapcsolatban. 48 éves pályafutása
alatt tanári teendői mellett sok tudo-
mányos dolgozatot írt, amiért 1832-
ben a Magyar Tudós Társaság
levelező tagjává választotta, és
abban az évben jelent meg legran-
gosabb műve, a Tentamen, a mate-
matika alapjait tartalmazó
gondolataival. Példája arra ösztönzi
az utódokat, hogy a kötelező felada-
tok elvégzése mellett áldozatos
munkával kell keresni a szépet és az
újat – hangsúlyozta Mátéfi István.
A továbbiakban köszönetet mondott
Márkos Ferencnek, hogy évről évre
részt vesz az öregdiákok rendezvé-
nyén, valamint a Bolyai család tag-
jairól és az iskola tanárairól festett
portrékért. 

Benedek Zsolt, a Református
Kollégium igazgatója a két új fest-
ményt értékelte, amelyek a magyar
kultúrtörténet jelentős személyisé-
geit ábrázolják. Íme, egy új szolga
– idézte a székfoglaló beszédben el-
hangzott kijelentést, és a magyarság
szolgálatának a felvállalására bizta-
tott, amire a messzi távolból mutat
példát Márkos Ferenc is. 

Bolyai Farkas sokáig elveszett-
nek hitt székfoglaló beszédének vi-

szontagságos útjáról számolt be
prof. dr. Weszely Tibor Bolyai-ku-
tató öregdiák, aki bevallása szerint
szilánkokat próbált kiragadni a ma-
gasröptű és filozófiai mélységű be-
szédből, amely a nyolc nyelvet
ismerő polihisztor rendkívüli mű-
veltségét tanúsítja. A beszéd elve-
szettnek hitt kéziratát 1917-ben
találták meg Aranka György Erdé-
lyi Magyar Nyelvmívelő Társaságá-
nak kolozsvári iratai között. 

Kirsch Attila, a Baráti Kör elnöke
a köszöneten túl ismertette a két
újonnan adományozott festményen
ábrázolt személyiségek életútját, a
dr. Gecse Dániel orvosét, aki va-
gyonát az emberszereteti intézetnek
nevezett alapítványára hagyta, va-
lamint a nemzeti himnusz szerzőjé-
nek, Kölcsey Ferencnek a pályáját.
Majd bejelentette, hogy a baráti kör
vezetősége egy meglepetést, egy
fényképalbumot készített Márkos
Ferencnek. Az albumban az ünne-
pelt életútját a Magos György által
összegyűjtött és szerkesztett anyag
alapján Buksa Éva-Mária foglalta
össze, és Csáky Károly 2018. évi

köszöntője olvasható. Ezt követik a
tanári arcképcsarnok képei, a Bo-
lyai család tagjairól, az iskola
híres tanárairól, igazgatóiról fes-
tett portrék. Ezekről a művészi
fotót Sólyom Sándor készítette, az
albumot Sólyom László szerkesz-
tette, a kiadvány kiemelt anyagi
támogatói dr. Weszely Tibor pro-
fesszor, Magos Méta és Magos
György. 

Márkos Ferenc tiszteletére az is-
kola diákjai mezőségi táncot és Bo-
lyai Farkas egyetemi éveiről szóló
jelenetet adtak elő, majd a portrék
alkotója dedikálta az albumot. 
(bodolai)

Bolyai Farkasra emlékeztek 
Album készült Márkos Ferenc tanárportréiból

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Szeben felé jövet elveszett a követ. Nem a Kányádi által
megregélt török, az régebb keltett meghökkenést rejtélyes ese-
tével, és nem ott, hanem Enyed tájékán. Bár ha belegondolunk,
nem is lenne nagy eltájolódás, elvégre egy az út ide is, oda is,
pláne, ha egy irányból indulnak. De mit keressen egy ankarai
diplomata a nagyszebeni EU-csúcson?! Volna mit, elvégre or-
szága régóta szeretne csatlakozni a jelenlegi tagokhoz, de ez
még ma sem sima ügy. De mi sima manapság? Az út maga sem
az a Szebenbe tartó autópályák, pályatervek és tervtelenségek,
megvalósult és megvalósulatlan jelentések, álló és mozgó épít-
kezések kibogozhatatlan útvesztőjében. Ha az ember északnyu-
gatról megy az egykorvolt szászok városa felé, már éppen
Enyednél eltűnhet a süllyesztőben. Nem a jó bor miatt, noha
az is lehet elterelő tényező, hanem azért, mert ott ér véget a
sztráda, és akinek nem erőssége a tájékozódás, az a végső kör-
forgalomnál zavarba jöhet, könnyen eltévesztheti az irányt. Aki
meg dél felől közelíti meg a „johannita” fellegvárat, annál
még nagyobb a tévedések, eltévelyedések lehetősége. Maga a
honi főnéni is panaszkodott a napokban amiatt, hogy nem tud,
illetve nehezen képes eljutni a summitra. Pedig őt többnyire
karhatalmi felvezetés is segíti. Mostanában különben úgy
tűnik, kezd elege lenni az egészből, zavarja, hogy ő ül a kor-
mánynál, de mások határozzák meg, hol, hogyan és merre ha-
ladjon. Sajnos visszaút nincsen, menet közben pedig veszélyes
kiszállni.

Visszatérve a követre, úgy gondolom, hogy kacsa az egész,
hamis sajtóhír, a napjainkban oly gyakori fake news, amilyet
szenzációínséges időkben sűrűn költenek a bulvárlapok mun-
katársai, vagyis álhírrel kezdtem, nem veszett el senki. Persze
ezt is felelőtlenség így kijelenteni, megtörténhet, hogy mire a
nap újra felkel, és eljut önökhöz a lap, már bottal üthetik va-
lamelyik hivatalosság nyomát. Ilyen nagy horderejű összejö-
veteleken mindenre és főleg mindenkire rendkívüli módon kell
vigyázni. Ki hova megy, kivel és miről beszél, kinek mit nyilat-
kozik, millió-egy ilyen dolog nehezíti meg a háttéremberek dol-
gát. Nagyszebenben például kockázatos a Hazugok hídjára
menni. Ha ezt egy vezető politikus nem tudja, és önfeledten
odatéved, erősen megjárhatja. Olyat mond netalán, amitől a
gyönyörű, ám makrancos öntöttvas függőhíd különös hangok-
kal tudatja, nem hisz a megszólaló kijelentésének igazságtar-
talmában. Volt már úgy, nyilván csak a múltban, hogy a híd
ájulásra késztette a nagyotmondót. Nem szép persze részemről,
hogy ezt szóba hozom, hisz tudjuk, a politikusok sosem hazud-
nak. És holnap, az Európai Tanács informális találkozóján,
ahol uniós állam- és kormányfők találkoznak, tanácskoznak és
vetítik előre a fényes jövőt, senki sem fogja meghazudtolni ön-
magát. (N.M.K.)

Erről jut eszembe
Hagyományteremtő és hagyo-
mányőrző céllal szerveztek múlt
szombaton népzenei fesztivált
Szovátán. A magánkezdeménye-
zés számos területre kiterjedne
a jövőben.

Hiánypótló kezdeményezésként in-
dult útjára a Rengeteg nevű fesztivál,
amellyel az a cél, hogy erősítsék az er-
délyi és az anyaországi magyarok kö-
zötti kapcsolatot, és közösséget
építsenek. Vendégelőadó a magyaror-
szági Góbé zenekar volt. A rendez-
vényre nemcsak az együttes érkezett a
sóvidéki fürdővárosba, hanem számos
anyaországi érdeklődő is.
Egész napos tanulás, szórakozás

A szombat délelőtti megnyitón gróf
Sándor Béla kezdeményező köszön-
tötte a vendégeket. Ezután Tőkés Lóránt
táncoktató tartott előadást a Felső-Nyá-
rádmentéről mint néprajzi tájegységről,
annak tánc- és énekkultúrájáról, népze-
nei felfedezéséről és Bartók Béla itteni
gyűjtőkörútjairól, majd Samu Imola az
adott vidék népdalkincséből tanított né-
hány darabot a hallgatóságnak. Az
amúgy autentikus népzenét játszó bu-
dapesti Góbé zenekar nemcsak az elő-
adások zenei anyagát biztosította,
hanem vállalta a hangszeroktatást is: a
hegedű, brácsa, bőgők kedvelői szerez-
hettek hasznos ismereteket a szakma ki-
váló ismerőitől. Ebéd után a közeli
sósziklák és a Medve-tó környékén
kapcsolódhattak ki a résztvevők, ezt kö-
vetően a kelementelki Orbán-pincészet
borait kóstolhatták meg, este pedig
ismét a Góbé „vette át a szót”, népzenei
koncertet mutatva be, majd a résztve-
vők és a néptáncosok felső-nyárádmenti
zenére rophatták a táncot Tőkés Lóránt
és felesége irányításával.

Az itthoniaknak is tetszett
Mint minden kezdeményezés, ez is

nehezen indult, hiszen a Sóvidék még
nem rendelkezik akkora táncházas tö-
meggel, hogy megteljen a helyszín.
Ebből is tanulni kell, a szervezőknek
figyelniük kell a résztvevők megmoz-
gatására – véli az amúgy elégedetten
nyilatkozó Tőkés Lóránt, aki szerint
nagyon értékelendő ez a kezdeménye-
zés, amelyet a jövőben csak bővíteni
lehet. „Ilyen csapattal és zenekarral
öröm volt együtt dolgozni” – fogal-
mazta meg tapasztalatát a táncos
lábú csókfalvi lelkész. Nagyra érté-
kelte a Góbé zenekart, amely úgy
tudja a népzenét különböző zenei
műfajokkal is ötvözni, hogy élvez-
hető legyen a szélesebb közönség
számára is.

A szervezők a szovátai Sirülők
néptánccsoportot is meghívták a ren-
dezvényre. Kiss Enikő csoportvezető
a délelőtti előadáson és népdaltanulá-
son vett részt, ezt a többnyire buda-
pestiekből álló közönség is nagyon
élvezte. Délutánra már a helyiek is
bekapcsolódtak, a táncosok a kon-
certre és az esti táncházba jöttek el.
„A Góbé zenekar koncertje érdekes
volt, mivel újszerű műfajt játszanak,
a népzenét pop- és rockelemekkel
dolgozzák fel. Én magam inkább ked-
velem az autentikus népzenét, de el-
mondásuk szerint Pesten nagy sikere
van, ezzel a műfajjal közelebb tudják
vinni az olyan fiatalokhoz is a népze-
nét, akik egyébként idegenkednek
tőle. Úgy vélem, színvonalas rendez-
vény volt, érdemes hagyományt terem-
teni belőle, összehangolni a helyi
erőkkel, kezdeményezésekkel” –
mondta el lapunknak Kiss Enikő, aki
szerint a szovátai és erdőszentgyörgyi
néptáncos fiatalok és felnőttek emelték

a táncház hangulatát, a budapestiek
többnyire csak az oktatásba kapcsolód-
tak be.
Lesz folytatása

Sándor Béla a Népújságnak azt nyi-
latkozta: elégedett a programokkal és
a résztvevők számát illetően. „Csak
így tovább, és jövőre még sikeresebb
lesz” – ígéri már most a főszervező,
aki állandó éves programmá tenné a
népzenei fesztivált. A tervezett számos
programból idén  egyetemi hallgatókat
megcélzó színháztábort is szerveznek,
amelyet néhány színpadi előadással is
színesítenének. A napokban újabb tár-
gyalások folynak ez ügyben, és talán
egy vívóverseny is bekerül az idei nap-
tárba, az őszre egy népballadai rendez-
vény is szóba jöhet, de az irányban
még gyerekcipőben járnak a szerve-
zéssel – vallotta be a kezdeményező.
Sándor Béla az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban született, jelenleg Budapes-
ten él. A közösségi életben való
részvétel amolyan családi hagyomány-
nak is számít náluk, így természetes
volt számára, hogy a visszaszerzett
szovátai családi villát felújítják és ren-
dezvényhelyszínné alakítják. 

Sándor Béla annak a Sándor János-
nak a dédunokája, aki a 19. század
végén és a 20. század elején jelentős
politikai közszereplő volt, a Kis-Kü-
küllő, majd Maros-Torda vármegye fő-
ispánja, 1903–1905 között a
belügyminisztérium politikai államtit-
kára, 1913–1917 között a második
Tisza-kormány belügyminisztere volt.
Elsők között figyelt fel a Medve-tó
egyedi környezetére, 1902-ben saját
villát építtetett Szovátán. Példáját sok
más budapesti és bukaresti előkelő
család követte, és ezzel fellendült a
nyaraló- és fürdőturizmus a települé-
sen.

Gligor Róbert László



E lső látásra azt hittem róla, édes-
anya. Úgy tartotta az ölében a más-
fél éves, barna kisfiút, és olyan féltő

gonddal csitította, amikor az apróság le-
szállni vágyva vaszkalódni kezdett, mintha a
sajátja lenne. Tulajdonképpen az is volt: az
öccse. 

Felnőttesen szép arca, nőies alakja té-
veszthetett meg, azért hittem az alig tizen-
négy éves lányról, hogy már a húszat is
eltöltötte. Éjszaka költöztek be családjával a
földszinti tömbházlakásba. Nagy kartondo-
bozokban hozták addigi életüket. Csak a fal-
tól falig érő, színes szőnyegeket nem
csomagolták be, az álmatlanságban szen-
vedő szomszédok azokat egyenként végigcso-
dálhatták. A bejárati ajtót kitámasztva, bátor
derűvel vonultak be a négyszögletű térbe,
mint akik végre hazaérkeztek. 

Az alacsony, fiatal nőről, aki a borostás
férfival cipekedett, azt hittem, az apróságot
ölben tartó lány testvére. Pár nap múlva
azonban kiderült, hogy ismét tévedtem.

– Anyuval olyanok vagyunk, mint a barát-
nők. Csak tizenöt év korkülönbség van köz-
tünk, biztos ezért ilyen közeli a kapcsolatunk.
Sohasem parancsolgat nekem, mindent meg
tudunk beszélni, és tiszteletben tartjuk egy-
más döntéseit – mondta Jessica megismer-
kedésünkkor. 

– Korábban hol laktatok? – kérdeztem.
– A város másik végén, egy garzonban.

Kinőttük – kacagott fel kislányosan, aztán
komolyabb hangon folytatta: – Akkor kezdett
szűk lenni, amikor anyu hazajött a szülészet-

ről Rómeóval. Hónapokig vadásztuk a kiadó
lakásokat, amíg egy újsághirdetésben erre
rátaláltunk. A tulajdonos először azt mondta,
sok a jelentkező, még meg kell gondolja,
kinek adja ki, de aztán minket választott.
Igaz, kicsit több a bér, mint a korábbi helyen,
de pár hónapja anyu is visszament dolgozni,
így kibogozzuk valahogy.

– Mivel foglalkoznak a szüleid?
– Apu egy építkezési

cégnél dolgozik, anyu
egy nonstopban (sz.
m.: éjjel-nappali bolt-
ban) elárusító. A te-
sómra én vigyázok a
legtöbbet, amikor aput a főnöke külföldi
munkára küldi, és anyu éjszakás, egyedül va-
gyok otthon a kicsivel. De nincs gond, meg-
etetem, elaltatom. „Elvagyunk”. Igaz, a régi
lakásunkban egyszer nagyon megijedtem.
Valamikor éjfél után arra ébredtem, hogy va-
laki kilincseli a bejárati ajtót. Magamhoz
szorítottam Rómeót, és még a lélegzetemet is
megpróbáltam visszatartani. Másnap aztán
a fölöttünk lakó szomszédasszony, aki mindig
messziről bűzlött a pálinkaszagot leplező
erős kölnitől, megkérdezte, hogy nem ébresz-
tett-e fel minket az azelőtti éjszaka, mert
későn jött haza, és eltévesztette az ajtót.
Akkor megkönnyebbültem, de azóta, ha éj-
szakára kettesben maradunk az öcsémmel,
meg sem próbálok elaludni. Filmeket nézek,

skype-olok, őrzöm a házat. Csak másnap
rossz, ha iskolába kell menni.  

– Hányadik osztályba jársz?
– Mivel kiskoromban nagyon beteges vol-

tam, egy évvel később kezdtem az iskolát,
mint a velem egykorúak. Most hetedikes va-
gyok. Nem igazán szeretek suliba járni, nem
látom annyira értelmét. De a költözés miatt
a következő tanévtől átjövök az itteni isko-

lába, itt talán minden
jobb lesz. Már most sze-
reztem egy csomó új ba-
rátot, akik majd
osztálytársaim lesznek.
Valahogy a fiúkkal köny-

nyebben szót értek, lazábbak, belevalóbbak,
mint a lányok. Jókat szoktunk sétálni, beszél-
getni a környékbeli hajtányosokkal. Sokan
közülük járni is szeretnének velem, de nekem
már egy éve van barátom, és hűséges típus
vagyok.  

– Legszívesebben mivel töltöd a szabad-
időd?

– Imádok zenét hallgatni, táncolni. A hip-
hop a kedvencem. Még a reggeli takarítás
közben is gyakorolom a mozdulatokat. A ko-
rábbi lakásunkban sokszor fel is kopogott az
alattunk élő idős házaspár, időnként rendőr-
séggel is fenyegetőztek, pedig a csendórát
mindig betartottam. Mindenesetre jó, hogy
itt földszinten vagyunk. Amikor anyuék sza-
badok, gyakran jönnek hozzánk vendégek.

Nagy a család, segítjük egymást, amivel
lehet, ha elromlik valami a háznál, mindig
van, aki megjavítsa, hétvégenként pedig
együtt bulizunk.

– Hogyan képzeled el az életed felnőtt-
ként?

– Nagyon szeretem a kisgyermekeket, úgy-
hogy leginkább dadus lennék egy bölcsődé-
ben. Emellett még a fodrászat érdekel,
középiskolát is majd úgy választok, hogy ki-
tanulhassam ezt a szakmát. A barátnőim ha-
jával már most sokat kísérletezem, festeni,
kontyot készíteni is tudok, és általában elé-
gedettek az eredménnyel. – Pár perc gondol-
kodás után folytatta: – Saját gyermekeket is
szeretnék, legalább hármat. Anyu még tíz év
múlva is fiatal lesz, biztos besegít majd a ne-
velésükbe.  

Jó pár hónap eltelt a beszélgetésünk után.
Jessicával és szüleivel mindegyre összefutot-
tunk a lépcsőházban, amikor pedig nem ta-
lálkoztunk, hangos nevetésük vagy vitájuk
mindig megtalált, ha elhaladtam a lakásuk
előtt. Nemegyszer előfordult, hogy a lány
lépteim hallatára ajtót nyitott, csak azért,
hogy köszönhessen. Karácsonykor és szil-
veszterkor zenével töltötték meg a korábbi
ünnepekkor némán szendergő lépcsőházat.
Jó volt a közelükben élni. Ezért is bántott,
amikor egyik napról a másikra ismét bedo-
bozolták mindennapjaikat. Talán nem saját
akaratukból költöztek el, a tulajdonossal
nem tudtak megegyezni valamiben. Helyükre
komor, fegyelmezett albérlő költözött. A
csend.

Holnap, május kilencedikén
kezdetét veszi az idei Maros-
vásárhelyi Zenei Napok ren-
dezvénysorozat. Az egyik
legnagyobb múlttal rendel-
kező helyi kulturális fesztivált
immár a 49. alkalommal szer-
vezi meg a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia, a szemle
vendégművészei között pedig
rendszeresen szerepelnek
neves hazai és külföldi elő-
adók, karmesterek.

Az idei fesztivállal kapcsolatosan
kedd délelőtt a filharmónia igazga-
tója, Vasile Cazan tartott sajtótájé-
koztatót a Kultúrpalota
kistermében. A találkozón a zenei
napok programsorozatát ismertette,
kiemelve a szemle jelentősebb ese-
ményeit. Amint hallottuk, az idei
fesztivál keretében Marosvásár-
helyre érkezik többek között Fakh-
raddin Kerimov azeri karmester,
Florin Ionescu-Galaţi és Alexandru
Tomescu hegedűművész (utóbbi a
fesztivált is érintő Stradivarius 2019
nemzetközi hangversenykörút kere-
tében), Delphine Benhamou francia
hárfaművész, Eduard Kunz orosz
zongoraművész, Selmeczi György
magyarországi és Junping Qian
kínai karmesterek. Az elhangzó
szerzemények között lesz ritkán
hallott klasszikus (például Mozart
33. B-dúr szimfóniája), világszerte
ismert kompozíció (mint Berlioz
Fantasztikus szimfóniája) és kortárs
alkotás (Selmeczi György szerze-
ményei) is. A szimfonikus hangver-
senyeket és kamarazene-esteket
többek között olyan programpontok
színesítik, mint a világhírű Ale-
xandru Tomescu játéka az 1702-ben
készült és másfél millió euró érté-
kűre becsült Stradivarius (Elder-
Voicu) hegedűn, Eduard Kunz
szólókoncertje és vendégszereplése
a Berlioz halálának 150. évfordu-
lója alkalmából szervezett hangver-
senyen, avagy Selmeczi György
vokálszimfonikus szerzői estje. A
Kultúrpalota nagy- és kistermében
zajló XLIX. Marosvásárhelyi Zenei
Napok programját az alábbiakban
közöljük. 

Csütörtök, május 9., este 7 óra,

27. bérlet. Nagyterem. Rendkívüli
fesztiválnyitó szimfonikus hangver-
seny. Közreműködik Fakhraddin
Kerimov karmester (Azerbajdzsán)
és Fabiani Pricsina zongoraművész.
Műsoron: M.von Weber – Ünnepi
nyitány op. 59, W. A. Mozart – 21.
C-dúr zongoraverseny és I. Sztra-
vinszkij – A tündér csókja szvit.

Vasárnap, május 12., este 7 óra.
„Marosvásárhely fiatal tehetségei”
– szimfonikus hangverseny, nagyte-
rem. Közreműködik Remus Grama
karmester. Szólisták: Bíró Zsu-
zsanna (hárfa), Mărginean David
(ének), Ferenczi Balázs (fagott),
Moldovan Tamás (hegedű), Strău-
lea Darius (klarinét), Sípos Tamás
(hegedű), Pethő Rebeka (fuvola),
Benedek Balázs (szaxofon) – a Mű-
vészeti Líceum tanulói. Műsoron T.
Dubois, G. F. Händel, W. A. Mo-
zart, F. Mendelssohn-Bartholdy, G.
Alamiro, M. Ravel és D. Milhaud
művei.

Kedd, május 14., este 7 óra. Ka-
marazeneest a kisteremben. Fellép
a Tiberius vonósnégyes – Molnár
Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly
(II. hegedű), Molnár József (mély-
hegedű), Zágoni Előd (gordonka).
Meghívott: Constantin Stanciu (brá-
csa), a Voces vonósnégyes tagja.
Műsoron: L. van Beethoven C-dúr
vonósötöse és á-moll vonósné-
gyese.

Csütörtök, május 16., este 7 óra,
28. bérlet. Rendkívüli szimfonikus
hangverseny, nagyterem. Közremű-
ködik Mădălin Voicu karmester és
Florin Ionescu-Galaţi hegedűmű-
vész. Műsoron W. A. Mozart
művei: D-dúr divertimento, 3. G-
dúr hegedűverseny és 33. B-dúr
szimfónia.

Vasárnap, május 19., este 7 óra.
Rendkívüli kamarazeneest a Vive la
musique Stradivarius 2019 nemzet-
közi hangversenykörút román-fran-
cia évadának részeként. Nagyterem.
Közreműködik Alexandru Tomescu
(hegedű: Stradivarius-Elder-Voicu),
Delphine Benhamou (hárfa, Fran-
ciaország), Lari Grigorescu (kortárs
tánc). Koreográfus: Alexandru Con-
durache. Műsoron: G. Enescu –
Ballada, Bartók B. – 6 román népi
tánc, C. Saint-Saëns – A hattyú és
Fantázia, J. Massenet – Meditáció,
C. Saint-Saëns – Bevezetés és

rondo capriccioso, Sabina Ulube-
anu – Pas encore, M. Ravel – Tzi-
gane.

Kedd, május 21., este 7 óra.
Rendkívüli zongoraest, nagyterem.
F. Poulenc, C. Debussy, G. Enescu
és S. Rachmaninov műveit játssza
Eduard Kunz zongoraművész
(Oroszország).

Csütörtök, május 23., este 7 óra,
29. bérlet. Nagyterem. Rendkívüli
szimfonikus hangverseny Hector
Berlioz halálának 150. évfordulója
alkalmából. Közreműködik Nicolae
Moldoveanu karmester (Svájc) és
Eduard Kunz zongoraművész. Mű-
soron: P. I. Csajkovszkij: 1. b-moll
zongoraverseny és H. Berlioz: Fan-
tasztikus szimfónia.

Péntek, május 24., este 7 óra.
Nagyterem. Selmeczi György szer-
zői estje, rendkívüli vokálszimfoni-
kus hangverseny. Közreműködik
Selmeczi György karmester (Ma-
gyarország). Szólisták: Kele Bri-
gitta szoprán, Török Márton
(fuvola) Szövérdi Enikő (oboa),
Szabó Adorján (angolkürt), Veress
Orsolya mezzoszoprán, Toni Bar-
don tenor, Köpeczi Sándor basszus,
a Brassai vonósnégyes, Szép Bálint
(brácsa), Antal Attila (nagybőgő), a
Kolozsvári Magyar Opera kamara-
zenekara, valamint a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia vegyes kara
(karvezető Vasile Cazan, karvezető-
asszisztens Sikó Szidónia). Műso-
ron Selmeczi György: Sinfonietta,
Négy történet fuvolára és kamara-
együttesre, Hajnal – Stabat Mater in
honorem Petri Korniss, Kettős ver-
seny oboára, angolkürtre és vonó-
sokra, valamint Cantiones de
Sancto Ladislao rege című szerze-
ményei. 

Csütörtök, május 30., este 7 óra,
30. bérlet. Nagyterem. Rendkívüli
fesztiválzáró vokálszimfonikus
hangverseny. Közreműködik Jun-
ping Qian karmester (Kína), Dragoş
Mânza hegedűművész (Németor-
szág), Stefan von Korch tenor és
Köpeczi Sándor basszus. Kísér a
Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia vegyes kara és szimfonikus ze-
nekara (karvezető Vasile Cazan,
karvezető-asszisztens Sikó Szidó-
nia). Műsoron: L. van Beethoven
D-dúr hegedűversenye és G. Puc-
cini Messa di Gloria című alkotása.

Májusi koncertkínálat
Kezdődnek a Marosvásárhelyi Zenei Napok!
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Kaáli Nagy Botond

Új lakók

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a
2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című si-
keres riportpályázata után idén ismét pályázatot hirdet
ugyanabban a témakörben, Voltunk, vagyunk, leszünk címmel,
ezúttal filmesek számára.

Azt szeretnénk, ha az alkotások a soha nem mások rovására, hanem
saját nemzetünk érdekében akarunk magyarként élni a Kárpát-meden-
cében gondolatkör jegyében születnének meg.

Elvárásunkat szem előtt tartva bárki pályázhat, életkortól, lakhelytől
és állampolgárságtól függetlenül.

A beküldött munkák műfaja szabadon választható.
Benevezni kizárólag egy 2018 után készült, magyar nyelvű, a bene-

vezésig közzé nem tett alkotással lehet.
A filmek nevezése ingyenes, az űrlap kitöltése, csatolása kötelező.
A legkisebb időtartamú film, ami küldhető: 5 perc, a leghosszabb idő-

tartam 15 perc lehet.
A filmek műszaki paraméterei: kép: HD (1920x1080 pixel), MP4,

MPEG2 vagy MOV H264 kiterjesztésűek lehetnek, hang: sztereó.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy azt a

kiíró nyilvánosan felhasználja.
A pályaműveket erdélyi idő szerint 2019. december 22-én 24 óráig

várjuk óriásfájlküldővel (myairbridge.com, wetransfer.com) a lebonyo-
lításért felelős Bedő Zoltán SZMÚE-elnök címére:
bezo59@freemail.hu.

Kérjük, csatoljanak hozzá egy PDF formátumban lementett levelet a
következő adatokkal: a pályázó család- és keresztneve, születési éve,
lakhelye, e-mail-címe, telefonszáma és aláírása. Az adatokat bizalmasan
kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

Aláíratlan levél, kért adatok hiánya, beküldési határidő túllépése, mű-
szaki mutatók be nem tartása, valamint megadottól eltérő téma esetén
a pályamunkát nem vesszük figyelembe. 

A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai testület bírálja el: 
Josef Demian (Demián József) rendező, operatőr, forgatókönyvíró,

a testület elnöke (Ausztrália),
Ferencz Csaba újságíró, a Háromszék szerkesztője (Sepsiszent-

györgy),
Galbács Pál nyugalmazott televíziós szerkesztő (Illyefalva),
Kádár Melinda televíziós szerkesztő (Székelyudvarhely),
Vargyasi Levente operatőr, filmrendező (Sepsiszentgyörgy).
A pályázat eredményét a magyar kultúra napján, 2020. január 22-én

tesszük közzé.
Az első díj 500 (ötszáz) euró, melyet indokolt esetben az elbíráló tes-

tület akár 300 euróval is megemelhet. A második díj 300 (háromszáz),
a harmadik 200 (kétszáz) euró.

A legjobb alkotások közönség előtti bemutatójára, az eredményhir-
detésre és az ünnepélyes díjátadásra egy később meghatározandó idő-
pontban és helyszínen kerül sor.

Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

Magyarok 
a román nemzetállamban

Voltunk, vagyunk, leszünk
Filmpályázat



Szerkesztette: Benedek István
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Döntő fórumként hagyta jóvá a képviselőház,
hogy a lakóházak és a hozzájuk tartozó bel-
telkek tisztázatlan tulajdonjogát a továbbiak-
ban határidő nélkül lehessen rendezni. 

Császár Károly szenátor kezdeményezésére a parla-
ment augusztusban fogadta el az 1991. évi 18-as föld-
törvényt módosító 231-es törvényt. Az ebben
jóváhagyott módosítások elősegítik, hogy a tulajdono-
sok vagy azok örökösei a lakóházak és melléképületek
alatti, valamint az ezekhez tartozó területek tulajdon-
jogát igazoló birtoklevelet igényelhessenek, és ameny-
nyiben nem áll rendelkezésre egyéb, a tulajdonjogot
bizonyító okmány, bizonyítékként elfogadhatóvá vált
a szomszédok nyilatkozata. Mindemellett a módosítá-
sok elősegítik a ház alatti és körüli területek beteleke-
lését azokban az esetekben is, amikor nincs telekkönyv,
vagy a telekkönyvben a román állam szerepel tulajdo-
nosként, vagy abban az esetben, ha a ház körüli udvar
és kert nem képezte államosítás (kollektivizálás) tár-
gyát. 

A parlament a törvénymódosítás elfogadásakor a
2018. december 6-i határidőt szabta a kérvények be-
nyújtására, de bebizonyosodott, hogy a kitűzött időpont
nem elégséges az igénylők számára, hogy beszerezhes-
sék az igazoló iratokat a visszaigénylés érdekében.
Ezért kezdeményezték a határidő meghosszabbítását,
ami aztán azon pozitív kifejlettel zárult, hogy a szená-
tus március közepén megszavazta: egyáltalán ne le-
gyen határideje a kérvények benyújtásának. Ezt a

törvénytervezetet fogadta el most döntő házként a kép-
viselőház, tehát az elnöki kihirdetést és a Hivatalos
Közlönyben való megjelenést követően határidő nélkül
lesz lehetőség a beltelkek tulajdonjogának tisztázására. 

A Maros megyei szenátor azt is közölte, hogy jelen-
leg arra törekednek a módosított földtörvény kapcsán,
hogy állítsanak össze egy olyan törvénytervezetet,
amelyben az összes párt szakpolitikusai a megyei föld-
osztó bizottságok munkáját megkönnyítő javaslatokat
tennének, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy a me-
gyei földosztó bizottságok továbbra is inkább elutasí-
tóan viszonyulnak a helyi bizottságoktól bekerült
visszaigénylési dossziékhoz. Kiemelendő, hogy itt nem
feltétlenül a szándékos kerékkötés a cél, inkább az fo-
gadható el magyarázatként, hogy a tulajdonjog rende-
zése kényes ügy, és bármely jóváhagyás felelősséget
ró a megyei földosztó bizottságok tagjaira. Az a cél a
javaslatcsomag összeállításával, majd elfogadtatásával,
hogy megkönnyítsék a jóváhagyási procedúrát a me-
gyei földosztó bizottságok számára is, ezzel mintegy
levéve a felelősségvállalás terhét a dossziékat elbíráló
megyei bizottsági tagok válláról. Addig is, míg ez vár-
hatóan a közeljövőben bekövetkezik, bátorítják az
ilyen tulajdonjogi problémákkal küzdő polgárokat,
hogy nyújtsák be kérelmeiket azon polgármesteri hi-
vatalokhoz, ahová a telket bejegyezték, mert a megyei
bizottsági elbírálást megelőzően minden esetben a
helyi földosztó bizottság az illetékes a helyileg jóvá-
hagyott iratcsomó továbbításában. (közlemény)

Ismét lehet igényelni 
a beltelkek tulajdonjogi rendezését

A jelenlegi romániai törvényi feltételek nem
tesznek lehetővé egy több milliárd eurós be-
ruházásról szóló döntést, amely a fekete-ten-
geri Neptun-térség földgáztartalékainak
kitermelését célozná – állapította meg az
osztrák OMV-Petrom vállalat pénteken közzé-
tett első negyedéves jelentésében.

Az Agerpres hírügynökség által idézett dokumen-
tum szerint az osztrák OMV-csoporthoz tartozó romá-
niai energetikai cég nem tett le a kontinentális talapzat
alatt felfedezett, több mint 40 milliárd köbméternyi
földgáz kitermeléséről és értékesítéséről, ennek érde-
kében pedig további tárgyalásokat akar folytatni a kor-
mánnyal a befektetői feltételek javításáról.

A vállalat korábbi számításait az a 114-es számú
adóügyi sürgősségi rendelet húzta át, amellyel tavaly
év végén lepte meg a bukaresti kormány a gazdasági
szereplőket. Az OMV-Petrom a „liberalizált gáz-
piachoz történő visszatérés egy szükséges lépéseként”

értékelte a bukaresti kormány március végi 19-es
számú sürgősségi rendeletét, amely – a bankadó csök-
kentése mellett – a 114-es kormányrendelet magán-
nyugdíj-alapokra, energetikai cégekre és távközlési
szektorra vonatkozó előírásait is módosította, illetve
elhalasztotta. A cég szerint azonban egy kiszámítható,
stabil, befektetőbarát adószabályozás elengedhetetlen
feltétele annak, hogy az OMV-Petrom fejlessze száraz-
földi és tengeri (offshore) beruházásait.

Az OMV-Petrom az amerikai ExxonMobillal közö-
sen termelheti ki a Fekete-tenger Neptun elnevezésű
kontinentális talapzatában rejlő, 42 és 84 milliárd köb-
méter közöttire becsült gázmennyiséget. A bankokat
„kapzsisági illetékkel” sújtó, azóta részben visszavont,
elhíresült sürgősségi rendeletében a kormány tavaly
decemberben az üzleti forgalom 2 százalékának meg-
felelő adót vetett ki az energetikai cégekre, a lakossági
felhasználású földgáz árát három évre befagyasztotta.
(MTI)

Az OMV-Petrom szerint a hazai jogbizonytalanság
nem teszi lehetővé a fekete-tengeri gáz kitermelését

Idén 5,5 százalékkal bővül a gazdaság – derül ki az
Országos Statisztikai és Előrejelzési Bizottság (CNSP)
által kedden kiadott tavaszi prognózisból, ami fenn-
tartja a növekedés ütemét, de a bruttó hazai termék
(GDP) értékét a januári 1022 milliárd lejhez képest
1031 milliárd lejre becsli. A testület hasonlóképpen
módosította a következő három évre szóló előrejelzést
is, az ütemet megtartotta, de az összeget növelte. Így
jövőre 5,7 százalékos gazdasági növekedést jeleznek
1110 milliárd lejes GDP-vel (januárban még 1101 mil-
liárd lejt vártak). 2021-ben és 2022-ben egyformán 5
százalékra teszik a gyarapodás ütemét, az összeg pedig
1188 milliárd lej (1178,6 milliárd után), illetve 1272
milliárd lej (1261,5 milliárd után). A bizottság viszont
felfele módosította az idei inflációs előrejelzést: a ja-

nuárban prognosztizált 2,8 százalékos pénzhígulás he-
lyett 3,2 százalékos rátát várnak az idei esztendő vé-
gére, jövőre pedig a korábban becsült 2,5 százalék
helyett 2,8 százalékos inflációt vetítenek előre. Eköz-
ben a CNSP az év elején várt 4,74 lej/euró helyett 4,67
lejes átlagárfolyamot vár az idei évre, 2020-ban 4,62
lej helyett 4,71 lejt, 2021-ben 4,60 lej helyett 4,69 lejt,
2022-ben pedig 4,58 helyett 4,67 lejt ér majd egy euró
a tavaszi prognózis szerint. A külkereskedelmi mérleg
hiányát idén 16,895 milliárd euróra, jövőre pedig
18,856 milliárd euróra becsülik.

Idén 3,31 százalékos, jövőre pedig 3 százalékos
munkanélküliségi rátát vetítenek előre. Az alkalmazot-
tak számát 2019-re 6,645 millió főre, jövőre pedig
6,775 millió főre teszik. (Mediafax)

Tavaszi prognózis: 
idén 5,5 százalékkal bővül a gazdaság

Costiniuc Norbert-Dániel (pénzügy és bank, 3.
év), Jakó Zsolt (menedzsment, 2. év), Kele-
men Kincső (gazdasági informatika, 3. év) és
Kozma Nóra (menedzsment, 2. év) kiválóan
helytálltak Seattle-ben, a University of 
Washington, Foster School of Business szer-
vezésében megrendezett Global Business
Case Competition (GBCC) nemzetközi me-
nedzsment esettanulmány-versenyen.

Április 9. és 14. között a Washington állambeli Se-
attle-ben tartották meg a Global Business Case Com-
petition (GBCC) elnevezésű nemzetközi
esettanulmány-versenyt a University of Washington,
Foster School of Business szervezésében. A korábbi
nemzetközi eredmények alapján a kolozsvári közgaz-
dászhallgatók csapata is elnyerte a jogot, hogy verse-
nyezhessen a rendezvényen részt vevő egyetemi
csapatok között. A 21. alkalommal megrendezett ran-
gos nemzetközi versenyen összesen 16 csapat vett részt
a világ minden tájáról. A diákoknak első körben 5 óra

állt a rendelkezésükre, hogy a Netflix szolgáltató vál-
lalat számára kidolgozzanak egy jövőbeli stratégiát,
amit egy vállalatvezetőkből alkotott zsűri előtt kellett
bemutassanak. A verseny második része egy 24 órás
esetmegoldás volt, amely során az Amazon GO pénztár
nélküli élelmiszerboltlánc jövőbeli globális terjeszke-
désére dolgoztak ki komplex javaslatot a hallgatók.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-
és Gazdálkodástudományi Karát a fenti négy magyar
tagozatos hallgató képviselte. A csoportkörben a ko-
lozsvári diákok az ausztráliai University of Melbourne,
a thaiföldi Thammasat University és a hollandiai Eras-
mus University Rotterdam diákjaival mérhették össze
tudásukat, ahonnan a döntőbe végül az ausztrál csapat
jutott tovább. A tisztes helytállás mellett ugyanakkor a
BBTE csapata a verseny legjobb videójáért járó díjat is
elnyerte, amelyet a környezeti és társadalmi fenntart-
hatóság témakör köré építettek fel. A csapat felkészítő
tanárai dr. Szász Levente, dr. Györfy Lehel-Zoltán és
dr. Rácz Béla-Gergely voltak. (közlemény)

Seattle-ben is bizonyítottak 
a BBTE közgazdászhallgatói

Célegyenesben 
az Agromania

kézből szerezhetnek olyan informá-
ciókat, amelyekkel fejleszthetik
gazdaságukat. 

Mihai Aniţei, az egyik főtámo-
gató, az Azomures Rt. vezérigazga-
tója kifejtette: két olyan –
Románia-szerte egyedülálló gazda-
sági vállalkozó – lesz jelen, mint a
kombinát és a hazai traktorokat
gyártó szászrégeni IRUM cég, ami
igazolja, hogy megyénk fontos sze-
repet tölt be a mezőgazdaság fej-
lesztésében. Ehhez társul a
hagyomány, több megyei helység-
ben évszázadok óta gazdálkodnak,
Marosvásárhely, de a megye több
települése is hagyományosan vásár-
város, vásártartó hely, így mindeze-
ket összekötve bíznak abban, hogy
sikeres lesz az Agromania. A cég
számára fontos, hogy közelebb ke-
rüljenek a gazdálkodókhoz, akikkel
így közvetlen kapcsolat révén is-
mertethetik meg a legújabb termé-
keiket. 

Horaţiu Marian, az IRUM cég
kereskedelmi igazgatója elárulta,
hogy nagy standdal jelentkeznek,
ahol meglepetésként bemutatják a
100%-osan román (szászrégeni)
tervezésű új traktort, de ott lesznek
a már ismert és elismert mezőgé-
peik is, kiegészítőkkel, cseralkatré-
szekkel együtt. Laczkó Dénes, az
UBM takarmánygyártó cég igazga-
tója hozzátette: üzemüket pénteken
avatják fel. Ez Kelet-Európa legna-
gyobb és korszerűbb takarmány-
gyára lesz. Az üzemeltetést
megelőzően piackutatást végeztek,
és abból kiderült, hogy Románia
Európában az élen jár a gabonater-
mesztésben (tavaly első helyen állt
a kukorica-, a napraforgó-, míg a
negyedik lett repce- és búzater-
mesztésben). Maros megyében
600.000 tonna gabona termett. 

Ugyanígy nagy hagyománya van
az állattenyésztésnek is, van, amit
megmutatni a megyének, az ország-
nak, de még óriásiak a lehetőségek,
és azokat ki lehet használni. Azért
támogatták a kiállítás és vásár szer-
vezését, mert ez valóban hosszú
távon biztosítja a gazdák számára a
lehetőséget a megmutatkozáshoz,
az üzletkötésekhez. 

Zilahi Imre a Transversum médi-
acég nevében többek között azt
hangsúlyozta, hogy az esemény
azért fontos, mert meg kell végre
érteniük a gazdáknak, hogy ez egy
olyan gazdasági ág, amellyel nyere-
ségcélúan kell foglalkozni. Ehhez
pedig elengedhetetlenül szükség
van az információra. Ki kell lépni
abból a rutinból, ami a mezőgazda-
sági munkára vonatkozóan úgy
szólt, hogy itt sok munkával keve-
set lehet nyerni. A rendezvény iga-
zolja, hogy ez nem így van.

Reményét fejezte ki, hogy egyre
több fiatal foglalkozik mezőgazdál-
kodással, nem túlélőszinten, hanem
komoly vállalkozókként. 

Jelen volt még Vlad Macavei, az
egyik legismertebb román mező-
gazdasági portál, az Agrointeligenţa
szerkesztője, és kifejtette, hogy
örömmel jön tájainkra, hiszen na-
gyon sok kiváló gazdával ismerke-
dett meg. Ne felejtsük el, hogy
egyetlen – az unió szintjén is elis-
mert – tájjellegű terméket, az erdő-
libánfalvi sós túrót is itt állítják 
elő. Ennek az elfogadtatásában 
a portál is jelentős szerepet vállalt.
A rendezvény azért is hasznos, mert
a jelenlevők itt elmondhatják a
szakterülettel kapcsolatos gondjai-
kat, amelyeket a sajtó képviselői
közvetítenek akár magasabb fóru-
mok – a döntéshozók – felé, hogy
ezáltal is segítsék a gazdákat mun-
kájukban. 

Végül Birtalan István, a MIÉRT
elnöke elmondta: három éve kezde-
ményezték az Agrárakadémiának
nevezett fórumot, amelynek célja az
volt, hogy elsősorban a fiatal gaz-
dáknak információkat szolgáltassa-
nak bizonyos szakterületek
intézményei képviselőinek a meg-
hívásával. Eddig hat Agrárakadé-
miát szerveztek. Az egyiken
felmerült az a kérés a gazdák részé-
ről, hogy próbáljanak meg valami
átfogóbb rendezvényt szervezni.
Innen jött az ötlet egy nagyméretű
rendezvény szervezésére. 

Újságírói kérdésre megtudtuk,
hogy a mezőgazdaság szinte min-
den területéről 116 kiállító jelentke-
zett be, köztük növénytermesztő,
állattenyésztő, mezőgép-forgal-
mazó, de lesznek feldolgozóegysé-
gek, vendéglátói kínálattal is
előállnak (helyi termékkóstoló), sőt
a programban kifejezetten a csalá-
dosoknak szóló események szerve-
zésére is gondoltak. Természetesen
újabb Agrárakadámiat is tartanak. A
programot most véglegesítik, és
amint megvan, közlik a sajtóban és
közzéteszik saját honlapjukon is. 

Azt is elmondták, hogy partner-
ként jelen lesznek a legfontosabb
mezőgazdasági intézmények képvi-
selői (APIA, AFIR), továbbá a Sa-
pientia EMTE mezőgazdasági kara
és a kolozsvári állategészségügyi és
állatorvosi egyetem (USAMV) is
képviselteti magát, ugyanakkor a két
legnagyobb hazai szakmai szervezet,
a LAPAR és a Pro Agro is bekapcso-
lódik, és természetesen a közelebbi
szervezetek, mint az RMGE vagy a
szarvasmarha-tenyésztők egyesüle-
tei is jelentkeztek. A kiállítás és vásár
május 18-án és 19-én 10 és 19 óra
között várja majd az érdeklődőket a
Sáromberke és Sárpatak közötti me-
gyei út mellett kialakított téren. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Döntetlennel zárta a bajnokságot 
a már korábban feljutott CSM

A Bodzavásári Fortius otthoná-
ban játszotta az utolsó bajnoki mér-
kőzését az 2018–2019-es idényben
a Marosvásárhelyi CSM 2. ligás te-
remlabdarúgó-csapata. A mérkőzést
már csak a rend kedvéért kellett le-
játszani, mert a megyeszékhelyi
együttes már korábban biztosította
magának az első helyet a 2. ligában
és a feljutást, no meg azért, hogy
utána a szövetség képviselője dí-
jazza az alakulatot. 

A találkozón azonban Lucian Ni-
cuşan legényei ragaszkodtak hozzá,
hogy ne fejezzék be a bajnokságot
vereséggel, mint ahogy a házigaz-
dák, amelyet a legnagyobb rivális-
nak tekintettek a szezon előtt,
ugyancsak bizonyítani akarták,
hogy lett volna mit keresniük a fel-
jutásért folyó küzdelemben. Ebből
egy kiegyensúlyozott mérkőzés ke-
rekedett, és a 3-3-as döntetlennel
mindenki elégedett lehetett a lefújás
után.

Az ősszel tehát ismét az 1. ligá-
ban kezd a marosvásárhelyi terem-
labdarúgó-csapat, mindössze egy
év kihagyás után, a korábbi hatszo-
ros bajnok City’us megszűnését
követően. Kacsó Endre, aki az
utóbbi években – amíg a pénzfor-
rások el nem apadtak – a City’ust
is igazgatta, elmondta, azt szeret-
nék, ha ismét fel tudnák venni a
küzdelmet a legjobbakkal, ehhez
azonban a jelenlegi keret nem elég,
bármennyire is tehetségesek a fia-
talok. Három-négy tapasztalt játé-
kossal kellene erősíteni, ahhoz

azonban, hogy ezek minőséget
képviseljenek, több pénzre lenne
szükség, mint amennyit a klub biz-
tosítani tud, ezért várja a támoga-
tókat, hogy álljanak a csapat mellé.
Ha csak a város pénzével marad-
nak, akkor viszont legfeljebb a kö-

zépmezőnyt célozhatják meg, lehe-
tetlen felvenni a küzdelmet a ren-
geteg pénzt befektető
Csíkszeredával, Galaccal és Dévá-
val.

A új teremlabdarúgó bajnoki
idény szeptember elején kezdődik.

Bálint Zsombor

A bajnokság végeredménye

1. Marosvásárhely           14      11      1       2       86-39 34
2. Kézdivásárhely            14      9        1       4       97-63 28
3. Bodzavásár                  14      8        1       5       74-59 25
4. Galac II                        14      8        0       6       51-48 24
5. Gyergyóremete            14      6        2       6       54-62 20
6. Karácsonkő                  14      5        0       9       75-69 15
7. Gyergyószentmiklós    14      3        2       9       52-78 11
8. Segesvár                      14      2        1       11     50-121 7

Eredményjelző

A teremlabdarúgó 2. liga 17. fordulójában a következő eredmé-
nyek születtek: Gyergyószentmiklósi Inter – Galaci United II 4-3,
Kézdivásárhelyi SE – Bodzavásári Fortius 9-8; 18. forduló: Kará-
csonkői Ceahlăul – Kézdivásárhelyi SE 3-2, Bodzavásári Fortius
– Marosvásárhelyi CSM 3-3, Gyergyóremetei Kereszthegy – Gyer-
gyószentmiklósi Inter 4-4. A Segesvári Pro Tineret és a Galaci Uni-
ted II állt. Elmaradt mérkőzésen: Bodzavásári Fortius – Segesvári
Pro Tineret 8-6.

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 2. liga, 18. forduló: Bodzavásári Fortius – Ma-
rosvásárhelyi CSM 3-3

Bodzavásár, Romeo Iamandi-sportcsarnok. Vezette: Cosmin
Cojocea (Popeşti-Leordeni), Laurenţiu Deaconu (Berceni). El-
lenőr: Radu Petre (Bukarest).

A CSM gólszerzői: Szőcs László, Boroş, Iszlai.
CSM: Tătar – Iszlai, Aramă, Szőcs, Szabó (Nagy Norbert,

Boroş, Crişan, Dobai, Ţipău).

Közel a címvédéshez 
a Kolozsvári CFR

Két fordulóval a bajnokság vége előtt egyetlen pontra van a címvé-
déstől a Kolozsvári CFR a labdarúgó 1. ligában, miután hétfő este 5-1-
re győzött a Gyurgyevói Astra otthonában.

A zuhogó esőben lejátszott találkozón mindkét csapat kivárásra pró-
bált játszani, de a hazai védelem gyakrabban fellazult, tudósított az
NSO. A kolozsváriaktól Cristian Manea már a 4. percben hatalmas ka-
pufát lőtt, az első negyedóra végén pedig Bilel Omrani a felezővonaltól
mehetett kapura, és be is vágta a labdát a jobb alsóba.

A hazaiak főleg fejjel próbálkoztak, de a CFR kapusa, Arlauskis kéz-
zel és lábbal is védett. A kolozsvári csapat a második félidőben indult
be igazán, Omrani ekkor is kapufával kezdett, de Damjan Djokovic el-
döntötte a meccset: előbb fejjel, majd lábbal is betalált.

A kettő között ugyan büntetőből szépített az Astra, a végjátékban
azonban a CFR cseréi kiütésessé tették a sikert: Păun beadásából a hazai
védők öngólt hoztak össze, majd Hoban jó harminc méterről a kapuba
bombázott.

A felsőház rangsora

1. CFR 8 6 2 0 14-3 47
2. FCSB 8 5 2 1 12-5 42
3. Craiova 8 4 1 3 7-7 36
4. Viitorul 8 4 2 2 13-9 33
5. Astra 8 1 0 7 3-15 24
6. Sepsi OSK 8 0 1 7 2-12 20

Eredményjelző

* 2. liga, 33. forduló: Temesvári ACS Poli – Kolozsvári Uni-
versitatea 0-3, Sportul Snagov – Chindia Târgovişte 0-1. Az él-
csoport: 1. Academica Clinceni 76 pont, 2. Chindia Târgovişte
73, 3. Kolozsvári Universitatea 69.

* Merkantil Bank Liga NB II, 36. forduló: Vasas FC – Buda-
örs 3-3, Kaposvári Rákóczi FC – Vác FC 1-0, Duna Aszfalt
TVSE – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 0-1, BSS Monor – Ceglédi
VSE 0-1, BFC Siófok – Credobus Mosonmagyaróvár 3-1, Aqvi-
tal FC Csákvár – Kazincbarcika 0-2, WKW ETO FC Győr –
Gyirmót FC Győr 1-0, Békéscsaba 1912 Előre – Soroksár SC
3-5, Nyíregyháza Spartacus FC – Dorogi FC 2-1, ZTE FC – Bu-
dafoki MTE 4-1. Az élcsoport: 1. (már bajnok és feljutó) ZTE
FC 76 pont, 2. Kaposvári Rákóczi 68, 3. Vasas FC 62.

Jégkorong divízió I/A-vb: kikapott a kazahoktól
az ötödikként záró magyar válogatott

A már biztos ötödik – így benn-
maradó – magyar válogatott (Szlo-
vénia legyőzte Litvániát, így
Magyarország az utolsó mérkőzésé-
nek eredményétől függetlenül meg-
őrizhette helyét a divízió I/A
jégkorong-világbajnokság mező-
nyében) 3-1-re kikapott az első he-
lyen záró és feljutó házigazda kazah
válogatottól a nurszultani torna va-
sárnapi utolsó mérkőzésén.

Az első húsz perc a szervezett vé-
dekezésről szólt, gól nem született.
A vezetést a 24. percben szerezte
meg az esélyesebb kazah válogatott,
amely azonban nem tudta növelni
előnyét a második felvonásban. A
vb utolsó harmadában emberelőny-
ből talált be a házigazda, a magyar
csapat Sofron István révén szépített.
A vb utolsó gólját emberelőnyből a
kazahok ütötték.

A tornáról a győztes kazah és a
második fehérorosz válogatott lesz
ott a jövő évi svájci elit-világbaj-
nokságon. A további sorrend Koreai
Köztársaság, Szlovénia és Magyar-
ország lett, az utolsó Litvánia jö-
vőre a divízió I/B-ben szerepel.

„A becsületünk volt az elsődle-
ges tét ezen a mérkőzésen, s sikerült
sokkal jobb személyiségjegyeket
mutatni, mint a Szlovénia elleni ta-
lálkozón, ennek nagyon örültem” –
fogalmazott a megbízott szövetségi
kapitány. Majoross Gergely rámu-
tatott: hátrányban sem lankadt az
akarat és az elszántság, s ez az, amit
minimálisan mindenki elvár a ma-
gyar jégkorong-válogatottól. Kitért
rá: a helyzetkihasználásuk nem ja-
vult sokat erre a találkozóra, így ve-
reséget kellett szenvedniük.
Visszatekintve azt mondta, hogy a

két feljutó, az aranyérmes kazah és
az ezüstérmes fehérorosz együttes
ellen játszottak legjobban az elvesz-
tett találkozók közül, az ezeken az
összecsapásokon mutatottakból sok
mindennel elégedettek lehetnek, a
helyzetkihasználással azonban nem.

Andrej Szkabelka, az aranyérmes
kazahok szakvezetője kiemelte: bár
az utolsó találkozónak nem volt ha-
tása a végső sorrendre, mégis jól
játszottak, és jó hokival nyerték
meg a meccset. „Örülök, hogy fel-
jutottunk, büszke vagyok a csapa-
tomra” – hangsúlyozta.

Harmadszor is bajnok lett 
az Active 7

Egymás után a második, összes-
ségében (2016 és 2018 után) a har-
madik bajnoki címét szerezte meg
a Marosvásárhelyi Active 7 női
amatőr kézilabda-együttes, amely
évek óta a Hargita megyei kézi-
labda-bajnokságban szerepel. Az
utolsó fordulóban a zetelaki terem-
tornán 37-36-ra kikapott ugyan
Sepsiszentgyörgytől és 24-23-ra a
Csíkszeredai NKSZ-től, de mivel
a megyeszékhelyi gárda matema-
tikailag már korábban bebiztosí-
totta a győzelmét (az Active 7 36
ponttal, a második helyen végző
Sepsiszentgyörgy 30 ponttal zárt),
így ez a két vereség már nem osz-
tott és nem szor-
zott, a
vásárhelyi játé-
kosok nyakába
kerülhetett az
aranyérem. A
bajnokság bronz-
érmese a házi-
gazdák csapata,
a Zetelaka lett.

Egyéni díjban
is részesültek a
marosvásárhe-
lyiek, hiszen az
alakulat kapusa,
a sokáig sérülés-
sel bajlódó Mar-

gareta (Vinţe) Iambor lett a baj-
nokság legjobb hálóőre (kapustár-
sai a csapaton belül a 24 éves
gernyeszegi Babó Melinda és az
59 éves Zsók Gyöngyvér).

A 2018–2019-es bajnoki idény-
ben a következő kézilabdások bi-
zonyítottak az Active 7 színeiben:
Zsók Gyöngyvér, Margareta
(Vinţe) Iambor és Babó Melinda –
kapusok; Moldovan Anna Mária
(csapatkapitány), Biró (Peres)
Zita, Dan (Rendes) Melinda, Vasi-
lescu (Gergelyfi) Erzsébet, Vero-
nica (Székely) Ormenişan,
Anamaria (Bucur) Cerghizan,
Orbán Mária, Bab Tímea, Marie
Dreger, Biró (Kádár) Kinga, And-
rea (Halász) Iuga és Loredana
Conţiu – mezőnyjátékosok.

Czimbalmos Ferenc Attila

U17-es Eb: Portugáliát és Izlandot is legyőzte
a magyar válogatott

Első két csoportmérkőzését meg-
nyerte a magyar csapat az írországi
U17-es labdarúgó-Európa-bajnok-
ságon: Preisinger Sándor szövetségi
edző együttese szombaton Portugá-
liát 1-0-ra, tegnap délután Izlandot
2-1-re győzte le, így közel került a
továbbjutáshoz (amennyiben a teg-
nap lapzárta után befejeződött ösz-
szecsapáson az oroszok nem
győzték le a portugálokat, a magya-
rok csoportelsők lettek).

Portugália ellen a csapat végig
hatékonyan védekezett, a 80. perc-
ben pedig megszerezte a vezetést: a
68. percben csereként beállt Kosz-
novszky Márk egy jó kiugratás után
a kilépő kapus lába között a hálóba
gurította a labdát. 

Az Izland elleni második össze-
csapás első félidejében a válogatott
többször jutott el kapura lövésig, és
komoly helyzeteket is kialakított. A
vezetést Molnár Rajmund szerezte
meg a 31. percben. Ezután az izlan-
diak feljebb tolták a védekezésüket,
de a magyar csapat továbbra is ka-
pura veszélyesen játszott. Szünet
után gyorsan egyenlítettek az észa-
kiak, ettől kissé erőre kaptak, bát-
rabban mentek előre, és akár újabb
gólt is szerezhettek volna. A magya-
rok ugyanakkor a folytatásban is
többször fejezték be lövéssel táma-
dásaikat, kezdeményezők marad-
tak. A hajrához közeledve három
perc különbséggel mindkét kapi-
tány egyszerre hármat cserélt. A két

csapat egyformán győzelemre ját-
szott, a mérkőzést eldöntő gólt
végül kezezés miatt megítélt bünte-
tőből Németh András szerezte meg
a 90. percben. 

Eredményjelző

Divízió I/A jégkorong-világbajnokság (Kazahsztán), 5. forduló:
* Kazahsztán – Magyarország 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)
Gólszerzők: Mihajlisz (24.), Nekrjah (42.), Rimarjev (58.), il-

letve Sofron (46.).
* Koreai Köztársaság – Fehéroroszország 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)
* Szlovénia – Litvánia 9-0, (2-0, 4-0, 3-0)
A világbajnokság végeredménye: 1. (és feljutott) Kazahsztán 14

pont, 2. (és feljutott) Fehéroroszország 10, 3. Koreai Köztársaság
9, 4. Szlovénia 6, 5. Magyarország 3, 6. (és kiesett) Litvánia 3.
Pontazonosságnál az egymás elleni eredmény rangsorolt.

Eredményjelző

U17-es labdarúgó-Európa-
bajnokság, C csoport:

* 1. forduló: Magyarország
– Portugália 1-0 (0-0) – gól-
szerző: Kosznovszky (80.); Iz-
land – Oroszország 3-2 (3-0)

* 2. forduló: Magyarország
– Izland 2-1 (1-0) – gólszerzők:
Molnár (31.), Németh (90., 11-
esből), illetve Ellertsson (48.)



Újabb ingyenes utazási pályázatot
hirdetett az Európai Bizottság az Eu-
rópai Unió területén élő 18 éves fiata-
lok számára, amely révén az EU egy
vagy több országába látogathatnak
el, elsősorban vasúton utazva. Jelent-
kezni május 16-án déli 12 óráig lehet.

A program keretében azoknak is segítenek,
hogy részt vehessenek a kezdeményezésben,
akik fogyatékkal élnek vagy olyan egészségi
problémájuk van, amely megnehezíti az uta-
zásukat. Utazni egyedül, illetve csoportosan,
legfeljebb ötfős csoport tagjaként lehet jelent-
kezni. A pályázat keretében 20 ezer fiatal in-
gyenes utazási igazolványhoz juthat, hogy az
augusztus 1. és január 31. közötti időszakban
legfeljebb 30 napos utazás alkalmával felfe-
dezhesse Európát. Az EU egyszerűsített a je-
lentkezési rendszeren, és „pénztárcabarát”
utazási tippekkel látja el az indulókat. A prog-
ramra azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik
2000. július 2. és 2001. július 1. között szü-
lettek – e két dátumot is beleértve. 

A sikeres pályázók egyedül vagy legfel-
jebb ötfős csoportokban utazhatnak. Az uta-
zás elsősorban vasúton történhet, de annak

érdekében, hogy a kontinens minél több pont-
jára eljuthassanak, olyan alternatív közleke-
dési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a
busz vagy a komp, illetve kivételes esetekben
a repülőgép. Így a távoli területeken vagy szi-
geteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehe-
tőség, hogy részt vegyenek a programban,
illetve mások eljussanak hozzájuk. Az Euró-
pai Bizottság tavaly júniusában indította út-
jára a DiscoverEU utazási programot, amely
lehetőséget kínál az európai fiataloknak, hogy
utazás során tanulásukat szolgáló tapasztala-
tokra tegyenek szert. A 12 millió eurós költ-
ségvetéssel indult kezdeményezés 2019-ben
16 millió euróval gazdálkodhat. Az uniós bi-
zottság a következő hosszú távú, 2021 és
2027 közötti időszakra szóló költségvetés ke-
retében 700 millió euró elkülönítését java-
solta a DiscoverEU számára a jövőbeli
Erasmus program keretében. A kezdeménye-
zés eddig mintegy 30 ezer fiatalnak biztosított
utazási lehetőséget Európában. Évente két pá-
lyázati fordulót rendeznek, és a sikeres jelent-
kezők európai uniós utazási igazolványt
kapnak. 

Ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes le-

gyen, a jelentkezési lapon meg kell adni a
személyazonosító igazolvány vagy útlevél
számát. A részvételhez mindössze egy rövid
kvízt kell kitölteni és válaszolni egy becslé-
sen alapuló kiegészítő kérdésre. Azok, akiket
kiválasztanak, legalább egy és legfeljebb 30
napig utazhatnak 2019. augusztus 1. – 2020.
január 31. között. Az elvárás az, hogy a prog-
ramban részt vevők a DiscoverEU nagyköve-

teként utazási élményeikről beszámoljanak a
közösségi oldalakon (az Instagramon, a Fa-
cebookon vagy a Twitteren a #DiscoverEU
hashtag használatával). De akár az iskolákban
vagy a helyi kultúrházakban is lehet élmény-
beszámolót tartani közönség előtt. Bővebben
a programról a https://europa.eu/youth/disco-
vereu/competition_hu honlapon lehet tájéko-
zódni. (sz.)

A hollywoodi amerikai filmek
által meghonosított filmkultúra
egyik következménye, hogy Ro-
mániában az emberek jogi kultúrá-
jában, ha egyáltalán van ilyen,
jobban meghonosodott az angol-
szász – precedens és esküdtszéki
jellemzőket felmutató – jogrend-
szer, mint a sok európai államban
(és természetesen Romániában is)
alkalmazott kontinentális jog,
amely nem használ esküdtszéket,
hanem szakemberekből álló bírói
tanácsot. Ennek következtében a
„viseltek-e parókát a tárgyaláson”,
„van-e nálunk esküdtszék”, „a pre-
cedenst miért nem veszik figye-
lembe” kérdésekkel elég gyakran
fordulnak az ügyvédekhez. Az
örök klasszikus – habár nem tarto-
zik a témához – az 5 év együttélés
utáni vagyonközösség megjele-
nése, amelyről itt is és máshol is
már többször kijelentettük, hogy
Romániában nem létező jogi intéz-
mény, egy magyarországi jogi vé-
lelem hibás és torzított
„importálása”.

Visszatérve a fenti kérdések
megválaszolására, kijelenthetjük,
hogy Romániában jelenleg nincsen
a szó klasszikus értelmében vett es-
küdtszék, nem hordunk parókát a
tárgyaláson, illetve a precedenst –
az azonos tényállás alapján, de más
ügyben hozott bírósági döntést –
nem veszik kötelező módon figye-
lembe a bírák az ítélet/határozat
meghozatalakor.

Ennek ellenére, figyelembe
véve, hogy több jogrendszerben
használják az esküdtszék intézmé-
nyét, sokszor – mind a magánem-
berben, mint a szakemberben –
feltevődik a kérdés, hogy lenne-e
létjogosultsága ennek az intéz-
ménynek Romániában? A kérdés
elemzése érdekében teszünk egy
rövid történelmi kitekintőt is a ro-
mániai jogtörténelembe. Az es-
küdtszék fogalma nem teljesen
idegen a román jogi kultúrától,
ugyanis a XIX-XX. századi jog-

rendszerben létezett esküdtszék.
Ezek a francia mintára épültek.
Ennek értelmében Románia 1864-
es alkotmánya előírta esküdtszékek
létrehozását a táblabíróságok mel-
lett, illetve 1868-tól minden me-
gyében esküdtszékeket hoztak
létre. Az 1864-ben létrehozott es-
küdtszékek nem működtek állandó
jelleggel, hanem évente négyszer
hívták össze őket, összetételükben
mind bírák és magiszterek, mind
magánszemélyek – a tulajdonkép-
peni esküdtszék – is részt vettek.
Az így létrehozott tanács a követ-
kező összetételű volt: három bíró –
a táblabíróság elnöke, illetve egy-
egy alsóbb fokú, a táblabíróság alá
tartozó törvényszéki ülnök (ase-
sor), vagy azok akadályoztatása
esetén a törvényszéki elnök –, il-
letve 12 magánember. Miután
1868-ban megjelentek a megyei
szintű esküdtszékek, ezeknek ha-
tásköre a politikai, sajtó- és gyil-
kosság/emberölési  bűncselekmé-
nyekre terjedt ki, tehát nem volt
polgári hatáskörük. Ebben a felál-
lásban a kiterjesztett esküdtszék
egy háromszemélyes elnökségből
(a táblabíróság, illetve két aláren-
delt törvényszék elnöke) illetve
egy 12 magánszemélyből álló tu-
lajdonképpeni esküdtszékből állt.
A 12 személyt az illető megye ál-
lampolgárai közül választották ki.
Az esküdtszékeket 1938 után, a
román királyi diktatúra bevezetése-
kor megszüntették, funkciójukat
más bíróságok vették át. 

A történelmi esküdtszékek ide-
jén életben levő büntető perrend-
tartás szerint esküdt lehetett az a 25
évét betöltött férfi, akinek polgári,
politikai és családi jogait nem von-
ták meg, vagy nem szenvedett
ebben valamilyen természetű kor-
látozást, elvégezte a másodfokú is-
kolát, és legalább 1500 lejes évi
ingatlanjövedelme volt. Ugyancsak
esküdtek lehettek a professzorok,
felsőbb fokozatú tanárok, a szabad-
foglalkozásúak, másodfokú ma-
gánszemélyek, visszavonult
közhivatalnokok, illetve az 1500
lejes évi jövedelemmel rendelkező
nyugdíjasok is.

Ugyanakkor nem lehettek es-
küdtek azok, akiknek büntetőítélete
volt, akik ellen vádat emeltek, il-
letve gyámság alá voltak helyezve,
a beszámíthatatlan személyek, il-
letve akik valamilyen jogi tanács-
nak (consiliu judiciar) voltak
tagjai. A következő tisztségek ab-
szolút összeférhetetlenek voltak az
esküdti minőséggel: miniszterek, a
törvényhozási testületek tagjai
(helyi, megyei, parlamenti tagok),
prefektusok (kormánybiztos),
ügyészség tagjai, rendőrségi alkal-
mazottak, aktív állományban szol-
gáló katonák, alsóbb fokozatú,
„egyszerű” tanárok, bizonyos kate-
góriájú papok (preoţi de mir). Egy
másik kategória volt a relatív ösz-
szeférhetetlenségek köre, amely ér-
telmében azok tartoztak ide,
akiknek valamilyen peres ügye
volt, vagy akik ilyen minőségük-
ben részt vettek a szóban forgó
ügyben, de az ügy elbírálása rájuk
nézve felfüggesztődött. Esküdtként
nem vehettek részt az esküdtszék
munkájában a fizetett szolgálók
(servitor cu simbrie), az írástudat-
lanok, azok a személyek, akiknek
nem volt állandó/folyamatos évi
jövedelmük, illetve azok, akik
ugyanabban az évben már voltak
esküdtek, felmentésben részesültek
egy újabb esküdtszéki tagság alól.
Ezzel a témával kapcsolatosan
megemlítendő Alina Botezatu jo-
gász 2014. február 1-jei cikke,
amelyben erről a témáról ír, és
amely cikk jelen elemzés egyik
alapjául szolgált. Meg kell je-
gyezni, hogy esküdtszéket Ma-
gyarországon is használtak a XX.
század elején.

Jelenleg használnak esküdtszé-
ket – többé vagy kevésbé meghatá-
rozó jelleggel – Ausztriában,
Belgiumban, Svájcban, Franciaor-
szágban, Görögországban, Olaszor-
szágban, Norvégiában, Svédor-
szágban, Oroszországban, Angliá-
ban, de természetesen a legismertebb
az Amerikai Egyesült Államokban
használt rendszer. Erről a rendszerről
és úgy általában az esküdtszék mel-
lett és ellene szóló érvekről a követ-
kező részekben írunk.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az esküdtszékről pró és kontra (I. rész)

Rendőrségi tanácsok baleset-megelőzésre
Esőben, nedves úttesten

A nedves közutakon gyakoriak
a balesetek, ezért a megyei
rendőr-felügyelőség közle-
ményben látta el a gépkocsi-
vezetőket a legfontosabb
vezetéstechnikai és baleset-
megelőzési tanácsokkal.

Amint a rendőrségi közlemény-
ben hangsúlyozzák, szigorúan be
kell tartani a közlekedési szabályo-
kat, figyelembe venni a közúti jel-
zőtáblákat, a sebességet az
időjárási viszonyokhoz kell igazí-
tani, és utazás előtt ajánlott tájéko-
zódni az utak állapotáról. 

A személygépkocsival való biz-
tonságos közlekedés egyik felté-
tele, hogy a vezetési stílust az úttest
felületéhez igazítsák. Nedves úttes-
ten kisebb sebességgel kell haladni,
az útviszonyokhoz igazodva figyel-
mesebbnek és nyugodtabbnak kell
lenni a volánnál, a jármű hirtelen
irányváltását is el kell felejteni. A
manővereket csak alapos körülte-
kintés után szabad elvégezni, ami a
saját és a többi közúti szereplő testi
épségének érdekét szolgálja.

– Mielőtt útra kelnének, bizo-
nyosodjanak meg arról, hogy a
szélvédő és a visszapillantó tükrök
jó kilátást biztosítanak, ezért aján-
lott beállítani a hőmérséklet-sza-
bályzót és a párátlanítót, esőben
ugyanis mind a szélvédő, mind az
ablakok pillanatok alatt bepárásod-
nak, vezetés közben pedig nem
ajánlatos a kapcsolókat állítgatni.

– Nem szabad hirtelen fékezni!
Vizes úton a féktávolság a megszo-
kottnak akár a duplájára is nőhet.
Ezért, valamint a vízpermet miatt
kellő távolságot kell tartani az előt-
tünk haladó autótól, főként akkor,
ha kamion vagy más, nagy méretű
jármű mögött haladunk.

– A szokásosnál is nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani az útra.

Egyenletesen kell fékezni, gyorsí-
tani és kormányozni, mivel a hirte-
len manőverek miatt a jármű
vezetője könnyen elveszítheti az
irányítást autója felett.

– Annak érdekében, hogy a köz-
lekedést ne akadályozzák, a rend-
őrségi figyelmeztetés szerint nem
szabad megelőzni a várakozó autó-
oszlopot sem vasúti átjárónál, sem
jelzőlámpánál. Ugyanabból a meg-
gondolásból nem ajánlott megállni
vagy várakozni olyan helyeken,
ahol a közlekedést akadályozzák. 

– Az úttestet elárasztó nagyobb
vízmennyiség vízen futást okozhat,
amelynek során a jármű irányítha-
tatlanná válik, amennyiben na-
gyobb sebességgel vagy az úttest
széléhez túl közel haladnak. 

– Láss és látszódj! Ez az egyik
alapszabály: a világítás legyen
mindig felkapcsolva, előzés előtt a
leggyorsabb fokozatra kell állítani
az ablaktörlő lapátokat.

– Amennyiben erős esőzés van,
és hömpölyög a víz az úton, aján-
lott a gázpedált folyamatosan
nyomva tartani, ellenkezőleg víz
kerülhet a kipufogóba.

– Az út menti fák alatt ne állja-
nak meg és ne várakozzanak, sem
a reklámpannók közelében, ame-
lyeket a szélvihar ledönthet, és a
járművekben kárt tehetnek.

– Ha műszaki meghibásodás
vagy baleset miatt vesztegel a
jármű az úttest szélén, a jelenlétét
a pozíciólámpákkal, a vészvillogó-
val és a fényvisszaverő háromszö-
gekkel jelezni kell. 

– A gyalogosok közlekedésre
használják a járdákat, az úttesten
csak az erre kijelölt helyeken kel-
jenek át, és csak akkor, ha megbi-
zonyosodtak róla, hogy átkelési
szándékukat észrevette a közeledő
jármű vezetője. (Pálosy P.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Fotó: archív-ISU

Ingyenes európai utazás
DiscoverEU program fiataloknak

Fotó: Illusztráció
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Kedves Gazsi,
Erre a közvetlenségre, amellyel

most megszólítunk, Te bátorítottál
életed minden pillanatában, és mi
hallgattunk Rád, mert tudtuk, hogy
mindig megtalálod a legrövidebb
utat ember és ember között. Nem
folyamodtál különleges etiketthez a
Castellum, az erdélyi történelmi
családok alapítványának körein
belül sem, kiváló felmenőid öröksé-
gét hitelesen és könnyed természe-
tességgel hordoztad. 

Pedig örököltél küldetést és fele-
lősséget Édesapád udvarhelyi szé-
kely primor családjától, ugyanakkor
Édesanyád révén, aki Zeyk Domo-
kos dédunokája volt, az erdélyi fő-
nemesség nagy részével
rokonságban voltál.  Iskoláid is Er-
dély leghíresebbjei: két év a kolozs-
vári piaristáknál, két év az enyedi
Kollégiumban, a további évek és az
érettségi az akkoriban államosított
vásárhelyi Református Kollégium-
ban. 

Igazából csak a műszaki pályán
lehetett valamelyest szabadulni a
mindent elárasztó ideológiától, va-
lószínűleg ezért is lettél mérnök, és
jó szakemberként a mások munká-
ját összehangoló emberséges ve-
zető.

Hamarosan kiderült, hogy még
ennél is többre voltál hivatva: talál-
kozásod a fotográfiával a sokak
által űzött műkedvelésből nőtt ki,
de 31 évesen már kiállítottál, és
innen ívelt fel művészkarriered a
nemzetközi elismertségig.

(Lesz majd méltó pályatárs, aki
érdemben méltatja majd fotómű-
vész-munkásságodat, de kikerülhe-
tetlen ez a fejezet annak, aki Rólad
beszél.)

Talán egyedülállóként a vidéki
nemesség leszármazottai közül,
megtaláltad a módját, hogy egy fia-
tal művészet eszközeivel tedd látha-
tóvá azt az értékrendet, amelynek
nevében az elődök vállalták, hogy
egy egész vidék boldogulásáért fe-
leljenek: alázat a természettel szem-
ben, törekvés az ember és természet

összhangjára, az emberi lét szaka-
szainak sajátos méltósága, a dolgos
élet becsülete, esendőségeink iránt
mutatott megértés, az emberszere-
tetből fakadó humor; ugyanakkor
láthatóvá váltak a kortárs világ
egyensúlyvesztései, a környezetün-
ket fenyegető halmozódások, év-
százados hagyományok végnapjai.
Koronatanúja lettél egy kornak,
szolgálat volt ez is, akárcsak az elő-
döké.

Késztetést éreztél arra is, hogy
történelmi távlatban szemléld a fo-

tográfia erdélyi útját, és az út elején
rátaláltál Zeyk Miklósra, az enyedi
Burg egykori lakójára, így találko-
zott az előzményekben is a szenve-
dély és a család. 

Nagy lehetőségeket ígért a 89-es
fordulat, és Te mindenütt ott voltál,
ahol az újnak jósolt világ műhelyei
beindultak: a magyar érdekvédelmi
szövetség megalapításánál, a vásár-
helyi fotóklub újjászervezésénél, és
1993-ban Enyeden a Castellum szü-
letésénél. Ez volt az a lehetőség,
amely lázba hozta a bizakodókat:
egy igazságtalanul elhallgattatott és
peremvidékre szorított társadalmi
réteg újra megszólalása és megmu-
tatkozása a világ előtt. 

Te még a bizakodóknál is bizako-
dóbb voltál, kivételes rangot és
nyomatékot tulajdonítottál a Castel-
lumnak, amelynek birtokában ál-
lamférfiakat szólít meg, és egyebek
mellett kiköveteli majd a bocsánat-
kérést a 49-es kitelepítésért. Sok-
szor éreztük magunkat kishitűnek
melletted, de nem ez volt az egyet-
len okunk, hogy felnézzünk Rád:
ugyanúgy csodáltuk érzékedet a fel-
emelő pillanatok előkészítéséhez,
amelyekből többet is megéltünk
egyetlen napon, szép versekkel, lel-
készi üzenetekkel és áldással, végül
orgonaszóval, amikor az általad
szervezett ünnepségen emlékeztünk
egy másik kerek évfordulón a Vár-
templomban. Ugyanúgy a Zeyk
Domokos-megemlékezés 2016 júli-
usának végén Héjjasfalván, egy ve-
rőfényes napon.

Bőkezű nagyúrként osztogattad a
látványt képeid kiállításával, kiváló
fotóskollégád meghívásával, távoli

seregszemlék vetített fotóinak mu-
togatásával, mások kiállításainak
értékelésével. Belefért ebbe egy
egész világ, szóltál minden korosz-
tályhoz, és sokféle divatról szó
esett. Barátja voltál és maradtál
minden jóhiszemű fiatalnak, ez volt
a titka szíved ifjúságának.

Nem jelentette ez  bármi elfoga-
dását, a bármire ráhangolódást,
mindenről határozott véleményed
volt: létezett egy pillanat, ami na-
gyon jellemző volt Rád, a szertartá-
sos megfontolásé, amelyből
születhetett egyetértés vagy elutasí-
tás, egyformán emberségesen. Jó
volt elkísérni Téged, amikor tár-
gyalni mentél szállásról, menüről,
utaztatásról és egyebekről: moso-
lyogva fogadtak, mert tudták, hogy
időbe fog telni, de azt is, hogy ba-
rátokként fogtok elválni. Nagyon
lehetett Téged szeretni, Gazsi, és
szerettünk is sokan, megszámlálha-
tatlanul sokan.

Élni lehetett tanulni Tőled, élni
mindig másoktól körülvéve, mások-
nak ajándékozva magad.

Úgy búcsúzunk Tőled, mint egy
ünnepnaptól, amely a létezés kivé-
teles gazdagságát mutatta meg ne-
künk.

Hiányozni fogsz, fájdalmasan, és
most már biztos, hogy az a bizo-
nyos bocsánatkérés végleg elmarad.
Emlékeinkben megőrizzük a világ-
szép optikát, amely most már nem
egy fényképezőgép lencséje, hanem
a Te szemüveged, és mögötte vidám
és okos tekinteted. 

Nyugodj békében !
A Castellum nevében 

Haller Béla

Búcsú Török Gáspártól

Április 27-én Kézdivásárhe-
lyen ünnepélyes keretek kö-
zött a Vitézi Rend 30 taggal
bővítette sorait, Szászrégen
körzetéből is két tagot avat-
tak, köztük Csősz Irma diszna-
jói nyugdíjas óvónőt. 

A Vitézi Rendet 1920-ban hozták
létre, majd a második világháború
utáni kommunista rendszerben be-
tiltották. 1962-ben alakult újra, ami-
kor felvették a nemzetközi
lovagrendek sorába. Legfőbb véd-
nökéül a magyar Szent Koronát is-
merték el. A rend vezetője a
főkapitány. Ma olyan személyeket
vesznek fel a Vitézi Rendbe, akik
példaképek a nemzet életében, a ha-
gyományok éltetésében, akik a
zsarnoki rendszer idején bátorsá-
gukról tettek tanúbizonyságot, ki-

álltak a környezetükben élő em-
berek identitásának megőrzéséért. 

Csősz Irma óvónő egyszemélyes
intézmény, két lábon járó enciklo-
pédiája mindannak, amit Disznajó-
ról tudni kell és érdemes. Töretlen
hűségét népéhez, nemzetéhez mun-
kájával évtizedeken át bizonyította.
A Csősz házaspár 1975-ben került
Disznajóra, Csőszné óvónőként
kezdte el értékteremtő és -megőrző,
áldásos munkáját férjével, Csősz
Ferenccel együtt, és férje halála
után is folytatta. Katonadalokat
gyűjtött, majd Sorozó címmel elő-
adást állított össze, amelyet sokszor
bemutattak. Népdalgyűjteménye, a
népszokások leírása helyet kapott a
Megáradt a Maros című könyvében.
Zenekart alapítottak, 32 kicsi ze-
nészt tanítottak hangszeren játszani,
1980-ban már 120 tagú kórusa is
volt Disznajónak, és amikor meg-
szervezték a magyar iskolás zene-

karok találkozóját, a falu büszkén
ünnepelte az öt év alatt betanított
kicsi zenészeit. 1975–1980 között
120 tagú folklóregyüttest és 32 tagú
gyermekzenekart állítottak szín-
padra, amely a Marosludason meg-
rendezett megyei fesztiválon
harmadik helyezést ért el. Nemcsak
Disznajón, hanem az akkor nép-
szerű fesztiválokon is eredménye-
sen szerepeltek. 1980-ban alapította
a rajzkört, amelyet évekig működ-
tettek. A rajzkörön festett munkák-
ból számos kiállítást rendeztek.
1982-ben férjével közösen tanítot-
ták be a Háry Jánost. Kodály Zoltán
centenáriumára készülve nagy hoz-
záértéssel válogatták ki a szereplő-
ket a faluból. A nemcsak otthon,
hanem számos vendégelőadást is
megért művet 26-szor játszták.
Disznajó minden Gyöngykoszorú
találkozón részt vett, mivel már
évekkel azelőtt készen állt egy dal-

csoport, ahol 40 év feletti nótafák is
énekeltek. Az öregek dalcsoportjá-
val is jártak a környékre vendégsze-
repelni. Felújították a régi fonók
játékait, s szép fonójelenetet mutat-
tak be. Ugyanakkor a jánosozásból
is külön népi műsort állítottak
össze. Ezekkel a téli népszokások-
kal 1980–1985 között 12 előadást
tartottak otthon, Magyarón, Vécsen,
Régenben és Üvegcsűrön. 1979-ben
tartották meg először az 50 évesek
kortárstalálkozóját. 1980-ban fel-
kérték a Csősz házaspárt, hogy
szervezzék meg a találkozót, az
óvónő éneket írt erre az alkalomra.
1987-ben mutatták be a klasszikus
népballadára épülő A halálra táncol-
tatott lányt, amelynek 130 szerep-
lője volt. Csősz Irma a
rendszerváltást követően egyedül is
folytatta népnevelő, értékmegőrző
munkáját. Évente betanított egy-
egy színdarabot a falu tehetséges fi-
ataljainak: 1990-ben a Mátyás
király halálának 500. évfordulójára
rendezett A néma leventét, 1991-
ben a Liliomfit, 1992-ben a Sári
bírót, 1993-ban a Cigányt, 1994-
ben a Dinnyéket, 1995-ben a Bo-
rúra derű című kabarét mutatták be.
1994-ben 16 fiatal táncossal, udvar-
helyi diák énekesekkel betanulták
Illés Lajos Cantus Hungaricusát,
Dsida Jenő Psalmus Hungaricusát,
Vörösmarty- és Petőfi-verseket éne-
keltek. Tíz előadást ért meg Ma-
gyarországon és itthon, Erdélyben.
1995 elején még két előadás volt
Szászrégenben és Székelyudvarhe-
lyen. 1996-ban az óvónő vezetésé-
vel Felvidékre mentek szerepelni:
Dunaszerdahely, Szenc, Tardos-
kedd, Diósförgepatony, Rozsnyó,
Guta, Tornalja – a 7000 lelkes ma-
gyar településeken mint első erdélyi
csoportot Dél-Szlovákiában nagy
szeretettel fogadták. Itthon is nagy
körutat tettek a Szilágyságban, sze-
repeltek Zilahon, Szamosudvarhe-
lyen, Szilágyballán, Szilágycsehen,
Zsibón. A III. református világtalál-
kozó alkalmából 1996-ban a leg-
szebb előadásaik újból itthon
voltak, többek között a Marosvásár-

helyi Nemzeti Színházban. 1991
októberében, Kemény János halálá-
nak 20. évfordulóján Csősz óvó
néni vezénylete alatt 100 gyerek
emlékezett a Kemény-kastély kert-
jében. Az erdőszentgyörgyi Rhédey
Alapítvány vezetőinek felkérésére
1996 májusában Csősz Irma elő-
adást tartott a Rhédey-kastélyban.
2000-ben Fráter Béla-ünnepséget
szervezett, szintén ebben az évben,
Csősz Ferenc halálának 10. évfor-
dulóján az egész falu méltó módon,
kegyelettel emlékezett mindenki
Csősz tanító bácsijára.

Mindezek mellett volt ideje
könyvet is írni. 1998-ban megjelent
Disznajó monográfiája Néphagyo-
mányok Disznajón címmel, 2000-
ben A disznajói Rhédeyek és
Fráterek nyomában című tanulmány-
kötete, majd 2003-ban Akinek kívül
is vert a szíve, 2008-ban a Megáradt
a Maros, disznajói daloskönyv – az
utóbbi két kötetbe eredeti, általa
gyűjtött népdalokat válogatott. Cik-
kei, írásai folyamatosan jelentek meg
a különböző lapokban. 

Az elismerés sem maradt el.
2013-ban Marosvécs község pol-
gármestere Disznajó díszpolgárává
avatta. Ugyanabban az évben meg-
alakult a disznajói nőszervezet. Lel-
kes tagjai a következő évben –
Csősz Irma hathatós segítségével –
alig két hét alatt létrehozták a falu-
múzeumot. Ezt kiegészítve, 2017-
ben a Csősz Ferenc-emlékszobát is
kialakították. 

Csősz óvó néni élete, munkás-
sága lehetőséget ad arra, hogy min-
dennapi rohanásunk, időnkénti
sziszifuszi munkáink, szürke hét-
köznapjaink közepette néha megáll-
junk, rendezzük sorainkat,
visszanézzünk, összegezzünk és
fejet hajtsunk olyan „nagyjaink”
előtt, mint amilyen Csősz Irma óvó
néni, aki a miénk, mindannyiunké.
Vigyázunk rá és arra, amit létreho-
zott, alkotott. Köszönjük neki! Há-
lásak vagyunk, hogy tevékenységét
elismerik, jutalmazzák a vitézi cím-
mel. Büszkék vagyunk rá, mondják
a disznajóiak. 

Csősz Irmát nemzetes asszonnyá avatták 

Vita Piroska disznajói tanítónő 



MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Maros Megyei Tanács 2019. 05. 29-én versenyvizsgát szervez a Maros Megyei Ta-
nács szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságához tartozó Transilvania Motor Ring
komplexum keretében két betöltetlen, szerződéses állás elfoglalására:
1. referens, II. fokozat – középfokú tanulmányok – egy állás;
2. szakképzetlen munkás, I. fokozat – közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok
– egy állás;

A II. fokozatú referensi állás követelményei
A jelentkezőknek az alábbi feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy részt ve-
hessenek a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságához tar-
tozó Transilvania Motor Ring komplexum keretében meghirdetett II. fokozatú
referensi szerződéses állás betöltésére szervezett versenyvizsgán:
- középfokú végzettség, érettségi diploma;
- legkevesebb 1 év munkatapasztalat.
- kommunikációs képesség, elemző- és összefoglaló-, kezdeményezőkészség;
- műszaki-szervezési ismeretek és adottságok.

Az I. fokozatú szakképzetlen munkás állás követelményei:
A jelentkezőknek az alábbi feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy részt ve-
hessenek a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságához tar-
tozó Transilvania Motor Ring komplexum keretében meghirdetett I. fokozatú
szakképzetlen munkás állás betöltésére szervezett versenyvizsgán:
- közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok;
- a munkaköri leírásban leírt tevékenységekhez szükséges készségek.

A versenyvizsga lebonyolításának menete:
A II. fokozatú referensi állás esetében a versenyvizsga írásbeli vizsgából és inter-
júból áll.
Az I. fokozatú szakképzetlen munkás állás esetében a versenyvizsga gyakorlati
próbából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem
tér 1. sz.) kerül sor az alábbi időpontokban:
Az írásbeli próba 2019. 05. 29-én 10 órától lesz;
A gyakorlati próba 2019. 05. 29-én 14 órától lesz a vizsgáztató bizottság által meg-
határozott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja ma-
gába:

a) alkalmazkodóképesség;
b) nehéz helyzetek kezelésének képessége;
c) gyakorlati követelmények teljesítésének készsége;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próba költségvetési keretének megfelelő kezelése.

Az interjú az írásbeli/gyakorlati próba dátumától számított legtöbb 4 munkanapon
belül lesz.
Az interjú pontos időpontját és helyszínét az írásbeli/gyakorlati próba eredmé-
nyeinek a kifüggesztésével egy időben közlik.
A jelentkezési dossziékat az álláshirdetésnek a Románia Hivatalos Közlönyének III.
részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.
A dossziékat a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
sz. alatt, a 63. irodában lehet leadni Radu Teodorának, a humánerőforrás-osztály
tanácsadójának, telefon: 0265263211, 1234-es mellék, e-mail: radu.doris@cjmures.ro.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán-Tibor JEGYZŐ
MEGYEMENEDZSER
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A VIM SPECTRUM GYÓGYSZERGYÁR TELEFONOS ÉRTÉ-
KESÍTŐT alkalmaz. Versenyképes bérezés. Elvárások: a román nyelv
magas szintű ismerete, nagyon jó kommunikációs készség. Az önélet-
rajzokat a vim@vimspectrum.ro e-mail-címre vagy a vállalat székhe-
lyén várjuk. (21227-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neu-
rológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November
7.). (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-
13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14, il-
letve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a
pékségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fi-
zetés 1800 lej), 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT és
SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra
között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63533-I)

FELVESZÜNK ügyes kezű fiatal hölgyeket a jeddi termelőbe. Tel.
0745-520-408. (21224-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT, TAKARÍTÓNŐT.
Nyolcórás munkaprogram, előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21220)

PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és RAKTÁROST
alkalmazunk pékségbe. Előnyös munkabér, nyolcórás munkaprogram,
étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21220)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, KARBANTAR-
TÓT és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (21234)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (21234)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint AUTÓVIL-
LAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@in-
reco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják.
Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (21235-I)

HÖLGYET keresünk PÉNZTÁROS és PÉNZTÁR-ADMINISZTRÁ-
CIÓS MUNKAKÖRBE a marosvásárhelyi DIEGO áruházba. Önélet-
rajzokat a Diego üzletbe vagy a tgmures@diego.ro e-mail-címre kérjük
eljuttatni. (-I)

ALKALMAZUNK ÁRUKEZELŐ MUNKÁST.  Tel 0744-707-936.
(mp.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér 

pályázatot hirdet jogi tanácsadás, 
asszisztencia, képviselet  ellátására. 

A  szolgáltatás odaítéléséért a pályázati ajánlatokat május 14-
én 14 óráig  lehet benyújtani.  Bővebb felvilágosítás a 0265/328-
888-as telefonszámon  vagy a www.transylvaniaairport.ro
weboldalon.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ I. osztályú, tégla tömbházla-

kás első emeleten, a régi Tudorban.

Tel. 0744-236-015, 0744-582-168.

(5/2570-I)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, 2

fürdőszobás tömbházlakás és garázs.

Érdeklődni lehet a következő

telefonszámon: 0751-684-604. (2/2567)

ELADÓ tűzifa megbízható cégtől. Tel.
0747-566-430. (5/2522)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (2538)

ELADÓ Seat Cordoba személyautó,
benzines, 2002-es évjárat, jól mű-
ködő állapotban. Tel. 0740-138-342.
(12/2532-I)

ELADÓK tízhetes malacok. Tel. 0740-
463-935. (4/2569)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-

készítést (cserépből, Lindab lemez-

ből) és javítást, szigetelést stb. Tel.

0748-669-239, Mihály. (6/2484-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: Lindab

tetőzetet, ácsmunkát, cserépforgatást,

tetőjavítást, bádogosmunkát, festést 20%

kedvezménnyel. Tel. 0743-799-833.

(9/2507)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (2/2330)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,

bádogosmunkát, festést. Tel. 0737-

364-290. (4/2543-I)

MEGBÍZHATÓ dadust, pótmamát ke-

resünk 1,5 éves kislányunk mellé

napi 8 órára, hosszú távra, a Novem-

ber 7. negyedbe. Tel. 0745-888-930.

(12/2578-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy

lemezből, teraszt fából, és vállalunk

bármilyen kis javítást. Nyugdíjasok-

nak 15% kedvezmény. Tel. 0758-639-

258, Csaba. (5/2483-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Bús temető magas domboldala,

kimegyek oda, ez maradt szá-

momra.

Ma húsz éve, hogy itthagytál ben-

nünket 33 évesen, dicsőszent-

mártoni KARÁCSONYI CSABA.

Emléked őrzi édesanyád és uno-

kahúgod, Adél. Nyugodj béké-

ben! (2/2564-I)

Fájó szívvel emlékezünk május 8-

án a héderfájai SZAKÁCS 

JOLÁNKÁRA halálának 14. évfor-

dulóján. Emlékét őrzi édesanyja,

fiai és családjuk. Nyugodjál béké-

ben! (9/2574-I)

Az élet kegyetlen és mostoha,

szeretni megtanít, de feledni

soha. Álmodtunk egy boldog

öregséget, de a halál mindent

összetépett. Elfeledni téged nem

lehet, csak meg kell tanulni élni

nélküled.

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk a székelyvajai

LÁZÁR SÁNDORRA, aki 2018.

május 8-án itthagyott minket

örökre. Nyugodj csendesen, le-

gyen békés álmod, találj odafenn

örök boldogságot. Emléked le-

gyen áldott, nyugalmad csendes!

Emlékét őrzik gyászoló szerettei:

szerető felesége, Lenke, lányai:

Katalin, veje, László, Lenke, veje,

Sándor, szerető unokái: Rózsika

és Sanyika. (6/2571-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

KOCSIS LÁSZLÓ 

az UMF és az IPPA 

volt dolgozója 

életének 60. évében elhunyt. Te-

metése május 8-án 15 órakor lesz

a marosvásárhelyi Jeddi úti te-

metőben. 

Emlékét őrzi a gyászoló család.

(1/2589-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata, dédnagytata, apatárs,

rokon, barát, munkatárs és jó

szomszéd, 

BUCUR SÁNDOR 

a Kábelgyár egykori dolgozója, 

életének 73. évében, hosszas

szenvedés után, vasárnap,

május 5-én megszűnt élni. Drága

halottunk temetése május 9-én,

csütörtökön lesz 13 órai kezdet-

tel a marosszentgyörgyi temető-

ben, református szertartás

szerint. A virrasztás május 7-én

és 8-án 19 órától lesz a Vili Fune-

rar virrasztótermében. 

A gyászoló család. (3/2568-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett fiú, férj, édesapa,

nagyapa, testvér, rokon és jó is-

merős, 

KOVÁCS GERGELY 

hosszú szenvedés után 60 éves

korában visszaadta lelkét Urá-

nak. Drága halottunk temetése

május 8-án, szerdán du. 2 órakor

lesz a mezőpaniti temetőben. 

A gyászoló család. (11/2577-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó édesanya, nagymama,

dédmama, testvér, anyós, rokon,

jó szomszéd, 

UŢA ANDRÁS IRÉN 

május 7-én, életének 87. évében

türelemmel viselt, hosszú szen-

vedés után megpihent. Temetése

folyó hó 10-én, pénteken 13 óra-

kor lesz a nagykórház mögötti

marosszentgyörgyi temetőben,

római katolikus szertartás sze-

rint. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! 

A gyászoló család. (20/2587)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szere-

tett nővéremtől, KOVÁCS

IRÉNTŐL. Őszinte részvétem

gyászoló családjának. Nyu-

godjon békében! Emese és

férje, Mihály. (18/2585)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Az élet múlik, de akit szeretünk, 

arra életünk végéig könnyes szemmel

emlékezünk.

Ma, május 8-án van drága fiam, 
LUKÁCS ZSOLT halálának 6. évfordulója.
Fájó szívvel emlékezik édesanyja, test-
vére, Levente és nagyszülei, Mami, Tati.
(3/2542-I)

ÖSSZEHÍVÓ
A helyi tanácsosok csoportjának 2019. május 7-i

28.982. számú kérésére való tekintettel,
A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag

módosított és kiegészített 215/2001-es törvény 39-es cikkelye 2-es,
3-as és 5-ös bekezdésének értelmében, a tisztségben levő városi ta-
nácsosok legalább egyharmadának kezdeményezésére,

összehívom 
Marosvásárhely megyei jogú város 
helyi tanácsának rendkívüli ülését

hétfőn, 2019. május 13-án 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal üléstermébe (45-ös terem), Marosvásárhelyen, a
Győzelem tér 3. szám alatt, a következő 

napirenddel:
1.Határozattervezet a Pro Urbe kitüntetés odaítéléséről Erdélyi

Lajos újságírónak és fotóművésznek.
Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében

a D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgatója,
Buculei Dianora-Monica
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