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Ezeréves magyar ünnep

Szent István és az új kenyér

A budapesti Szent István-bazilikában levő Szent Jobb-kápolnában őrzik Szent István mumifikálódott jobb kezét.
Ünnepi gondolatok a 3. oldalon.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Jogsértés
és (akadály)paktum

Mózes Edith

A magyar kisebbség iránti jogszerűtlen eljárások miatt kötelezettségszegési eljárást indíthat Romániával szemben az Európai Bizottság (EB). A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) szerint amennyiben
sikerül alátámasztania, hogy az 1989-es romániai visszaállamosításkor a magyar kisebbség viszonyában rendszerszintű jogsértés történt, beindulhat az eljárás. Az EB arra kérte a jogvédő intézetet,
elemezze a romániai kárpótlásokkal és a visszaállamosítással kapcsolatos jogsértéseket. A KJI felkérte az Európai Parlament petíciós
bizottságát, küldjön tényfeltáró bizottságot Romániába, amelynek
nyomán felkérhetnék az uniós szerveket, tegyenek a jogsértések orvosolásáért. Az intézet ugyanakkor a székelyföldi „terroristák” ügyében is igyekszik fellépni, egyrészt a Strasbourgi Emberjogi
Bíróságon, másrészt az Európai Parlament előtt.
A KJI-nek a Kárpát-medencében 17 jogsegélyszolgálata van, és
minden magyar ember, szervezet vagy intézmény ingyenesen fordulhat hozzá segítségért. Konkrét ügyekben, bírósági perekben ügyvédeket, ügyvédi irodákat anyagilag és szakmailag is támogat az
intézet.
Kárpát-medence szintjén a legtöbb probléma Erdélyben van.
Hiába van jogharmonizáció és nyelvhasználati szempontból
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 26 perckor,
lenyugszik
20 óra 24 perckor.
Az év 232. napja,
hátravan 133 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ISTVÁN,
holnap SÁMUEL és HAJNA
napja.

SÁMUEL: héber eredetű, jelentése: Isten meghallgatott. Női
változata a Samuella.
HAJNA: Vörösmarty Mihály
névalkotása a hajnal szóból.

Nagyobbrészt napos idő
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 170C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. augusztus 19.
1 EUR
4,7284
1 USD
4,2575
100 HUF
1,4534
1 g ARANY
205,1029

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szerdán kezdődik a pótérettségi

Augusztus 21-én, szerdán a román nyelvből és irodalomból
zajló írásbeli vizsgával kezdődik a pótérettségi. 22-én, csütörtökön anyanyelvből, 23-án, pénteken a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 26-án, hétfőn a választott
tantárgyból írásbeliznek a diákok. A szóbeli vizsgák augusztus 27. és szeptember 3. között zajlanak. Az óvások
előtti ideiglenes vizsgajegyeket szeptember 3-án hozzák
nyilvánosságra, fellebbezni aznap 12 és 16 óra között lehet.
A végső vizsgaeredményeket szeptember 7-én teszik
közzé.

Véd-e a védőoltás?

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
Véd-e a védőoltás? címmel dr. Csepán Emőke gyermekgyógyász tart előadást augusztus 22-én, csütörtökön 18
órától a Máltai Szeretetszolgálat marosvásárhelyi, Berek
utca 1. szám alatti székhelyén. Időről időre a bulvármédiában, közösségi oldalakon számos csalóka írást lehet olvasni a védőoltások veszélyeiről. Egyes írások „csupán”
betegségekről szólnak, amiket a védőoltások okoznak,
mások polgári engedetlenségi mozgalmat hirdetnek a kötelező oltások gyakorlatával szemben. Csütörtökön 18 órától dr. Csepán Emőke gyermekgyógyász a jelenlegi
védőoltásokról, tévhitekről és tényekről tart előadást.

A Marosi Unitárius Egyházkör
IX. köri találkozója

Augusztus 24-én, szombaton Magyarzsákodon kerül sor a
Marosi Unitárius Egyházkör IX. köri találkozójára, mely de.
11 órától istentisztelettel kezdődik, ezt kulturális műsor követi. Az eseményre az egyházkör híveit és minden érdeklődőt várnak. Marosvásárhelyről autóbusz indul szombaton
reggel Magyarzsákodra, amelyre a marosvásárhelyi unitárius templomok lelkészi hivatalaiban lehet feliratkozni – tájékoztatott Kecskés Csaba lelkész-esperes.

Az öt szeretetnyelv

Öt klasszikus szeretetnyelv van. Mi is az, hogy szeretetnyelv? A másik szeretetnyelvének megismerésekor jövök
rá, mit kell csinálnom ahhoz, hogy átélje: szeretve van.
Nektek mi jut rögtön az eszetekbe? Mit kell a házastársatoknak, barátotoknak vagy bárki másnak tennie ahhoz,
hogy átéljétek: ez az ember bizony szeret engem? Augusztus 27-én, kedden 18 órától tartandó előadásában ezekre
a kérdésekre ad választ dr. Lukács Márton Réka pszichológus – tájékoztatott Gyenes Csenge, a Máltai Szeretetszolgálat sajtóképviselője.

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 26-a és szeptember
6-a között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azoknak a
jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőség által terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
Bartha Éva – 0740-056-691.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Búcsú Szász Károly fotóriportertől

Vannak szakmák, amelyekhez nem
elég a szaktudás, a szeretet. Több kell
ennél. Életformává kell váljon ahhoz,
hogy mindaz, ami kikerül a kezed alól,
mások örömét, hasznát szolgálja. Ilyen
a fotóriporteri is. Ha azt mondom,
Szász Kari, a FOTÓS, akkor megyeszerte sokaknak eszébe jut egy találkozás, kedves emlék, történet, aminek
eredménye a megörökített pillanat
volt. De nem is maga a fotó tette azzá.
Hanem az az ember, aki ott állt a gép
mögött. Oly régóta, hogy már a kezdeti
emlékek is ködbe vesznek. Bukarestben
végezte el a szakiskolát, mert akkor
még komoly szakmaként oktatták a fotózást, majd beállt szolgálni a közösséget, az embereket, és életformájává
vált a fényképezés. Ma már múzeumok
polcain sorakozó analóg (Rolleiflex)
gépekkel dolgozott, és laborált évtizedeken át. Sokan már nem is tudják, milyen varázslatos dolog az, amikor a
sötétkamrában, vegyszergőzben előjön
egy fekete tálban a latens kép. Hogy
volt időszak, amikor a fotónak az eseménytől, a felvételtől a megjelenéséig
igen hosszú – majdhogynem láthatatlan – idő telt el. És nem lehetett egy
helyszínen több száz felvételt készíteni,
hanem ott volt a 12, 21 vagy a 36
kocka kényszere. Következett a labor,
a film előhívása, szárítása, a papírkép
elkészítése, a képszerkesztés, majd a
nyomda, a kefelenyomat, a tepsizés...
és aztán kiderült, hogy a részletek elvesztődnek a nyomdafesték hiánya
miatt. Volt idő, amikor a felvételeket
szigorú ellenőrzés alatt, megrendelésre, pártfeladatra kellett készíteni, és
csak az látszott rajta, ami szabad volt,
s az igazi művészetet az jelentette,
hogy elrejtettél rajta valami olyant,
ami többletet jelentett. Szász Károly
azt is megérte. Több évtizeden keresztül a történelem fényíró krónikása volt.

Ott volt eseményeken, évfordulókon,
de szinte nincs a megyének olyan települése, eldugott tanyája, ahol ne járt
volna többször is. És valahányszor
visszatért, szeretettel, jó ismerősként
üdvözölték. Mert nemcsak egyszerű fotóriporterként volt jelen, hanem ott
volt az ember is, aki jó humorával, emberismeretével és szeretettel tudott ismeretségeket kötni, barátságokat
szőni, megőrizni, szakmától, társadalmi rangtól függetlenül mindenkivel.
Ennek volt egy titka, amit talán kevesen tudtak. Szász Károly annak ellenére, hogy a második világháború
kényszere miatt Ploieşti-en született,
ízig-vérig marosvásárhelyi volt, akit
mindenki ismert, és ha nem, megismert. Olyan volt, mint a sportoló, aki
a pályán önmagáért, de másokért is
küzd. Nem az eredmény elismeréséért,
hanem azért a közösségért, amelyben
él. Szász Károlynak az volt a nagy
titka, hogy igazi sportemberként, kosárlabdázóként, majd bíróként, sportfotósként és egyébként is egy

közösséget szolgált. Élete része volt a
nagy csapat. Pályán és azon kívül is.
Az a nagy csapat valamikor, úgy a múlt
század derekán, meghatározta a város
szellemiségét, hangulatát. Ami ma már
történelem, mint azok a negatívok,
fényképek, amelyek Szász Károly szignójával archívumokban őrzik mindazt,
amit egykor ez a város jelentett, neki,
nekünk, mindazoknak, akik magukba
zárták azokat az időket. Szász Kari történelmi időket ért meg a Vörös Zászlótól a Népújság alapításán keresztül
az analóg fotózástól a digitalizálásig.
Gondosan gyűjtötte, kartotékolta a negatívokat, a fényképeket, mert tudta,
hogy minden kép, felvétel mögött történések vannak, amelyek többről szólnak, mint a fénnyel megírt jelenet.
Amikor 1990 derekán a Népújsághoz
kerültem, sokat dolgoztunk együtt a
mai kereskedelmi kamara – egykori Új
Élet szerkesztősége – pincéjében levő
laboratóriumban. Ott, akkor a sötétkamrában nem csupán a negatívokra
rajzolt helyszínek, arcok, események
elevenedtek meg. Gyakran volt ez a
műhely találkozóhely is, ahol – heti
rendszerességgel – összegyűltek az
egykori barátok, csapattársak, és meséltek a hajdani Marosvásárhelyről, a
sportéletről, hajdanvolt emberekről,
egy olyan korról, ami már nincs, csak
filmtekercseken, papírképeken és azok
emlékeiben, akik több mint fél évszázadot megélve még köztünk vannak.
Szász Károly egy volt azok közül, akik
mindezt átélték, benne volt. Nemcsak
fényképezőgéppel a nyakában, hanem
szívben és lélekben is, aki nyomot hagyott szeretteiben, kollégáiban, az emberekben, akiket ismert s akik őt
ismerték. Nem csak egy gombnyomásnyit.
A Népújság munkatársai nevében:
Vajda György

Mezőmadarasi alkotótábor

A Maros-Mezőségi Művésztelep ez évben is megszervezi a Mezőmadarasi Nemzetközi Alkotótábort augusztus
22–31. között.
Táboraink célja megismertetni és népszerűsíteni e vidék
értékeit, szépségét a képzőművészet adta lehetőségekkel,
valamint közelebb hozni a képzőművészetet e vidék emberéhez.

RENDEZVÉNYEK

Szent István-nap és új kenyér
ünnepe Marosvásárhelyen

Augusztus 20-án, ma 19 órakor Marosvásárhelyen, a
Színház téren kerül sor a Szent István-napi és új kenyér
ünnepére, amely idén másabb lesz, mint az eddigiek –
tájékoztatott Cseh Gábor, az EMNT Maros megyei elnöke, az ünnepségek főszervezője. A barátok temploma
helyén színpadot állítanak fel, és kiállítják a magyar korona és a koronázási ékszerek másait, néhai Szabó Albert képzőművész alkotásait. Az új kenyeret a magyar
történelmi egyházak képviselői áldják és szentelik meg.

Tűzzománcok
a Bernády Házban

Birtalan Éva tárlata nyitja a nyári szünet utáni új évadát
indító Bernády Ház kiállításainak sorát augusztus 21én, szerdán 18 órakor. A művészi tűzzománcairól ismert
marosvásárhelyi alkotó ismét e kevesek által művelt, de
népszerű műfaj erényeit mutatja meg alkotásaival. A kiállított munkákat az eltelt évtized terméséből válogatta.

Az alkotás mellett gazdag program várja a művészeket
és az érdeklődőket: kirándulás a környező falvakba, művészekről és művészetről szóló filmek vetítése, látogatás a
párhuzamosan működő táborokban (Mezőbergenye,
Ernye), kiállítással mutatkozunk be a Forgatagon és egy
másik kiállítással zárjuk a tábort Mezőmadarason – tájékoztatott Czirjék Lajos, az MMM elnöke.
Munkásságát és zománclapjait Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja a megnyitón.

Szféra a volt 4-es iskola
udvarán

Augusztus 23-ától, péntektől 25-éig, vasárnapig a Vásárhelyi Forgatag keretében zajló Szféra programjai újra
élettel töltik meg a marosvásárhelyi volt 4-es számú általános iskola udvarát.

Erdélyi Lajos
életmű-kiállítása

Kettős kisebbségben címmel nyílik meg a 90. életévét
betöltő Erdélyi Lajos fotóművész életmű-kiállítása augusztus 23-án, pénteken 17 órakor Marosvásárhelyen,
a Marx József Fotóklub várbeli kiállítótermében, a Kádárok bástyájában, az I. emeleten. 24-én, szombaton
délelőtt 11 órakor szintén a fotóklub várbeli kiállítótermében Erdélyi Lajos Bennünk a nagyvilág. Portréfotók
és interjúk című fotóalbumát a kötet két szerkesztője,
Székely Sebestyén György kiadói igazgató és Szuszámi
Zsuzsa rádióriporter ismerteti Sebestyén Spielmann Mihály bevezető előadását követően. Szervező: a Bethlen
Gábor Művelődési Egyesület.
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Szent István és az új kenyér

Ezeréves magyar ünnep

Karácsonyi Zsigmond

Az államalapító Szent István király
ünnepe, augusztus 20-a, nemcsak Magyarország hivatalos állami, hanem az
egyetemes magyarság legszentebb ünnepe is. Szinte mindenhol, ahol magyarok élnek, piros betűs legalább lelkekben
ez a nap. Annak ellenére, hogy évszázadok során előfordult, hogy tiltották megünneplését, mivel az elnyomó hatalom a
független magyar államiság jelképét
látta benne, mégis töretlen maradt az
üzenete. Számunkra, akiket a huszadik

századi véres határtaszigálás az anyaországon kívül rekesztett, hatványozottan
sokat jelentett István, a király, akár az
agyonhallgatott bakelitlemezről megszólaló rockopera formájában is.
Erdő Péter esztergom-budapesti
érsek hétfőn a páneurópai piknik harmincadik évfordulóján Sopronban tartott
ökumenikus
istentiszteleten
hangsúlyozta: István király vezette a
magyarokat a keresztény Nyugat nagy
családjába, és ezzel megmentette létét és
identitását, nyelvét, kultúráját, közösségi összetartozását és történelmi ta-

Az egyik legrégibb magyar ünnep a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Szent István uralkodása idején még augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. E napon hívta
össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, élete
végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz
Máriának, s 1038-ban ezen a napon halt meg. Az uralkodóról
ezután augusztus 15-én emlékeztek meg, ünnepét Szent László
király tette augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa
hozzájárulásával ezen a napon emelték oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával
volt egyenértékű. A szent király ünnepének megtartásáról már
az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi
ünnepként élt tovább ez a nap. István kultusza Európa-szerte
elterjedt, de a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686ban nyilvánította szentté XI. Ince pápa, ünnepnapja szeptember
2. lett. A pápa azt is elrendelte, hogy Buda töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ minden
évben emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az
egyetemes egyház 1969 óta augusztus 16-án (egy nappal Nagyboldogasszony napja után) tart.
XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünnepek számát, és a Szent István-nap kimaradt az ünnepek
közül. Mária Terézia szinte ugyanekkor a pápa hozzájárulásával elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon nemzeti ünnep legyen, és felvegyék a
naptárakba. Ugyancsak 1771-ben Raguzából (Dubrovnik)
Bécsbe, majd Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent
Jobbot, amelyet ettől kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon. A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as szentté emelésekor épen találták meg
koporsójában. Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt
veszett el, majd 1590 körül a raguzai dominikánus kolostorban
találtak rá. A Szent Jobbot, amelynek ereklyetartóját 1862-ben
készítették, a második világháború végén a Szent Koronával
együtt nyugatra menekítették, és 1945. augusztus 18-án vitték

pasztalatainak gazdagságát a jövő számára. Majd hozzátette: a magyarság
erős és független keresztény királyságot
tudott építeni a középkor folyamán,
amely azért volt lehetséges, mert sikerült megtalálni a közös alapot, a hitet,
amely összekötötte a magyarokat Európa többi népével.
A kommunista rendszer Magyarországon szekularizálta az egyházi kötődésű
ünnepet, és új kenyér ünnepének nevezték el. Napjainkban a két jelkép – a keresztény hit és az életet is jelentő kenyér
– egymást erősítve él tovább. Ma, amikor a nemzet kenyerét kóstolgatjuk itt, a
Kárpát-medencében, nem feledkezhetünk meg a Szent István-i dilemmáról
sem: Kelet vagy Nyugat. Elfogadjuk,
erősítjük-e a befogadó Európa értékeit.

haza. Ma Budapesten, a Szent István-bazilikában őrzik.
Az 1848-49-es szabadságharc leverése után hosszú ideig
nem tarthatták meg az ünnepet, mert Szent István a független
magyar állam jelképe volt. Amikor 1860-ban ismét megünnepelhették a napot, az valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az
1867. évi kiegyezés után az ünnep visszanyerte régi fényét,
1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át, 1895-ben pedig a
belügyminiszter elrendelte, hogy ezen a napon címeres zászlóval lobogózzák fel a középületeket.
A két világháború között az ünnep kiegészült a Szent Istváni, azaz a Trianon előtti Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékezéssel, emlékeztetéssel. Az 1938. augusztus
18-án, Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából Székesfehérváron összeült Országgyűlés (a kihelyezésre egy négy
nappal korábban alkotott törvény adott lehetőséget) az 1938.
évi XXXIII. törvénnyel augusztus hó 20. napját Szent István
király emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánította.
1945 után augusztus 20-át egyházi ünnepként 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan, az akkor több százezer embert vonzó
Szent Jobb-körmenetet a következő évben már betiltották.
A kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti tartalmát nem vállalta, de teljes megszüntetését sem látta célszerűnek, inkább változtatott rajta. A munkaszüneti napnak
megmaradt, szekularizált ünnepet először az új kenyér ünnepének nevezték el, majd új, szocialista államalapításként 1949.
augusztus 20-ra időzítették a szovjet mintájú alkotmány hatályba léptetését. 1949 és 1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték, 1950-ben az Elnöki Tanács
törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság ünnepévé
nyilvánította.
A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók, 1989
óta ismét megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. Az 1990-es
első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991.
március 5-én a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus 20.,
október 23. – közül Szent István napját nyilvánította a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepévé.

Megemlékezés a páneurópai piknik harmincadik évfordulóján

Ökumenikus istentisztelet Sopronban

Ökumenikus istentiszteletet tartottak hétfőn a páneurópai piknik
harmincadik évfordulója alkalmából a soproni evangélikus templomban Orbán Viktor magyar
miniszterelnök és Angela Merkel
német kancellár részvételével. A
páneurópai pikniket 1989. augusztus 19-én tartották a magyarországi Sopronpusztán, a
magyar–osztrák határ közvetlen
közelében. Az ideiglenesen megnyitott határon több száz NDK-állampolgár jutott Ausztriába.

Csak egy Európa van

Mindig is tudtuk, a kettészakítottság
idején is, hogy csak egy Európa van – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.
„Hittünk benne, és újraegyesült. Újraegyesült, mert hittünk benne” – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: ma is ezen
múlik minden, és ha hiszünk benne,
Kelet és Nyugat egysége fennmarad, és
Európa erős, gazdag otthona marad az
európaiaknak.
Itt, Sopronban, keletről bontottuk meg
a falat, itt nyitottuk meg a német és az
európai egyesítés előtti utat – mondta
Orbán Viktor.
Közölte: Sopron különleges helyet
foglal el a magyarok szívében, mindig is
a hűség városa volt. Ezt sosem felejtjük
el, és minden magyar gyereknek tanítják
az iskolában, hogy a soproniak Magyarország feldarabolásakor a népszavazás
erejével Magyarországhoz kötötték magukat. Azt sem felejtjük el, hogy 30 éve
ezen a napon keletnémet sorstársaikkal
áttörték a szabad világ és Magyarország

közötti börtönkerítést, az áttöréssel leomlott a fal, amely hazánkat leválasztotta Európáról, és a szovjet világ
részévé tette – emlékeztetett, hozzátéve,
hogy 30 éve itt ért véget a második világháború utáni európai rend.

Orbán nagyrabecsülését fejezte ki
Merkelnek

Orbán Viktor kijelentette: mi, magyarok mindig is hívei voltunk Németország
újraegyesítésének, mindig tudtuk, hogy
a szovjet világból való kiszabadulásunkat az teszi véglegessé, ha a két Németország egyesül, és mi „azzal a
lendülettel” és az egyesített Németország támogatásával „bemasírozhatunk”
a NATO-ba és az EU-ba. Így lett Helmut
Kohl egykori német kancellár a magyarok hősévé, ezért övezi itt személyét kultusz a mai napig – tette hozzá.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy
a 30 éve újra szabad Magyarország polgárainak megtiszteltetés, hogy ezen a
napon idelátogatott a német kancellár.
Orbán Viktor a magyar emberek, a nemzet nagyrabecsülését fejezte ki Angela
Merkelnek, aki Európa legnépesebb és
legerősebb államának 14 éve a vezetője.
A német kancellár saját hazáján túl
hosszú évek óta dolgozik Európáért, az
európai nemzetek együttműködéséért és
egész Európa újraegyesítéséért – mondotta Orbán Viktor.

Köszönet Magyarországnak

Köszönetét fejezte ki Magyarországnak a német egység megteremtésében
játszott szerepéért a német kancellár a
soproni evangélikus templomban tartott
hétfői, a harminc évvel ezelőtti páneuró-

pai piknik évfordulója alkalmából tartott
istentiszteleten.
„Mi, németek nagy hálával gondolunk arra, ahogy Magyarország hozzájárult
Európa
megosztottságának
megszűnéséhez és a német egység megteremtéséhez. Köszönetet mondunk
ezért Magyarországnak” – hangsúlyozta
Angela Merkel.
A kancellár felidézte: a 30 évvel ezelőtti piknik célja az volt, hogy a rendezők, a Magyar Demokrata Fórum és a
Páneurópai Unió megünnepelje az európai békét, és azt tervezték, hogy néhány
órára szimbolikusan megnyitják a magyar–osztrák határt. A magyar kempingekben
nyaraló
keletnémet
állampolgárok között hamar elterjedt a
rendezvény híre, és mindenüket hátrahagyva százával keltek útra Sopron felé,
hogy kijussanak a szabadságba – tette
hozzá.

Szabadságmozgalmaink
szimbóluma

A német kancellár szerint a páneurópai piknik az 1989-es év nagyszerű szabadságmozgalmainak szimbólumává
vált, hiszen néhány héttel később, szeptember 11-én Magyarország véglegesen
megnyitotta a határait nyugat felé, november 9-én pedig leomlott a berlini fal,
Európa megosztottsága véget ért.
A páneurópai piknik bizonyította,
hogy a szabadság iránti vágyat nem lehet
elnyomni az emberekben. Bizonyítja azt,
hogy bennünket, európaiakat a közös értékek egyesítenek, és azt is, hogy közösen mennyi mindent tudunk elérni – tette
hozzá a kancellár. (hírösszefoglaló)

Ország – világ
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Az európai átlagnál háromszor
nagyobb az infláció Romániában

Júliusban 4,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak
Romániában, ami növekedést jelent az egy hónappal
korábban jegyzett 3,9 százalékos éves inflációhoz
képest. Az Európai Unió (EU) országai közül ezúttal
is nálunk regisztrálták a legnagyobb mértékű fogyasztóiár-növekedést, sorozatban immáron a hetedik hónapban. Az EU statisztikai hivatala (Eurostat)
által közzétett adatok szerint az euróövezetben a júniusban jegyzett 1,3 százalékról júliusban 1 százalékra csökkent az éves infláció, míg az Európai
Unióban 1,6 százalékról 1,4 százalékra esett vissza.
Románia után Magyarországon (3,3%) és Lettországban (3%), valamint Szlovákiában (3%) nőttek a
legnagyobb mértékben a fogyasztói árak. (Agerpres)

„A kórházigazgatók 80 százalékának nincs keresnivalója
az egészségügyi rendszerben”

A kórházigazgatók 80 százalékának nincs keresnivalója az egészségügyi rendszerben, ismételte meg Sorina Pintea egészségügyi miniszter hétfőn, hozzátéve,
felgyorsítják az eljárást az igazgatók tevékenységét
felmérő mutatók módosítására vonatkozóan. A miniszter szerint a săpocai kórházban sem megfelő a
szervezés. Az ott történt vérengzés sokéves hanyagság eredménye, azé a mentalitásé, hogy „így is jó, így
is lehet csinálni”, amíg aztán történik valami, és megtörtént. Hozzátette, fel fogják gyorsítani az eljárást az
igazgatók tevékenységét felmérő mutatók módosítására vonatkozóan, és módosításokat vezetnek be az
igazgatótanácsok feladatkörét illetően is. (Agerpres)

Hétfő éjszakától a teherautók
nem léphetnek be
Magyarországra

A 7,5 tonnásnál nagyobb teherautók nem léphetnek
be Magyarország területére hétfőn éjjel 23 órától kedden éjjel 23 óráig. Kedden van Magyarország nemzeti ünnepe, ami munkaszüneti nap. A
határrendészet tájékoztat, hogy a magyarországi hatóságok értesítették a Nagyváradi Határrendészeti
Felügyelőséget arról, hogy romániai idő szerint hétfőn éjjel 23 órától kedden éjjel 23 óráig (szintén romániai idő szerint) Magyarországon korlátozni fogják
az összes 7,5 tonnásnál nagyobb gépjármű forgalmát. A korlátozás nem érvényes azokra a járművekre, amelyek veszélyes árut, élő állatot, romlandó
élelmiszereket vagy speciális hőmérsékletet igénylő
árut szállítanak. Ugyanakkor a személyszállítás a
megszokott rend szerint fog zajlani. A határrendészet
azt javasolja a sofőröknek, hogy a korlátozás visszavonásakor lehetőleg vegyék igénybe az összes áruszállításra megnyitott határátlépőt, ezzel elkerülhető
az, hogy egyetlen határátlépőnél nagyon rövid idő
alatt feltorlódjon az áruforgalom. (Mediafax)

Jogsértés
és (akadály)paktum

(Folytatás az 1. oldalról)
megengedő törvény, nem tartják be. És miközben napi
szinten érik jogsértések a magyar közösséget, a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma a minap arra kérte a kormányt, a parlamentet és
az elnöki hivatalt, tegyenek sürgős és határozott lépéseket annak a megakadályozása érdekében, hogy „Magyarország végérvényesen kiterjessze társszuverenitását
Székelyföldre”. Egy kormányhivatal létrehozását követelte, amely védené a románok jogait, és megakadályozná az etnikai alapú hátrányos megkülönböztetésüket a térségben. Ugyanakkor azt is kérte, hogy
a központi költségvetésből finanszírozzák a székelyföldi
románok kulturális projektjeit, intézményeit, egyházi és
civil egyesületeit és kiadványait, és alkossanak törvényt,
amely biztosítja a három megye románságának képviseletét a képviselőházban. Emellett a parlamenti pártok
fogadjanak el egy olyan paktumot, „amelyben ünnepélyesen kijelentik, hogy soha nem fogadják el az etnikai
alapú területi autonómiát Romániában”. Felszólította
a legfelsőbb állami hatóságokat, határozottan utasítsák
el a budapesti kormány „abnormális beavatkozását Románia belügyeibe”, és elemezzék a romániai magyarok
magyar állampolgárságának, a földtulajdonnal való
szabad kereskedésnek, valamint a magyar állam térségbeli stratégiai beruházásainak közép- és hosszú távú következményeit. Javasolta: szlovák mintára fogadjanak
el törvényt, amely megakadályozza, hogy a kettős állampolgárok tisztségeket tölthessenek be a helyi és a
központi közigazgatásban. Végül követelte, hogy az államfő sürgősen vigye a Legfelsőbb Védelmi Tanács elé
„a nemzetbiztonságot érintő Kovászna, Hargita és
Maros megyei problémákat”, és a védelmi tanács döntsön a szükséges intézkedésekről.
Kell ehhez kommentár?
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Ötre emelkedett
a neuropszichiátriai kórházban elkövetett
vérengzés halálos áldozatainak száma

Ötre emelkedett a săpocai neuropszichiátriai kórház egyik
páciense által rendezett vérfürdő halálos áldozatainak
száma, miután az egyik 88
éves sebesült belehalt sérüléseibe – közölte hétfői sajtótájékoztatóján Sorina Pintea egészségügyi miniszter.

A miniszter személyesen vezette
a tárca tényfeltáró bizottságának
helyszíni vizsgálatát a Buzău megyei egészségügyi intézményben,
ahol vasárnapra virradó éjszaka egy
alkoholfüggősége miatt néhány
napja beutalt 38 éves páciens, Ştefan Lungu egy infúziós állvánnyal
agyonvert négy beteget és további
kilencet megsebesített.
Pintea szerint a tragédiát emberi
mulasztások sorozata előzte meg.
Az ápolók munkaköri leírásában
szerepel például, hogy nem hagyhatnak a páciensek keze ügyében
olyan tárgyakat, amelyekkel kárt tehetnek magukban, tehát az infúziós
állványnak nem kellett volna a kórteremben maradnia. A miniszter
arról is beszámolt, hogy Lungu
mellé aznap éjszaka – ámokfutása
előtt kevesebb mint két órával –
ugyanabba az ágyba egy másik al-

koholistát is beutaltak, annak ellenére, hogy a kórházban még voltak
szabad ágyak.
A miniszter tagadta, hogy a tragédia a személyzet hiánya, illetve
túlterheltsége miatt következett be:
hétvége lévén, a kórházban hét
ápoló és három gondozó volt szolgálatban, kétszer annyian, mint hétköznap.
Lungu saját kórtermében kezdte
a vérengzést, ami olyan csendben és
gyorsan történt, hogy az ápolók
észre sem vették, csak akkor riasztották a kórházban szolgálatot teljesítő két őrt, amikor a dühöngő
rátámadt a szomszédos női kórteremben fekvő betegekre, és azok sikítozni kezdtek. Amikor az őrök
odaértek, a támadó az ablakon keresztül az udvarra menekült.
Ştefan Lungut végül a kapunál
állították meg a rendőrök, akik történetesen éppen akkor érkeztek egy
másik beteggel az egészségügyi intézménybe. Beszámolójuk szerint a
férfinél még mindig ott volt az infúziós állvány, és közelharcot folytattak
vele,
amíg
sikerült
ártalmatlanná tenniük.
Lungut a sürgősségiről egy mentőautó vitte csütörtökön a pszichiát-

riára, ahol péntek reggelig még elkülönítőben, megfigyelés alatt tartották. Mivel azonban nem volt vele
gond, és helyét egy másik beteg
miatt fel akarták szabadítani, áthelyezték az állandó felügyelet nélküli
kórterembe, ahol aztán vasárnap
hajnalban rátámadt a többi páciensre.
Hétfőn a săpocai kórház igazgatója lemondott tisztségéről. A minisztérium bűnvádi feljelentést is
készül tenni az ügyben, hogy pontosabban ki ellen, azt a belső vizsgálat befejeztével fogják eldönteni
– mondta az egészségügyi miniszter.
A săpocai vérengzés egy hónapon belül a második olyan bűnügy,
amely sokkolta a román közvéleményt, a caracali tinigyilkosságok után. Romániában egyre fokozódik a közfelháborodás amiatt,
hogy az állami intézmények képtelenek szavatolni a polgárok biztonságát. Mindkét esetben a sajtó a
politikai döntéshozók felelősségét
firtatta, azzal vádolva őket, hogy
az állami intézmények élére nem
szakértelmük, hanem politikai kapcsolataik alapján neveznek ki vezetőket.

Turcan: A PNL összegyűjtötte
a kellő számú aláírást
a rendkívüli ülésszak összehívásához

A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) összegyűjtötte a kellő
számú aláírást ahhoz, hogy
kezdeményezze a képviselőház rendkívüli ülésszakának
összehívását az augusztus
26-a és 30-a közötti időszakra – közölte hétfőn a párt
képviselőházi
frakcióvezetője.

Raluca Turcan elmondta, kérték
a parlamenti többséget alkotó alakulatoktól, hogy hívják össze rendkívüli ülésszakra a képviselőházat,

de nem érkezett válasz kérésükre,
ennélfogva összegyűjtötték a kellő
számú aláírást ahhoz, hogy kezdeményezzék a rendkívüli ülésszak
összehívását.
A liberális törvényhozó szerint az
alsóháznak tisztáznia kell néhány
„akut problémát” a szeptember 1-jén kezdődő őszi ülésszak
előtt.
A rendkívüli ülésszakban el kell
utasítania az amnesztiáról és közkegyelemről szóló tervezetet, amelyet
„elásott” a jogi bizottság, továbbá

Az ígéret betartását sürgetik

döntenie kell a vitatott adóügyi intézkedésekről szóló 114-es sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatban, amely adóemeléseket eredményezett
és
„elűzte”
a
befektetőket, meg kell vitatnia a
megyei
közúti
személyszállítást a közszolgáltatások közül kiiktató 51-es sürgősségi kormányrendeletet, és jóvá kell hagynia a
büntetés-végrehajtási jogorvoslat
törvényét hatályon kívül helyező
tervezetet – tette hozzá Turcan.
(Agerpres)

Nyílt levél a miniszterelnökhöz
és a szállításügyi miniszterhez

Hétfőn nyílt levélben fordult
Viorica Dăncilă Románia miniszterelnökéhez és Răzvan Cuc
szállításügyi miniszterhez Nagy
András volt szászrégeni polgármester, jelenlegi tanácsos, és a kezdeményezését felkarolta Márk Endre,
Szászrégen alpolgármestere, Demény Árpád, Beresztelke alpolgármestere, valamint Milăşan Ioan,
Faragó, Vereş Vasile, Mezőkirályfalva község elöljárója is. A beadványban azt kérik, hogy minél
előbb fogjanak hozzá a Szászrégen
és Kolozsvár közötti, a Mezőségen
áthaladó 16-os számú országút
Maros megyei szakaszának (DN
16) főjavításához.
A levélben többek között az áll,

hogy a szóban forgó út az ország
közepében levő Maros, Kolozs és
Beszterce-Naszód megyék településeit köti össze, alternatív megoldást
kínál az E 60-as országút kikerülésére, és itt sokkal rövidebb az út
Marosvásárhely és Kolozsvár között. S míg a Kolozs megyei szakasz
rendben
van,
és
Beszterce-Naszód megyében néhány napja befejezték az aszfaltozást, a Maros megyét érintő rész
majdhogynem
használhatatlan,
évek óta csak kátyúznak. Mintegy
35 km rehabilitálásáról lenne szó.
Ezt az ügyet az elöljárók felvetették május 16-án is, amikor Viorica
Dăncilă miniszterelnök Szászrégenben járt, és szóvá tették március 6-

án is Răzvan Cuc szállításügyi miniszter szászrégeni látogatása alkalmával. Mindkét esetben az említett
politikusok megígérték, hogy rövid
időn belül megoldják az ügyet.
Azóta természetesen nem történt
semmi. A beadványt megfogalmazók, aláírók azért fordultak nyílt levéllel mind a miniszterelnökhöz,
mind a szállításügyi miniszterhez,
hogy megsürgessék az út főjavításához, aszfaltozásához szükséges
lépéseket.
Nagy András megígérte, hogy a
nyílt levélre küldött hivatalos válaszokat is eljuttatja majd szerkesztőségünkbe, így mi is értesíthetjük az
érdekelteket, hogy történt-e előrelépés az ügyben. (v.gy.)

Az RMDSZ visszautasítja
Viorica Dăncilát

Nem tevődik fel a kormány
támogatásának lehetősége

Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn azt nyilatkozta az
RFI-nek, hogy nem tevődik
fel annak a lehetősége, hogy
az RMDSZ tárgyalást folytasson a PSD-vel a kormány támogatásáról.

Viorica Dăncilă arról beszélt
korábban, hogy tárgyalást kezdeményez az RMDSZ-szel arról,
hogy támogassák a parlamentben
a kormány kezdeményezéseit.
Erre reagált Korodi Attila parlamenti képviselő.
„Gyakorlatilag csak a kormánykoalíció belső konfliktusa
felől tudjuk értelmezni a miniszterelnök nyilatkozatát, mert nem
tevődik fel annak a lehetősége,
hogy az RMDSZ, egy stabil többséggel szemben, politikai tárgyalást folytasson a kormány
támogatásáról. Nem, nem tesszük
meg ezt a lépést, határozott dön-

tést hoztunk. Jelen pillanatban a
kormánykoalíció, még ha belső
konfliktusok is vannak, stabilnak
mutatkozik, és a mi meglátásunk
szerint nem tevődik fel a koalíció
felbomlásának
lehetősége”,
mondta Korodi Attila az
RFI-nek.
Meglátása szerint ha az ALDE
kilép a kormányból, bármelyik
más párt számolhat azzal, hogy
többséget alkosson, a PSD-n
kívül.
„Ha az ALDE kilép a kormányból, meg kell néznünk, kivel társul
a PSD, ha tud. Esetleg a Pro România szóba kerülhet, más lehetősége nincs. Ha nem, akkor a
politikai kontextus radikális változáson megy át, azt jelentheti, hogy
a PSD elveszíti a többséget, minden politikai erőnek elemeznie
kell, hogyan alkothat egy többséget a PSD-n kívül”, mondta az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. (Mediafax)

Ludovic Orban a mezőgazdasági
miniszter lemondását kéri

Állítólag
„hamis adatokat” küldött
az Európai Bizottságnak

A mezőgazdasági miniszter lemondását kéri a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) elnöke. Ludovic Orban azt rója fel Petre Daeának, hogy „hamis
adatokat” küldött az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának (DG Agri) az elmúlt évi romániai termésről.
A PNL ügyvezető bizottságának hétfői ülése után adott nyilatkozatában Orban azt mondta, Petre Daea „hazudott”, és a DG Agri leleplezte
őt azáltal, hogy kérte, korrigálja a 2018-as mezőgazdasági terméssel
kapcsolatban közölt adatokat.
„Az eredetileg ismertetett adatok ugyanis felfújt számok, hamis adatok, amelyek nem tükrözik a valós romániai mezőgazdasági termést”
– fogalmazott Orban. (Agerpres)

Románia átvesz Máltától
tíz menedékkérőt

Románia pozitív választ
adott az Európai Bizottság
(EB) felhívására, és kész átvenni Máltától a Földközitengeren veszélybe került tíz
menedékkérőt – közölte
péntek este a külügyminisztérium.

Közleményében a tárca rámutat, több más európai uniós tagállamhoz hasonlóan Románia is
készen áll korlátozott számú menedékkérőt befogadni, tíz személyt venne át Máltától. „A döntés
azt jelzi, hogy Románia szolidaritást tanúsít ilyen helyzetekben, hiszen kiszolgáltatott, védelemre
szoruló emberekről van szó,
ugyanakkor a pozitív válasz nem
helyezi nyomás alá a román menekültbefogadó rendszert” – fogalmaz a kommüniké.
A külügy emlékeztet, hogy idén
még fordultak elő hasonló helyzetek, és Románia három alkalommal is pozitív választ adott az EB
felhívására: két ízben tíz-tíz személy Olaszországtól, egy alkalommal pedig öt menedékkérő

Máltától való átvételét ajánlotta
fel. Ezek nyomán végül 11 menedékkérőt vett át.
A román hatóságok ismerik a
földközi-tengeri helyzetet, és Románia aktívan kivette a részét a
megoldáskeresésből, egyrészt az
emberéletek elvesztésének megelőzése, másrészt az illegális migrációt
bátorító
kiskapuk
nyitásának megakadályozása érdekében – hangsúlyozza a közlemény, hozzátéve, hogy bár a
jelenlegi helyzet nem mérhető a
2015-2016-os migránsáradathoz,
aggodalomra ad okot, hogy jelentősen nőtt a halálozási arány a
migránsok körében.
A kommünikében kiemelik, bár
az elmúlt években nem történt előrelépés a dublini egyezmény reformja tekintetében, az Európai
Unió Tanácsa román elnökségének sikerült bevezetnie az ideiglenes megállapodások módszerét,
amely hasonló helyzetekben megkönnyíti az együttműködést a tagállamok között, anélkül, hogy
kötelező jogi keretet szabna meg.
(Agerpres)
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Emlékkonferencia a helikoni íróparlament mártírjairól

Gazdag programmal várta augusztus 9-10-én a marosvécsi
várkastélyba a helikoni íróközösség leszármazottait és az
érdeklődő közönséget a Helikon-Kemény János Alapítvány. Az 55 különböző
nézeteket valló és különböző
vallású író, költő közül, akik
évente egyszer Kemény János
és felesége vendégszeretetét
élvezték, négyen mártírhalált
haltak. Az ő életük és munkásságuk képezte az idei találkozón tartott tudományos
konferencia vezérfonalát.

Bodolai Gyöngyi

Pénteken délután a várkastély
udvarán H. Szabó Gyula, az alapítvány elnöke emlékezett a tragikus
1944-45-ös évekre, amikor zsidó
származása, vallása miatt a helikoni
közösség tagjai közül a holokauszt
áldozatává vált Karácsony Benő és
Lakatos Imre, akik vélhetően
Auschwitzban pusztultak el, Ligeti
Ernőt a nyilasok lőtték agyon a budapesti Jókai téren. Járosi Andor
kolozsvári evangélikus esperest,
aki a „vad és esztelen indulat” ellen
prédikált, és zsidó embereknek
adott hamis keresztlevelet, kényszermunkára orosz hadifogságba
vitték, a magnyitogorszki fogolytáborban tífuszban halt meg. A két világháború közötti magyar irodalom
négy jeles személyisége közül kettőnek ma sincs kötete, tette szóvá
H. Szabó Gyula, a Kriterion kiadó
igazgatója.

Karácsony Benő –
Gyulafehérvártól Auschwitzig

Az emlékkonferencián Albu-Balogh Andrea, a Partiumi Keresztény
Egyetem adjunktusa Karácsony
Benő életrajzából ismertette azokat
az általa felkutatott dokumentumokat, amelyek korábbi fehér foltokat
tisztáznak. A helikoni közösség termékeny szerzőjének jellegzetes,
groteszk humorral fűszerezett,
gyakran lírai hangvételű írásai általában önéletrajzi ihletésűek. Témájuk a kisváros, a kispolgárság élete.
Novellái, regényei, színdarabjai ma
is olvasmányosak, a legismertebb
Napos oldal mellett a Pjotruska, az
Új élet kapujában, az Utazás a
szürke folyón, A megnyugvás ösvényein, színdarabjait (Válás után,
Rút kiskacsa) a kolozsvári színtársulat adta elő, regényeinek többsége az Erdélyi Szépmíves Céh
gondozásában jelent meg.
Karácsony Benő Klärmann Bernátként született 1888. szeptember
7-én Gyulafehérváron, ahogy azt a
Gyulafehérvári Állami Levéltár
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adatai igazolják. Az izraelita elemi
népiskolába járt, majd fizetős diákként a Római Katolikus Főgimnáziumban folytatta tanulmányait (az
épületben ma a December 1. Egyetem működik), de az érettségit a
kolozsvári piarista gimnáziumban
tette le. Az ok egyrészt az volt,
hogy sokszor kellett javító vizsgát
tennie mennyiségtanból és latinból,
másrészt egy éjszakai mulatozásban, utcai éneklésben való részvétel miatt, amelynek részleteiről a
fennmaradt kihallgatási jegyzőkönyvből dokumentálódott a
szerző. Mivel Klärmann Bernát a
bordélyházi látogatásban nem vett
részt, végül is érettségire állhatott.
Egy következő fehér folt, hogy a
nagyváradi jogakadémia iratgyűjteményében nem szerepel a neve, bár
a lexikonok szerint ott végezte jogi
tanulmányait, a feltételezhető
másik helyszín, a kolozsvári jogakadémia levéltára viszont nehezen
hozzáférhető és hiányos. Pályáját a
Gyulafehérvári Hírlap munkatársaként kezdte, a galíciai fronton harcolt az első világháború idején,
majd Kolozsváron telepedett le,
ahol az újságírás, írás mellett
ügyvédi irodát működtetett. 1934től vált a helikoni íróközösség
tagjává, s bár nem volt társaságközpontú, a New York kávéházban a
helikoni írók asztaltársaságához
tartozott. Halálának körülményeit
sem ismerjük pontosan. A zsidótörvények alapján gettóba szállították,
ahonnan Járosi Andor sem tudta kimenteni. Feltételezhetően Auschwitzban halt meg, felesége
kórházban, fia kényszermunka közben egy balesetben. Szüleinek sírját
a nagyváradi Rulikowski városi temetőben a dolgozat szerzője tisztította meg a gaztól.

Lakatos Imre életműve
kiadásra vár

„…A két világháború között Erdély egyik legnagyobb műveltségű
közírója volt. Gondolkodásában,
érzésvilágában semmi törés, ellentmondás nem volt. Másokat megzavart, tévutakra csábított Európa
válsága, a tiszta emberi érzések elárulójává tett vagy az egyéni érdek,
vagy a faji gyűlölködés. Ő mindig
ember maradt az embertelenségben…” – idézte Jancsó Elemér
visszaemlékezései alapján Lakatos
Imre újságíró, szerkesztő, tanulmányíró alakját Filep Tamás Gusztáv budapesti irodalomtörténész,
kisebbségkutató.
Bár széles körű (német, francia,
angol) műveltséggel rendelkező újságíró volt, egy Spinoza-tanulmányon kívül cikkeiből, esszéiből,
tanulmányaiból nem állított össze
önálló kötetet – mondta az előadó,
aki szerint az összegyűlő anyag
már meghaladja a 600 gépelt oldalt.
Lakatos (Lefkovics) Imre 1882. áp-

rilis 25-én született Marosvásárhelyen. Életrajzi adatai nem mindig
pontosak, de az biztos, hogy a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen
szerzett
orvosi
diplomát, a mesterséget azonban
nem gyakorolta. 1907-ben újságíróként ment Párizsba, ahol megismerkedett Kuncz Aladárral, és egy
éven át a noirmoutier-i fogolytáborban közös szobán osztoztak. Lakatos Imre 1919-ben tért haza
Marosvásárhelyre, ahol a Zord Idő
munkatársaként természettudományi, lélektani, filozófiai írásokat
közölt, és a Kemény Zsigmond
Társaság tagja volt. 1925-től a kolozsvári Ellenzék külpolitikai rovatát szerkesztette. Nemcsak az
erdélyi világot ismerte, pontosan
tájékozódott a világpolitikai életben, elítélte a nemzeti szocializmus
eszméjét, tanulmányt írt a francia
nacionalizmusról, állást foglalt Tamási Áron Tündöklő Jeromos című
novellája mellett. A korszerű erdélyi esszéirodalom képviselőjeként
a művészetek és a tudományok területén is otthon volt. A tragikus remekmű címen ő írta az Ellenzékben
az első méltatást a Fekete kolostorról. Kuncz Aladár halála után vált a
helikoni íróközösség tagjává, és a
Helikon Kuncz-emlékszámát ő
szerkesztette. Bár a zsidótörvény
idején katolizált, 1941-ben megfosztották állásától, és 1944-ben, a
német megszállás idején Auschwitzba deportálták, ahol kivégezték.

sai nyomán összeállt egy kötet Járosi Andor publicisztikai írásaiból
(októberben lesz a bemutatója), de
sok mindent kellene még kutatni,
felderíteni – hangsúlyozta az előadó az elmulasztott lehetőségekről
szólva. Ezt pótolja viszont fennmaradt jelentős és gazdag levelezése
elsősorban két magyarországi tanítványával, Benczúr Lászlóval és
Korán Emillel, akiknek részletesen
beszámolt Dél-Erdély lerohanásáról, Torda elfoglalásáról, a szászok
kiürítéséről, arról, hogy hogyan
menekültek el a hivatalok, majd az
értelmiségiek, tudósok, orvosok,
sőt papok is Kolozsvárról és Marosvásárhelyről. Levelei a szemtanú kitűnő látleletei a történészek
számára is. 1944 őszén a Kolozsvárra bevonuló oroszok fogták el,
és hurcolták el a magnyitogorszki
fogolytáborba, ahol az év karácsonyán szolgálat közben tífuszban
halt meg, és tömegsírba temették.
A vécsi találkozón jelen volt Járosi
Andor unokája, Antal Margit tanárnő Szentábrahámról.

Járosi Andor
dokumentumértékű levelei

„Általad lett a templom menedékem,/ És vigasztalásom, és otthonom” – Reményik Sándor Az én
lelkipásztorom című versével vezette be a következő előadást Ungvári P. Tamás egri előadóművész,
majd Veress Emese Gyöngyvér néprajzi szakíró, újságíró, a Kossuth
rádió tudósítójának előadását halottuk Járosi Andor kolozsvári evangélikus esperesről.
Ha valakinek túl kellett volna
élnie a II. világháború szörnyűségeit, és megérdemelte volna, hogy
életben maradjon, Járosi Andor feltétlenül azok közé tartozott –
mondta az előadó. A Nagyenyeden,
Kolozsváron és német földön teológiai tanulmányokat folytató,
1926-tól evangélikus lelkészként,
majd a német és a magyar egyház
szétválása után 1941-től az Erdélyi
Egyházmegye evangélikus espereseként működő Járosi Andor nevéhez az új evangélikus istentiszteleti
rend kidolgozása fűződik. Sokrétű
munkássága során egyházi folyóiratot szerkesztett, teológiai írásai
mellett a Pásztortűz szerkesztőségének tagjaként, az Erdélyi Helikon munkatársaként tudósításokat,
könyvismertetőket, színi- és hangversenykritikát közölt. Prófétai
szellemben munkálkodó lelkipásztorként harcot indított a fasizmus
ellen, a zsidótörvények idején a
testvériségről prédikált, lakásán
egy zsidó kislányt rejtett, több kolozsvári zsidó lakosnak hamis keresztlevelet állított ki. Tette
mindezt annak ellenére, hogy megfigyelték, lehallgatták, beidézték.
Az oroszországi hadüzenet idején a
püspöki körlevél utasításai ellenére
a zsúfolásig megtelt kolozsvári
templomban a szilveszteri istentiszteleten „megrázó imát mondott a
fasizmus áldozataiért”.
Benkő Tímeával végzett kutatá-

Ligeti Ernő – a lerótt adósság

Juhász Andrea irodalomtörténész a két világháború közötti
időszak
egyik
legműveltebb
közírójának tartott Ligeti Ernő
életét és munkásságát foglalta
össze, akiről Egy urbánus transzilvanista címen Filep Tamás Gusztáv
írt a gazdag életmű összes rétegét,
minden műfaját átfogó monográfiát. A Magyar Művészeti
Akadémia Kiadónál az idén Budapesten megjelent könyvet a konferencia
résztvevői
is
megvásárolhatták.
Bár Ligeti nevéről a Súly alatt a
pálma című, az erdélyi szellemi
élet 22 évét bemutató műve jut
eszünkbe, tudnunk kell róla, hogy
az Erdélyi Szépmíves Céh egyik
alapítója, a Helikon írói közösség
tagja volt, életműve csúcsán saját
hetilapot indított, a népszerű Független Újság 1934-től betiltásáig
(1940 őszén) a korszak egyik legfontosabb politikai, társadalmi,
kulturális lapjaként jelent meg. Az
említett monográfia alapján mutatta be az előadó Ligeti Ernő
görög sorstragédiákra emlékeztető
életét, szépírói működésének alapvető vonásait és újságírói tevékenységét.
Lichtenstein Ernő néven 1891ben született Kolozsváron, bírósági
végrehajtó fiaként. A Szentegyház
utcai emeletes házban élő család
korán felvette a Ligeti nevet. Az
unitárius kollégiumban érettségizett, már diákként megmutatkozott
érdeklődése az irodalom iránt.

1909-ben fiatal kolozsvári költők
verseiből antológiát szerkesztett
Közös úton címmel. Apai nyomásra
a kolozsvári egyetem jogi karára
iratkozott be, de nem tette le a záróvizsgáit, és későbbi próbálkozása
sem járt sikerrel. Újságíróként indult, színházi magazint szerkesztett, 1892-ben a Nagyváradi Napló
legfiatalabb szerkesztője volt.
1914-ben besorozták, a keleti fronton légnyomást kapott, Prágában
ápolták, amiről regényt írt, és a háború után tért vissza Kolozsvárra,
ahol a Kolozsvári Hírlap, majd az
induló Keleti Újság szerkesztője
volt, bekapcsolódott az erdélyi irodalom szervezésébe, és az első marosvécsi találkozót követően szinte
valamennyin részt vett. Saját lapja
demokratikus alapelveken működött, de 1940 után nem hosszabbították meg a működési engedélyét.
Ekkor írta meg a 22 év történetét.
Kényszerűségből Budapestre költözött, ahol az erdélyi íróknak köszönhetően kétszer megmenekült,
de a németek bevonulása után a
nyilasok családjával együtt letartóztatták, kegyetlenül megkínozták,
majd az 1945. január 9-ről 10-re
virradó éjszaka családjával együtt
lelőtték, de csoda folytán a fia életben maradt, aki később elmondta a
történteket.
Íróként tekintélyes életművet
hagyott hátra, két verses-, két novelláskötete és 12 regénye jelent
meg, amit napilapírás közben írt.
Prózája az erdélyi városi polgárság
életéről, deklasszálódásáról, a vidékiség negatív hatásairól szól,
olyan tematikáról, amit háttérbe
szorított a korszak székely irodalma. Regényt írt Bethlen Miklós
életéről és egy néger Shakespeareszínészről, amit Kós Károly lebilincselően érdekesnek, „sok erdélyi
magyar kisebbségi regénynél erdélyibbnek és kisebbségibbnek” tartott. Újságíróként több mint ezer
cikk szerzője volt. A Keleti Újságnál, az egyik legnagyobb példányszámú erdélyi napilapnál a
külpolitikai rovatot szerkesztette.
A két világháború közötti sajtóról
az volt a véleménye, hogy a legfontosabb intézményrendszer volt
a kisebbségi életben, ezt valósította
meg a már említett saját lapjában
is, amelyben minden irányzat jelen
volt határon belülről és túlról.
Utolsó pillanatig írt, Budapestre
költözése után a Magyar Nemzetben – mondta az előadó, aki a Ligeti Ernőről szóló, kivitelezésében
is szép monográfiát a közönség figyelmébe ajánlotta.
A konferencia szünetében
Bancsi Edina tehetséges marosvécsi zongorista lánynak tapsolt a
közönség.
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Jobb életkörülményekért dolgoznak

Mezőbándon a tavaly nyáron átadott új polgármesteri hivatali épületben Horváth Árpád alpolgármesterrel az elmúlt időszak helyi
megvalósításairól, beruházásokról és további
tervekről beszélgettünk.

Korszerűsítik Mezőbánd
központját

millió eurót nyertünk meg, de a munkálatokat 600 ezer
euróból sikerült elvégezni. A fennmaradó 400 ezer
eurót újból megpályáztuk, és meg is nyertük. A Vidéki
Beruházások Finanszírozási Ügynökségének (AFIR)
az volt a kikötése, hogy az összeget a leaszfaltozott
utcák minőségi javítására használjuk, azaz bejáratokat
építünk, a lejtős részeken sáncokat betonozunk le, a református temetőnél a sáncokat lefedjük, hogy parkolási lehetőséget biztosítsunk.
A főtéren önerőből lefedtük a sáncokat, kialakítottunk egy 28 férőhelyes parkolót. Járdákat alakítottunk
ki 300 méter hosszúságban a faluban olyan utcákban,
ahol nincs aszfaltút.

Bevezették a vizet a telepekre

Horváth Árpád alpolgármester

Fotó: Nagy Tibor

– Miután átadtuk az új polgármesteri hivatalt és művelődési házat, befejeztünk egy kilenc kilométeres aszfaltutat, amit a fejlesztési minisztérium támogatott. A
beruházásra 9 millió lejt fordítottunk. Ezzel könnyebbé
tettük a gépkocsiforgalmat Mezőbánd és Szénafű (Fânaţe) között, illetve Mezőpagocsa felé.

Multifunkcionális gépet állítanak szolgálatba

– A hivatal előtt egy vadonatúj traktor áll, amin
megakad a járókelők szeme. Ez a gép az önkormányzat
tulajdona?
– Igen. Mezőbánd községhez 30 kilométernyi aszfaltút tartozik, ami szép és jó, de az úthálózat karbantartása az önkormányzatra hárul. Ezért szükségünk
van egy multifunkcionális gépre, amit erre a célra is
bevetünk. A GAL révén sikerült megvásárolni az új
traktort, aminek értéke 70 ezer euró. Ehhez hóeke és
homokszóró is tartozik, amit télen az utak tisztítására
fogunk használni.
– A központi mezőgazdasági szakiskola épületén
dolgoznak, milyen munkálatok vannak soron ezen
kívül?
– Nagy munkálatok folynak az iskolában, manzárdot húznak az épületre, hiszen osztálytermekre, laborokra van szükség. Jóllehet a gyermeklétszám sok
településen csökken, itt a nagyszámú roma közösség
révén nő. Az építkezést 500 ezer euró uniós forrásból
finanszírozzuk. S ha már az uniós finanszírozásnál tartunk, el kell mondani, hogy ugyanígy finanszíroztuk
hét kilométernyi mellékutca aszfaltozását is. Erre egy-

– Mezőbándon megkerülhetetlen a romakérdés,
ugyanis jelentős roma közösség él a településen.
– A lakosság 30 százaléka roma, 37% román és 33%
magyar nemzetiségű. Lényeges volt a vízellátás megoldása a romatelepeken. Az önkormányzatnak az utcákban sikerült kiépíteni a fővezetéket, így a
háztartások 90 százaléka rácsatlakozott a hálózatra. A
650 lejes költséget a családok állták. Eddig 200-300
ember járt vízért a főtéri csorgóhoz, onnan hordták az
ivóvizet. Ez a jelenség mostanra megszűnt. Az önkormányzat vásárolt egy klórozóberendezést, amivel újraklórozzák a marosvásárhelyi Aquaserv által
szolgáltatott vizet, s ezzel a paramétereknek megfelelő
víz jut a fogyasztókhoz. Mivel a fogyasztás nem nagy,
a számlák rendszeres fizetésével nincsenek gondok.

A szennyvízhálózat jövőre lesz funkcionális

– Jóllehet a szennyvízhálózat kiépült, a rendszer
mindaddig nem lesz működőképes, amíg a szennyvíztisztító állomást nem üzemelik be. A hálózatot ellenőriztettük, minden rendben van, de újabb
berendezésekre lesz szükség, hogy a tisztító működhessen. Reméljük, hogy jövő évben üzemképes lesz a
szennyvízhálózat is.

Sokan dolgoznak külföldön

– Milyen megélhetési lehetősége van a roma közösségnek?
– Tudni kell, hogy felmérést készítettünk, hányan
dolgoznak és hányan szeretnének elhelyezkedni a
roma közösségből. Elmondhatom, hogy sokan dolgoznak külföldön, és sokan készülnek munkát vállalni.
Vannak olyan Mezőbándról elszármazottak, akik mezőgazdasági munkát tudnak ajánlani például Németországban. Amikor lejár a szezon, az emberek pénzzel
jönnek haza, amiből gazdálkodni tudnak, egyesek
autót vásároltak, megjavítják a házakat, tehát van előrelépés, a szociális segélyezett is kevesebb – tájékoztatott az alpolgármester.

Összefogással épül a gyülekezet

A Mezőbándi Református Egyházközségnél Nyíri Hunor lelkipásztorral és Nyíri Gyopár
tiszteletes asszonnyal beszélgettünk, akik második éve
teljesítenek
szolgálatot a
gyülekezetben. Érdeklődésünk nemcsak a gyülekezeti
életre terjedt ki, hanem arra
az építkezésre is, amely az
egykori kultúrotthon, jelenleg
gyülekezeti otthon épületén
zajlik.

Lelkes gyermekekkel öröm
foglalkozni

Az egyházközségben a gyermekeknek két csoportban tartják a
vallásórát. A 4–8 évesek közül körülbelül 30-an, a 8–12 évesek

Az idei konfirmálók

közül 20–25-en járnak rendszeresen. Nagyon sok gyermek van,
amikor ünnepélyekre készülnek,
százan is részt vesznek a rendezvényeken. A kátéoktatáson elég kevesen voltak, idén
tízen
konfirmáltak és tizenegy elsőéves
van. A gyermekek nagyon ügyesek, szorgalmasak, látogatják az
istentiszteleteket is. Nem kell
kényszeríteni őket. A tiszteletes
asszony ingyenesen angolórákat
tart a nyelvtanulás iránt érdeklődőknek, akik három csoportban
vesznek részt rajta. A nagyobbak
korcsoportjában közel 40-en járnak.
Második éve megtartják a vakációs bibliahetet, nagyon nagy az érdeklődés iránta. A szervezésbe és

A Maros Megyei Tanács és a
Mezőbándi Polgármesteri Hivatal
együttműködésével a község központjában rövidesen nagyszabású
munkálat kezdődik. Egy körforgalmat fognak kialakítani, melynek szomszédságában fedett
autóbusz-megállókat és parkolóhelyeket létesítenek.
– A Maros Megyei Tanács a
nagy forgalmú buszmegállók korszerűsítését vállalta, a polgármesteri hivatal pedig körforgalom
kialakítását szorgalmazta a radnóti
és a mezősályi út kereszteződésénél Mezőbánd központjában. Az
építkezési engedélyt kibocsátottuk, várjuk az építkezési felügyelőség jóváhagyását. Eredetileg úgy
volt, hogy augusztus 19-én elkezdődnek a munkálatok, de lehet,
hogy egy-két hetet késünk. A lényeg, hogy a projekt sínen van –
fogalmazott Horváth Árpád alpolgármester.

A Maros Megyei Tanács tavaly
május 24-i ülésén fogadták el a
projekt műszaki-gazdasági dokumentációját és mutatóit. A megyei
tanács fontosnak tartotta ezt a beruházást, hiszen a buszmegállók
és a parkolók a 152A jelzésű Marosvásárhely–Radnót közötti megyei úton, a 151A jelzésű Mezőbánd és Mezősályi közötti út kereszteződésénél találhatók, az új
polgármesteri hivatal, művelődési
ház, fogászati rendelő, rendőrség,
posta, APIA-kirendeltség, a katolikus templom és a tömbház közelében.
A parkolók és a buszmegállók,
valamint a körforgalom kialakítása
azért is fontos, mert ezzel új arculatot kap a település központja.
A munkálatokat a Citadin Prest
végzi. A beruházás 662 ezer lej,
ebből 440,7 ezret a megyei tanács,
a további összeget az önkormányzat állja.

Emlékművet avattak Szénafűn

Vasárnap avatták fel azt az első és második világháborús hősök emlékművét, amelyet a művelődési minisztérium finanszírozásával állítottak. Az eseményen jelen volt Mircea Radu, a község polgármestere
és Mircea Duşa prefektus is.

oktatásba Kocsis Réka vallástanár
is besegít. A szülők örömmel tapasztalják, hogy a gyermekek szívesen
vesznek
részt
a
rendezvényeken, ezért süteménynyel, szendviccsel kedveskednek
minden alkalommal. – Annyira lelkesek a szülők, a gyerekek, hogy
öröm dolgozni a gyülekezetben –
fogalmazott a tiszteletes asszony.

Közös erővel újul meg
a gyülekezeti otthon

A lelkészi munkanapló tükörként
mutatja, hogy nőtt a templomlátogatottság, ami anyagiakban is lemérhető. Ebből kifolyólag önerőből
foghattak neki az otthon felújításának.
– Nagy és erős a gyülekezet.
Közös összefogással fel tudjuk újítani az egyházi épületet. Ha van
akarat, meg tudjuk oldani. Sajnos,
pályázatokat nem nyertünk, így
külső támogatásunk nincs. Önerőből építkezünk. Idén a tetőszerkezetet újítjuk fel, jövőre a falakat
vakoljuk újra. Az összefogást nemcsak az építkezés kapcsán tapasztaltam, hanem akkor is, amikor az
egyik konfirmandusunk, Nagy
Ágica súlyos betegség miatt nehéz
helyzetbe került. Imádsággal és
anyagilag is támogattuk őt. A tánccsoport jótékonysági estet szervezett, minden gyerek szívből táncolt,
és a közönség önzetlenül adakozott.
Visszatérve az építkezésre, a felújítási költségeket 400 ezer lejre be-

Újrafedik a gyülekezeti otthont

csüljük. Ebben benne van a fűtésrendszer korszerűsítése, a konyha
felszerelése is. Nagyon nagy szükség van az épületre, mert nincs
megfelelően tágas és jól fűthető
gyülekezeti termünk. Rendezvényeinkre sokan eljönnek. Tavaly a magányosok karácsonyán alig fértünk
a teremben. Nagy volt az érdeklődés, hiszen az ifjúsággal két színdarabot
is
előadtunk.
Hogy
kimelegedjen az épület, egy héttel
azelőtt el kellett kezdjünk tüzelni.
Májusban esperesi vizitáció volt,
olyan sok gyermek vett részt, hogy
nem fértek be a kicsi termünkbe –
mondta Nyíri Hunor lelkész.
A templom melletti épület a felújítás során megőrzi a jelenlegi
struktúráját és stílusát, nem módo-

sítanak rajta. Az őszi Gyöngykoszorú fesztivált már az épületben
szeretnék megtartani, addig elkészül a tető és a betonpadozat.

Látogatás Mányban

A mányi gyülekezet meghívására augusztus 17-21. között a
mezőbándi gyülekezetből 23-an
tesznek látogatást a településen. A
mányi gyülekezettel harmincéves a
testvérgyülekezeti kapcsolat. A vasárnapi istentiszteleten Nyíri Hunor
lelkipásztor szolgált, s háláját fejezte ki az elmúlt harminc esztendő
közösségi ajándékaiért. A következő találkozó és ünnepély Mezőbándon lesz, amikor márványtáblát
helyeznek el a templomban ennek
emlékére.

2019. augusztus 20., kedd ______________________________________________ KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Hagyományok Háza első szabadegyeteme a Nyárádmentén

Mikházán felsőfokon

Mikháza adott otthont augusztus második hétvégéjén
a Hagyományok Háza első
szabadegyetemének. A rendezvénysorozat pénteki megnyitásakor Kelemen László, az
intézmény főigazgatója felhívta a figyelmet a hagyományok ápolására az élet
mindennapjaiban,
és
az
ebben rejlő jövőkép fontosságára: „A hagyományok megszakadtak, s a kommersz
veszi át a helyüket. Legyünk
tisztában szándékainkkal, legyen víziónk! Minden családban legyen természetes, hogy
a helyi viseleteket vegyék fel,
a lokális tánckultúrában legyenek otthon, s gyerekeiknek is adják át a hagyományokat.”

Csermák Zoltán

Az öt szekcióban folyó félszáz
programon, valamint az esti előadásokon mintegy félezer érdeklődő
vett részt. Az összeállítás az előadók gondolataiból s a programokból ad ízelítőt.
A legnagyobb közönséget vonzó
programoknak a Csűrszínház adott
otthont. Szélyes Ferenc, a játékszín
gazdája beszélt a kezdeményezésről:
„2003-ban indítottuk el a Csűrszínház mozgalmat. A marosvásárhelyi
színház
színészeként
javasoltam, hogy a nyári szünetben
szülőföldemen, Mikházán rendezzünk előadásokat. Egy maroknyi
csapat három hét alatt hozta tető alá
az első előadást a kultúrotthonban.
Itt, ahol beszélgetünk, valamikor
egy régi csűr állt, ami elé színpadot
ácsoltunk, s ebből fakadt a Csűrszínház elnevezés. Az időjárás nem
kedvezett e formának, s hosszabb
kilincselés, hányattatás után – a
helyi, megyei szervek s a román
állam segítségével – 2009-ben avattuk fel az új épületet. Eredetileg a
környékbeli falvak lakosainak szerveztük az előadásainkat, mivel a városi színházak tájolásai napjainkra
elmaradoztak, de a közönség java
része mégis a környező városokból
látogatott ide. Szerencsére az utóbbi
időben a környékről is egyre többen
érkeznek, állandóan táblás ház előtt
játszunk: a teátrum hangulata, a
drámától a zenés vígjátékig terjedő
repertoár odacsábítja a közönséget.”
Bartos Tünde bútorfestő, lakberendező a népi motívumok mai
használatát vázolta.
„A népi tárgyaknak, bármennyire
is díszesek voltak egykor, mindig

volt funkciójuk. Az embereket napjainkban is érdekli a népművészet,
viszont tisztában kell lennünk azzal,
hogy a ma használatos tárgyak is
rendeltetésszerűek kell legyenek.
Képzést is szerveztünk e célból
gyakorló kézműveseknek, ahol a
résztvevők átlagéletkora 30-40 év
volt, de szerettük volna felkelteni a
fiatalabbak érdeklődését is. Az ezt
követő kiállítás a diákok körében is
kedvező visszhangra lelt, szerencsére a népszerűsítésben, a tanintézményekben is partnerekre találtunk.
Az alkotás öröme mellett az e szellemben készített termékek a bemutatókon, vásárokon is kelendőek,
így igen kapósak például a régi motívumokkal díszített ékszertartó ládikók,
tükörrámák.
Mivel
székelyföldi motívumokat használok, így vásárlóim java része is kötődik e földhöz.”
Tálas Ágnes Judit, a Hagyományok Háza külső munkatársa a NÉP
– TÁNC – NYELV – iránytű a közösséghez című előadásában egy
archív felvételt is bemutatott, nagy
sikerrel.
„A közösségkovácsolás oldaláról
közelítem meg a táncoktatást, nem
a tökéletes táncolás megtanítására
helyezem a hangsúlyt. Az idős Kiss
Márton és Kiss Magdolna Szamosújváron élnek, az őket bemutató
film lelkileg érintett meg, hogy a
közösségben, a felnövekvő nemzedék életében, a szocializációban milyen jelentős szerep jutott a táncnak.

szokás, aki nem illik be a sorba, azt
a közösség bírja jobb belátásra.”
Tálas Ágnes a tánc párkapcsolatok kialakítására vonatkozó szerepére is kitért.
„Ezek a közösségek biztonságos
helyek, ahol egymásra találhatnak a
fiatalok, emellett megismerhetik a
hagyományokat, néprajzi, gyakorlati ismeretekre tehetnek szert. Egy
páros forgásnál mindkettőnek el
kell fogadnia a másikat, s arra törekedni, hogy a másiknak is örömet
szerezzen. Így igazi harmónia, összhang alakulhat ki, megszűnik idő és
tér: szinte elszállnak, szoktuk mondani. Márton bácsi és Magda néni
egy életre találták meg egymást,
magam is és barátaim java része is
a tánc révén lelte meg párját, s alapított családot.”
Nyitrai Mariann néprajzkutatónépdalénekes Bartók Béla nyárádmenti gyűjtéseit foglalta össze.
„1914-ben járt Maros-Torda vármegyében Bartók Béla, feleségével,
Ziegler Mártával. Nagyon gazdag,
alapos, analitikus gyűjteményt köszönhetünk nekik, a székelyföldi, a
majdnem a Székely Mezőséget
érintő zenei aldialektus gazdagodott
munkájuk nyomán. Utolsó pillanatban érkeztek ide, külső hatások
mentes zenei világot rögzítettek, a
világháború s az iparosodás széthordta a férfinépet. A vármegyében
10-12 faluban jártak, s falvanként
húsz gyűjtött dallammal számolhatunk, így két-háromszáz dallamot

Hagyományok alapján működő
rendszert ismerhettünk meg, voltak
szabályok, keretek, amelyekre a
mai világban is szüksége lenne a fiatalságnak, így időt, energiát nyerhetnének, s a kellemetlenségek köre
is leszűkülhetne. Vannak olyan fiatal csoportjaink, amelyek már másfél évtizede dolgoznak együtt, igazi
közösséggé formálódtak, s jóllehet
egymástól sokszor nagyon távol
élnek, már előre várják az újabb találkozást. Itt is érvényesül az ősi

minden bizonnyal lejegyeztek e
tájon. Több népszerűvé vált, mint
például a pávadallam, hamar elterjedt, s az oktatásban is szerepet kapott.”
Kincses Olga néptáncoktató vendégként érkezett a rendezvényre.
„Székelyszenterzsébetről érkeztem, a barátaimtól hallottam a rendezvényről, s az internetről
szereztem további információkat.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek, ez
a szabadegyetem egy kicsit olyan,

mint Tusványos, de középpontjában
a népművészet, a folklór áll. A barátokkal való találkozás is vonzott,
megismerkedtem másokkal, s a
színvonalas program is érdekelt. Az
énektanulásra és az esti koncertekre
voltam leginkább kíváncsi. A Bartók Béla nyárádmenti gyűjtéséről
szóló előadás különösen megfogott,
érdekes és aprólékos volt, s kérdéseinkre pontos választ kaptunk. Jövőre is szívesen eljövök, s – főleg a
tánctanulás miatt – a gyermekeimnek is ajánlom.”
Tötszegi Tekla néprajzkutatót a
népviselet és a divat meghatározásáról kérdeztem.
„A viseletet a közösség által
meghatározott öltözködési formaként lehet leírni. Ez egy tág meghatározás, mivel, amikor viseletről
beszélünk, azt általában a paraszti
közösségek öltözködési formáival
azonosítják. Tágabb értelemben viszont mindenféle, így a kortárs közösségnek is az egyértelműen közös
jegyeket felmutató öltözködési formáját érthetjük alatta. Amennyiben
a viseletet a divattal állítjuk szembe,
elmondható, hogy míg a divat a folyamatos változáson alapul, addig a
népviselet hosszabb távú, kevésbé
változékony öltözködési forma. Ez
nem azt jelenti, hogy a népviseletben nincsenek újítások, s a divatnak
bizonyos elemei ne jelennének meg
benne: mindig a fiatalok öltözködése hoz új elemeket, s ezek egyben
a viselőiket is jellemzik. Kalotasze-
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gen a viseletek a család nőtagjainak
az erényeit is bemutatták, szorgalommal, ügyességgel, gazdaságossággal hogyan lehetett az anyagi
eszközöket pótolni, kiváltani. »A
hasunk nem ablak« mondás híven
fejezi ki, hogy inkább az étkezésen
spóroltak, csakhogy a reprezentációs tárgyakra, a viseletre több jusson.”
Györfi Erzsébet népdalénekes a
népdal megszerettetéséről beszélt.
„Nagyon foglalkoztat a fiatalok
helyes megszólításának témája, állandóan keresem azokat a módozatokat, hogyan lehet minél több
embert, minél több gyereket bevonni a népdal teremtette világba.
Három alapelvet emelnék ki: már
gyermekkorban meg kell szerettetni
a népzenét, s erre meg kell találni a
helyes módszert. Másik fontos
szempont, hogy az óvodában és az
iskolában biztosítsuk a népdal jelenlétét, színvonalas oktatását. Az
első kettőből következik a harmadik, biztosítani kell, hogy a fiatalok
a népdal motiválta örömérzetet ki is
tudják fejezni mások javára. Ezzel
gyarapodhatnak, a népdal szeretetével lelki gazdagságot nyerhetnek.”
A kétnapos rendezvény programjai után különleges kulturális előadásokra várták az egybegyűlteket.
Pénteken a Barozda Együttes Kájoni János és a népzene című koncertjét a Barozda Együttes, a
Heveder Banda, a Lelkes Zenekar
és az Öves Együttes Generációk
című közös rendezvénye követte.
Szombat este a Magyar Örökség
díjas Marosszéki Kodály Zoltán
Gyermek- és Ifjúsági Kar hangversenyét tartották a templomban, amit
Kincses Marosszék címmel a
Székely Mezőség, a Maros- és
Nyárádmente hagyományőrzőinek
előadása követett. A vasárnapi
szentmisét Böjte Csaba ferences
szerzetes mutatta be, s Mikháza fejlődéséért ajánlotta fel. A perselygyűjtést a templomi orgona
felújításáért rendezték. Igen, egy
szebb napokat látott település fejlődéséhez elkel a fohász és a segítség,
ehhez a hétvégén a szabadegyetem
is hozzájárult talán szerény eszközeivel.
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Kajak-kenu vb

Harc az olimpiai kvótákért

Szerdától vasárnapig a szegedi megújult Maty-éri pálya
ad otthont a gyorsasági
kajak-kenu világbajnokságnak, amely a sportág képviselői számára az első és
legfontosabb kvótaszerzési
lehetőséget kínálja a jövő évi
tokiói olimpiára.

A viadalra 101 ország csaknem
1100 versenyzője, köztük 56 magyar – az épeknél 44, a parasportolóknál 12 kajakos, illetve kenus –
nevezett. A több mint száz részt
vevő nemzet és a négy számjegyű
versenyzői létszám rekord a viadal
történetében.
A jövő évi ötkarikás játékok indulási jogainak hetven százaléka
Szegeden kel el, s a magyar szakvezetés többször is hangsúlyozta,
hogy ennek megfelelően most inkább a kvóták, mint az érmek
száma lesz majd az eredményesség
fokmérője. Ezzel együtt 8-10 dobogós helyezés és három-négy
arany megszerzését reálisnak tartják a vezetők.
Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint a csapatban kellő potenciál van ahhoz, hogy a
kajakosoknál a hat férfi és hat női,
a kenusoknál pedig a három plusz
három kvótát megszerezze, s ennek
érdekében „komoly stratégiai döntéseket” hoztak.
Az egyik az volt, hogy az ötszörös olimpiai bajnok kajakos, Kozák
Danuta, valamint világbajnok párostársa, Kárász Anna nem ült be a
négyesbe, mivel egy versenyző
csak egy indulási jogot gyűjthet az
országának. Kozák így 500 méter
egyesben és párosban indul majd
harcba a címvédésért, míg a szintén címvédő kvartettben Medveczky Erika lesz a vezérevezős,
mögötte pedig az ugyancsak rutinos, Rióban ebben a számban
olimpiai bajnok Csipes Tamara, továbbá Bodonyi Dóra és a mindösz-

sze 19 éves, ifjúsági világbajnok
Gazsó Alida Dóra ül majd a hajóban. A negyedik női kajakos ötkarikás számban, 200 méter egyesben
Lucz Dóra képviseli a magyar színeket.
Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenupárosa két számban is vízre száll majd a vb-n, 200
és 500 méteren, ezek közül a fontosabb az utóbbi, amely jövőre debütál az olimpiai programban, így
két versenyzői kvótát is kínál. A
győri duó mindkét számban éremesélyes Szegeden, de ez sokak szerint csak óvatos előrejelzés, mert
idei teljesítményüket látva – világkupa- és Európa Játékok-győzelem
– akár nyerhetnek is. A másik friss
ötkarikás számban, C-1 200 méteren a szegediek ifjú tehetsége, a
magyar válogatott legfiatalabb
tagja, a 19 esztendős Nagy Bianka
száll majd vízre.
A férfi kajakosok csapatösszeállításánál előnyt élvezett az 500-as
négyes, így Hüttner Csaba megfogalmazása szerint Tótka Sándor és
Birkás Balázs hiába tartozik a világ
élvonalába egyesben, nem indulnak ezekben a számokban, hogy –
Kuli Istvánnal és Nádas Bencével
– maximálisan a négy kvóta megszerzésére összpontosíthassanak.
Ami a többi olimpiai számot illeti:
K-1 200 méteren a 23 éves Csizmadia Kolos, K-1 1000 méteren a
nála egy évvel fiatalabb, friss Európa Játékok-győztes Kopasz Bálint, K-2 1000 méteren pedig a
válogatott rangidőse, a 41 éves, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és Gál Péter István
száll majd harcba a tokiói indulási
jogért.
Talán férfikenuban lesz a legnehezebb a kvótaszerzés, ebben a
szakágban mindössze két szám
maradt az olimpia műsorán. Ezer
méter egyesben a 2008-as pekingi
játékokon párosban bronzérmes,

tapasztalt Kiss Tamás, 1000 párosban pedig a fiatal Kiss Balázs, Dóri
Bence Balázs duó kísérli meg az
indulási jog megszerzését.
A négyesek esetében csak Szegeden lesz lehetőség kvótaszerzésre, a többi számban jövőre még
lehet indulási jogot gyűjteni.
A világbajnokság immár hagyományosan para-vb is lesz, a 12 fős
magyar csapatról Weisz Róbert
szövetségi kapitány azt mondta,
nagyon erős, így, bár számukra is
elsősorban a paralimpiai kvóták
gyűjtése a lényeg, az éremszerzés
is a célok között szerepel.
Szeged 1998, 2006 és 2011 után
negyedszer lesz vb-házigazda, s
ezúttal modernizált, megújult környezettel várja a versenyzőket és
szurkolókat a Maty-ér. A felújított
Nemzeti Kajak-kenu és Evezős
Olimpiai Központot múlt csütörtökön adták át, a fejlesztés leglátványosabb eleme, hogy a pályát
kettéválasztó osztószigetet híd kapcsolja össze a szárazfölddel. A tévéközvetítések kamerái átkerülnek
a szigetre, így a korábbi versenyekkel ellentétben nem egy nádas,
hanem a több tízezer néző lesz látható a futamok hátterében. A szigeten kerékpárút épült, így az edzők
kísérhetik majd tanítványaikat. A
déli zárógát környékét feltöltötték,
ezzel nagyobb terület állt rendelkezésre a mobil létesítmények kialakítására, ahol helyet kapnak a
versenyekre érkező csapatok.
Újabb emelettel bővült a céltorony,
és teljes egészében befedték a fő
lelátót, emellett újabb utakat és
parkolókat építettek.
Három-három paradöntő mellett
szerdán és csütörtökön előcsatározásokat rendeznek a vb-n, a döntőkre pénteken, szombaton és
vasárnap kerül sor. Az M4 Sport
minden finálét – beleértve a záró
5000 méteres versenyeket is – élőben közvetít.

Labdarúgás

Rögbi

Tíz év után nem Új-Zéland vezeti
a világranglistát

Tíz év után először fordul elő, hogy a rögbi-világranglista élén
nem Új-Zéland, hanem Wales található. Wales azok után
vette át a rögbi-világszövetség rangsorának első helyét, miután a világbajnokságra való felkészülési mérkőzésen hazai
pályán 13-6-ra legyőzte Angliát.

A walesi válogatott először kerül majd a 2003 óta vezetett világranglista élére. Az új-zélandi válogatott, az All Blacks annak ellenére is elveszíti vezető helyét a ma megjelent friss összesítésben, hogy szombaton
36-0-ra verte Ausztrália csapatát.
A világ legjobb csapatai egyébként a szeptemberi, Japánban rendezett
rögbi-világbajnokságra készülnek, amelyet 1987 óta négyévente rendeznek meg. A címvédő Új-Zéland, amely eddig a legtöbbször, három alkalommal diadalmaskodott.
A 2019-es torna szeptember 20-án kezdődik, november 2-án ér véget.
Húsz csapat, az A csoportban Írország, Skócia, Japán, Oroszország, Szamoa, a B csoportban Új-Zéland, Dél-Afrika, Olaszország, Namíbia, Kanada, a C csoportban Anglia, Franciaország, az Egyesült Államok,
Argentína és Tonga, a D csoportban pedig Ausztrália, Wales, Georgia
(Grúzia), a Fidzsi-szigetek és Uruguay szerepel.
Románia válogatottja a rögbi-világbajnokságok történetében először
hiányzik a tornáról, noha a pályán kiharcolta a részvétel jogát. Utóbb
azonban a nemzetközi szövetség kizárta, mert jogosulatlan játékosokat
használt. Utóbbi ügyről tudni kell, hogy ebben a sportágban nem az állampolgárság számít a válogatott összeállításakor, hanem az, hogy az illető játékos mely bajnokságban szerepel.

Egy teljes sor a 2. ligából
a Bajnokok Ligájába

A kapus Răzvan Cătinean, valamint Szőcs László, Szabó Zsolt és
Küsmödi Tamás is Bulgáriában
folytatja, Lucian Nicuşan edzővel
együtt. Az FC Várna a teremlabdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőiben
érdekelt, a H csoportnak a házigazdája lesz, ellenfélként az izraeli bajnok Makkabi Nahalat Jichak
Tel-Aviv, valamint a grúz Tbiliszi
Georgians érkezik a Fekete-tenger
partjára.
A marosvásárhelyieknek nem
lesz sok idejük az akklimatizációra,
hisz már augusztus 29-én bizonyítaniuk kell az izraeli csapat ellen,

míg a grúzokkal 31-én játszanak.
Bár roppant szokatlan, hogy egy
bajnokcsapat a másodosztályból
erősítsen, ez a Marosvásárhelyen
zajló munka minőségét mutatja,
ugyanakkor azt is, hogy a bolgár teremlabdarúgás színvonala nem éri
fel a romániaiét. Ha a selejtezőcsoport összetételét nézzük, Várnának
jó esélye van a csoport megnyerésére és a továbbjutásra. Ha sikerül,
az alapszakaszban az olasz Pesaro,
a svéd Uddevalla és az E selejtezőcsoport győztese (vélhetően a
német Weilimdorf) lesz az ellenfele.
Az FC Várna az előző bajnoki
idényben veretlenül nyerte meg a
bolgár bajnokságot, mindössze egy
döntetlennel.

Az elvi behívót kapott idegenlégiósok listája:
Kapusok: Ciprian Tătăruşanu
(Lyon), Florin Niţă (Sparta Prága),
Ionuţ Radu (Genoa), Silviu Lung
(Kayserispor).
Hátvédek: Romario Benzar
(Lecce), Vlad Chiricheş (Napoli),
Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Dragoş
Grigore (Ludogorec), Adrian Rus
(Fehérvár), Alin Toşca (Gazişehir
Gaziantep).
Középpályások: Alexandru Chipciu (Anderlecht), Răzvan Marin
(Ajax), Nicolae Stanciu (Slavia
Prága), Tudor Băluţă (Brighton),
Paul Anton (Krilja Szovjetov), Sergiu Hanca (KS Cracovia), Ianis
Hagi (Genk), Dorin Rotariu (FC

Asztana), Alexandru
Maxim
(Mainz), Gheorghe Grozav (Kisvárda), Alexandru Mitriţă (New
York City FC)
Csatárok: Claudiu Keşerü (Ludogorec), George Puşcaş (Reading),
Florin Andone (Brighton).

Egy teljes sor igazolt a bolgár
bajnok FC Várnához a marosvásárhelyi CSM 2. ligás teremlabdarúgó-csapatától.

Keretet hirdetett Cosmin Contra szövetségi kapitány

Kihirdette a külföldön játszó
játékosok előzetes keretét
Románia labdarúgó-szövetségi
kapitánya,
Cosmin
Contra, a szeptember eleji Európa-bajnoki selejtezőkre.

Összesen 24 focista kapott elvi
behívót, ezt a listát utóbb szűkíteni
fogják, de a FIFA szabályai szerint
már most el kellett küldeni a klubjaiknak, hogy a román szövetség
számít a játékukra a nemzetközi találkozóknak fenntartott ablakban.
Hozzájuk csatlakoznak majd a belföldi bajnokságban szereplők, akiket csak egy héttel előtte nevesít a
szövetségi kapitány.
A listán régebbi és újabb nevek is
szerepelnek, utóbbiak között a nyári

utánpótlás Európa-bajnokságon felbukkant nevek, mint Radu, Nedelcearu, Băluţă, Ianis Hagi vagy
Puşcaş. Közöttük van a kettős,
román–magyar állampolgársággal
rendelkező Adrian Rus is, aki az
idén igazolt Sepsiszentgyörgyről
Székesfehérvárra, és akiről sokan
úgy vélik, hogy csak azért kaphat
behívót, hogy később ne lehessen
magyar válogatott.
Többen a listáról nagyon jól
kezdték a szereplést az idényben,
mások esetében viszont a kommentátorok nem értik, hogy mi támasztja
alá a behívásukat, mint például
Toşca vagy Grozav. Viszontláthatjuk a listán Mitriţă és Andone nevét,
akik legutóbb nem kaptak behívót,

Mitriţă esetében a szövetségi kapitánnyal kialakult konfliktusával volt
tele a bukaresti sportsajtó. Románia
válogatottja a szeptemberi FIFA-ablakban két mérkőzést játszik, mindkettőt hazai pályán. Szeptember
5-én a bukaresti nemzeti stadionban
Spanyolország lesz az ellenfél, míg
szeptember 8-án Ploieşti-en Málta
csapata ellen lép pályára a válogatott.
A selejtezőcsoportban az első
négy forduló után Románia a 3. helyen áll 7 ponttal, ugyanannyival,
mint a második helyezett svédek. A
csoportból az első két helyezett jut
az Európa-bajnokságra, amelynek
négy mérkőzését Bukarestben rendezik meg.
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Tizenötödszörre alkottak és tanultak Kőrispatakon

Túlnépesedett a színjátszó tábor

Egyre többen választják nyári
tanulási lehetőségként a kőrispataki színjátszó tábort.
Idén már annyian jelentkeztek, hogy a rendezvény jóval
túlnőtte a fizikai kereteket.
Ezért latolgatják az átszervezést.

Gligor Róbert László
Lassan túlnépesedik az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési
Egyesület által szervezett nyári kőrispataki színjátszó tábor – állapíthattuk meg a szervezet elnökével,
amikor a tapasztalatokat összegeztük. A kezdetben kisdiákokkal induló
színjátszó tábor ifjúságinak is nevezhető, hiszen középiskolások is csatlakoztak hozzá – jelentette ki Kovrig
Magdolna nyugalmazott tanárnő, főszervező, az egyesület elnöke. A
résztvevők zöme erdőszentgyörgyi
volt, de kéttucatnyian érkeztek Marosvásárhelyről is, szinte ugyanenynyien Csíkfalva községből, és akadt
egy-egy szovátai és kibédi kislány is,
ami arra enged következtetni, hogy
a Kis-Küküllő felső szakaszán is
kezd ébredezni ez a fajta igény. A
nyolc csapattal a celldömölki Soltis
Lajos Színház színészei, drámapedagógusai foglalkoztak, őket a budapesti és kaposvári színművészeti
egyetem hallgatói is segítették,
mindannyian lelkesek voltak, amit a
záróelőadások is bizonyítottak. A
gyerekek felügyeletét Kovrig Ildikó,
Szász Enikő, Barabás Katalin, Tar
Kinga erdőszentgyörgyi, valamint
Balogh Tünde és Marton Erzsébet
csíkfalvi pedagógusok, a vásárhelyiekét pedig a szülők látták el.

A szakmai programok délelőtt 10
órától kezdődtek, ebédszünet után
16 és 20 óra között folytatódtak,
este kézműves- és szabadidős tevékenységek folytak. A celldömölkiek
idén sok játékkal készültek, de volt
pataktúra, mesemondás, énektanulás és szabad tevékenységek is. A
héten tanultakat a csoportok a
szombati záróelőadáson mutatták
be egy-egy darabban, amelybe a
gyerekek és oktatók egyaránt nagy
lelkesedéssel kapcsolódtak be, nagyon színvonalas és változatos produkciókat mutattak be: a gyerekek
mesejátékokat ötletes alakításokkal,
a nagyobbak látványelemekkel díszítve fiataloknak szóló történeteket, de egy Shakespeare-darabot is.
A nézői visszajelzések szerint az
idén voltak a legjobb előadások, de
a szakemberek véleménye szerint is
szinte kész darabok születtek, amelyek akár egy megyei vetélkedőn is
megállnák a helyüket – emelte ki
Kovrig Magdolna.

Túlnépesedés tapasztalható

Az idei táborban százhúszan vettek részt, ami már nagyon súrolja a
felső határt, sőt lehet, hogy túl is
lépte, ugyanis vissza kellett utasítani jelentkezőket, és nem is tudtak
mindenkit a táborban elszállásolni,
pedig azt szeretnék, hogy a résztvevők együtt legyenek, tanuljanak, tapasztalatokat cseréljenek,
játsszanak egymással. Az első színjátszó tábort tíz gyerekkel kezdték
Bözödön, ahogy a létszám nőtt,
Csíkfalvára „költöztek”, majd
végül Kőrispatakon telepedtek
meg, ahol a Szőcs család idén is

A megyeközpontban maradt a korona

nagy erőfeszítéseket tett, hogy minden körülményt biztosítani tudjon.
Szeretnék folytatni a táborokat, s
mivel már nagyon sok a jelentkező,
azon gondolkodnak, hogy két csoportra osztják őket, 14 éven aluliakra és fölöttiekre, mert a nagyok
munkáját nem értik a kisebbek, viszont az ő szintjüket unják a nagyobbak, így kívánatos volna, hogy
egy-egy héten csupán hasonló korosztályúakkal dolgozzanak az oktatók.

Szeretik a színjátszást

A tapasztalat azt mutatja, hogy
sok a visszatérő gyerek, tehát szeretik a színjátszást, lelkesen bekapcsolódnak mindenbe, szeretnének
fejlődni, pedig igencsak megdolgoztatták őket az oktatók. Ami az
erdőszentgyörgyieket illeti, mindenképp szeretnék folytatni velük a
munkát, meghívásokat kaptak különböző fesztiválokra, amelyeken
részt is vesznek, az anyagiak függvényében, hiszen eddig is felléptek
hazai és magyarországi rendezvényeken, és arany és ezüst minősítést
is szereztek már. A gyerekek nemcsak színpadra állnak és játszanak,
hanem fejlődik a személyiségük, de
azért is fontos ez a tábor, mert beszédkészségük, kommunikációjuk,
gesztusaik fejlődnek, különböző
helyzetekben kell helytállniuk. Miközben a csoportokban folyik a
munka, addig idén is a pedagógusok számára délelőtti drámapedagógiai képzést szerveztek, és a
foglalkozásokat vezető Komáromi
Sándor veszprémi drámapedagógus
megígérte, hogy az őszre visszatér,

Marosvásárhelyi lány lett Marosszék Szépe

Vasárnap éjfél előtt hirdettek
győztest az Ákosfalván hatodszor megszervezett Marosszék Szépe versenyen.

mesterek, Tompáné Balog Mária
(Vásárosfalu, nyugalmazott tanfelügyelőségi igazgató), Lackó Zoltán
madari (Felvidék) önkormányzati
képviselő, Gombos Réka (Barney´s
Store üzlet), Rus Violeta fodrász,
Mauriţiu Bernadett tavalyi királynő
és Toós Andrea Margaréta tavalyi
Miss Bikini.

Csaba és zenekara lépett fel. Végül
megszületett a döntés és sikerült
időben eredményt hirdetni, hogy a
díjazottak még a parádés tűzijáték
előtt a közönség elé léphessenek. A
királynői koronát a tavalyi győztes
helyezte el „utódja”, Podar-Pethő
Blanka Lorena fejére, akinek első
udvarhölgyévé Csíki Krisztinát,
második udvarhölgyévé a tavalyi
első udvarhölgyet, Jeller Kinga-Tímeát jelölték. A tavalyi nyertes helyezte a diadémot az idei Miss
Bikini, Nagy-Jakab Beatrix fejére,
míg a közönségdíjat az első udvarhölgy vitte el, 2570 szavazatot ka-

Idén tíz lány lépett színpadra a tizenkilencedik Ákosfalvi Községi
Napok keretében sorra kerülő szépségversenyen. Egy hétig dolgoztak,
koreográfiát, színpadi mozgást tanultak, önéletrajzot írtak, fényképkészítésre
és
fellépésre „Vásárhelyen nevelik
szépítkeztek. A vasárnap esti ver- a szép leányt”
seny előtt a lányok sminkjét Kilyén
A fellépések közötti szünetekben
Katalin, Magyari Tímea, Barabás a magyarországi Klemy koncerteBlanka készítette el, a „hajszobrá- zett, amíg a zsűri elvonult döntést
szat” Rus Violeta, Kodó Beáta és hozni, addig az ákosfalvi Jakab
Adorjáni Ágnes feladata volt, míg a
ruhatartozékokat Farkas Irma készítette el, Vonyiga Blanka keze alól a
versenyzőknek járó virágcsokrok
kerültek ki.
A tizenhárom jelentkező közül
kiválasztott tíz lány a Nyárád- és
Küküllőmentéről, valamint Marosvásárhelyről érkezett: Nagy-Jakab
Beatrix (Marosvásárhely, 14 éves),
Jeller Kinga-Tímea (Marosvásárhely, 20), Daróczi Adrienn-Bernadett (Fintaháza, 18), Cheşche
Kaszandra Veronika (Erdőszentgyörgy, 16), Podar-Pethő Blanka
Lorena (Marosvásárhely, 14),
Szentgyörgyi Rebeka (Marosvásárhely, 16), Borbély Anita (Ákosfalva, 16), Csíki Krisztina (Jedd,
20), Tóth Brigitta (Nyárádszereda,
17) és Kalo Brigita (Marosvásárhely, 14). Ők vállalták, hogy utcai,
fürdő- és estélyi ruhában felvonulnak a közönség és a zsűri fürkésző
szeme előtt, miközben bemutatkozásukat kisebb-nagyobb szurkolótábor is biztatta. A zsűrizőasztalnál
kilencen foglaltak helyet a cseppet
sem hálás feladat ellátására: a magyarországi Major Jenő (Beled),
Bognár Sándor (Sopronnémeti) és a
Idén tíz lány közül választották ki a legszebbeket
hazai Ioan Roman (Lumina) polgár-
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Nemcsak a résztvevők, hanem a záróelőadás nézőinek száma is évről évre gyarapodik
Fotó: Tar András

és a környék pedagógusainak drámapedagógiát és alkalmazott játékokat tanít.
A szervezők ezúton is köszönetet
mondanak a támogatásért a Nemzeti Kulturális Alapnak, az erdőszentgyörgyi helyi tanácsnak, a
Communitas alapítványnak, a
munka és odafigyelés mellett a celldömölki színház is hozzájárult
anyagilag is a szervezéshez. Természetesen köszönettel tartoznak a
szülőknek és pedagógusoknak is, az
etédi önkormányzatnak az iskola és
kultúrotthon biztosításáért, valamint
Szőcs Lajos családjának, hiszen
nem volt egyszerű ekkora tömeget
ellátni egy héten át. Nem egyetlen
ember munkája áll a tábor megszervezése mögött, hanem egy közösség összefogására volt szükség
hozzá – zárta az összegzést Kovrig
Magdolna.

Több mint tábor

A Bodor Péter Művelődési Egyesület a sepsiszentgyörgyi Osonó, az
És Polgári Társulás Őrsújfalu (Szlovákia) és a Burn the Curtain (Ang-

pott a vasárnap délig tartó voksoláson.
A színpadról való levonulás után
az idei királynő a Népújságnak elmondta: szépségversenyen még
nem vett részt, csak táncversenyeken és divatbemutatón, és nagyon
örül, hogy elsőre sikerült megnyernie. Nem számított rá, de büszke
magára, hogy idáig eljutott. Amikor
meghallotta a nevét, egy pillanatra
azt hitte, hogy csak álom, annyira
meglepte a helyezés. Podar-Pethő
Blanka Lorena egyelőre még tanuló, de felnőttkorában vagy táncos, vagy pedagógus szeretne lenni,
hiszen hobbija a tánc, az olvasás és
imád gyerekekkel foglalkozni.
Azért jelentkezett a szépségversenyre, hogy itt is megméretkezzen,
és több önbizalmat szerezzen, kihí-

lia) mellett partnerként vett részt a
Soltis Lajos Színház egyik EFOP
nemzetközi együttműködési pályázatában, amelynek elnevezése A
Soltis Színház vidéki sokszínű kultúra hálózat modelljének kidolgozása nemzetközi együttműködés
segítségével. A pályázattal az a cél,
hogy megpróbáljanak néhány nemzetközi és hazai gyakorlatot, illetve
az azokból származó szakmai tudást
átadni a közösségi művelődés területeire, főként azokra, amelyek folyamatosan keresik a lehetőséget a
kulturális környezet alakítására, és
azon belül az intézményi és civil
szektort érintő együttműködéseket
szorgalmaznak.
A pályázat keretében műhelymunkát, tanulmányi kirándulásokat
szerveztek, ezeknek a része volt a
gyerekeket és felnőtteket képző idei
önismereti és drámapedagógiai kőrispataki színjátszó tábor is, így az
EFOP-pályázat is a tábor támogatói
közé tartozott, az oktatók, színészek
utazási költségeinek egy részét fedezte.
vás volt számára – vallotta be.
Édesanyja, Enikő számára Blanka
győzelme volt élete legjobb érzése,
bár lánya életének része a verseny.
Amióta gyereke eldöntötte, hogy
részt vesz ezen a versenyen, mellette áll, de nem számított a sikerre.
Ezért nemcsak őt, hanem Blankát is
meglepte a győztes nevének bejelentése, annyira, hogy a lába reszketett, a könnye kicsordult a
színpadon.
Meglepetés volt a helyezés az
első udvarhölgynek és legnépszerűbb lánynak is. Csíki Krisztina már
2015-ben részt vett a Bekecsalja
Szépe szépségversenyen, ahol második udvarhölggyé választották, de
jó értelemben sokkolta a hír, hogy
ez alkalommal két díjat is elnyert,
aminek természetesen nagyon örül,
mert bár reménykedett, de igazából
nem számított ilyen jó eredményre.
György Renáta Tünde koreográfus szerint a lányok ügyesek és szépek voltak, könnyen tudott velük
dolgozni, és jól helytálltak a színpadon. A gördülékenységet erősítette
meg Tóth Zsuzsánna Emese szervező, menedzser is, hozzátéve,
hogy a következő évben is várják a
jelentkezőket.

Értékes díjak

Fotó: Gligor Róbert László

A Marosszék Szépe versenyre
nemcsak a tanulás, megmérettetés
és az esetleges cím elnyerése érdekében érdemes benevezni, hanem
az értékes díjak miatt is. Idén a Barney´s Store ruhaüzlet ajánlott fel
vásárlási utalványokat: a királynő
1000, az első udvarhölgy 750, a második 500, a Miss Bikini és a legnépszerűbb lány egyenként 300
lejre vásárolhat, míg a többiek 200
lejjel gazdálkodhatnak. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal is értékes
kozmetikumcsomagokat
ajándékozott a lányoknak, míg a királynő ingyenes sofőriskolai oktatásban részesül a nyárádszeredai
AutoVolán cég részéről. (gligor)
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Brexit

Jeremy Corbyn szerint előrehozott
parlamenti választásra van szükség

A konzervatív kormány
cserben hagyta az Egyesült
Királyságot a brit parlamenti ellenzék legnagyobb
erejét alkotó Munkáspárt
vezetője szerint. Jeremy
Corbyn nyomatékosította,
hogy előrehozott választásokra van szükség, mert az
ország válságba került a
brit európai uniós tagság megállapodás nélküli
megszűnésének veszélye
miatt.

A munkáspárti vezető hétfőn
Northamptonshire megyében tartandó beszédét előzetesen ismertetve a BBC azt közölte, Jeremy
Corbyn fogadkozni fog, hogy
mindent megtesz, amit csak kell
a rendezetlen Brexit megakadályozásáért. Szerinte a kormányzó
Konzervatív Párt a július vége
óta hivatalban lévő vezetője,
Boris Johnson kormányfő vezetésével „a szélsőjobboldal felé
hajlik”. Jeremy Corbyn „NagyBritannia Trumpjának” nevezi
beszédében a miniszterelnököt,
utalva Donald Trump amerikai
elnökre.
A Munkáspárt vezetője továbbá amellett érvel, hogy a
„tory Brexit-válság” miatt szükségessé vált előrehozott választás
sorsdöntő lesz az ország számára, „emberöltőnként egyszer
adódó lehetőség a valódi változásra”, amelynek jelentősége az
1945-ös vagy az 1979-es választásokéhoz mérhető.
„Amennyiben
választások
lesznek ősszel, a Munkáspárt egy
újabb népszavazás mellett fog
síkraszállni, hogy a szavazóké legyen a döntő szó, hitelt érdemlő
választási lehetőségekkel mindkét oldal számára, beleértve az
Európai Unióban maradást is” –
fogalmaz beszédben.
Jeremy Corbyn egy vasárnap
nyilvánosságra került kormányzati jelentésre reagálva igyekszik

fokozni a nyomást a kormányon
szakértők szerint. A Citromsármány kódnevű jelentésből kiderült, hogy a kormányzat szerint
az áruszállításban, az üzemanyag- és a gyógyszerellátásban,
valamint az utasforgalomban jelentős fennakadások, ennek nyomán
pedig
országszerte
tüntetések várhatók. Kevesebb
lehet a friss élelmiszer, jelentősen emelkedhetnek az árak. Rendezetlen Brexit esetén továbbá a
kormány a fizikai ellenőrzés
visszaállítására számít az EUhoz tartózó Ír Köztársaság és az
Egyesült Királysághoz tartozó
Észak-Írország határán, noha a
határ átjárhatósága sarkalatos
eleme az Észak-Írországban több
évtizeden át tartó felekezeti erőszakot lezáró, 1998-as nagypénteki megállapodásnak.
Boris Johnson kormányának a
Brexit előkészítéséért felelős államtitkára, Michael Gove igyekezett kisebbíteni a jelentésben
foglaltak súlyosságát. A kormány
részéről elismerték ugyan, hogy
a beszámolót a Gove vezette bizottság első ülésén tárgyalták, de
hangsúlyozták, hogy még az
előző, Theresa May vezette kormány állította össze, és Boris
Johnson miniszterelnöki kinevezése óta fokozták az előkészületek ütemét a rendezetlen kilépés
esetére. A kormányfői hivatal a
BBC értesülése szerint egyébiránt úgy véli, hogy egy korábbi
államtitkár szivárogtatta ki a jelentést a The Sunday Times című
konzervatív vasárnapi lapnak,
hogy befolyásolja a tárgyalások
menetét az Európai Unióval.
Közben a Munkáspárt árnyékkormányának pénzügyminiszterjelöltje a BBC hírtelevíziójában
hétfőn azt mondta, Jeremy
Corbyn a jövő héten találkozót
tart „más vezető politikusokkal”,
hogy megvitassák a megállapodás nélküli Brexit megakadályo-

zásának lehetőségeit. John
McDonnell egyúttal sürgette a
brit parlament jelenleg törvényhozási szüneten lévő alsóházának összehívását „az elkövetkező
napokban”, hogy – a rendezetlen
kilépést többségében amúgy elvető – képviselőknek lehetőségük legyen megvitatni a
helyzetet. Ehhez azonban arra
lenne szükség, hogy a kormány
kezdeményezze ezt John Bercow
házelnöknél. A szünet szeptember 3-ig tart.
A brit kormány határozott álláspontja, hogy az Egyesült Királyság mindenképpen kilép az
EU-ból a Brexit jelenleg érvényes határnapján, október 31-én,
akár sikerül újratárgyalni a brit
részről elsősorban az ír-északír
határ ellenőrzésére vonatkozó
tartalékmegoldással szembeni
fenntartások miatt elutasított
megállapodást, akár nem. Az Európai Unió kitart amellett, hogy
a Theresa May kormányával
elért megállapodás nem tárgyalható újra, és nem törölhető belőle
a tartalékmegoldás (backstop),
amint azt Boris Johnson követeli.
Jelen állás szerint a brit európai
uniós tagság automatikusan megszűnik október utolsó napján, brit
idő szerint 23 órakor, közép-európai idő szerint éjfélkor.
A Munkáspárt és más ellenzéki pártok szerint viszont a kormánynak nincs felhatalmazása a
megállapodás nélküli Brexitre, és
egyes konzervatív képviselők is
azon a véleményen vannak,
hogy ezt mindenáron el kell kerülni.
Jeremy Corbyn a múlt héten
ennek érdekében már kilátásba
helyezte a bizalmatlansági indítvány benyújtását, amennyiben
meglesz az elfogadásához szükséges támogatás. A Munkáspárt
vezetője azonban sokak számára
nem elfogadható jelölt egy átmeneti egységkormány élére.

rülését célzó tartalékmegoldást.
Az Európai Unió viszont többször is közölte, hogy nincs mód
az előző, Theresa May vezette
kormány által elért megállapodás
újranyitására.
Arra a kérdésre, hogy mit
remél berlini és párizsi látogatásától, Boris Johnson azt válaszolta, reméli, hogy partnerei
hajlanak a megállapodásra. „Látták, hogy a brit parlament háromszor is elutasította a kilépési
megállapodást, a tartalékmegoldás egyszerűen működésképtelen, nem demokratikus” –
fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy megállapodást akar, és készek együttműködni partnereikkel. Hozzáfűzte
azonban: ahhoz, hogy az Egyesült Királyság számára kedvező
megállapodás szülessen, késznek
kell lenni akár a megállapodás
nélküli kilépésre is.
A brit kormányfő a hét végén
kezdődő G7-csúcstalálkozó előtt

látogat el a francia elnökhöz és a
német kancellárhoz. Egyes szakértők szerint a franciaországi
csúcsértekezleten eldőlhet, hogy
valóban megállapodás nélküli
Brexitre kell-e számítani október
utolsó napján.
A július vége óta hivatalban
lévő Boris Johnson többször is
kijelentette, hogy készen áll
megállapodás nélkül is kivezetni
az Egyesült Királyságot az EUból, noha az ellenzék szerint erre
nincs felhatalmazása, és egy vasárnap nyilvánosságra került kormányzati jelentésből is az derült
ki, hogy a rendezetlen Brexit súlyos fennakadásokat és nehézségeket okozhat. A parlamenti
ellenzék legfőbb erejét adó Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn
bizalmatlansági indítvány benyújtását helyezte kilátásba, és
előrehozott választásokat tart
szükségesnek a megállapodás
nélküli kilépés megakadályozására.

A brit kormányfő kompromisszumra
szólította fel Macront és Merkelt

A brit kormányfő kompromisszumra szólította fel
Emmanuel Macron francia
államfőt és Angela Merkel
német kancellárt hétfőn.
Párizsi és berlini látogatása
előtt Boris Johnson figyelmeztette a két politikust,
hogy ha szükséges, az
Egyesült Királyság kész
megállapodás nélkül távozni az Európai Unióból
október 31-én.

A brit miniszterelnök újságíróknak azt mondta, „barátaink és
partnereink a Csatorna túloldalán
parányi ellenállást mutatnak álláspontjuk megváltoztatásában”.
Ennek ellenére hozzátette, bízik
abban, hogy végül változtatnak
véleményükön. Boris Johnson
ezzel a brit európai uniós tagság
megszűnéséről szóló megállapodásra utalt, amelyet a londoni
kormány szeretne újratárgyalni,
törölve belőle az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elke-

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály nyilvános árverést szervez
2019. szeptember 3-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám
alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
– kültelek Mikefalván, telekkönyvszáma 50187, terület és szőlőültetvény 6360
négyzetméteren; kikiáltási ár 53.720 lej, nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal
az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell
átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy
banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát,
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. augusztus 20.
A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Mikefalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi
Minisztérium weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, a végrehajtói irodában
(Tetcu Alina felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.

Közlemény

Eugen Teodorovici: Az üzleti szférával folytatott több mint egyéves tárgyalások
után egy sor fontos módosítást fogadtunk el az adótörvénykönyvvel és az adóügyi
eljárási törvénykönyvvel kapcsolatosan
A Pénzügyminisztérium folytatja a gazdasági növekedést célzó lépéseket, a román
vállalkozások támogatását, és az üzleti környezet kereskedelmi tevékenységének a
könnyítését.
Ily módon folyamatos a párbeszéd az üzleti világ képviselőivel, és számos költségvetési intézkedést vitattak meg és fogadtak el.
„Az adótörvénykönyv és az adóügyi eljárási törvénykönyv élő dokumentumok,
amelyeket a romániai pénz- és többletérték-termelők, az üzleti szféra észrevételeihez
és javaslataihoz kell igazítani.
Nem voltam és nem vagyok híve az adótörvénykönyv tűzoltó-módosításainak, de
mindig fenntartom az azok által sürgősen kért javításokat, akik a gazdaságban tevékenykednek. Az üzleti szférával a módosításokra vonatkozó tárgyalások több mint
egy éve kezdődtek el, majd a javaslatok szintetizálása és elemzése után a gazdaságra
nézve pozitív módosítások születtek. Egy ország annyira erős, amilyen erős a gazdasága, a gazdaság pedig csak egy ösztönző, versenyképes és elkötelezett üzleti környezetben lehet erős. Megköszönöm mindenkinek, aki részt vett az adótörvénykönyv
és az adóügyi eljárási törvénykönyv módosításáról szóló megbeszéléseken, és biztosítom őket, hogy továbbra is partnerük és szövetségesük maradok” – hangsúlyozta
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter.
Az elfogadásra kerülő intézkedések között találhatók:
Az adótörvénykönyv terén
• A cégcsoportok esetleges profitadójának költségvetési konszolidálása;
• A „hatékony vezetés helye” koncepció fejlesztése a nem rezidens jogi személyek
számára, amelyeket egy olyan országban jegyeztek be, amellyel Románia megkötötte
a kettős adózás elkerüléséről szóló konvenciót, az illető állam törvényeinek megfelelően, de amelyeket Romániában ellenőriznek és kezelnek. Ezek a külföldi jogi személyek, amelyeket tulajdonképpen Romániában vezetnek, minden romániai és
külföldi adózandó profitra profitadót fizetnek;
• A fizetésből származó jövedelmek, a nem kizárólag gazdasági tevékenységekre,
személyes célra használt, jogi személyek tulajdonában levő, a kisvállalatok adózási
rendszerébe tartozó gépjárművek kizárása az adózandó jövedelmek közül;
• A számítási kötelezettségek, visszatartás, kifizetés és az alkalmazottnak egy harmadik személytől pénzbeni vagy természetben kapott juttatását illetően a jövedelemadó- és a kötelező szociális hozzájárulások bevallásának szabályozása.
Az adóügyi eljárási törvénykönyv terén
• Az elektronikus környezetben történő létrehozások és levonások szabályozása
oly módon, hogy a levonást a levont összeg kigyűlésekor vegyék fel, hogy az adós
számlái minél hamarabb felszabaduljanak. Ez az intézkedés a
Pénzügyminisztérium/ANAF saját informatikai rendszerének fejlesztését szolgálja,
amely által saját tevékenységeit és azok megszűnését kezeli úgy, hogy ne igényeljen
fontos fejlesztési erőfeszítést a bankok részéről saját informatikai rendszerükben.
• Az adóellenőrzés felfüggesztése a bűnüldöző szervek bejelentése esetén a Lunguügy végrehajtása céljából, abból a megfontolásból, hogy a CEDO elmarasztalta Romániát, mert a hatályban lévő procedúrák által megengedte ugyanazon adófizető és
ugyanolyan helyzet esetén, hogy kétféle eljárás induljon: egy adminisztratív és egy
bűnügyi eljárás.
• Az inspekció újraellenőrzésének lehetősége az adófizetők javaslatára is abban az
esetben, ha halmozottan teljesülnek a törvény által előírt feltételek a Zarbus-ügy (C81/17) végrehajtása céljából, olyan megfontolásból, hogy a CJUE kiegyensúlyozatlanságot észlelt az ügyben az adófizetők jogai és az adóügyi hatóságok jogai között.
• A pénzügyi művelet semmisséggel való sújtása akkor, ha az adóhatóság nem tartja
tiszteletben a törvényben előírt kötelezettségeket.
• Az óvások megoldási kompetenciáinak átutalása az ANAF-tól a Pénzügyminisztérium hatáskörébe. Ezen intézkedés célja az adófizető polgárok bizalmának növelése
az adórendszert illetően nagyobb függetlenség biztosításával és, hallgatólagosan, a
döntéshozatal pártatlanságának növelésével az adófizető polgároknak az adóhivatal
által kibocsátott iratokkal kapcsolatos panaszaira vonatkozó döntések esetén. Gyakorlatilag az ANAF szintjén létező óvásmegoldó struktúrákat átveszi a Pénzügyminisztérium.
• A kontesztáció megoldása újraelemzési lehetőségének a szabályozása bizonyos,
a törvény által előírt konkrét esetekben mind az adófizető, mind az adóhatóság számára költséges bűnügyi procedúrák megszüntetése céljából, a bíróságok megkímélése
az ilyenfajta perektől és az adóhivatalnak a perköltségek, kamatok vagy más összegek
kifizetése elkerülése céljából olyan esetekben, amikor úgy értékelik, hogy a kiadott
okirat nem felel meg a törvényes előírásoknak. A tulajdonképpeni alkalmazás 2019.
november 1-jétől kezdődik.
A jogszabálytervezet megtalálható a Pénzügyminisztérium honlapján, a Transparenţă decizională rovatban. (Sajtóiroda)
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ÁPOLÓT keresünk két idős személy mellé,
12 órás műszakkal, felváltva vagy 24 órával.
Jó bérezést és külön szállást biztosítunk.
Érdeklődni
a 0724-566-100-as telefonszámon. (63949-I)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A Pénzügyminisztérium elkészíti
a borravaló adózási és könyvelési
szabályait

A Pénzügyminisztérium, az iparág kérésére, törvénytervezetet készít az éttermek és bárok borravalóinak gazdasági tartalmáról, és megállapítja annak adózási és könyvelési szabályait.
„Ezt az intézkedést a HoReCa ipar kérte, és nem csak az. Ahogy
megszoktatták a patronátusok képviselői, becsületes, nyitott és jóhiszemű partner vagyok a gazdaságban tevékenykedők javaslatait illetően. A cél nem valaminek a túladózása, hanem egy egyszerű és
világos törvényes keret létrehozása úgy, ahogyan számos más országban létezik. Ugyanakkor egy ígéret teljesítése is, amit nem ma, nem
tegnap tettem, hanem már régen. Folytatjuk a törvényes keret létrehozását, amely megengedi, hogy segítsük azokat, akik a valós gazdaságban tevékenykednek” – pontosított Eugen Teodorovici
pénzügyminiszter.
A törvénytervezet a következő szabályozásokat tartalmazza:
• A borravaló meghatározását az összegnek a számlán való pontosítására, hogy világosan el lehessen határolni a gazdasági operátoroknak a javak szállítása vagy a lakosságnak végzett direkt
szolgáltatásaiból származó bevételektől, és a borravaló megadózásáért, az adótörvénykönyvnek megfelelően;
• A begyűlt borravaló számlán való megjelenítési kötelezettségének
a bevezetésére éttermi, bári vagy másféle, italkiszolgálási tevékenység
esetén, függetlenül a fizetés módjától (bankkártya/készpénz/készpénzhelyettesítők);
• A borravalót a házhoz szállítás esetén nem kell feltüntetni a számlán;
• Tilos a javak vagy szolgáltatások házhoz szállítását bármilyen formában borravalóhoz kötni;
• A gazdasági operátornak kötelessége az ügyfélnek megmutatni a
számlát még a nyugta kiállítása előtt. A számlának rovatokat kell tartalmaznia, hogy a kliens kiválaszthassa a jattnak szánt összeget. A
baksis értéke 0% és 15% között mozoghat;
• A gazdasági operátornak kötelessége lesz egy belső rendszabály
alapján a borravaló teljes összegét szétosztani az alkalmazottak között,
és a könyvelésbe külön bevezetni;
• Abban az esetben, ha a fogyasztás ellenértéke fizetési megbízással
történik, és számlát állítanak ki, a borravalót külön fel kell tüntetni;
• A gazdasági operátor dönthet a borravalónak a szállított
javak/szolgáltatások – az adott helyzet függvényében – ugyanazon
vagy külön számlán való megjelöléséről;
• A borravalót bevezetik az elektronikus számlagépek adatbázisába
„baksis” címszó alatt;
• Az alkalmazott számára a borravalót más forrásból származó jövedelemként jelölik meg, és adózandó, amit a munkáltató a fizetés
pillanatában visszatart a béréből;
• Ily módon a jövedelmet nem foglalják bele a társadalombiztosítási
hozzájárulás adatbázisába.
A jogszabálytervezet megtalálható a Pénzügyminisztérium honlapján, a Transparenţă decizională rovatban. (Sajtóiroda)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel,
a
legnagyobb
gyógyító
erővel,
a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából
és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail:
jutkams@yahoo.com (5/3742-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (63940)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUNKÁST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (63940)
ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (63940)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország területén
való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb
információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL,
BÉRBEADÁS
ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor negyedben (Fortuna). Tel. 0732-530-

502. (1/3673-I)

ELADÓ 80 ár betelekelt régi erdő

Marosvásárhely és Bodon határa

körül. Érdeklődni a 0740-061-148-as
telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ családi ház Vámosudvarhe-

lyen (Odrihei): 3 szoba-összkomfort,
gáz, villany, főút mentén. Érdeklődni

a 0740-061-148-as telefonszámon.

(sz.-I)

KIADÓ bútorozott, 3 szobás lakás a

Tudorban. Tel. 0742-190-709, 0749-191-

205. (3/3919)

KIADÓ hosszú távra egyetemista-ta-

nuló lánynak bútorozott garzon a

központban.

(4/3920-I)

Tel.

0724-198-440.

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 db

500 négyzetméteres telek eladó ked-

vező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.

(3510-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-181-787.

(3/3861-I)

KEMÉNY tűzifa eladó házhoz szállítva:
gyertyán, csere stb. Tel. 0754-899-512.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó

szívvel

ifj.

emlékezünk

HEGYI

halálának

GERGELYRE

15.

Nyugodj

11

évfordulóján.

békében!

Húgod,

Aranka és családja. (8/3924)

Soha

el

nem

fájdalommal

és

múló

szeretettel

emlékezünk BÁCS GÉZÁRA
halálának

4.

évfordulóján.

Emléked örökre szívünkben
marad, elfelejteni téged nem

lehet, csak letörölni az érted
hulló

könnyeket.

Szerető

„Nem

múlnak

el,

feleséged. (4/3903)

ők

szívünkben élnek,

kik

hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Fájó

szívvel

augusztus

emlékezünk

20-án

LÁSZLÓRA,

KÖLLŐ

szeretett

gyermekemre halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (11/3876-I)

(1/3885)

ELADÓ kockabálázó. Ára 6200 lej. Tel.

Fájó

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

sorából

0749-500-746. (14/3915)

258. (11/3928)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műharmonikaajtókat.

Tel.

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

214-586. (8/3655)

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21361-I)

születésű

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)

csillag,

nyomában élő seb fakad.

De vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”

Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk

kövezés. Nyugdíjasoknak 30%-os

0757-118-636.

bádogosmunkát,
bármilyen

javítást. Tel. 0757-831-459. (2/3860)

TETŐJAVÍTÁS – 20% kedvezmény

a munkadíjra –, festés, padlócsempe-lerakás,

szigetelés

és

egyéb munkák. Tel. 0743-512-168.
(7/3825)

a

napra,

éve a kegyetlen halál elra-

testvért, sógort, nagybácsit, jó

rokont és barátot, a torboszlói
születésű

MARTON

marosvásárhelyi

GÉZA

lakost.

Drága szép emléke örökre
(23/3944-I)

él!

Szerettei.

ELHALÁLOZÁS

festés, garázsfedés, szigetelés, dísz-

ácsmunkát,

erre

augusztus 20-ára, amikor 5

szelés, festés (kapu), lambéria-

tetőkészítést,

ANNA.

„Ha lelkünkben lehull egy

cserépforgatás, Lindab lemez, me-

VÁLLALUNK

székelycsókai

KOVÁCS

Nyugodj békében! Emlékét

bennünk

ÚJ CÉG vállal bármilyen munkát:

Tel:

a

gadta tőlünk a forrón szeretett

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

(sz.-I)

amikor

három éve eltávozott az élők

(Wass Albert)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

kedvezmény.

emlékezünk

20-ára,

őrzik hozzátartozói. (5/3921-I)

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

szívvel

augusztus

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama,

PÁL MARGARETA

folyó hó 18-án életének 80. évé-

ben eltávozott közülünk. Drága

halottunk temetése folyó hó 20-

án délután 1 órakor lesz a reme-

teszegi

temető

sírkertjében,

katolikus szertartás szerint. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (21/3941-I)
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Közlemény

Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca
33. szám alatti székhelyén 2019. szeptember 2-án 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi javakat:
– 760 négyzetméter belterület ipari építménnyel, középülettel, raktárral, vendéglővel és motellel. A kikiáltási ár 1.356.087 lej, a becsérték 75%-a (második licit), nem tartalmazza a héát;
– 750 négyzetméteres kültelek, kikiáltási ár 21.375 lej. A kikiáltási
ár a becsérték 75%-a (második licit), nem tartalmazza a héát;
– tejcsarnok, telekkönyvben nem szerepel, kikiáltási ár 36.326 lej.
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (harmadik licit), nem tartalmazza a
héát;
– 5114 négyzetméteres beltelek, telekkönyvszáma 50021, kataszterszáma 268, Alsóbölkényben, a telekkönyvben nem szereplő épületek vannak rajta, kikiáltási ár 84.247 lej;
– betonalapú istálló – telekkönyvszáma 50021, kataszterszáma 268C1 – Alsóbölkényben, kikiáltási ár 32.351 lej;
– 1700 négyzetméteres beltelek Görgénysóakna 288. szám alatt
(Görgényoroszfalu község), telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma
102, helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2, kikiáltási ár 6.719 lej;
– betonalapú téglaöltöző, telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma
102-C1, helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2, Görgénysóakna 288.
szám alatt, kikiáltási ár 1.376 lej;
– betonalapú téglaraktár, telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma
102-C2, helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2, Görgénysóakna 288.
szám alatt, kikiáltási ár 876 lej;
– betonalapú asztalosműhely, telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma 102-C4, helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2, Görgénysóakna
288. szám alatt, kikiáltási ár 32.138 lej.
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (harmadik licit), nem tartalmazza
a héát.
A törvényes előírások alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot –
a
pénzt
a
Szászrégeni
Kincstárba
az
IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám
4322637, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal –, vagy mutassanak be banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek
a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz,
hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2019. augusztus 20. A
hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a
Petru Maior utca 33. szám alatt, Marosoroszfaluban, Marosvécsen,
Szászrégenben, Alsóbölkényben és Görgényoroszfaluban, a polgármesteri hivatalban, az adósok székhelyén, valamint közzéteszik a
pénzügyminisztérium honlapján.
Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszámon.

