
Október elsején este a Vártemplomban tartotta tanévnyitó
ünnepségét a Petru Maior Egyetemmel egyesült Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tantestü-
lete és diáksága. Az évkezdéshez illő jókedv helyett a
felszólalók a keserűség és az aggodalom hangján a törvény
biztosította jogukért való kiállás, a küzdelem folytatása mel-
lett foglaltak állást. A gyorsan összecsapott és a magyar ok-
tatás további elsorvasztását jelentő egyesítés ellen, amit
alattomosan meghozott sürgősségi rendelettel szentesített
a kormány, a Vártemplomtól az egyetemig tartó gyertyás
tüntetéssel tiltakoztak a jelenlévők.

A rendezvényt a történelmi egyházak képviselői: Horváth Ferenc
László római katolikus egyetemi lelkész, a prédikációt tartó Papp Noémi
evangélikus, Les Zoltán református és Nagy László unitárius lelkész ve-
zették be, és a hit és az összefogás általi kiút lehetőségéről szóltak. 

„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visz-
szahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga le-
mondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges” –
hangzottak el Deák Ferenc szavai dr. Semjén Zsolt, Magyarország mi-
niszterelnök-helyettesének levelében, amelyet Tóth László csíkszeredai
főkonzul olvasott fel. Dr. Semjén Zsolt 2014-ben személyesen is részt
vett a vártemplomi tanévnyitó ünnepségen, ahol a MOGYE-t a magyar-
ság diszkriminációja és jogfosztottsága legfájóbb sebének nevezte. 

Irányított népakarat
Bicegő demokráciánk közel három évtizedében

számtalan hatalmi visszaélésnek voltunk szenvedő
alanyai. A balkáni szocializmusban nevelkedett su-
nyító többség közül kivált fővárosi „trógersátor-
tábort” azért verte szét a bányászhorda még 1990
júniusában, hogy ne fertőzhessék meg a társadalmat
a másképp gondolkodók nyugati eszméivel. Az erdé-
lyi magyarságot ezt megelőzően, a márciusi maros-
vásárhelyi pogrommal a menni vagy maradni
dilemma elé állította a szocialista kötődésű megmen-
tési front. Az azóta is tartó kivándorlási hullámot ta-
pasztalva egyértelmű, hogy sikeres volt a többség
etnikai hadművelete. Annak ellenére, hogy nehézke-
sen, esetenként egyházi segítséggel, de felépülni lát-
szik a magyar oktatási rendszer, mégsem lehetünk
felhőtlenül boldogok, hisz fogy a gyermek. Már az
egyetemeken is vannak haldokló szakok. Ezért ter-
mészetes, hogy közérdekű beszédtéma a szaporulat
kérdése, ami elválaszthatatlan a család szerepének
újraértelmezésétől a 21. század elején. A család,
amely támasz és felelősség, a legjobb esetben több-
generációs egymásba kapaszkodás. Olyan anyagi-
érzelmi kötelék, amely esetenként teher is lehet, de
végső soron ez határozza meg emberi létünket. 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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21. Bernády Napok
Minden évben megpróbálunk valami
újat nyújtani a Bernády Napok közön-
ségének, és igyekszünk egyre több
marosvásárhelyit nemcsak nézőként,
hanem aktív résztvevőként is bevonni
a programsorozatba.  Elsődleges cé-
lunk a Bernády-kultusz ápolása, az,
hogy minél több ismerettel gazdagod-
junk Bernády György életével kapcso-
latban.
____________5.
Fáradhatatlan
munka 
a vidékfejlesztésért
Amikor egy olyan alapítvány ünnepli
fennállása 25. évfordulóját, amelynek
célja a vidéken élők életminőségének
javítása, akkor nem a statisztikai ered-
mények ismertetése a fontos. Az a lé-
nyeg, hogy vannak emberek, akik
másokon segítenek azért, hogy mind-
annyiunknak jobb legyen.
____________6.
Kutatócsarnokot
épít a Sapientia
Egy egyetemnek nem az a feladata,
hogy szaladjon a történések után,
hanem az, hogy segítse a régiót, ahol
működik. Az egyetem határozza meg,
hogy milyen szakemberből van hiány,
milyen irányba kell fejleszteni, és
ennek alapján állítja össze a szakkíná-
latát.
____________7.Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Egyetemi tanévnyitó a Vártemplomban 

Törvény biztosította jogaikat követelik



A Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és a
Gyulafehérvári Caritas Egyesület az idén is meg-
szervezte a már hagyománnyá vált idősek napját.
A helyi művelődési otthon ez évben is kicsinek bi-
zonyult, a találkozni vágyó szépkorúak ugyanis
nagy számban jöttek el a családias hangulatú ta-
lálkozóra. 

A találkozót Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere
nyitotta meg, és idén is felköszöntötte a teremben jelen lévő
legidősebb nőt és férfit. Beszédében méltatta a nagyszülők
szerepét a családban, kiemelve, hogy fontos, hogy a fiatalok
tiszteljék és gondjukat viseljék az időseknek, hogy tisztel-
jék az édesanyát és az édesapát, a nagymamát és a nagyta-

tát, és hogy lássák a szeretetet és a hűséget a férfi és a nő
között a házasságban, még ha egyesek számára napjainkban
ezek már nem is jelentenek akkora értéket.

A rendezvényen a Caritas nappali központjában tanuló
gyerekek csoportja is szerepelt Kovács Beáta vezetésével,
aztán a helyi román néptánccsoport tánca következett Fe-
kete Ionela vezetésével, majd a Kistáltos magyar nép-
tánccsoport mutatta meg tánctudását. A rendezvényen fel-
léptek Muntean Vasile, Csíki Sorina, Luca Marcel és Elena
Petruţan helyi énekesek.

Baricz Lajos plébános, Becsky Eőrs református lelkész,
Gigel Roată és Eugen Baraian ortodox lelkészek egy-egy
bátorító beszéd után áldásukat adták az összegyűltekre. 

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

Budapesten a Maros Művészegyüttes
A határon túli hivatásos néptáncegyüttesek Határtalan
Táncfőváros nevű fesztiváljának meghívottjaként a Hagyo-
mányok Háza székhelyén, a megújult Budai Vigadóban
vendégszerepel október 6-án, szombaton a Maros Mű-
vészegyüttes. A társulat Tegnap a Gyimesben jártam című
előadását mutatja be a budapesti közönségnek.

Riasztótesztelés
Ma délelőtt 10–11 óra között Marosvásárhelyen a riasztó-
berendezések működését tesztelik. A központosított riasz-
tóhálózat szirénái mellett a kereskedelmi egységek
riasztóberendezései is megszólalnak. A riadó végét jelző
hang folyamatos, két percig tartó jelzés, ugyanolyan erős-
ségű, mint a figyelmeztető hang. 

Az Ősi Alkotó Műhely 
a Bolyai téri unitárius templomban

Október 7-én, vasárnap, az Ősi Alkotó Műhely tagjai a Bo-
lyai téri unitárius templomban, a 11 órakor kezdődő isten-
tisztelet után verses összeállítást mutatnak be neves
magyar költők és írók vallomásából. A Veszprém megyei
Ősi település a Bakony-hegy lábánál, művészi és kulturális
életéről ismert. Az Ősi Alkotó Műhelyt 2004-ben alapította
Ősi Kovács Imre festőművész, a magyar kultúra lovagja.
Tagjai között festők, grafikusok, költők, írók, zenészek, elő-
adóművészek vannak.

Gézengúz gyermektáncház
A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház megkezdi tevé-
kenységeit. A táncházba szerdánként várják a gyerme-
keket, 17 órától a kisiskolások, 18 órától az óvodások
játékos néptánc- és népdaltanítása zajlik. Muzsikál Sinkó
András és az Öves együttes. Helyszín: a Studio Prospero
Kulturális Központ székhelye, Forradalom utca 8. szám.
Cserecipő szükséges.

Önkormányzati, igazság- és tanügyi
témák az Erdély TV-ben

Az Ügy-félóra mai 18 órai adásában a Maros megyei ön-
kormányzat szociális intézményeket is érintő költségvetés-
kiigazításáról, a térség útjavításairól, a hegyimentők
tevékenységéről, illetve a Román Smart City és Mobilitás
Egyesülethez való csatlakozásról lesz szó. A Sajtóprés mai
20 órai adásában a romániai igazságszolgáltatás helyze-
téről szóló EP-vitáról, a népszavazásról és a tanügyminisz-
ter lemondása nyomán kialakult helyzetről beszélgetnek a
meghívottak: Csinta Samu újságíró és Szász Attila, a Ma-
rosvásárhelyi Rádió főszerkesztő-helyettese. A műsorve-
zető Farkas István.

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma HELGA, 
holnap FERENC napja.
FERENC: a francia szárma-
zást jelző olasz melléknév la-
tinosításával keletkezett,
Assisi Szt. Ferencet hívták így
szülei, anyja francia szárma-
zása miatt.

3., szerda
A Nap kel 

7 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 59 perckor. 
Az év 276. napja, 
hátravan 89 nap.
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1 EUR 4,6658
1 USD 4,0507

100 HUF 1,4417
1 g ARANY 155,3537

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 160C
min. 30C

Megyei hírek

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

Tűz és víz – 
Triptichon és tizennégy vászon
Ezzel a címmel nyílik meg október 4-én, csütörtökön 18
órakor Kedei Zoltán festőművész egyéni kiállítása. A Vár-
lak műterem házigazdája a marosvásárhelyi Bernády
Házban mutatja be az utóbbi két évben készült drámai so-
rozatát. Régi, megrázó élményeit álmodta festői látomá-
sokba a több mint hat évtizede folyamatosan dolgozó
művész, nagyméretű vásznai kiapadhatatlan kísérletező
kedvre vallanak. Triptichonja a tűz és víz szimbólumaként
egybefonódó összegző alkotás. A hármas képhez kapcso-
lódó többi tizennégy a témát részletezve mutatja fel. A ki-
állítás anyagát Doszlop Lídia művészettörténész méltatja
a megnyitón. Közreműködik Kecskés Lajos lelkész. Szé-
kely Levente és tanítványai zenével gazdagítják az ese-
ményt. A tárlathoz szép kivitelezésű katalógus is
csatlakozik.

Bercsi Gábor Káli-medencéje
Marosvásárhelyen is bemutatkozik Bercsi Gábor fotómű-
vész. A budapesti mérnöki, közgazdasági felkészültségű
szakember hosszú évek óta a természetfotózás megszál-
lottja, képeit több alkalommal egyéni kiállításon is közön-
ség elé vitte. Kedvenc fotózási területe a Káli-medence, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti szépségekben,
építészeti, néprajzi értékekben rendkívül gazdag, már a
rómaiak korában is lakott, sajátos kistérsége. A Bernády
Házban október 4-én, csütörtökön 19 órakor nyíló tárlata
Az én Káli-medencém címet viseli. A vendéget és mun-

kásságát Vajda György újságíró méltatja a megnyitón. A
kiállítást október 24-ig lehet megtekinteni. 

Szüreti fesztivál Kelementelkén
Október 6-án, szombaton szüreti fesztivált tartanak a ke-
lementelki szőlőhegyen. Délelőtt 11 órakor felvonulnak a
csőszök és a huszárok, az ünnepélyes megnyitó és a bor-
lovagavatás 13 órakor kezdődik. 14 órától hagyomány-
őrző csoportok zenés-táncos műsorát lehet megtekinteni,
illetve megnyílik a helyi termékek kiállítása és vására. A
programban gasztronómiai előadás, főzőverseny, must-
és borkóstoló is szerepel. Marosvásárhelyről déli 12 és 13
órakor indul busz a fesztiválra. Zenél a mezőcsávási re-
zesbanda és a helyi népi zenekar. Az útvonalat és a meg-
állókat az esemény Facebook-oldalán lehet megtekinteni:
Kisküküllő-menti Szüreti fesztivál 2018.

Jubileumi ünnepség Segesváron
A segesvári Gaudeamus Alapítvány és a Kikerics Kulturá-
lis Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból az alapítvány és az egyesület októ-
ber 26–28-a között közös ünnepi rendezvénysorozatot
szervez. A jubileumi találkozó a segesvári Gaudeamus
Házban kezdődik október 27-én 11 órától. 

Szovátai tökfesztivál
Október 12–14. között ötödik alkalommal szerveznek tök-
fesztivált Szovátán. A fürdőtelepi Rózsák útján és a köz-
ponti parkban zajló rendezvénysorozatból idén sem
hiányoznak a kézműves foglalkozások, népművészeti ki-
állítások, a látogatók hagyományos ételeket, édességeket
és italokat kóstolhatnak, és nem maradnak el az esti
koncertek sem. 

Szász Albert-emlékverseny
A Master Ski & Bike sportklub október 6-án Marosvá-

sárhelyen, a Somostetőn szervezi meg a 14. Szász Albert-
emlékversenyt. A nagyszerű sportember emléke előtti
tisztelgés mellett e verseny célja a tömegsportok, az egész-
séges életmód, valamint a fair play szellemiség népszerű-
sítése. Fel akarják hívni a marosvásárhelyiek (de nem csak)
figyelmét az ülő életmód okozta betegségek veszélyeire: a
tüdő-, szív- és érrendszeri betegségekre, a túlsúlyos gyere-
kek helyzetére, a kevés iskolai tornaórára, valamint a ter-
mészetben töltött szabadidő gyönyöreire, és nem
utolsósorban a Somostető szépségére. Az Atlétikai Szövet-
ség által is jegyzett versenyre női és férfi kategóriában, hat

korosztály szerint, három különböző távra lehet benevezni.
I–IV. osztályos gyerekek 1000 m (egy kör a somostetői
parkban), junior III: 2000 m (2 kör), a junior I, junior II,
valamint az ifjúsági és felnőtt korosztálynak 12 km-es távot
kell leszaladniuk a Somostető és a Cinege-tető között. A
versenyre a benevezés díjtalan a 18 évet be nem töltött gye-
rekek számára, a felnőtteknek pedig 25 lej. Ugyanakkor
várnak minden sportbarátot, egykori tanítványokat, kollé-
gákat, illetve azokat is, akik úgy érzik, hogy nem tudnák
leszaladni egyik távot sem, hisz lelkes szurkolókra, támo-
gatókra is szükség lesz. Benevezni a helyszínen, szombat
reggel 8 órától lehet. A Szász Albert-emlékverseny a 4run
4fun, négy terepfutásból álló versenysorozat első futama is
egyben.

RENDEZVÉNYEK

Az időseket ünnepelték Marosszentgyörgyön
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Saját portájukon támadt 
a medve egy házaspárra

Súlyos sérülésekkel került kórházba egy házaspár
hétfőn a Görgényhodák községhez tartozó Tokáról,
miután saját udvarukon rájuk támadt a medve. A
szomszédok szerint a medve előbb az asszonyra tá-
madt, az udvaron autót javító férj pedig felesége se-
gítségére sietett. A kiabálásra a szomszédok is
odamentek, és sikerült elkergetniük a nagyvadat,
majd kihívták a mentőt a sérült házaspárhoz. Ioan
Fărcaş polgármester szerint nem ez az első alkalom,
hogy medvék járnak a faluban. Hat medvetámadásról
is kapott már jelentést, eddig azonban emberi áldozat
nem volt. Az elöljáró már értesítette az illetékes ható-
ságokat. A hétfői támadás nappal történt, kevéssel az-
előtt, hogy a gyerekek kijöttek az iskolából, óvodából
– tette hozzá a polgármester. 

Michel Barnier uniós Brexit-ügyi
főtárgyalót fogadta Viorica Dăncilă 

A megbeszélésen főleg az Európai Unió és Nagy-Bri-
tannia közötti tárgyalásokról esett szó – tájékoztat
közleményében a kormány. A találkozón a felek hang-
súlyozták a román hatóságok és a Michel Barnier ve-
zette testület közötti jó együttműködést, ami
különleges jelentőséggel bír, hiszen 2019 első félévé-
ben Románia tölti majd be az EU Tanácsának soros
elnöki tisztét. Dăncilă miniszterelnök támogatásáról
biztosította a főtárgyalót munkájában, hangsúlyozva
ugyanakkor annak fontosságát, hogy a 27 tagállam
megőrizze egységét a kilépési tárgyalásokat megha-
tározó alapelvek, az Európai Tanács által elfogadott
irányvonal tekintetében. Az Európai Unió és Nagy-Bri-
tannia közötti jövendőbeli viszony kapcsán Dăncilă
meggyőződésének adott hangot, hogy fontos a szo-
ros viszony fenntartása, figyelve arra, hogy minden
megállapodásnak a jogok és kötelezettségek egyen-
súlyára kell alapoznia. (Agerpres)

Csökkent a háromhavi ROBOR
A hétfői 3,17 százalékról 3,15 százalékra csökkent
kedden a háromhavi irányadó bankközi kamatláb, a
ROBOR 3M – derül ki a Román Nemzeti Bank
(BNR) adataiból. Eközben a hathavi irányadó bank-
közi kamatláb is az előző napi 3,40 százalékon, a ki-
lenchavi 3,48 százalékon, míg a tizenkét havi
irányadó bankközi kamatláb 3,53 százalékon stag-
nál. Mint ismeretes, a háromhavi ROBOR értéke
azért fontos, mivel ennek alapján számolják ki a vál-
tozó kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miköz-
ben a hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek
törlesztőrészletének kiszámításakor alkalmazzák. A
kilenchavi ROBOR-t a kereskedelmi bankok által
egy másik kereskedelmi banktól felvett kölcsön ka-
matjának kiszámításakor alkalmazzák. (Mediafax)

Most a mobilitás és a digitális kütyük világában sok
mindent újra kell értelmeznünk, de az alapok maradnak.
Csak a válaszaink suták néha. Milyen család az, amely-
ben a felnőtt gyerekek több száz vagy több ezer kilomé-
terre laknak szüleiktől, és a virtuális térben látják csak
egymást? Magukra maradt idős szüleiknek, ha ágynak
esnek, egy pohár vizet sem adhatnak. Ha van elég pén-
zük, belökik őket az idősek otthonába. De ezzel nem vi-
szonozhatják azt a gondoskodást, érzelmi babusgatást,
amit ők kaptak szüleiktől, nagyszüleiktől. Ezért kezde-
ményezett népszavazást az önmagát „A családért koa-
líció”-nak nevező társaság? Nem. Távolról sem ez volt
a céljuk a nemzetféltőknek. Ürügyet kerestek és ellen-
ségképet kreáltak, hogy az ortodox egyház jogtalan va-
gyonosodásáról, korrupciógyanús ügyleteiről, szekus
összefonódásairól és erkölcsi hitelvesztéséről eltereljék
a figyelmet egy értelmetlen alkotmánymódosító népsza-
vazással. Nagy tapasztalatú jogászok hiába érvelnek,
hogy a jelenleg érvényes törvényes keret pontosan sza-
bályozza a házasság intézményét, amely egy férfi és egy
nő közt köttetik. A társadalomkutatók arra figyelmeztet-
nek, hogy az ilyen kezdeményezések a többség diktatú-
rájába torkollnak. Úgy látszik, ez a társadalom könnyen
felejt. De ami ennél is aggasztóbb, hogy a népszavazást
nem előzte meg egy nyílt, őszinte társadalmi vita. He-
lyette az inkvizíciós hangulathoz közeli megbélyegző
kampány folyik azok ellen, akik nem támogatják a refe-
rendumot. A közösségi médiában olyan videó kering,
amelyben egy ortodox pópa prostituáltnak nevez min-
den olyan feleséget, aki fogamzásgátlót használ. Mert
a házastársak együttléte nem örömszerzés, hanem gye-
reknemzés lehet csak. Végtelen lenne sorolni a gyűlöl-
ködő megjegyzéseket és a „buzizásokat”. Mindezt
természetesen a keresztényi erkölcs védelmében. Mind-
eközben a szociáldemokrata párt az ortodox templo-
mokban szervezkedik. Sajnálatos, hogy a magyar
történelmi egyházak nem ismerik fel a csapdát, és be-
álltak a magyarellenességükről ismert ortodoxok mögé
szekértolónak. A politikusok magatartása érthető, hisz
ez a népszavazás nem a keresztényi értékekről, hanem
a hatalomról szól. 

Irányított népakarat
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A kormánykoalíció vezetői megalapozatlan vádas-
kodásnak tartják és elutasítják Frans Timmermans,
az Európai Bizottság első alelnöke bírálatait, ame-
lyeket az Európai Parlament állampolgári jogi bel-
és igazságügyi (LIBE) bizottságának hétfő esti ülé-
sén fogalmazott meg  a román jogállamiság helyze-
téről.

Timmermans a korrupcióellenes harc eddigi eredményeit
veszélyeztető visszalépésnek nevezte a bukaresti kormány-
többség által idén elfogadott új igazságügyi törvényeket és a
büntetőjog módosításait. Az EB első alelnöke bírálta a buka-
resti rendvédelmi szervek erőszakos fellépését is az augusztus
10-i kormányellenes tüntetésen, és arra figyelmeztette Buka-
restet, hogy az EB nem fog habozni az Európai Bírósághoz
fordulni, ha azt tapasztalja, hogy Románia megszegi az uniós
szabályokat.

Liviu Dragnea, a bukaresti kormány vezető erejét képező
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke azt mondta: csalódott,
mert elképzelhetetlennek tartotta, hogy az unióban „ilyen go-
rombán megfenyegessenek” egy tagállamot. Szerinte a LIBE-
bizottságban nem vitát rendeztek, csak előítéletekre alapozott
állásfoglalások hangzottak el, és Romániát anélkül marasztal-
ták el, hogy áttanulmányozták volna a Bukarest által beter-
jesztett konkrét „bizonyítékokat”, és valaki is rámutatott
volna: melyek azok a törvénycikkelyek, amelyek az igazság-
szolgáltatás függetlenségét veszélyeztetik.

Călin Popescu Tăriceanu, a kisebbik román kormánypárt,
a liberális ALDE elnöke szerencsétlen egybeesésnek nevezte,
hogy az európai parlamenti választások közeledtével tűzték
napirendre a LIBE-bizottságban a román jogállamiság hely-
zetét, mivel szerinte a felszólalókat főleg saját választási szem-
pontjaik vezérelték, és nem igazán törődtek az előítéleteiknek

ellentmondó tényekkel. A román jogállamiságot Tăricenau
szerint elsősorban a titkosszolgálati befolyás és az emberi
jogok sérülése veszélyezteti, és emiatt van szükség az igaz-
ságügyi reformra, de amikor ezt próbálták felhozni, szerinte
Timmermans rögtön a korrupcióra terelte a szót.

Viorica Dăncilă miniszterelnök Tudorel Toader igazságügyi
miniszterrel együtt kedd délután Strasbourgba utazott, hogy
találkozzon Timmermansszal. A LIBE-bizottságban előző este
elhangzott bírálatokra reagálva Toader a román fél párbe-
szédre való nyitottságát hangsúlyozta, de megjegyezte, hogy
a dialógusnak két előfeltétele van: a tájékozottság és a jóhi-
szeműség. A román igazságügyi miniszter szerint ideje lenne
túllépni az olyan általánosságokon, miszerint Brüsszelben „ag-
gódnak” a román jogállamiságért, és tényszerűen kellene tár-
gyalni azokról a törvénycikkelyekről, amelyeket az EB
kifogásol.

Romániában – pártállástól függően különböző előjelekkel
– nagy várakozás előzi meg az Európai Parlament mai plenáris
vitáját, amelyen a romániai jogállamiság helyzetét tűzik napi-
rendre. Az ülésre Viorica Dăncilă miniszterelnököt is meghív-
ták. Az EP határozatot is elfogad Romániáról, ám erről – az
eredeti tervektől eltérően – nem október végén, hanem novem-
ber elején rendeznek szavazást. A halasztás bukaresti értesü-
lések szerint azzal függ össze, hogy az EP második októberi
ülésszakán Klaus Iohannis államfő mond beszédet az Európai
Unió jövőjéről.

Romániáról a zöldek csoportja kezdeményezett vitát az EP-
ben a román diaszpóra augusztus 10-i kormányellenes tünte-
tésén történt erőszakos cselekmények és tömegoszlatás
nyomán. A zöldek csoportja augusztus 17-én azt kérte, hogy
az Európai Bizottság Románia esetében is aktiválja a jogálla-
misági mechanizmust. (MTI)

A kormánykoalíció vezetői elutasítják 
Timmermans bírálatait

A kelet-közép-európai régió gazdasági növekedése
jóval az uniós átlag felett alakul, a térség a követ-
kező években is az európai növekedés motorja lehet
– hangsúlyozta Varga Mihály az uniós pénzügymi-
niszterek luxembourgi értekezletén.

A magyar pénzügyminisztérium MTI-hez eljuttatott közle-
ménye szerint az Ecofin ülésén egyeztettek a pénzmosás elleni
felügyeletközi együttműködésről is, illetve a pénzügyminisz-
terek megállapodása alapján csökkenhet az e-könyvek áfája
is.

Az Európai Unió országainak növekedési kilátásai összes-
ségében kedvezőek, mind az idei, mind a következő évben két
százalék feletti növekedés várható, Kelet-Közép-Európa pedig
az unió egyik leggyorsabban fejlődő régiója – mondta el a tár-
cavezető, kiemelve, hogy Magyarország 4,8 százalékos gaz-
dasági növekedést ért el a legutóbbi adatok szerint.

Varga Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy a 28 uniós
ország első féléves teljesítménye, ha minimálisan is, de elma-
radt a várakozásoktól, és amennyiben a kereskedelmi ellenté-
tek nem rendeződnek az Egyesült Államokkal, úgy akár
további lassulásra is lehet számítani. Mindemellett a Brexit és
az olajár emelkedése negatív kockázatot jelenthet a növeke-
désre – áll a közleményben.

A pénzügyminiszter kifejtette azt is, hogy Magyarország tá-

mogatja a pénzmosás elleni felügyeletek közötti együttműkö-
dés megerősítését, megjegyezve: az Európai Bankhatóság
megerősítését célzó törekvések ugyanakkor túlterjeszkedésük
miatt aggályosak. Mint fogalmazott: Magyarország nem tud
támogatni olyan javaslatokat, amelyek lehetővé tennék, hogy
az uniós bankhatóság a tagállami felügyeletek feje felett hoz-
zon döntést a nemzeti hatáskörbe tartozó pénzintézetek mű-
ködéséről. Az ülésen felmerülő áfaszabályokat érintő kérdések
közül Varga Mihály kiemelte, hogy az elektronikus kiadvá-
nyok hamarosan éppúgy adózhatnak kedvezményes áfakulc-
csal, mint a hagyományos könyvek.

A közlemény szerint a pénzügyminiszterek találkozóján
pont került az adócsalás elleni küzdelem egyik eszközének, az
általános fordított áfa bevezetésének a kérdésére is, amelynek
lényege, hogy az eladó helyett a vevő fizeti be az áfát a költ-
ségvetésbe.

A fordított adózás általánossá tételére vonatkozó javaslatot
Magyarország támogatta – jelentette ki a tárcavezető, de kie-
melte, hogy Magyarország a gazdaságfehérítésben a fordított
adózásnál célzottabb, hatékonyabb intézkedéseket vezetett be,
így például a bevétel-eltitkolással szemben az online pénztár-
gépet, az áruk fiktív utaztatásával szemben az elektronikus
közúti áruforgalom-ellenőrző rendszert (ekáer), valamint idén
július 1-jétől az online számlázást. (MTI)

Varga: Kelet-Közép-Európa az unió 
egyik leggyorsabban növekvő régiója

Theresa May: az EU nem ugyanaz, mint a Szovjetunió
A brit miniszterelnök szerint az Európai Unió nem
hasonlítható össze az egykori Szovjetunióval. The-
resa May a BBC közszolgálati televíziónak nyilat-
kozva kedden alig burkoltan visszautasította saját
külügyminisztere, Jeremy Hunt erre vonatkozó mi-
napi kijelentését.

Hunt a kormányzó Konzervatív Párt Birminghamben zajló
éves kongresszusán felszólalva úgy fogalmazott: az Európai
Unió vezetői a Nagy-Britanniával szembeni bánásmódból kö-
vetkeztethetően úgy gondolhatják, hogy „a klub egyben tartá-
sának” módja a távozni kívánó országok megbüntetése,
Európában viszont legutóbb a Szovjetunió volt az, amely nem
engedte, hogy bárki távozzon érdekköréből.

Hozzátette: ha az EU-t „börtönné alakítják, a távozás vágya
nem csökkenni, hanem erősödni fog, és nem mi leszünk az
egyetlen rabok, akik menekülni szeretnének”.

Hunt e kijelentéseiért súlyos bírálatok kereszttüzébe került
még saját pártján belül is.

Theresa May, aki először kedden szólalt meg az ügyben, a
BBC-interjúban azt mondta: az Európai Unió tárgyalóasztalá-
nál olyan országok képviselői is ülnek, amelyek egykor a
szovjet érdekszférához tartoztak, ma már viszont demokrati-
kus országok. „Elmondhatom, hogy a két szerveződés nem
ugyanaz” – tette hozzá.

A brit kormányfő a birminghami kongresszus helyszínén
adott interjúban ugyanakkor megerősítette azt a korábban is
hangoztatott panaszát, hogy az Európai Unió nem részletezte
pontosan kifogásait a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
feltételrendszeréről összeállított brit kormányzati javaslat
ellen.

A javaslatcsomag egyes kritikus fontosságú, mindenekelőtt

a kereskedelmi szabályozásról szóló elemeit a Salzburgban
tartott múlt havi informális EU-csúcson Donald Tusk, az uniós
állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnöke műkö-
désképtelennek nevezte.

„Akkor viszont halljuk, hogy mik a kifogásaik, vagy ha van
ellenjavaslatuk, azt is szeretnénk hallani” – mondta a keddi
BBC-interjúban a brit miniszterelnök.

A Brexit-tárgyalások legsarkalatosabb jelentőségű megol-
datlan kérdése az, hogy miként lehet elkerülni a fizikai vám-
és útiokmány-ellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és az
Ír Köztársaság 499 kilométeres határán, amely a Brexit után
az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámha-
tára lesz. A korábban rendkívül szigorú határellenőrzés meg-
szüntetése az észak-írországi rendezési folyamat egyik fő
vívmánya.

Theresa May keddi nyilatkozatában megerősítette azt is,
hogy London számára viszont az Európai Unió által előter-
jesztett javaslat nem elfogadható, mivel ez az Ír-tengerre – 
vagyis Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi ország-
része közé – helyezné át a vámhatárt, megbontva az Egyesült
Királyság integritását.

Az EU javaslata szerint Észak-Írország és az EU-ban ma-
radó Ír Köztársaság egységes vámszabályozási térséget al-
kotna annak érdekében, hogy az ír–északír határon a brit
EU-tagság megszűnése után is biztosítani lehessen a fizikai
határellenőrzés nélküli utas- és áruforgalmat.

Londoni értelmezés szerint ez azonban gyakorlatilag azt je-
lentené, hogy Észak-Írországra érvényben maradna az EU
egységes belső piacának szabályrendszere, jóllehet a brit kor-
mány ki akar lépni az unió egységes piacáról és vámuniójából
is. (MTI)



„Ennek orvoslására nem valami-
lyen plusztámogatást vagy privilé-
giumot kérünk, csupán annyit, ami
emberjogi és a hatályos törvény
alapján megillet minket” – hangzott
el a levélben. Azóta a helyzet nem-
hogy javult volna, hanem rosszabb
lett, hiszen a magyarság aránya és
súlya mind a hallgatóságban, mind
az oktatói karban és az egyetem ve-
zetésében tovább csökkent. Így for-
dulhatott elő, hogy a magyar
oktatók feje felett, határozott állás-
foglalásuk ellenében döntöttek az
egyetem szerkezetének és nevének
megváltoztatásáról – fogalmazta
meg üzenetében Semjén Zsolt.
Deák Ferenc szavait nem szükséges
magyarázni Marosvásárhelyen, ha a

II. Rákóczi Ferenc római katolikus
iskola kálváriájára és feltámadására
gondolunk. Az iskolához hasonlóan
a magyar kormány határozottan
kiáll az erdélyi magyar orvosképzés
ügye mellett is egy olyan világban,
ahol alapvető emberi értékek kérdő-
jeleződnek meg, a nemzeti szimbó-
lumok használatáért tetemes
bírságok járnak, és az anyanyelv
teljes körű használatáért harcot kell
vívni. Mindezek alapján határozott
kiállásra biztatta a diákságot is
egyetemükért, közösségükért, nem-
zetükért, továbbá az eredményes ta-
nulmányok mellett az igazi diákélet
megélésére. Az oktatói testület tag-
jait a kölcsönös tiszteletre és együtt-
működésre, a megmaradásért vívott
mindennapi harc és a tanítás mellett

pedig kiemelkedő tudományos ku-
tatások elvégzésére biztatta. 

Az új tanév kezdetén természetes
lelkesedést, lendületet törte meg az
egyetemek egyesítését szentesítő
szeptemberi kormányrendelet –
hangzott el Péter Ferenc, a megyei
tanács elnökének beszédében. Az
RMDSZ megyei szervezetének el-
nöke hangsúlyozta, hogy hét év telt
el, mióta a tanügyi törvény az ön-
álló magyar karok létrehozásáról
rendelkezett. A törvény alkalmazá-
sát a MOGYE szenátusa az egye-
temi autonómiára hivatkozva
megtagadta, így nem maradt semmi
garancia az egyetem multikulturális
jellegének a megőrzésére. Az
RMDSZ és saját álláspontja az,
hogy az erdélyi magyar orvos- és

gyógyszerészképzésnek az állami
oktatás keretén belül kell megvaló-
sulnia. Folytatni kell a munkát és a
küzdelmet, mert nem lehet belenyu-
godni a jelenlegi helyzetbe –
mondta a tanácselnök Kós Károlyt
idézve, majd tanulásra, a diákévek
nyújtotta lehetőségek kihasználá-
sára biztatta a hallgatókat. 

A Marosvásárhelyi Magyar Di-
ákszövetség nevében Marton
László harmadéves általános orvos-
tanhallgató köszöntötte az elsőéves
hallgatókat, majd a diákszövetség
célját és küldetését ismertette. A til-
takozás mellett a diákszövetség
munkájában, az erős közösség ki-
alakításában, valamint a tudomá-
nyos munkában és kutatásban való
részvétel fontosságát említette a ki-
alakult helyzet javulása érdekében. 

Az elsőéves hallgatók nevében
Miheler Dóra Andrea fogalmazta
meg az orvosideált, amelyet a segít-
ségnyújtás akarása, a gyógyítás
szenvedélye jellemez. 

Szabó Béla egyetemi tanár, a ma-
gyar tagozat választott vezetője gra-
tulált azoknak a fiataloknak, akik az
intézmény körüli problémák elle-
nére a marosvásárhelyi egyetemet
választották, ami azt tükrözi, hogy
elhivatottságot éreznek az intéz-
ményben oktatott szakmák iránt.
„Zord időket élünk” – mondta, de
Hemingwayt idézve hozzátette: „…
az ember nem arra született, hogy
legyőzzék”. Küzdelmekkel járó
időszak következik – vetítette előre
a közeljövőt, majd ismertette a hall-
gatókkal „a MOGYE problémáját”,
amit a korábban szólók beszédéből
már idéztünk. Szabó Béla kiemelte,
hogy az erre vonatkozó törvény al-
kalmazása ellenére, a magyarul
folyó elméleti oktatás egyharmadot

jelent a kétharmadot kitevő román
nyelvű gyakorlati oktatással szem-
ben. Ennek megváltoztatásáért fo-
lyik a harc, és kimenetele a mai
diákoktól is függ – fogalmazott.
Majd lelkére kötötte az elsőéves
hallgatóknak, hogy használják ki jól
életük legszebb szakaszát, kapcso-
lódjanak be a diákéletbe, éljenek az
egyetem és a város nyújtotta lehe-
tőségekkel, és soha ne maradjanak
közömbösek a magyar nyelvű okta-
tás ügye iránt, mert a tanszemélyzet
által folytatott küzdelem elsősorban
a mindenkori diákokért folyik.

Hogy miért a Vártemplom és a
külön út? Szabó professzor szerint
ez addig nem változik, amíg meg
nem valósul a magyar kar önálló-
sága, és amíg fontos megerősíteni a
diákságban a magyarsághoz való
tartozás érzését. A felújítások miatt
egyharmadában lezárt Vártemp-
lomra utalva elhangzott a biztatás,
hogy a jelenlegi egyharmad helyett
meg kell próbálni kivívni a hiányzó
kétharmadot is, hogy visszaállítsák
a magyar oktatás státusát, amiért 73
évvel ezelőtt létrehozták. 

Az ünnepi tanévnyitó nemzeti
imánkkal ért véget. 

Mielőtt a résztvevők többsége el-
hagyta volna a templomot, a karzat-
ról hangosbemondóval Ádám
Valérián, a Romániai Magyar Orvos-
és Gyógyszerészképzésért Egyesület
elnöksége nevében hangsúlyozta,
hogy meg kell küzdeni azért, hogy a
törvény által biztosított jogaink érvé-
nyesüljenek. Bejelentette, hogy októ-
ber másodikától újabb
tüntetéssorozatba kezd az egyetem
előtti parkban, hogy bátorítsa az ok-
tatókat és a hallgatókat a törvény által
biztosított jogaik kivívásában.
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Úgy véljük, Romániában is fontos, hogy az Alkot-
mány magába foglalja azt, hogy a „házasság egy férfi
és egy nő között van”. Magyarország is megtette ezt
a lépést, és Orbán Viktor miniszterelnök is kiállt
ennek fontossága mellett, még ha pár európai vezető
támadta és támadja is emiatt. Úgy véljük, hogy ez az
alkotmánymódosítás nem spekulatív és nem tenden-
ciózus, senki ellen nem irányul, és senki számára nem
kirekesztő. Azok számára sem, akik egyedül nevelik
gyerekeiket, akik nem élnek házasságban, vagy akik
elváltak. Az alkotmánymódosítást és az ehhez szük-
séges népszavazást nem egy politikai párt vagy egy
egyház kezdeményezte 3 évvel ezelőtt, hanem 3 mil-
lió állampolgár, akik fontosnak tartották, hogy a gye-
rekeik jövőjét, a családokat és a házasságot
megvédjék ebben a zavaros európai helyzetben.

Civil kezdeményezés volt, viszont örvendetes
dolog, hogy a házasság meghatározásában a legtöbb

politikai párt is egyetért, és a különböző vallási fele-
kezetek képviselői is közleményt adtak ki, amelyben
fontosnak tartják a népszavazáson való részvételt és
a házasság fogalmának a védelmét. 

Aki egyetért azzal, hogy Románia Alkotmányába
beíródjon, hogy a házasság egy férfi és egy nő között
van, az október 6-án vagy 7-én a VOTAT pecsétet a
szavazólapon szereplő kérdés utáni DA kockába üt-
heti. A szavazólapon található kérdés szövegét és for-
máját a 3/2000-es törvény írja elő.

Tudatában vagyunk, hogy sok más fontos, megol-
dásra váró probléma van, és ezért is tenni kell, de az
őseink által örökölt és féltve óvott keresztény értéke-
ink megvédése és a családjaink jövője is rendkívül
fontos dolog. 

Éljünk tehát a jogunkkal, és vegyünk részt a nép-
szavazáson!

A marosszentgyörgyi RMDSZ választmánya

A marosszentgyörgyi RMDSZ választmánya
is buzdítja az embereket a népszavazáson

való részvételre

Az RMDSZ a romániai magyarokat mindig arra
biztatta, hogy éljenek demokratikus jogukkal, és ve-
gyenek részt a választásokon. Október 6–7-én a csa-
lád fogalmáról szóló referendumon szavazzunk
lelkiismeretünk szerint – hangsúlyozta Hegedüs
Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alel-
nöke és Antal Lóránt szenátor. A magyar közösség
tagjait arra kérik, ne engedjenek az uszításnak, és ne
adjanak teret a gyűlölködésnek.

Hegedüs Csilla kiemelte: a romániai magyar társa-
dalom sokszínű, sokféleképpen gondolkodunk, ezért
az ellentétes véleményeknek is meg kell férniük egy-
más mellett. „Azokban a kérdésekben, amelyekben
megosztott a társadalom, el kell fogadnunk és tiszte-
letben kell tartanunk egymás véleményét” – nyoma-

tékosította Hegedüs Csilla mellett Antal Lóránt, a
szövetség szenátora is. 

Az RMDSZ politikusai leszögezték: a szövetség
azon dolgozik, hogy a családokat megerősítse – ehhez
azonban nem elegendő alkotmányt módosítani. „Ren-
deznünk kell a család fogalmát, hogy azok számára
is befogadó legyen, akik nem házasságban élnek” –
érvelt Hegedüs Csilla, Antal Lóránt pedig rámutatott:
számottevő és kiszámítható családtámogató intézke-
désekre, költségvetésre, ugyanakkor a gyermekeiket
egyedül nevelő szülők megkülönböztetett támogatá-
sára is szükség van. „Olyan törvény elfogadását tá-
mogatjuk, amely mindenki számára lehetővé teszi a
bejegyzett élettársi kapcsolatot” – összegzett a szö-
vetség két politikusa. 

Vegyünk részt a népszavazáson,
de ne engedjünk az uszításnak!

Referendum – 2018

Törvény biztosította jogaikat követelik

Társadalmunkban különböző té-
mákról kialakult eltérő vélemények
mindig is voltak és lesznek, ez ter-
mészetes. Oda kell figyelnünk egy-
másra, és meg kell hallgatnunk
egymást, a másfajta vélemények
szükségszerűen meg kell férjenek
egymás mellett, hiszen ez a demok-
rácia alapja.

A család fogalmáról szóló nép-
szavazás élénken foglalkoztatja és
megosztja az erdélyi magyar közvé-
leményt is, ezért arra bátorítunk
mindenkit, hogy éljen szavazati jo-

gával. Vegyenek részt az október 6–
7-i választáson és képviseljék érték-
rendjüket.

„Függetlenül attól, hogy mit gon-
dolunk a kérdésről, részt kell ven-
nünk a népszavazáson, és ki kell
fejeznünk véleményünket, hiszen
ebben az esetben nemcsak állam-
polgári kötelességről, hanem társa-
dalmi szerepvállalásról is szó van”
– hangsúlyozta Péter Ferenc, az
RMDSZ Maros megyei szervezeté-
nek és Maros Megye Tanácsának
elnöke.

Péter Ferenc: éljünk demokratikus
jogunkkal, vegyünk részt 

a népszavazáson!

Az ország területén 18.662, míg
külföldön 377 szavazókörzetet ala-
kítanak ki a család alkotmányos
meghatározásának módosítására
kiírt október 6-i és 7-i népszava-
zásra. A referendumra 18.951.721
szavazati joggal rendelkező állam-
polgárt várnak. 

Az Állandó Választási Bizottság
adatai szerint a választási regiszter-
ben október 2-án 18.951.721 szava-
zati joggal rendelkező állampolgár

szerepel, közülük 18.279.534-en
rendelkeznek romániai, míg
672.187-en külföldi hivatalos lak-
hellyel. 

A választási regiszter egy orszá-
gos, megyék, városok és községek
szerint strukturált informatikai
rendszer a szavazati joggal rendel-
kező állampolgárok nyilvántartá-
sára, amelyet a polgármesterek,
vagy a polgármesterek által kijelölt
személyek frissítenek. (Agerpres)

18.951.721 állampolgárt várnak
az urnákhoz

Fotó: Nagy Tibor



Gorbea Flaviunál udvariasabb húszé-
vessel még sohasem találkoztam.

„Tessék parancsolni” – mondja, amikor be-
szélgetésünk végén elkérem az e-mail-címét,
azt megelőzően pedig csaknem egy órán át
lesi a kérdéseimet, figyeli gesztusaimat,
hogy mindenre minél pontosabb, kielégítőbb
választ adhasson. De időnként, amikor ked-
venc témákról, élményekről faggatom, tiszta,
nyílt tekintetében huncut fény villan, és már
nem egy hamar felnőtté érett fiatal, hanem
egy kalandokra vágyó, napjait önfeledten
megélő gyermek ül velem szemben a kerekes
székben.

A Sapientia egyetem tágas előterében ta-
lálkozunk, ott, ahol a Hifa Románia Egye-
sület BB Dance – azaz Building Bridges
(Építsünk Hidakat) – tánccsoportja szerda
délutáni próbáit tartja. Flavi egy éve jár a
csoportba, azóta sokat változott, szépült az
élete.

– Egyéves koromtól Disznajón élek a ne-
velőszüleimmel. Ők egy igazi családdal
ajándékoztak meg – kezdi történetét a ma-
gyarul tökéletesen beszélő fiatal. Szavait a
későbbiekben az is igazolja, hogy nevelő-
anyját mindig „édesanyámként” emlegeti. –
A szüleim sokat harcoltak a betegségemmel,
ami hároméves koromban jelentkezett. Ak-
koriban állt le nálam az izomfejlődés, a láb-
fejem elkezdett befelé fordulni. Évente
kétszer kórházi kezelésre szorultam, ez a mai
napig így van. De csodálatos gyermekkorom
volt. Kilencéves koromig a betegségem elle-
nére nagyon mozgékony voltam, fociztam,
bicikliztem. A 2000-es évek első felében
falun még jártak lószekerekkel is az em-
berek, mi is sokszor felültünk a szekérre a
barátaimmal, és kimentünk a mezőre. Sok
bolondságot csináltunk, a mai napig szíve-
sen gondolok azokra az időkre. De legin-

kább a szüleimnek vagyok hálás a szeretetért
és a nevelésért, amit tőlük kaptam. Nekik kö-
szönhetem azt is, hogy ha közösségben va-
gyok, soha nem veszem elő a telefont, mert
számomra sokkal fontosabb a személyes
kommunikáció.

– Testvéreid vannak? – szóltam közbe.
– Édesanyámék egy

nálam egy évvel fiata-
labb lányt is magukhoz
vettek, akit én a húgom-
ként szeretek. Később
egy hét- és egy hároméves kistesóval is meg-
ajándékoztak minket. Ők is olyanok nekünk,
mint az édestestvéreink.

– Mikor súlyosbodott a betegséged? –
kérdeztem.

– Tizenöt éves koromig viszonylag jól tud-
tam járni, tizenhat évesen azonban már
mankóra volt szükségem. Egy évvel később
kerültem kerekes székbe. Nehezen szoktam
meg az új helyzetet, sokat hisztiztem is az
elején. De végül éppen ez vált előnyömre,
sokkal barátságosabb, szociálisabb lettem.

– Mi adott erőt?
– Elsősorban a szüleim támogatása és a

régi barátaim, akik az új állapotomban is el-
fogadtak, eljártak hozzám, kimozdítottak a
négy fal közül. Később pedig a tánc.

– Hogyan kerültél be a BB Dance kerekes
székes tánccsoportba?

– Tavaly októberben a Hifa Románia
Egyesületet vezető Simon Jutkáék meghívtak
a táborukba, azután hangzott el a kérdés,
hogy nem szeretnék-e táncolni a BB Dance-
ben. Először édesanyámtól érdeklődtek, és
én neki azt mondtam, hogy nincs kedvem az
egészhez, de amikor Jutka személyesen is

megkérdezett, azt válaszoltam, megpróbá-
lom. 

– Milyen volt az első találkozás a csoport-
tal?

– Nagyon jó – csillant fel Flavi szeme. –
Az első próba egészen jól ment, ez annak is
köszönhető, hogy a csoportot vezető Somodi

Katalin csodálatos ta-
nárnő, ráadásul egy
fantasztikusan ügyes
partnert kaptam. Sze-
retem az elegáns vise-

letet és a klasszikus zenét, így könnyen
önmagamra találtam a csoportban. Azóta,
úgy érzem, sokat fejlődtem, a tánc kiegészít.
A csapat pedig annyira összetartó, mint egy
kis család, ez csak fokozza az élményt. Mióta
a BB Dance-hez járok, sok mindenkit meg-
ismertem, sokkal nyitottabb lettem, sikerült
kimozdulnom a komfortzónámból. Már nem
félek attól, hogy nem fogadnak el az em-
berek, így teljesen önmagam lehetek.

– Hogyan jutsz el Disznajóról a pró-
bákra?

– A Hifa busza jön értem és a társaimért,
behoznak, és haza is visznek.

– Okozott-e nehézséget a mozdulatok, ko-
reográfiák betanulása?

– Azt hiszem, nagyobb erőfeszítést a part-
nereink tesznek, akik nincsenek kerekes szék-
ben, engem inkább megnyugtatnak,
ellazítanak a produkciók.

– Milyen volt az első nyilvános fellé-
pésed?

– Telt ház volt a Nemzeti Színházban,
szinte kiugrott a szívem a helyéből az izga-
lomtól. Persze, azóta is minden alkalommal
izgulok egy kicsit.

– Van-e kedvenc táncod?
– A tangót szeretem a leginkább, amit

most tanultunk a táncos párommal. Ezzel fo-
gunk fellépni december 20-án, az évzáró
előadásunkon. De a keringőt is nagyon
szépnek találom.

– A táncon kívül mi az, ami még kitölti az
életed?

– Videojátékkal szoktam játszani, úgy
gondolom, sokat fejlődtem az utóbbi időben
az informatika terén. Szászrégenben van egy
nagyon kedves ificsoport, velük is tartom a
kapcsolatot. Havonta egyszer egy régi ba-
rátom, Roland értem jön, és elvisz abba ré-
geni retrobárba, ahol dolgozik. Emellett
kirándulni is el-elmegyek, nemrég például
Nagykárolyban voltam egy mozgássérült
csoporttal. Nemsokára pedig egy barátom-
nak köszönhetően a lovaglást is kipróbálom. 

Beszélgetésünk végén kérésemre Flavi
mosolygó tekintettel sorolta kedvenceit – a
Mielőtt megismertelek című filmet, amely
egy mozgássérült férfi szerelméről szól, a Vi-
kingek és a Trónok harca című sorozatokat
és a folk rock zenét játszó The Luminairs
együttest –, majd amikor arról kérdeztem,
milyennek látja tíz évvel idősebb önmagát,
egy pillanatra elgondolkozott: 

– Remélem, jófej leszek – kacagta el
magát, aztán komolyabb hangon folytatta:–
Nem hiszem, hogy sokat fogok változni, én
már megtaláltam önmagam.

Legutoljára azt tudakoltam, van-e vala-
milyen vágyott úti célja, nagy kívánsága.
Bár az együtt töltött órában úgy éreztem,
személyisége lényegét, az ösztönös önzetlen-
séget, kedvességet sikerült megértenem, vá-
lasza mégis meglepett:

– Egy nagy motivációs beszédet szeretnék
tartani olyan fiataloknak, akik úgy érzik,
nincs tovább. Mert van még bőven, mindig
van.

A Dr. Bernády György Közművelő-
dési Alapítvány két évtizede minden
októberben többnapos rendezvény-
sorozatot szentel a városépítő pol-
gármester emlékének. A 21.
Bernády Napok forgatókönyvéről,
üzenetéről és újdonságairól Borbély
Lászlót, az egykori polgármester
nevét viselő alapítvány kuratóriumi
elnökét kérdeztük.

– Minden évben megpróbálunk valami
újat nyújtani a Bernády Napok közönségé-
nek, és igyekszünk egyre több marosvásár-
helyit nemcsak nézőként, hanem aktív
résztvevőként is bevonni a programsoro-
zatba. Elsődleges célunk a Bernády-kultusz
ápolása, az, hogy minél több ismerettel
gazdagodjunk Bernády György életével
kapcsolatban. Idén is kiemelt figyelemmel
fordulunk a fiatalokhoz, őket szeretnénk
megszólítani a diákvetélkedőkkel, ame-
lyekből ezúttal rendhagyó módon hármat is
szervezünk. Október 23-án, kedden és 24-
én, szerdán sportvetélkedők zajlanak a
Szász Albert Sportlíceumban. Kedden 14
órakor az 5–8. osztályos diákok terem-
foci-, szerdán 16 órakor a 9–12.-esek ko-
sárlabda-mérkőzéseire kerül sor. Három év
szünet után folytatjuk a Bernády életét és
tevékenységét bemutató diákvetélkedőt is,
amelyre szerdán 13 órakor a Dr. Bernády
György Általános Iskolában kerül sor 5–8.
osztályos diákok részvételével. A megmé-
rettetésre már jelentkeznek a csapatok,
rendszerint több száz diákot sikerül ilyen-
kor megmozgatnunk. 

– Mit tudhatunk a kulturális kínálatról?
– A Bernády Napok megnyitóját 25-én,

csütörtökön 18 órakor tartjuk a Bernády
Házban. Ekkor egy rangos kiállítás megnyi-
tójára is sor kerül, a Művészek Atyhai Tár-
sasága nevű alkotócsoport – Berze Imre,
Bocskay Vince, Kuti Botond, Kuti Dénes,
Sánta Csaba, Vargha Mihály, Vinczeffy
László, Siklódi Zsolt – munkáit tekintheti
meg a nagyérdemű. Az alkotásokat Vargha
Fruzsina sepsiszentgyörgyi művészettörté-
nész méltatja, házigazda Nagy Miklós
Kund. Szólógitáron közreműködik Nagy
Árkosi Árpád, szaval Bálint Örs színmű-
vész. 26-án, pénteken délelőtt a hagyomá-
nyos koszorúzással folytatódik a

rendezvénysorozat, 10 órakor Bernády
nyughelyénél, ezt követően a Petőfi téri
szobránál rójuk le kegyeletünket. Pénteken
18 órakor könyvbemutatóra várjuk a Ber-
nády Ház közönségét, Fodor János fiatal tör-
ténész, Bernády-kutató a Bernády városa
című könyvet ismerteti, amelyet először
1994-ben adtunk ki, a mostani a harmadik
kiadás. Ez a Sütő András előszavával ellá-
tott, Marosi Barna szövegeit tartalmazó
kötet az alapítványunk legnépszerűbb kiad-
ványa, eddig mintegy 7000 példányban vá-
sárolták meg. A kötetből Györffy András
színművész olvas fel a bemutatón, közremű-
ködik Bartha Ilka (I. hegedű), Fülöp Alajos
(II. hegedű), Bartha Lajos (mélyhegedű),
Kováts István (gordonka). A könyvbemutató
alkalmával díjazzuk a középiskolásoknak
meghirdetett Bernády György és az egyház
című diákvetélkedő nyerteseit is. 27-én,
szombaton a Kultúrpalota nagyterme ad ott-
hont a 18 órakor kezdődő gálaestnek, ame-
lyen átadjuk a város egy jeles
személyiségének járó emlékplakettet. A ko-
rábbi évek hagyománya szerint az ünnepsé-
gen derül majd ki, hogy ki az idei kitüntetett.
Az est hangulatát Csányi Sándor színmű-
vész Férfiagy, avagy nincs itt valami ellent-
mondás? című előadóestje emeli. 

– Ezúttal is lehet majd helyjegyet igé-
nyelni?

– Igen, október 10-étől, jövő szerdától a
Bernády Házban naponta 10–18 óra között
vehetők át a helyjegyek és a tombolaje-
gyek.

– Milyen volt az idei esztendő a Dr. Ber-
nády György Közművelődési Alapít-
vány számára?

– Idén is mintegy 10 ezer látogató for-
dult meg a Bernády Házban, 140–150 ren-
dezvényt szerveztünk. A ház földszinti
kiállítótermében 12–13 képzőművészeti ki-
állítást nyitottunk meg, ugyanennyi fotótár-
lat kapott helyet az emeleti galériában.
Júniusban első alkalommal láttuk vendégül
a Művészeti Líceum diákjainak kiállítását,
ez is egy igen sikeres rendezvény volt, sze-
retnénk, ha folytatása lenne. A centenári-
umi évben egy izgalmas kisebbségi
szemináriumot is szerveztünk magyar és
román történészek részvételével. Összeg-
zésképpen: jó év volt az idei, és még nincs
vége, hiszen készül a Bernády városa diák-
szemmel című kötet, amelyet decemberben
szeretnénk bemutatni.

21. Bernády Napok
Több diákvetélkedővel
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Lélektánc

Nagy Székely Ildikó

Fizet, mint egy katonatiszt. A mondás most
mellétrafál. A honvédelmi tárca nem akar fi-
zetni. A Görög-ház újrafestési költségeit a
munkálatot végző cégre hárítja. Hogy végül is
kinek kell elővennie a bugyellárist, az a későb-
biekben majd kiderül, persze lehet, hogy csak
hosszas pereskedés után. Tény, hogy a katona-
ság nem vállalja magára a költségeket, nyil-
ván a városgazdák sem, noha a szándéktalan/
szándékos (?) melléfogás kérdésében az utób-
biak sem lehetnek patyolattiszták, valakiknek
közülük is tudniuk kellett volna, mi készül a be-
hálózott állványok mögött. Szokatlan különben
a költségtérítési akadékoskodás, nem ez lenne
az első eset, hogy valamit közpénzből kétszer
fizettetnek meg. Gyakran megesik, hogy dupla
vagy ennél is többszörös pénzkidobásról érte-
sülünk. A „senki-mindenki” pénzével könnyű
nagyvonalúskodni. Zavaros, nehezen kibogoz-
ható ügyek ezek. Már a jegyzetkezdő mondat-
tal is melléfoghatok. Eredetileg a mondást
gúnyos, ironikus értelemben használták, nem
úgy, mint manapság, amikor tréfás, de pozitív
töltetet is beleérezhetünk. Kezdetben arra ér-
tették, hogy a katonatisztek, akik szerettek mu-
latozni, nagyzolni, gálánsnak tűnni, adósságot
halmozni, nemegyszer „elfelejtették” kiegyen-
líteni a számláikat, mielőtt más garnizonba,
más városba vezényelték őket. Utóbb szigoro-
dott a felsőbbség hozzáállása, a mundér be-
csületét így rontó tisztek nem úszták meg
szárazon, a zsold is nagyobb lett, a feleségként
becserkészett dúsgazdag lányok vagyona is le-
hetővé tette a zabolátlan költekezést, megvál-
tozott az értelmezés. Van ilyen. Sőt! Nem csak
az élet természetes rendje másít meg dolgokat,
egyenesen állampolitikává válhat a jelensé-
gek, események, a valóság ilyen-olyan dolga-
inak az átfestése. Naponta érzékelhetjük ezt
saját környezetünkben. De ebbe most ne mé-
lyedjünk bele. Örvendjünk, hogy Marosvásár-
hely szóban forgó emblematikus épülete is
megszépült végre, miután majdnem egy éve oly
felelőtlenül és szakszerűtlenül rikító tarkára
mázolták avatatlan, netán illetéktelen helyek-
ről irányított kezek.

A műemlék palota most már tényleg felmi-
nősítheti a főtér felső részének összképét, a
Művészeti Líceum dicséretesen felújított hom-
lokzata mellett erre is méltán felfigyelhetnek
az arra járók. Bár vannak olyan hangok, hogy
a mostani újrafestés előtt sem végezték el a
műemlékvédelem szempontjából ilyenkor kö-
telező falkutatást, színmintavételt. Ezt cáfoló
kijelentést is olvashattunk. Annak nem tudtam
nyomára bukkanni, hogy az 1849-ben itt ven-

dégeskedő Petőfi milyen színben láthatta a
Görög-házat, de tetszhetett neki, legalábbis ezt
sejteti a július 29-i keltezésű levele, amelyet
azelőtt írt szeretett feleségének, hogy elindult
volna végzetes segesvári útjára. Útitársa, a jó
barát Egressy Gábor is jól érezhette magát a
vendégszerető, impozáns házban, írásnyomot
azonban erről sem találtam. 1857-ben a csá-
szári fenség, Ferenc József is méltónak tartotta
arra, hogy ott megszálljon. Azóta hányattatott
sors sújtotta, emelte, áldotta a változó rendel-
tetésű, értékes épületet. Hogy kívülről ma mi-
lyen, azt bárki láthatja. Hogy belül miképpen
néz ki, és kinek, minek ad otthont, arról keveset
tudunk. A hadseregé, mint beszélik, idősödő,
ám agilis, harcias hadfiaké. Délután, estefelé,
amikor néha arra vitt utam, az emeleti ablakok
mögül popzene szűrődött ki az utcára. Aligha
pengethették veteránok a basszusgitár húrjait.
Lenn az egykor népszerű Fehér Ló vendéglő
hosszú ideje zárva. Hírlik, hogy a városi ön-
kormányzat szívesen megszerezné, megvásá-
rolná a kétemeletes házat. Marosvásárhely
főterének tervezett átalakításába ez a szándék
is beilleszthető. A város épített örökségének
minden igényesen felújított, jellegzetes rész-
egysége könnyítheti azt a folyamatot, amely a
napokban véglegesített versenypályázat nyer-
tes tervének megvalósításához vezet majd. A
pályázatot ismertető tudósítások szerint igazán
kiváló zsűri elemezte, vizsgálta a benyújtott
pályamunkákat. És véleményük szerint a nyolc
benevezett csapat komoly, épkézláb terveket,
ígéretes elképzeléseket tett le az asztalra. Az
azért nyilván meggondolkoztathatja az olva-
sót, hogy a versenyen a második lett az első,
vagyis, hogy az első díj átvételére egyik pályá-
zatot sem találták megfelelőnek. De mint szak-
értők nyilatkozták, ha nem is világrengető a
második díjas terv, megérdemli, hogy reali-
tássá váljon, és újabb javaslatokkal, ötletekkel
feldúsítva, tényleg egy sajátosságait megőrző,
korszerűen látványos és otthonos, polgárbarát
közösségi térré alakulhat általa a központi vá-
rosmag. Feltételes módban fogalmazok, észre-
vehette, kedves olvasó. A tapasztalat késztet
erre, megszokhattuk, hogy bejelentett tervek-
ben, fellengzős kijelentésekben sosem volt
hiány ebben az „okos városban”. A gyakorlati
megvalósítással van a baj, az válik mindig idő-
nap előtt kámforrá. Talán az okozza, hogy túl
sok itt a katonatiszt? Ki tudja. Az biztos, hogy
a marsallbothoz a kelleténél sokkal több olyan
egyén ragaszkodik, aki fizetni nem hajlandó.
S ami még rosszabb: távozni sem akarna.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe



Amikor egy olyan alapítvány
ünnepli fennállása 25. évfor-
dulóját, amelynek célja a vi-
déken élők életminőségének
javítása, akkor nem a statisz-
tikai eredmények ismertetése
a fontos. Az a lényeg, hogy
vannak emberek, akik máso-
kon segítenek azért, hogy
mindannyiunknak jobb le-
gyen. És ez ma már egyre rit-
kább. A szászrégeni
székhelyű FAER Alapítvány
svájci támogatással jött létre
és működik. Többek között
mikrohiteleket nyújt, tanfo-
lyamokat szervez, segít a szo-
ciálisan hátrányos helyze-
tűeken. Munkatársai 25 éve
végzik a dolgukat. 

Az alapítvány fennállása 25. év-
fordulója alkalmából ünnepi ebédre
hívta meg jelenlegi, egykori mun-
katársait és mindazokat, akikkel
dolgoznak, azon önkormányzatok
képviselőit, ahol programot indítot-
tak és vezettek, együttműködőket,
akik nélkül nem teljesedett volna ki
negyed évszázados munkájuk. A
történet valamikor az 1990-es évek-
ben, a rendszerváltást követő évek-
ben kezdődött, amikor az Operation
Village Roumain, az elhagyatott ro-
mániai falvakat támogató program
keretében egy svájci család az az-
előtt létrejött testvértelepülési kap-
csolatnak köszönhetően Saint
Legier faluból Monosfaluba látoga-
tott. Mivel volt köztük egy mező-
gazdasági szaktanácsadó,
felkínálták a lehetőséget arra, hogy
a Felső-Maros menti faluban is hoz-
zanak létre egy olyan struktúrát,
ami lehetővé teszi a hazai gazdák-
nak a svájci képzést. Dióhéjban va-
lahogy így indult a FAER
alapítvány, amelyet 1992. december
3-án jegyeztek be, de tevékenységét
1993-ban kezdte meg. Eleinte lehe-
tővé tették, hogy román gazdák
Svájcban szerezzenek tapasztalatot,
illetve svájci szakemberek adtak
szaktanácsokat hazai farmereknek.
1994 és 2004 között 154 gazdál-
kodó vett részt Svájcban különböző
elméleti és gyakorlati tanfolyamo-
kon. Ezt követték azok a hazai fel-
készítők, amelyeket – különböző
anyagi támogatásnak köszönhetően
– itthon szerveztek. Ezeken 25 év
alatt 9625 gazda vett részt Maros,
Hargita és Beszterce megyéből. A
mezőgazdasági téma mellett tör-
vény- és gazdasági alapismereteket
is el lehetett sajátítani. 80 gazdaszö-
vetkezetet (termesztők, állatte-
nyésztők, feldolgozók, kézművesek

stb.) segített abban az alapítvány,
hogy termékeik népszerűsítéséért
részt vegyenek különböző kiállítá-
sokon, vásárokon. 2010 és 2015 kö-
zött a román–amerikai alapon
keresztül sikerült finanszírozni a
farmerképző tanfolyamokat. Mivel
fontos, hogy ne csak a mezőgazda-
ságra, hanem az ezt kiegészítő falu-
turizmus fejlesztésére is
összpontosítsanak vidéken, az ala-
pítvány a szakágat kiegészítő kü-
lönböző képzéseket (szakács,
pincér, stb.) indított be. A bukaresti
Amfiteatru Alapítvánnyal közösen
700 személynek kézbesíthettek
szakdiplomákat. Ezenkívül pedig
felnőttoktatókat is képeztek, akik
településeiken vagy abban a kistér-
ségben, ahonnan származtak, to-
vábbadhatták a tapasztalatokat. 120
oktatót sikerült mezőgazdasági és
agroturisztikai téren „hadba állí-
tani”. A panzióadminisztrátor-
képző, valamint idegenvezető
tanfolyamokon Argeş, Beszterce,
Maros és Suceava megyéből össze-
sen 1956-an vettek részt. Egy másik
alapítványnak köszönhetően sike-
rült 1,2 millió értékben hitelkeretet
biztosítani azoknak a turisztikai vál-
lalkozóknak, akik konkrét üzleti
tervvel álltak elő. 

Amint említettük, a mezőgazda-
ság és turizmus mellett az alapít-
vány fontos szakterülete az oktatás
támogatása. 2009 és 2014 között a
FAER Alapítvány hozzájárulásával
60 iskolában 3870 diákot összesen

18.000 euró értékben díjaztak egy
olyan környezetvédelmi program
keretében, amelynek az volt a célja,
hogy minél több használt papírt
gyűjtsenek és értékesítsenek. 

Fontos program volt a vidéki is-
kolák infrastruktúrájának javítása.
Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy
olyan iskolákat céloztak meg, ahol
nem volt vezetékes víz, és a mellék-
helyiség is az udvaron állt. 21 isko-
lának külön-külön 3000-3000 euró
támogatást nyújtottak, hogy a hely-

zetükön javíthassanak, így 209.000
eurót sikerült oktatási intézmé-
nyekre fordítani, amiből az alapít-
vány önrésze 63.000 euró volt. A 25
éves tevékenységet ismertető Vasile
Zdrenghea mérnök, a FAER Alapít-
vány elnöke azt is hozzáfűzte, hogy
vannak olyan települések, ahova
befektettek pénzt az oktatási intéz-
mények körülményeinek javítására,
de sajnos gyerek nélkül maradtak,
és ez a jelenség egyre gyakoribb
napjainkban. 

Az előző programhoz kötődik
némiképpen a szociális tevékenysé-
gük is, amelyet 2011-től Strasser
Andrea koordinált, és elsősorban a
roma közösségeket vette célba
Bihar, Szilágy, Kolozs, Fehér,
Maros, Hargita és Kovászna me-
gyében. Az e szakterületen dolgozó
alapítványokkal vették fel a kapcso-
latot, így – Maros megye kivételé-
vel, ahol a FAER koordinálta a
programot – Bihar, Szilágy, Kolozs
és Kovászna megyében a Diakóniai
Alapítvány, Hargita megyében a
Caritas, míg Fehér megyében az
Ortodox Jótékonysági Egyesület se-
gítségével dolgoztak, bevonva a ki-
választott települések polgármesteri
hivatalait is. Így az említett me-
gyékben összesen 90 településen
518 érintett csoportot (nagycsaládo-
sokat) vontak be, az iskola utáni
programban 7795 diák és a nyári
óvodában 2575 gyerek vett részt.
Ezenkívül 125 tanárt is kiképeztek
arra, hogy a célcsoporttal foglalkoz-
zanak. Az sem mellékes, hogy a
programnak köszönhetően 1600
személynek sikerült személyazo-
nossági igazolványt kiállítani. 

Maros megyében a romaprog-
ramba Dicsőszentmárton, Segesvár,
Marosludas, Radnót, Maroskece és
Rücs kapcsolódott be, ebben egész-
ségnevelő tevékenységet is végeztek. 

Egy másik alpontja ennek a prog-
ramnak a romák életkörülményei-
nek a javítása volt. Az
önkormányzatok segítségével felke-
restek olyan családokat, amelyek
többen laktak egy fedél alatt tisztál-
kodási lehetőség nélkül vagy csu-
pán egy helyiséggel rendelkező
építményben. Az alapítvány bizto-
sította az építőanyagot, és szakmér-
nökök irányításával a család kellett
kibővítse az épületet. Így sikerült 22
új házat, 41 fürdőszobát és konyhát,
ezenkívül pedig 21 fürdőszobát
(ahol csak ez nem volt) kialakítani.
Ilyen programban részesült többek
között Gernyeszeg is. Ehhez még
hozzájárult az is, hogy az érintettek-
nek megpróbáltak munkát szerezni.
700 alkalommal közvetítettek a vál-
lalkozók és munkavállalók között,
és ennek eredményeként 180 sze-
mélyt alkalmaztak. 

A valós helyzethez viszonyítva
nem sokat jelent mindez, azonban
bebizonyították azt az önkormány-
zatoknak – egyes helyen visszafo-

gottan viszonyultak a kezdeménye-
zéshez –, hogy összefogással, aka-
rással lehet eredményeket elérni –
mondta az elnök. 

A továbbiakban Vlasa Ioan mér-
nök, az alapítvány igazgatója szá-
molt be a hitelprogramról és arról,
hogy miként sikerül finanszírozni a
programokat. 

Nem megyünk bele a részle-
tekbe, csupán azt hangsúlyozzuk,
hogy a megyei önkormányzatokkal
közösen elindított hosszú távú prog-
ramokban az elején nagyobb része
volt az alapítványnak, majd fokoza-
tosan átvette a szerepet az önkor-
mányzat. Ez azt jelenti, hogy az
alapítvány munkatársainak sikerült
bizonyos kérdésekben (szociális,
oktatási program) érzékennyé tenni
a helyi és megyei önkormányzato-
kat, és olyan megoldásokat kezde-
ményezni, amik a továbbiakban
helyi önerőből is fenntarthatók. 

Vlasa Ioan szerint a kezdetekből
mintegy 5500 vállalkozó – nagy-
részt fiatal farmer – fordult vidék-
fejlesztési hitelekért az
alapítványhoz. Mivel csak a vállal-
kozásokhoz szükséges – behatárolt
mennyiségű – hitelt nyújthattak,
sokan továbbléptek. De az minden-
képpen jó eredmény, hogy az indu-
lásnál ott állhatott az alapítvány is.
Ma több svájci és hazai hitelfolyó-
sító pénzintézettel dolgoznak, és az
alapítvány is létrehozott egy rész-
vénytársaságot, amelynek jövedel-
méből tovább támogatják a
hozzájuk fordulókat. S hogy jól
végzik dolgukat, igazolja az is,
hogy nemrég az Európai Tanács
szakhatóságának az elismerésében
részesültek. 

A pénteki ünnepi találkozó hátra-
levő részében a 25 éves eredménye-
ket bemutató felszólalásokat
követően azok léptek mikrofonhoz,

akik saját vagy az általuk képviselt
intézményeik nevében köszöntötték
az alapítványt, és alátámasztották
azt, hogy valóban fontos és hasznos
tevékenységet fejtettek ki 25 év
alatt. Többek között Ilie Frandeş
volt szászrégeni tanácsos, Bordás
Attila, a LÁM alapítvány képvise-
lője, Náznán Jenő agrármérnök, az
alapítvány igazgatótanácsának egy-
kori tagja, Sician Valer állattenyész-
tési mérnök, a marosszentgyörgyi
Semtest BVN igazgatója – az egyik
svájci tapasztalatcsere-program
résztvevője, valamint az egyik főtá-
mogató, a HEKS-Románia igazga-
tója, a moldovai köztársasági,
bălţi-i testvéralapítvány, a felnőtt-
képző program egyik oktatója és a
kapcsolatot létrehozó svájci hölgy
is elismerően beszéltek a szászré-
geni FAER Alapítványról. Többek
között arra is biztatták a munkatár-
sait, hogy ne hagyják abba, és a kö-
vetkező EU-támogatási ciklusban is
kezdeményezzenek hasonló progra-
mokat. 
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Vajda György

25 éves a FAER Alapítvány 
Fáradhatatlan munka a vidékfejlesztésért 

Vlasa Ioan mérnök, az alapítvány igazgatója                                                        Fotó: Nagy Tibor



Egy egyetemnek nem az a fel-
adata, hogy szaladjon a törté-
nések után, hanem az, hogy
segítse a régiót, ahol műkö-
dik. Az egyetem határozza
meg, hogy milyen szakember-
ből van hiány, milyen irányba
kell fejleszteni, és ennek
alapján állítja össze a szakkí-
nálatát – véli dr. Dávid László, a
Sapientia EMTE rektora, aki-
vel a tanévkezdés apropóján
a népszerű, valamint kevésbé
keresett szakokról, a hallga-
tók elhelyezkedési lehetősé-
geiről, illetve az
infrastrukturális beruházá-
sokról beszélgettünk. 

– Az egyetemi oktatásra vonat-
kozó jelenlegi törvénykezés nem
annak kedvez, hogy állandóan mó-
dosítsuk a szakkínálatot, mivel a
szakokat akkreditálni kell, az akk-
reditáció időtartama legkevesebb 7
év, hét évig kell működtetni egy
szakot, amit utólag lehet akkredi-
tálni. Az eredeti kínálaton kell kissé
módosítani, merthogy vannak olyan
szakok, amelyek nagyon népsze-
rűek, de olyanok is, amelyeket na-
gyon jónak tartunk a régió
szempontjából, viszont nem annyira

keresettek. Ki kell úgy egészíteni,
hogy mi határozzuk meg, hogy a ré-
gióban mi fog történni. Ezért vág-
tunk bele a kertészmérnöki és
tájépítészeti szak mellett az agrár-
képzésbe Sepsiszentgyörgyön.
Ennek a háttere az volt, hogy szá-
mos uniós pályázat, lehetőség van,
ami igényli az egyetemi végzettség-
gel rendelkező szakembert. Ugyan-
akkor előkészületben van – immár
két éve – az erdőmérnöki szak indí-
tása Sepsiszentgyörgyön. Azért
nem lehetett eddig elindítani, mert
a feltételrendszer nagyon megszigo-
rodott, és ennek eleget kell tennünk.
Ha a Sapientiát ilyen környezetben
kellett volna létrehozni 17 évvel ez-
előtt, akkor nem itt tartanánk, sok-
kal nehezebb lett volna a dolgunk.
Az erdőmérnöki szak remélhetőleg
a jövő tanévben el fog indulni. Sta-
tisztikákat készítettünk, hogy hány
magyar hallgató tanul például a
brassói egyetemen, hányan más
egyetemeken, illetve hány szakem-
berre lesz szükség. De valójában a
piac nagyon képlékeny. Felbecsül-
hetem, hogy ma hány munkahely
van, de tíz év múlva nem annyi lesz.
Ki lehet számítani esetleg, hogy az
állami erdészeteknél hány szakem-
berre lesz szükség, de nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni a
közbirtokosságokokat sem. 

– Hogyan alakul a diákok ér-
deklődése a Sapientia képzési

lehetőségei iránt? Vannak na-
gyon keresett szakok, ahol több-
szörös a túljelentkezés, de
olyanok is, ahol alig telnek be a
helyek…

– Azokon a szakokon, amelyek
nagyon népszerűek, a meghirdetett
helyeknek szinte a kétszeresére ve-
hetnénk fel hallgatókat. Marosvá-
sárhelyen ilyen az informatika,
amelyen a tandíjas helyek is betel-
nek. Kissé elgondolkodtató, hiszen
ez egy hároméves képzés, és a
három év alatt bizony nem lehet a
teljes szakmát elsajátítani, hanem el
lehet indtani a fiatalt egy úton. El-
lenben úgy vesszük észre, hogy a
mai informatikai piacnak van egy
olyan jellege, hogy nem igényli a
nagyon magasan képzett szakembe-
reket. Ez, azt hiszem, azzal magya-
rázható, hogy a romániai
informatikai cégek nagy része bér-
munkát végez nyugati cégeknek, és
ehhez nagyszámú, a mesterségüket
alapfokon jól ismerő személyekre
van szükségük. Sikerszaknak szá-
mít Kolozsváron a fotó-film-média,
ahol kezdetek óta nagy a túljelent-
kezés. Csíkszeredában a gazdasági-
informatikára is, bár nem könnyű
terület, szintén sokan jelentkeznek. 

Az automatika – alkalmazott in-
formatika szakon sajnos nagy a le-
morzsolódás, ha el is indul egy

évfolyam harminc-negyven hallga-
tóval, abból kevesebb mint húsz jut
el a végzésig. A humán képzések
közül a kommunikáció és közkap-
csolatok népszerű, ott is növelhet-
nénk a helyek számát, mert
könnyedén betelnének. A közegész-
ségügy szak nem annyira keresett,
mint a kommunikáció, de bizton-
sággal működő szak, amit elsőként
mi indítottunk el, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem rá egy évre hir-
dette meg angol nyelvű képzésként.
Valójában az, hogy kevesebb a je-
lentkező, azzal is magyarázható,
hogy fiatal képzés, nincs húsz-har-
minc éves tapasztalat mögötte,
hogy a hallgatók megkérdezzenek
előzőleg végzetteket, hogy miként
sikerült elhelyezkedniük. Amikor
egy fiatal egy szakot választ, akkor
abban benne van az is, hogy végzés
után mihez kezd majd. Szépen
hangzik, hogy eljövök, és három
évig azzal foglalkozom, amit szere-
tek, de ha az a tudás nem eladható,
nem piacképes, akkor később gond
lesz. 

Nagyon merészen belevágtunk a
biomérnöki és génsebészeti kép-
zésbe Csíkszeredában, és arra szá-
mítottunk, hogy nagyon keresett
lesz, de azt tapasztaljuk, hogy köze-
pes a kereslet iránta. Persze benne
van az is, hogy újszerű képzés, nem
tudják a fiatalok, hogy végzés után
hol lesz szükség erre a tudásra. 

Vannak szakjaink, amelyek meg-
lepetésemre úgymond „bukdácsol-
nak”. Ilyenek a környezetmérnöki
képzés Csíkszeredában és a környe-
zettudományi képzés Kolozsváron,
ezek esetében pont a határon va-
gyunk, hogy elindítsuk őket, de azt
vettem észre, hogy például a ko-
lozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemen jelentkezők hiányában
nem tudták elindítani a környezet-
tudományi szakot. 

A sepsiszentgyörgyi agrármér-
nöki képzés esetében a kezdeti idő-
szakban sokan jelentkeztek, de
fokozatosan visszaesett ez a szám,
persze nem annyira, hogy kérdéses

legyen az elindítása. Sokszor han-
goztatom, hogy meg kell vizsgálni,
igaz-e, hogy úgy kell egy egyetem-
nek szakokat fejleszteni, hogy
ahová sok diák jelentkezik, ott sok
helyet hirdessen meg. Nagyon egy-
szerű lenne ez a logika, de nem így
van. Azért nem, mert egy egyetem-
nek nem az a feladata, hogy szalad-
jon a történések után, hanem az,

hogy valamilyen módon segítse a
régiót, ahol működik. Az egyetem
határozza meg, hogy milyen szak-
emberből van hiány, milyen irányba
kell fejleszteni. 

– Számos végzős évfolyamot
tudhat maga mögött az egyetem,
követik-e hogy a végzősök mi-
lyen arányban helyezkednek el
itthon a szakmájukban, illetve
hányan vándorolnak külföldre? 

– Az alumni rendszer online kö-
veti az egyetemistákat, természete-
sen nem lehet senkit kényszeríteni,
hogy mindent bejegyezzen oda, vi-
szont egy lehetőség, amivel a hall-
gatóink jó része él is. Periodikusan
medvetábort szervezünk, tízéves ta-
lálkozókon vagyunk túl, amire az
egykori hallgatók eljönnek, és leg-
többen azt állítják, hogy a Sapientia
sokat segített abban, hogy eljussa-
nak oda, ahol vannak. Például az in-
formatikát végzett évfolyam
egynegyede megjárta külföldöt,
majd hazajöttek a fiatalok, és azt ál-
lították, hogy itthon is legalább
olyan jól lehet keresni, mint oda-
kint. Ugyanezt láttuk sok esetben a
mérnökhallgatóink esetében is. 20-
25 százalékra tehető azoknak a hall-
gatóknak az aránya, akik
kipróbálják magukat külföldön,
egyesek ott folytatják, mások haza-
jönnek. De mindenképpen érezzük
a hazahúzó erőt. Jelentős viszont az
elvándorlás Vásárhelyről Kolozs-
várra, főként a nagyon keresett infor-
matikai képzés végzőseinek a
körében, hiszen Kolozsvár egy ko-
moly piacot jelent, nagyon sok hall-
gatónk ott talált munkahelyet. Az
automatika – alkalmazott informa-
tika szakunk esetében 96 százalék az
egy év alatt a szakmában elhelyez-
kedő hallgatók aránya. A fennma-
radó részt pedig sok esetben a
továbbtanulók teszik ki. Tehát nyu-
godtan mondhatjuk, hogy számos
olyan szakunk van, ahol közel 100
százalékos az elhelyezkedési arány.
Sokszor még egyetem elvégzése
előtt lecsapnak a hallgatókra a cégek,
illetve kialakulóban van egy olyan
modell, állami egyetemeknél is, ahol
a mesterképzést a cég, illetve az
egyetem közös elgondolása alapján
kialakított tantervvel oldják meg.

– Van-e együttműködés a vásár-
helyi cégek, valamint a Sapien-
tia között, amelynek
eredményeképpen a szakmai
gyakorlat lejárta után ezeknél
sikerül akár el is helyezkedniük
a fiataloknak?

– Igen, szerződéseink vannak, fő-
ként a műszaki szakok esetében.
Amit sajnálunk, hogy Marosvásár-
helyen nem valósult meg az, hogy a
nagyon nagy cégek szép számban

idetelepedjenek, mint ahogyan az
Kolozsváron történik.

A szebeni Continental (szerk
megj.: Continental Automotive
Systems) évek óta követi és segíti
az egyetemet, mivel a diákjaink na-
gyon jól teljesítenek az általa meg-
hirdetett versenyeken – volt év
amikor az első, második, harmadik
díjat elhozták, intelligens autóhoz
felhasználható programokat tervez-
tek –, és szeretné, ha nekik dolgoz-
nának. Ellenben a vásárhelyi
hallgatók nem szívesen költöznek el
Nagyszebenbe, ezért indítottak egy
céget Marosvásárhelyen, és ide al-
kalmaznak nagyon sok sapientiás
diákot. 

– Az utóbbi évek során a minő-
ségi oktatás biztosítása mellett
az infrastrukturális beruházások
sem szorultak háttérbe, kor-
szerű, tágas új bentlakással gaz-
dagodott a koronkai campus. Az
infrastrukturális fejlesztések
szintjén mi volna a következő
lépés? 

– Ha a lelki szemeim előtt elkép-
zelem ezt a campust, azt szeretném
látni, hogy kialakul egy szimbiózis
a kutatásfejlesztést végző cégek és
az egyetem között. Igazából ami
hosszú távon fenntartja az egyete-
met, az az, ha rájön a környezete
arra, hogy itt érdemes ezt a tudást
hasznosítani és ezt a szimbiózist ki-
alakítani, mivel itt vannak azok a
szakemberek, akik fejleszteni tud-
nak, újszerű dolgokat tudnak meg-
alkotni. Ezen az úton indultunk el,
és a következő marosvásárhelyi be-
ruházásunk, ami folyamatban van,
az egy kutató-fejlesztő csarnok,
amely újszerű technológiáknak
adna helyet. Az egyetemen pár
olyan technológiát dolgoztunk ki,
amelyek világszerte is újdonságnak
számítanak, és ennek szeretnénk
egy olyan környezetet kialakítani,
ami segíti a fejlesztést. A vásárhelyi
karon elindítottuk az építőmérnöki
szak ideiglenes működési engedé-
lyének a megszerzését. Arra számí-
tottunk, hogy ha minden jól megy,
már az idén sikerül beiskolázni hall-
gatókat, viszont a nehézségek miatt,
amelyekkel szembetaláltuk magun-
kat, erre egyelőre nem került sor.
Ennek a szaknak bizonyos labora-
tóriumai is lesznek a csarnokban.
Ugyanakkor Hollanda Dénes, a kar
alapító dékánja ajánlatot tett. Kuta-
tócsarnokot próbál létrehozni azon
a tudományterületen, amellyel ő
foglalkozik: gépgyártás-technoló-
gia, fogaskerekek tervezése, me-
chatronikai rendszerek. Tehát
valójában most nem kimondottan
csak az oktatást fejlesztő beruházá-
sok következnek, hanem olyanok,
amelyek a kutatás kiterjesztését se-
gítik elő. A kutatócsarnok tervei
most készülnek, a beruházásra a
magyar állam biztosítja a támoga-
tást. 

Dr. Dávid László                   Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála
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Az október 6–7-i népszavazás
megszervezése és kedvező
körülmények közötti lebonyo-
lítása érdekében a Maros Me-
gyei Lakosság-nyilvántartó
Hivatal a lejárt érvényességű
és az ideiglenes okmány meg-
szerzéséhez szükséges okira-
tokról tájékoztat.

A közleményben a lakhely sze-
rinti személyi nyilvántartó hivata-
lok e heti, meghosszabbított
munkaprogramját is közlik. Októ-
ber 1– 5. között az ügyfélablakok-
nál felgyülemlő tömeg mértékével
arányosan, a területi önkormányzat
polgármesterének beleegyezésével
növelik az ügyfélfogadás idejét.
Október 6–7-én mind a 16 Maros
megyei személyi nyilvántartó hi-
vatal 7–21 óra között tart nyitva.

1. Új személyazonossági igazol-

ványt az alábbi esetekben lehet igé-
nyelni:

– Lejárt érvényességű a szemé-
lyazonossági.

– Megváltozott a családnév vagy
keresztnév, illetve a szülők kereszt-
neve, a születési adatokban vagy
helyen változtatás történt.

– Lakhelyváltoztatást követően. 
– A lakhely megnevezésének,

rangjának megváltoztatása, utca-
név-változtatás, házszámváltozás,
új települések vagy utcák létesítését
követően.

– Új személyazonosító szám cse-
réje nyomán.

– Megrongált, elveszített, ello-
pott vagy tönkrement személyazo-
nossági esetén.

– Amennyiben a személyiben
lévő fénykép nem hasonlít a tulaj-
donos arcmásához.

– A nemek megváltoztatását kö-
vetően.

– Az okmány érvénytelenítése
nyomán. 

– Érvényes, de régi típusú szemé-
lyazonossági igazolványok esetén.

A személyi okmány tulajdonosa
vagy annak törvényes képviselője
köteles az új személyi kibocsátását
kérelmezni az alábbiak szerint:

– Legtöbb 180 nappal a személyi
érvényességének lejárta előtt, de
nem kevesebb mint 15 nappal
előtte.

– 15 napon belül a névváltozta-
tás, születési adatok, szülők kereszt-
nevének megváltoztatása vagy az
okmány érvényességének megszün-
tetése alkalmával.

– Bármikor, amikor esedékes a
személyazonossági okmány cseréje.

A felsorolt rendelkezések figyel-

men kívül hagyása kihágást képez,
és 40–80 lej közötti bírsággal sújt-
ható.

2. Az ideiglenes személyazonos-
sági igazolvány a 2005. évi 97-es
számú sürgősségi kormányrendelet
20. cikkelye értelmében olyan ese-
tekben állítható ki:

– amikor az igénylő nem rendel-
kezik az összes szükséges okirattal,
illetve

– azon külföldön tartózkodó
román állampolgárok esetében,
akik ideiglenesen tartózkodnak Ro-
mániában.

Az ideiglenes személyazonossá-
git olyan esetekben állítják ki, ami-
kor az igénylő nem tudja csatolni az
alábbi okiratok valamelyikét: szüle-
tési bizonyítvány, házasságlevél,
lakcímet bizonyító dokumentum,
válási végzés.

Az ideiglenes személyi kibocsá-
tásához szükséges okiratok:

– kitöltött formanyomtatvány (az
ügyfélablaknál igényelhető)

– 3 darab 3X4 cm-es fénykép, 7
mm-es fehér szegéllyel

– számla az ideiglenes igazol-
vány egylejes ellenértékének kifize-
téséről

– a meglévő okiratok eredetije és
másolata

– az ügyfélablaknál fogadó köz-
alkalmazott előtt a lakcím tulajdo-
nosa által tett nyilatkozat (eredeti
személyazonossági felmutatásával).

Az ideiglenes személyazonossági
igazolvány érvényessége egy év.

A népszavazást megelőző idő-
szakban és október 6–7-én a me-
gyében működő 16
lakosság-nyilvántartó hivatal hosz-
szított programmal fogadja az
ügyfeleket annak érdekében, hogy
a szavazáson részt venni szándéko-
zók kérelmét kielégíthessék. 

A munkaprogramot a sajtóban is
meghirdetik – áll a Codruţa Sava
intézményvezető kézjegyével ellá-
tott közleményben. (pálosy)

Az árendaszerződések esetén,
éppen azért, mert sokszor nagy ér-
tékű javakról van szó – az utóbbi
időben a romániai egybefüggő me-
zőgazdasági területek értéke folya-
matos növekedést mutat,
gondoljunk csak a Bánátban tör-
ténő folyamatos olasz befektetők
által eszközölt telekfelvásárlásokra
–, fontos meghatározni, hogy a
javak külső kényszerítő okból tör-
ténő (caz fortuit) részleges vagy
egészben történő megsemmisülése,
vagy termelési kapacitásának el-
vesztése esetén ennek következmé-
nyeit ki viseli, ki a felelős ezért.
Ebben a kérdésben a román jog-
rendszer (a román új polgári tör-
vénykönyv 558. paragrafusa
szerint) a dologi jogban (drepturi
reale) az általános felelősségmeg-
határozó elvet használja, amely
szerint a fenti esetekben a követ-
kezményeket az érintett javak tu-
lajdonosa viseli (latinul res perit
domino). Mivel ez az eset csak a
kényszerítő, külső körülményre
vagy kényszerhelyzetre, erőhata-
lomra (forţa majoră) vonatkozik
(pl. egy ipari, üzemi talajszennye-
zés, amelyet árvíz váltott ki), más
esetekben a használatba vevőnek
bizonyítani kell, hogy a kár bekö-
vetkeztében nem volt felelős. Ha
például a talajfeljavítási munkála-
tokat a felhasználó rosszul végezte
– például több vagy nem megfelelő
műtrágyát használt –, akkor már a
használatba vevő felelőssége ala-
pozódik meg. Abban az esetben, ha
a használatba adó nem a szóban
forgó jószág tulajdonosa, hanem
más dologi joggal rendelkezik (pl.
ilyen a haszonélvezeti jog – romá-
nul drept de uzufruct), akkor a fenti
elveket erre a személyre kell alkal-
mazni. Abban az esetben viszont,
ha a használatba vevőt a javak
visszaszolgáltatására szólította fel
azok jogos tulajdonosa vagy birto-
kosa (a két fogalom jogilag külön-
bözik), akkor a javak külső okból
történő elvesztése esetén is a fel-
használó a hibás.

Az új polgári törvénykönyv
1841. paragrafusának rendelkezé-
sei szerint abban az esetben, ha az
árenda szerződése alatt az egyévi

termény több mint fele külső okok
miatt elvesztődött vagy megsem-
misült, a felhasználó kérheti az
árenda (a bér) arányos csökkenté-
sét, abban az esetben, ha ennek fi-
zetését terményben, előre
meghatározott pénzösszegben
vagy egy bizonyos mennyiségű
termény értékére vetítve határozták
meg. Kivételt képez az az eset,
amikor a termény a begyűjtés után
semmisült meg, valamint az a hely-
zet, amikor a termény jövőbeni
megsemmisülésének vagy elvesz-
tésének okai már a szerződés meg-
kötésekor ismertek voltak. Abban
az esetben, amikor az árendát a ter-
mények egy bizonyos százaléká-
ban vagy ezek értékének megfelelő
pénzösszegben határozták meg, a
termény elvesztésének következ-
ményeit arányosan viselik a felek,
tehát egyik sem élhet kártérítési
joggal a másik fél ellen, vagyis az
árendába adó nem kérheti az elve-
szett termény ellenértékének meg-
fizetését a felhasználótól, ez utóbbi
pedig az elveszett haszonért nem
perelheti a használatba adót. Vi-
szont ha a termény a begyűjtés után
semmisült meg, és egyik fél vétkes
módon késlekedik az átvételével
vagy átadásával, a neki járó ter-
mékmennyiség vagy pénzösszeg
arányosan csökken az elveszett ter-
mény mennyiségével, a nem vétkes
félnek járó részt pedig érintetlen-
nek vélelmezi a törvény, kivéve
akkor, ha a termény akkor is elve-
szett volna, ha átadását vagy átvé-
telét időben elvégezték volna.

Ha az árendát pénzben kell meg-
fizetni, és ennek értékét a termé-
nyek értéke szerint határozták meg,
tehát egy fix összegről van szó, a
használatba adó nem viseli a ter-
mények begyűjtés utáni elvesztésé-
nek következményeit, vagyis
ebben az esetben őt mindig ki kell
fizetni. Ha a terményeket a szerző-
dés vagy törvény szerint külső
okból történő elvesztés esetére biz-
tosítani kellett, a biztosítási jutalé-
kot a két szerződő fél veszteségük
arányában osztja el egymás között,
abból mindkettőnek részesülnie
kell. A biztosítási kötelezettségét
elmulasztó fél a másik féllel szem-
ben kártérítési felelősséggel tarto-
zik az okozott kárért.

Az árendaszerződéssel kapcso-

latosan meg kell jegyezni, hogy ez
egy úgynevezett személyhez kötött
szerződés (intuitue personae),
amely a használatba vevő halálá-
val, cselekvőképtelenné válásával
vagy csődbe jutásával szűnik meg.
Természetesen ezek a különleges
megszűnési esetek, a szerződés
megszűnik annak lejártakor is,
mint minden meghatározott időre
kötött szerződés.

Abban az esetben, ha a haszná-
latba adó elidegeníti az árenda tár-
gyát, a vevővel szemben is
érvényesíthető az árendaszerződés,
ha az ezzel kapcsolatos köznyilvá-
nossági eljárásokat betartották –
például be volt jegyezve a helyi
polgármesteri hivatalnál vagy akár
a földhivatalnál – Biroul de Carte
Funciară – vagy ha az elidegenítés
pillanatában az elidegenített jószág
a használatba vevő birtokában (po-
sesie) volt, mint az általában törté-
nik. A törvény (az új román polgári
törvénykönyv 1848. paragrafusa)
szerint az árendaszerződés hallga-
tólagosan, automatikusan meg-
hosszabbodik az eredeti idővel
abban az esetben, ha egyik szer-
ződő fél sem közölte írásban a má-
sikkal, a szerződés lejárta előtt
legkevesebb hat hónappal a szerző-
déstől való elállási szándékát. Ez
az idő mezőgazdasági területek
esetén 1 év, figyelembe véve a me-
zőgazdasági termelés sajátos, álta-
lában egyéves ciklikusságát,
biztosítva ezáltal a termelés sike-
rességéhez szükséges stabilitást,
hiszen egy mezőgazdasági terme-
lés folyamata előzetes, általában
nagyvolumenű befektetéseket igé-
nyel, amelyeket nem lehet valame-
lyik szerződő fél kényének-
kedvének kiszolgáltatni. Az így
hallgatólagosan meghosszabbodott
szerződés a törvény szerint egy új
szerződés, amellyel kapcsolatosan
ugyanúgy be kell tartani a törvé-
nyes feltételeket (pl. bejegyzési kö-
telezettség), mint az eredeti
szerződés esetén. A következő
részben rátérünk témánk második
részére, a mezőgazdasági külterü-
letek forgalmát szabályozó tör-
vényre, amely 2014-ben nagy port
kavart és nézeteltérést okozott a
parlamentben. 

(Folytatjuk)

Időpont: 2018. november 8–11.
Helyszín: Brassó, Reménység Háza, Moldovei u. 2. sz. 
A vetélkedőre két kategóriában lehet jelentkezni:
* versmondó 
* énekelt vers (megzenésített vers, hangszeres kísérettel). 
Ugyanaz a versenyző jelentkezhet mindkét kategóriában. A két kate-

góriát nem lehet összevonni!
A vetélkedő irodalmi anyaga mindkét kategóriában:
* egy szabadon választott vers/megzenésített Bartalis János-vers 
* egy szabadon választott kortárs magyar költő verse/megzenésített verse.
Egy-egy vers előadási ideje nem haladhatja meg az 5 percet!
Részvételi tudnivalók: a versenyen részt vehet minden 16. életévét be-

töltött versmondó/énekmondó (felső korhatár nincs), aki nem hivatásos
színművész/előadóművész.

Jelentkezési lap tartalma: versenyző neve, lakhelye, személyazonos-
sági igazolvány/útlevél száma, személyi száma (CNP), foglalkozása,
munkahelye (diákok esetében az oktatási intézmény neve), e-mail-címe,
telefonszáma, a kötelező Bartalis János-vers címe, illetve a szabadon vá-
lasztott vers szerzője és címe. A jelentkezési lap elküldhető:
hbeszter@index.hu, hbe10.18@gmail.com e-mail-, illetve a 500168 Bra-
sov, str. Gen. Dumitrache, nr. 20, bl. 257, ap. 9, (Házy Bakó Eszter) pos-
tacímre. A szervező visszaigazolja a jelentkezést, és közli a további
tudnivalókat.

A versenyzőnek rendelkeznie kell egy művelődési/oktatási
intézmény/civil szervezet ajánlásával, amit a jelentkezési lap mellé kell
csatolni! Egy ajánló intézményt/civil szervezetet max. három versenyző
képviselhet!

A versenyzők a rendezvény ideje alatt teljes ellátásban részesülnek
(szállás, étkezés). Utazási költséget nem térítünk meg. Kísérőket csak ki-
vételes esetben fogadhatunk!

Minden versenyzőt könyvcsomaggal jutalmazunk. Az első három he-
lyezett, mindkét kategóriában, a pénzjutalom mellett jelentős ajándékcso-
magban is részesül. Az elért eredmények sorrendjében számos különdíjat
osztunk ki, intézmények, egyesületek, magánszemélyek adományait. 

Jelentkezési határidő: 2018. október 29. 
További felvilágosítás: hbeszter@index.hu, hbe10.18@gmail.com, 

tel. 0040-740-420638 
https://www.facebook.com/cserejanos.apaczai

A brassói Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület

A MOL Románia és A Közössé-
gért Alapítvány meghirdette a
10. MOL Gyermekgyógyító
Programot, amely olyan civil
szervezeteknek nyújt támo-
gatást, melyek beteg vagy fo-
gyatékkal élő gyermekek
számára tartanak élmény-
vagy művészetterápiás foglal-
kozásokat. A pályázatok be-
nyújtásának határideje 2018.
október 12. 

A MOL Gyermekgyógyító Prog-
ram keretében egy civil szervezet
legtöbb 25.000 lej támogatást nyer-
het előfinanszírozás formájában,
amelyet 2018. december és 2019.

augusztus között megvalósítandó
pályázatra fordíthat. A pályázatok
leadási határideje 2018. október 12.
A támogatások összértéke 400.000
lej. A program előző kilenc kiírása
során a MOL Románia 2.778.000
lej értékben nyújtott támogatást 169
nyertes pályázatban részt vevő, több
mint 10.000 gyermek részére.

A MOL Gyermekgyógyító Prog-
ramot A Közösségért Alapítvány
szervezi, az anyagi alapokat pedig a
MOL Románia biztosítja. A prog-
ram tájékoztatója és az adatlapok
letölthetők a www.pentrucomuni-
tate.ro és a www.molromania.ro
honlapokról. (sz.)
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Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

A költő születésének 125. évében
XXV. Bartalis János versmondó 

és énekelt vers vetélkedő

400.000 lej 
a sérült gyermekekkel foglalkozó civil szervezeteknek 

10. MOL 
Gyermekgyógyító Program 

A mezőgazdasági haszonbérlet (árenda) –
külföldiek tulajdonszerzése Romániában (III.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Személyazonossági igazolványok a népszavazás végett
Új és ideiglenes személyi



Közép-Európa közös nyelvé-
nek nevezte a sportot, külö-
nösen a labdarúgást a magyar
miniszterelnök múlt csütörtö-
kön a vajdasági Topolyán,
ahol átadták a TSC Labdarúgó
Akadémiát.

Orbán Viktor szerint természetes,
hogy a sport összeköti a közép-eu-
rópai népeket, például a szerbeket
és a magyarokat. Bár „nehéz törté-
nelem van mögöttünk”, ma már
olyan szelek fújnak, amelyek az

együttműködők vitorláját dagaszt-
ják – fogalmazott.

Hangsúlyozta: akik ma Európá-
ban összefognak, azok megerősöd-
nek, akik viszont széthúznak, azok
legyengülnek és széthullanak. A
szerbek és a magyarok az összefo-
gást választották politikában, gaz-
daságban, kultúrában és sportban
egyaránt – tette hozzá a miniszter-
elnök, köszönetet mondva ezért
Aleksandar Vucic szerb elnöknek.

Orbán Viktor jelezte egyúttal,
hogy a topolyai labdarúgó-akadé-

mia még csak a kezdet, „még sok
szép feladat, megépítendő sportköz-
pontok és sok ezer gyermek sporto-
lásának megszervezése (…) vár
ránk”.

Azzal kapcsolatban, hogy ezt
miért éppen Szerbiában teszik, azt
mondta: sok magyar él Szerbiában,
és az anyaország érdekelt az itt élők
sikereiben.

Visszaemlékezése szerint Szerbia
az 1980-as években fejlettebb és
szabadabb volt, mint Magyaror-
szág, és „aki egyszer felért egy

csúcsra, újra képes lesz erre, ez csak
idő kérdése”. „Biztos vagyok
benne, hogy látjuk mi még Szerbiát
újra a csúcsokon” – jegyezte meg.

Hozzáfűzte azt is, hogy akinek
éppen jobban megy, annak kell töb-
bet vállalnia, kezdeményeznie.
Ezért lépett először, vállalt a topo-
lyai beruházásból nagyobb részt
Magyarország – közölte a kor-
mányfő, úgy értékelve, hogy „a
közép-európai szolidaritás jegyében
jól tettük, hogy így döntöttünk”.

Orbán Viktor végül azt mondta,
ha van gyermek, van jövő, és ha a
gyermekek szelleme, jelleme és fi-
zikuma kiművelt és erős, akkor a
jövőnk is ilyen lesz. Az ide vezető
legbiztosabb út szerinte a sport,
mert egyszerre neveli a szellemet, a
jellemet és a fizikumot. „A futball-
hoz egyszerre kell gógyi, küzdő-
szellem és testi erő” – fogalmazott.

Szavait azzal zárta, hogy aki
sportol, végül mindig jól jár, és a
sport megtanít „az élet két legfon-
tosabb dolgára”: becsületesen
győzni és emelt fővel veszíteni;
„aki ezeket tudja, mindent tud”.

A TSC topolyai labdarúgóklub
elnöke, Zsemberi János köszönetet
mondott az anyaországnak, amiért

melléjük állt, és komoly anyagi, va-
lamint szakmai támogatást adott.
Hangsúlyozta, a fejlesztés fontos
társadalmi, gazdasági jelentőséggel
is bír.

Közölte, a TSC utánpótláskép-
zési rendszerében mintegy 1500
gyermekkel foglalkoznak.

A TSC Labdarúgó Akadémia, a
hozzá tartozó épületkomplexum a
kollégiumi résszel, segédpályákkal,
edzőtermekkel, étkezdével és egyéb
kiegészítőkkel együtt a magyar kor-
mánynak a Magyar Labdarúgó-szö-
vetségen (MLSZ) keresztül nyújtott
támogatásából épült fel. A beruhá-
zást az MLSZ 9,5 millió euróval tá-
mogatta.

A négypályás, konditeremmel,
terhelésdiagnosztikával, tantermek-
kel ellátott korszerű épületegyüttes
kollégiumi részébe beköltözhetnek
az első lakók is, de az akadémia
nyújtotta lehetőségeket nem csak ők
használják majd. A helyi, illetve a
közeli településeken lakó sportolók
is itt edzenek majd.

Az akadémiának jóváhagyott
pénzből nemcsak a topolyai klub ré-
szesült, hanem a többségében ma-
gyarok lakta településeken működő
labdarúgóklubok is.
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Felavatták a TSC Labdarúgó Akadémiát a vajdasági Topolyán

Férfivízilabda-csapatot nevezett be 
a bajnokságba a CSM

Majdnem harminc év szünet után
tér vissza a felnőtt-férfivízilabda
Marosvásárhelyre, a sportág egyik
romániai bölcsőjébe. Marosvásár-
helyen a vízilabda hagyományai a
II. világháború előttre nyúlnak visz-
sza, amikor az MSE csapata az or-
szágban a legjobbak közé tartozott,
1933-ban és 1936-ban bajnoki címet
nyert. A bécsi döntés után a maros-
vásárhelyi együttes egy ideig a nagy
budapesti klubokkal is egyenlő fél-
ként viaskodott, majd a háború után
újrainduló bajnokságban továbbra is
az élmezőny tagja volt, 1945-ben
megnyerte a bajnokságot, aztán, mi-
után a fővárosi klubok elszippantot-
ták a legjobb játékosokat (a
Steauának több bajnoki címét a Ma-
rosvásárhelyről származó pólósok
szállították, Nagy Pocó Gáborral az
élen), az egyedüli csapat maradt,
amely felvette velük a versenyt,
Simon Ferencet pedig innen hívták
be háromszor az olimpián induló vá-
logatottba.

A marosvásárhelyi vízilabda ha-
nyatlása a múlt század hatvanas
éveiben kezdődött, miután az inf-
rastruktúra-fejlesztés nem tartotta a
lépést. Már fedett uszodákra volt
szükség, nem lehetett – mint koráb-
ban – a Snagov-tó vizében bajnok-
ságot szervezni, ilyeneket pedig
mindenfelé építettek, kivéve Ma-
rosvásárhelyen. A Mureşul csapata,
amely az egykori Május 1. strandon
játszotta a mérkőzéseit, a hetvenes
évekre visszaesett a bajnokság má-
sodik értékcsoportjába, és a nyolc-
vanas évek végére már csak alig
létezett. A kegyelemdöfést a rend-
szerváltás és a strand állapotának
végleges leromlása adta meg.

A víkendtelepi uszodasátor léte-

sítése után indult újra a vízilabdázás
a városban, azonban egyelőre csak
gyerek- és ifjúsági szinten, illetve
női csapattal. Felnőtt férficsapat in-
dulását eddig senki nem vállalta fel
a költségek miatt. Most azonban a
CSM létrejötte ezt is lehetővé tette.
A vízilabdában dolgozó szakembe-
rek (többen más városok csapatai-
ban játszottak, miután Vásárhelyen
megszűnt a sportág) abban bíznak,
hogy így az ifiknek is nagyobb mo-
tivációt biztosítanak, és nem fog
kelleni elmenniük vagy abbahagy-
niuk a vízilabdázást, ha kinőnek az
ifjúsági korból.

A Marosvásárhelyi CSM beirat-
kozása a Szuperligába csak a na-
pokban vált hivatalossá, így a liga 8
helyett 9 csapattal indul, először
bővül a mezőny 1989 óta. Elég
nyilvánvalónak tűnik, hogy az első
évben a struktúrák megszilárdítása
a cél. A vezetőedzői feladatokkal
Eduard Andrei volt válogatott játé-
kost bízták meg, aki Olaszország-
ban és Máltán is dolgozott már
edzőként. A csapatot a marosvásár-
hely ifik mellett néhány olyan pólós
egészíti ki, akik a bajnok Steauától
érkeznek. Hogy mi lesz a későbbi-
ekben, nyilván a rendelkezésre álló
források kérdése is.

A férfivízilabda-szuperligában
oda-vissza kettős fordulókat ren-
deznek, azaz egyetlen forduló kere-
tében a csapatok két találkozót is
játszanak egymás utáni napokon.
Ez azt jelenti, hogy mindenki min-
denkivel négyszer mérkőzik meg,
majd az első négy helyezett ráját-
szásban küzd a bajnoki címért. Az
első fordulót október 12-ére vették
tervbe, a bajnoki műsort még nem
készítették el.

Pekingi tenisztorna: 
Babos párosban negyeddöntős

Babos Tímea – oldalán Kris-
tina Mladenoviccsal – beju-
tott a negyeddöntőbe
párosban a pekingi kemény
pályás tenisztorna 8,3 millió
dollár összdíjazású női verse-
nyében.

Az első helyen kiemelt magyar–
francia kettős az 50 percig tartó
első szettben megdolgozott az elő-
nyért az Alizé Cornet, Petra Martic
duóval szemben: 3:5-ről kellett fel-
állnia, majd 5:6-nál is nehéz hely-
zetben volt. Mindkétszer sikerült
azonban az egyenlítés, a rövidítés-
ben pedig már magabiztosan teni-
szeztek Babosék. 

Akárcsak a folytatásban, a 31
percig tartó második szettben,
melyben már csak két játékot tu-
dott nyerni a francia, horvát páros.

Az idei ausztrál nyílt bajnoksá-
gon győztes, a US Openen döntős

Babos és Mladenovic az elődöntő-
ért a Ljudmilla Kicsenok, Katarina
Srebotnik ukrán–szlovén és a

Lucie Hradecka, Jekatyerina Ma-
karova cseh–orosz kettős mérkőzé-
sének győztesével csap majd
össze.

Babos egyesben a második for-
dulóba jutott, a legjobb 32 között a
kínai Csang Su-ajjal játszik.

A román játékosok közül Si-
mona Halep sérülés miatt feladta
(lásd keretes cikkünket), Sorana
Cîrstea és Mihaela Buzărnescu
pedig már a nyitófordulóban bú-
csúzott a tornától. 

A világranglista 57. helyén álló
Cîrsteát a holland Kiki Bertens
(WTA-11.) győzte le 6:2, 6:0-ra, a
sérülés miatt több mint két hónap
kihagyás után visszatérő Mihaela
Buzărnescut (WTA-24.) pedig a
fehérorosz Alekszandra Szaszno-
vics (WTA-32.) múlta felül szintén
két szettben, 6:3, 6:1-re. 

Halep hátsérülése: veszélyben a világelső
részvétele a szingapúri WTA-világbajnokságon?

Simona Halep bízik benne, hogy hátsérülése nem súlyos, és in-
dulni tud a moszkvai tenisztornán, majd a szingapúri WTA-világbaj-
nokságon. A női teniszezők világranglistáját vezető Simona Halep
kedden tért vissza Pekingből, ahol egy elveszített játszma után hát-
fájdalmai miatt feladta a tunéziai Ons Jabeurrel játszott mérkőzést. 

„Még nem tudom, hogy mi a probléma. Továbbra is a fáj a hátam.
Holnap egy mágnesesrezonancia-vizsgálatra megyek, és akkor majd
több információm lesz. Remélem, nem súlyos, de nagyon nehéz volt
játszani” – mondta a bukaresti repülőtéren rá váró újságíróknak Si-
mona, aki reményét fejezte ki, hogy sérülése nem veszélyezteti a
moszkvai tenisztornán, majd a szingapúri WTA-világbajnokságon
való részvételét. 

Halep bevallása szerint nem bánja, hogy a fájdalmak ellenére pá-
lyára lépett Pekingben. „Szeretem feszegetni a határaimat, és csak
akkor adom fel, amikor már tényleg nem bírom” – mondta még a
román teniszező.

Bajnokok Ligája: a mai program
A keddi összecsapások után az A, a B, a C és a D csoport második fordulós

mérkőzéseit rendezik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján.
A program: Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport: Atlético Madrid (spanyol) – FC Bruges (belga) (22.00 óra), Borussia

Dortmund (német) – AS Monaco (francia) (22.00, TV: DigiSport 4, Telekom Sport 3)
* B csoport: Tottenham Hotspur (angol) – FC Barcelona (spanyol) (22.00, M4

Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1), PSV Eindhoven (holland) – Internazionale
(olasz) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 4)

* C csoport: Paris Saint-Germain (francia) – Crvena zvezda (szerb) (19.55,
DigiSport 1, Telekom Sport 1), Napoli (olasz) – FC Liverpool (angol) (22.00, DigiS-
port 2, Telekom Sport 2)

* D csoport: Lokomotiv Moszkva (orosz) – Schalke 04 (német) (19.55, DigiSport
2, Telekom Sport 2), FC Porto (portugál) – Galatasaray (török) (22.00)

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (b) és Zsemberi János, a topolyai TSC labdarúgóklub elnöke átvágja az avatószalagot a TSC Labdarúgó
Akadémia megnyitóünnepségén a vajdasági Topolyán 2018. szeptember 27-én. A TSC Labdarúgó Akadémia, a hozzá tartozó épületkomplexum
a kollégiumi résszel, segédpályákkal, edzőtermekkel, étkezdével és egyéb kiegészítőkkel együtt a magyar kormánynak a Magyar Labdarúgó-
szövetségen (MLSZ) keresztül nyújtott támogatásából épült fel. A beruházást az MLSZ 9,5 millió euróval támogatta. 

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



Szombaton tizenharmadik al-
kalommal szervezett lovas
napot kilenc bekecsalji önkor-
mányzat, a Bekecs kulturális
egyesület, a marosvásárhelyi
23. határvadász hagyo-
mányőrző egyesület és a szo-
vátai huszárok. Nemcsak a lo-
vasok ünnepe ez, hanem
mindazoké, akik évente eljön-
nek emlékezni azokra, akik
életüket adták a mi szabadsá-
gunkért.

A hagyományőrző határvadászok
éppen felöltötték katonai viseletü-
ket, amikor egy-egy szovátai és ko-
rondi férfi tárogatóján felcsendült
az ősi székely himnusz, s a reggeli

csendet megtörte a bekecsi erdők
visszhangja. Hamarosan huszárok
és gyalogos sóváradiak is érkeztek,
így indult az első világháborús hő-
sökre való megemlékezés Nyárád-
selye fölött, a Falu erdeje tetején
álló sírkertnél. A vásárhelyi határ-
vadászok öt éve gondozzák a beke-
csi emlékműveket, a hétvégi
alkalomra is példásan kitakarították
a helyet, a sírokhoz fehér nyárfa ke-
reszteket állítottak. Mellettük sora-
koztak fel a katonák, valamint a
havadi, erdőszentgyörgyi huszárok,
a torboszlói kopjások és a makfalvi
lovasok, majd Benkő József törté-
nész emlékezett a 102 évvel ezelőtti

bekecsi harcokra, amikor 1916.
szeptember 26. és október 3. között
a kassai 9. és miskolci 10. honvédek
megállították a hegycsúcs közelé-
ben az előretörő román hadsereg
négy zászlóalját, ezzel gyakorlatilag
meg is fordították az ellenséget,
amely nemcsak a hegyről, hanem
lassan Erdélyből is visszaszorult. A
bekecsi csatákban 27 magyar és két
bosnyák katona esett el, őket ebben
a sírkertben temették el. Az emléke-
zés után elhelyezték a kegyelet ko-
szorúit, majd a menet Bekecs-tető
felé indult, ahol ugyancsak sor ke-
rült a hagyományos megemlékező
műsorra.
Nem szabad kishitűnek lenni

Ünnepi beszédében Kacsó Antal
nyárádmagyarósi polgármester rá-
mutatott: az itt elesett katonák meg-

mutatták, hogy áldozattal minden
akadály legyőzhető. A bekecsi csa-
tát nem lehet a waterlooihoz vagy a
sztálingrádihoz hasonlítani, de
megfordította az ellenséget, és
ennek köszönhetően ezen a vidéken
nem volt fosztogatás, erőszak, kite-
lepítés. „Emlékezni kell a hősökre,
mert a történelem fintora, hogy nem
a hősökre, hanem a győztesekre
emlékezünk. Emlékezni kell azért
is, hogy többé magyar és román kö-
zött ne legyen háború” – mondta,
majd kiemelte: a Szent Koronához
tartozunk, Erdély szülöttei va-
gyunk, Szűz Mária a védőszentünk.
Ha tudjuk, kik vagyunk, mi volt a

múltunk, megalapozhatjuk jövőnket
is.

– A Bekecs mindannyiunk hegye,
azoké, akik évente legalább egyszer
eljönnek ide, és megemlékeznek,
ünnepelnek – kezdte beszédét
Novák Csaba Zoltán szenátor, majd
kifejtette: az első világháború cen-
tenáriumán fel kell tenni a kérdést,
hogy érdemes volt-e harcolni, kitar-
tani az elmúlt száz év alatt? Vajon
az itt elesett katonák gondolták
volna-e, hogy száz év múltán itt le-
szünk gyerekeinkkel, családjaink-
kal, és emlékezünk rájuk? Az
elmúlt évszázadban két világhá-
ború, két totalitárius diktatúra volt,
a Kárpát-medencéből népeket fújt
el a történelem vihara: a zsidók,
szászok, örmények, a dobrudzsai
törökök, tatárok, rutének, bolgárok

maroknyi közösségekké zsugorod-
tak, az erdélyi magyarok viszont
számos megpróbáltatás után is itt
vannak, ma is makacsul visszajön-
nek a hegyre, és emlékeznek. Nem
szabad kishitűnek lenni, hanem dol-
gozni és hinni kell – intette a töme-
get a szenátor, aki rámutatott: a nyár
végén négy nagy oktatási problé-
mával szembesült az erdélyi ma-
gyarság: tankönyvhiánnyal, a
román nyelv oktatásával, a maros-
vásárhelyi katolikus iskola kérdésé-
vel, valamint az orvosi és
gyógyszerészeti egyetem sorsával.
Ebből az utóbbi hetekben kemény
munka árán hármat már sikerült

megoldani.
Rekviem a kis falvakért

A marosszentannai 
Mátyás Ernő a Bekecsről
szóló versét szavalta el,
majd a zarándokok és lo-
vasok gyűrűjében felvon-
ták a régi, piros-fekete
székely lobogót, miközben
elhangzott: „a székely
mindig győzni fog” s „Er-
dély szent hegyein felhar-
sog még dalunk”, mert „mi
még székelyek vagyunk”.
A himnusz eléneklése után
a nyárádszeredai Deák
Farkas Általános Iskola di-
ákjai adtak elő dalokat a
hazáról, népről, hitről írt
hitvallás, Illés Lajos Can-
tus Hungaricus című mű-
véből.

Ezután sor került a lár-
mafa meggyújtására. Min-
den évben egy-egy

időszerű gondra szeretnének ezzel
figyelmeztetni, az idén a kistelepü-
lésekért lobbant fel a láng. Ezekben
az apró falvakban nincsen pap, az
egyházi szertartás egyórás szolgál-
tatássá kezd lealacsonyodni, a gye-
rekeket kisbusszal más falvakba
szállítják iskolába, ezek a gyerekek
már nem kötődnek szülőhelyükhöz,
a kistelepülések lassan elöregend-
nek, kihalnak. „Mi lesz velünk, ha
sorra feladjuk ezeket a települése-
ket? Ha eltűnik az ezeréves múlt,
vajon létezik annyi pénz, hogy eze-
ket a falvakat újratelepítsük?” –
tette fel a kérdést a polgármester, ki-
emelve, hogy ipart, kismestersége-
ket, szolgáltatásokat kellene
behozni, és újra élhetővé tenni eze-
ket a falvakat. Felvetésében arra
hívta fel a politikusok figyelmét,
hogy gondolkozzanak ezeken, ke-
ressenek megoldásokat, hogy ezek

a helyek még sokáig élhetők legye-
nek.
Megjött az eső is

Ezután az ünneplő tömeg a lár-
mafától a Körtövés mezejére vonult
át, az itt álló emlékműhöz a szovátai
Farkasnyom barantacsapat vezette
át a lovas huszárokat. Az emlékosz-
lop azt a helyet jelöli, ahol az „oláh
golyó által” meghalt hat katona
alussza örök álmát. Minden évben
rájuk is emlékeznek, a helyet idén
is számos önkormányzat, hazai és
magyarországi huszárok, a határva-
dászok, az anyaországi Bekecs és
Sellye települések küldöttségei ko-
szorúzták meg. A megjósolt dél-
utáni eső viszont a vártnál
hamarabb elérte a hegycsúcsot, így
a tervezett színpadi kulturális mű-
sorok, bemutatók elmaradtak, és a
határvadászok négy újoncának fel-
avatását is el kellett halasztani.

Gligor Róbert László
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A Körtövés mezején is emlékeztek, koszorúztak Fotók: Gligor Róbert László

Felhúzták a fekete-piros lobogót, lármafát gyújtottak a hegytetőn 

A Falu erdejénél álló sírkertben kezdődött az emlékezés 

A Maros megyei Koronka község 
általános településrendezési terve megújítására vonatkozó 

hirdetés
Figyelembe véve a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Miniszté-

rium 2701/2010. december 30-i számú, a területrendezési és urbanisz-
tikai tervek kiadásáról vagy módosításáról szóló, a tájékoztatás és
közvitára bocsátás módszertanára vonatkozó rendeletet, tájékoztatjuk
a lakosságot Koronka község (Maros megye) általános településrende-
zési terve előkészítési szakaszáról.

Az általános településrendezési terv (PUG) képezi a fejlesztésre vo-
natkozó programok és intézkedések törvényes alapját. Az általános te-
lepülésrendezési terv középtávú és hosszú távú előírásokat tartalmaz a
következőkre vontakozóan:

a) a település fejlesztési perspektívái,
b) a terület funkcionális fejlesztési irányvonalai,
c) a közlekedési korridorok útvonalai és felszerelésük az országos,

övezeti és megyei területrendezési tervek alapján.
Kezdeményező: Koronka község polgármestere, a koronkai helyi ta-

nács
A közvéleménynek az általános településrendezési terv módosí-

tására vonatkozó megjegyzéseit és javaslatait 2018. október 1. és
17. között várjuk.

A közvélemény tájékoztatásával és meghallgatásával megbízott sze-
mély Sipos Răzvan Cornel, a Maros Megyei Tanács főépítésze. 

Cím: Koronka, 108. szám, telefon: 0265-243-152, e-mail: 
corunca@cjmures.ro.

Az észrevételek a PUG módosításához szükséges dokumentáció ösz-
szeállításához, a kidolgozásra vonatkozó véleményezésekhez szüksé-
gesek.

A beküldött észrevételekre érkezett válaszokat az intézmény honlap-
ján bocsátjuk a közvélemény rendelkezésére, vagy Koronka Polgár-
mesteri Hivatalában tanulmányozhatók 2018. október 18-tól.

Az új tervről szóló közvita várható szakaszai a következők:
I. Előkészítő szakasz – a terv kidolgozásának bejelentése
II. szakasz: Dokumentálódás és a tervet alátámasztó tanulmányok

kidolgozása
III. szakasz: Az engedélyeztetésre bocsátott folyamatnak alávetett

javaslatok kidolgozása
IV. szakasz: A végső javaslat kidolgozása, amely tartalmazza a szak-

véleményezők észrevételeit és amelyet a döntéshozatali átláthatóság
procedúrájának vetnek alá. 

Egy évszázad után is üzen a Bekecs
A hősökre is emlékezzünk!

A MAROSVÁSÁRHELYI APICOLA KFT. MÉHÉSZTANFOLYAMOT szervez a
méhészmesterség gyakorlására. 
A tanfolyamot elvégzők a munkaügyi és a tanügyminisztérium által elismert
diplomát kapnak. 
Iratkozni az APICOLA KFT. 1918. December 1. út 35. szám alatti székhelyén lehet
2018. október 31-ig, az alábbi  iratokkal:
• személyazonossági igazolvány másolata
• végzettséget igazoló diploma vagy legalább nyolc osztály elvégzését igazoló
bizonyítvány  másolata 
• orvosi igazolás
Részvételi díj 400 lej, diákoknak, egyetemistáknak 300 lej. (sz.)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon levő kilencemeletes tömb-
ház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(10486-I)

ELADÓ ház 25 km-re Marosvásár-
helytől. Tel. 0734-123-877. (20558-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10376)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10377)

KIADÓ az orvosi egyetem mellett kü-
lönálló egyszoba-összkomfort inter-
nettel, teljes felszereléssel. Tel.
00-49-157-8919-8286. (2008-I)

KIADÓ garzon. Tel. 0747-478-138.
(2014-I)

MINDENFÉLE

TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyó-
csatornák, külső-belső vakolás, fes-
tés. Tel. 0751-471-965,
0726-638-909. (2013)

VÁLLALUNK tetőszigetelést, garázs-
szigetelést bitumennel, kátránnyal.
Tel. 0743-618-971. (10663-I)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-lera-
kást, csatornatakarítást, szigetelést,
glettolást. Tel. 0755-300-058.
(10649-I)

GARÁZS kiadó a November 7-ben.
Tel. 0749-335-084. (10650-I)

KIADÓ 2000 m2-es telek Koronkán,
az E60-as út mellett. Tel. 0734-123-
877. (20558-I)

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os ked-
vezménnyel  vállalok tetőjavítást, csa-
tornakészítést, lefolyókészítést,
festést, vakolást. Tel. 0726-638-909,
János. (10548)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

TETŐBÁDOGOS vállal tetőkészítést
Lindab lemezből, cserépből, lécekkel,
fóliával. Teraszt készítünk fából és vasból.
Bármilyen más munkát is vállalunk. Tel.
0748-669-239, Misi. (10524)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100) 

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, örök tisztelettel
emlékezünk és emlékeztetünk
édesapánkra, SZEGEDI BÉLÁ-
RA, néhai Bodoni utcai
lakosra elhunytának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Fiai: Attila és Zoli. (1996-I)

A szeretet örök, a szeretet
soha el nem fogy. Szomorú az
út, mely sírodhoz vezet,
másképp lenne minden,
hogyha velünk lennél, ha
szólnál hozzánk vagy ránk
mosolyognál. Eltelt egy év, a
fájdalmat leírni nem lehet. 
Szívünkben örök fájdalommal
és szomorúsággal emlékezünk
a jobbágyfalvi SZÁSZ LAJOSRA
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos özvegye,
Kamilla, gyermekei: Csilla,
Lóránt és Levente családjukkal
együtt. (1995)

Kegyelettel emlékezünk októ-
ber 3-ára, amikor két éve
eltávozott körünkből  a szeretett
édesanya, nagymama, anyós, a
nyárádkarácsonyfalvi szüle-
tésű VIRÁG (Szőcs) ROZÁLIA.
Emlékét örökké megőrizzük.
Fiai, menyei, unokái. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (2009-I) 

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, férj, testvér,
unoka, keresztapa, 

KÖTŐ JÁNOS 
42 éves korában tragikus hirte-
lenséggel elhunyt Olaszország-
ban. A temetésről a
későbbiekben értesítünk. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal búcsúzom hú-
gomtól, 

BOGNÁR ERZSÉBETTŐL 
szül. Tordai 

aki súlyos szenvedés után 69
éves korában elhunyt.  Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Nővére, Şuteu Rozália 
és Traian, Tiberiu és családja.

(2011-I)

Emléked örökre megmarad szí-
vünkben, 

REYMOND. 
Szeretettel gondolunk az együtt
töltött évekre. Pihenésed legyen
csendes! 

Volt osztálytársaid 
a 13-as iskolából. (2007-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
testvér, rokon, szomszéd, 

id. CZEGŐ MIKLÓS 
a volt ILEFOR dolgozója, 

életének 76. évében október 2-án
elhunyt. 
Szeretett halottunktól 2018. októ-
ber 4-én 15 órakor veszünk
végső búcsút a Jeddi úti városi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2024-I)

Mély fájdalommal értesítjük
mindazokat, akik ismerték

KISS JOLÁNT 
szül. Szegedi 

hogy 80. évében örökre eltávo-
zott. Temetési szertartása októ-
ber 3-án, szerdán lesz 14 órakor
a marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (-I) 

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér, rokon és jó barát, 

STROIA SÁNDOR 
életének 59. évében türelemmel
viselt szenvedés után október 1-
jén csendesen megpihent. Teme-
tése október 5-én, pénteken 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben. Nyugodjon
békében, szívünkben örökké élni
fog!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzéssel oszto-
zunk Ferencz Edit ÉDESAPJA
elvesztése miatti fájdalmában.
„Nem múlnak ők el, kik szí-
vünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Őszinte részvétünk. Barátaid.
(2022-I)

Szomorúan együttérzésemet
fejezem ki szomszédasszo-
nyomnak, Rózsikának 
ÉDESAPJA elvesztése miatti
bánatában. Isten nyugtassa
békében a lelkét! Irénke.
(2015)

Amikor kialszik egy láng, újra-
gyújthatod,  amikor egy élet
alszik ki, csak sirathatod.
Együttérzünk kolléganőnkkel,
Mátyási Mónikával szeretett
TESTVÉRE elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. A Gedeon Richter Romá-
nia Rt. munkaközössége.
(sz-I)

Hiába szállnak az évek, nem halnak
meg, akik szívünkben élnek.
Szomorú szívvel emlékezünk
MAGOS IRÉNRE szül. Szabó
halálának második évfordulóján. 
Emlékét őrzi férje, lánya, unokái,
dédunokája. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (2010-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasz-
talat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává
szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe felveszünk 3-as
fokozatú betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉ-
KEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62751-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET
és SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT alkalmaz. Munkaprogram: 6x8
óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés.
Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a
0744-403-114-es telefonszámot. (62744-I)

TETŐFEDÉS BILKA LEMEZZEL, cserépforgatás, csatorna, lefo-
lyók minden hozzávalóval, ácsmunka, manzárdolás, sürgős javítások.
Komoly hozzáállás, hasonlót várunk. Tel. 0753-374-980. (1992)

FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keres. Az
önéletrajzokat a következő e-mail-címre kérjük:
drxray.office@gmail.com (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. al-
kalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZERZŐT. Tel. 0734-123-877. (20558-I)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok táro-
lása, csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást
nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések köve-
tése. Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számító-
gép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség,
felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni
és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cari-
ere@renania.ro e-mail-címre, vagy a cég székhelyén – Marosvásár-
hely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám –, vagy a 0265/264-656-os
telefonszámon, fax: 0265/260-906. (sz.-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számító-
gép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a cari-
ere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as
telefonszámon. (sz.-I)

Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a se-
gesvári szaküzletébe. Érdeklődni a 0725-578-030-as telefonszámon.
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat egyesít,
sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton
Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert
megszabadult a kötésektől, és ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével, hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)



Beteljesült álom: 
multifunkcionális komplexum a kórháznál! 

Új parkolóhelyek, valamint kutatóhelyiségek 
a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórháznál

A 2018. szeptember 20-ai, csü-
törtöki tanácsülésen a városi önkor-
mányzati képviselők megszavazták
a határozattervezetet a városrende-
zési dokumentáció, a „Térségi vá-
rosrendezési terv (PUZ) – a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház környé-
kének fejlesztése, a Gheorghe Ma-
rinescu utca – Hősök parkja
övezet”, a helyi vonatkozású város-
rendészeti szabályozás szerint, I.
szakasz – elfogadásáról. 

Ez azt jelenti, hogy tízévnyi pe-
reskedés után a dr. Dorin Florea
polgármester kiterjedt területfej-
lesztési projekt indítására vonatkozó kezdeményezése a környéken, amelyet egyébként nagyon gyakran lá-
togatnak a marosvásárhelyiek és a más megyeiek, kezd formát ölteni. A szavazással, a marosvásárhelyi
Proiect Kft. és Eugen Glăja városépítész által kidolgozott terv szerint mintegy 3 hektárnyi területen több-
emeletes multifunkcionális komplexum létrehozását javasolják, mintegy 100.000 négyzetméternyi be-
épített felülettel, a következő rendeltetésekkel: az alsóbb szinteken többemeletes parkolóház, a Gheorghe
Marinescu utca szintjén kereskedelmi és közétkeztetési helyiségek, a felsőbb szinteken pedig orvosi szol-
gáltatásokra, kutatásra és fejlesztésre alkalmas helyiségek, az orvosi és egyetemi intézmények működését
és irányítását kiszolgáló helyiségek, szálláshelyek, kiegészítő létesítmények. Ezt a multifunkcionális ingat-
lant Marosvásárhelyen a Megyei Sürgősségi Kórházzal szemben, a buszmegálló mögötti telken építik fel,
és föld alatti, valamint föld feletti összeköttetést alakítanak ki a kórházépülettel.

A szóban forgó térségi városrendezési terv (PUZ) elfogadása után következik a megvalósíthatósági ta-
nulmány kidolgozása a beruházás számára, amely elemzéseket és javaslatokat tartalmaz majd a multifunk-
cionális épület technikai kivitelezésére és méretére, a költségvetésre és a rendelkezésre álló finanszírozási
forrásokra, valamint az érintett épületek társtulajdonosaival való partnerségre vonatkozó jogi megoldásokra.

Ugyanakkor Marosvásárhely megyei jogú város a Főépítészi Igazgatóság által elindította a térségi vá-
rosrendezési tervnek (PUZ) a II. szakasszal való folytatására vonatkozó eljárást, amely során a kórháznak
a Gheorghe Marinescu utca, a Molter Károly utca és a marosszentgyörgyi temető által körülhatárolt térsé-
gének fejlesztését elemzik.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS __________________________________ 2018. október 3., szerda

A marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmébe: 
– A nyugdíjasoknak 2018 januárjában kibocsátott bérletek 2018. június 30-ig voltak érvényesek.
– Azok a nyugdíjasok, akik valamilyen okból nem újították meg a bérletüket a 2018. július 1-je és

december 31. közötti időszakra, nem részesülhetnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által
nyújtott kedvezményben, mivel a bérletük lejárt. 

– A tömegközlekedési eszközökön való ingyenes utazás feltétele a bérletek megújítása. A 2018. év
második felére érvényes bérletek kibocsátása érdekében a jegyirodákhoz kell fordulni. 

– Ha nem rendelkeznek érvényes bérlettel, utazáskor jegyet kell váltaniuk. 
Köszönjük megértésüket. 

A közszállítási társulás vezetősége

Az egyetemi hallgatók figyelmébe
Tájékoztatjuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik a StudentCard alapján ingyenes autóbuszbér-

letekre jogosultak, hogy az ingyenes bérleteket személyesen vehetik át október 1-jétől kezdődően, az
alábbi iratok alapján: 

– A StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– Személyazonossági kártya (eredeti és másolat)
– A 2018–2019-es tanévre láttamozott leckekönyv (eredeti és másolat)
– 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igényelnek bérletet)
Az új bérletek 2018. október 1. – 2018. december 31. között érvényesek. 
A bérletet igénylő személy aláírásával igazolja, hogy átvette a bérletet, és meg kell adnia a telefon-

számát annak érdekében, hogy gyorsan és könnyen felvehessék vele a kapcsolatot szükség esetén.
Az utazási bérleteket a Siletina Impex Kft. – Közszállítási Vállalat Társulás főtéri, az 1848-as ne-

gyedbeli (Kövesdomb), a Tudor negyedbeli (Favorit) és az Auchan bevásárlóközpontnál levő jegyiro-
dáinál lehet átvenni.

2018. szeptember 27.
A közszállítási társulás vezetősége


