
Árva gyermekeket
ajándékoztak meg
Az adományok egy részét december
5-én Sárpatakra, a Szent Erzsébet
Társulás családi típusú házához, Pál
atya pártfogoltjaihoz vitték. A többi
csomag a magyarfülpösi Szivárvány
Szórványkollégium nehéz sorsú és
árva gyermekeihez került. 

____________2.
Látó-díjátadó 
és Terminus
2016-ban huszonkettedik alkalommal
osztja ki a Látó szépirodalmi folyóirat
szerkesztősége, a lapban publikált
szerzők közül válogatva, évzáró nívó-
díjait. 

____________5.
Adalékok 
az erdélyi magyar
mezőgazdasági
oktatáshoz 
Dr. Jakab Sámuel, a nyárádszeredai
oktatási központ volt vezetője A szük-
ség parancsa címmel kiadott köny-
vébe foglalta össze a nyárádszeredai
kertészmérnöki képzés történetét. 

____________6.
A betörések 
megelőzése
A betörések megelőzése érdekében a
megyei rendőr-felügyelőség emlékez-
tet azokra a tanácsokra, amelyek be-
tartásával városon és vidéken
egyaránt elkerülhetők a kellemetlen
események. 

____________8.

Lehet jobb?
Célegyenesbe fordult a parlamenti választási kampány,

és a Közpolitikai Intézet hétfőn közzétette a leköszönő tör-
vényhozás tevékenységi mérlegét. Ezt elnézve, a jelenlegi-
nél csak jobb parlament állhat össze a vasárnapi
választáson.

Az ugyanis elkerülte a sajtó nagy részének a figyelmét,
hogy a rendszerváltás utáni legnépesebb törvényhozásnak,
amely a két házában 588 taggal látott neki mandátumának,
a legalacsonyabb a hatásfoka. A parlamenti törvénykezde-
ményezések mindössze 14 százalékából lett elfogadott tör-
vény a most lejáró négyesztendős mandátum során, ezzel
szemben a parlamenti ciklus kormányai által benyújtott
törvényjavaslatok több mint 80 százalékát fogadták el. 
Vagyis a parlamenti demokrácia alapszabályait, miszerint
a parlament törvényeket alkot, és a kormány felelőssége
azoknak a végrehajtása, jószerint megfordították, és a par-
lament a kormány törvényjavaslatainak szavazógépévé
vált. (Ha minden úgy igaz, ahogy a jelentést készítő civilek
leírták, mert pontatlanságok amúgy vannak a jelentés
egyéb részeiben.) Például az újrázásra készülő képviselőket
számba vevő adatsorban megjelenik az ALDE, amely 2012-
ben nem jutott be pártként a parlamentbe, viszont kimarad
a PMP, amely szintén a törvényhozási ciklus folyamán 

(Folytatás a 3. oldalon)

Szent András napján megkezdődött a
disznóvágási szezon. Szerencsére ked-
vező az időjárás, a hőmérséklet jóval
nulla fok alatt van, kedvez a munkának,
hiszen nem kell sárban tocsogni, s a fa-
gyos húst is jobban fel lehet dolgozni. 

Disznóvágáskor egy dolgot szigorúan be kell
tartani: a sertéshúst kötelező módon meg kell
vizsgáltatni, hiszen a Trichinella-fertőzés lehe-
tősége mindig fennáll. S ha véletlenül fertőzött

a hús, akkor oda a disznóvágással járó ünnepi
hangulat, a családtagok, szomszédok kórházba
juthatnak. A hús vizsgálatára minden évben fel-
hívjuk  a figyelmet, azonban ezt sokan mégsem
veszik komolyan. – Mire kell odafigyelni, mi a
teendő, hová kell vinni a húst? – kérdeztük dr.
Kincses Sándort, a Maros Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság
igazgatóját.
Körtvélyfáján fertőzött húst találtak

– A házi sertés Trichinella spiralisszal, élős-
ködő fonalféreggel lehet fertőzött, ezért a húst

állategészségügyi laboratóriumban szigorúan
meg kell vizsgáltatni. Minden évben találunk
fertőzött húst, idén is  volt már egy eset, Kört-
vélyfáján egy  gazdaságban négy sertést nevel-
tek, valamennyit levágták, közülük egynek volt
fertőzött  a húsa, a többinek nem. Sajnos, mire
a laboratóriumi  vizsgálat megszületett, a disz-
nóvágók már ettek a sertés húsából, így azonnal
el kellett kezdeni a kezelést. Mivel időben kide-
rült,  hogy fertőzött húst fogyasztottak, nem lett
nagy baj, de kellemetlenség igen. A fertőzött

(Folytatás a 4. oldalon)
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Mezey Sarolta

A  sertéshús Trichinella-vizsgálata kötelező!

Disznóvágások ideje



Negyedik alkalommal szervezett közös adománygyűjtő
akciót az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros
megyei szervezete és az Erdélyi Magyar Néppárt Maros
megyei és marosvásárhelyi szervezete. Az Egy cipősdoboz-
nyi szeretet a szegény sorsú és árva gyermekekért címmel
meghirdetett gyűjtés eredményeiről, illetve az ajándékok
december 5-ei átadásáról Cseh Gábor, az EMNT megyei
elnöke tájékoztatott.

– Három hete intéztünk felhívást a
lakossághoz a közösségi oldalon, majd
az újságokban is. Székhelyünkön, a
Klastrom utcai Demokráciaközpont-
ban vártuk a felajánlásokat. Három hét
alatt több mint 500 ajándékcsomag
gyűlt itt össze, nem romlandó élelmi-
szert, ruhát, játékot hoztak a segíteni
kívánók. A nagy tanácstermet ellepték
az adományok. Nagyon megható volt
látni a feldíszített, esetenként kis levél-
lel kísért dobozokat. Ezúton is köszö-
netet szeretnék mondani a
marosvásárhelyieknek önzetlen segít-
ségükért, példaértékű összefogásukért
– mondta Cseh Gábor, akitől azt is
megtudtuk, hogy az idei cipősdoboz-
akciójuk bizonyult a legsikeresebbnek. 

Az adományok egy részét december 5-én Sárpatakra, a
Szent Erzsébet Társulás családi típusú házához, Pál atya
pártfogoltjaihoz vitték. A többi csomag a magyarfülpösi
Szivárvány Szórványkollégium nehéz sorsú és árva gyer-
mekeihez került. 

Beszélgetésünk végén újabb adományok érkeztek a De-
mokráciaközpontba. Cseh Gábortól megtudtuk, hogy a to-
vábbi felajánlásokkal karácsony táján lepik meg a
nélkülözőket.

Medve garázdálkodik 
Székelyvéckén 

Mintegy két hete mindennap bemegy Székelyvécke köz-
ségbe a környékbeli erdőből egy kb. 3 éves nőstény
medve. Hétfőn éjjel Magyarzsákodon egy udvarról hat
kecskét vitt el, egy nappal azelőtt pedig Véckén egy másik
háztáji gazdaságban keresett élelmet, volt úgy is, hogy fé-
nyes nappal végigsétált a községközpont utcáján. Eddig
még embert nem támadott meg. Fekete Pál polgármester
értesítette a hatóságokat, de nem kapott választ arra, hogy
miként tartsa távol a településtől a medvét. Egyelőre kilö-
vési engedélyt nem ad ki a szakhatóság, enélkül nem lehet
elejteni a vadat, mert csupán az eszmei értéke mintegy
40.000 euró, orvvadászatért pedig büntetés jár. 

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor Molnár Loránd ügyvéd jogi tanácsa-
dást tart előfizetőinknek szerkesztőségünk Dózsa György
utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodá-
ban. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfi-
zetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden
iratot.

Jegyváltás a Rejtélyes viszonyokra
A csűrszínházi előadás után újra Marosvásárhelyen lát-
ható Eric-Emmanuel Schmitt Rejtélyes viszonyok című
kétszereplős színdarabja, amelyet a Csűrszínházi Egye-
sület produkciójaként Nagy István (Abel Znorko) és Szé-
lyes Ferenc (Erik Larsen) ad elő. Fordította Nagy István,
rendező Szélyes Ferenc, díszlet, jelmez: Szélyes Andrea-
Natália. Az előadás december 8-án 19 órától lesz az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban. Jegyet a színház pénztá-
ránál lehet váltani 9 és 13 óra között, vagy az előadás nap-
ján. Telefonos jegyfoglalás hétköznap 9 és 17 óra között a
0740-566-454-es telefonszámon. 

Mit gondolsz a fejlődésről? 
A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ szervezésében
december 11-én, vasárnap 18 órától a marosvásárhelyi
unitárius egyházközség Bolyai tér 13. szám alatti Dersi
János termében Mit gondolsz a fejlődésről? címmel fotó-
kiállítás nyílik, amelyen pályázati felhívásra érkezett fotó-
kat láthatnak az érdeklődők. A kiállítás anyagát és a
díjazott munkákat Both Gyula, a Marx József Fotóklub el-
nöke méltatja. A helyszínen levetítik az Akiket a csillagok
vezettek című, a Pentaton Stúdió és a Fókusz közös pro-
dukciójaként elkészített dokumentumfilmet, azt követően
beszélgetés lesz a fenntartható fejlődésről. 

Kirándulás 
a szebeni karácsonyi vásárra 

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez december
10-én Szebenbe, a karácsonyi vásárra.  Érdeklődni na-
ponta 9–11 óra között a szervezet székhelyén, a Dózsa
György utca 9. szám alatt vagy a 0744-928-299-es telefo-
non.

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma AMBRUS, holnap
MÁRIA napja. 
MÁRIA: bibliai eredetű női
név. Eredeti héber formája Mir-
jam/Mirjám volt, ez a görög és
latin bibliafordításokban módo-
sult. Jelentése megfejtetlen,
minden magyarázata vitatott. 

7., szerda
A Nap kel 

7 óra 52 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 342. napja, 
hátravan 24 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Bemutatkozik 
az Eufónia pedagóguskórus

Adventi koncertre várja az érdeklődőket az Eufónia
női kar december 11-én, vasárnap este 6 órától a Bo-
lyai téri unitárius templomba. Műsorán karácsonyra
hangoló magyar, angol, francia, katalán szerzők dalai
szerepelnek.  

Karácsonyi könnyűzenekoncert 
December 13-án, kedden 19 órától a Jazz és Blues
klubban karácsonyi könnyűzenekoncert lesz. Fellép-
nek a Népművészeti Iskola canto szakának hallgatói
és tanárai: Bereczki Szilárd, Kovács Tímea, Lengyel
Gábor, Máté Krisztina, Nagy Franciska, Sipos Tiffany
Arany, Székely Márta, Trufán Boglárka és Vajda Bo-
róka. Zongorán kísér: Sárdi Tamás. 

Rendkívüli Bartók-hangverseny 
December 15-én, csütörtökön este 7 órától a Kultúr-
palota nagytermében rendkívüli Bartók-hangverseny
lesz a zeneszerző születésének 135. évfordulója tisz-
teletére, amelynek keretében leleplezik Ziegler Márta,
Bartók első feleségének emlékplakettjét is. A műsoron
Bartók: Erdélyi táncok, 3. zongoraverseny, Két kép,
valamint Cornel Ţăranu In memoriam Bartók című al-

kotása szerepel. Vezényel: Alexandre Murat Francia-
országból, zongorázik ifj. Csíky Boldizsár, oboán köz-
reműködik Aurel Marc.  

Néptáncgála 
December 15-én 17 órától a szászrégeni Eugen 
Nicoară Művelődési Ház, a Humana Regun Egyesület
és Simon Szabolcs táncoktató szervezésében máso-
dik alkalommal tartják meg a Tánc a táncban néptánc-
találkozót. A meghívottak között vannak a Petru Maior
Iskolaközpont és az Al. Ceuşianu Általános Iskola
Gyöngyharmat néptánccsoportjai. Továbbá jelen lesz-
nek Kisfülpösről a Verőfény, Üvegcsűrről a Csalogány,
a Florea Bogdan Általános Iskolából a Gyöngyvirág
néptánccsoport, valamint a MOGYE néptánccso-
portja. A repertoár változatos, az előadáson lesz  népi
játék, népdalösszeállítások, szászcsávási cigány, ma-
gyarpalatkai, vajdaszentiványi, széki, mezőmadarasi,
felcsíki magyar és Maros menti román tánc. Támoga-
tók a Communitas Alapítvány és az RMDSZ, a Hu-
mana Regun Egyesület és a művelődési ház.

Next – táncszínházi előadás 
Az András Lóránt Társulat december 7-én 19 órától
előadja Next című  táncszínházi produkcióját. Jegy-
foglalás a 0743-369-050-es telefonszámon, jegyváltás
előadás előtt a társulat székhelyén, a Brăila utca 10.
szám alatt.

RENDEZVÉNYEK
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Megyei hírek

Nagy Székely Ildikó

A legsikeresebb cipősdoboz-akció
Árva gyermekeket ajándékoztak meg

Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai
Államtitkársága, Hargita Megye Tanácsa, a Pro Patria
Egyesület és a Hargita Megyei Művészeti Népiskola közös
szervezésében Csíksomlyón zárják a Márton Áron-emléké-
vet. A püspök születésének 120. évfordulója alkalmából
meghirdetett emlékév Hargita megyei zárónapja december
9-én,  pénteken lesz a csíksomlyói kegytemplomban. A
programot ünnepi szentmise nyitja 19 órától, amelyet az

emlékév egyházi fővédnöke, Jakubinyi György Miklós
gyulafehérvári érsek celebrál. Ezen alkalomból Hargita
Megye Tanácsa Márton Áron-emlékérmet adományoz. Ma-
gyarország kormánya részéről Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtitkár mond beszédet. Az eseményt
még ünnepélyesebbé a Hargita Megyei Művészeti Népis-
kola kamarazenekarának és kamarakórusának adventi mű-
sora teszi. 

Márton Áron püspökké szentelésének 77. évfordulóját ünneplik
Csíksomlyón

Az emlékév Hargita megyei zárónapjára hívják 
az érdeklődőket

A Bodolai Gyöngyi aláírásával 2016. 12. 06-án megje-
lent újságcikkel kapcsolatosan sajnálatosnak tartjuk, hogy
egy ilyen marosvásárhelyi újságban olyan rosszakarók írá-
sai jelennek meg, akik gyakran foglalkoznak aljas támadá-
sokkal. Véleményünk szerint a hasonló cikkek a legaljasabb
manipulációt jelentik, ami gyűlöletet kelt a város lakói kö-
rében. Kár, hogy az ünnepek előtt ilyen légkört akarnak te-
remteni románok és magyarok között. 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 
Bel- és Külkapcsolati Osztálya  

Szerkesztői megjegyzés: A Népújságot és minden mun-
katársát az a cél vezérli, hogy a közélet visszásságait fel-
tárja, a konfliktusos helyzetekre – amilyen a katolikus
líceum létének megkérdőjelezése is – segítsen megoldást ta-
lálni. Reméljük, ebben a polgármesteri hivatal is partner
lesz. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy a replikázók figyelmen
kívül hagyták az általunk felsorakoztatott bizonyítékokat,
és megalapozott cáfolat helyett megengedhetetlen minősí-
téssel illették lapunkat és munkatársunkat.

Karácsonyi Zsigmond 
főszerkesztő

A replika jogán 



A romániai törvényhozók 38 százaléka más frakció-
ban fejezi be mandátumát, mint amelyikben 2012-
es megválasztása után munkáját elkezdte – derült
ki a Közpolitikai Intézet (IPP) által készített tanul-
mányból, amelyet kedden ismertetett a Digi 24 hír-
televízió.

A civil szervezet adatai szerint a 2012-ban megválasztott
588 képviselő és szenátor közül 223-an legalább egyszer át-
ültek egy másik frakcióba. A „vándorlási rekord” egyik ma-
gyarázata az, hogy a négy éve még harmadik legnépszerűbb
politikai erőnek számító populista Dan Diaconescu Néppárt
(PPDD) gyakorlatilag megszűnt, névadó alapítója korrupcióért
börtönbe került, a párt színeiben megválasztott csaknem 70
törvényhozó pedig más frakciókban keresett menedéket.

A Demokrata Liberális Párt (PDL) nyolcvan törvényhozója
azért ült át a Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) mert a két jobb-
közép alakulat 2014-ben egyesült. Az IPP kimutatásaiból ki-
derült, hogy a parlamenten belüli politikai migráció
törvényhozási ciklusonként rendre megkétszereződik: a mos-
tani 38 százalék is csaknem kétszerese az előző parlament
húszszázalékos frakcióváltási rátájának, vagy több mint dup-
lája annak, ha a mandátumukat kitöltő törvényhozók számát

vesszük figyelembe. Románia eddigi legnépesebb parlamentje
ugyanis időközben „visszakarcsúsodott” megszokott méretére:
a leköszönő parlamentnek már csak 507 tagja van. Négy éve
azért került a tervezettnél több törvényhozó a parlamentbe,
mert a választási törvény többletmandátumok kiosztásával
próbálta a pártokat szavazatarányos képviselethez juttatni az
akkori egyéni választókerületes (vagyis többségi) választási
rendszerben. Ennek az lett az eredménye, hogy 120 választó-
kerületben két-két jelölt is mandátumot szerzett.

A parlament létszámának erőteljes fogyatkozásához az is
hozzájárult, hogy a négy év alatt csak hat megüresedett helyre
írtak ki új választást: azokban a körzetekben, amelyek nem
maradtak képviselet nélkül, nem rendeztek időközi voksolást.

A legtöbb törvényhozó – 21 képviselő és 5 szenátor – azért
távozott a parlamentből, mert a júniusi választásokon önkor-
mányzati mandátumot szerzett. A törvényhozók közül 16-ot a
korrupcióellenes ügyészség tartóztatott le, 13-at jogerősen el-
ítéltek, 12 más intézményekbe kapott kinevezést, hat megsér-
tette az összeférhetetlenségi előírásokat, három lemondott,
nyolc meghalt. Az új parlamentnek biztosan nem lesz 466-nál
több tagja, mert Románia visszatért a megyei pártlistás ará-
nyos választási rendszerhez. (MTI) 
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Új kormányfő Franciaországban
Kinevezték Franciaország új miniszterelnökét, mi-
után Manuel Valls beadta lemondását, mert indulna
a 2017-es államelnöki választásokon. A francia mi-
niszterelnöki tisztséget a korábbi belügyminiszter,
Bernard Cazeneuve vehette át – közölte a francia
államelnöki hivatal. (Agerpres)

Merkel maradt a CDU elnöke
Újabb két évre a német Kereszténydemokrata Unió
(CDU) elnökévé választotta Angela Merkelt kedden
a párt Essenben tanácskozó kongresszusa. Angela
Merkelt a küldöttek 89,5 százaléka támogatta. Ez
pártelnöki pályafutásának második leggyengébb
eredménye. A pártot 2000 óta vezető politikust kilen-
cedik alkalommal választották meg elnöknek, rendre
egyedüli jelöltként, a legjobb eredményt 2012-ben
érte el, amikor a szavazatok 97,9 százalékát sze-
rezte meg, a leggyengébben pedig 2004-ben szere-
pelt, amikor a küldöttek 88,4 százaléka támogatta.
Angela Merkel hétfő este egy televíziós interjúban
arra a kérdésre, hogy a küldöttek a menekültválság
körüli viták, feszültségek után milyen választási
eredménnyel erősíthetik meg tisztségében, azt
mondta, hogy „őszinte eredményre” számít. (MTI)

Könnyítettek a görög adósság-
terheken

Új rövid távú adósságkönnyítő intézkedésekről álla-
podtak meg Görögország terheinek mérséklése ér-
dekében az euróövezeti pénzügyminisztereket
tömörítő testület (eurócsoport) hétfői tanácskozásán,
a cél a törlesztés fenntarthatóságának biztosítása. A
szervezet tájékoztatása szerint a görög adósságál-
lomány csökkentéséről ezúttal sem született döntés,
az elfogadott intézkedések egyebek mellett a tör-
lesztési időszak kiterjesztését foglalják magukban.
„A következő hetekben megkezdjük ezek végrehaj-
tását” – mondta Klaus Regling, az Európai Stabilitási
Mechanizmus (ESM) vezérigazgatója a brüsszeli
ülést követően. Sajtókommentárok szerint a minisz-
terek ezekkel az intézkedésekkel ismerték el, hogy
Athén végrehajtotta a nemzetközi hitelezők által a
mentőcsomagok feltételéül szabott reformokat.
(MTI)

Alexander Van der Bellen nyerte
az osztrák államfőválasztást

Alexander Van der Bellen nyerte az osztrák elnök-
választást – jelentette be Wolfgang Sobotka osztrák
belügyminiszter hétfőn. A Zöldek pártja által támo-
gatott független jelölt a vasárnap megismételt má-
sodik elnökválasztási fordulóban a voksok 53,8, míg
az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) által indított Nor-
bert Hofer a szavazatok 46,2 százalékát kapta. A vá-
lasztási részvétel 74 százalékos volt. A miniszter
arról beszélt, hogy a választás rendben lezajlott,
nem érkezett bejelentés visszaélésről. Egyúttal örö-
mét fejezte ki, hogy ez alkalommal ilyen magas volt
a választási részvétel. A tavaszi első fordulóban 68,5
százalék szavazott, a májusi második (később ér-
vénytelenített) fordulóban a választásra jogosultak
mintegy 72 százaléka vett részt. (MTI) 

alakult meg, de a képviselőinek az esetleges maradási
szándékára nem tértek ki. Annyira nem szimpatikusak
a volt elnök emberei ennek a szervezetnek, hogy a je-
lentésben jóformán meg sem jelenik a párt neve, sem
jót, sem rosszat nem mondanak róluk.

De a hatékonyság kérdése mellett az is nagyon érde-
kes, hogy a négy éve törvényhozói mandátumot szerzett
politikusok több mint egyharmada a mandátum során
pártot váltott, vagyis a bukaresti törvényhozásban ma-
gasabb a migrációs arány a legbizonytalanabb közel-
keleti országokénál is. A viccen túl ez azt is jelenti, hogy
a 2012-ben kifejezett népakarattal távoli köszönő vi-
szonyban sincs a parlament jelenlegi összetétele. Öt
alakulat megszűnt vagy más pártba olvadt be ezalatt,
és részben ennek az átalakulásnak is betudhatóan
három olyan új párt alakult, amelynek hamarabb volt
parlamenti képviselete, mint mezei tagsága. Világos,
hogy politikai és anyagi érdekek állnak ennek a migrá-
ciónak a hátterében, annyira, hogy a választási törvény-
kezés megreformálása során senkinek nem jutott eszébe
megtiltani a parlamenti pártvándorlást. A leköszönő
törvényhozásnál gyengébb hatásfokú és mundért na-
gyobb arányban váltó parlamentet nehéz lenne össze-
hozni, bár egyes magas népszerűségű pártok jelöltjeit
elnézve nem is lehetetlen. Ettől függetlenül vasárnap él-
nünk kell a négyévente egyszer adódó választói jogunk-
kal, mert ha helyesen döntünk, akkor kapunk jogot a
reményre is, hogy a sorunk jobbra fordulhat.

Lehet jobb?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A törvényhozók több mint egyharmada váltott 
legalább egyszer frakciót

A vasárnapi választáson való részvételre, a magyar lista, a
magyar jelöltek támogatását kéri az erdélyi magyaroktól Szili
Katalin, a Miniszterelnökség miniszterelnöki megbízottja.

Szili Katalin hétfő délután az MTI-hez eljuttatott közlemé-
nyében azt írta: december 5-én, a 2004-es népszavazás évfor-
dulóján különösen az „összefogásra figyelmeztet”.

Kiemelte: a nemzet mindenekfelett álló érdeke, hogy az er-
délyi magyarság erős képviselettel rendelkezzen az elkövet-
kező időszakban Románia parlamentjében. Ehhez szükséges,

de – mint írta – „nem elégséges” lépés volt, hogy egy magyar
listára lehessen szavazni.

Az érdekek együttes képviselete és egységes álláspont ér-
dekében az európai gyakorlatnak is megfelelő autonómia kér-
désében a több mint egy éve Kolozsváron megkezdett
egyeztetést a politikai, társadalmi szervezetekkel tovább foly-
tatja a magyar kormány. Ugyanezen közös cél érdekében kérik
Erdély magyarságát is, hogy a vasárnapi választáson támogas-
sák a magyar listát, a magyar jelölteket. (MTI) 

A magyar jelöltek támogatására buzdít Szili Katalin

Az Európai Parlament bel- és igazságügyi bizottsá-
gának döntése után a miniszterek tanácsa is elfo-
gadta azt az uniós bizottsági javaslatot, amely
szerint az Európai Unió területére belépő vagy azt
elhagyó minden uniós és harmadik országbeli állam-
polgár rendszerszerű ellenőrzésen essen át – írta
közleményében az Európai Parlament hétfőn.

A Schengeni határellenőrzési kódex célzott reformjával
összhangban a jogszabály a Schengeni Információs Rendszer
(SIS) és az Interpol nemzetközi rendőri szervezet ellopott vagy
elveszett úti okmányokat tartalmazó adatbázisa (SLTD) alap-
ján rendszeres biztonsági ellenőrzés alá vetné a harmadik or-
szágbeli állampolgárok és az uniós polgárok dokumentumait.
Ezen túlmenően az unió biztonsága növelése érdekében a tag-
államoknak lehetőségük nyílik arra, hogy szisztematikusan el-
lenőrizzék az uniós polgárok adatait és dokumentumait
nemzeti rendszereik vagy más Interpol-adatbázisok segítségé-
vel.

Olyan válsághelyzetek, mint például a terrorfenyegetés,
gyors és összehangolt válaszokat igényelnek. A külső határok
szisztematikus ellenőrzésének biztosításával az unió képes
lesz megállítani a terroristák mozgását, a fegyverek és más tö-
megpusztító eszköz behozatalát – hangsúlyozták.

Az Európai Bizottság javaslata szerint, ha a rendszeres el-
lenőrzések miatt túl hosszadalmas sorok okoznának fennaka-
dásokat, lehetőség lesz a szúrópróbaszerű ellenőrzések
bevezetésére a szárazföldi és a tengeri határokon egyaránt. Az
elfogadott szöveg szerint a tagállamok esetlegesen könnyített
repülőtéri ellenőrzésének bizonyítania kell, hogy az nem jelent
kockázatot a belső biztonságra, a közrendre, a nemzetközi
kapcsolatokra, valamint a közegészségügyre.

A törvényjavaslat végső elfogadását követően a nemzeti ha-
tóságoknak hat hónap áll majd rendelkezésükre a repülőterek
ellenőrző rendszerének kiépítésére. A határidő különleges ese-
tekben 18 hónappal meghosszabbítható – tartalmazza az elfo-
gadott szöveg. (MTI)

Kötelező külső határellenőrzés bevezetéséről 
egyeztek meg Brüsszelben

Matteo Renzi a 2017-es olasz költségvetés szerdai
parlamenti megszavazása után nyújtja be hivatalo-
san lemondását az államfőnek. A távozó olasz mi-
niszterelnök és az összes többi párt vezetője
előrehozott választásokat szorgalmaz, amelyeket
mindenekelőtt az olasz választási rendszer hiányos-
sága akadályoz meg.

A december 4-én az alkotmány reformjáról általa kezdemé-
nyezett népszavazás elveszítése után Matteo Renzi azonnal
bejelentette lemondását. Sergio Mattarella államfő azonban
arra kérte, hogy lemondását fagyassza be a jövő évi költség-
vetési törvény parlamenti elfogadásáig. A voksolás a tervek
szerint ma délután lesz, Matteo Renzi ezután megy ismét az
államfői palotába benyújtani lemondását. Az államfő pedig
megkezdi a konzultációkat a parlamenti frakciókkal. A talál-
kozó csütörtökre is húzódhat, mivel az államfő ma este a mi-
lánói Scala-operaház évadnyitó előadásán vesz részt.

A köztársasági elnök sohasem titkolta, hogy számára a leg-
stabilabb belpolitikai megoldásnak a folytatás tűnik: a balkö-
zép többségű kormánynak a parlamentben megvan a többsége,
ezért a 2018-as parlamenti választásokig vezetheti az országot
egy új miniszterelnökkel. Az esélyesek között Pier Carlo Pa-
doan jelenlegi pénzügyminiszter neve szerepel, vagy Piero
Grasso szenátusi elnök, esetleg a kormányzó Demokrata Párt
(PD) egyik mérsékelt politikusa, mint például Paolo Gentiloni
külügyminiszter.

Matteo Renzi és az összes többi párt vezetője azonban je-
lenleg kivétel nélkül előrehozott választásokat szorgalmaz, át-
meneti vagy szakértői kormány helyett. Matteo Renzi nem
akarja tovább gyengíteni politikai erejét, máris visszavágóra
készül azonnali, már január-februárra kitűzendő parlamenti
választásokkal. Arra hivatkozik, hogy az egyébként az alkot-
mányreform bukását hozó vasárnapi népszavazáson az urnák-
hoz járulók negyven százaléka (több mint 13 millióan)
mellette szavazott, és ez elegendő kiinduló erő lehet az újabb
miniszterelnöki megbízatás megszerzéséhez. A Renzi-ellenes
népszavazást kihasználni akaró Matteo Salvini, az Északi Liga

vezére bejelentette, már a karácsonyi ünnepek után kész a vá-
lasztásokra. Angelino Alfano belügyminiszter, az Új Jobbkö-
zép (NCD) elnöke februári választásokról beszélt. Silvio
Berlusconi, a Hajrá Olaszország (FI)  elnöke óvatosan jövő
nyárig várna, hogy Matteo Renzi és a belső törés szélén álló
PD tovább gyengüljön.

Olaszországban alig ért véget a népszavazási kampány,
máris választási kampány hangulata érezhető, de a hatalmi űr
felszínre hozta a bal- és jobboldali táboron belül eddig nyugvó
feszültségeket is. A jobbközépen Matteo Salvini mielőbbi elő-
választásokat sürget a politikai oldalt több mint húsz éve ve-
zető Silvio Berlusconi leváltására. A nyilatkozatok és
háttérmegbeszélések egymást követik: Silvio Berlusconi a Mi-
lánó közeli Arcoréban, saját villájában kedd este egyeztetett
pártja politikusaival.

A Matteo Renzi utáni politikai fejleményeket a PD mai ve-
zetőségi ülése is meghatározza, ahol kiderül, hogy az alkot-
mányreform kudarca után a balközép párt mennyire támogatja
a pártfőtitkár Matteo Renzit és az előrehozott választásokat.
A párt Renzi-ellenes baloldali szárnya Renzit lecserélő kong-
resszust sürget. A PD-nek a valamivel több mint 900 fős római
parlamentben 400 tagja van, ezért ez a párt meghatározó be-
folyással lehet az államfő döntéseire.

Az alkotmányos referendum győztesének számító Beppe
Grillo, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezére blog-
ján szűkszavúan bejelentette, hogy az M5S kész a kormány-
zásra. Az M5S a PD ülésére vár, és utána dönt politikai
stratégiájáról.

Az előrehozott választásokat egyedül az elmaradt választási
reformok komplikálhatják: jelenleg Olaszországban más és
más rendszer vonatkozik a parlament felső- és alsóháza tagja-
inak megválasztására. A képviselők megválasztását szabá-
lyozó, júliusban bevezetett törvényről (Italicum) az olasz
alkotmánybíróság a következő hetekben nyilatkozik. Az ál-
lamfő úgy dönthet, hogy az esetleges előrehozott választásokat
csak az olasz választási rendszer egységítése után tűzi ki.
(MTI) 

Matteo Renzi lemond, de mi lesz utána?



Kuriózumokkal, érdekességek-
kel, élményekkel van tele az Erdé-
lyi Gyopár idei utolsó lapszáma.
Bőséges olvasnivaló van az Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület osztályainak
életéről, de az országos EKE kez-
deményezéséről is. Ugyanis 75 év
után újra néprajzi bált szervezett a
természetjárást, honismeretet, kör-
nyezetvédelmet zászlajára tűző
szervezet. Akárcsak az egykori
EKE-sek, a mostaniak is felöltöt-
ték a népviseletet, így mutatta meg
igazi tarkaságát-gazdagságát Er-
dély. A bálozók nem feledkeztek
meg a múltról sem, a Házsongárdi
temetőben koszorúztak. Fejet haj-
tottak egy olyan természetjáró előtt
is, aki hősi halált halt honáért. 

A kéthavonta megjelenő folyó-
irat most igazi különlegességgel
kecsegtet. Bemutatja, hogy vannak
emberek, akik elindulnak a Hima-
lájába, EKE-s társaik nyomába
szegődnek, hogy a feledés ellen til-
takozzanak. Négy gyergyói EKE-s
járt a Kancsendzönga alaptáborá-
ban, és állított emléktáblát Erőss
Zsoltnak és Kiss Péternek a legma-
gasabban fekvő buddhista kolos-
torban. Zarándokhely lehet, csak
akarat szükséges, hogy az ép,
egészséges felnőtt ember oda ellá-
togathasson. 

A tudósítások, beszámolók mel-
lett egy lehetőségre is fény derül a

lap hasábjain: a Gyergyói Hegyi-
mentő-szolgálat egyik alapítójának
emlékére via ferratát készítettek a
Kis-Cohárdon. A cikkből megtud-
hatják, milyen feltételek mellett
vehetik igénybe e vasalt utat,
amely télen-nyáron a természetjá-
rók rendelkezésére áll. 

Szintén e lapszám tartalmát gaz-
dagítja egy környezetvédelmi ve-
télkedőről szóló írás,
melyből kiderül, termé-
szetes anyagokból mi-
lyen sokféle állatfigura
készíthető egy kis lele-
ményességgel. És ezút-
tal sem marad ki a
természeti jelenségek
ismertetése, a Csillag-
néző rovat, a gombais-
mertető, ill.
gyógyvizeink bemuta-
tása… Aki kirándulni
készül, annak az Erdé-
lyi Gyopár két hűséges
szerzője ad útbaigazí-
tást. Mindketten – bár
különböző szempontok
alapján – a Szent Anna-
tó és a Mohos-tőzegláp
bejárását javasolják. 

Az év utolsó lapszá-
mát tarthatja hamaro-
san kezében az olvasó.
Színes tartalmát egy jó-
kívánsággal toldotta

meg a szerkesztőcsapat. „Igazi bol-
dogság szálljon a világra” – ezt kí-
vánja tiszta szívből az Erdélyi
Gyopár szerkesztősége azoknak,
akiknek fáj a nagyváros durva zaja,
és megpihenni vágynak a hegyek-
ben, odahaza. Jövőben is legyen
részünk a természet békéjéből, az
együttlét öröméből!

húst elkobozták és elégették. Ez az
eset is igazolja, hogy bármelyik
állat lehet fertőzött. A fertőzött ser-
tések általában fertőzött rágcsálót,
patkányt esznek meg, s ezáltal
kerül be a parazita a szervezetükbe.
Tudni kell, hogy a macskák leg-
alább 95 százaléka Trichinellával
fertőzött, hiszen rágcsálókat esz-
nek. A vadállatok közül fertőzöttek
a rókák, a  medvék 60-65 száza-
léka, viszont a vaddisznók ritkáb-
ban – mondta az igazgató. 
A díjak nem egységesek

– Honnan kell venni a mintát, és
hová kell vinni? 

– A mintát a jó vérellátású iz-
mokból, pl. a rekeszizomból, a bor-
daközti izomból kell venni, és a
körzeti állatorvosi rendelőkbe kell
vinni. Az állatorvosi rendelők név-

jegyzékét kifüggesztettük, de a la-
kosság tudja, hová, melyik legkö-
zelebbi állatorvosi rendelőbe kell
fordulni. A vizsgálatra megszabtak
egy minimális árat, mindenki saját
maga szabja meg a díjakat. Ezek az
összegek – mivel magánrendelők-
ről van szó – változnak, akárcsak a
fogorvosok díjszabásai. 

Az Állategészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Igazgatóság rendel-
kezésünkre bocsátotta azt a
jegyzéket, ahol trichinelloszkópos
vizsgálatot lehet végeztetni: Ma-
rosvásárhelyen dr. Kiss Barnánál,
a Földműves utca 6. szám alatt, az
R&R rendelőben, az 1989. Decem-
ber 22. út 53B szám alatt, a Petvet
rendelőben, az Aranyos utca  19/A
szám alatt, dr. Borka Levente ren-
delőjében a Săvineşti utca  34.
szám alatt, továbbá Marosszentki-

rályon,  az Alfavet rendelőben, a
Fő út 176. szám alatt, Jedden dr.
Luca Daniel rendelőjében, a Fő út
22. szám alatt, Marosszentannán
dr. David Călin rendelőjében, a
Pásztorok útja 242B szám alatt. A
megye többi községében a területi
állatorvos vizsgálja meg a húst. 
Húst csak üzletből vásároljanak!

Mivel ilyenkor  előfordulhat,
hogy alkalmi árusok úton-útfélen,
piacon olcsón kínálják a sertéshúst,
érthető, hogy nagy a kísértés. Ilyen
helyekről szigorúan tilos húst be-
szerezni, mert előfordulhat, hogy a
hús sem higiéniai, sem állategész-
ségügyi szempontból nem megfe-
lelő. Sertéshúst kimondottan csak
húsüzletben, mészárszékben sza-
bad vásárolni, ahol engedélyezett
helyen vágott, ellenőrzött húst áru-
sítanak. 

A vasárnapi parlamenti vá-
lasztásokon csak annak a vá-
lasztókerületnek a
jelöltlistájára voksolhatnak a
választópolgárok, amelyhez
állandó vagy ideiglenes lak-
helyük alapján tartoznak:
„turisták” – vagyis azok, akik
nem tudják iratokkal iga-
zolni, hogy az adott választó-
kerület lakói – nem
szavazhatnak.

A választójog eme korlátozása
azzal áll összefüggésben, hogy a
választók csak abba szólhatnak
bele, ki képviselje saját választóke-
rületüket (megyéjüket) a parla-
mentben, de abba már nem, ki
legyen annak a választókerületnek
a törvényhozója, ahol átmenetileg
tartózkodnak.

Idén visszatér a megyei pártlis-
tás választási rendszer. Az ország
41 megyéje mellett a főváros is
külön választókerületet képez, a
43. választókerületet pedig a kül-
földön élő román állampolgárok
által megválasztandó törvényho-
zók számára hozták létre. Az in-
duló pártok és jelöltlistáik
választókerületről választókerü-
letre különböznek: közülük csak
azok választhatnak, akik lakhellyel
is rendelkeznek az adott megyében
(fővárosban, diaszpórában).

Belföldön elvileg mindenkinek
abban a választókörben kell lead-
nia voksát, ahol állandó lakhelye
alapján szerepel a választói név-
jegyzékben, vagy ahova – legalább
45 nappal a választások előtt – be-
jelentett ideiglenes lakcíme alapján
átjelentkezett. A névjegyzék eset-
leges pontatlanságaira a törvény a
pótlistás voksolás lehetőségével
kínál megoldást.

Pótlistára a választások napján
az iratkozhat fel, aki iratokkal bi-
zonyítja, hogy – bár nem szerepel
a névjegyzékben – állandó, vagy
ideiglenes lakcíme szerint mégis az
adott választókörhöz tartozik, vagy
az, aki a voksolás napján más tele-
pülésen tartózkodik ugyanabban a
megyében (választókerületben),
ahol lakcíme alapján jogosult vok-
solni.

Ha valaki pótlistára iratkozik
fel, azt saját választókörében azon-
nal törlik a névjegyzékből. Ezt az
a nyáron beüzemelt új informatikai
rendszer teszi lehetővé, amely a
szavazásra jelentkező személyi
száma alapján ellenőrzi: jogosult-e
az illető voksolni és nem szava-
zott-e már másutt.

A külföldi választókerület jelölt-
jeire csak a külföldön letelepedett
román állampolgárok voksolhat-

nak: turisták külföldön sem sza-
vazhatnak. A diaszpóra számára
egy külön törvénnyel most először
lehetővé tették, hogy – előzetes re-
gisztráció után – levélben adják le
szavazatukat, ez azonban nem vál-
totta be a hozzá fűzött reményeket:
a levélvoksolásra a több mint há-
rommillió külföldön dolgozó ro-
mániai vendégmunkás közül
kevesebb mint kilencezer iratko-
zott fel.

A külföldre telepedett román ál-
lampolgárok túlnyomó többsége
tehát a hagyományos módon, a
külügyminisztérium által megszer-
vezett választókörökben adhatja le
voksát. A hatóságok hivatalból be-
írták a külföldi választói névjegy-
zékbe azt a 600 ezer személyt,
akinek külföldi állandó lakcím sze-
repel az útlevelében. Rajtuk kívül
azok is voksolhatnak az ország
külképviseletein, akik a fogadó or-
szág hatóságaitól letelepedési en-
gedélyt, lakcímkártyát vagy más
külföldi ideiglenes lakcímüket iga-
zoló iratot kaptak.

Az állandó választási hatóság –
a két évvel ezelőtti elnökválasztás-
hoz képest 123-mal több – 417 kül-
földi választókörzetet szervezett
külföldön. (MTI) 

Parlamenti választások
„Turisták” nem voksolhatnak

Megjelent az Erdélyi Gyopár friss lapszáma
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Bepanaszolta magyarellenes ki-
jelentései miatt az Állandó Válasz-
tási Hatóságnál Traian Băsescu volt
államelnököt Izsák Balázs, a Szé-
kely Nemzeti Tanács (SZNT) el-
nöke – közölte kedden az SZNT
sajtószolgálata.

A vasárnapi választáson szenátor-
jelöltként induló Traian Băsescu
múlt pénteken Facebook-oldalán re-
agált arra, hogy Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter
eltiltotta a magyar diplomatákat a
román nemzeti ünnepen való rész-
vételtől. Amint Izsák Balázs fel-
idézte: Băsescu többek között azt
írta: „Orbán Viktor barátom, mi nem
akarjuk Budapestet még egyszer

meglátogatni, ahogy azt tettük az el-
múlt száz év folyamán a ti beleegye-
zésetek nélkül. De ne provokálj,
mert nekünk is van tűréshatárunk”. 

Izsák Balázs a beadványában a
választási törvénynek azon előírá-
saira hivatkozott, amelyek tiltják a
választási kampány során uszító
vagy diszkriminatív választási üze-
netek megfogalmazását. Úgy vélte,
az üzenet ellentétes a Magyarország
és Románia között a megértésről, az
együttműködésről és a jószomszéd-
ságról szóló szerződéssel, valamint
az ENSZ Alapokmányával, amely
határozottan tiltja, hogy ENSZ-tag-
államok más államokat, azok terü-
leti épségét fenyegessék. (MTI)

Izsák Balázs bepanaszolta 
Traian Băsescut

Kedves középiskolás diákok!
Két idézetet ajánlunk nektek tovább-

gondolásra:
1.) „Ha elgondolkozom rajta, milyen

rövid ideig tart az előtte volt és utána
következő öröklétbe vesző életem, mi-
lyen kicsi az a tér, amelyet betöltök, sőt
az is, amit látok, az általam nem ismert
és rólam nem tudó terek végtelenségé-
ben elmerülve, megrémülök és döbben-
ten kérdezem, miért vagyok éppen itt és
nem másutt, mert ennek nincs semmi
magyarázata, miért inkább itt, mint ott,
miért éppen most és nem máskor. Ki he-
lyezett engem ide? Kinek a parancsára
és kinek a határozatából rendeltetett
számomra éppen ez a hely és ez az
idő?” (Blaise Pascal: Gondolatok. 206.)

2) „[A műalkotás] valamiképpen
mindig azt mondja: kezdet. […] A vi-
lágban, ahol felbukkan, ahol kijelenti,
hogy most van egy mű – az éppen érvé-
nyes igazság hétköznapi idejében –, úgy
bukkan fel, mint ami szokatlan, meg-
lepő, mint aminek nincs semmi köze
sem e világhoz, sem ehhez az időhöz.
Soha nem az ismerős, jelen levő való-
ság alapján nyilvánul meg; attól foszt
meg bennünket, amit a legjobban isme-
rünk. S ő maga mindig felesleg, annak
a többlete, ami mindig hiányzik: ezt ne-
veztük korábban a tagadás bőségének.”
(Maurice Blanchot: Az irodalmi tér)

Egy ideje lehetővé tettük, hogy a di-
ákok nemcsak magyarul, hanem idegen

nyelven (angolul, franciául, németül) írt
dolgozattal is pályázhassanak. A szöve-
gek angol és francia nyelvű változatát
megtaláljátok honlapunkon. A pályázat
résztvevői ezúttal a 2016/2017-es tanév
IX–XII. osztályos tanulói lehetnek.

A 3-5 oldal terjedelmű, kinyomtatott
és jeligével ellátott pályaműveket postai
úton a Pro Philosophia Alapítvány cí-
mére küldjétek el 2017. március 20-ig
(postai bélyegző dátuma). Cím: Pro
Philosophia Alapítvány, 400009 Cluj-
Napoca, Str. Napoca nr. 2-4/27, Jude-
ţul Cluj. A pályamunkákat díjazzuk.
A díjak: I. díj 500 lej, II. díj 300 lej,
III. díj 200 lej. A legalább 70 pontot
elért pályamunkák szerzői a felvételi
versenyen kívüli beiratkozási lehető-
séget nyernek a BBTE-re, a filozófia
szak magyar tagozatán meghirdetett
államilag támogatott (tandíjmentes)
helyekre, a rendelkezésre álló hely-
szám, valamint a kapott pontszám
csökkenő sorrendje függvényében.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a
BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a
2017. április 8-án megszervezésre ke-
rülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A
pályázókat írásban értesítjük a pályázat
eredményéről.

További információt a pályázatról a
http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/ honla-
pon találtok.

Sikeres pályázást kívánunk!
Dr. Demeter Attila egyetemi 

docens, intézetvezető

Filozófiai esszépályázat 
(idegen nyelven is), IX–XII. osztály

Azon tűnődöm, hogy a száraz számadatokat is mennyire különbözőkép-
pen lehet értelmezni. A minap például azt hallottam, hogy idén a maros-
vásárhelyi református temetőben negyvennel kevesebb halottat temettek,
mint tavaly. Hál’ istennek, mondtam első hallásra. Mégsem olyan vészes
a fogyatkozás. Aztán hamar átértékeltem a mondottakat. Ez bizony mást
is jelenthet: úgy megfogyatkoztunk, hogy halottaink is kevesebben vannak!
Nem tudom, melyik megközelítés visz közelebb a valósághoz, tény, hogy
az 1992-es népszámlálás adatai szerint Marosvásárhely lakóinak még az
51,4 százaléka volt magyar, a 2011-es statisztikában már csak 42,8 szá-
zalékkal voltunk jelen. És ma? Erre nincsenek megbízható hivatalos ada-
taim, de attól tartok, azóta rosszabbodott az arány. Az biztos, hogy
rövidesen 400. évét tölti ez a szép sírkert, az itt pihenők számos leszár-
mazottjának azonban már nem itt lesz a végső nyughelye. És ha az ember
végigsétál a temetőn, a fejfák, a sírfeliratok azt is előrevetítik számára,
miképpen módosul majd az ide temetendők etnikai összetétele. Megismét-
lődhet az a folyamat, amely az élő városban is bekövetkezett az eltelt év-
században, évtizedekben. De hagyjuk a holtakat, béke velük. Fontosabb
most, hogy mi, élők miképpen viszonyulunk a dolgokhoz. Elegen vagyunk-
e még ahhoz, hogy beleszóljunk életünk alakulásába? Vagy ez esetleg már
nem is érdekel? Igen, a vasárnapi parlamenti választásokra gondolok.
Ahányszor az utóbbi negyedszázadban szavaztunk, annyiszor tűnt úgy,
hogy egyre több a közömbös, közönyös polgár, mind többen hangoztatják,
hogy nem mennek el szavazni. És sokan nem csak mondják, tényleg el se
mennek. Mert mit érünk, ha képviselőink ott vannak a parlamentben?!
Egyes hangadók az utóbbi napokban meg is fogalmazták a médiában és
más közösségi fórumokon, hogy nincs szükség ilyen képviseletre. Nem kell
ott lennünk a törvénykezésben, a döntéshozatalban, sőt, az egységes fel-
lépés, az összefogás sem üdvös dolog! Az ám, mint minden ilyen eddigi
alkalomkor, a kampány végére ezúttal is felerősödtek a közhangulatot, a
honi magyarság józan ítélőképességét megzavarni próbáló közbeszólások.
Nem bocsátkozom részletekbe, sok szó esett arról az elmúlt hetekben,
miért érdekünk minél több jó emberünket bejuttatni a képviselőházba és
a szenátusba. Annyit viszont hangsúlyozok, nagy kár lenne hagynunk,
hogy úrrá legyen rajtunk a nemtörődömség, a balgaság, s magunk 
játsszunk a közösségünk esélyeit kisebbíteni akarók kezére. Ha vasárnap
otthon maradunk, ha nem élünk szavazati jogunkkal, hogyha elszalasztjuk
a veszteségeinkben is számottevő valós erőnk felmutatását, ne csodálkoz-
zunk, hogy a vérszemet kapott, elvakult nacionalisták szorgalmazására
mind többet vesznek el nehezen kiharcolt jogainkból. (N.M.K.)

Erről jut eszembeDisznóvágások ideje
(Folytatás az 1. oldalról)



A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar
Intézet a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemmel, a Maros megyei MA-
DISZ-szal, a K’Arte Kulturális Egye-
sülettel és a Magyar Nemzeti
Digitális Archívum és Filmintézettel
közösen filmtörténeti vetítéssoroza-
tot indított Marosvásárhelyen 120
éves a magyar film címmel. A 11 al-
kotásból álló sorozat a némafilmes
korszakból indulva egy-egy rendező
filmtörténeti korszakot meghatározó
alkotását mutatja be Marosvásárhe-
lyen is.

December 11-én, vasárnap este 7 órától
folytatjuk a sorozatot, melynek kerében le-
vetítjük Székely István 1931-ben rendezett
és azóta is töretlen sikernek örvendő magyar
filmvígjátékát, a Hyppolit, a lakáj-t.

A Hyppolit, a lakáj volt az első magyar
hangosfilmsiker. Székely István filmje, egy
meggazdagodott kispolgárt és úrhatnám fe-
leségét karikírozó óbudai életkép, a hangos-
filmkorszak első nagy közönségsikere
mozivirágkort indított el Magyarországon.
A Hyppolit, a lakáj-ban alakult ki a magyar
polgári komédia alaphangneme, mely a har-
mincas évek filmgyártását jellemezte. Eiben
István, a film operatőre megteremtette a ma-
gyar glamúr filmstílust. Eisemann Mihály
melankóliával átszőtt zenéje meghatározta
az elkövetkezendő korszak filmzenei stílu-
sát. A főszereplőktől az utolsó epizodistáig
kiválóak voltak a színészek, a lakájt a Nem-
zeti Színház vezető színésze, Csortos Gyula,
Schneidert az Operettszínház népszerű ko-
mikusa, Kabos Gyula alakította, aki később
ügyetlenül csetlő-botló, mégis boldoguló
kispolgár figuráival a magyar közönség ked-
vence lett. Nem hiányzott a filmből a sze-
relmi szál és a magyar sztárrendszer
hősszerelmes sztárja, Jávor Pál sem. Partner-
nőjét a kellemes énekhangú fiatal színésznő,
Fenyvessy Éva játszotta. A siker utánzásra
ösztönözte a filmgyártókat, a Hyppolit, a
lakáj számos későbbi film modellje lett, s a
vígjáték vált az uralkodó filmműfajjá.

A filmet Albert Samek prágai filmkeres-
kedő cége, a Sonor-film gyártotta. A forgatás
helyszínéül a korszerűen felszerelt, de a ber-
lininél sokkal olcsóbb Hunnia filmgyárat vá-
lasztották. Samek a babelsbergi stúdióban
dolgozó Székely Istvánt kérte fel rendező-

nek, akinek ez volt az első magyar filmje. A
forgatókönyvet Zágon István vígjátékából
Nóti Károly és Székely István írta. A ma-
gyarnál lényegesen nagyobb német piacra
számítva mindkét nyelven elkészítették a fil-
met. A szereplők visszaemlékezései szerint
előbb a német, majd a magyar színészek áll-
tak be ugyanazokba a díszletekbe, így két,
lényegében egyforma film készült, azonos
cselekménnyel és párbeszédekkel. Az ered-
mény mégsem lett azonos: a magyar válto-
zat máig tartó sikert aratott, a német verzió
pedig csendben és dicstelenül megbukott.

A Hyppolit, a lakáj a magyar filmtörténet
örökzöld darabja. Több mint egy évtizeddel
készülése után, 1945 júliusában újra játszot-
ták a mozik. Felújításával ünnepelték meg a
magyar hangosfilm születésének huszonötö-
dik évfordulóját 1956 októberében. A film
következő repríze 1972. június 8-án volt.
Ebben az évben több mint egymillióan néz-
ték meg. Ahányszor felújították, mindig
megismétlődött a siker. A Mokép 1980-as
statisztikai adatai szerint a Hyppolitnak az
1956-os felújítás óta több mint három és fél
millió nézője volt. Az elkészülte óta eltelt 77
év alatt semmit sem veszített frissességéből,
máig a magyar közönség megunhatatlan
kedvence, s rendszeresen látható a tévécsa-
tornák műsorán. A nagyvárosi folklór e re-
mekműve kultikus filmmé vált, dialógusai
máig közszájon forognak, híres gegjeit,
Kabos Gyula felejthetetlen poénjait az egész
ország ismeri. A film címszerepét Csortos
Gyula, a magyar színművészet „rettenetes
gyermeke” játszotta, aki a két világháború
közti korszak egyik legkedveltebb színmű-
vésze volt. Művészetét nem lehetett műfaj-
hoz kötni, skálája a tragikumtól a
komikumon át az operettig terjedt. Már a né-
mafilm korszakában kezdett filmezni, s a
hangosfilm idején a magyar filmek egyik ve-
zető egyénisége lett. Jellegzetes hanghordo-
zása, drámai ereje, érdes humora minden
szerepét élettel telítette.

A film digitális képjavítását a Magyar
Filmlabor munkatársai a HS-Art nevű oszt-
rák cég Diamant célszoftverének felhaszná-
lásával végezték. 

A filmet román felirattal vetítjük. A belé-
pés díjtalan.

Kósa András László 
igazgató

Barabás Dalma Alexandra fényei va-
lami titkos, a mindent tudni vélők szá-

mára elérhetetlen forrásból fakadnak.
Mintha a szürkébb, fagyosabb reggeleken is
egy rejtett, kicsi nap ragyogna a barna hajú,
alacsony lány fölött. 

A sérült kiskorúak és fiatalok fejlesztését
végző Alpha Transilvană Alapítvány rendez-
vényein már többször találkoztam az idege-
nekkel is kedves, csupa derű huszonévessel,
életéről azonban csak pár napja mesélt.
Gyárfás Erzsébet, az alapítvány szociális
munkása segített eligazodni a megannyi tör-
ténet, élmény között.

– Jövő júniusban lesz tíz éve, hogy ideke-
rültem az Alphához. Nagyon szeretek itt
lenni, jó a társaság – mondta Dalma rögtön,
miután helyet foglaltunk, aztán hagyta, hogy
Erzsébet, azaz „Zsóka néni” az alapítvány-
hoz vezető utat körvonalazza.

– Dalmánál már kiskorában egyértel-
művé vált, hogy nem olyan, mint a többi gye-
rek. Az óvodában kiváló pedagógushoz
került, neki köszönhetően tudott beillesz-
kedni a csoportba. Az iskolában azonban
már nem kapta meg ezt a fajta támogatást,
első perctől érezhette, hogy elutasítják a
mássága miatt. Az édesapja mesélte, hogy
amíg a társai együtt játszottak, ő külön, egy-
magában üldögélt. Nehéz évek voltak, de a
tanárok segítségével sikerült normál iskolá-
ban tíz osztályt kijárnia. 2007-ben, orvosi
javaslatra került hozzánk. Az elmúlt kilenc
év alatt rengeteget fejlődött, nagyon ügyesen
dolgozik a csoportban, és szociális téren is
hatalmas az előrelépés.

– Emlékszel még arra, milyen volt itt az
első napod? – kérdeztem Dalmát.

– Nagyon izgultam, mert nem tudtam,
hogy lesz, mint lesz. Zsóka néni fogadott, a
többiek a nagyteremben vártak. Körbeül-
tünk, ismerkedtünk, játszottunk. Mindenkivel
összebarátkoztam. Aztán hamar nekifogtunk

a különféle tevékenységeknek. Megtanultam
gipszből képkeretet, üdvözletet, tányérkákat
készíteni. Az is nagyon tetszett. Ez a kilenc
év aranyat ér nekem.

A továbbiakban az alapítvány Atrium
programjának legfőbb törekvésére, a sérült
fiatalok munkába állítására terelődött a szó.

– Mikor is kezdtem dolgozni, Zsóka néni?
2010-ben? – kérdezte a lány pártfogóját, aki
bólintott, majd pár percre átvette a szót.

– Arra törekszünk, hogy a fiataljaink minél
önállóbbakká válja-
nak, ne pedig védett
környezetben töltsék a
napjaikat. Dalma
négyórás munkaidő-
ben takarítóként dolgozott egy gyárban. Elég-
tételt jelentett számára, hiszen fontosnak
érezhette magát, és pénzt is keresett. 

– Mi volt a feladatod? – fordultam újra
Dalmához.

– Az irodákat és az öltözőket kellett kita-
karítani. Sepregettem, feltörültem.

– Hogy fogadtak a munkatársaid?
– Vegyesen. Volt, aki jól, volt, aki rosszul.
– Amikor egy sérült fiatal munkába áll,

nagyon fontos, hogy a cégen belül legyen
egy támogató személy, akivel tartjuk a kap-
csolatot, és aki segíti a beilleszkedést. Az ed-
digi tapasztalatok szerint az alkalmazottak
nincsenek felkészülve a fogyatékkal élő kol-
léga elfogadására – jegyezte meg Gyárfás
Erzsébet. – Dalma másfél évet dolgozott,
aztán, amikor megszűnt a munkahelye, visz-
szakerült hozzánk. – Elmeséled, hogy telik
itt egy napod? – kérdeztem a csendben mo-
solygó lánytól.

– Reggel érkezem az alapítványhoz. Két
buszra kell átszállnom, amíg ideérek. Egye-
dül szeretek járni, ide sem kísér senki. Be-

köszönök az irodába, mindenkit üdvözlök, ez
a mániám. Aztán indulhat is a nap. Itt ál-
landó a pörgés. A kedd a kedvencem, akkor
van ugyanis a Konyha nevű tevékenység.
Olyankor főzni tanulunk. Alex (a pszicholó-
gus) irányítja az egészet. Mindenféle érde-
kes nevű ételt készítünk, a múltkor például
laskaféle volt krumplival.

– Az egy görög étel volt. Nemcsak a ma-
gyar konyhával, hanem más népek ételeivel
is megismerkednek a fiatalok – tette hozzá a

szociális munkás,
aztán újra Dalma
vette át a szót.

– A pizza a ked-
vencem, de itt min-

den nagyon finom. Amit elkészítünk, azt meg
is esszük, én rendszerint két tányérral kérek.
A főzés során megtanultunk egyszerre több
mindenre figyelni. A múltkor például krump-
lit vágtam, és közben észrevettem, hogy az
egyik társam mindjárt odaégeti az ételt.
Gyorsan odaugrottam, lekaptam a lábast a
tűzhelyről… A Konyha-program után tesz-
teket oldunk meg, játszunk is közben, pél-
dául szavakat kell kitalálnunk. Délután
pedig zene és tánc következik. Számomra a
zene a legnagyobb ajándék. Amikor együtt
énekelünk, mindenki „happy”. Tudunk
együtt hülyéskedni, beszélgetni is a próbá-
kon. A színpadon lenni, mikrofonba énekelni
pedig a legnagyobb boldogság.

– Dalma tagja a Happy Feet nevű ének-
csoportunknak. Egy hivatásos zenész vezeti
az énekórákat. Sok helyen felléptek már, tur-
nékra járnak, és a tavaszi Művészettel a vál-
tozásért fesztiválon is szerepeltek – mondta
Gyárfás Erzsébet, majd a különféle progra-
mokat segítő önkéntesekről beszélt. 

– Nélkülük nem tudnánk ennyi mindent

nyújtani a fiataloknak. Külföldről is gyakran
jönnek hozzánk vendégek, nekik köszönhe-
tően olyan országokkal ismerkednek meg a
fiataljaink, ahova az otthoni szűkösebb
anyagi lehetőségek miatt nem juthatnának
el – mondta Gyárfás Erzsébet. 

Dalma később másik nagy szenvedélyé-
ről, a lovaglásról mesélt. Első alkalommal
Magyarországon ült nyeregben, az ottani
Szimbiózis Alapítvány hívta meg az alphá-
sokat. 

– A többiek azt hitték, félni fogok, de meg
sem nyikkantam. A zene és a tánc mellett ez
az, ami a leginkább megnyugtat.

A továbbiakban az alphás barátok is
szóba kerültek.

– Amikor idekerültem, fogalmam sem volt
arról, hogy mit jelent az autizmus vagy a
Down-szindróma. Itt több társam van, akik
ezekben a betegségekben szenvednek. Igyek-
szem mindenben segíteni nekik, és ha vala-
mit kérdeznek, megpróbálok úgy válaszolni,
hogy az ne legyen frusztráló, idegesítő szá-
mukra. Az örömüket látva én is boldognak
érzem magam – mondta Dalma, majd azt is
elárulta, hogy sokszor észreveszi, az em-
berek a buszon vagy az utcán furcsán néznek
rá, de ezzel ő egyáltalán nem törődik.

– Mesélj kicsit a családodról! – kértem
beszélgetésünk végén.

– Nálunk otthon mindig csend és össz-
hang uralkodik. Anyukám csodálatosan főz,
a meggylevese utánozhatatlan. Két nővérem
van, nagyon büszke vagyok rájuk, és két
unoka, illetve egy dédunoka is tartozik a
családhoz. Karácsonykor mind együtt va-
gyunk. Imádom feldíszíteni a fát, az mindig
az én feladatom. Aztán körbeüljük az asztalt,
nagyokat tévézünk.

– Ajándékot is szoktatok készíteni egy-
másnak?

– Nem különösebben. Mi egymásnak va-
gyunk az ajándékai.
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Ajándékok

A magyar film története 
Marosvásárhelyen

– folytatódik a filmtörténeti vetítéssorozat 
a Művészeti Egyetemen –

Látó-díjátadó és Terminus
2016-ben huszonkettedik alkalommal
osztja ki a Látó szépirodalmi folyóirat
szerkesztősége, a lapban publikált
szerzők közül válogatva, évzáró nívó-
díjait. Huszonhárom év alatt több
mint 50 alkotó vehette át a vers,
próza, esszé és debüt kategóriában az
elismerést.

A nívódíjak átadására a Látó Irodalmi
Színpad és Játékok keretében kerül sor Ma-
rosvásárhelyen, december 10-én, szombaton
18 órától a Művészeti Egyetemen. 2016-ban
Boros Kinga, Áfra János, Kányádi András és
Tamás Dénes veheti át a díjjal járó pénzjutal-
mat. 

Az idei díjátadón a Terminus. Színház a
szül(et)ésről c. előadást is láthatja a nagyér-
demű. A Boros Kinga, Czikó Júlia, Bokor

Barna és Dálnoky Csilla játszotta előadás díj-
nyertes szövege a Látó augusztus-szeptem-
beri színház számában olvasható.

A Terminusról: „A Terminus című színházi
esemény megírt dialógusok és a nyers való-
ság összefonódásában kísérli meg kinyitni a
szülés és születés témáját. Manapság min-
denki látott már szülést, aki amerikai filmet
látott. Saját magunk és gyerekünk
szül(et)éséről azonban keveset és behatárolt
keretek közt beszélünk. A kismamafórumo-
kon sokat, de egyféleképpen. Mit kell vinni,
mit kell adni, mit kell kapni. A családban ke-
vesebbet, óvatosabban. Megszületett, egész-
séges, örülünk neki. Férfiak egymás közt?!
Na ne vicceljünk… Pedig élete során leg-
alább egyszer a férfi is főszereplője ennek az
átmeneti rítusnak”.

Szerelem a történelemben
Korunk, 2016. december 

Az összeállításban szerelem és történelem
kéz a kézben jár – miközben testközelbe
hozza a magyar história néhány ismert sze-
mélyiségét a legérzékenyebb pontok megra-
gadásával, érzelmi életük kötődéseinek
bemutatásával. Hősei esetenként történelmi
párosok, esetenként a „magányos nagyok”
közül néhányan, mellettük ismert-ismeretlen
kapcsolataik, szerelmeik, múzsáik, feleségeik
vagy akár az anonimitásból előtűnő polgár-
asszonyok a maguk sikamlós és a szerelem-
hez csupán érintőlegesen (vagy még úgy is
alig) kapcsolódó történetecskéivel. Ki kit sze-
retett – hogyan és miért? 

Néhány cím a tartalomból: Papp Gábor:
Házastársi örök szerelem. Nádasdy Tamás és
Kanizsai Orsolya levelezése; Kovács Kiss
Gyöngy: „Szerelemből” – a törvény elé;
Oborni Teréz: „Igazi szerelmesed, Gabriel”.
Bethlen Gábor és Károlyi Zsuzsanna törté-
nete; Markaly Aranka: Érdek vagy szerelem?
Thököly Imre és Zrínyi Ilona kapcsolata; Ko-
zári Mónika: Andrássy Gyula gróf és Erzsé-
bet királyné kapcsolata; Hermann Róbert: A
tábornok neje – Görgey Artúr felesége; Csa-
pody Miklós: Amitié amoureuse. Gróf Bánffy
Miklós és báró Bornemissza Elemérné Szil-
vássy Karola; Romsics Ignác: Bethlen István
szerelmei. 

A tömb – amely az adott kritériumon be-
lüli, elkerülhetetlenül szűk és esetleges válo-

gatás ellenére is igen színes képet mutat – a
história szerelmeinek birodalmában kalan-
dozva, kordokumentumokra, levelezésekre
alapozva gyűjt egybe és mesél el néhány tör-
ténelmi szerelmet – ám valójában magát az
életet meséli, hiszen valós történeteket mond
el híres emberek szerelmeiről.



A Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros szervezete
(RMGE-Maros) több éve rend-
szeres kapcsolatot ápol a
Csongrád megyei gazdákkal,
így november 19-én újra
meghívást kaptak a Fűszer-
paprika, őszibarack, szőlő és
bor – Egyszer volt – Egyszer
lesz? című szakmai fórumra
és mustrára, amely a Csong-
rád megyei Szatymaz község-
ben volt. 

A tanácskozás során szakembe-
rek és vállalkozók mondták el ta-
pasztalataikat a magyar agrárium és
kiemelten a szakmai fórum tárgyát
képező termékek jelenlegi helyzetét
és jövőbeni kilátásait illetően. Gon-
dolkodjunk globálisan, cseleked-
jünk lokálisan címmel dr. Torda
Márta, a Magyar Földművelésügyi
Minisztérium (FM) főosztályveze-
tője a külhoni agrárium támogatá-
sának a fontosságára hívta fel a
figyelmet. A minisztérium 2012 óta
munkálkodik a külhoni gazdák se-
gítésén szakiskolák támogatásával,
civil szervezetek felkarolásával.
Felszólalt még dr. Harangozó
Tamás, az FM Mezőgazdasági Fő-
osztály Növénytermesztési és Ker-
tészeti Osztály kertészeti
szakreferense, Kispál Sándor szőlő-
termesztési, borászati és italgyártási
osztályvezető, Tóth István, Csong-

rád Borvidék Hegyközségi Taná-
csának elnöke. 

A magyarországi fűszerpaprika
aktuális helyzetéről dr. Somogyi
György kutató, Fleischmann-díjas
nemesítő, a szatymazi gazdakör el-
nöke beszélt. Ő egyébként a szegedi
Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő

Nonprofit Közhasznú Kft. kereté-
ben kutatóként dolgozott nyugállo-
mányba vonulásáig, és szívügyének
tekinti az erdélyi fűszerpaprika-ter-
mesztés meghonosítását, fejleszté-
sét. Törekvései nyomán több
erdélyi településen, így Ma-
rosszentannán, Mezőpanitban in-
dult be ennek az igen fontos nö-
vénynek a termesztése és
feldolgozása. Vas Róbert röszkei
kistermelő, egyéni vállalkozó a házi
készítésű fűszerpaprikáról beszélt,
bemutatta családi vállalkozását. Dr.
Somogyi Norbert, a Nemzeti Agrár-
kutatási és Innovációs Központ mb.
főigazgatója A fűszerpaprika más-
képpen – A harissa Tunéziában cím-
mel tartott érdekes előadást. 

A tudományos eredmények ka-
matoztatása a gyakorlatban címmel
előadók számoltak be a sikerekről.
Ennek keretében Csomós Attila, az

RMGE-Maros elnöke többek között
arról beszélt, hogy jövőre immár 20
éve, hogy kapcsolatba kerültek
Szatymazzal, s ez a kapcsolat elő-
nyös volt az erdélyi gazdálkodók
számára, hisz a gazdakör, annak el-
nöke folyamatosan megosztotta ta-
pasztalatait az erdélyi gazdákkal,
tanácsokkal, útmutatással látta el
őket. 

A mustrán két versenyszámban
közel 100 borminta, illetve több
mint 80 paprikamustra érkezett be
a versenyre. Maros megyéből az
idén négy borász vett részt. Három
aranyéremmel és egy ezüsttel tér-
hettek haza. Aranyérmes lett a Köl-
pényi Szőlészet és Borászat, Kozma
Ferenc borász három borral neve-
zett be (sauvignon blanc, fehérle-
ányka, királyleányka), mindhárom
aranyéremes lett. Ezüstérmet kapott
a héderfájai Szabó István. A megye-

beli paprikatermesztők közül Nagy
Dániel mezőpaniti fiatal vállalkozó,
aki elismerő oklevéllel és rengeteg
tapasztalattal térhetett haza, akár-
csak a Virág házaspár. Az esemé-
nyen részt vett a mezőfelei Lázár
Éva népművész, aki gyékényből
készült termékeit állította ki a mű-
velődési otthon előterében. 

Az esemény borárveréssel zárult,
melynek bevételét a Dévai Szent
Ferenc Gyermekalapítványnak
ajánlották fel a szervezők. Kilenc
bor került árverésre, ebből öt fehér-
bor, illetve négy gyümölcsbor.
Megtiszteltetésnek számít, hogy a
Maros megyei, kebelei Cseh Tanya
(Cseh János és felesége, Emese)
2016-os feketeribizli-bora 20.000
forintért kelt el, míg a többi 6 és 10
ezer forint közötti összegekért talált
gazdára.

Timár Tímea (RMGE-Maros) 

Dr. Jakab Sámuel, a nyárádsze-
redai oktatási központ volt
vezetője A szükség parancsa
címmel kiadott könyvébe fog-
lalta össze a nyárádszeredai
kertészmérnöki képzés törté-
netét. A továbbiakban közöl-
jük Thiesz Rezső a bemutatón
elhangzott ismertetőjének
szerkesztett változatát.

Jelen kötet – ahogy azt a kiadó
már az elöljáróban kiemeli – a nyá-
rádszeredai kertészmérnökképzés
részletes, minden oldalról megvilá-
gított bemutatását tekinti fő célkitű-
zésének. Elemzi a rendszerváltás
utáni magyar nyelvű kertészmér-
nök-oktatás szükségességét, meg-
születésének és 23 évi
működésének menetét, sikereit és
nehézségeit, valamint megszűnésé-
nek körülményeit.

A szerző – dr. Jakab Sámuel – a
nyárádszeredai oktatási központ ve-
zetője volt. Ezzel a megbízással
kapcsolatosan a következőket írja:
„Az RMGE nagyenyedi országos
konferenciáján döntötték el, hogy
kertészmérnöki képzéssel kell in-
dulni. A képzés székhelyéül Nyá-
rádszeredára esett a választás, noha
voltak olyanok, akik azt gondolták,
hogy nem lehet színvonalas képzést
biztosítani egy ilyen kis vidéki tele-
pülésen, amelynek akkor még vá-
rosi rangja sem volt”.

A könyv első fejezetét az erdélyi
felsőfokú agrároktatás múltja és je-
lene részletes leírásának szenteli a
szerző.  Az előzmények között szere-
pel a Kolozsmonostori Gazdasági
Tanintézet (1869) létrehozásával és
működésével kapcsolatos leírás. Az
intézet hároméves tanulmányi idejű
volt. 1873-ban elkészült az intézet fő-
épülete, évről évre javult a laborató-

riumok felszereltsége, ame-
lyekben komoly kutatási munka zaj-
lott. Az oktatás minőségi javulása,
társadalmi, gazdasági súlya, jelentő-
sége növekedésének eredményeként
1906-ban az intézetet egyetemi
rangra emelik, és a Kolozsvári Gaz-
dasági Akadémia  nevet kapja. 

1914-ben az általános mozgósítás
miatt a Kolozsvári Gazdasági Aka-
démia beszünteti működését, majd
1918-ban újra indul évfolyam. Az
1919–1920-as tanévben párhuza-
mos (magyar-román nyelvű) okta-
tás folyik, de az ezt követő évben
nem engedélyezik a magyar okta-
tást. Ettől kezdve hároméves mező-
gazdasági akadémiaként működik
az intézmény (Academia Agricolă
din Cluj), román nyelvű oktatással.
1940-ben Kolozsváron újraindul a
magyar nyelvű oktatás, eleinte 
hároméves tanulmányi idővel, majd
1942-től négyévessel. Ez 1945-ig
tart. 1948-ban a Magyar Népi Szö-
vetség javaslatára a román főiskola
keretében megalakul a magyar tago-
zat, amely 1949-ben önálló karrá
alakul, saját dékánnal, adminisztrá-
cióval, saját oktatókkal és elég nagy
diáklétszámmal. Ez a megoldás
1955-ig tart. 1956 őszén nem indul
elsőéves évfolyam, csak a kimenő
évfolyamok folytatják az anya-
nyelvű oktatást.        1990-ben még
volt egy próbálkozás a magyar kar
visszaállítására, de ezt az egyetem
szenátusa visszautasította. Elkezdő-
dött az útkeresés időszaka. Egyik le-
hetőség a fiataljaink magyarországi
egyetemekre küldése lett volna. Jár-
ható útnak látszott magyarországi
egyetemek kihelyezett tagozatainak
létrehozása hazai alapítvány működ-
tetésével. A szerző érthető magyará-
zatot ad arról, hogy miért éppen

Nyárádszeredát választották a ker-
tészképzés székhelyéül, mert ez a
Nyárádmente központjának számít, a
vidéknek pedig komoly hagyománya
van a zöldségtermesztés és gyü-
mölcstermesztés terén, a szomszéd
völgy, a Kis-Küküllő mente híres
borvidék. Dísznövénytermesztésben
pedig híresek a Marosvásárhely kö-
rüli termesztők. Harmadszor, a vá-
lasztást alátámasztotta az a tény is,
hogy Nyárádszeredában működött
Maros megye egyedüli, kizárólag
magyar oktatási nyelvű középisko-
lája. Elsődlegesen olyan üzemmér-
nöki szintű, biológiailag
megalapozott szakmai tudással ren-
delkező, gyakorlatorientált kertészek
képzése, kiművelése volt a cél,
„akiknek többsége lakóhelyén, szü-
lőföldjén marad, önálló kertészeti
gazdaság létrehozására képes”. A
képzés végső célja pedig „egy ön-
álló erdélyi magyar egyetem kereté-

ben kertészeti szak vagy kar létreho-
zása” volt. A következő lépés az in-
duláshoz a magyarországi egyetem
megkeresése volt. A szerző szerint ez
sem ment simán, hisz az első próbál-
kozás – a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Kará-
val folytatott tárgyalás – kudarcot
vallott. Emiatt egy évet késett az ok-
tatás elindítása. Sikerrel jártak vi-
szont a budapesti Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem vezetősé-
gével folytatott tárgyalások. 

A Kertészeti Kar Kari  Tanácsá-
nak 1993. március 19-i ülésén meg-
szavazták a kar nyárádszeredai
központú távoktatási képzésének el-
indítását. Itthon közben meg kellett
keresni a számításba jöhető konzu-
lens tanárokat, és biztosítani kellett
az oktatás bizonyos anyagi feltéte-
leit (pl. épület, felszereltség stb.). A
tulajdonképpeni indulásra 1993. au-
gusztus 21-én került sor az első fel-
vételi vizsga megszervezésével.

Nem egyetem, hanem egy buda-
pesti egyetem kihelyezett tagozata
létesült. 

Induláskor a tantervet a Kerté-
szeti és Élelmiszeripari Egyetem
Kertészeti Kara biztosította. A tan-
terv alapozó tárgyakat és szaktár-
gyakat tartalmazott. Minden
tárgynak volt egy magyarországi
tantárgyfelelőse és egy erdélyi kon-
zulens tanára. A tagozatvezetőnek a
legtöbb fejtörést az itteni oktatói
közösség megszervezése jelentette.
A 23 évig tartó képzés ideje alatt
Nyárádszeredában 53 budapesti
tantárgyfelelős és 68 erdélyi konzu-
lens oktató dolgozott. Az itteni ok-
tatói közösség képezte később a
Sapientia EMTE keretében indított
nappali kertészmérnöki tagozat ok-
tatói magját is.

Az évente meghirdetett 50-60
hallgatói helyre az esetek többségé-
ben túljelentkezés volt. Az oktatási
forma legnagyobb előnyét az jelen-
tette, hogy nem volt életkorhoz
kötve. Tanulmányaik második évé-
ben a diákoknak szakirányt kellett
választani zöldségtermesztés, gyü-
mölcstermesztés, szőlőtermesztés,
dísznövénytermesztés és gyógynö-
vénytermesztés között. Az oktatás
szakdolgozat készítésével, annak
megvédésével és komplex záróvizs-
gával végződött. Nagyon sok kie-
melkedő értékű szakdolgozat
készült az évek során.  Több erdélyi
és magyarországi alapítvány is tá-
mogatta az oktatást. Mivel minden
kertészeti oktatás alapja a megfelelő
gyakorlati képzés, és a központnak
nem volt saját tangazdasága, a  gya-
korlati oktatás alapját a magyaror-
szági tapasztalatok jelentették. 

A 461 diplomát szerzett hallgató
sorsával kapcsolatosan a kötet egy
összefoglaló táblázatot közöl. Ebből
látni lehet, hogy a végzett hallgatók
túlnyomó többsége (94,8%) szülő-
földjén maradt és 83,5%-a szakmai
ismereteit hasznosítani tudó terüle-
ten dolgozik. A nyárádszeredai ker-
tészmérnökképzés hozadéka:  461
korszerű szakismerettel felvértezett
kertészmérnök, 19 doktori iskolába
irányított fiatal oktató vagy volt
hallgató (ebből 14 doktori című).  A
nyárádszeredai konzulens tanárok
közül szelektálták a Sapientia EMTE
kertészmérnöki nappali tagozata ok-
tatói csapatának jó részét, a végzett
hallgatók közül sokan mesteri foko-
zaton folytatták és folytatják képzé-
süket. Több volt hallgató
rendszeresen publikál az Erdélyi
Gazda szaklapban és szaktanácsa-
dással szolgál a Marosvásárhelyi
Rádió Gazdaélet című adásában.

(Folytatjuk) 

Tiszta szándékkal, önzetlen kitartással 
Adalékok az erdélyi magyar mezőgazdasági oktatáshoz 
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Luther Márton 1517. október 31-
én kifüggesztett tételeivel kezdődött
el a reformáció Európa-szerte. Az
Ágoston-rendi szerzetes eszméi a
magyar királyság területén aránylag
korán, már az 1520-as évek elején
megjelentek. Kezdetben a könyvke-
reskedői szempontok alapján össze-
válogatott Luther-művek, később a
szász és a magyar peregrinusok ter-
jesztették a németországi reformá-
tor tanítását. Sopronban a ferences
rendi szerzetesek már 1522-ben re-
formátori szellemben prédikáltak,
arra késztetve a helyi lakosság je-
lentős részét, hogy állást foglalja-
nak a reformok mellett. A felvidéki
bányavárosok ugyancsak 1522 után
kezdtek rokonszenvezni az új ta-
nokkal, itt működött Cordatus Con-
rad, Henckel János és Melanchthon
Fülöp tanítványa, Coxe Lénárd is.

Az erdélyi városok közül először
a szász városok fogadták el a refor-
mokat, a nyelvi egyezőség, vala-
mint az egyházi berendezkedésük
(nem az erdélyi püspök fennható-
sága alá tartoztak) ebben igen ko-
moly segítséget jelentett. A
reformáció mellett először Nagy-
szeben, a szászok szellemi-kulturá-
lis központja tett hitet, amikor 1525
körül a város bírója, Pemflinger
Márk és a helyi lelkészi testület is
elfogadta Luther tanait.

1526 után Mohács mezején a ma-
gyar katolikus egyház súlyos vesz-
teséget szenvedett. Öt püspök és két
érsek elesett az ország védelmében.
A megüresedett püspöki és érseki
székek betöltése elhúzódott, és bár
a mohácsi vész a reformáció ügyét
is hátráltatta, hosszú távon a betöl-
tetlen főegyházi méltóságok üres
széke hozzájárult a reformáció sike-
rességéhez. János király 1527-ben
még tett egy erőtlen próbálkozást a
nagyszebeni reformáció megféke-
zéséért. Rendeletében ezt írja: nem-
csak hogy olvassák, tanulják és
helyeslik a lutheránus eretnekséget,
de nem átallják azt nyilvánosan di-
csérni, vallani és terjeszteni sem.

Az erdélyi szászok legfontosabb
keleti városa Brassó volt. Jelentő-
sége korán, már a 14. században ki-
emelkedik a környező települések
közül. 1377-ben a Barcaság köz-
pontjaként szerepel a leírásokban,
szabadságjogait a 15. század köze-
pétől kezdődően több alkalommal is
megerősítették. A 16. században az
eredetileg szász lakosok mellé ma-
gyarok költöztek, de a város igaz-
gatása a szászok kezében maradt, és
a középkorban kialakult rendszer
alapján működött. Brassó kulturális
élete a korabeli viszonyok közt ki-
váló volt. 1388-ból maradt fenn a
szász iskola első említése, a 16. szá-
zad elején viszont már magyar és
román helyi tanító működéséről is
tudunk. Az oktatás színvonala
magas volt, ugyanis már a 14. szá-
zadban Brassóból és a Barcaságból
több olyan diák neve is fennmaradt,
akik tanulmányaikat külföldi egye-
temeken fejezték be. 

Ebben a pezsgő erdélyi huma-
nista környezetben látta meg a nap-
világot Honterus János 1498-ban.
Apja jómódú brassói bőrműves,
Jorg Austen Lederer volt. Honterus
a tanulmányait minden bizonnyal a
brassói iskolában kezdte el, majd
1520-ban beiratkozott a bécsi egye-
temre Johannes Aust ex Corona
néven, két évvel később, 1522-ben
baccalaureusi címet szerzett, 1525-
ben pedig magister fokozatot.
Ennek birtokában a bécsi egyete-
men előadásokat is tartott. Négy
évvel később, 1529-ben a törökök
elől Bécsből Regensburgba mene-
kült, majd Krakkóban 1530 tava-
szán aláírta az egyetem törvényeit
(subscribált). Lengyelországi tar-

tózkodása alatt kezdte el azt a kia-
dói munkát, amely később naggyá
tette. 1530-ban Krakkóban jelen-
tette meg híres latin grammatikáját,
azzal a céllal, hogy segítséget nyújt-
son azoknak a diákoknak, akik a
latin nyelv tanulásában már haladó
szinten vannak. Kiadásának sikerét
jelzi, hogy az első kiadás példányai
hamar elfogytak, 1532-ben Franz
Mymer, Honterus barátja némikép-
pen módosítva újra közrebocsátotta.
Ugyancsak 1530-ban jelent meg a
másik nagy hírű munkája, amelyet
a grammatikához hasonlóan iskolai
célokra szánt. A mindössze 16 olda-
las kozmográfiát az erdélyi olva-
sóknak címezte. A tudományok
meghatározása után a világ orszá-
gait írta le, majd a korabeli asztro-
nómia és földrajz alapelemeit
fejtette ki. Kozmográfiája a gram-
matikájához hasonlóan sikert ért el,
közel ötven kiadást ért meg. 

A néhány hónapos krakkói tar-
tózkodás után Bázelben telepedett
le. 1530 őszén érkezett az északi
humanizmus fellegvárába, ahol
Erasmus is hosszabb időt töltött.
1532-ben itt jelentette meg Honte-
rus Erdély legrégebbi térképét,
amelyet a szebeni városi tanácsnak
ajánlott. 

1533-ban tért haza Brassóba. Tu-
dásáért és a kultúráért tett erőfeszí-
tése jutalmául 1534-ben a városi
tanácstól egy szőnyeget kapott aján-
dékba, és még abban az évben meg-
választották a százak tanácsába
(centumviratus), két évvel később,
1536-tól kezdődően már szenátori

tisztséget töltött be. Ebben az idő-
szakban vásárolta saját költségén a
nyomdafelszerelést, de nem tudjuk
pontosan, hogy mikor és honnan.
Az első nyomtatványai 1539-ből
maradtak fenn, bár az is meglehet,
hogy már korábban is adott ki mű-
veket. Ebből az évből kilenc kiad-
vány maradt az utókorra,
nyomtatványai – többségében latin
nyelvűek – elsősorban iskolai célo-
kat szolgáltak. Görög és latin nyelv-
tant, antik szerzők írásaiból
összeállított szöveggyűjteményt,
földrajzi és jogi tankönyveket adott
ki. Német nyelven megjelent mun-
kái a reformációt szolgálták, a szá-
szok számára készített
kiadványokban egyházszervezési
kérdéseket tárgyalt. 

Brassó reformációja Honterus
nevéhez fűződik. 1539-ben adta ki
a Reformatio Ecclesiae Coronensis
című munkáját egy Augustinus-ki-
adás előszavaként. Ebben tette
közzé a reformok melletti elkötele-
zettségét, igazolta a Brassóban és a
Barcaságban elinduló reformációt,
az anyanyelvű igehirdetést és a két
szín alatti úrvacsorázást. Műve nem
volt véletlen, ugyanis János király
még abban az évben Brassóba kí-
vánt látogatni, Honterus pedig ezzel
a művel támasztotta alá az éppen
csak elkezdett reformáció szüksé-
gességét. A látogatás alkalmával
meggyőződött a király kíséretéhez
tartozó egyes főurak reformpártisá-
gáról, de János király hirtelen halála
és Martinuzzi Fráter György fellé-
pése elodázta a reformáció betelje-

sítését. 1542-ben meghalt a gyula-
fehérvári püspök, Statileo János,
helyettese a kolozsvári plébános, a
humanista meggyőződésű Wolp-
hard Adorján lett. 

Honterus és a brassói tanács ezt
az alkalmat használta ki, hogy a re-
formációt Brassó környékén is
megerősítse. Novemberben össze-
hívták a barcasági papokat, ahol az
evangélium hirdetésére, illetve az
egyház megújítására szólították fel
a jelenlévőket, majd 1542 decembe-
rében a brassói tanács támogatásá-
val sorra látogatták a környékbeli
gyülekezeteket. Feltehetően ez alatt
a két hónap alatt történt meg a Bar-
caság reformációja is. 

A következő évben, 1543-ban
Honterus újabb reformátori iratot
adott ki Reformatio Coronensis ac
totius Barcensis provinciae cím
alatt. Ez a munkája az erdélyi refor-
máció első programszerű irata,
amelyben részletezi az istentisztelet
megújításának szükségességét, a
korábbi évben végzett egyházláto-
gatás tapasztalatait, valamint fel-
hívja a lelkészek figyelmét az igaz
hit megtartásának fontosságára. 

Honterus János jelentőségét nem
kell külön kihangsúlyozni. Ő volt
az erdélyi szászok első reformátora,
akinek tevékenysége kihatott a
Brassó környéki magyar települé-
sekre is. A barcasági magyar gyüle-
kezetek mellett Honterus
reformátori tevékenységének kö-
szönhetően ismerhette meg a refor-
mációt Háromszék is. A brassói
reformátor sikeressége azonban
nemcsak a megtisztított igehirdetés-
nek tudható be. Idejekorán felis-
merte azt, hogy a reformáció csak
akkor lehet teljes és széleskörűen
elfogadott, ha a reformátorok teoló-
giáját nyomtatásban is hozzáférhe-
tővé teszi. Ezért alapította a
nyomdát, ahol nemcsak teológiai
műveket adtak ki, hanem számos,
az iskolai oktatásban nélkülözhetet-
len tankönyv jellegű mű is megje-
lent. Példáját a későbbiekben
mások is követték. 1549-ben bekö-
vetkezett halála után egykori mun-
katársa, Hoffgreff György szász
teológus Kolozsvárra költözött,
ahol a kolozsvári reformáció „aty-
jával”, Heltai Gáspárral együtt kö-
zösen nyomdát alapított. A
kolozsvári nyomda, Honterus
nyomdájához hasonlóan, reformá-
tori jellegű művek és tankönyvek
kiadásával írta be a nevét a magyar
művelődéstörténetbe. 

Az oldalt szerkesztette:
Ötvös József
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JOHANNES HONTERUS szobrát születésének 400. évfordulóján 1898-ban állították fel Brassóban, a szász evangélikus főtemplom (Fekete-
templom) déli-nyugati tornyának déli homlokzata előtt. A bronzszobor a berlini szobrász   Harro Magnussen alkotása. A reformátor jobb
kezével a róla elnevezett iskolára mutat, bal kezében a reformációról szóló könyvét tartja. 

Dr. Kolumbán Vilmos 
teológiai professzor

500 éves a reformáció
Johannes Honterus és Brassó reformációja



A betörések megelőzése érdekében a
megyei rendőr-felügyelőség emlékez-
tet azokra a tanácsokra, amelyek be-
tartásával városon és vidéken
egyaránt elkerülhetők a kellemetlen
események. 

– Mielőtt ajtót nyitnának, minden esetben
érdemes kilesni, erre a gyermekeket is ösztö-
nözni kell. Ugyanakkor hasznos lehet a be-
lülről rögzített biztonsági lánc is hívatlan,
erőszakos behatolók ellen. 

– A bejárati ajtót tartsák zárva akkor is, ha
otthon tartózkodnak! A besurranó tolvaj hal-
kan kopog, nyitja is az ajtót, és másodpercek
alatt acióba lép.

– A portékát kínáló vagy vásárlási szándék
ürügyével kopogtató idegeneket semmiképp
ne engedjék be otthonukba.

– Ne tartsanak lakásukban jelentősebb
pénzösszeget, amennyiben mégis ezt tennék,
ne hangoztassák, de a terveiket se osszák meg
másokkal. Megtörténhet, hogy a gyermekeik
baráti köréből kerül ki az a személy, aki egy
betöréshez kiszemeli az áldozatokat.

– Használják észszerűen a kaputelefont!
Ellenkező esetben megtörténhet, hogy épp
tolvajnak nyitnak ajtót.

– Ha elveszítették a lakáskulcsukat vagy
lakást cseréltek, azonnal zárat kell cserélni. A
lépcsőházban ténfergő idegenektől érdemes
megkérdezni, hogy kit keresnek, ezzel elbá-
tortalaníthatók a lehetséges betörők. Ameny-
nyiben gyanús idegenek csomagokkal
távoznak a lépcsőházból, azonnal jelenteni
kell a rendőrségnek. A siker érdekében minél
több ismertetőjegyet kell megjegyezni,
amennyiben járműbe pakolnak, annak színét,
márkáját és rendszámát is feljegyezni.

– Ne védelmezzék a bűnözőket hallgatás-
sal és közömbösséggel!

Bizonyos esetekben egyszerű cselekedetek-
kel vagy magatartással elkerülhetők a betö-
rések:

– Olyan zárat szereljenek az ajtóra, amely-
nek kulcsát nehezen lehet másolni.

– Két biztonsági zár párhuzamos haszná-
latával megnő annak az esélye, hogy a plusz-
munka miatt a betörő elbátortalanodik. A fém
bejárati ajtóknál a csavarkötéssel és besüly-
lyesztéssel szerelt zsanérok a legbiztosabbak.

– Ajánlott riasztórendszert szereltetni és
őrző-védő céggel szerződést kötni, a családi

ház vagy tömbház kör-
nyékét videomegfi-
gyelő rendszerrel
ellátni.

Hasznos tanácsként
az elektronikai gépek
szériaszámának fel-
jegyzését vagy eredeti
okiratainak megőrzését,
az ékszerek vagy érté-
kes festmények, műtár-
gyak lefényképezését
ajánlják annak érdeké-
ben, hogy a visszaszer-
zett értéktárgyakat
könnyebben lehessen
azonosítani. A lakás és

az értéktárgyak biztosítása révén a kár értékét
a biztosító megtérítheti.

A vidéki élet sem mentesít a betörésektől
– Ne fogadjanak be udvarukba kereske-

dőknek tűnő idegeneket, akik portékáikat
árulják, de olyanokat sem, akik bármilyen
munkálat elvégzésére ajánlják fel szolgálatu-
kat. Sok esetben a cél az, hogy feltérképez-
zék, milyen javakat tulajdoníthatnak el a
gazdaságból.

– Ha bármilyen céllal idegeneket fogadnak
be otthonukba, az értéktárgyaik rejtekhelyét
tartsák titokban.

– Amennyiben más településről érkező
idegeneket alkalmaznak háztáji gazdasá-
gukba, értesítsék erről a helyi rendőrt is.
Ajtót, ablakot zárni kell, a kulcsot azonban
ne hagyják olyan helyen, ahol bárki megta-
lálhatja. Ne tartsanak nagyobb pénzösszeget
a házukban. 

– Ne hivalkodjanak nyereségükkel, sok-
szor épp ezzel vonzhatják a tolvajokat. Fi-
gyelmet érdemelnek az ivócimborák is,
akikből sok esetben kerülnek ki a tolvajok.
Vidéken nem utolsó szempont a jó házőrző
kutya, amely valóságos kincs lehet az udva-
ron. A falu vagy község biztonságához annak
felelősségteljes lakói is hozzájárulhatnak – áll
a rendőrségi közleményben. (sz.p.p.)

A címet olvasva akár elírásnak is
gondolhatnánk, az átlagember
ugyanis szentül meg van győ-
ződve, hogy Romániában egy tit-
kosszolgálat van, és abból ez az
egy is untig elég, hiszen a kommu-
nista diktatúra politikai rendőrsége,
a rossz emlékű Securitate –
„szeku” a diktatúra egyik nagyon
hatékony eszköze volt annak fenn-
tartása érdekében, és számtalan
ember életének megnyomorítása –
és más is – száradt a lelkén. A be-
szervezett besúgók számarányát te-
kintve pedig elmondhatjuk, hogy
ha másban nem is, de ebben Romá-
nia világklasszis volt. A volt Secu-
ritate utódjának, a SRI-nek
(Serviciul Român de Informaţii) –
Román Hírszerző Szolgálat – külö-
nös aktualitása van számunkra,
marosvásárhelyiek számára,
ugyanis ezt a forradalom után, töb-
bek között, pont azzal az indokkal
alapították és szervezték újra, hogy
a marosvásárhelyi márciusi esemé-
nyek is szükségessé tették a szer-
vezet újraalakítását.

Amint azonban az anyag beve-
zetőjében is jeleztük, Romániában
több titkos hírszerző vagy nem
nyilvános tevékenységet végző
szolgálat és igazgatóság van. A már
említett Román Hírszerző Szolgá-
lat (SRI) mellett létezik még a Kül-
ügyi Hírszerző Szolgálat (SIE –
Serviciul de Informaţii Externe), a
kormányzati Őrző és Védő Szolgá-
lat (Serviciul de Pază şi Protecţie –
SPP), a Speciális Távközlési Szol-
gálat (Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale – STS), a Honvédelmi
Hírszerző Igazgatóság (Direcţia
Generală de Informaţii a Apărării –
DGIA), a rendőrség Különleges
Ügyek Osztálya (Direcţia de Ope-
raţiuni Speciale), az Államtitkok
Nemzeti Hivatala (Oficiul Regist-
rului Naţional al Informaţiilor Sec-
rete de Stat – ORNISS), valamint a
múltban és a jelenben is ellentmon-
dásos megítélésű Belső Védelmi és
Információs Osztály (Departamen-
tul de Informaţii şi Protecţie In-
ternă – DIPI). Ez utóbbit a
működését és vezetőit ért, Gabriel
Oprea volt belügyminiszterhez is
kötődő botrányok miatt ez év októ-

berében és novemberében a Cio-
loş-kormány radikálisan átalakí-
totta, új elnevezése Belső Védelmi
Egység, átszervezése pedig jelen-
leg is folyamatban van. Ez az osz-
tály a régi „2 és egynegyed” (0215)
katonai egység átgyúrt utódja,
amelynek a forradalom utáni tevé-
kenységét is számos bírálat és vád
érte (mint például a bányászjárás, a
márciusi események megszervezé-
sében vállalt rész, törvénytelen
megfigyelések és lehallgatások,
politikusok és újságírók megfigye-
lése, a Román Hírszerző Szolgálat
feladatainak átfedése), ezért 1998-
ban meg is szüntették a „2 és 1/4”
osztályt, átszervezve más egysé-
gekké.

A következőkben mindegyik tit-
kosszolgálati szervről részleteseb-
ben beszélünk. Az első a sorban a
már emlegetett SRI – a Román Hír-
szerző Szolgálat, amely azonban,
amint a fenti felvezetőből kiderült,
nem is a „legrosszabb”, sőt az
egyik legátláthatóbb tevékenységű
intézmény – ha lehet egyáltalán át-
láthatóságról beszélni egy tit-
kosszolgálat esetében. A román
állam történetében mindig is létez-
tek titkos hírszerző szolgálatok,
amelyek többé-kevésbé elődjei
voltak a mai SRI-nek, így például
már 1865-ben, francia mintára lét-
rehoztak egy katonai információkat
gyűjtő osztályt. A hírszerző szolgá-
lat virágkorát viszont a kommuniz-
mus ideje alatt élte, az akkor
létrehozott Securitatét nem kell be-
mutatni. A ’89-es forradalom után,
az akkori Nemzeti Megmentési
Front 1989. december 30-án felosz-
latta a Securitatét, majd 1990. már-
cius 26-án a 181-es sz. dekrétummal
létrehozták a Román Hírszerző
Szolgálatot. 1991. július 29-én az
51-es törvénnyel megállapították
Románia nemzetbiztonsági stratégi-
áját és prioritásait, valamint létre-
hoztak több más titkosszolgálatot,
köztük a Külügyi Hírszolgálatot –
SIE és a kormányzati Őrző és Védő
Szolgálatot (Serviciul de Pază şi
Protecţie – SPP), valamint más,
nem önálló, hanem a minisztériu-
mokba osztályokként integrált
szerveket. A hírszerző és biztonsági
szervek tevékenységét a Legfel-
sőbb Védelmi Tanács (Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării) koor-
dinálja. A Román Hírszerző Szol-

gálat működési szabályzatát 2001-
ben modernizálták. Jelenleg a szol-
gálatot Eduard Hellvig miniszteri
rangú igazgató vezeti, akit egy ka-
tonai ranggal rendelkező helyettes,
valamint több aligazgató segít
munkájában.

A Román Hírszerző Szolgálat
feladatai közé tartozik azon infor-
mációk gyűjtése, elemzése és fel-
használása, amelyek Románia
nemzetbiztonságát veszélyeztetik.
Ugyanakkor kötelessége az állam-
titok védelme és azon információk
kiszivárogtatásának megakadályo-
zása, amelyek törvény szerint titko-
sak (pl. hadászati információk). A
Legfelsőbb Védelmi Tanács kéré-
sére a szolgálat terroristaellenes vé-
delmet nyújt romániai vagy
külföldi állami tisztviselők vagy
más személyek számára akkor,
amikor ezeket ilyen természetű fe-
nyegetés éri. A szolgálat egy másik
törvényes kötelezettsége a törvény-
telen hírszerző felszerelések gyár-
tásának és felhasználásának
megakadályozása. A szolgálat nem
nyomozóhatóság, tehát nem nyo-
mozhat, nem vehet őrizetbe senkit
és nincsenek előzetes letartózta-
tásra kialakított helyiségei sem.

A SRI a tevékenysége során
szerzett információkat az 1991/51.
sz. törvény szerint a következő in-
tézményekkel és szervekkel közöl-
heti: Románia elnöke, a szenátus
elnöke, a képviselőház elnöke, a
parlament biztonsági bizottságának
az elnöke, a miniszterelnök, mi-
niszterek és miniszteri igazgatósá-
gok vezetői. Ugyanakkor az
információk közölhetők a prefek-
tusokkal, Bukarest polgármesteré-
vel, valamint a megyei tanácsok
elnökeivel. Amennyiben ezek az
információk bűncselekményekre
vonatkoznak, a SRI-nek köteles-
sége értesíteni a nyomozóhatósá-
gokat. 

Nagyon fontos megjegyezni,
hagy a SRI önálló állami bizton-
sági szerv, nincs semmilyen mi-
nisztériumnak alárendelve, tehát
elviekben politikailag független és
közvetlen parlamenti ellenőrzés
alatt áll, amely a szolgálat igazga-
tóját nevezi ki államfői javaslatra,
és bizottságain keresztül elszámol-
tathatja a szolgálatot. 

(Folytatjuk)

A romániai titkosszolgálatokról
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Singer varrógépes „műtárgykereskedők” a megyében

Újra akcióban a csalók 
Maros megyében újra „ügy-
ködnek” a Singer varrógépet
vásárló csalók, melynek nyo-
mán az áldozatokat jókora
pénzösszegektől fosztják
meg. A Maros Megyei Rendőr-
felügyelőség felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy a hasonló
hirdetésekre egyáltalán ne
reagáljanak. 

A csalóknak minősít-
hető személyek újságban,
villanyoszlopokon, lép-
csőházakban vagy falraga-
szon hirdetik, hogy régi
Singer varrógépeket vásá-
rolnak, a varrógépek da-
rabjáért 25.000 – 48.000
eurót és helyben fizetést
ígérnek. A hirdetőkkel
való telefonbeszélgetés
nyomán azonban általában
kiderül, hogy a nagy ösz-
szeg megszerzését annak a feltéte-
léhez kötik, hogy egy adott gyártási
szériából egyszerre két gépet ajánl-
janak fel. A magukat műgyűjtők-
nek, múzeumképviselőknek kiadó

csalók arra biztatják azokat, akik a
hirdetésükre reagálnak, hogy még
egy azonos szériaszámú varrógépet
vásároljanak meg, ennek érdekében
az üzletkötésben is segítenek, ösz-
szehozzák egy másik „varrógép-tu-
lajdonossal”, aki valójában a társuk.
És ebben áll a csalás. 

Miután a megkárosított személy
megvásárolja a beépített személy

megfelelő szériaszámú varrógépét,
a csalók nyomtalanul eltűnnek, a
megkárosított pedig marad a két
varrógéppel és az anyagi kárral.
(sz.p.)

Egyházi célú támogatás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő felhívja a jogosultak (egyházak, egyházi intéz-
mények, nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személyek és egyéb
egyházi szervezetek) figyelmét arra a támogatási felhívásra, melynek ke-
retében egyedi támogatási igény nyújtható be az alábbi két előirányzat
valamelyikére:

• egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támoga-
tására 

• egyházi épített örökség védelmére és egyéb beruházások támogatá-
sára

A támogatás igénybevételére jogosultak köre: 
– Egyházi jogi személyek
– Határon túli magyar ajkú jogi személyek. 
Az igények elbírálása során előnyt jelent a befejezés előtt álló beruházás, il-

letve a felettes egyházi szerv ajánlása. A támogatási kérelmek benyújtásának
határideje: 2016. december 21. A felhívás és mellékletei az alábbi honlapon ta-
nulmányozhatók: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/egyhazi_tamogatasok5/ 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Illusztráció

A betörések megelőzése



Sérültekkel és porig rombolt ön-
bizalommal tért haza Lisszabon-
ból, az UEFA-kupa elitköréről a
Marosvásárhelyi City’us, és ennek
a belföldi bajnokságban is meglett
a következménye. A hétvégén a
marosvásárhelyi együttes elszen-
vedte a harmadik vereségét, azon-
ban míg az előző kettő nagy
küzdelem után csúszott be, Călă-
raşi-on a házigazdák sima győzel-
met arattak egy demoralizált,
szétesett gárda ellen. „A tavalyi
bajnok árnyéka ellen” – ahogy a
szövetség honlapja fogalmaz. A
Dunărea Călăraşi 6-2 (5-2) arány-
ban múlta felül a marosvásárhelyi
együttest.

Tény, hogy Călăraşi-on roppant
nehéz nyerni, a műanyag borítású
csarnok a legtöbb vendégcsapat-
nak nem kedvez, kikapott itt Te-

mesvár és Déva is, azon kívül
pedig a helyi keret is jó képességű
játékosokból áll, mint Marian Şo-

târcă edző-játékos, vagy a City’us
volt tagja, Răzvan Radu.

A házigazdák már az 3. és 4.
percekben eredményesek voltak, a
City’us a 9. percben még szépített,
aztán 3-1 után még egyszer beta-
lált, de szünetben már 5-2-re veze-
tett a Dunărea, amely a végéig még
egy góllal növelte az előnyét.

A gólokat Plugaru (2), Radu (2),
Vârlan és Ţipău (öngól), illetve
Duque és Ţipău szerezték.

A City’us legközelebb pénteken
18.30 órai kezdettel a Kolozsvári
Clujanát fogadja hazai pályán, és
nincs kizárva, hogy a Kézdivásár-
hely elleni elmaradt mérkőzését is
bepótolja néhány nappal később. A
program szerint az idén nem lenne
több találkozó, azonban két elma-
radt mérkőzéssel még adós a ma-
rosvásárhelyi csapat: a Temesvári
Informatica elleni odavágóval, és a
Dévai Autobergamo elleni vissza-
vágóval. Ezeknek a találkozóknak
az időpontjáról azonban még nem
sikerült kiegyezni az ellenfelekkel
és a szövetséggel.

A pályán kívül folytatódott szom-
bat délután a Brassói FC és Sepsi
OSK 2. ligás labdarúgó-mérkőzés.
A döntetlenre végződött mérkőzés
lefújása után a brassóiak keresték az
„összecsapás” lehetőségét a mint-
egy 500 fős háromszéki szurkolótá-
bor tagjaival, és csendőrségi
közbelépésre volt szükség, hogy a
vendégeknek ne essen bántódásuk.

Az OSK egyik drukkere a Ma-
szolnak elmesélte, a mérkőzés után
a stadionhoz közeli parkolóba, az
autóbuszaikhoz igyekeztek, és a
brassóiak utánuk mentek. „Néhá-
nyan közülük befutottak közénk,
hogy sálat lopjanak, vagy megüssék
valamelyikünket. A csendőrök egy
brassóit elvezettek, majd el is en-
gedték” – idézte fel a történteket az
internetes újság a szemtanú beszá-
molója alapján.

A sepsiszentgyörgyi szurkoló el-
mondta, a brassóiaknak végül sike-
rült szerezniük egy „trófeát”, egy
kommandói mozgássérült drukker-
nek lopták el az OSK-sálját. „Be-

nyúltak a számára átalakított gépko-
csi ablakán, és leszedték a nyakáról
a sálat” – mesélte a férfi.

A Maszol arról számolt be, hogy
a mérkőzés alatt a brassóiak kibon-
tottak egy óriási trikolórt a lelátó-
kon, a szünetben pedig hógolyóval
dobálták a háromszékieket. Nem hi-
ányoztak a „Kifelé a magyarokkal
az országból!” skandálások sem. Az
OSK drukkerei ezekre tapssal és
„bravó!” kiáltássokkal reagáltak. A
parkoló fele menet több száz torok-
ból elhangzott a „Ria, ria, Hungá-
ria!” skandálás is.

A mérkőzésen amúgy a vendégek
voltak a jobbak, a Pro Sport című
lap tudósítója szerint a ranglista má-
sodik helyén álló házigazdák kife-
jezetten szerencsésnek tekinthetik
magukat, hogy otthon tudtak tartani
egy pontot. A háromszéki csapat je-
lenleg negyedik a tabellán, a bras-
sóiak másodikok, és igazán
fájlalhatják, hogy nem sikerült nyer-
niük, mert négypontos hátrányban
maradtak az éllovashoz képest.
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Hangos a sepsiszentgyörgyi szurkolótábor, a csapat pedig köszöni: a tabellán negyedik az
OSK. Nem csoda, hogy nehezen nyelik le a román szurkolók, hogy immár egy másik székely-
földi csapat is helyet követel magának a hazai foci élvonalában

Eredményjelző
* 19. forduló: Târgovişte – Arad 0-3, Brassó – Afumaţi 2-0;
* 20. forduló: Mioveni – Bukaresti Juventus 1-0, Resicabánya – Szat-

márnémeti Olimpia 4-0, Brăila – Călăraşi 2-1, Suceava – Tatrang 4-1, Râm-
nicu Vâlcea – Arad 0-1, Clinceni – Nagyváradi Luceafărul 1-3, Brassó –
Sepsiszentgyörgy 1-1, Târgovişte – Temesvári Politehnica ASU 2-0.

Tabella

1. Juventus 18 13 3 2 32-6 42
2. Brassó 18 11 5 2 30-15 38
3. Arad 18 11 3 4 32-21 36
4. Sepsiszentgyörgy 18 10 5 3 30-16 35
5. Szatmárnémeti 18 10 4 4 28-16 34
6. Mioveni 18 10 4 4 23-12 34
7. Târgovişte 18 9 2 7 25-19 29
8. Suceava 18 8 2 8 32-34 26
9. Luceafărul 18 8 1 9 20-18 25
10. Afumaţi 17 7 3 7 22-19 24
11. Brăila 18 7 2 9 17-24 23
12. Clinceni 18 6 3 9 28-37 21
13. Călăraşi 18 5 5 8 19-26 20
14. Râmnicu Vâlcea 18 4 6 8 16-20 18
15. Politehnica ASU 18 4 4 10 21-34 16
16. Tatrang 18 2 5 11 16-34 11
17. Baloteşti 17 2 4 11 16-34 10
18. Resicabánya 18 3 1 14 18-40 10

Ranglista
1. Déva 10 8 1 1 64-19 25
2. Székelyudvarhely 10 7 1 2 62-35 22
3. Galac 10 7 1 2 38-23 22
4. Călăraşi 10 7 0 3 35-23 21
5. Temesvár 9 6 1 2 51-16 19
6. City’us 8 4 2 2 32-30 14
7. Jászvásár 10 3 2 5 37-36 11
8. Sepsiszentgyörgy 10 3 1 6 33-47 10
9. Resicabánya 10 2 1 7 24-52 7
10. Kolozsvár 10 1 0 9 14-61 3
11. Kézdivásárhely 9 0 0 9 15-63 0

1-1-ig bírta a magyar futsalválogatott 
az Európa-bajnok ellen

A magyar futsalválogatott 5-1-re kikapott az Európa-bajnok spa-
nyol csapattól a Nyíregyházán rendezett barátságos mérkőzésen,
hétfőn. A magyarok becsületgólját Klacsák Bence szerezte az első
félidő közepén. A világranglistán második helyezett, kétszeres
világ- és hétszeres Európa-bajnok spanyol válogatottal tegnap este
ismét megmérkőzött a magyar csapat, ugyancsak Nyíregyházán.

A 3. ligás labdarúgó-bajnokság I.
csoportjának őszi bajnoka a Csíksze-
redai FK. Ugyan a székelyföldi
együttes elvesztette a Ştiinţa Miros-
lava elleni utolsó mérkőzését, azon-
ban ezzel együtt is meg tudta tartani
a tabella első helyét – ami lényegesen
több, mint amit a bajnoki rajtkor
célul kitűztek, hangsúlyozta a klub
honlapján megjelent nyilatkozatában
Lengyel Roland vezetőedző.

„Az elvárásoknak teljes mértékben
megfeleltünk, hiszen az idény kezde-
tén az volt a célunk, hogy az első
helytől lőtávolban, azaz legtöbb
három-négy pontra legyünk, és télen
megerősítve a csapatot megpróbáljuk
megnyerni a bajnokságot. Ehhez ké-
pest három ponttal mi vezetjük a táb-
lázatot, tehát sikeres őszt tudhatunk
magunk mögött. Pár igazolást eszkö-
zölni kell, és akkor meglehet az áhí-
tott feljutás. Mindenképp a
támadószekcióba igazolnék, ugyanis
nagyon kell még egy csatár. Nagyon
kevés emberrel, gyakorlatilag 12 já-
tékossal játszottuk végig az őszi sze-
zont, csoda, hogy így le tudtuk hozni
az idényt. Szerencsés ősz volt, mert
a sérüléshullám is elkerült minket” –
mondta a Csíkszeredai FK vezetőed-
zője.

A 15. forduló eredményei: Rm.
Sărat – Lieşti 2-0, Bákói Aerostar –
Barcarozsnyó 3-1, Roman – Valea
Mărului 4-3, Vaslui – Székelyudvar-
hely 3-0, Paşcani – Szászhermány 
0-1, Bákói SC – Galaci Metalosport
2-2, Miroslava – Csíkszereda 2-1. 

A feljutást célozza a Csíkszeredai FK

Már a brassói szurkolók is
bozgoroznakBálint Zsombor

City’us: Megfizették a lisszaboni vámot

A szakvezetés próbálta felrázni a marosvásárhelyi fiúkat, de nem sikerült.
Fotó: Nagy Tibor (archív)

Az I. csoport végeredménye

1. Csíkszereda 14 10 3 1 31-8 33
2. Szászhermány 14 9 3 2 30-9 30
3. Vaslui 14 9 2 3 35-14 29
4. Miroslava 14 9 1 4 28-17 28
5. Roman 14 8 1 5 25-23 25
6. Râmnicu Sărat 14 7 2 5 21-15 23
7. Lieşti 14 7 2 5 19-15 23
8. Aerostar 14 6 4 4 22-15 22
9. Metalosport 14 5 3 6 13-19 18
10. Valea Mărului 14 4 1 9 22-42 13
11. Barcarozsnyó 14 3 3 8 14-20 12
12. Paşcani 14 3 1 10 19-37 10
13. Chişcani 14 2 2 10 9-27 8
14. Székelyudvarhely14 2 2 10 13-39 8
15. Bákói SC 14 4 4 6 26-27 14

Kapuzárás a 3. liga V. csoportjában is
Csak a Radnóti SK örülhetett a sikernek a 3. ligás labdarúgó-bajnokság V. csoportjának Maros megyei

csapatai közül, miután a megyei rivális Szászrégeni Avântult gólgazdag mérkőzésen intézte el a hőerőmű
városának csapata. A Marosvásárhelyi ASA csikócsapata vereséggel zárta az évet, hazai környezetben
maradt alul az együttes a zilahiakkal szemben, és kérdés, mi lesz számukra a folytatás, ha kimondják a
klub csődjét.

Eredmények, 15. forduló: Marosvásárhelyi ASA II – Zilah 1-2, Kolozsvári Sănătatea – Nagyszeben
0-2, Nemeszsuk – Pusztadaróc 6-1, Fugyivásárhely – Dés 4-0, Kudzsir – Sülelmed 7-0, Lénárdfalva –
Medgyesi Gaz Metan II 3-0, Radnót – Szászrégeni Avântul 5-1.

A Siletina Impex Kft, 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

Társulás –  
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRI  állások betöltésére:
Követelmények: 
– érvényes  taxisengedély 
– legalább két év tapasztalat
Amit ajánlunk: 
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlással  a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon
nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meg-
hallgatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es
telefonszámon.

Ranglista, 3. liga, V. csoport
1. Nagyszeben 14 11 1 2 32-17 34
2. Lénárdfalva 14 9 3 2 27-13 30
3. Zilah 14 9 2 3 23-11 29
4. Sănătatea 14 8 3 3 23-12 27
5. Kudzsir 14 8 2 4 33-13 26
6. Gaz Metan II 14 7 3 4 29-22 24
7. Nemeszsuk 14 7 2 5 25-19 23
8. Sülelmed 14 6 3 5 27-27 21
9. Dés 14 4 7 3 20-15 19
10. Avântul 14 6 1 7 18-19 19
11. Radnót 14 4 1 9 25-36 13
12. ASA II 14 4 1 9 18-30 13
13. Fugyivásárhely 14 2 2 10 14-26 8
14. Beszterce 14 2 2 10 13-42 8
15. Pusztadaróc 14 1 1 12 12-37 4



ADÁSVÉTEL

ELADÓK szőrmesapkák. Szűcs-
munkát vállalok. Tel. 0740-892-267,
0365/409-634. (57734-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-641-927.
(57798)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(57798)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(57798)

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-
ös telefonszámon. (58998-I)

ELADÓ pianínó. Tel. 0740-527-
205. (57837-I)

ELADÓK gabonával tartott hús-
disznók. Tel. 0727-335-284.
(57891-I)

ELADÓK 140-220 kg közötti hús-
disznók. Tel. 0754-895-544,
0265/323-361. (57906)

LAKÁS

ELADÓ lakás: 2 szoba, konyha
központban, közös udvaron. Tel.
0743-870-554, 0365/409-634.
(57734-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kusztos Lívia névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (57899)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798) 

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57854)

ALKALMAZUNK hegesztőt és la-
katost. Tel. 0766-519-187. 
(18297-I)

FESTÉST, mázolást, parkettezést,
csemperakást, gipszkartonszerelést
vállalunk. Tel. 0741-762-701. (18289)

BECSÜLETES, megbízható, főzni tudó
házvezetőnőt keresek budapesti
lakásomra. Teljes ellátás (szállás, koszt)
biztosítva a fizetés mellett. Tel. 00-36-70-
360-3269. (57896)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok hasz-
nált hűtőket garanciával. Tel. 0722-
846-011, 0365/801-517. (57900)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk de-
cember 7-én szeretett bá-
tyánkra, az oláhdellői
születésű BALÁZSI SÁNDOR
marosvásárhelyi lakosra halá-
lának 8. évfordulóján. Örökké
bánatos testvérei: Kati, Iluska
és Rozika családjukkal együtt.
Nyugodjál békében, drága
bátyánk! (57892)

Fájó szívvel emlékezünk a
backamadarasi születésű
DÉZSI PIROSKA volt vámos-
gálfalvi lakosra, akit 5 éve
ragadott el szerettei köréből a
kegyetlen halál. Áldott, szép
emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Bánatos szívű
szülei, két leánya, férje, veje,
unokája, testvérei család-
jukkal és nagymamája.
(57897)

Fájó szívvel emlékezünk
november 30-ára, a szeretett
édesanyára, nagymamára,
dédimamára, anyósra, ro-
konra, szomszédra, özv.
KILYÉN MÓZESNÉRE szüle-
tett KILYÉN IRÉN halálának 6.
évfordulóján. Drága emlékét
szívünkben őrizzük. Nyugal-
ma legyen csendes! Fia, Berci
és felesége, Ibolya. (57898)

Fájó szívvel emlékezünk
ALBERT ERZSÉBETRE, aki
húsz éve, hogy nincs már
közöttünk. Fogadott gyerekei:
Rózsa, Csaba, unokái: Orsi és
Timi. (57901-I)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a
virágon, csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet. Az
emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, azt nem
feledjük el. Csak az idő múlik,
feledni nem lehet, szívünkben
örökké őrizzük emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
december 7-én a drága jó
férjre, szerető édesapára és
nagyapára, BALÁZSI SÁNDORRA
halálának 8. évfordulóján.
Emlékét szívében őrzi fele-
sége, Jutka, lánya, Andrea, fia,
Attila, menye, Jutka, unokái:
Kamilla és Adrienn. (-)  

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy munkatársunk, 
dr. SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ 
egykori egyetemi tanársegéd

és infektológus főorvos 
életének 74. évében távozott az
élők sorából. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
A Marosvásárhelyi 1-es Számú

Infektológiai Klinika 
munkaközössége. (57889-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama, anyós,
rokon, 

özvegy VICHA MÁRIA 
életének 77. évében, 2016. de-
cember  5-én, rövid szenvedés
után csendesen megpihent. Te-
metése 2016. december 8-án 13
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyermekei: Béla és Ottó, 
menyei: Jutka és Ibi, valamint

unokái. (57905-I)

Az 50 éves házassági évforduló
szép megünneplése után egye-
dül, szenvedésben hagytál. Túl
korán és váratlanul mentél el az
örökkévalóságba.
Fájdalommal a lelkemben és
összetört szívvel válok el tőled,
Puiu, drágám, 

KÁDÁR IOAN 
(78 éves). Temetése 2016. de-
cember 7-én, szerdán 15 órakor
lesz a remeteszegi városi teme-
tőben. 

Felesége, Ileana Kádár. 
(57910-I)

Megtanítottál minket a család
szeretetére, megtanítottál min-
ket arra, hogy harcoljunk az
életben, és íme most váratlanul
feladtad az életért folytatott har-
cot, és mindnyájunkat itt hagy-
tál szomorúan és
vigasztalhatatlanul. Nyugodj
békében, kedves, jó lélek, 

KÁDÁR IOAN 
szeretett édesapa és após, kü-
lönleges nagyapa. 

Az örökké vigasztalhatatlan
Cristian Kádár és családja.

(57910-I)

Mély fájdalommal tudatom,
hogy 2016. december 5-én el-
hunyt szeretett férjem, 

dr. VĂMEANU RADU. 
Temetése 2016. december 9-én
13 órakor lesz a marosszent-
györgyi temetőben. Nyugodjon
békében! 

Felesége, Vămeanu Márta.
(57919-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Kívánunk őszinte együtt-
érzéssel vigasztalódást Márta
doktornőnek szeretett férje,
VĂMEANU RADU elveszté-
sekor. Pihenése legyen
nyugodt! Beáta és családja.
(57912)

Őszinte részvétünk dr.
Vămeanu Gyulafalvi Mártának
szeretett FÉRJE elhunyta
alkalmából. 1966-ban végzett
orvos- és gyógyszerész-
kollégái. (57917-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága férjem,
KOVÁCS ISTVÁN temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
együtt éreztek. A gyászoló
család. (57904-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST és
MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680. 
(18259-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT
és KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (18294)
MAROSSZENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEMEZMEGMUN-
KÁLÓ ÜZEMBE alkalmazunk argon WIG/TIG (AWI) HEGESZ-
TŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint tapasztalattal
és targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST. Érdeklődni
a 0728-328-881-es telefonszámon 9-től 17 óráig. Várjuk önéletrajzát
a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59077)
A KREATÍV KIADÓ sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@kreativki-
ado.ro e-mail-címre várjuk. (59075)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT,
SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT, KAR-
BANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)
A marosvásárhelyi ATLAS COMPANY cég alkalmaz ÉPÍTŐMÉR-
NÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT. Tel. 0265/312-923. (59076)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FI-
ATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet.
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlatA Marosvásárhelyi 
Regionális Vérközpont

– Molter Károly utca 2. szám – 
versenyvizsgát hirdet 

egy közgazdászi (IA) állás betöltésére 
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• kérvény
• személyazonossági igazolvány, házasságlevél (esetenként) máso-

lata
• a végzettséget igazoló diplomák (közgazdászi licencvizsga) má-

solata
• munkakönyv vagy a régiséget igazoló bizonyítvány (másolat)
• büntetlenségi bizonylat
• orvosi igazolás az egészségi állapotról
• önéletrajz
A végzettséget igazoló diplomát eredetiben is be kell mutatni.
Követelmény: felsőfokú gazdasági végzettség, hat év és hat hónap

szakmai tapasztalat.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 10., 10 óra, a vérközpont

Marosvásárhely, Molter Károly utca 2. szám alatti székhelyén. 
A sikeresen vizsgázóknak állásinterjúra kell jelentkezniük január

12-én 10 órakor. 
Eredményhirdetés után (dossziéválogatás, illetve írásbeli és állásin-

terjú) legkésőbb egy nappal lehet fellebbezni. 
A dossziékat december 30-án 14 óráig lehet benyújtani a titkársá-

gon. 
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, kapcsolattartó Pasca Sonia, tel.

0365/455-030. 
Dr. Florea Dana-Paula igazgató
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Interaktív táblák 
a marosvásárhelyi iskolásoknak

Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója
december 5-én, hétfőn jelen volt a marosvásár-
helyi Mihai Viteazu (5-ös számú) általános isko-
lában, ahol a város két IQ Board intelligens
táblát szerelt fel. Ezeknek a tábláknak a segítsé-
gével a gyerekek számára a leckék sokkal érde-
kesebbek lesznek, mivel a tanulnivalót
szórakoztató módon sajátítják el. Egyetlen
gombnyomással (klikk) a kisiskolások számos
szórakoztató játékhoz, filmhez vagy fotóhoz jut-
nak hozzá.

„Az interaktív táblák szerepe nagyon fontos,
mivel hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez. Az
idén összesen 13 intelligens táblát sikerült vásá-
rolni, jövőre pedig folytatjuk a táblák beszerzé-
sét, mert az oktatás prioritás a város számára.”

A bel- és külkapcsolatok osztály

Megnyíltak a Mikulás-műhelyek 
a marosvásárhelyi várban!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala első alkalommal nyitotta meg a Mikulás-vásárt a frissen felújított
várban. A gyermekek találkozhatnak itt a Mikulással a kicsik számára szervezett műhelyekben. A kíváncsi-
akat bevezetik a kézművesség titkaiba, képeslap-, karácsonyfadísz-készítő tanfolyamokon vehetnek részt
vagy saját játékokat készíthetnek agyagból. Első alkalommal a Mikulás hét műhelyt készített elő a B és E
épületben, ezenkívül pedig két konyhát is: mézeskalács-gyúró, -mintázó és -sütő műhelyt, és egy, a nemzet-
közi főzőtudomány művészetébe bevezető műhelyt.

Ugyancsak a várban nyitották meg A téli ünnepek
művészete című kiállítást, amelyen több mint 1.000
művészi munka látható. Festmény, grafika, fotó, iko-
nok, kerámiatárgyak, szobrok, gobelinek egy része
csupán azoknak a tárgyaknak, amelyek megcsodál-
hatók a Tímárok, a Kádárok, Szűcsök bástyájában,
a Kisbástyában, de a B és E épületben is. A Mikulás
műhelyei és a kiállítások naponta látogathatók. A vár
keddtől péntekig 10 és 17 óra, szombaton és vasár-
nap 10 és 18 óra között tart nyitva. A műhelyek azon-
ban naponta 12 órától működnek. A Mikulás -vásár
december 24-én zárul.

A bel- és külkapcsolati osztály

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

szervezésében a nagytakarítás 
2016. november 7. és december 13. között zajlik. 
A soron következő utcákból a szemételszállítás programja: 

December 12-én: Hidegvölgy, Segesvári út – a legelő és az erdő-
szél tisztítása –, Belvedere negyed, Kishegyszőlő, Hidoş Adrian,
Unomájszőlő, Bodonhegyszőlő

December 13-án: Remeteszeg és Bese környéke, Csángó, Alsó-
forduló, Lóhere, Lucerna, Len, Görgényi utca, Hősök temetője
park

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek idő-
ben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak
körüli területet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a szál-
lítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy
nappal a meghirdetett időpont előtt. A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az
ágakat külön csomóba rakják, másként nem viszik el a helyszínről.
A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hi-
vatal illetékesei. A program az időjárás, illetve objektív okok függ-
vényében módosulhat. 

Moldovan Florian mérnök, 
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel 
• 429 euró/2 fő/7 éj, 
egyszobás apartmanban

• 615 euró/5 fő/7 éj, 
kétszobás apartmanban

• 704 euró/7 fő/7 éj, 
háromszobás 
apartmanban 4.



Idősek 
szilvesztere

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal meghívja a ma-
rosvásárhelyi lakhelyű vagy
tartózkodási helyű nyugdíja-
sokat a víkendtelepi vendég-
házba, a Mihai Eminescu
Ifjúsági Házba és a Grand ven-
déglőbe december 31-én 15.30
órai kezdettel megrendezett idő-
sek szilveszterére.

Feliratkozni december 6-ától
lehet naponta 9-13 óra között a
nyugdíjasok egyesületénél, Ma-
rosvásárhelyen,  a Bolyai utca
36. szám alatt, az első emeleten,
a helyek függvényében. 

Iratkozáskor a jelentkezők-
nek be kell mutatniuk a sze-
mélyazonossági igazolványt és
a nyugdíjszelvényt. 

A részvétel ára 10 lej szemé-
lyenként. 

Értesítjük az érdekelteket,
hogy az esemény napján, de-
cember 31-én, szombaton 14
órakor a város nagyobb lakóne-
gyedeiből különbuszokat indí-
tunk, amelyek elszállítják a
résztvevőket a helyszínre. Úgy-
szintén a találkozót követően 21
órakor a buszok hazaszállítják
az időseket a lakónegyedekbe.
Szeretettel várjuk önöket!

A bel- és külkapcsolati 
osztály

Maros 
Megyei 
Prefektúra

Sajtóközlemény

Várják a kántálókat a közigazgatási palotába

A szent karácsony ünnepi hangulatában a Maros Me-
gyei Prefektusi Hivatal és a Maros Megyei Tanács ez
évben is fogadja a kántálókat december 19–23. kö-
zött a megyeházán. 

A hagyományos vendégfogadás megszervezése ér-
dekében arra kérik a jelentkezőket, hogy december
14-éig írásban jelezzék részvételi szándékukat a kö-
vetkezők szerint:

– A prefektusi hivatalban december 19., 21., 23-án
fogadják a kántálókat, bejelentkezni a földszinti
30-as irodában, illetve a 0265/266-801  vagy
0265/263-211-es telefonszám 1156-os mellékszá-
mán lehet, kapcsolattartó: Ioan Iacob.

– A Maros Megyei Tanács munkatársai december 20-
án és 22-én fogadják a kántálókat, bejelentkezni a
földszinti 19-es irodában, illetve a 0265/263-211-
es telefonszám 1287-es mellékszámán lehet, kap-
csolattartó: Simona Cioban.

Szeretettel várjuk!

Maros Megyei Prefektúra     Maros Megyei Tanács
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Fizetett hirdetés

Maros 
Megyei
Tanács


