
Új technikák, 
nemzetközi 
standardok 
Romániában hivatalosan 45 éve mű-
ködik hegyimentő szolgálat, így orszá-
gunk képviselői több mint 30 éve jelen
vannak a nemzetközi konferenciákon,
amelyeket évente más-más ország-
ban rendeznek meg.
____________2.
Történet a szobor,
árnyék a lélek
A marosvásárhelyi szobrászművész
életművének egyik legjellegzetesebb
vonása a bronz használata, kisplaszti-
káiban, térszobraiban ezen anyagba
öntve fogalmaz meg olyan gondolato-
kat, érzéseket, úgy hozza közénk az
emberi lelket és a metafizikát, aho-
gyan arra talán csak az irodalom vagy
a zene képes.
____________5.
Ellenőrzik 
a tűzvédelmi 
engedélyeket
Bár szeptember 30-án lejárt a türelmi
idő az épületek tűzvédelmi engedélyé-
nek beszerzésére, december 31-éig
abban az esetben nem bírságolnak a
tűzvédelmi engedély hiányában, ha az
engedélykérés dokumentációját ez év
szeptember 30-ig benyújtották, vagy
bármilyen olyan bizonylatot felmutat-
nak, amellyel tűzvédelmi beruházást
szándékoznak végezni. 
____________8.
Táncolt Székely-
föld – és mi is
A budapesti Hagyományok Háza er-
délyi hálózata szervezésében, a VIII.
Székelyföld Napok részeként a múlt
héten került sor a Táncoló Székelyföld
elnevezésű programsorozatra. A hat
Hargita és öt Kovászna megyei hely-
szín mellé hat Maros megyei település
is felsorakozott. ____________10.

A Gyulakutáról Szováta irányába vezető
országút mellett tizennyolc ár területen
nyolc melegházban foglalkoznak virág-
termesztéssel. Kísérleti jelleggel olyan
beruházást is eszközöltek, amellyel
maguk állítják elő a fűtéshez szükséges
tüzelőanyagot, a szalmabrikettet. 

Magyari Ildikó és férje, Sándor tíz éve fog-
lalkozik virágtermesztéssel, reményeik szerint
a családi vállalkozást gyermekeik folytatják
majd. 

A Gyulakutáról Havadtő felé vezető országút
melletti ingatlan tizennyolc áras területén lévő
melegházakban egész évben virágokat nevelnek
és értékesítenek, a magvak és palánták holland
termékek. Februárban a cikláment értékesítik,

majd következnek az egynyári növények – ár-
vácska, boglárka, büdöske stb. –, valamint a
dísznövények – muskátli, petúnia, szulfínia,
korai krizantém és krizantém. Ottjártunkkor a
bordó, sárga, fehér színekben pompázó asztali
virágmező mellett találtuk az anyát és fiát,
amint a közelgő halottak napi krizantémokat
ápolták, a csepegtetőrendszert a házigazda 

Csődközelben
Olvasom, hogy az egyik moldovai polgármester beje-

lentette: bezárja a „bótot”. Vagyis lakatot tesz a polgár-
mesteri hivatal ajtajára, hazaküldi az alkalmazottakat, ha
nem kap sürgősen pénzt a bérek és a fenntartási költségek
törlesztésére. Szerinte sem a bérekre, sem fenntartásra
nincs pénze a hivatalnak, holott legalább egymillió lejre
lenne szüksége az önkormányzatnak, hogy az év végéig fe-
dezni tudják az említett kiadásokat. A csődszéli helyzetben
levő település Botoşani megye legkisebb községe, 1.400
lakosa van. 

Azután jutottak ebbe a helyzetbe, hogy szeptemberben
kifizették a megemelt béreket. Nem a költségvetésből erre
elkülönített összegből, hanem abból, amit egy mély kút
ásására kaptak a kormánytól. Az önkormányzat kasszája
annyira kiürült, hogy a múlt héten már az iskolabuszt sem
tudták elindítani, mert nem volt pénz üzemanyagra. Ezért
kerül lakat a polgármesteri hivatal ajtajára. 

Az említett polgármesteri hivatalnak 14 alkalmazottja
van, akiknek az átlagfizetése 6.000 lej. Hogy kifizethesse,
a községvezető „levágta” az összes beruházást, és elköl-
tötte azt a pénzt is, amit a kormány a tavalyi szárazság
nyomán mély kutak ásására utalt ki.

(Folytatás a 3. oldalon)
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ŐSZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

október 25., szerda –
október 29., vasárnap

között
nagy választékban, 

minden színben 
futó- 

és perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári

gyár 
és a Basarabia Grup 

termékei – 
a Bartók Béla utca 1–3. szám alatti 

SAMIRA üzletben.
Minden órában tombola 

és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.



Konferencia a fájdalomról 
November 3-5. között a Szent Balázs Alapítvány, a
MOGYE, az MMDSZ, illetve a Studium Prospero Alapít-
vány multidiszciplináris megközelítésű konferenciát szer-
vez elsősorban orvosoknak, amelynek témája a fájdalom
– a morfopatológiától a kezelésig. A konferencián a fájda-
lom biológiai, klinikai, pszichológiai, kulturális vonatkozá-
sait szeretnék körbejárni előadások, műhelymunkák
segítségével. A részletes program és a jelentkezési űrlap
megtalálható a www.szentbalazs.ro honlapon. 

Alter-Native a Sörházban is
Október 26-a és 28-a között, azaz csütörtökön, pénteken
és szombaton a marosvásárhelyi Sörházban (Sörház/Si-
naia utca 3. szám) megtekinthetők az Alter-Native Nem-
zetközi Rövidfilmfesztiválon az elmúlt években díjakat
nyert alkotások. 

A Jazz&Blues Club programja 
Október 25-én 22 órától a marosvásárhelyi klubban a bra-
zil Red Hot Chili Peppers tribute csapata lép fel. Másnap,
26-án 21 órától a sZempöl Offchestra – after with Tone
Troopers együttesé a színpad. Jegyek a helyszínen vált-
hatók. 

Magyar nóta cigány varázzsal 
November 6-án, hétfőn este 7 órától Magyar nóta cigány
varázzsal címmel nótaestet tartanak a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési ház nagytermében. Közreműködik a
Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes, Vadász Károly vi-
lághírű cimbalomművész, valamint Koós Éva, Ábrám
Tibor és dr. Buta Árpád Attila vendégművészek. Belépőt
elővételben a művelődési ház jegypénztáránál vásárolhat-
nak, vagy a 0741-024-882 és a 0757-109-405-ös telefon-
számokon foglalhatnak. 

Aranykapu hagyományőrző klub 
Október 25-én, ma 18 órától a Kultúrpalota kistermében
az Aranykapu hagyományőrző klub Jobb életet akarok!
címmel klubtalálkozót szervez magyarországi meghívott
vendégekkel. A belépés díjtalan. 

Börtönbe került 
Október 23-án reggel a szászrégeni rendőrök letartóztat-
tak egy 38 éves helybéli lakost, akit a szászrégeni bíróság
hat hónap és 50 nap börtönbüntetésre ítélt családelhagyá-
sért, és az ítélethozatalt követően nem vonult be a fegy-
házba. 

Lehet jelentkezni 
az országos méhészkonferenciára 

November 23-án 10 órától a Romániai Méhészegyesület
Maros megyei fiókja – a fiókegység fennállásának 60. év-
fordulója alkalmából – országos méhészkonferenciát szer-
vez a marosvásárhelyi Traian Săvulescu Mezőgazdasági
Iskola dísztermében, amelyre Petre Daea mezőgazdasági
és vidékfejlesztési minisztert is várják. Az érdeklődők no-
vember 15-ig jelezzék részvételi szándékukat a 0740-435-
788-as vagy a 0265-267-278-as telefonszámon, illetve az
apicolms@yahoo.com e-mail-címen. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma BLANKA, BIANKA,
holnap DÖMÖTÖR napja.
DÖMÖTÖR:  a Demeter önál-
lósult magyar alakja. Az utóbbi
pedig a szláv Dimitirből ala-
kult, a görög eredeti jelentése:
Démétérnek, a föld istennőjé-
nek ajánlott.

25., szerda
A Nap kel 

7 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 18 perckor. 
Az év 298. napja, 
hátravan 67 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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Megyei hírek

Október 18–22. között az An-
dorrában levő Soldeu-ban szer-
vezték meg a Nemzetközi
Hegyimentő Bizottságok (Inter-
national Commision for Alpine
Rescue) 68. konferenciáját,
amelyen mintegy 80 országból
623 résztvevő jelent meg, köz-
tük a romániai delegáció tagja-
ként az országos hegyimentő
egyesület alelnöke, Kovács 
Róbert, a Maros megyei hegyi és
barlangimentő-szolgálat veze-
tője, aki beszámolt lapunknak a
szakmai tanácskozáson tapasz-
taltakról. 

Romániában hivatalosan 45 éve
működik hegyimentő szolgálat, így or-
szágunk képviselői több mint 30 éve
jelen vannak a nemzetközi konferen-
ciákon, amelyeket évente más-más or-
szágban rendeznek meg. Ezeken a
találkozókon elsősorban felülvizsgál-
ják a különböző országokban alkalma-
zott – a hegyimentésre vonatkozó –

jogrendszert, de ami fontos, hogy
ilyenkor ismertetik a legújabb mentési
technikákat, amelyeket a nemzetközi
más-más bizottságok (lavinamentés,
szárazföldi, tengeri, légi, orvosi stb.)
megvizsgálnak, és egységes protokol-
lumként, eljárásként a tagországok fi-
gyelmébe ajánlanak. Ezeket nem
kötelező elfogadni, de mindenképpen
ajánlatos alkalmazni, hiszen olyan be-
vált módszerek, amelyekkel hatéko-
nyabb a mentés – mondta Kovács
Róbert, majd hozzátette, az idén a la-
vinamentő és a szárazföldi mentőbi-
zottság tagjaként vett részt a gyakorlati
bemutatókon. Érdekes volt egy angliai
lavinamentő bemutatója, aki olyan
gyakorlatot mutatott be kutyájával,
amelyen az eb nem parancsra, hanem
ösztönösen kereste az áldozatot, és
szinte irányítás nélkül végezte dolgát.
A szárazföldi bizottságban pedig az
olasz hegyimentők néhány olyan új
csomót és kötést mutattak be, amivel
megkönnyítik a rappelt, és gördüléke-

nyebbé tehetik a hordágyak leereszté-
sét a sziklafalon. Továbbá az olaszok
azt is kidolgozták, hogy miként lehet
helikopteres légi mentést végrehajtani
200 méteres kötéllel, ugyanis eddig
csak 50-100 méteres csőrlős mentést
engedtek meg. A konferencián részt
vett egy bukaresti pilóta, aki a mód-
szert meghonosíthatja Romániában is. 

– Lehet, hogy laikusnak nem sokat
mondanak ezek a módszerek, de amikor
életmentésről van szó, minden olyan
lépés, ami meggyorsítja a beavatkozást,
biztonságosabbá teheti a mentést, illetve
a betegszállítást, fontos lehet a szolgálta-
tás minőségének javításában – mondta
Kovács Róbert, aki büszkén hozzátette,
hogy igen jó a hírneve a romániai hegyi-
mentő iskolának, így a képzés vagy azok
a követelmények, amelyek szerint enge-
délyeztetik a mentőszolgálatokat, elis-
mertek, ezért is a román hegyimentők
nemzetközi szaktekintélynek számíta-
nak. A konferencián való részvétel is
ezt igazolja. (vajda) 

Nemzetközi hegyimentő-konferencia 
Új technikák, nemzetközi standardok 

Szováta is csatlakozott a Refor-
Maraton 500 elnevezésű kezde-
ményezéshez, amelynek kereté.
ben a reformáció 500. emlékéve
alkalmából októberben a Kár-
pát-medence mintegy kétszáz
településére elvitték Luther
Márton 95 tételét, és mindezt
500 órai futással.

Múlt csütörötökön délután 500 mé-
tert szaladtak a szovátai tanintézmé-
nyek diákjai és pedagógusai, a helyi

református gyülekezetek hívei és lel-
készei. Az ötszáz éves reformációra
emlékezők a város egyik főutcáján
csatlakoztak Bardócz Csaba ikefalvi
lelkészhez és Juhos Gábor hosszútáv-
futóhoz, és tették meg a fél kilométe-
res távot a református templomig, ahol
kifüggesztették a Luther Márton által
500 évvel ezelőtt írt 95 tétel magyarra
fordított változatát. Bardócz Csaba el-
mondta: a szokásostól eltérő rendez-
vénnyel szerettek volna a reformációra

emlékezni, és
olyannal, amely
maradandó él-
ményt is jelent a
rész tvevőknek ,
főleg a fiatalok-
nak. Ahogy a sza-
ladással a méreg-
anyag távozik a
szervezetből, úgy a
reformációval a
lelkünkből, szí-
vünkből is távozik
annak méreg-
anyaga, a bűn –
vont párhuzamot a
kettő között a lel-
kész. 

A szervezők október elsején indul-
tak a háromszéki Ikefalváról, a stáb
Budapesten véglegesítődött, majd el-
kezdődött az ötszáz órányi futás, ami
a hét végén ért véget. Juhos Gábor
maratonfutónak egy ilyen, több mint
hétezer kilométeres táv kihívást és
egyben imádságot jelent, és induláskor
tudta, hogy „ez hosszú imádság lesz”,
de az út alatt gyűjtött élmények hosszú
időre feltöltik lelkileg. Baczoni Sándor
szovátai református lelkész megtisztel-
tetésnek érezte ebbe a mozgalomba
bekapcsolódni, és úgy véli, azok a
gyerekek, akik az eseményen részt
vettek, illetve vasárnaponként a temp-
lomajtón elolvassák a 95 tételt, bete-
kintést nyernek az ötszáz évvel ezelőtt
történtekbe. (gligor)

Szovátán is kifüggesztették a 95 tételt

Könyvbemutató – Árpily Lajosról 
Ma 8 órától a marosvásárhelyi vár B épületében kerül
sor Kada Erika Tündér-határon túl (Áprily Lajos vallásos
költészete) című tanulmánykötetének bemutatójára. A
könyvet bemutatja Deák-Sárosi László (PhD) filmesz-
téta, költő, a bemutatón is felcsendülő Ének a Küküllő-
höz című CD szerkesztője. A helyszínen megtekinthető
Bella Rózsa grafikusművész kiállítása a kötetben sze-
replő Áprily-versillusztrációk eredeti rézkarcaiból. Köz-
reműködnek: Kada Erika, a könyv szerzője, Bella
Rózsa, a könyv illusztrátora, Makai Béla, a Kecskeméti
Református Gimnázium XI.-es diákja, a 2017-es Szép
magyar beszéd verseny Kazinczy-érmese. A rendez-
vény vendége Kerényi György, Kecskemét Megyei Jogú

Város Önkormányzatának határon túli kapcsolatokért
felelős tanácsadója.

Bernády György: Politikai életrajz 
Október 27-én 18 órától a Bernády-napok keretében a
marosvásárhelyi Bernády Házban bemutatják Fodor
János Bernády György. Politikai életrajz című kötetét.
Ismerteti Novák Csaba Zoltán szenátor-történész. A mo-
nográfia a jellegzetes századfordulós közéleti szereplő,
Marosvásárhely legendás polgármesterének politikai te-
vékenységét elemzi, a több évtizedes Bernády-kutatás
és a korabeli közélet tudományos vizsgálatának ered-
ményeit felhasználva. A könyv a Lector Kiadó – Erdélyi
Múzeum Egyesület – Dr. Bernády György Közművelő-
dési Alapítvány közös kiadásában jelent meg. A bemu-
tató a XX. Bernády Napok keretében zajlik, helyszíne a
Bernády Ház. 

RENDEZVÉNYEK

Hibaigazítás
A Népújság hétfői számában

megjelent Hálával és főhajtással
című írásban az egyik ’56-os elítélt,
Horváth Matild neve tévesen,
Orbán Matildként jelent meg. A
sajnálatos elírás miatt a szerző el-
nézést kér.

Sorsolás a Bernády Házban  ma 16 órakor!
A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea

utca 6. szám) a Hűséges előfizető – OKTÓBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek
és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!



2017. október 25., szerda _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Ellenőrző bizottságot alakít 
a prefektus

Lucian Goga, Maros megye prefektusa kedden be-
jelentette, ellenőrző bizottság megalakításáról dön-
tött. A csoport azokat a vállalatokat hivatott
ellenőrizni, amelyek a megyei és országutakat fogják
takarítani a megye területén. A bizottság azt ellenőrzi
majd, hogy megvan-e az ehhez szükséges felszere-
lésük és rendelkeznek-e megfelelő mennyiségű csú-
szásgátló anyaggal. A prefektus szerint az ellenőrző
testületet a prefektusi hivatal, a megyei rendőr-főka-
pitányság és a megyei katasztrófavédelmi felügye-
lőség képviselői alkotják. Goga elmondta, hétfőtől
kezdődően minden telepen ellenőrzik, hogy meg-
vannak-e a téli karbantartási munkálatokhoz szük-
séges gépezetek és van-e kellő mennyiségű
csúszásgátló anyag raktáron. A 102 helyi önkor-
mányzat közül 58 saját felszereléssel takarítja az
utakat, a többiek hóeltakarításra szakosodott vállal-
kozásokkal kötöttek szerződést. (Agerpres)

Januárra halasztanák a hulladék-
tárolási illeték bevezetését 

Tegnapi plenáris ülésén a szenátus első házként el-
fogadta a 2017/48-as sürgősségi kormányrendeletet
törvényerőre emelő tervezetet, amelynek értelmé-
ben 2019. január 1-jére halasztanák a hulladéktáro-
lási illeték bevezetését. A törvény a többi között
előírná, hogy csak 2019-től tegyék kötelezővé a ton-
nánkénti 80 lejes illeték bevezetését a nem újra-
hasznosítandó, nem veszélyes hulladékok
esetében. A felsőház 59 támogató és 23 ellenszava-
zattal fogadta el a tervezetet. A képviselőház a döntő
fórum ebben a kérdésben. (Agerpres)

Éhségsztrájkba lépett 
a CEO 40 szakszervezeti tagja

Az Olténiai Energetikai Komplexum (CEO) energe-
tikai dolgozókat és bányászokat tömörítő szakszer-
vezetének (SMEO) 40 tagja lépett éhségsztrájkba
kedden, az alkalmazottak béremelést és előléptetési
alap létrehozását követelik. Gabriel Căldăruşe, a
SMEO elnöke azt nyilatkozta, hogy a CEO épülete
előtt 40 személy tiltakozik, az alkalmazottak éhség-
sztrájkba léptek. A szakszervezeti elnök szerint a til-
takozók mindegyike vagy szabadnapos, vagy
szabadságon van. Căldăruşe azt is elmondta: reggel
8 órakor tárgyaltak a CEO vezetőinek egy részével,
azonban nem jutottak megegyezésre, ezért a szak-
szervezeti tagok úgy döntöttek, éhségsztrájkba lép-
nek. (Mediafax)

60 millió lej szociális segély
szeptemberben

Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési
Ügynökség (ANPIS) adatai szerint szeptemberben
több mint 60 millió lejt fizettek ki szociális segélyként,
garantált minimális jövedelem címén. Az átlagos ki-
fizetés értéke 275,83 lej volt. Szeptemberben
218.856 személy részesült szociális segélyben. A
legtöbb rászorulót Dolj – 13.710 személy, Buzău –
11.059, Bákó – 10.669, Galac – 10.487 és Teleor-
man – 9.977 megyében regisztrálták. Átlagosan a
legmagasabb összegeket Szilágy – 334,77 lej,
Brassó – 330,87, Bihar – 315,27 és Maros – 281,97
lej megyében fizették ki. A garantált minimális jöve-
delem a szegénység elleni küzdelem egyik legfon-
tosabb eleme, amelyet a 2001/416-os törvény
szabályoz, és amelynek összegét úgy szabják meg,
hogy kivonják a törvény által előírt garantált minimál-
jövedelem értékéből a jogosult család vagy egye-
dülálló személy havi nettó jövedelmét. (Agerpres)

Tényleg ez lenne a megoldás? Vagy csupán kivétel ez
a „sikeres” adminisztráció? Felelőtlenség fizetésekre
költeni azt a pénzt, amelyből kutat kellene ásatni, mert
a vízre 1400 embernek lenne szüksége? Vagy kényszer-
helyzetről van szó? Lehet vitatkozni, sőt viccelni a dol-
gon. 

Ám az eset, sajnos, nem egyedi: a közigazgatási bérek
megemelése után egyre több helyhatóság kerül csődkö-
zeli helyzetbe, mert az idei költségvetésbe nem voltak
ezek a kiadások beleszámítva. Pénz pedig nincs, a kor-
mány is régóta lavírozik, próbál valamiféle „pénzma-
got” találni, olyan adóreformot kidolgozni, amellyel
pótolhatná a költségvetési hiányt. Egyelőre kevés siker-
rel.

Az országban közel háromezer község van, és ezek
több mint fele nem rendelkezik az idei évre szükséges
pénzforrással a megemelt bérek rendezésére. Erről a
minap nyilatkozott a Romániai Községek Egyesületének
elnöke. Véleménye szerint „november és december ke-
gyetlen hónap lesz”, és ha hamarosan nem kerül sor
költségvetés-kiegészítésre, könnyen csődöt mondhat a
községi önkormányzatok nagy része.

A kormányfő azonban mossa kezeit, azt mondja, a
polgármesterek dolga, oldják meg.

Csődközelben
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Mintegy 450 millió koronáért  meg-
veszi a cseh állam azt a sertéshizlaldát,
amely Lety na Písecku településen egy
2. világháborús cigány gyűjtőtábor he-
lyén áll – közölte Daniel Herman cseh
kulturális miniszter a kormány hétfői
ülése után. Az egykori gyűjtőtábor he-
lyén a 2. világháború roma áldozatai
előtt tisztelgő emlékművet építenek. Az
állam és a sertéshizlaldát működtető
AGPI társaság megállapodását a kor-
mány ugyan már augusztusban jóvá-
hagyta, de a dokumentumot csak most
hozták nyilvánosságra.

1942 májusa és 1943 augusztusa kö-
zött mintegy ezerháromszáz roma férfi,
nő és gyermek járta meg a Prágától 75
kilométerre délnyugatra található letyi
koncentrációs tábort, amely az ausch-
witz-birkenaui megsemmisítő táborhoz
vezető út utolsó állomása volt.

A nácik által a „végső megoldás”

céljára létrehozott gyűjtőtábort cseh
csendőrök irányították. Csaknem 330
roma, közöttük legalább 241 gyermek
vesztette életét az embertelen körülmé-
nyek miatt.

Az 1970-es években sertéshizlaldát
építettek az erdő közepén, ahol annak
idején a láger barakkjai álltak. Az épü-
letektől kétszáz méterre csak egy nagy
kereszt és egy cseh, angol és romani
nyelvű felirattal ellátott sírkő emlékeztet
a táborra. Ezt az 1989-es rendszerváltás
után emelték. A roma szervezetek 1989
óta szüntelenül tiltakoznak amiatt, hogy
a ma már magánkézben lévő állattelep
a cigány népirtás emlékhelyén áll. A
cseh kormányok mindegyike megígérte
a probléma megoldását, de eddig egyik
sem váltotta be ígéretét.

A témával az Európai Unió is foglal-
kozott, az Európai Parlament egy évti-
zede a csehországi romák helyzetéről

elfogadott határozatában követelte a
letyi sertéshizlalda lebontását és egy
emlékmű felépítését. „A cseh politiku-
soknak tudomásul kell venniük, hogy
sok fájdalmas dolog történt a romák tör-
ténelmében az ország területén” – fo-
galmazott korábban Ivan Vesely
csehországi roma aktivista. „Sok roma
sértve érzi magát, legalább egy bocsá-
natkérést várnak, és szeretnék látni,
hogy van szándék a dolgok helyrehozá-
sára” – fűzte hozzá.

A nagy világégés csehországi roma
áldozatainak száma ismeretlen. Becslé-
sek szerint az akkor több mint negy-
venezres csehországi roma lakosságból
öt-tíz ezer ember pusztulhatott el.

Csehországban a második világhá-
ború alatt hivatalosan két cigány inter-
náló tábor működött, az egyik Lety na
Písecku, a másik Hodonín mellett.
(MTI)

Megveszi az egykori cigány gyűjtőtábor helyén álló
sertéshizlaldát a cseh állam

Szélsőséges ukrán nacionalisták
törtek-zúztak, majd bútorokkal
elbarikádozták magukat keddre
virradóra Kijev egyik kerületi bí-
róságának tárgyalótermében.

A zavargás Mikola Kohanyivszkij tár-
gyalásán tört ki. A férfi az Ukrán Nacio-
nalisták Szervezete (OUN) nevű
mozgalom fegyveres önkéntes zászlóal-
jának a parancsnoka. Múlt szombaton
vették őrizetbe, miután összeverekedett
a szintén szélsőségesen nacionalista
Jobboldali Szektor (PSZ) egyik aktivis-
tájával, majd önvédelmi fegyverrel több-
ször rálőtt. A bíróságnak arról kellett

volna döntenie, hogy meghosszabbítja-e
a garázdasággal vádolt Kohanyivszkij
fogva tartását vagy szabadlábra helyezi
az ítélethozatalig. Kohanyivszkij
ügyvédje és hívei szerint estére lejárt az
az idő, amíg őrizetben tarthatták, a bíró-
ság azonban kedd délelőttre napolta el a
tárgyalást. Támogatói attól tartva, hogy
visszaviszik őt a fogdába, elbarikádozták
a terem kijáratát. Rohamrendőrök meg-
próbáltak áttörni a barikádon – könny-
gázt is bevetettek –, de Kohanyivszkij
hívei visszaverték őket, és az éjszakát is
bent töltötték a bírósági tárgyalóban.

Helyszíni jelentések szerint a különle-

ges rendőri alakulat tagjai a reggeli órák-
ban ismét megrohamozták a helyiséget.
Őrizetbe vettek mintegy húsz – egyes
források szerint harminc – aktivistát, és
rabszállító autóval elszállították őket. Az
UNIAN ukrán hírügynökség jelentése
szerint a helyszínen dolgozó munkatár-
sukat is őrizetbe vették, és többször meg-
ütötték a rendőrök. A tudósító próbálta
igazolni magát, de állítólag a rendőrök
kitépték a kezéből az újságírói igazolvá-
nyát. Az UNIAN beszámolója szerint a
rohamrendőrök a Hromadszke ukrán te-
levízió munkatársát is bántalmazták, ka-
meráját pedig összetörték. (MTI)

Ukrán nacionalisták Kijevben szétvertek egy bírósági
tárgyalótermet

Kompromisszum született a kikül-
dött munkavállalókra vonatkozó
szabályozás módosításának fő vo-
nalairól az európai uniós tagor-
szágok foglalkoztatási és szociális
ügyekben illetékes minisztereinek
hétfői luxembourgi tanácskozá-
sán. Takács Szabolcs miniszterel-
nökségi államtitkár szerint a
magyar delegációnak sikerült
megvédenie a fuvarozói szektor
érdekeit.

Az éjszakába nyúló tárgyalások végén
a résztvevők minősített többséggel úgy-
nevezett általános megközelítést fogad-
tak el a kiküldetési irányelvről,
amelynek alapján a tagállami kormányo-
kat tömörítő EU-tanács megkezdheti az
egyeztetést az Európai Parlamenttel.

Az Európai Bizottság tavaly március-
ban terjesztette be módosítási javaslatát,
amelynek értelmében a munkabér és a
munkafeltételek terén ugyanazok a sza-
bályok vonatkoznának a kiküldetésben
lévő munkavállalókra, mint a helyiekre.

A bírálók szerint ez számos újonnan
csatlakozott tagországot hátrányosan
érintene.

A most elfogadott kompromisszum ér-
telmében a fogadó ország munkajogi fel-
tételeit 12 hónap után kellene
alkalmazni, amit egyszer meg lehetne
hosszabbítani hat hónappal. A bizottság
eredeti javaslata 24 hónapról szólt, de
sajtóhírek szerint Franciaország kemé-
nyen lobbizott ennek csökkentéséért.

Az egyezség egyik legfontosabb
pontja, hogy ezen módosítás előírásai
nem fogják érinteni a fuvarozói szektort,
arra vonatkozóan külön szabályokat hoz-
nak majd. A miniszterek arról is megál-
lapodtak, hogy az egyezség létrejötte
után a tagországoknak három évük lesz
rá, hogy átültessék nemzeti jogrendjükbe
az új szabályokat, majd onnantól kezdve
egy év múlva fognak hatályba lépni ezek
az előírások.

Takács Szabolcs miniszterelnökségi
államtitkár a tanácsülés után elmondta,
hogy a visegrádi négyek csoportjának

képviseletében az elmúlt hónapok során
intenzív tárgyalásokat folytattak, ame-
lyek „eredményeként sikerült elérnünk,
hogy a módosítás ne vonatkozzon a va-
lamennyi európai uniós tagállamban je-
lentős gazdasági szerepet játszó
fuvarozói szektorra”.

Hozzátette, a kormány érvelése szerint
a fuvarozók nem kiküldött, hanem mobil
munkavállalók, így rájuk logikusan más
szabályoknak kell vonatkozniuk. Mint
mondta, ezt valamennyi tagállam elfo-
gadta, így a fuvarozók továbbra is válto-
zatlan feltételekkel folytathatják
tevékenységüket.

Az irányelv módosítását 19 hónapja
tárgyalják a tanács különböző szintű ülé-
sein, ami jól mutatja a kérdés összetett-
ségét és a belső piac működésére
gyakorolt hatását – mondta.

Marianne Thyssen foglalkoztatásért
felelős uniós biztos úgy vélekedett, hogy
„kiegyensúlyozott kompromisszum”
született, mely tisztességes szabályokat
teremt minden fél számára. (MTI)

Kompromisszumra jutottak az uniós szakminiszterek
a kiküldetési irányelv módosításáról

A „huszonhetek” egységének legkeményebb próbája
Az Egyesült Királyság kilépési fel-
tételeiről szóló tárgyalások jelen-
tik a legkeményebb próbáját az
Európai Unióban bennmaradó
tagországok egységének, amelyet
ha nem sikerül megőrizni, akkor a
„huszonhetek” vereségével fog
zárulni a Brexit folyamata – fi-
gyelmeztetett Donald Tusk, az Eu-
rópai Tanács elnöke az Európai
Parlament strasbourgi plenáris
ülésén.

„Valójában a brit kormányon áll, hogy
miként fog ez végződni: jó megállapo-
dással, megegyezés nélkül, esetleg kilé-
pés nélkül” – szögezte le Tusk.

A volt lengyel kormányfő az egység
kérdéséről szólva elmondta, már a mig-
rációs válság kezdetekor is arra töreke-
dett, hogy a közös európai válasz azon
alapuljon, ami összeköti a tagállamokat,

például a külső határok védelmén, ne
olyasmin, amely szétválasztja őket.

Kiemelte: a kötelező uniós menekült-
ügyi kvóták ügyében most is épp annyira
valószínűtlen a konszenzus, mint hóna-
pokkal korábban, mégis júniusig valódi
esély van a teljes egyezségre a külső ha-
tárok védelmét, a frontországoknak
nyújtandó támogatásokat, az Afrika-stra-
tégiát, illetve a dublini reform főbb elveit
illetően. Tusk emellett az európai kultúra
megóvásának szükségességéről is be-
szélt. Mint mondta, az Európai Unió kul-
turális közösség is, s ez felsőbbrendűségi
érzésre nem, büszkeségre azonban okot
ad. „A nyitottságunk és a toleranciánk
nem jelentheti azt, hogy hátat fordítunk
az örökségünk védelmének. Jogunk és
kötelességünk törődni azzal, ami megkü-
lönböztet bennünket más kultúráktól” –
jelentette ki.

Végezetül Tusk elmondta, számos
ötlet felmerült azzal kapcsolatban, hogy
a Brexit után mi legyen a brit képviselői
helyekkel az Európai Parlamentben, ám
ő úgy véli, a legtermészetesebb azon
egyszerű szabály lenne, hogy „kevesebb
ország, kevesebb mandátum”. Rámuta-
tott: adott esetben ettől még lehetne pán-
európai pártlistákat állítani a következő
választásokon.

Az ülésen Jean-Claude Juncker, az
Európai Bizottság elnöke is felszólalt,
kiemelve, hogy Brüsszel tisztességes
megállapodásra szeretne jutni London-
nal.

„Nincsenek barátai a bizottságban
azoknak, akik nem akarnak egyezséget”
– fogalmazott Juncker, hozzátéve, nem
abból indulnak ki, hogy a rendezetlen ki-
válásnak van a legnagyobb esélye. (MTI)



kezelte. Magyari Ildikó megosz-
totta velünk a krizantémok király-
nőjének, a labda-
krizantém szépségének egyik tit-
kát. Szeptember elejétől folyama-
tosan bimbózzák, az apró
hajtásokat letörik annak érdekében,
hogy egyetlen, szép virág fejlődjön
a száron. Az értékesítésről maguk
gondoskodnak, a déli megyékbe is
szállítanak, ahol nagy tételben fel-
vásárolják tőlük, illetve a székely-
földi piacokon maguk árusítják.
Mint hangsúlyozták, a krizantémok
értékesítése általában bizonytalan,
mert a déli megyékben nincs ha-
gyománya a halottak napi virágvá-
sárlásnak, a sírok feldíszítésének,
így megtörtént, hogy a termékük
egy részét nem sikerült értékesíteni.
A virágok árát a mindenkori piac
határozza meg, amely a kereslet-kí-
nálat függvényében változik. 
Szalmabrikett-készítés 

A virágtermesztéssel foglalkozó
Magyari család olyan új beruhá-
zásba fektetett, amellyel maguk ál-
lítják elő a tüzelőanyagot a családi
ház, valamint a melegházak fűté-

sére. Mint megtudtuk, az egyre kö-
rülményesebben beszerezhető tü-
zelőfa miatt a téli fagyokra
készülve szerezték be azt a beren-
dezést, amellyel szalmából, szal-
mahulladékból állítanak elő
brikettet. A csökkenő famennyiség
és annak emelkedő ára késztette
erre a beruházásra a családot. El-
mondásuk szerint a brikettálógép

értéke háromévi famennyiség
árába került, de reménykednek,
hogy kifizetődő lesz ez a beruhá-
zás. A környéken egyelőre van ele-
gendő összegyűjteni való szalma,
amit ugyancsak ők báláznak fel
saját bálázógépükkel. A számítások
szerint negyven tonna szalmabrikett
tüzelőanyaga hozzávetőleg százhat-
van méter fával egyenértékű.

Hallgatom az ünnepi megemlé-
kezéseket. A Gyurcsány Ferencé
emészthetőbb, mert pragmatiku-
sabb. Alapvetően fordulatosan
megkomponált, emlékezésbe szőtt
célzatos kampánybeszéd.

Az Orbán Viktoré emelkedet-
tebb, de, ha nem is egyszerű, el
lehet vele bajlódni. Azt persze ő
sem tudja elhitetni velem, hogy
„Mi, magyarok, a szabadság népe,
egy különleges szabadságnemzet”
lennénk. Sajátos talán, de „külön-
leges” aligha. Valójában a lehetet-
lennel próbálkozik egy gon-
dolatfonalra fűzni 56’-ot, a rend-
szerváltást s a mai orbáni „szabad-
ságharcot” Brüsszellel. Bizony-
talanok a kapaszkodók. Nem vol-
tak és nincsenek egyszerű helyze-
tek, így semmit nem lehet
kisajátítani, a történelmet meg vég-
képp nem.

Nincs magyar 1956 a joggal em-
lékezetes, 1956. február 14-én el-
hangzott hruscsovi beszéd nélkül,
amely az erjedés, vagy másként a
szabadságeszmény újraéledésének
első látható tünete volt a magam
történetírásában…

De tovább árnyalva, nem tekint-

hetünk el ’56 összefüggésében
attól sem, hogy a világ éppen
akkor felforrósodó régiójában a
szuezi válság eseményei kötötték
le a világ figyelmét. Az ottani fej-
leményekben érdekeltek azzal

nyerhettek időt aktuális térkép-új-
rarajzolgatási foglalatosságukhoz,
hogy „elfoglaltságot” teremtettek a
Szovjetuniónak Magyarországon,
miközben eszükbe sem jutott a for-
radalom segítségére sietni. Cél he-
lyett eszközzé silányítva így a
magyar reményt…

Aztán ’56-ot legfeljebb össze-
fércelni lehet a rendszerváltással,
hiszen az akkori fordulatot az
ugyancsak „elfelejtett” Bush–Gor-
bacsov 1989. decemberi máltai
„hajókirándulása” alapozta meg –
lejárt az addigi „jaltai világrend”
szavatossága. Ezzel pedig mintegy
„közmegegyezéssel” kínálták fel
tálcán Kelet-Európa országainak a
szabadságot. S ha volt ennek tétje,
mindössze az volt, hogy ki hogyan
képes élni az önállóság/független-
ség annyi amennyi esélyével.

Ennek a siralmas panorámáját lát-
hatjuk napjainkban…

Manapság a legnyomasztóbb a
Brüsszellel vívott „szabadság-
harc”. Ha igaz az, hogy a köze-
lebbről meg nem határozott
globalizáció „farvizén felemelke-
dett pénzügyi birodalmak” meg-
szállták Brüsszelt, kézenfekvő a
megoldás: faképnél kell hagyni
őket! Ahogy az uniós szövevény-
ből napjainkban kínkeservesen
szabadulni próbál Nagy-Britannia.
Oszt’ jónapot…

Ami végül azt a szabadságot je-
lentheti, amire a legszívesebben gon-
dolok, az Heltai Jenő Szabadság
című költeményében zseniálisan
összefoglalt, sosem volt és talán
sosem lesz eszményi állapot. De
attól még őrizhetjük a lelkünkben
sok-sok egyéb „haszontalanság”
mellett. Ajánlom mindenkinek, ha
nem egyéb, mindannak mércéjeként,
amit nap mint nap megélünk a való
világban. Az ünnepi szónokokat ki-
véve. Az efféle költői eltévelyedés
könnyen zavarba ejtő lenne, nem
szokott szerepelni a számukra készí-
tett „emlékeztetőkben”. Akár szaba-
don szónokolnak nekünk, akár
papírról olvassák fel a maguk al-
kalmi történelemleckéit…
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A brikettálógép Fotó: Nagy Tibor

Romániában rendszeressé
váltak az országban élő ma-
gyar kisebbség elleni uszító
üzenetek – jelentette ki Sógor
Csaba az Európai Parlament
plénumában. Úgy fogalma-
zott, a jelenség ma már a po-
litikai életre is rányomja a
bélyegét, gyakorlatilag meg-
bénítja a többség és a kisebb-
ség közötti – amúgy is
akadozó és részleges – párbe-
szédet.

Miközben az elmúlt időszakban
a gyűlöletbeszéd elleni fellépés az
online térben okoz komoly nehéz-
ségeket a hatóságoknak világszerte,
Romániában a nyomtatott lapokban
és az audiovizuális médiában váltak
rendszeressé az országban élő ma-
gyar kisebbség elleni uszító üzene-
tek – hívta fel a képviselő hétfő este
a strasbourgi plénum figyelmét. 

Sógor Csaba rávilágított: a ma-
gyarokat becsmérlő, a tényeket
semmibe vevő és az etnikai gyűlö-
letet feltüzelő üzenetek büntetlenül
hangozhatnak el a román médiában,
széles körben ismert televíziós mű-
sorvezetők, újságírók vagy akár a
tudományos élet ismert személyisé-
geinek szájából. „A társadalmi ha-
tások egyértelműek, felmérések
szerint ugyanis a magyar kisebbség
elutasítottsága növekedőben van, a
román politikai elit körében pedig
senki sem emeli fel a szavát a jelen-
ség ellen”.

Sógor Csaba kitért arra is, hogy
az ország jövőre szeretné ünnepelni
fennállásának 100. évfordulóját. „A
Romániában száz éve élő másfél
millió magyar felé azonban eddig
csak kioktató vagy egyenesen ellen-
séges üzenetek érkeztek” – nehez-
ményezte az erdélyi képviselő. 

Romániában rendszeressé 
váltak a magyar kisebbség 

elleni uszító üzenetek

Az 1956-os forradalom nem-
csak magyar, hanem közös
forradalom volt, hiszen az el-
nyomás legsötétebb éveiben
reményt, a szabadság pers-
pektíváját csillantotta fel a
kommunista blokk többi or-
szágaiban élők számára is –
hangsúlyozta keddi politikai
nyilatkozatában Novák Csaba
Zoltán szenátor. 

Kijelentette: Az 56-os magyar-
országi események újból megerő-
sítették, hogy a mindennemű
nézet- és érdekkülönbségek da-
cára, a kritikus pillanatok többsé-
gében a barikád ugyanazon oldalán
álltak a románok és magyarok.
Mindkét nemzet ugyanannak az el-
nyomó, diktatórikus rendszernek
az áldozata volt, egyaránt szabad-
ságra vágyott. Sokan próbálják cá-
folni, elfelejteni, elfeledtetni, hogy
ma is egy oldalon állunk. Sőt, el-
mondhatjuk: most sokkal több
közös célunk van, mint valaha. Ma

nem a kommunizmus ellen, hanem
az erős és egységes Európáért, a
szabadság, a jólét, a jogállamiság
megerősítésért dolgozunk mind-
annyian. De ma sem könnyű a
helyzet: napjainkban nem a kom-
munista elnyomás, hanem a nacio-
nalizmusok jelentik a legnagyobb
veszélyt ebben a térségben. 

A politikus emlékeztetett: egy
friss kutatás szerint Romániában
drámaian csökken a más nemzeti-
ségűek, köztük a magyarok elfoga-
dottságának aránya a többségi
lakosság körében. „Meggyőződé-
sem, hogy ezért a nacionalista reto-
rika példátlan megerősödése
okolható. Nem szabad ezt megen-
gedni. Pazarlás, történelmi bűn
lenne elhinni, elfogadni, hogy ma
nincsenek közös céljaink, hogy
nincs szükségünk egymásra. Úgy
gondolom, a politikusok, a mi fele-
lősségünk, hogy éppen akkor töre-
kedjünk a legjobban az
együttműködésre, amikor ez a leg-

nehezebb, amikor sokak szerint
nincs erre lehetőség” – fogalmazott.

Novák Csaba beszédében kie-
melte: tovább kell keresni az
együttműködés lehetőségeit, dacára
a politikában, médiában és a közé-
let színterein egyre gyakrabban ta-
pasztalt nacionalista megnyil-
vánulásoknak. „Ennek az együtt-
működésnek, a közös cselekvésnek,
lehet, most nem látszik az eredmé-
nye, de meggyőződésem, hogy
évek, akár évtizedek múlva azt
mondjuk, ez volt a helyes döntés. Az
’56-os forradalom arra tanít ma is:
akkor kell kiállni, amikor ennek ki-
vívására a legkisebb az esély. Mert
bár akkor a forradalom elbukott,
ennek hatása később döntő módon
hozzájárult a kommunista rendszer
bukásához, a szabadság kivívásához
a térség országaiban. Az 56-os for-
radalom tehát évtizedek után vált si-
keressé. Most a mi felelősségünk,
hogy mit kezdünk ezzel a szabad-
sággal” – összegzett a szenátor.

’56-ban a kommunizmus, ma a nacionalizmus
eszméje jelenti a legnagyobb veszélyt

(Folytatás az 1. oldalról)
Krizantémok és királynőik

Makkai János

Soha ennyi boszorkány egy ud-
varon! És most nem úszták meg.
Pokoli tűzben égtek el mind a hár-
man szombat délután a régi várme-
gyeháza négyszögű udvarterében.
Magasra szállt a pernye az ünnepi
köntösbe, textilművészek fantázia-
dús zászlóiba öltöztetett ódon falak
között. Lelkes nyüzsgés-forgás,
vidám terefere s a ritka látványnak
kijáró ámulat kísérte a ceremóniát.
Méltán jöttek lázba a tévések, fotó-
sok, villantak az okostelefonok,
szökdeltek ide-oda a bámészkodók,
ilyesmit nem minden nap lát az
ember. De láthat jövő ilyenkor is.
Mert amint a többórás művészi
happening szervezői is mondták,
Vásárhelyen nem ez lesz az utolsó
boszorkányégetés. Folytatni szeret-
nék, amit néhány esztendeje elkezd-
tek. Ez is olyan akció, nevezhetjük
performance-nak, amellyel a kép-
zőművészeti szövetség helyi fiókja a
szokványos keretekből kilépve még
inkább nyit a közönség felé, inter-
aktivitásra biztatva a művészetked-
velőket. Nem könnyű kimozdítani
szokásaiból a jónépet, pláne ha sok
más esemény is zajlik a városban,
és valószínű, hogy némi idegenke-
dés is indokolhatja a távol mara-
dást, de ha a műteremház
nagykapuján vonakodva lépnek is
be az ilyen téren járatlanok, ezen a
negyedik „boszorkányosságon”
jóval több volt az érdeklődő, mint
korábban. Biztató jel, éreztetni
kezdi hatását Mana Bucur, Nagy
Dalma és társaik kitartása. De
miért is ne keltené fel az emberek
érdeklődését egy ilyen szórakoz-
tató, könnyed, sokrétű, gondűző
rendezvény? A mintegy húsz alkotó,
többségében textilművész és kera-
mikus, igazán mindent megtett,
hogy mindenki jól érezze magát az
eseményen. 

Mondják, nem jó a tűzzel ját-
szani, ez azonban ártatlan, jelképes
játék, nincs szükség karhatalomra
hozzá. Katonák voltak ugyan az ud-
varon, de csak szalonnás, kolbá-
szos, hagymás kiskatonák, amikkel
a sürgő-forgó művésznők a vendég-
sereget kínálgatták. És két üst alatt
is lobogott a láng, ígéretesen for-
tyogott a pompás illatokat árasztó
gulyás. Mindenik alkotó ilyen „ad-
minisztratív” feladatokat is ellátott,
de persze nem ebben merült ki a
vendégmarasztalás. Kicsik és na-
gyok főként arra vártak, mi lesz a
boszorkányokkal. Ők egy darabig
meghúzták magukat, de nem volt

menekvés. Először Maria Gliga
hétfejű sárkányra hajazó teremtmé-
nyét gyújtották fel. Könnyen ment,
rőzse volt a szoknyája. Vagy az al-
teste? Mindegy, pattogva égett.
Aztán Vörös Bori következett. Két
évvel ezelőtt már ismertettem.
Azóta lehetett tudni róla, olyan csúf
volt, hogy az már szép. Akkor köz-
felkiáltással megkegyelmeztek neki.
Teremtője, Hunyadi Mária textil-
művész most bejelentette: az idő le-
járt, a vörös hajú személy
semmilyen megbánást nem muta-
tott, megérett az ítélet végrehajtá-
sára. Először a szoknyája kapott
lángra, majd büszkén fellángolt,
vele együtt az újságcikkek is sem-
mivé lettek, utoljára keresztként a
váza maradt meg, végül, kereszt
voltát sokáig megőrizve, az is a
földre hullt. Taps is felcsendült, saj-
nálkozás is vegyült a rivalgásba.
Volt, aki megkönnyezte. A mesének
vége. Aludjatok, gyerekek? De-
hogy! A későbbiek során Puskai Sa-
rolta egy másik égetni való
boszorkánnyal rukkolt elő. Hosz-
szan, kötélhágcsószerűen, drótra
aggatva lógott a földig a különös,
modern tákolmány. Sci-fi-filmekben
látni ilyet. Kicsit félni is lehetett
tőle. Ellen is állt, nehezen hagyta
meggyújtani magát. Vízpróbán nem
is kellett átesnie, mint a Marosvá-
sárhelyi Krónikában utolsó előtti-
ként számontartott boszorkának, a
sorsát elkerülni nem tudó Farkas
Borbálának. Akárcsak ő 1752-ben,
ez is tűzhalált szenvedett 2017. ok-
tóber 21-én az ördöggel való cim-
borálás miatt. Mellesleg jegyezzük
meg a hölgyek megnyugtatása vé-
gett: Marosvásárhelyen az utolsó
hivatalos autodafé férfi áldozatot
szedett, egy szerencsétlen, gyenge-
elméjű csavargó, Oláh János vé-
gezte be életét tűzhalállal a
Poklos-patak közelében.

Boszorkák és boszorkok nyilván
nincsenek, ma már csupa angyal és
csuda szent a világ. Az égető akció
viszont a továbbiakban se szenve-
dett semmiben hiányt, az estébe
nyúlva, rakuégetéssel folytatódott.
A keramikusok csillogtatták meg tu-
dásukat. Vörösen izzott a kemence,
keményre égett 1100 fokon az
agyag, nemesedés folyamatán ment
át a porcelán. A sötétség beálltával
még inkább érvényesülő színhatá-
sok lepték meg a bámészkodókat.
Emlékezetes, kellemes nap volt. Jö-
vőre velünk, velük ugyanott?
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Az alkalmi történelemleckékről



Bronzvilág – találóbb címet nem
is találhattak volna Gyarmathy
János legutóbbi, gazdag és gyö-
nyörű tárlatának. A marosvásárhelyi
szobrászművész életművének egyik
legjellegzetesebb vonása a bronz
használata, kisplasztikáiban, tér-
szobraiban ezen anyagba öntve fo-
galmaz meg olyan gondolatokat,
érzéseket, úgy hozza közénk az em-
beri lelket és a metafizikát, ahogyan
arra talán csak az irodalom vagy a
zene képes. Gondolkodó és érző al-
kotó, műveinek egyedisége, szim-
bólumrendszere azonnal elárulja
alkotójuk kilétét. A méltán köztisz-
teletben álló művész népszerűségét
jelzi, hogy a szóban forgó kiállítás
hétfő délutáni megnyitóján tűt sem
lehetett leejteni a Bernády Ház föld-
szinti galériáiban, az előcsarnok-
ban, illetve a teraszon állók
kivetítőn kísérhették végig az ese-
ményt, amely egyúttal az idei Ber-
nády Napok nyitórendezvénye is
volt.

Sorrendben elsőként Bogdán
Zsolt kolozsvári színművész lépett
a közönség elé, és Markó Béla ez
alkalomból írt, Bronzvilág című

versét mondta el, majd Borbély
László, a Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány elnöke szólt
az egybegyűltekhez. 

– Különleges nap a mai a magyar
nemzet életében is, hiszen hat-
vanegy évvel ezelőtt, 1956-ban azt
mondta egy nép, hogy elég, és fel-
kelt a zsarnokság ellen. Az üzenet
ma is él. Különleges ez a nap a ki-
sebb közösségek életében, hiszen a
Bernády Alapítvány a 25. születés-
napját ünnepli, és huszadik alka-
lommal szervezi meg a Bernády
Napokat. Különleges marosvásár-
helyi közösségünk életében, mert
egy olyan rendezvénnyel nyitjuk
meg, ahol Gyarmathy János gyö-
nyörű szobrai között lehetünk,
ugyanakkor egyedi esemény is:
egymásnak kezett nyújtott a képző-
művészet, az irodalom, a költészet
és a színművészet. Ezek az értékek
bármikor, bárhol bemutathatók.
Gyarmathy Jánoson, Bogdán Zsol-
ton és Markó Bélán kívül még volt
valaki, aki elképzelte, megálmodta
ezt a rendezvényt: Szepessy László,
aki mindent megtervezett, megszer-
vezett. Számomra a mai estén az
ünnep üzenete: fogjuk meg egymás

kezét, őrizzük meg értékeinket, hi-
szen ezt nem veheti el tőlünk senki. 

Nagy Miklós Kund, a Bernády
Alapítvány alelnöke hozzátette: 

– Bronzvilág – így is lehet ne-
vezni mindezt, de ennél emberibb
világot, mint amit Gyarmathy János
kínál nekünk, aligha lehetne találni.
Ha körülnézünk, és a kiállítóterem
csendjében kezdjük a párbeszédet
ezekkel az alkotásokkal, lesz miről
beszélgetnünk, és önmagunkba is
nézhetünk, hiszen mindaz, ami ben-
nünk jó, ami rossz, ami érték, ami
hiba, ami nagyon fontos és ami el-
vetendő, mind-mind megtalálható
bennük egy igazán különleges, sa-
játos módon, azzal a Gyarmathy-
féle látásmóddal és ábrázolás-
móddal, ami annyira a sajátja, hogy
mindenki felismeri. Az eltelt négy
évtized során rengeteg munkát ké-
szített – az a lehetőség, hogy min-
tázhat, hogy üzenetét ilyen módon
teheti közzé, folyamatosan munkára
sarkallja, és ez az üzenet a lehető
leghumánusabb. 

Gyarmathy János tárlatát, hu-
szonötödik egyéni kiállítását Markó
Béla méltatta, aki Időszobrok című
beszéde során elmondta, hogy az

igazi műalkotás valamilyen érte-
lemben mindig határsértés. 

– Át kell lépni az addigi határo-
kat, új jelentést, néha új funkciót
kell adni az anyagnak. Keserves
küzdelem ez valójában az alkotó és
anyaga között, és egyáltalán nem
mindegy, hogy végül ki győz. Az
író győzi-e le a nyelvet, vagy a
nyelv az írót? A hangszer igazodik-
e a zenészhez, vagy a zenész a
hangszerhez? A bronz diktál-e a
szobrásznak, vagy a szobrász a
bronznak? Fontos tudás mindez,
nagy művek születhetnek így is, de
csak akkor mondhatjuk, hogy le-
győztük az anyagot, ha legalább
egy kevéssel átlépjük az addigi ha-
tárokat, és megszegjük az érvényes
szabályokat. Igaz, amit így létreho-
zunk, az is kánonná válik előbb-
utóbb, abból is szabály lesz, azt is
meg kell szegnie majd valakinek. Itt
van például az idő kérdése. A szob-
rász magától értetődően a térrel
szembesül, nem az idővel. A térből
kell kihasítania egy darabot, nem az
időből. Erre fel azt kell látnunk,
hogy Gyarmathy János állandóan
az idővel küszködik, nem a térrel.
Egészen meghökkentő, hogy azt
akarja elmesélni, ami volt, és azt
próbálja megjósolni, ami lesz. Író
dolga az ilyesmi, esetleg a zene-
szerzőé, mondhatnánk, semmikép-
pen sem a szobrászé, netán a festőé.
Szobrásznak, festőnek nincsen dolga
az idő folyásával, csak a két véglet-
tel: a pillanattal meg az örökléttel. A
pillanatot kellene örökkévalóvá ten-
niük. Ezek a történet-
szobrok, múlt-szobrok vagy jövő-

szobrok első látásra meg is lepnek.
De ha jobban belegondolok, ezt a
határsértést szinte minden hiteles
művész elköveti. Gyarmathy János
belekarcolja a nehéz bronzba Dante
Beatricéjének mulandó könnyűsé-
gét, erőszakot tesz úgymond az
anyag természetén, és végül is cso-
dák csodájára a bronz engedelmes-
kedik. Történet van a szobrokban.
Sőt, a szó szoros értelmében is van
egy-egy tárgy bennük: egy pohár,
egy cipó, egy harang, egy gyertya,
egy rács a mellkasban, ahol a tüdő-
nek, a szívnek, a bordáknak kellene
lenniük, máshol meg csak üresség
van a mellkas helyén, mert árnyék-
ként hever lent, ami benne volt, talán
a lélek. Kardélen áll egy ember, és
nyilván tudni szeretnénk, honnan
jött, és végigmegy-e a pengén, vagy
leesik. Az egyensúlyt keresi a szob-
rász egy kibillent világban.Vissza-
viszszatérő figurája a szerzetes, netán
próféta, esetleg Jónás vagy Jób, akik
Istennel perelnek. Nemcsak történet,
hanem történelem is van ezekben a
munkákban, erős nosztalgia letűnt
korok után, mert úgy tetszik, érték-
rendjében a jelent nem csupán a jövő,
hanem a múlt is legyőzheti – hallot-
tuk a méltatótól, majd igazi összmű-
vészeti eseményként a továbbiakban
Bogdán Zsolt szavalatait hallhattuk,
valamint megtekinthettük az Erdély
TV által Gyarmathy Jánosról készített
kisfilmeket. 

A rendkívül gazdag, nívós és
valós gondolatokat kiváltó tárlat
nyitóünnepségének végén pedig az
alkotó köszönte meg mindenki
részvételét, segítségét.

Gyarmathy János, Nagy Miklós Kund és Markó Béla   Fotó: Vajda György

Kaáli Nagy Botond
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Történet a szobor, árnyék a lélek

Zsófit megváltoztatta az ősz. Október
táján egész lényét valami különös,

szelíd ragyogás járta át, amelyet a legkitar-
tóbb eső és a legsűrűbb köd sem tudott el-
tüntetni. Csak advent heteire sápadtak le
róla a fények. Mindig kíváncsi voltam, mi
lehet az oka ennek a különös át- és vissza-
változásnak. Évekig nem találkoztunk, de
nemrég rám köszönt az utcán. Kérnem sem
kellett, magától mesélt. 

– Negyedszázad telt el az óta a csodálatos
délután óta – kezdte történetét, amikor be-
ültünk a legközelebbi kávézóba. – Tudod, a
szüleim korán elváltak, anyukám kiskorom-
tól egyedül nevelt. Mindig mondogatta, hogy
az én legnagyobb ajándékom a szépségem,
vigyázzak rá, mert egyszer még nagy hasz-
nát veszem. Aztán bejutottam álmaim közép-
iskolájába. A tizenkettedikes fiúk már az első
napokban sorra járták a kilencedikes osztá-
lyokat, szép, csinos lányokat kerestek ver-
senyzőnek a közeledő gólyabálra. Engem
egyből kiszúrtak. Nagyon boldog és izgatott
lettem, minden időmet, energiámat a készü-
lődésre fordítottam. Lelkesen jártam a tánc-
próbákra, gyakoroltam az egyéni
műsorszámomat, a közös produkciót.

– Emlékszel még arra, hogy mit adtál elő?
– Egy Koncz Zsuzsa-dalt, az Ég és föld

között címűt. Azt hiszem, ezzel nyertem meg
a zsűrit, mert az ügyességi próbát eléggé el-
szúrtam. Amikor eljött az eredményhirdetés
ideje, nem is számítottam nagy dologra.
Aztán kihirdették a harmadik és a második
helyezettet, a szépségkirálynő udvarhölgyeit,

utána pedig, pár perc feszült csend után
meghallottam a nevem. Nem lehet leírni az
érzést, ami akkor hatalmába kerített. Azóta
sem éreztem hasonlót.

– Megváltoztatta az életed a győzelem?
– A gólyabál estéjén, a bulin én voltam az

ünnepelt, és utána is mindig lesték a kíván-
ságaimat a suliban a
fiúk. Zaklatni senki sem
próbált, viszont járni
sokan szerettek volna
velem. De nem álltam
kötélnek sem akkor, sem
később, a középiskolai évek alatt. Minden
osztálytársnőm járt már valakivel, és én még
mindig nem vágytam barátra. Édesanyám
gyakran figyelmeztetett, hogy nem jó bízni
másokban, könnyen kihasználhatnak. Barát-
nőim azért akadtak, de általában anyuval
jártam mindenhova, moziba, színházba,
nyaralni. A vakációkban beutaztuk kettesben
Európát. Anyu mindig egy biztos egziszten-
ciájú üzletembert álmodott mellém, aki mel-
lett dolgoznom sem kell, csak a
szenvedélyemnek hódolhatok.

– Mi volt a szenvedélyed?
– Hát az éneklés. Az emlékezetes gólyabál

után kezdtem el komolyabban foglalkozni
vele, egy időben tanárhoz is jártam. Aztán
egyszer csak beleuntam, máig sem tudom,
miért, talán a megmutatkozási lehetőség hi-
ányzott. Meg akkoriban nyakamon volt az

érettségi is. A középiskola után román nyel-
ven végeztem az egyetemet. Könyvelői sza-
kot választottam, úgy gondoltam, olyan
szakma, amire mindig van kereslet. De nem
maradtam itthon az egyetem után. Édes-
anyám biztatására letettem a felsőfokú
német nyelvvizsgát, aztán kimentem Német-

országba. Egy ott élő
rokonunk szólt, hogy
a cégénél lenne a
v é g z e t t s é g e m n e k
megfelelő állás. Anyu
azt mondta, ezt a le-

hetőséget nem szabad kihagyni. 
– Hogy alakult kint az életed?
– Nagy reményekkel mentem, de csalód-

nom kellett. A munkába hamar beletanul-
tam, a kollégáim is rendesek voltak, de
hiányzott az otthonom, a megszokott arcok,
színek, ízek. Anyu háromhetente beült az au-
tójába, és indult hozzám. Lefagyasztva szál-
lította a levest, húst, amit aztán a következő
látogatásáig ettem. 

– Párkapcsolatot nem sikerült kialakíta-
nod?

– Kezdetben annyira lefoglaltak a mun-
kahelyi teendők, hogy nem is gondoltam
ilyesmire. Később pedig, amikor belerázód-
tam a ritmusba, és szabadidőm is lett volna,
nem volt kivel szórakozni menjek. Nagyon
udvarias, segítőkész emberek vettek körül,
de a két lépés távolságot mindig megtartot-

ták. Csak egyszer, a vonaton szólított le egy
középkorú férfi. Szimpatikusnak találtam,
így beszédbe elegyedtem vele. Elmondta,
hogy egy közeli faluban él, gazdálkodó. Le-
szállás előtt megadtam neki a telefonszá-
mom, és két nap múlva hívott is. Több mint
egyéves kapcsolat lett az ismeretségből.
Későn tudtam meg, hogy nős, akkor már túl-
ságosan kötődtem hozzá. Végül ő lépett ki a
kapcsolatból, minden előzetes felkészítés
nélkül, éppen két héttel karácsony előtt.
Életem első szakítása volt, meg is szenved-
tem becsületesen. Akkor gondoltam először
komolyan arra, hogy hazajövök. Mivel 
nemigen jártam szórakozni, volt egy kis
megtakarított pénzem. Úgy gondoltam,
abból kezdek majd itthon valamit.

– Édesanyád hogy fogadta az elhatározá-
sod?

– Örült. Amíg kint voltam, gyakran kér-
dezgette a látogatásai végén, hogy biztos jó-
e ott nekem, nem akarok-e hazajönni. A
„rózsaszín felhős” időszakomban, amíg
párkapcsolatban éltem, ritkábban jött, hogy
ne zavarjon, de utána újra megjelent, vi-
gasztalt, erősített.

– Mióta vagy itthon?
– Lassan egy éve. Vettünk nekem anyuval

egy szép, kicsi lakást, most ott lakom. Egy
ideje fontolgatom, hogy saját vállalkozásba
kezdek. Mindig érdekelt a szépségipar, ezért
arra gondoltam, hogy elvégzek egy manikű-
röstanfolyamot, és szalont nyitok. Elég nagy
váltás lesz a sok papírmunka után, de úgy
érzem, most épp erre van szükségem.

Gólyaálmok



Igen kellemes meglepetés-
ben lesz része annak, aki a
marosvásárhelyi 1848. út 5.
szám alatti Wokbox étte-
rembe téved. Amint a neve is
jelzi, ízlésesen berendezett,
családias hangulatú helyi-
ségben várják a különleges
ízeket kedvelőket. Az étter-
met Tordai Róbert vezeti, aki
igazi világjáró gasztronómiai
kalandra várja a vendégeket.

Tordai Róbert Budapesten egy
ázsiai konyhán dolgozott, majd ké-
sőbb Londonban egy francia étte-
remben, ahol a világhírű Raymond
Blanc séf keze alatt sajátította el a
főzés tudományát. Hazatérve, elő-
ször barátainak készített ázsiai éte-
leket, a fotókat a Facebookon is
megosztotta. Rövid idő alatt több
mint 3000-en lájkolták a látottakat,
és egyre többen kérték, hogy ossza
meg velük is a különleges ízeket.
Annyian rendeltek, hogy végül
kellett egy helyiség, ahol megfe-
lelő körülmények között lehetett
elkészíteni, felszolgálni az étele-
ket. Így esett a választás az 1848.
út 5. szám alatti helyiségre, ahol
korábban az Old Gold pizzázó mű-
ködött. A helyiséget – a szakmunka
kivételével – szinte saját kezűleg
alakították át és rendezték be pár-
jával, Pál Noémivel.

– A Wokbox fúziós étterem –
mondja Pál Noémi –, majd elma-
gyarázza, hogy ez azt jelenti, nem-
csak kínai ízek vannak az étlapon,
hanem helyet kapott India, Viet-
nam, Thaiföld, illetve Ázsia több
régiójának ízvilága. Azt is hozzá-
teszi, hogy tulajdonképpen a kínai
konyha mint fogalom nem is léte-
zik, hiszen minden tartománynak
megvan a sajátos ízvilága. A legis-
mertebb a cantoni, aminek a kíná-
latából van bőven a Wokboxban is.
S hogy mi a wok, azt is megtudjuk:
egy nagy acélüst, amiben szabad
lángon rendszeresen főznek a ke-
letiek. Ezt egy dobozra helyezve
láthatjuk az egyik kiemelt helyen
az étterem névjegyeként.

A kínai konyha igazi erénye,
hogy mivel több évezredes törté-
nelme során igen gyakran volt
éhínség, gyakorlatilag arra kény-
szerültek, hogy mindent megfőzze-

nek és megegyenek, és ehhez hoz-
zájárult az országban termő sokféle
fűszer is, amelyeknek használatát
az évezredek során „kikísérletez-
ték”. Ehhez persze hozzájárul a fo-
gyasztási kultúra is, ami igencsak
eltér a rohanó nyugati világban ta-
pasztaltakétól.

– Az ázsiaiak a szocializáló-
dásra, a társadalmi élet kiteljesíté-
sére használják az éttermeket. Akár
a filmekben is láthatjuk, hogy az
étteremben egy-egy forgó asztalra
egyszerre több étel kerül, majd azt
forgatva „csipegetnek” belőlük
pálcikával. Egy étkezés három-
négy órát is eltart, miközben be-
szélgetnek, társasági életet élnek.
Ezt a kultúrát szeretnénk mi is
meghonosítani – mondja Pál
Noémi.

Ahhoz, hogy némi eligazítást
nyújtsanak a fogyasztóknak, fény-
képes menülapot készítettek, ahol
elolvasható az ételek összetétele is,
és a pincérek is elmagyarázzák, mi
kerül az asztalra. Az biztos, hogy
kizárólag friss alapanyagból dol-
goznak, hiszen a napi menübe az
kerül, amit aznap reggel megvásá-
rolnak, illetve amihez van a kony-
hán megfelelő fűszer, ugyanis
ezeket Budapestről hozzák. Az
ázsiai étrendből nem hiányoznak a
különböző bogarak, meg más fur-
csaságok – ezt Pál Noémi is tudja,
hiszen párjával Hongkongban jár-
tak „tapasztalatcserén”, de bizto-
sítja a vendégeket, hogy a nagyon
ízletes és különleges csirkelábakon
meg a tenger gyümölcsein kívül

nem kell attól tartani, hogy valami
más különlegességet etetnek meg
az ide betérőkkel. Az biztos – ál-
lítja Noémi –, hogy az ázsiai
konyha a legegészségesebb, hiszen
mindent természetes alapanyagból,
zöldségből, gyümölcsből és friss
húsból készítenek. Ahhoz, hogy
megismertessék a keleti ízeket a
marosvásárhelyiekkel, rendszere-
sen szerveznek nemzeti gasztronó-
miai hétvégéket. Ezen a hétvégén
az indiai konyha rejtélyeibe nyer-
hetnek betekintést az érdeklődők.
Volt már thaiföldi nap, szusi-
(sushi) est, bemutatták több nem-
zet karácsonyi ízvilágát, sőt Bálint-
napi afrodiziákumos vacsorát
szerveztek.

Az árak nem a valóságtól elru-
gaszkodottak, ugyanis egy napi
menü 16 lej átlagban, a tenger gyü-
mölcsei étrend kivételével 20–30
lej közötti árfekvésben kínálják a
menüt. Tordai Róbertet két fiatal
szakács segíti a főzésben, kedves,
fiatal kiszolgálók helyezik az asz-
talra az ételkülönlegességeket. A
helyiség 10 és 12 óra között kávé-
zóként, 12 és 22 között pedig étte-
remként működik, 60 hellyel,
ebből 30 a nyáron működtetett te-
raszon van.

Pál Noémi szerint azért nem
népszerű nálunk az ázsiai konyha,
mert nem ismerik az ételek össze-
tételét, és sok fogyasztónak előíté-
lete van. „Csak az mondja, hogy
rossz a kínai kaja, aki megkóstolta
és nem ízlett neki” – teszi hozzá,
majd azt is elárulja, hogy például a
mi nyugati kultúránkkal ellentét-
ben a leveseket szürcsölni kell,
mert több levegő kerül így a
szájba, és az ízek jobban szétosz-
lanak a nyelv ízlelőbimbóin. A pál-
cikával is másként keveredik az íz
a szájban, ezért is érdemes kipró-
bálni ezt a fajta étkezési módot.
Aki tehát mindezek után betér a
Wokboxba, feltétlenül kóstolja
meg a sushit, a ramen levest, a bao
burgert, és lapozza fel bizalommal
az étlapot. Előzőleg pedig a
https://www.facebook.com/wok-
boxmures elérhetőségen válasszon
az ételkülönlegességek közül,
majd töltsön el ázsiai módra egy
kellemes estét az étteremben.

Elfogadta első házként hét-
főn a szenátus a távmunkát
szabályozó törvényterveze-
tet. A végső döntés a képvi-
selőházé az ügyben.

A felsőház 93 támogató és 15 el-
lenszavazattal, valamint egyetlen
tartózkodással fogadta el a tör-
vényjavaslatot, amely értelmében
az információs és távközlési tech-
nológia eszközeinek felhasználásá-
val a munkavállaló a munkahelyen
kívül is elvégezheti feladatait. 

A kormány érvelése szerint a
távmunka szabályozása felzárkó-
zást jelent társadalmi-gazdasági

valóságunkhoz, és mind a munka-
adó, mind a munkavállaló számára
előnyökkel fog járni. A munkaadó
költségei csökkennek, ha nem kell
annyi helyiséget bérelnie dolgozói
számára, a munkavállaló pedig az
utazás költségeit spórolja meg, és
hatékonyabban fel tudja használni
idejét – érvelt a törvényt kezdemé-
nyező kabinet, amely a javaslat
megtételekor arra is kitért, hogy
ezzel a szabályozással növekedni
fognak a mozgáskorlátozott sze-
mélyek munkavállalási esélyei. 

A tervezethez a szenátus munka-
ügyi bizottsága csatolt módosítást,

a felsőház plénuma ezt a változatot
fogadta el hétfőn. A megszavazott
szöveg értelmében a távmunka a
felek megegyezésével történik, és
konkrétan megjelenik a munkaszer-
ződésben (újonnan alkalmazottak
esetében), vagy a munkaszerződés
csatolmányában (régebbi alkalma-
zottak esetében). Amennyiben a
munkavállaló nem egyezik bele a
távmunka végzésébe, a munkáltató
nem módosíthatja egyoldalúan a
munkaszerződést, és nem is róhat ki
büntetést emiatt fegyelmi kihágás
címén a munkavállalóra – olvas-
ható a tervezetben. 

Törvénytervezet távmunkára
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Bezár a belga királyi pénzverde
Gazdasági okokra hivatkozva felhagy forgalmi érmék gyártásával és

hétfőn vert utoljára euróérmét a belga királyi pénzverde – közölte a La
Libre Belgique című belga napilap hétfőn. Ez idáig valamennyi belga fi-
zetőeszközt a pénzverés uralkodói előjoga miatt királyi pénzverdének ne-
vezett intézmény gyártotta, amely jelenleg a szövetségi kormány
pénzügyminisztériuma alá tartozik. A pénzverde tájékoztatása szerint a
tevékenységet egy magánvállalkozásnak tervezik átadni, de ennek kivá-
lasztása még folyamatban van. A végleges döntésig nem vernek eurót Bel-
giumban. (MTI)

Vajda György

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

A kormány és a versenyszféra
képviselőinek részvételével
zajló Live Business konferen-
cián téma volt a vasúti inf-
rastruktúra és a kocsipark
állapota. 

Romániában nem történt beruhá-
zás a vasúti infrastruktúrába, és saj-
nos, fontos pályaszakaszok még
mindig nincsenek villamosítva – je-
lentette ki a hétfői tanácskozáson
Sorin Chinde, a Grampet – Román
Vasúti Csoport elnöke. 

„Mi hiszünk a vasútban, de ha
visszatekintünk a közelmúltra, na-
gyon lehangoló a helyzet, hisz a
nagy vasúti felújítás, a IV. európai
folyosó modernizálása 18 éve tart.
A négyes korridor Románia 11 ezer
kilométeres vasúthálózatából 800
kilométert tesz ki. Akkor kiszámol-
hatjuk, hogy körülbelül mennyi
időbe telhet a teljes infrastruktúra
felújítása… Sajnos, a romániai vas-
úti infrastruktúra nagy része nincs
villamosítva és sok pályaszakaszon
sebességkorlátozás van érvényben.
Ennek az állapotnak az oka a beru-
házások hiánya, mert amíg Európá-
ban a szállítás fehér könyve azt
ajánlja a tagországoknak, hogy a
beruházásokat egyenlően osszák el
a két fő irány – vasút és közút – kö-
zött, azaz egy euró a vasútra, egy
euró a közútra, addig Romániában
egy eurót adnak a vasútra és tízet a
közútra, s az arány a vasút szem-
pontjából egyre romlik” – fejtette ki
Chinde. 

Szentes József, a Román Állam-
vasutak (CFR) személyszállító
részlegének vezérigazgatója azt
nyilatkozta, hogy tavaly saját költ-
ségvetésből 15 vagont tudtak felújí-
tani.

„A CFR akkor nyújthat magas
színvonalú személyszállítási szol-
gáltatást, amikor erre megfelelő tá-
mogatást kap. Világos, hogy
anélkül, hogy a vasúti infrastruktúra
terén sor kerülne egy hangsúlyos
szemléletváltásra, Románia nem ér-
heti el fejlesztési célkitűzéseit. (…)
A szállítási szolgáltatások szintjé-
nek növeléséhez elengedhetetlen az
új eszközök beszerzése, főleg, hogy
vagonhiányunk hamarosan eléri a
300 egységet. (…) El kell monda-
nom, hogy a társaság 2011 novem-
bere óta nem kapott költségvetési
pénzt beruházásra. Minden beruhá-
zást – s a beruházás 2.500 lejnél,
egy rendesebb számítógépnél kez-
dődik – saját pénzünkből valósítot-
tunk meg. Ilyen alapon tavaly 15
vagont sikerült felújítanunk, de a
folyamatot le kellett állítani” – fej-
tette ki Szentes. 

Hozzátette: a szállításügy 2014
és 2020 közötti, 47 milliárd lejes
költségvetéséből a vasút 17 milliárd
lejt kap, ám ebből nem jut új vago-
nokra. 

Szentes szerint „arra vannak
ítélve”, hogy 35 évnél régebbi va-
gonokat újítsanak fel, de van az esz-
köztárban 81 éves motorkocsi is.
(hírösszefoglaló) 

Elavult vasúthálózat
Sebességkorlátozott 

beruházások 



Mindannyiunk számára ismert tény, hogy
Marosvásárhely korszerűsítése, mai képének
kialakítása, a vidéki település urbanizált köz-
ponttá tétele a 20. század eleji mozgalmas
időszakban következett be, azokban a boldog
békeidőkben, ami a városlakók tudatában el-
választhatatlan Bernády György nevétől.

Bernády György 1864. április 10-én Beth-
lenben született, gyógyszerész családból
származott. Családjával együtt gyerekkorá-
ban költöztek Marosvásárhelyre. Édesapja,
Bernády Dániel megvásárolta a főtéri Arany-
szarvas gyógyszertárat. Bernády György a
marosvásárhelyi Református Kollégiumban
érettségizett, majd Kolozsváron, végül Buda-
pesten folytatta tanulmányait. Előbb gyógy-
szerészdoktori címet szerzett, majd az állam-
és jogtudományok karon is ledoktorált. Ta-
nulmányai után patikus lett. Ezután hamaro-
san országgyűlési képviselőként kapcsolódott
be a közéletbe, 1890-ben törvényhatósági
tag, 1900-ban pedig rendőrfőkapitányi pozí-
ciót töltött be. Szakmai pályája egyfajta csa-
ládi hagyomány folytatása volt. A
gyógyszerészi hivatás mellett édesapjától
örökölte a közélet iránti érdeklődést és elkö-
telezettséget is. Ifjúkorában számos alkalom-
mal figyelemmel kísérte azokat a közösségi
karitatív tevékenységeket, melyekben édes-
apja aktívan részt vett. A közügyekben való
korai jelenléte miatt egyáltalán nem volt
meglepő az, hogy 1902-ben polgármesterré
választották. Első ízben 1913-ig volt polgár-
mester, majd utána öt évig főispáni tisztnek
örvendhetett. 1919 januárjában a város
román közigazgatás alá került, aminek ered-
ményeképpen a közintézményekből eltávolí-
tották a magyar tisztviselők zömét. Bernády
György az 1918 és 1919 közötti időszakot
Budapesten töltötte egyrészt jogtanácsosként,
másrészt a későbbi karrierjének építésén fá-
radozva. 1920-ban tűnt fel ismét Marosvásár-
helyen, részt vállalva az Országos Magyar
Párt tevékenységéből. 1926–1929 között
pártpolitikai egyezség alapján ismét őt vá-
lasztották polgármesterré. Ez alatt az időszak
alatt saját bevallása szerint is legnagyobb
megvalósítása a város hiteleinek, pénzügyi
helyzetének rendezése volt. 1926-tól Maros-
Torda vármegye parlamenti képviselője lett.
1930-ban kivált az Országos Magyar Pártból,
és megalapította a Polgári Demokratikus
Blokkot, így pár évig ellenzéki oldalt képvi-
selt. 1933-ban lépett vissza az Országos Ma-
gyar Pártba, és itt folytatta munkáját haláláig.
Saját nemzete, nemzetisége érdekében mind-
végig hűségesen ügyködött, viszont az ebben
az időszakban végzett tevékenysége már nem
hozott látványos újításokat, így a marosvá-
sárhelyiek többnyire az első polgármestersé-
gének idejére emlékeznek.

Bernády György polgármesteri székének
elfoglalása után megnövekedett Marosvásár-
hely lélekszáma, rendeződtek a város pénz-

ügyei, és elkezdődtek azok a korszerűsítések,
építkezések, amelyeket a marosvásárhelyiek
ma is előszeretettel elevenítenek fel akár a
városi ünnepségek nyilvános diskurzusaiban,
akár napilapok hasábjain, akár a helytörténeti
olvasmányaik során. Mindezzel a tevékeny-
ségével a polgármester európai rangra emelte
a települést.

Az intézmények létrejöttével elkezdődtek
a kulturális események is, így 1909-ben Ber-
nády György közbenjárása révén felcsendült
az első szimfonikus hangverseny, 1910-ben
pedig megtartották a város saját filharmoni-
kus zenekarának első koncertjét, melyet sok
más követett. 1913-ban a Kultúrpalota orgo-
náját felavató hangversenyt tartottak, itt és
ekkor kezdte el működését a mozi is. Egyre
több színházi előadás került megrendezésre,
ugyanakkor a sportélet is felvirágzott. A 19.
század második felében létrejött egyletek és
társulatok élete fellendült, és Bernády
György dinamikus szervezőmunkájának kö-
szönhetően újabbak jöttek létre. Amellett,
hogy ezek a társulatok a korábbi városi kul-
túra részei is voltak, a polgármester vélhetően
a társasági, közösségi életben látta a fellen-
dülés, a kispolgári mentalitás megváltoztatá-
sának lehetőségét, így próbálta demokratikus
szellemiségét terjeszteni, és a város polgár-
ságának különböző társadalmi rétegeit egy-
máshoz közelíteni. Az 1902 és 1912 közötti
időszak sajtóanyagának egy részéből az derül
ki, hogy Bernády György tagja, de legtöbb-
ször hosszabb-rövidebb ideig elnöke is volt a
Székely Társaságnak, a helyi verseny- és úr-
lovas szövetkezetnek, az önkéntes tűzoltó-
egyletnek, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek,
a Társaskörnek és a Szépítő Egyletnek, me-
lyeket ő maga alapított, a Dalkörnek, a Ka-
szinónak, mely ebben az időszakban a helyi
intelligencia, az úri körök exkluzív klubjának
számított, illetve a marosvásárhelyi Bethlen
Gábor Szabadkőműves Páholynak. Mind-
ezek mellett iskolaszéki elnök volt és a Szé-
kely Játékgyár és Faipari Részvénytársaság
elnöke. A városi polgárság egységét hivatot-
tak biztosítani a rendszeresen megszervezett
társas vacsorák is, amelyeken bárki részt ve-
hetett és bármiről érdeklődhetett a városve-
zetéssel kapcsolatban. Bernády György
polgármestersége előtt is volt példa ilyen jel-
legű összejövetelekre, de azok leginkább zárt
elit körökben történtek. Az egyesületi és kö-
zösségi élet fellendítésével a polgármester
megteremtette azt a horizontot, amelyen belül
lehetségessé vált az ismerkedés és a közös
élet. Célja a település lakóinak egységesítése
volt, közös értékrend kialakítása, mely által
az identitás erősíthető.

Mindenképp kiemelendő Bernády György
iskola- és egyháztámogató tevékenysége,
mely szintén az egységes közösségi mentali-
tás kialakításának jegyében történt. Reformá-
tus családban nevelkedve már gyerekkorától
kezdve közel állt hozzá az egyház erkölcsi,
szellemi értékrendje. Marosvásárhelyre köl-

tözésük után a Reformá-
tus Kollégium padjaiban
tanult, ahol ugyancsak a
hit megtartó erejének fon-
tosságát ültették el benne.
Amikor 70. születésnapja
alkalmából köszöntő ün-
nepséget szerveztek neki,
Nagy Endre igazgató – a
kollégium elöljárósága és
tanári kara nevében – így
fogalmazta meg a kezde-
tet: „A lélek munkája több
mint félszázaddal ezelőtt,
1878 szeptember 3-án
vette kezdetét, amikor
Őméltósága, mint V.-ik
középosztályos tanuló, két
fivérével egyszerre kollé-
giumunk kötelékébe lé-
pett. Két közép és két
bölcselmi osztály elvég-
zése után, 1882 junius 30-
án lépett ki a kollégium
kötelékéből, utolsó inte-
lemként fogadva lelkébe
az akkori igazgatótanár,
néhai Horváth Gáspár
búcsuszavait: »Választott
pályátokon erélyesen, kö-
telességeitekről meg nem
feledkezve törjetek elő s
használjátok a reátok bi-
zott talentumokat.« A 18
éves ifju lelkében a pre-
destináció gondolatával
megtisztult hittel, törhe-
tetlen faj és nemzet szere-
tettel, Istentől gazdagon
juttatott talentumokkal lé-
pett az életbe”. 

Hithű református ember lévén, valóban kö-
telességének tekintette az egyház és a kollé-
gium ügyeiben való foglalatosságot. 1896
novemberéig a református egyház kerületi
gondnoka volt, majd 1904 októberében a ma-
rosvásárhelyi egyházközség képviseleti köz-
gyűlésén főgondnokká választották meg.
Rendszeres tevékenysége jól nyomon követ-
hető a fennmaradt írásos dokumentumokban,
melyek a Református Egyházkerületi Levél-
tárban lelhetők fel Évrendezett iratok cím
alatt, illetve itt őrzik az egyháztanácsi jegy-
zőkönyveket és az elöljárósági gyűlések
jegyzőkönyveit is, melyekben az egyházköz-
ség mindennapi teendőiről szóló megbeszé-
lések olvashatók. Bernády György 1921-ig
töltötte be ezt a szerepet, majd a Református
Kollégium gondnoka lett. 1925-től kezdő-
dően, szintén az egyházmegye közgyűlésén
született döntés értelmében a kollégium örö-
kös tiszteletbeli főgondnokává nevezték ki,
ezt a küldetését odaadással teljesítette késő
öregkoráig. Néhai Keresztes Gyula építész-
mérnök, a kollégium egykori diákja így em-
lékezett vissza személyes találkozásukra: „a

kollégiumban – mint fő-
gondnok – többször
volt benn az iskolában,
s beszélgettünk, ugye
mindig kérdezte, hogy
hogy vagy, mint vagy,
mit tanultok. Személye-
sen is. (…) mindig
olyan nagy valakinek
láttam, és az is volt,
mert az iskolában is,
mikor megjelent, min-
denki tisztelettel volt
vele szemben. Tanárok-
tól elkezdve diákokig
mindenki. (…) Mikor
jött végig a folyosón
például, akkor kiáll-
tunk, tisztelegtünk, kö-
szöntöttük. Hát, öreg
úrnak néztük már ugye
akkor mint diákok”.
Tehát a szervezőmunka
mellett Bernády
György fontosnak tar-
totta a személyes talál-
kozást is a kollégium
diákjaival, tanáraival.
Korábban említett 70.
születésnapi ünnepsé-

gén Nagy Endre igazgató a következő meg-
nevezéssel illeti: „a romániai összmagyarság
és az erdélyi református egyházkerület egyik
reprezentánsa, mint Marosvásárhely város
ügyeiben ismételten tevékeny vezető és a mi
kollégiumunk főgondnoka”.

Az egyházzal és kollégiummal való szoros
kötelékének jeleként halálakor az iskola dísz-
termében ravatalozták fel. Az 1938. október
23-án megjelent Reggeli Újság így ír erről:
„Bernády György dr. mindenkor tanujelét
adta a fiatalság iránti szeretetének és áldo-
zatkészségének. Ezért vonult vissza minden
közéleti funkciótól, egyedül a Kollégium fő-
gondnokságát tartotta meg és élete végéig
hatványozott odaadással töltötte azt be. Ezért
kivánkozott utolsó elvárásával még egyszer a
Kollégium disztermébe, amelynek ujból való
felépitésében oroszlánrésze volt. Az elhunyt
ravatalát a diszteremben állitották fel már
szombaton este s annak őrségét a Kollégium
tanulóifjusága szolgáltatta. Idezarándokolt a
város népe vasárnap és hétfőn s dacára az
ólomsulyu esőnek, kicsinynek bizonyult a
diszterem a temetésen résztvevő nagyközön-
ség számára”.

Azt, hogy az egység, a közös értékrend ki-
alakításáért tett munkája nem volt hiábavaló,
bizonyítja a tény, hogy ravatalánál ugyanúgy
megjelentek a polgári és katonai előkelősé-
gek, mint a különböző felekezetű egyházak
és iskolák képviselői, az iskolák tantestületei
és diákjai, az egyesületek, társulatok elöljá-
rói, illetve városlakók sokasága: „Ezután
esernyő erdők alatt megindult a többszáz
főből álló temetési menet a református sírker-
tig, ahol Bernády György dr elhunyt felejthe-
tetlen leánya Györgyike mellett fog pihenni a
feltámadásig. A harangok minden felekezet
templomában zugtak, az üzletek lehuzták re-
dőnyeiket, amig a kiséret beérkezett a refor-
mátus temetőbe. Itt sem volt bucsubeszéd és
a cigányok sem adhatták a felajánlott kisére-
tet száztagu zenekarral »valamennyiünk
apjá«-nak, mint mondották”.

Bernády György tehát amellett, hogy szí-
vós tettrekészségének köszönhetően Maros-
vásárhelyből modern, az akkori nyugati
elvárásoknak is megfelelő várost alakított,
mélyen ragaszkodott azokhoz az egyházi ha-
gyományokhoz, melyek határozott, gerinces
felnőttet nevelnek a diákból, és melyek az
embercsoportból közösséget kovácsolnak.

Az oldalt szerkesztette 
Ötvös József ny. lelkipásztor
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500 éves a reformáció
Bernády György, a református főgondnok

György Veress Imola



Az elektronikus kommunikációs
eszközök terjedésével egyre több
problémát szültek a gyakorlatban
azok a kérdések, amelyek arra vo-
natkoztak, hogy a munkaadónak
jogában áll-e megfigyelni a mun-
kahelyen munkaidőben az alkal-
mazott telekommunikációs
eszközeinek használatát, azok ma-
gáncélú használatát korlátozhatja-
e, és ha igen, milyen mértékben.
Hol kezdődik a munkahelyen az al-
kalmazott magánszférája, és ebbe
beavatkozhat-e a munkaadó a
munkavégzés érdekében?

Ezeknek a kérdéseknek egy, a
2017-es évben született Emberi
Jogok Európai Bírósága által Ro-
mániát elmarasztaló ítélet (az úgy-
nevezett Bărbulescu-ügy) valamint
a közeljövőben – 2018. május – a
Romániában is alkalmazandó úgy-
nevezett GDPR EU rendelet életbe
léptetése ad újból aktualitást. A
GDPR-rendelet teljes megneve-
zése „Az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679. rendelete –
(2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő vé-
delméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezésé-
ről (általános adatvédelmi rende-
let)”. 

Amint az a szokványosan bü-
rokratikus elnevezésből is kitűnik,
egy adatvédelmi rendeletről van
szó. 

A Bărbulescu-ügyben 2017
szeptemberében hozott ítélet –
amelyet az EJEB plénuma hozott,

megváltoztatja ugyanazon bíróság
2016. évi ítéletét, amely a román
államnak adott igazat, ezért vált
aktuálissá ennek a problémának az
újraelemzése.

Ugyanakkor figyelembe kell
venni, hogy 2017 júniusában az
EU Working Party nevű, a szemé-
lyes adatok védelmével kapcsola-
tos tanácsadó testülete is konkrét
ajánlásokat és útmutatásokat fogal-
mazott meg.

Ezt az ajánlást, valamint az Em-
beri Jogok Európai Bírósága fent
hivatkozott határozatának megálla-
pításait figyelembe véve a követ-
kező következtetéseket lehet
megállapítani: az alkalmazottakat
előzetesen figyelmeztetni kell arra,
hogy mikor és milyen esetekben
történhet meg elektronikus kom-
munikációs eszközeik és kommu-
nikációjuk monitorozása. Ennek
leírása normálisan már az alkal-
mazó belső rendszabályzatában
(Regulament intern) meg kell tör-
ténjen.

Egy másik követelmény az,
hogy az alkalmazott elektronikus
kommunikációseszköz-használatá-
nak teljes korlátozása nem korlá-
tozhatja abszolút módon az illető
alkalmazott magánélethez való
jogát. Függetlenül attól, hogy mi-
lyen típusú és mértékű korlátokat
alkalmaz a munkaadó, ez nem
szüntetheti meg az alkalmazott ma-
gánélethez való jogát.

Követelményként jelenik meg a
fent hivatkozott iratokban az is,
hogy az illető munkaadónál egy
nagyon világos és szigorú belső
szabályzat kell létezzen az alkal-
mazottak megfigyeléséről, főleg
azon elektronikus megfigyelési
eszközök tekintetében, amelyeket

a munkavállaló nehezen vagy
egyáltalán nem észlelhet.

Ugyancsak az alkalmazó kell
részletesen elemezze azokat az al-
ternatívákat, amelyek kisebb mér-
tékben képeznek beavatkozást a
monitorozott személy személyes
jogaiba és életébe.

A megfigyelést térben és időben
korlátozni kell, ugyanakkor korlá-
tozni kell a munkaadó hozzáférését
azokhoz a konkrét információk-
hoz, amelyek a munkavállaló által
látogatott weboldalakra, az általa
folytatott kommunikációk tartal-
mára, valamint az illető személy
munkaidőn kívüli fizikai helyzeté-
nek meghatározására vonatkoznak.

A monitorozással megszerzett
információkhoz való hozzáférést
korlátozni kell, és ezeket azonnal
meg kell semmisíteni, amint már
nem szükségesek a követett cél el-
érése érdekében.

Ugyanakkor biztosítani kell az
alkalmazott azon jogát, hogy lehet-
séges legyen bizonyos esetekben a
monitorozó eszközök kikapcso-
lása. Ez a követelmény főleg a
GPS-szel felszerelt gépjárművek
esetében fontos.

Ezen ajánlásokat, valamint a
2018. évben életbe lépő GDPR-
rendeletet figyelembe véve nagyon
fontos a monitorozó eszközök át-
világítása minden cégnél, hiszen az
EU GDPR-rendelete nagyon ko-
moly mértékű büntetéseket helyez
kilátásba ezekre az esetekre, ame-
lyek összege a forgalom 4%-áig
terjed, vagy egészen 20 millió eu-
róig, attól függően, hogy melyik a
nagyobb.

A Bărbulescu-ügyről a követ-
kező részben fogunk beszélni. 

(Folytatjuk)

Bár szeptember 30-án lejárt a
türelmi idő az épületek tűzvé-
delmi engedélyének beszer-
zésére, december 31-éig
abban az esetben nem bírsá-
golnak a tűzvédelmi engedély
hiányában, ha az engedélyké-
rés dokumentációját ez év
szeptember 30-ig benyújtot-
ták, vagy bármilyen olyan bi-
zonylatot felmutatnak,
amellyel tűzvédelmi beruhá-
zást szándékoznak végezni. 

A 2017. évi 146-os számú tűzvé-
delmi törvény módosítását annak
érdekében hozták, hogy azok, akik
még nem szerezték meg az engedé-
lyezést, de a dossziéjukat összeállí-
tották, mentesüljenek a bírságoktól.

A Maros Megyei Horea Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség megelő-
zésekkel foglalkozó osztályának
felügyelőhelyettese, Nuţiu Bogdan
százados megkeresésünkre kifej-
tette, hogy az újraközölt 2006. évi
307-es számú törvény 44. cikkelye

értelmében az alábbi esetek számí-
tanak kihágásnak és bírságolhatók:

A törvény V. pontja 20.000–
50.000 lej közötti bírságokat ír elő
az alábbi esetekben:

– Ha úgy kezdenek meg építke-
zési munkálatokat vagy épületátala-
kításokat egy ingatlan
rendeltetésének megváltoztatása ér-
dekében, hogy nem rendelkeznek
tűzvédelmi jóváhagyással (aviz).

– Új épületeket vagy átalakított
helyiségeket úgy adnak át és indít-
ják be azok működését, hogy nincs
tűzvédelmi engedélyük.

– Amennyiben a megszerzett tűz-
védelmi jóváhagyásban vagy enge-
délyben szereplő előírásokat nem
tartják be, azok érvényüket vesztik.

A törvény VI. pontja szerint
30.000–100.000 lej közötti bünteté-
seket róhatnak ki és a működési en-
gedély bevonásával jár a
tűzvédelmi előírások be nem tar-
tása, amennyiben egy középületben
az ott tartózkodók élete nincs biz-
tonságban, illetve egy esetleges tűz
során a bevetésre érkező készenléti
csapatok tagjainak élete veszélyez-
tetve van, a tűzoltó berendezések
stabil elhelyezése, a tűz és a füst ter-
jedésének megakadályozására szol-

gáló biztonsági elemek hiányoznak
egy ingatlanon belül és szomszéd-
ságában (ezeket az előírásokat a
2015. évi 915-ös számú újraközölt
kormányrendelet tartalmazza). Az
utólagos módosításokat is tartal-
mazó 2006. évi 307-es számú tűz-
védelmi törvény 30. cikkelyének
első bekezdése értelmében az új
építmények és a meglévő épületek
átalakítása, módosítása vagy ren-
deltetésének megváltoztatása és
működtetése csak a tűzvédelmi jó-
váhagyások és engedélyek beszer-
zését követően engedélyezett. A
jóváhagyás (aviz) és engedélyezés
(autorizaţie) igénylése annak a
magán- vagy jogi személynek a kö-
telessége, aki a beruházást finanszí-
rozza és a munkálatok elvégzését
megrendelte.

A bírságok kiszabása mellett a
megyei tűzoltóegység segítséget
nyújt azok számára, akik tűzvé-
delmi engedély nélkül építkeztek,
annak érdekében, hogy törvényes
keretek között működhessenek. 

A készenléti felügyelőség nem

számol fel illetéket a tanácsadásért,
azonban a műszaki dokumentációt,
amelynek alapján a tűzvédelmi en-
gedélyt kiadják, tervező kell össze-
állítsa, és bizonyítani kell a tervet
felülbíráló, engedéllyel rendelkező
szakember felülvizsgálatát is. Ha a
tűzvédelmi feltételek nem kielégí-
tőek, a katasztrófavédelmi felügye-
lőségeknek jogukban áll leállíttatni
a tűzveszélyesnek nyilvánított épü-
letben folyó tevékenységet. Ezt az
intézkedést a tűzbiztonsági enge-
dély meglététől függetlenül is foga-
natosíthatják. 

Ez év január–október között 936
igénylést jegyeztek be, ezek közül
779 jóváhagyást, engedélyezési és
véleményezési kérelmet, 157 bead-
ványt, munkálatok elvégzésének át-
vételét, illetve tűzijátékok, első
osztályba sorolt pirotechnikai esz-
közök forgalmazási kérelmét.
Nyolcvan esetben műszaki tanácsa-
dással szolgáltak. A 2016–2017-ben
kibocsátott tűzvédelmi engedélyek
listája a felügyelőség honlapján ta-
nulmányozható. (pálosy)

Ellenőrzik a tűzvédelmi engedélyeket 
Leadott dokumentációval még nem bírságolnak

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Illusztráció

A munkahelyi megfigyelésről – 
a személyes adatok védelme (I.)

A Maros Megyei Csendőrség
mobil egysége katonai isko-
lákba toboroz jelentkezőket.
A feltételek között szerepel a
középiskolai végzettség
érettségi oklevéllel, legkeve-
sebb 18 éves életkor, illetve a
be nem töltött 27. életév,
min. 1,70 m magasság férfi-
aknál és 1,65 m a nőknél, leg-
kevesebb kilences magavi-
seleti jegy a középiskolában,
illetve a büntetlen előélet is.

Mindazok, akik a csendőrség kö-
telékében szeretnének szolgálni,
december 5-éig iratkozhatnak fel a
kiírt versenyvizsgákra, amelyeket
jövő év januárjában tartanak, a ta-
nulmányi időszakot egy évre csök-
kentették – áll a csendőrség
közleményében.

A meghirdetett hétszáz helyre –
350+350 hely – a drăgăşani-i, vala-
mint a fălticeni-i altiszti iskolákba
lehet jelentkezni, három helyet
romák, kettőt pedig más nemzetisé-
gűeknek tartanak fenn.

Az egészségügyi és pszicholó-
giai tesztet három vizsgatétel kö-
veti, amelyeket a kiválasztott
csendőrképző székhelyén végez-
nek: egészségi állapot felmérése, fi-
zikai erőnlét és elméleti vizsga,
amit  2018. január 13– 21. között
tartanak. 

Abban az esetben azonban, ha az

iskoláztatás ideje alatt gyenge ta-
nulmányi eredmények vagy fe-
gyelmi kihágás miatt eltanácsolják
a diákot, illetve önszántából meg-
szakítja a tanulmányait, vagy eset-
leg nem látja el szolgálati feladatait,
a belügyminisztérium a taníttatási
költségek megtérítésére kötelezheti
az érintettet. 

Az altiszti iskolákban az oktatás,
szállás, étkezés, ruházat ingyenes,
akárcsak a haza- és visszautazás a
vakációk idején, de havi zsoldban is
részesülnek és kilépőket is kapnak. 

Az iskola elvégzése után a vizs-
gajegy alapján, valamint az üres ál-
lások függvényében kihelyezik
őket az ország  valamelyik csendőr-
egységéhez, ahol tíz évre szóló
szerződést kell aláírjanak. Kihelye-
zésüket követően felszerelésben,
élelmiszerellátásban, egészségügyi
ellátásban, szolgálati lakásban is ré-
szesülhetnek, esetleg havi támoga-
tást kapnak az albérlet fizetésére,
szabadság idején pedig ingyenesen
utazhatnak. 

Az érdekeltek  a csendőrség mo-
bilegységének székhelyén, Maros-
szentgyörgyön a Máriaffy Lajos
park 7. szám alatt érdeklődhetnek
december 5-éig. Bővebben a
http://www.scoaladragasani.ro/ad-
mitere/admitere.php és http://jandar-
meriafalticeni.ro/informatii.php.
honlapokon lehet tájékozódni. (szer)

Hétszáz jelentkezőt várnak
Csendőriskolákba toboroznak
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Cristiano Ronaldo, a Real Madrid
portugál válogatott futballistája
lett 2017-ben az év játékosa a
Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ségnél (FIFA). A 32 éves Ro-
naldo 2008, 2013, 2014 és 2016
után ötödször érdemelte ki az el-
ismerést.

A támadó az előző szezonban klub-
jával megnyerte a Bajnokok Ligáját és
a spanyol bajnokságot, míg a portugál
nemzeti csapattal – a magyarokkal azo-
nos selejtezőcsoportból – kijutott a
jövő évi oroszországi világbajnok-
ságra. Ronaldo – aki mellett még a bra-
zil Neymar és az év legjobbjának
ötször megválasztott argentin Lionel
Messi volt tagja a legjobb háromnak –
Gianni Infantinótól, a FIFA elnökétől,
illetve a brazil Ronaldótól és az argen-

tin Diego Maradonától kapta meg a
győztesnek járó trófeát.

„Először vagyunk Angliában ezen a
díjátadáson, örülök, hogy meg tudtam
ismételni a győzelmemet. Köszönöm a
szurkolók biztatását, nagyon boldog
vagyok” – hangsúlyozta Ronaldo.

A szövetségi kapitányok, a váloga-
tottak csapatkapitányai és sportújságí-

rók mellett újításként a szurkolók is
szavazhattak a bő listán szereplő fut-
ballistákra. A jelöltek között a férfiak-
nál a játékosoknál 24, az edzőknél 12,
a nőknél mindkettőn 10-10 név szere-
pelt.

Az év legjobb női játékosa a holland
válogatottal Európa-bajnokságot nyert
Lieke Martens, az FC Barcelona Fe-
meni labdarúgója lett, az elmúlt év leg-
jobbját, az amerikai Carli Lloydot
(Houston Dash/Manchester City
Women), valamint Castellanost (Santa
Clarita Blue Heat/Florida State Semi-
noles) megelőzve.

A legjobb kapus Gianluigi Buffon
(olasz, Juventus) lett, Keylor Navast
(Costa Rica-i, Real Madrid) és Manuel
Neuert (német, Bayern München) meg-
előzve.

A szakvezetők között a férficsapa-
toknál a Real Madridot BL-győzelemig
és bajnoki címig vezető francia Ziné-
dine Zidane, a női együtteseknél a ha-
zája nemzeti válogatottját Eb-aranyig
vezető holland Sarina Wiegman győ-
zött.

Kihirdették az év csapatát is, az
álomtizenegyben a Real Madridot kép-
viseli a legtöbb, öt játékos.

FIFA-gála: Cristiano Ronaldo ötödször az év játékosa

A 44 éves marosvásárhelyi
Szeghalmi László mindig is
sportos beállítottságú volt, és
mindamellett, hogy több
sportágat kipróbált amatőr
szinten, az atlétika ragadta
meg igazán. Évek óta félma-
ratoni távokat fut, különböző
hazai és nemzetközi verse-
nyeken vesz részt. Családjá-
ban a sport előkelő helyen áll,
hiszen felesége nem más,
mint Szeghalmi Andrea helyi
úszóedző – akinek édesapja
Fazakas Árpád, az egykori AS
Armata volt kiváló labdarú-
gója –, lányuk pedig Románia
talán legígéretesebb női vízi-
labdázója, Krisztina, aki nem-
rég a női bajnok Bukaresti
CSA Steaua versenyzője lett. 

A minap hobbijáról, az atlétikáról
és családjáról beszélgettünk.

– Elmondhatom az olvasóknak,
hogy mi még elemi iskolás ko-
runkból ismerjük egymást. Ko-
rábban is, de főleg az utóbbi
időszakban figyelemmel követ-
tem az eredményeidet, nagy
szorgalommal veszel részt ama-
tőr félmaratoni és krosszverse-
nyeken. A minap a budapesti,
32. alkalommal megrendezett
Wizz Air félmaratonon verse-
nyeztél. Kérlek, mesélj a ver-
senyről!

– Szeptember 10-én került sor a
hagyományos budapesti versenyre,
amelyre mintegy 17.000 versenyző
iratkozott be, belőlük 12000-en az
egyéni versenyszámokban, 5.000-
en a stafétában álltak rajthoz, és tel-
jesítették a 21,0975 kilométeres
távot, ami rekordnak számít. Érde-
kességként említhető, hogy 2016-
ban 10.300 egyéni nevezője volt a
félmaratoni távnak, a párban és tri-
óban futókat is számolva több mint
15 ezren regisztráltak, köztük 77 or-
szágból 2200 külföldi is – akkor ez
rekordnak számított az esemény

történetében. Én mint a Torpi ver-
senyzője a 370. lettem, 1 óra 35
perc alatt teljesítettem a távot. A
versenyt Budapest belvárosában
tartották, a résztvevők a Hősök te-
réről startoltak, majd többek közt a
Széchenyi Lánchídot, a Clark
Ádám teret, a Bem rakpartot, a Sza-
badság hidat, a Bajcsy Zsilinszky
utat érintve tértek vissza a Hősök
terére. 

– A minap Marosvásárhelyen
megrendezett terepduatlon-Eu-
rópa-bajnokság alkalmával in-
dultál a Drakula éjszakai erdei
futóversenyen, ahol az 5.000
méteres távon a 2. helyen végez-
tél. Milyen hasonló rendezvé-
nyeken vettél részt az utóbbi
időben, és milyen versenyeken
állsz rajthoz a közeljövőben? 

– Beiratkoztam a 3. alkalommal
megrendezett Ascotid-kupa Trail
Race versenyre a félmaratoni és a
10 kilométeres krosszversenyszám-
ban, a 10 kilométeres távon a 35-44
éves kategóriában második lettem.
Nem volt könnyű, hiszen én 44 éve-
sen több 35 éves versenyzővel sza-
ladtam együtt. Legközelebb a Run
For Fun elnevezésű, négyfordulós
erdei krosszrendezvényen veszek
részt Vásárhelyen. Jövőben szeret-
nék elindulni az április 15-i buka-
resti Wizz Air félmaratonon, majd
egy hét múlva, április 22-én az oszt-
rák futamon is indulnék Bécsben.
Egy rangos olasz félmaratont is be-
terveztem. Elmennék egy chicagói
maratonra is, de ahhoz rengeteg
pénzre lenne szükség.

– Apropó pénz. Mennyire költsé-
ges az atlétika, azaz a félmara-
toni szám egy amatőr
sportolónak?

– Eléggé költséges, hiszen saját
autóval utazom, tehát az üzem-
anyag mellett a szállást, az étkezést
is kell állnom. Ilyen szinten nehéz
szponzort kapni, még ha egy rész-
leges költségtérítésről lenne is szó.
Egy jó minőségű felszerelés is
sokba kerül, egy ilyen maratont is
márkás cipővel kell lefutni, de az is
kopik...

– Mennyire sikerül felkészülni
egy ilyen versenyre, tekintettel
arra, hogy a te napod nagy ré-
szét is a munka tölti ki, azonkí-
vül pedig családos ember vagy?

– Nem igazán van időm kellő-
képpen felkészülni egy ilyen ver-
senyre, hetente kétszer tudok
edzeni. A minap munkahelyet is
változtattam, most a Torpi klubnál
kezdő gyerekekkel próbálom meg-
ismertetni az úszás alapjait. Nem
volt könnyű kilenc év után munka-
helyet váltani, de szeretem, amivel
most foglalkozom. Januárban le-
szek 45 éves, így átkerülök a 45-54
évesek korcsoportjába, ahol vi-
szonylag könnyebb dolgom lesz.

– Családotokban mindenki
sportember, hiszen feleséged,
Andrea szintén úszóedző, lányo-

tok pedig Románia talán legte-
hetségesebb vízilabdázója. Ez
előny vagy hátrány egy család-
ban, ahol még a csapból is a
sport folyik?

– Ez jó dolog: a lányunk felnéz
ránk, neki mi vagyunk a példaképei.
Fontos, hogy a gyerek a szüleit kö-
vesse, az általuk kikövezett úton ha-
ladjon. Bennünk van ez a „vírus”,
ezt visszük tovább.

– Krisztináról milyen új hírek
vannak, hiszen a román felnőtt
vízilabda-válogatott tagjaként
mindegyre külföldön tartózkodik.

– Ez valóban így van, a
2017/2018-as tanévben még nem
volt iskolában, annyira elfoglalt a
felnőttválogatottban. Nemrég Tö-
rökországban voltak, utána Kijevbe
utaztak. Reméljük, hogy ez nem be-
folyásolja a tanulmányi előmenete-
lét. Krisztina tizenkettedikes,

várjuk, hogy sikeresen leérettségiz-
zen, aztán elválik, hol folytatja a ví-
zilabdát. 

– Hol szeretnétek?
– Mivel az idén lejárt a szerző-

dése a Torpival, több hazai klub
akarta leszerződtetni: a Nagyváradi
Crişul, a fővárosi Rapid, a CSA Ste-
aua és a Dinamo is. De nem akar-
tuk, hogy tizenegyedik osztály után
iskolát változtasson, így kölcsönad-
tuk a Steauához 2018 nyaráig. Több
mint valószínű, hogy jövőtől Ma-
gyarországon folytatja majd a vízi-
labdát, ugyanis az élvonalbeli
Szentes és az Eger is soraiban sze-
retné tudni. Mivel Szentesen nincs
lehetősége egyetemre járni, szinte
biztos, hogy Egerben folytatja majd
a sportolást, ott, ahol a testnevelési
egyetemet is elvégezheti. Csak
egészség legyen!

Röviden
* A negyedik világbajnoki címéhez egyre közelebb kerülő

Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte az Egyesült
Államok Forma–1-es Nagydíját vasárnap a texasi Austinban,
ezzel 66 pontra növelte az előnyét az összetettben a most má-
sodik, négyszeres vb-győztes Sebastian Vettellel, a Ferrari
német versenyzőjével szemben. A 32 éves Hamiltonnak ez
volt az idei kilencedik s pályafutása 62. futamgyőzelme. Aus-
tinban ötödször győzött, és ezzel a Mercedes az idei évben is
világbajnok lett, sorozatban negyedszer. A vasárnapi futamon
Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája lett a harmadik.

* Fellobbant a februári, phjongcshangi téli olimpia lángja
kedden a görögországi Olümpiában. Az ókori játékok hely-
színén esős volt az időjárás, ezért azzal a tartalék lánggal
gyújtották meg a fáklyát, amelyet a főpróbán a napsugarak
segítségével lobbantottak fel. Az olimpiai fáklyát jövő kedden,
Athénban adják át a dél-koreai szervezőknek. A 2018-as téli
játékokat február 9. és 25. között rendezik.

* A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége arról
döntött, hogy a magyar válogatottat ideiglenes megbízatással
Szélesi Zoltán irányítja idei utolsó két mérkőzésén. Az MLSZ
Facebook-oldalán közölte, hogy az elmúlt két évben a nem-
zeti együttes pályaedzőjeként is dolgozó Szélesi Zoltán ül a
kispadra a soron következő két barátságos találkozón, így no-
vember 10-én Luxemburgban, majd négy nappal később
hazai pályán Costa Rica ellen. Elődje, a német Bernd Storck
múlt kedden közös megegyezéssel bontott szerződést az
MLSZ-szel a sikertelenül megvívott világbajnoki selejtező-
sorozatot követően.

* Nemanja Nikolics lett az észak-amerikai profi labdarúgó-
bajnokság (MLS) alapszakaszának gólkirálya, 24 találattal
övé a Golden Boot. A magyar válogatott futballista kiváló so-
rozatot tudhat magáénak, hiszen három különböző országban,
négy egymást követő évben lett gólkirály, a Videoton és a
Legia Varsó után most a Chicago színeiben is az adott ország
bajnoksága legeredményesebb labdarúgójának bizonyult.

* Labdarúgó 1. liga, 15. forduló (vasárnapi és hétfői ered-
mények): Astra Giurgiu – Voluntari FC 2-3, Bukaresti FCSB
– Temesvári Poli ACS 7-0, Botoşani FC – Bukaresti Dinamo
0-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 33 pont, 2. FCSB 32
(29-8), 3. Craiova 32 (24-12).

Czimbalmos Ferenc Attila

Olivier Giroud skorpiórúgása nyerte 
a Puskás-díjat

A francia Olivier Giroud nyerte az év legszebb góljáért járó, idén kilenced-
szer átadott Puskás Ferenc-díjat, amelyet hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) londoni éves gáláján vehetett át. A 31 éves játékos azzal a
skorpiórúgással szerzett találattal érdemelte ki az elismerést, amellyel január
1-jén a Crystal Palace kapuját vette be a Premier League-ben. A másik két
jelölt a venezuelai Deyna Castellanos és a dél-afrikai Oscarine Masuluke volt.

Szeghalmiéknál a csapból is sport folyik

Szeghalmi László (b) a dobogón
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Aggodalmát fejezte ki az Eu-
rópai Biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet (EBESZ)
sajtószabadságért felelős
képviselője az Agerpres
román nemzeti hírügynökség
működését szabályozó tör-
vény tervezett módosítása
miatt, amelyet kedvezően vé-
leményezett október 11-én a
szenátus kulturális bizott-
sága. Harlem Désir hétfőn le-
velet intézett az ügyben
Teodor Meleşcanu külügymi-
niszterhez – derül ki a szerve-
zet honlapján olvasható
közleményből. 

„Aggodalommal tölt el, hogy mi-
lyen hatással lehet majd a módosító
javaslat az Agerpres román nemzeti
hírügynökség függetlenségére” –
nyilatkozta Désir, hozzátéve, hogy
a tervezet értelmében meneszthetik
a vezérigazgatót, amennyiben a par-
lament elutasítja az Agerpres éves
tevékenységi beszámolóját.  Az
EBESZ-közlemény arra is kitér,
hogy számos szervezet – köztük a

Román Újságírók Szakszervezete, a
MediaSind, az Európai Hírügynök-
ségek Szövetsége és az Európai Új-
ságírók Szövetsége is – ama
álláspontjának adott hangot, misze-
rint a javaslat eszköz az állami hír-
ügynökség átpolitizálására. 

A szervezet képviselője ugyanak-
kor hangsúlyozza, kész támogatást
nyújtani a romániai hatóságoknak a
sajtószabadsággal kapcsolatban tett
vállalások betartása érdekében. 

Az EBESZ sajtószabadságért fe-
lelős képviselője követi a médiával
kapcsolatos fejleményeket a szerve-
zet 57 tagállamában, korai figyel-
meztetéseket ad ki a vélemény- és
sajtószabadság megsértése esetén,
valamint elősegíti az EBESZ sajtó-
szabadsággal kapcsolatos kötele-
zettségeinek maradéktalan be-
tartását. 

Az Agerpres hírügynökség mű-
ködését szabályozó 2003/19-es tör-
vény módosításáról szóló tervezet,
amely többek között előírja, hogy
menesztik a vezérigazgatót, ameny-
nyiben a parlament nem fogadja el

az intézmény tevékenységéről szóló
éves jelentést, szerepel a felsőház
plénumának keddi napirendjén. 

A szenátus kulturális és sajtóbi-
zottsága október 11-én egyöntetű
szavazással pozitívan véleményezte
a javaslatot, amelyet Lucian Ro-
maşcanu szociáldemokrata párti
szenátor, jelenlegi kulturális minisz-
ter, illetve Valer-Daniel Breaz, Gab-
riela Creţu, Ovidiu-Cristian-Dan
Marciu és Liviu-Lucian Mazilu
PSD-s szenátorok indítványoztak. 

A felsőház kulturális bizottságá-
nak elnöke, Radu Cosmin Preda
szerint az eljárást a közszolgálati te-
levíziónál és rádiónál alkalmazott
szerint módosítanák. „Amikor úgy
tűnik, hogy a dolgok nem jó irányba
haladnak, a parlament ránézhet a je-
lentésre, és dönthet a vezérigazga-
tóval kapcsolatban” – fogalmazott a
szakbizottság elnöke, majd kifej-
tette: „a jelenleg hatályos, 2003-ban
elfogadott jogszabály szerint a par-
lament nem gyakorolhat szigorú el-
lenőrzést az intézmény fölött”. 

A bizottság ülésén részt vett az

Agerpres hírügynökség vezérigaz-
gatója is. Alexandru Giboi azt
mondta: nem támogatja a jogsza-
bály módosítását. 

„Nem támogatjuk a törvény mó-
dosítását. Meglátásunk szerint az
Agerpres hírügynökség fölött gya-
korolt jelenlegi ellenőrzés több mint
elégséges. Azt gondoljuk, hogy saj-
tóintézményről lévén szó, a két fo-
galom – sajtó és ellenőrzés – nem
fér meg egymás mellett, ez nincs jó-
tékony hatással sem a sajtó fejlődé-
sére, sem a szólásszabadságra
általában” – hangsúlyozta. 

A vezérigazgató ugyanakkor
hozzátette: a szóban forgó törvény
több előírásáról is tárgyalni kell, ja-
vítani kell ezeken, de úgy, hogy
„azokat 2017-es szintre hozzák,
nem az 1990-es esztendő szintjére
fejlesztik vissza”. 

Cristinel Godinac, a MediaSind
újságírói szakszervezet elnöke tá-
mogatta az Agerpres vezérigazgató-
jának álláspontját. 

„Annak, hogy változik a parla-
menti többség, nem kellene hatással

lennie egy nemzeti hírügynökség
vezetőségére. (…) Elsősorban a hír-
ügynökségnél dolgozó újságírók
számára lenne frusztráló a minden
választás vagy koalíciócsere alkal-
mával megnyilvánuló esetleges po-
litikai nyomás” – jelentette ki
Godinac. 

A törvénymódosító kezdeménye-
zésről a New York Times, a 
Washington Post, a Euronews és a
Fox News is beszámolt, az Active-
Watch civil szervezet pedig közle-
ményében rávilágított, az Agerpres
működését szabályozó törvény mó-
dosításáról és kiegészítéséről szóló
javaslat magában hordozza annak
veszélyét, hogy a hírügynökséget az
ellenőrizhető intézmények sorába
állítsa. 

Hétfőn a hírügynökség vezér-
igazgatója, Alexandru Giboi nyílt
levelet intézett a szenátus elnöké-
hez, Călin Popescu-Tăriceanuhoz,
hangsúlyozva, hogy a tervezet elfo-
gadása „jelentős visszalépést jelen-
tene a sajtószabadság tekintetében”.
(Agerpres)

Aggódik az EBESZ 
az Agerpres működését szabályozó törvény tervezett módosítása miatt

A budapesti Hagyományok
Háza erdélyi hálózata szerve-
zésében, a VIII. Székelyföld
Napok részeként a múlt héten
került sor a Táncoló Székely-
föld elnevezésű programsoro-
zatra. A hat Hargita és öt
Kovászna megyei helyszín
mellé hat Maros megyei tele-
pülés is felsorakozott. 

Minden helyszínen néprajzi elő-
adást tartottak az adott térség (ese-
tenként más térségek) tánc- és
dalkultúrájáról, táncokat és éneke-
ket adtak elő a fellépők, előadás
után pedig táncoktatás és táncház
folyt. Megyénkben már a múlt hét-
főn elkezdődött az eseménysorozat,
Marosvásárhelyen a Jazz&Blues
Clubban a Folk Center Alapítvány
szervezett Székelyföld-tematikájú
táncházat, Farkas Sándor Csaba
mezőségi táncokat tanított, a talpa-
lávalót Moldován István „Kuki” ze-
nekara és az Öves együttes húzta.

Csütörtökön délután a szabédi
kultúrotthonban a marosludasi Haj-
dina néptáncegyüttes lépett fel az
Üver zenekar kíséretében, de be-
kapcsolódtak a helyi táncosok is.

Pénteken este a szovátai Domokos
Kázmér Művelődési Házban az
Üver zenekar, Kásler Magdi és Far-
kas Sándor Csaba adott koncertet,
de több marosszéki tájegység éne-
keit, táncait is bemutatták, majd
késő estig táncházban ropták a nép-
táncot. Szombaton este két helyszín
volt a házigazda, Erdőszentgyör-
gyön a Rhédey-kastély pincegaléri-
ájában az Üver zenekar és Kásler
Magdi volt a vendég, míg Nyárád-
selyében Moldován Horváth István
„Kuki” és zenekara, valamint a ma-
rosvásárhelyi Napsugár néptánc-
együttes lépett fel, a jó hangulat
fokozásába Gyepesi László is be-
kapcsolódott. A sorozat vasárnap
este Mezőpanitban zárult, ahol a
szovátaihoz hasonló programot kí-
nált az Üver zenekar, Kásler Magdi
és Farkas Sándor Csaba.

A kezdeményezés a Maros Mű-
vészegyüttestől származik, amely
kérte a Hagyományok Házát, hogy
a Székelyföld Napok keretében az
erdélyi hálózata révén szervezzen
programokat Maros megyében. Ke-
lemen László igazgató pozitívan vi-
szonyult a felkéréshez, hogy
Hargita és Kovászna megyében is
hasonló rendezvényeket szervezze-

nek – tudtuk meg Barabási Attila
Csabától, a Maros Művészegyüttes
igazgatójától. A Hagyományok
Háza a zenészek és az előadók ho-
noráriumát fedezte, a Maros együt-
tes a színpadi technika
biztosításával és néhol szállítással is
besegített, míg munkatársai (Kásler,
Farkas és Füzesi Albert) a tánchá-
zak vezetését vállalták.
Megtiszteltetés volt számukra

Néhány helyszínen arról érdek-
lődtünk, miért kapcsolódtak be a
programsorozatba a helyi közössé-
gek. Szabédon van egy jól működő
néptánccsoport, amelyből három hi-
vatásos táncos is kikerült az elmúlt
években, ebben a faluban értékelik
a hagyományokat. Másrészt a Fürge
Lábak néptánccsoport már kétszer
is volt a Hagyományok Háza ven-
dége Budapesten, ezért is örömmel
és elismerésként vették a szervezők
felkérését, hogy helyszínt biztosít-
sanak egy ilyen rendezvénynek –
mondta el érdeklődésünkre Szilágyi
Dezső egyesületi elnök, kiemelve,
hogy a hétköznap ellenére tele volt
a kultúrotthon, és sok gyerek kap-
csolódott be az esti táncházba. Szo-
vátán a helyi népi játszóház
pénteken délután szüreti bált szer-

vezett a gyerekeknek, ahol az Üver
együttes muzsikált, ezért is mond-
tak igent arra felkérésre, hogy szer-
vezzenek utána egy néprajzi
előadással, koncerttel, táncházzal
egybekötött eseményt is – tudtuk
meg Kiss Enikő pedagógustól. Más-
részt szerettek volna már egy auten-
tikus népzenei koncertet hallani
olyan muzsikusoktól, akik a népze-
nét művészi szinten játsszák, és töb-
bet tudnak nyújtani a közönségnek,
mint például a nótázás. Igaz, hogy
egy ilyen előadás több népzenei
műveltséget, néprajzi ismeretet igé-
nyel a közönség részéről, de Kiss
Enikő úgy véli: mindenképp az át-
lagosnál többet kell nyújtani, hogy
végre a sóvidéki közönség is rá-
szokjon erre. 

Erdőszentgyörgyön felkarolnak
minden ilyen jellegű tevékenységet
és az élő hagyományt, hiszen céljuk
ezek népszerűsítése – nyomatékosí-
tott Ambrus Emese, a helyi Százfo-
nat néptánccsoport vezetője. A
Határtalanul program keretében né-
hány napja a celldömölki diákoknak
mutattak be néptáncokat, szervez-
tek táncházat, a muzsikálásra az
Üvert kérték fel. Ekkor kérte a ze-
nekar, hogy kapcsolódjanak be a
Táncoló Székelyföld programba,
hiszen itt olyan gyerekkorosztály
van, akiket már nem kell noszogatni
a néptáncra.
Elérték céljukat

A múlt heti rendezvénysorozat
célja „visszavinni az embereknek,
ami az övék” – nyilatkozta a Népúj-

ságnak a Hagyományok Háza erdé-
lyi hálózat egyik programfelelőse,
Tóth Orsolya Mária. Marosvásár-
helyen az eddigi táncházaknak egy
többletet is adtak azzal, hogy nép-
viseletet öltöttek a résztvevők, aki-
ket zsíros kenyérrel, kürtőskaláccsal
és kibédi pálinkával fogadtak, a
másik öt helyszínen is közös 
táncházakkal, élő zenével próbálták
megmozgatni az embereket, szé-
kelyföldi zene- és táncanyagot mu-
tattak be nekik, de bevonták a helyi
néptánccsoportokat, adatközlőket,
zenészeket is. 

Mindenhonnan pozitív visszajel-
zéseket kaptak, de a programfelelős
megyénkből az erdőszentgyörgyi
estét tartja a legsikeresebbnek: a
helyi táncos gyerekek mindenkit le-
nyűgöztek, a muzsikusok produkci-
ójától fellelkesülve minden
tánctudásukat meg akarták mutatni.
Ez is volt a szándék, egy kissé más
előadásokat szervezni, megszólítani
a vidéki közösségeket, hogy érez-
zék, ők is fontosak, szükség van
rájuk is, és ezek a gyönyörű táncok,
dalok eljussanak minden évben né-
hány településre. Tóth Orsolya
Mária magyar szakos tanárként azt
is megjegyezte a napokban zajlott
Kriza János mesemondó és balla-
daéneklő verseny megyei rendez-
vényéről, hogy bár egyeztetés
híján nem került be a Székelyföld
Napok programjába, mégis nagyon
jól illeszkedett a rendezvénysoro-
zathoz.

Gligor Róbert László

Sikeres hét van a hátunk mögött
Táncolt Székelyföld – és mi is



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

Az INGATLANKEZELŐ és PIAC-
IGAZGATÓSÁG KFT. elad leírt be-
tonasztalokat, 15 lej darabja.
Érdeklődni a 0265/250-260 és
0265/250-225-ös telefonszámon,
vagy a társaság székhelyén: Ma-
rosvásárhely, Cuza Vodă u. 89.
szám. (sz.)

BEJELENTETT MUNKAHELLYEL
RENDELKEZŐ, fiatal, halláskáro-
sult fiú keres albérletet Marosvásár-
helyen. További információ a
következő telefonszámon: 0722-
667-748. (60501)

ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti
pulykák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(sz.-I)

TŰZIFA eladó – 150 lej. Tel. 0742-
641-827. (4505)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-
919-662. (4505)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(4670)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Lukács Kriszta Abigél
névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (4703)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (4140)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4608)

VÁLLALUNK bármilyen munkát,
cserépforgatást, csatornajavítást és 
-takarítást, valamint festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (4639)

MEGEMLÉKEZÉS

Múlik az idő, de a fájdalom
nem csitul, a könny a
szemünkből naponta kicsor-
dul. Csak egy van, ami a sírig
vezet, szívünkben az örök
emlékezet. 
A pótolhatatlan veszteség
örök fájdalmával emlékezünk
drága édesanyánkra, KISS-
MIKI ZSUZSÁNNÁRA – szül.
Szőcs Marosfelfaluban – és
drága édesapánkra, id. KISS-
MIKI MIHÁLY volt szászrégeni
lakosokra haláluk 14. és 39.
évfordulóján. Szép emlékük
nem halványul el soha a
szívünkben, féltve őrizzük egy
életen át. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik: leányuk, fiaik és
azok családja. (4667)

A te szíved pihen, az enyém
vérzik, a fájdalmat csak az
édesanya érzi. Nehéz az
öregség, nehezebb a bánat,
amióta, gyermekem, téged
nem látlak.
Fájó szívvel emlékezem
október 25-én egyetlen fiamra,
MURAR ZOLIKÁRA halálának
5. évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos édesanyja, özv. Murar
Tilda, felesége, leánya és
családja. Nyugodjál békében!
(4668)

Egyetlen, drága gyermekem-
nek, a nagykendi BALÁZS
ILONÁNAK szül. Magyarosi
már 16 éve nem dobog a
szerető szíve, múlnak az évek,
s minden október egy
fájdalmas búcsúzásra emlé-
keztet. 
Emlékezem szeretett férjemre,
MAGYAROSI MIHÁLYRA –
halálának 11. éve,
házasságunknak 54. éve. A
viszontlátás reményében,
özvegy Magyarosi Erzsébet.
(4698)

ELHALÁLOZÁS

A Bolyai Farkas kollégium
1961-ben végzett XI. D osztálya
kegyelettel búcsúzik osztálytár-
suktól, 

SZAKÁCS LÁSZLÓTÓL. 
Nyugodj békében, LACI, talál-
kozunk a feltámadáskor! (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, testvér,
rokon, jó szomszéd, barát és is-
merős, 

TÓTH ÉVA 
született Gergely 

október 24-én, életének 73. évé-
ben, hosszú szenvedés után
csendesen megpihent. Utolsó
útjára október 26-án, csütörtö-
kön 13 órakor  a marosvásárhe-
lyi Jeddi úti temetőbe kísérjük,
ahol református szertartás sze-
rint helyezzük végső nyuga-
lomra. Fájó szívvel búcsúzik
szerető fia, lánya, veje, menye
és két unokája. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4696-I)

Mély szomorúsággal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, testvér és nagyon szere-
tett nagymama, 

POTÎRNICHE MARIA BERTA 
megszűnt élni. Temetése 2017.
október 26-án, csütörtökön 13
órakor lesz a marosszentgyör-
gyi temetőben (a nagykórház
mellett). 

A gyászoló család. (4708-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága
nővéremtől, 

BORSAI JUTKÁTÓL 
aki rövid szenvedés után hirte-
len elhunyt 63 éves korában. 

Bánatos szívű húga, Ildikó 
és fiai. (4709-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megdöbbenten értesültünk
PÁNCZÉL GÁBOR haláláról.
Őszinte részvétünk szeret-
teinek. Békés nyugodalmat,
Gabi! A nyárádköszvényesi
iskola munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Megköszönjük mindazoknak,
akik Édesanyánk, özv. ÉLTETŐ
SÁNDORNÉ szül. BALOGH
KATALIN ny. tanítónő temetésén
részt vettek és gyászunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(1571-I)
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Elhagytak minket mindörökre már, 
s helyette ránk csak egy sírhalom vár. 
Így emlékezünk rájuk fájó szívvel minden évben.
Emlékezünk édesanyánkra,  KEREKES ANNÁRA halálának 14.
évfordulóján és édesapánkra, id. KEREKES SÁNDORRA, aki már
négy éve itt hagyott örökre. 
Lányaik:  Anikó, Magdi, vejük, Feri.
Ugyancsak emlékezünk ifj. KEREKES SÁNDORRA halálának 17.
évfordulóján. 
Húgai: Anikó és Magdi, sógora, Feri, családjukkal együtt. 
Nyugodjanak békében, emlékük legyen áldott, nyugalmuk
csendes! (4596)

Az ELECTROMECANICA SCM – székhely: Marosvásárhely, I. H. Rădulescu u. 2. szám – alkalmaz
KARBANTARTÓNAK EGY SZEMÉLYT fél normával. Érdeklődni a 0365/424-564-es és a 0365/424-563-
as telefonszámon. (19512)
A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0740-393-060, 0265/223-902. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy
személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet. (60501-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet.
(60501-I)
A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. hagyományos ESZTERGÁLYOS SZAKEMBERT keres. A mun-
kavégzés helye Marosszentkirály. Feladatok: hagyományos eszterga kezelése, hatékony átállás másik mun-
kadarabra, munkadarabok ellenőrzése, szériagyártás. Elvárások: többéves tapasztalat
esztergályosként/hagyományos esztergán. Érdeklődni a 0365/423-912-es telefonszámon. (60511)
ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT  KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VAS-
BETONSZERELŐKET minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon: 0265/266-
067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen, vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6.
szám alatti irodánkba várjuk. (60503)
ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú
távra. Tel. 0753-025-603. (19447)
IPARI BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ CÉG alkalmaz középiskolát végzett, dinamikus fiatalokat mun-
kahelyen történő betanítással, GÉPLAKATOSSZAKMÁRA. Az önéletrajzokat az e.jozsa@aages.ro e-mail-
címre küldhetik, vagy személyesen átadhatják a cég Marosszentgyörgy, Agricultorilor u. 16. sz. alatti
székhelyén naponta 8-16 óra között. (19443)
TAPASZTALT ELADÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tel. 0740-034-622. (4572)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT  kenyérüzletbe (1500 lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-
as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám
alatt. (19515-I)
NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG SOFŐRÖKET alkalmaz uniózni, osztrák-német kapcsolatra, 60
euró/nap. Érdeklődni a 0744-567-226-os telefonszámon. (4700-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére: 
NEVELŐ – egy állás és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – egy állás
(NEVELŐSZÜLŐK/férj-feleség) az erdőszentgyörgyi családi típusú
házaknál; ÁPOLÓ – két állás a neuropszichiátriai fogyatékkal élő
gyermekek segesvári komplexumánál.
Sajátos követelmények: 
NEVELŐ, ÉJJELI FELVIGYÁZÓ (férj-feleség): legalább középfokú
iskolai végzettség (nevelő) és általános iskolai végzettség (éjszakai
felvigyázó).
ÁPOLÓ: általános iskolai végzettség.
Az írásbeli vizsga 2017. november 15-én 10 órakor lesz, az állásinterjú
az írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat november 7-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

A Maros Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

a következő tanfolyamokat szervezi:
2017. november: 

• november 1–15. között:  tűzmegelőzési és tűzoltó szakember 
(136 óra)

2018. január:
• január 15. – február 9. között:  munka- és egészségvédelmi fel-

ügyelő  (40/80 óra).
2018. február:

• február 14. – március 22. között, 16 órától: polgári védelmi fel-
ügyelő (136 óra).

Fontos!
A  Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai 5–20%

közötti kedvezményt kapnak. Iratkozni és bővebb felvilágosítás na-
ponta 8–16 óra között a kamara székhelyén, Marosvásárhely, Város-
háza utca 1. szám alatt, telefon: 0265/269-218, fax: 0265/269-219,
e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro. Kapcsolattartó:
Anca Giurgiu.   



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZLEMÉNY – REKLÁM _______________________________________ 2017. október 25., szerda

Versenyvizsga köztisztviselői állásra
Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám,

Maros megye – az 1999. évi 188-as kormányhatározat értelmében
versenyvizsgát hirdet három megüresedett köztisztviselői állás be-
töltésére, meghatározatlan időre:

• I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsos az urbanisztikai
osztályra

• I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos a pénzügyi-köny-
velési és humánerőforrás-osztályra

• I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos a szociális és
anyakönyvi osztályra 

Különleges részvételi feltételek:
• I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsos az urbaniszti-

kai osztályra: 
– felsőfokú végzettség licencdiplomával – építészet, urbanisztika,

civil építőmérnök szakirány
– legkevesebb kilenc év szakmai tapasztalat
• I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos a pénzügyi-

könyvelési és humánerőforrás-osztályra
– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gazdasági, jogi, admi-

nisztráció, közigazgatás szakirány
• I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos a szociális és

anyakönyvi osztályra 
– felsőfokú végzettség licencdiplomával – szociális gondozás szak-

irány
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli 2017. november 27-én 10 órakor a Koronkai Polgármes-

teri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének köz-

zétételekor  tudatják.
A beiratkozási iratcsomót  jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny-

ben való megjelenésétől számított 20 naptári napon belül lehet be-
nyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265/243-152-es telefonszámon,
e-mail: corunca@cjmures.ro


