
Jó hír a marosvásárhelyiek számára: megújul a Petőfi téren
álló Teleki-ház, a város reprezentatív műemlék épülete,
amely a Marosi és a Maros-mezőségi Református Esperesi Hi-
vatal, a vártemplomi egyházközség irodáinak ad otthont. A
nagyszabású munka koordinálásával Henter Györgyöt, a Vár-
templom lelkészét bízta meg a marosvásárhelyi egyházköz-
ségek kuratóriuma. Vele beszélgettünk arról, hol tartanak a
restaurálást elindító folyamatban. 

Széki Teleki Domokos palotája 
A Teleki-ház alatti telek 1787-ben került gróf széki Teleki Domokos

birtokába. A palota építését 1801-ben kezdték el. Feljegyzések szerint
„sok gondba, s költségbe is került”. Az épületet a következő év végére
befejezték, de az építési emléktábla 1803-ról tanúskodik. A palotaépítő
a Teleki család marossárpataki ágából való, Teleki Lajos és Bethlen Kata
fia. A fiatal Teleki pályáját katonaként kezdte, de később hosszú időre
Torda vármegye főispánja lett. A magyar irodalomtörténetbe is beírta
nevét Az emberi sorsnak változandósága… című verses írásával. 

Nyugdíjak a levegőben
Alig száradt meg a tinta az új nyugdíjtörvény-terve-

zeten, a jelenleg is közvitára bocsátott dokumentumot
az elemzők is elkezdték kivesézni. Első látásra is mere-
dek ígéretnek tűnt, hogy három év alatt gyakorlatilag
megduplázzák a nyugdíjakat, az adatok láttán válik
egyértelművé, hogy ez csak egy idejekorán eleresztett
választásikampány-lufi.

Kívülről persze komolynak tűnik, amikor egy kor-
mány évekre előre gondolkodik és tervez. Szemrebbenés
nélkül meg is lehetne őket jutalmazni még négyévi bár-
sonyszékhasználattal, ha be is tartanák, hiszen ki nem
szeretné, ha tisztességes borítékot vinne haza a postás
minden becsületes munkában megőszült embernek?

Csakhogy ezt esélyük sincs betartani. Már a tervezet
indoklásában is szerepel, hogy hároméves távlatban évi
25 milliárd lejes pluszkiadást feltételez a nyugdíjpont
ígért szintre emelése. Ez azt jelentené, hogy állítólag a
nyugdíjkassza jelenlegi, évi hétmilliárd lejes deficitjét
lazán megnégyszereznék, mindamellett, hogy a jelenlegi
hétmilliárdos nagyságrendű mínuszt is nehezen gazdál-
kodják ki. Nem véletlenül azért szánnak erre pont három
évet, mert a határidő már túlesik a következő parlamenti
választásokon, tehát a jelenlegi koalíciót ehhez 
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Dzsesszkoncert 
a várban
Érdekesnek és nívósnak ígérkező
koncertet lát vendégül augusztus 24-
én, pénteken a marosvásárhelyi sza-
badtéri várszínpad.

____________2.
Bolyai-olimpia 
idén is
Szeptember 1-jén, szombaton a Vá-
sárhelyi Forgatag keretében Bolyai-
olimpia – családi sportnap a
Forgatagon címmel kerül sor egyna-
pos sporttevékenységekre, ahová
minden sportolni vágyó családot vár-
nak, az unokáktól a nagyszülőkig, és
miért ne, dédszülőkig. 

____________5.
Évente tíz 
százalékkal drágul
a termőföld
Az országban tavaly 100 ezer hektár-
nyi mezőgazdasági terület cserélt gaz-
dát 4 380 eurós hektáronkénti
átlagáron. A legkeresettebbek a
Temes és Arad megyei szántóföldek,
ahol az év első felében csaknem tíze-
zer adásvételi szerződést kötöttek. 

____________6.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond 

Újabb műemlék épületet újítanak fel 

Restaurálják a Teleki-házat



Ember az embertelenségben
Az RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi szervezete
és a Vásárhelyi Forgatag a Szent István király előtti tiszte-
let jeléül és az államalapítás emlékére ünnepséget szer-
vez, melynek keretében a Bekecs néptáncegyüttes Ember
az embertelenségben című táncszínházi előadása lesz
megtekinthető. Az eseményre ma este 7 órától kerül sor a
Maros Művészegyüttes előadótermében. A belépés ingyenes. 

Nyári fesztivál a várkápolnában
A HIFA–Románia Egyesület szervezésében ma (augusz-
tus 22-én) délután 3 órától kerül sor a II. nyári fesztiválra
Marosvásárhelyen, a vár kápolnájában. Ugyanitt lesz a
VIII. Rejtett gyöngyszemek kiállítás megnyitója. A rendez-
vény célja szimbolikus híd építése a fogyatékkal élők és
egészségesek között. 

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

Országos zenetábor
A Maros Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság szervezésé-
ben augusztus 20–26. között, a Maros turisztikai bázison
zajlik az V. zenetábor, amelyet az Ifjúsági és Sportminisz-
térium finanszíroz. A táborban 80 gyerek és fiatal vesz részt
Maros megyéből és az országból. A zárókoncertekre au-
gusztus 24-én 17 órakor a Víkendtelepen, illetve augusztus
25-én 17 órától a Somostetőn kerül sor. A belépés díjtalan. 

Pro Etnica fesztivál
Augusztus 22–26. között zajlik a segesvári várban a XVI.
Pro Etnica interetnikai fesztivál. Mivel 2018 az európai
örökségvédelem éve, idén ez a fesztivál témája. A Pro Et-
nica olyan fórum, amely lehetőséget teremt az interkulturális
párbeszédre, a várban felállított színpadon a 20 Romániá-
ban élő nemzetiség bemutathatja táncait, népviseletét és
szokásait. Jelen lesznek népművészek, képzőművészek,
irodalmárok, politikusok, történészek és kutatók.

Jogosítvány nélkül vezetett, 
balesetet okozott

Augusztus 20-án este fél hétkor Balavásár község terüle-
tén egy 18 éves erzsébetvárosi illetőségű fiatalember el-
veszítette uralmát a gépkocsi fölött, és egy oszlopnak
ütközött. A balesetben az autó vezetője és utasa is köny-
nyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrségi vizsgálat
során kiderült, hogy az illetőnek nem volt hajtási jogosít-
ványa. A rendőrség bűnügyi dossziét nyitott.

Ittasan vezetett
Augusztus 20-án reggel 8 órakor a segesvári városi rend-
őrség megállított egy gépkocsit, amelyet egy 47 éves helyi
illetőségű férfi vezetett. Az alkoholteszt nyomán kiderült,
hogy a vérének alkoholszintje 0,67 mg/l volt. Ebben az
esetben is bűnügyi dossziét állítottak össze.

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma MENYHÉRT
és MIRJAM, 
holnap BENCE napja.
BENCE: a latin Vincentius
(Vince, jelentése: győztes) fér-
finév Bencenc formájú rövidü-
léséből származik.

22., szerda
A Nap kel 

6 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 20 perckor. 
Az év 234. napja, 

hátravan 131 nap.
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Érdekesnek és nívósnak ígérkező koncertet lát
vendégül augusztus 24-én, pénteken a marosvá-
sárhelyi szabadtéri várszínpad. Az este 7 órától
kezdődő eseményen az a Sorin Zlat Trio lép fel,
amely számos fesztiválon és versenyen megfor-
dult már, és a nemzetközi dzsesszmuzsika több
kiválóságának társaságában koncertezett.

Az együttes 2008-ban jött létre, jelenleg Sorin Zlat Jr.
(zongora), Michael Acker (nagybőgő) és Iulian Nicolau
(ütőhangszerek) alkotja. Hazai, európai és amerikai egye-
sült államokbeli koncertjeiken egyaránt megszólalnak az
Endurance című lemezükön hallható saját szerzemények,
újrahangszerelt dzsesszstandardok és az idén ősszel meg-
jelenő új lemezen hallható dalok. Fúziós stílusa miatt is a
formáció elnyerte a hazai és nemzetközi közönség elisme-
rését és szeretetét, amelynek köszönhetően számos helyen
felléptek: Garana Jazz Festival, nagyszebeni dzsesszfesz-
tivál, temesvári dzsesszfesztivál, Bucharest Jazz Festival,
Bacau Jazz Festival, Danube Jazz Festival (Galac), Csíki
Jazz Festival, Craiova Jazz Festival, Campina Jazz Festival,
Ploieşti Jazz Festival, Vortex, Pizza Express, Ronnie’s
Scott, a londoni Kings Place, az isztambuli Nardis, a mont-
reux-i Jazz Cafe, a berlini B-flat, Montreux Jazz Festival,
Pera Fest (Törökország), Getxo Jazz Festival (Spanyolor-
szág), Jacksonville Jazz Festival (AEÁ), Monaco Jazz Fes-
tival. Az eltelt évek alatt az együttes ugyanazon színpadon
lépett fel a dzsesszmuzsika nemzetközi hírességeivel: Lee
Ritenourral, Ravi Coltrane-nel, Brandford Marsallisszel,
Joey Calderazzóval, Tito Puentevel és Jeff Ballarddal. 2017

májusában Sorin Zlat volt az egyesült államokbeli Jack-
sonville Jazz Festival főfellépője, ahol a Chick Corea Tri-
óval, a Joey Alexander Trióval és a The Commodores-szel
egy színpadon koncertezett. A dzsesszzongorista, klarinét-
művész és zeneszerző több mint húsz hazai és nemzetközi
szakmai díj birtokosa, napjaink egyik legtehetségesebb
hazai dzsesszmuzsikusa. Zenei tanulmányait hétéves korá-
ban kezdte hegedű és klarinét szakon, a bákói George
Apostu Művészeti Líceumban. A jászvásári George Enescu
zeneművészeti egyetemen végzett klasszikus klarinét sza-
kon, majd a bukaresti konzervatóriumban mesterizett
dzsesszzongoristaként Mircea Tiberian osztályában. Reper-
toárjában eredeti és újrahangszerelt dzsesszstandardok ta-
lálhatók, amelyeket a latino, a pop és a klasszikus
stílusokkal ötvöz. Számos díja közül megemlítendő a flo-
ridai Jacksonville-ben szervezett dzsesszverseny nagydíja
(2015), a monacói dzsesszverseny nagydíja (2013), a mont-
reux-i dzsesszverseny nagydíja (2015), valamint a Jazz
Muzza Alapítvány által odaítélt, a 2014-es és 2015-ös évek
legjobb dzsesszmuzsikusa díja. Továbbá ő az első román
nemzetiségű és külföldi zongoraművész, aki megnyerte az
amerikai egyesült államokbeli, több mnt 30 éves hagyo-
mánnyal bíró legnívósabb zongoraverseny, a The Great
American Jazz Piano Competition nagydíját. Endurance
című albumán szólóban és trióként előadott saját dalai hall-
hatók.

A Sorin Zlat Trio marosvásárhelyi koncertjére a Szabók
bástyája előtti színpadon kerül sor, rossz idő esetén a vár-
beli B épületbe várják a zenekedvelőket. A Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal által szervezett koncertre a
belépés ingyenes. 

A Sorin Zlat Trio Marosvásárhelyen
Dzsesszkoncert a várban

Kaáli Nagy Botond

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

Studium Prospero Kulturális 
Központ
A Studium Prospero Alapítvány a helyi kulturális élet tá-
mogatása céljából többfunkciós kulturális központot nyit
Marosvásárhelyen. A központ Vidra Birtalan Éva képzőnű-
vész Tűzzel festek című tűzzománc-kiállításával nyílik
meg augusztus 24-én, pénteken 18 órakor a Forradalom
utca 8. szám alatt. A vendégeket dr. Vass Levente, az ala-
pítvány ügyvezető elnöke köszönti, a kiállítást Molnár
Krisztina képzőművész méltatja. Zenél Bálint Zsuzsanna
és Pethő Csaba. Vidra Birtalan Éva alkotásait szeptember
7-ig lehet megtekinteni hétfőtől péntekig 9 és 16 óra kö-
zött. 

Író-olvasó találkozó Tara Skurtuval
Az OmnisLibri könyvesbolt és a Maros Megyei Könyvtár
szervezésében találkozik Tara Skurtu Robert Pinsky Glo-
bal Fellonship-díjas költő és a versszerető közönség. Az
esemény a Park komplexum American Corner részlegén
lesz. Az író-olvasó találkozó augusztus 24-én, pénteken
19 órakor kezdődik. 

Magyar rapszódia 
Augusztus 30-án, csütörtökön 19 órától a Vásárhelyi For-
gatag keretében a Nemzeti Színház Nagytermében ven-
dégszerepel a Magyar Állami Népi Együttes Magyar
rapszódia című előadásával. Bár a belépés ingyenes,
helyjegyeket kell váltani. Ezt a Biletmasteren 
(www.biletmaster.ro/www.jegymester.ro) vagy augusztus
24-étől a Nemzeti Színház jegypénztárában tehetik meg.

Erdélyi Pálinka- és Párlatverseny 
A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pálinka Lovagrend
közös szervezésében idén harmadik alkalommal kerül sor
az Erdélyi Pálinka- és Párlatversenyre. A megmérette-
tésre erdélyi, házilag készített pálinkamintákat várnak. Je-
lentkezni augusztus 28-ig lehet, eddig a dátumig be kell
érkezzen a minta a Forgatag-irodába (Marosvásárhely,
Bucegi utca 14. szám, érdeklődni Nagy Évánál a 0748-
158-826-os telefonszámon), amely hétfőtől péntekig 10 és
13 óra között van nyitva.  A benevezéshez fél liter pálinka
szükséges, amelyen fel kell tüntetni a termelő és az ital
adatait. Jelentkezni, további információk: 0742-609-260,
illetve botond.gaspar@gmail.com. A zsűrizés szeptember
1-jén, szombaton 9 órától lesz a múzeum várbeli épületé-
ben, a díjátadó ünnepségre ugyanaznap 17.30 órától a
Kultúrpalota kistermében kerül sor.

RENDEZVÉNYEK



A magyarországi Miniszterelnök-
séget vezető miniszter szerint Má-
tyás király alakja erősebben köt
össze, mint ahogy Nicolae Cea-
uşescu kommunista diktátor bom-
lasztani tudott.

Gulyás Gergely a Kolozsváron szüle-
tett Mátyás király alakjára reflektáló Ko-
lozsvári Magyar Napok hétfői
nyitógáláján sikernek nevezte, hogy a
magyarság ezer esztendő viszontagságai
után is megmaradt a Kárpát-medencé-
ben.

Büszkeségre ad okot az ezeréves ma-
gyar államnak egy olyan közösségben
való megünneplése, amely száz év elsza-
kítottság után is él – mondta.

Hozzátette: amikor oly sokszor a lét
vált kérdésessé, a megmaradás is győze-
lemnek számít.

A magyar történelem és irodalom
akkor is irigylésre méltó lenne, ha csak
azok tartoznának bele, akik a kolozsvári
Házsongárdi temetőben nyugszanak –
mondta Gulyás Gergely.

Azt is megemlítette azonban, hogy
azokból az ígéretekből, amelyeket a
száz évvel ezelőtti gyulafehérvári nagy-
gyűlésen összegyűlt románok fogal-
maztak meg a nemzetiségeknek, soha
nem lett törvény vagy hivatalos állam-
politika.

„Az ezzel való szembesülés a százé-
ves évfordulót ünneplő Románia szá-
mára is nagy feladat, és egy évszázados
mulasztás pótlásának a lehetősége” – fo-
galmazott.

Úgy vélte: mindaz, ami a szorosabb
román–magyar együttműködést gátolja,
a román érdekekkel is ellentétes.

„A politikai célból indított büntetőel-
járások alapos gyanújától, a restitúció le-
állításától, a Székely Mikó Kollégium és
a marosvásárhelyi iskola ügyének a
megoldatlanságától nemcsak az erdélyi
magyarságnak rosszabb, de a románok-
nak sem jobb semmivel” – jelentette ki
Gulyás Gergely.

A miniszter szerint a ház, amely sok-
sok kolozsvári nemzedék életéből és mű-
véből épült, megóvásra érdemes, és a
románok és magyarok csak együtt tudják
fenntartani.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
arról beszélt, hogy Kolozsvárt a nyitott-
ság, a türelem és a tudás működtette év-
századokon át, és a város története a
benne lakó polgárok történeteiből állt
össze. Amint a politikus megjegyezte:
Kolozsváron ma is elfér egymás mellett
több igazság, még akkor is, ha néha ezek
farkasszemet néznek egymással.

„Ez a város a hagyománya által képes
előbb-utóbb egymást elfogadó, és bízunk
benne, hogy egymásra támaszkodó te-
kinteteket és történeteket kovácsolni” –
fogalmazott Kelemen Hunor.

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető el-
nöke megkövette a szervezőket amiatt,
hogy tíz évvel először, amikor először
vetődött fel a Kolozsvári Magyar Napok
megszervezésének ötlete, maga sem hitt
a gondolatban. Arra biztatta ugyanakkor
a magyar politikai pártokat, egyházakat,
hogy fogjanak össze mindannyiszor,
amikor a közös érdekek ezt megkíván-
ják.

Gergely Balázs főszervező, a Kincses
Kolozsvár egyesület elnöke úgy vélte, a
magyarság a Kolozsvári Magyar Napok
által visszakapott valamit az egykori ko-
lozsvári magyarok életérzéséből.

A Kolozsvári Magyar Opera nagyter-
mében tartott nyitógálán a köszöntőbe-
szédek után a budapesti Újszínház
Országjáró Mátyás király című zenés
históriás játékát tekinthette meg a közön-
ség.

A Kolozsvári Magyar Napok kereté-
ben a hét végéig több mint 630 prog-
ramra látogathatnak el az érdeklődők. Az
575 éve Kolozsváron született Mátyás
király és a 450 évvel ezelőtt Tordán ki-
kiáltott vallásbéke köré szerveződik a
rendezvények jelentős hányada.

Magyarország erős és sikeres
szomszédos államokban érdekelt

Magyarország abban érdekelt, hogy
erős és sikeres szomszédjai legyenek – je-
lentette ki a Kolozsvári Magyar Napok ke-
retében tartott hétfői pódiumbeszélgetésen
a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely kijelentette: Magyar-
ország annak örvendene, ha a közép-eu-
rópai térség egységesen erősödne.

Megállapította: a magyar kártyát az
szokta leginkább kijátszani a belpolitikai
csatákban, aki nem elég erős ahhoz,
hogy a saját teljesítményéből kovácsol-
jon a maga számára politikai tőkét.

Nem tartotta kedvezőnek, hogy nem
erős és erősödő államok vezetőivel kell
tárgyalniuk, hanem „állandó belső válsá-
gokkal és szuverenitásproblémákkal
küzdő országok vezetőivel”, de szerinte
ez nem szabad változtasson a magyar
nemzetpolitika céljain.

A miniszter közölte: a magyar kor-
mánynak az a feladata, hogy támogassa
a határon túli jó kezdeményezéseket. 

A fórumot követő sajtóbeszélgetésen
az MTI kérdésére Gulyás Gergely kö-
zölte: nem tudnak arról, hogy Románia
változtatott volna azon az álláspontján,
hogy kedvezően fogadja a magyaror-
szági gazdasági fejlesztési program er-
délyi kiterjesztését. Reálisnak nevezte,
hogy a gazdaságfejlesztési programot
2019 elején hirdessék meg.

Úgy vélte, a 2019 első fél évére ese-
dékes soros román EU-elnökség fontos
feladata lesz a zavartalan ügymenet biz-
tosítása egy olyan időszakban, amikor az
európai parlamenti választások határoz-
zák meg a politikát.

Magyarország mindig örül, ha az EU-
hoz újabban csatlakozott országok vala-
melyike látja el a soros elnökséget – tette
hozzá Gulyás Gergely.

Hozzátette azonban, hogy az EP-vá-
lasztások időszakában kevesebbet lehet
elérni az unióban, mert mindenki a vok-
solásra figyel. (MTI)
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Marad a meleg 
Többnyire meleg időre számíthatunk a következő
két hétben, augusztus 23-a és 28-a között kiterjedt
területeken várható csapadék – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 20-a és
szeptember 2-a közötti időszakra vonatkozó előre-
jelzéséből. Erdélyben péntekig melegebb lesz, mint
ilyenkor általában, a nappali csúcsértékek 30-31
Celsius-fok körül alakulnak. Augusztus 28-áig aztán
valamelyest enyhül a meleg, 24 fok körüli maximális
hőmérséklettel kell számolni. Éjszaka a jelzett peri-
ódus első hetében 14-15, a második héten 10 fokig
hűl a levegő. Kisebb záporok mindennap kialakul-
hatnak, kiterjedt területeken azonban 23-a és 28-a
között fog esni. (Agerpres)

Iskolaudvaron lőtték ki a medvét
Lelőtték az Octavian Goga Főgimnázium udvarán
azt a medvét, amelyik több csíkszeredai ház udva-
rára is behatolt kedd reggel. „Az iskola udvarán ta-
lálták meg. Előtte bement mindegyik környékbeli ház
udvarára, elpusztított egy kecskét, elhozta az iskola
udvarára, és megette. Az állat közvetlen veszélyt je-
lentett az emberek életére” – mondta a város alpol-
gármestere, hozzátéve, hogy a törvény által előírtak
szerint jártak el, a környezetvédelmi minisztérium is
jóváhagyta a medve kilövését. Ugyancsak kedden a
Csíkszeredától mintegy 11 kilométerre fekvő Csík-
delne vasútállomásának közelében is láttak egy
anyamedvét két boccsal sétálni. Ezeket a csendőrök
visszakergették az erdőbe. (Agerpres)

Tíz csendőrt gyanúsítanak 
az augusztus 10-i tüntetés kapcsán

Eddig tíz csendőrrel kapcsolatban merült fel a
gyanú, hogy valamilyen bűncselekményt követtek el
az augusztus 10-i, Victoriei téri tüntetésen – mondta
kedden Carmen Dan belügyminiszter a képviselő-
ház védelmi bizottsága előtti meghallgatáson. A bel-
ügyi tárca vezetője rámutatott, a csendőrség belső
vizsgálatba kezdett az augusztus 10-i bevetéssel
kapcsolatban, és ez idáig hat olyan esetet azonosí-
tottak, amelyek kapcsán tíz csendőrrel szemben fel-
merült a bűncselekmény elkövetésének gyanúja.
Ezeket az eseteket a csendőrség jelenteni fogja az
ügyben nyomozást folytató katonai ügyészségnek –
tette hozzá Carmen Dan. (Agerpres)

Két F-22 Raptor érkezett az 
aranyosgyéresi légi támaszpontra

Két F-22 Raptor típusú amerikai harci repülőgép ér-
kezett hétfőn az aranyosgyéresi légi támaszpontra
egy KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép, il-
letve 15 tagú legénység kíséretében. Egy amerikai–
román hadgyakorlaton vesznek részt a következő
napokban. Az F-22-esek fogadásán jelen volt az
Amerikai Egyesült Államok romániai nagykövete,
Hans Klemm, Mihai Fifor védelmi miniszter és a
román hadsereg vezérkari főnöke, Nicolae Ciucă is.
Az ötödik generációs harci repülőgépek az amerikai
légierő Tyndall légibázisának 95. századától érkez-
tek a hónap elején Németországba, a spangdahle-
mai támaszpontra. Onnan repültek Romániába, ahol
közös hadgyakorlaton vesznek részt az ideiglenesen
az aranyosgyéresi támaszponton állomásozó F15-
ös amerikai vadászgépekkel, illetve a román légierő
F16-osaival. (Agerpres) 

mindenképp hatalmon kellene tartani. Ám a kormány
által megadott számok is enyhén szólva optimista elő-
rejelzéseken alapszanak. A tervezet alapját képező sta-
tisztikai prognózisokban 2021-re 5,7 millió illetékfizető
munkavállaló és 3,3 ezer lejes nettó átlagbér szerepel.
Ez azt jelenti, hogy a jelenleg nyugdíjjárulékot fizető
4,93 millió alkalmazotton felül három év alatt mintegy
800 ezer, átlagbérszinten fizetett és adózó munkaválla-
lót kellene teremteni. Ehhez képest például az idén alig
több mint 136 ezer középiskolás végzős jelentkezett
érettségire, amilyen végzettséget legalább feltételez egy
átlagbérrel fizetett munka. Egyszóval, itthonról nemigen
látszik ez a nyolcszázezres álláskereső tömeg a követ-
kező három év távlatában, főleg ha azt is ideszámítjuk,
hogy a fiatalok fele a felmérések szerint inkább külföl-
dön keresné a nyugdíjjárulék-fizetési lehetőségét. No
de ha még elő is kerülne ennyi ember, azok legalább
egy részének munkahelyet adható beruházót is ide
kellene csalogatni, miután a szintén munkaerőhiányra
panaszkodó, már meglévő vállalkozók kapacitása fel-
telik. Ezres vagy annál nagyobb számú alkalmazottat
foglalkoztató nagyvállalatokból is egy kisebb szaknév-
sornyit kellene idetelepíteni ilyen tervek életszerűsé-
géhez, és ilyenek sem állnak sorban a határon, inkább
egy-két portával nyugatabbra tolakodnak. Szóval kár
sok reményt fűzni a nyugdíjak e terv szerinti három
éven belüli megduplázódásához, mert a számítások-
nak csak a választási érdekekhez van köze, nem a va-
lósághoz.

Nyugdíjak a levegőben
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Csehszlovákia megszállása a Szovjetunió vezette
Varsói Szerződés öt tagállamának hadseregei által
1968. augusztus 21-én „elfogadhatatlan agresszív
aktus” volt – áll a szlovák külügyminisztériumnak
az események 50. évfordulója alkalmából kedden
kiadott nyilatkozatában.

Csehszlovákia 1968. augusztusi megszállása, amelyben a
Szovjetunió mellett Bulgária, Lengyelország, az NDK és Ma-
gyarország hadseregei vettek részt, megszakította a „prágai
tavaszként” ismert politikai és gazdasági reformfolyamatot,
amelyet Moszkva a korabeli szocialista tábor számára veszé-
lyesnek minősített. A megszállást követő hetekben a legújabb
kutatások szerint 137 csehszlovák állampolgár vesztette életét.

„Üdvözöljük, hogy az Oroszországi Föderáció legfelsőbb
vezetői ismételten elhatárolódtak az inváziótól. Ugyanakkor
élesen kell reagálnunk bizonyos orosz körök igyekezetére,
amelyek megpróbálják csökkenteni az események súlyát,
és szeretnének megszabadulni a történelmi felelősségtől. 
A történelmet nem lehet átírni” – olvasható a dokumen-
tumban.

Peter Pellegrini szlovák kormányfő szerint 1968 augusztu-
sának drámai eseményei egy kis ország történelméről szólnak,
amely megpróbált ellenszegülni a korabeli geopolitikai hely-
zet szabályainak, saját elképzelései szerint szeretett volna egy
szabad és szociálisan igazságos társadalmat kialakítani.

„1968 augusztusa azon történelmi események közé tartozik,
amelyekre emlékezniük kell a következő generációknak is” –
írta a szlovák miniszterelnök a Hospodárské Noviny című po-
zsonyi gazdasági és politikai napilapban megjelent jegyzeté-
ben.

Szlovákiában kedden országszerte különféle megemléke-
zéseket tartottak az 1968. augusztusi eseményekről.
Az oroszok alig egyharmada tud Csehszlovákia 
1968-as megszállásáról

Az oroszok mindössze 32 százalékának van fogalma arról,
hogy mi volt a „prágai tavasz”, ugyanakkor többen vannak,
akik helyeslik a szovjet tankok Csehszlovákiába vezénylését,

mint azok, akik hibának tartják az 50 évvel ezelőtti beavatko-
zást – derült ki a Jurij Levada Független Elemzőközpontnak
az Interfax hírügynökség által kedden ismertetett felmérésé-
ből.

A megkérdezettek 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jól
tudja, mi történt 1968-ban Csehszlovákiában, 21 százalék
pedig azt válaszolta, hogy hallott vagy olvasott már valamit
az akkor történtekről. 

A válaszadók 36 százaléka vélekedett úgy, hogy a Szovjet-
unió helyesen cselekedett, amikor 1968. augusztus 21-re vir-
radóra csapatokat vezényelt Csehszlovákiába. 19 százalék
szerint Moszkva helytelenül járt el akkor, 45 százalék pedig
nem tudta, hogy miképp foglaljon állást ebben a kérdésben.

23 százalék szerint a „prágai tavasz” a csehszlovák vezetés
szovjetellenes erőinek arra irányuló kísérlete volt, hogy kisza-
kítsák az országot a „szocialista táborból”, 21 százalék szerint
1968 „felforgató akció és a szocialista tábor megosztására irá-
nyuló kísérlet volt”. 18 százalék vallotta azt, hogy 1968-ban
népfelkelés történt az országra a Szovjetunió által ráerőltetett
rezsim ellen. 23 százalék nem tudott dönteni az arra vonatkozó
válaszok közül, hogy mi is történt egy fél évszázaddal ezelőtt
Csehszlovákiában.

A megkérdezettek 16 százaléka úgy vélekedett, hogy a ka-
tonai beavatkozásra a vérontás megakadályozása érdekében
volt szükség, 15 százalék szerint pedig a keleti blokk inter-
venciójának elmaradása esetén Csehszlovákiába a nyugati or-
szágok csapatai vonultak volna be. 9 százalék azt válaszolta,
hogy a beavatkozás a csehszlovák szocialista rendszer meg-
mentése miatt volt szükséges.

Mindössze a válaszadók 4 százaléka vallotta azt, hogy a
„prágai tavasz” eseményei bebizonyították a szovjet típusú
szocializmus és a demokrácia összeférhetetlenségét. 28 szá-
zalék elismerte, hogy semmit sem tud a beavatkozás okairól,
22 százalék pedig azt mondta, hogy nehézségei vannak a szov-
jet csapatok csehszlovákiai bevonulásának megindokolásával.

A felmérést egy 1600 fős mintán, március elején végezték.
(MTI)

50 éve volt a „prágai tavasz”
Szlovák külügy: 

Csehszlovákia megszállása agresszió volt

Mátyás erősebben köt össze, mint ahogy Ceauşescu
bomlasztani tudott



Az általa építtetett Teleki-házat egy
ideig a Görög család birtokolta, de
később a Telekiek visszavásárolták.
1849-ben ebben a palotában szállt
meg Bem József, amiről a homlok-
zaton elhelyezett emléktábla is ta-
núskodik. A forradalmat követően
itt lakott az első osztrák császári ke-
rületi főbiztos, Eperjesi József lo-
vaskapitány. 
Az egyház, a város kincse

– Az épületet a marosvásárhelyi
vártemplomi gyülekezet 1935-ben
vásárolta meg. Az ötvenes években
az akkor megalakult városi egyház-
községeket tömörítő kuratórium tu-
lajdonába került. A Teleki-palota az
egyház kincse, de a városé is. Ezért
is szeretnénk mielőbb elkezdeni a
restaurálását. 2008-ban készült egy
terv, amellyel uniós pályázatot sze-
rettünk volna elnyerni. Akkor az
volt a cél, hogy egyházmegyei mú-
zeumot rendezünk be az épületben.
A pályázatot nem támogatta az
unió, így évekig „csend” honolt az
épület felújítása körül. Ezelőtt
három évvel újból téma lett, és a ku-
ratórium elnökségével, a gazdasági
bizottsággal gondolkodni kezdtünk,
hogy mit lehetne kezdeni az épület-
tel, mert az alap süllyedni kezdett,
a falak repednek, sürgős beavatko-
zásra van szükség. Az emeleti nagy
termek falai, az esperesi hivatal ta-
nácstermében, ahol szép falfreskó-
kat is felfedeztek, nagyon
megrepedeztek. Ezt az alap süllye-
dése okozza. A tetőszerkezet is
tönkrement, sok helyen beázik az
épület. Keresztes Géza műépítész-
szel vettük fel a kapcsolatot a felújí-
tás megtervezéséért, hiszen a
2008-as uniós pályázathoz is ő ké-
szítette a terveket, a statikai terveket
pedig Csákány Dezső. 2016-ban
megjelent egy újabb, de más típusú
pályázati kiírás egyházi műemlék
épületek restaurálására. Erre a pá-
lyázatra készítettük elő a terveket és
az anyagot. Most már nem múzeum
berendezése céljából, hanem magá-
nak az épületnek az állagmegőrzé-
sére. 2016-ra nem tudtuk befejezni

a terveket és az engedélyeztetést.
Arra gondoltunk, hogy egy későbbi
pályázati kiírásra elkészülünk, és be
tudjuk nyújtani a pályázatunkat.
Közben 2017-ben az Erdélyi Refor-

mátus Egyházkerület püspöksége
Kató Béla püspök úr irányításával
tervbe vette, hogy a kerülethez tar-
tozó egyházmegyékben, ahol nincs
saját tulajdonú esperesi hivatali
épület, a magyar kormány támoga-
tásával ingatlant vásárolnak vagy
építenek. Mivel a marosvásárhelyi
székhelyű Marosi és Maros-mező-

ségi Egyházmegyének nincs saját
esperesi hivatala, hanem a kurató-
rium épületét, a Teleki-házat kapták
meg használatba, felvetettük a püs-
pök úrnak, hogy támogatásra volna
szükségünk az épület javítására,
ugyanis a kuratórium és a két espe-
resi hivatal is hozzájárul. Kéré-
sünkre megszületett a döntés:
akkora összegű támogatást kapunk
a püspökségtől a magyar kormány
támogatásából, amennyit a két es-
peresi hivatal és a kuratórium biz-
tosítani tud az épület javítására. A
kuratórium 50 ezer eurót, a két es-
peresi hivatal 10-10 ezer eurót szánt
erre. Ez összesen 70 ezer euró, eny-
nyit kapunk még a magyar kormány
támogatásából – magyarázta Henter
György lelkipásztor, és hozzátette,
hogy ez az összeg nem elegendő az
épület felújításához, de elindítják a
munkálatot.

Bukarestből a napokban kell
megérkezzen a műemlékvédelem
pecsétes jóváhagyása, hiszen több
mint egy hónappal ezelőtt mutatták
be a tervet. Miután ez megvan, be-
adhatják az anyagot a városházához
az építési engedély megszerzésére.
Ennek a kifutási ideje remélhetőleg
másfél hónap, és ez azt jelenti, hogy
még idén elkezdhetik a munkát. Va-
lószínű, hogy az alap alábetonozá-
sával idén már nem tudnak
foglalkozni, de a cseréphéjazatú
nyeregtetőt felújíthatják. 
A csempekályhákon kívül semmi
sem maradt a berendezésből

– Hogyan fog kinézni a felújított
épület? 

– Az épület földszintjén és az
emeleten nyolc intézményi egysé-
get szeretnénk kialakítani: a két es-
peresi hivatalt, a Vártemplom
irodáját, egyházi céllal működő iro-
dákat a diakóniai szolgálatnak, a
lelkigondozói szolgálatnak, a nő-
szövetségnek. Ezekben az egysé-
gekben idén már működni fog az új
fűtésrendszer. Természetesen a régi
csempekályhák a helyükön marad-
nak, hiszen múzeumi értékek. A
nagy tanácstermet a maga pompá-
jában, a falfestéssel, freskókkal
együtt szeretnénk restaurálni. 

– Eredeti leírások vannak-e arról,
milyen volt a palota berendezése?

– Nincs erről leírás. Az emeleti
csempekályhákat kivéve semmi
sem maradt a berendezésből. Vi-

szont a szakvélemény szerint a régi
fából készült nyílászárókat meg kell
őrizni, ez azt jelenti, hogy a régi fa
ablakokat restaurálni kell, ami nem
olcsó. Erre idén nem valószínű,
hogy sor kerül. Amikor a falakat ja-
vítjuk, megtörténik a felújított nyí-
lászárók behelyezése. A tornác
gyönyörű kőoszlopait valószínű
nem tudjuk restaurálni, viszont az
udvart átalakítjuk. A bejárati kaput
ki kell cserélni olyanra, ami illik a
palota stílusához. 

– Mi van a pincében?
– A pincében raktárak vannak, de

szinte semmit sem lehet itt elraktá-
rozni, annyira nedvesek, salétromo-
sak, dohosak a helyiségek. Régebb,
még a 2000-es évek elején, turkáló
működött itt, de ma már ez lehetet-
lenné vált. 

– Lakás rendeltetésű része lesz-e
az épületnek?

– Mostanra kiköltözött az utolsó
lakó is, de gondolkodunk azon,
hogy egy lakrészt megőrizzünk,
ahol esetleg az épület gondnoka fog
lakni.

– Ha az idén nekikezdenek a
munkának, mikorra várható a befe-
jezés?

– A rendelkezésre álló összeget
egy év alatt felhasználjuk, de a tel-
jes felújítást nem tudjuk befejezni.
Újabb pályázatra lesz szükség. Ám
erről még nincs elképzelés. Műem-
lék épületről lévén szó, a városi és
megyei tanács csak a leltári tárgyak
felújítását, illetve újak beszerzését
támogathatja. 

– Kiválasztották a kivitelezőt?
– Még nem. Árajánlatokat kér-

tünk, de még nem döntöttük el,
hogy kik végzik a különféle munká-
latokat. 

– A felújítással járó ügyintézést
és a munkálatokat koordinálja; ki
segíti ebben a felelősségteljes mun-
kában?

– Bende Sándor, a cserealji gyü-
lekezet gondnoka van nagy segítsé-
gemre, aki a kuratóriumban az
épületek körüli ügyintézéssel, a kar-
bantartásukkal foglalkozik. 

*
Marosvásárhelyiekként őszintén

reméljük, hogy a vár tövében rövi-
desen felújítandó nevezetes Teleki-
palota a város dísze lesz, amelyen
nemcsak a helyiek, hanem a turisták
tekintete is megakad. 
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Restaurálják a Teleki-házat
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Boróka otthon is mindig utcai ruhát
viselt, csak az esti villanyoltás előtt
bújt pizsamába.

– Gyermekkori szokás, szinte észrevétle-
nül lopta be magát a felnőttéveimbe – ma-
gyarázta beszélgetésünk elején a szigorú
arcú, karcsú nő. – Már egészen kiskoromban
megtanultam, hogy mindig útra késznek kell
lennem. Apám esténként általában ittasan
jött haza, és ha nem akartunk cirkuszt,
nekem meg anyámnak időben le kellett lép-
nünk otthonról. Rendszerint a tömbházunk-
kal szembeni parkban húztuk meg
magunkat, ott vártuk, hogy végre elcsende-
sedjen a lakás. Amikor az ablak elsötétült,
tudtuk, hogy lefeküdt az öreg, és nyugodtan
hazamehetünk. 

– Mi történt, ha mégis otthon talált? –
szóltam közbe.

– Olyankor elkerülhetetlen volt a balhé.
A legjelentéktelenebb dolgok miatt is belénk
kötött, volt, hogy azért, mert szerinte anyám
hidegen tette eléje a levest, máskor az ellen-
őrzőmben lévő jegyek bosszantották fel vagy
az, hogy nem volt tökéletes rend a szobám-
ban. Bármennyire igyekeztünk megfelelni az
elvárásainak, előbb-utóbb elcsattant a
pofon. Ha én kaptam, az mindig elviselhe-
tőbb volt, mint amikor anyámat bántotta.
Könyörögtem is neki eleget, hogy váljon el,
de rendszerint az volt a válasz: kislányom,
ugye nem akarod, hogy az utcára kerüljünk?
Apám nevén volt a lakás, így anyám nem te-
hette ki, inkább tűrt és hallgatott. 

– Hány éves korodig tartott ez az állapot?
– Tizenhét voltam, pár nap választott el az

érettségi bankettől. Nem emlékszem már
pontosan, miért haragudott meg apám ismét
anyura, a lényeg, hogy olyan erővel lökte
neki az ajtónak, hogy vérezni kezdett az

orra. Ez volt az a pillanat, amikor elszakadt
nálam az a bizonyos cérna. Nekiszöktem
apámnak, és felpofoztam. Egy másodpercre
meglepetten meredt rám, aztán kinyitotta az
ajtót, és kilökött a lépcsőházba. Azt ordí-
totta, hogy tűnjek el az életéből, én pedig ész
nélkül szaporáztam lefelé a lépcsőn. 

– Édesanyád hogy reagált erre?
– Nem jött utánam.

Csak zokogott az ajtó-
félfának dőlve, és
hagyta, hogy belero-
hanjak az éjszakába.
Egy barátnőmhöz mentem, akinek a szülei
mindig kedvesek voltak hozzám. Hetekig
náluk maradtam, a bankettre is ők vittek el
kölcsönruhában. Anyu egész idő alatt meg
sem keresett. Akkor jöttem rá, hogy nemcsak
nem tud, nem is akar kilépni az áldozat sze-
repéből, számára ez a természetes létforma. 

– Sikerült leérettségizned?
– Igen, bár nem túl fényes jegyekkel.

Mindenesetre az, hogy valamennyi tantárgy-
ból átmentem, adott annyi önbizalmat, hogy
kézbe vegyem az életem. Rövid keresgélés
után egy éjjel-nappal nyitva tartó kis bolt-
ban találtam állást. Nem volt könnyű, főleg
az éjszakai műszakot szoktam meg nehezen,
de legalább volt egy kis jövedelmem, amiből
még szobabérlésre is futotta. Egy idős asz-
szony lakásába költöztem be egy városszéli
lakótelepen. A néni rendkívül kedves volt,
bármit főzött, engem is megkínált, esténként
pedig leültetett a tévé elé, hogy együtt néz-
zük a kedvenc sorozatát. Egyedül az zavart,
hogy bár külön szobám volt, nem vihettem
fel senkit a lakásba, ezt már a beköltözésem
előtt kikötötte, és ahhoz is ragaszkodott,

hogy este 8 órára legyek otthon. Így nem
tudtam eljárni szórakozni, a barátnőimtől is
eléggé eltávolodtam. Egyre jobban fárasz-
tottak a lakásadóm fiatalkori történetei, egy
idő után úgy éreztem, megfulladok. Ezért
szívesen vállaltam éjszakai műszakot a bolt-
ban, mert olyankor, a munkából hazatérve,
egész nap aludhattam, a néni békén hagyott.

A késői órákban ér-
kező vásárlók sohasem
siettek, és volt közöttük
egy középkorú román
férfi, akivel rendszere-

sen átbeszélgettem a fél éjszakát. Elmesélte,
hogy gyermekkorától énekes szeretett volna
lenni, de a családja nem támogatta ebben,
így végül műszaki egyetemen szerzett okle-
velet, a művészi pálya távoli álom maradt.
Nekem azonban szívesen énekelt, főleg régi,
romantikus, angol dalokat. Korábban soha
senkitől nem kaptam annyi figyelmet, ked-
vességet, mint tőle, így nem csoda, hogy szép
lassan belehabarodtam. Mivel egyedül élt,
nem kellett sokat győzködnie, hogy költöz-
zem hozzá. A házinénim, persze, könyörgött,
hogy maradjak, azt mondogatta, érzi, nem
lesz jó vége ennek a kapcsolatnak. Sajnos,
igaza lett.

– Mi történt?
– Szépen indult a közös életünk a párom-

mal, és mivel ő volt az első igazi szerelem,
eszem ágában sem volt kinézni a rózsaszín
függöny mögül. Eleinte az sem zavart, hogy
egyre később jár haza, és amikor megjön,
bűzlik az alkoholtól. Egyszer mégis rákér-
deztem, hogy mi változott meg a kapcsola-
tunkban. Azzal hárított el, hogy gondok
vannak a munkahelyén. Próbáltam átsegí-

teni a helyzeten, mindig patyolattiszta lakás-
sal, friss étellel vártam. Egy alkalommal
azonban elsóztam a levest, és amikor meg-
kóstolta, odahívott az asztalhoz, aztán úgy
csapta oda a tányért, hogy a forró lé szem-
bespriccelt velem. Éreztem, hogy nincs
többé maradásom. Persze, a gondolattól a
tettig mindig hosszú az út, számos hasonló
jelenetnek kellett lejátszódnia, mire valóban
csomagolni kezdtem. Amikor kiléptem az
ajtón, a volt párom meg sem próbált vissza-
tartani. 

– Merre vetted az irányt?
– Mivel sohasem voltam költekező típus,

a fizetésemből sikerült annyi pénzt megtaka-
rítanom, hogy bérelhessek egy kicsi garzont.
Most is az az otthonom, lassan három éve.
Időközben elvégeztem egy fodrásztanfolya-
mot, a szakmámban dolgozom. Élvezem,
hogy végre a magam ura lehetek, ennél
többre nem is vágyom.

– Ezek szerint nem próbáltál meg új pár-
kapcsolatot kialakítani.

– Nem vagyok rá felkészülve. Számomra
ez még mindig a gyógyulás ideje.

– Édesanyáddal tartod a kapcsolatot?
– Négy éve hunyt el apám, akkoriban én

még a volt páromnál laktam. Az újságból ér-
tesültem a haláláról, és bár eleinte tétováz-
tam, elmentem a temetésére. Ott találkoztam
először anyámmal annyi év után. Azt
mondta, végig tudott rólam, a barátnőmék,
akiknél meghúztam magam, rendszeresen
tájékoztatták az életem alakulásáról, és csak
azért nem keresett, mert féltett apámtól. El-
fogadtam a magyarázatát, de azóta sem tud-
tam közel engedni magamhoz. Egyelőre jól
megvagyok a magam építette védőfalak kö-
zött, úgy döntöttem, onnan már nem fogok
elmenekülni.

Szeptember 1-jén, szombaton a Vásárhelyi
Forgatag keretében Bolyai-olimpia – családi
sportnap a Forgatagon címmel kerül sor egy-
napos sporttevékenységekre, ahová 
minden sportolni vágyó családot várnak, az
unokáktól a nagyszülőkig, és miért ne, déd-
szülőkig. 

Kádár Zoltán sportújságíró vállalta a Bolyai-olim-
pia népszerűsítését, tőle tudtuk meg, mire számíthat-
nak azok, akik a megannyi kulturális program mellett
egy kis pihenőként, aktív kikapcsolódásként a sport-
tevékenységeket választják, és ezáltal hozzájárulnak
a Bolyai-sportpálya felújításához. 
Mi is a teqball?

Kádár Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesz-
tője elmondta, hogy idén is rendkívül színes lesz
azoknak a sportágaknak a palettája, amelyeket kipró-
bálhatnak a családtagok. 

– Vívás, atlétika, tollaslabda, lábtengó, asztalite-
nisz, falmászás és egyéb sportágak meg ügyességi
próbák bemutatóit lehet majd megnézni, és termé-
szetesen ki is próbálni, de helyet kapnak a küz-
dősportok is, lesz cselgáncs, birkózás, wu-shu,
kick-box és bemutatót tart a tajcsivilágbajnok Apos-
tolache Kiss Andrea. Külön öröm számunkra, hogy
Marosvásárhelyen is bemutatkozik a teqball, és
éppen a családi sportnapon, sikerül elhozni egy teq-
ballasztalt” – tudtuk meg Kádár Zoltántól. 

Az új sportág, amelynek számos külföldi
sztársportoló nagy rajongója, magyar találmány, a
futball és az asztalitenisz elemeit ötvözi. Domborúan
meghajlított síkú, középen plexiüvegből készült „há-
lóval” elválasztott asztalon játsszák futball-labdával,
legalább ketten. A teqball kifejlesztői Borsányi

Gábor, Huszár Viktor Dénes és Gattyán György. A
sportot hivatalosan 2016. október 18-án mutatta be
Budapesten Ronaldinho brazil futballista. Bár Ro-
naldinho sajnos nem lesz jelen a sportolimpián, így
is bőven lesz látnivaló, megéri kilátogatni a sportpá-
lyára, magyarázta Kádár Zoltán, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy lesznek még családi ügyességi
versenyek, amelyeken értékes nyereményekhez lehet
jutni, ugyanakkor pluszpontot kapnak azok a csalá-
dok, amelyek minél több generációval képviseltetik
magukat. 
Fuss egy kört a Bolyaiért!

Összesen 20 sportágat lehet majd kipróbálni egy
nap alatt, de sor kerül a Fuss egy kört! akcióra is,
amely során ismét adományozni lehet a sportpálya
felújítására. 

– A Fuss egy kört a Bolyaiért! akcióval az a cé-
lunk, hogy aki kilátogat a sportnapra, legalább egy
kör „befizetésével” járuljon hozzá a sportpálya to-
vábbi felújításához. Ez az adomány bármennyi lehet,
de lesz egy fix összeg, amennyibe egy kör megtétele
„kerül”. Tavaly szaladtak, kocogtak, sétáltak a Bolyai
sportpályájáért, de volt olyan is, aki járókerettel vagy
kerekes székkel tette meg a kört, ezzel is hozzájárulva
ahhoz, hogy a közeljövőben a marosvásárhelyiek egy
minden igényt kielégítő sportkomplexumban spor-
tolhassanak – összegezte Kádár Zoltán.

A tavalyi és az idei adományokból sikerült felújí-
tani az öltözőket, leszerelték a régi oszlopokat, és ha-
marosan új éjszakai megvilágítást kaphat a
sportpálya az adományozó marosvásárhelyieknek
köszönhetően. A futópályán egyelőre felfrissítik a sa-
lakot, hogy amíg lesz anyagi fedezet a gömbfelületre,
addig is minőségi salakon lehessen sportolni, de a
kosárpályákat is szeretné rendbe tenni a felújítási
munkálatokat összefogó Bolyai Collegium Alapít-
vány. 

Bolyai-olimpia idén is
Teqballal is népszerűsítik 

a sportpálya felújítását
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Menekülőben

Csatlos Károly

A kincses város újra ünnepel. Egy
része mindenképp. Teljében a IX.
Kolozsvári Magyar Napok esemény-
sorozata. Rengeteg a rendezvény,
egyik vonzóbb, mint a másik. A szer-
vezők 630 programpontról beszél-
nek. A százoldalas, tetszetős
műsorfüzet 58 olyan helyszínt jelöl
meg, ahol ezek zajlanak. Olvasni is
sok, hát még válogatni közülük! De
éppen ez a jó, nincs olyan kolozsvári,
akit ne igyekeznének megszólítani. A
rendezők örülnének, ha a románok
közül is minél többen kihasználnák a
műsorok nyújtotta szórakozási lehe-
tőségeket, a kiadvány románul is
megjelent. Persze más helységekből,
más országokból érkező vendégekre
is számítanak, magam például még
mielőtt beindult volna a „nagy-
üzem”, múlt szombaton kora délután
ugrottam át Kolozsvárra. Tombolt a
hőség, a turisták sör és üdítő mellett
kókadoztak a vendéglői teraszok er-
nyői alatt. Motoros galerik fotózkod-
tak a néptelennek tűnő főtéren, a
Mátyás-szobor körül szelfizők hada
tüsténkedett, nedves kisgyerekek ro-
hangáltak lelkendezve, valahányszor
felszökkent a szökőkutakból a vízsu-
gár. A molinó, amely azt hirdeti,
hogy nincs szükségünk büntetett elő-
életű közéleti tisztségviselőkre, ma-
gányosan árválkodott. Még se
színpad, se sátrak, standok, egyebek
nem jelezték, hogy mozgalmas dol-
gok vannak ott készülőben. Azóta a
KMN-re jellemző pezsgő élet költö-
zött a térre, a Mátyás király-emlékév
jegyében egymást érik a tömegcsa-
logató megnyilvánulások. Nem me-
rülök taglalásukba, hiszen
nemsokára a Vásárhelyi Forgatag is
hasonlóan gazdag kínálattal rukkol
elő, akkor bőven lesz alkalom ilyes-
mikről írni. Azt viszont most is hang-
súlyozni szeretném, milyen kellemes,
barátságos és vendégmarasztaló
lehet egy csendesebb, meghitt térség,
ahol nem ezreknek, de mégis számos
embernek, kisebb közösségeknek, a
legkülönbözőbb korosztályoknak
tudnak visszafogottabb, de annál
színvonalasabb műsorokat kínálni. A
Bánffy-udvaron tapasztaltam meg

ezt. A patinás műemlék épület hom-
lokzatát, akárcsak körben sok más
emeletes házét, védőburok fedi, mö-
götte felújítási munkálatokat végez-
nek. Itt az idő a város arculatának
kozmetikázására, állapítja meg ma-
gában a behúzott nyakú járókelő, aki
viszont belép a Szépművészeti Mú-
zeum boltíves kapubejáratán, egyből
kulturális oázisban találja magát. Az
egyik szemközti sarokban kisebb
színpad a megakoncerteket követő
afterpartykra, a túloldalon naper-
nyők alatt széksorok. Az árnyékos ré-
szen padok, asztalok, közelükben a
lezserebb pihenést kedvelőknek szí-
nes, hangulatos babzsákfotelek. Büfé
is működik kézműves sörökkel, hűsí-
tőkkel. Arra mentem be, hogy a kon-
ferenciasarokban a frissen megjelent
Kincses Kolozsvár kalendáriumot
mutatták be a kiadvány szerkesztői,
munkatársai. A beszélők hangját
hangosították, de nem annyira, hogy
az más foglalatosságokat megzavart
volna. És fordítva, a kiállításokra ér-
kezők sem okoztak felfordulást, a
könyvbemutató haladt a maga útján.
Három jelentős képzőművészeti ese-
mény is követte egymást: az Erdélyi
Művészeti Központ válogatott gyűjte-
ményének a tárlata, Kusztos Endre
grafikáinak a kiállítása, Hollósy
Simon és a nagybányai művésztelep
katalógusbemutatója, illetve a szent-
endrei Szakács Imre festőművész
Hollósy előtt tisztelgő alkotásainak
a méltatása. Mindenik összefüggésbe
hozható Marosvásárhellyel is, de
ebbe sem mélyedek bele. Arra azon-
ban ismét emlékeztetni szeretném a
vásárhelyieket, hogy az eltelt évek-
ben mennyire kedvező benyomásokat
szerezhettünk a Forgatag ilyenszerű
meghittséget árasztó színhelyein. A
Teleki Téka udvara, a Borudvar, a
Szféra, amely ezúttal az egykori 4-es
számú iskola udvarán szolgáltatja
majd a maga ötletes „csodáit”, kre-
atív, szellemi csemegéit, feltétlen ér-
demes a figyelmünkre. Jó lesz ott
valahol újra találkozni barátokkal,
régi ismerősökkel, hazalátogató,
szívbeli marosvásárhelyiekkel.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Mezőmadarason augusztus 23. és szeptember
1. között a Pro Ruris Egyesület és a Maros-me-
zőségi Művésztelep szervezésében kerül sor a
XVII. képzőművészeti alkotótáborra. A program-
felelős idén is Czirjék Lajos. A táborban hazai,
magyarországi és szlovákiai művészek vesznek

részt. A tábort a Surtec Műszaki Barkácsáruház,
a helyi református egyházközség és önkormány-
zat, a megyei tanács, a Bethlen Gábor Alap, a
Communitas Alapítvány, a kibédi Dósa vágóhíd,
a székelykeresztúri Cricerom és magánszemélyek
támogatják. 

Mezőmadarasi képzőművészeti alkotótábor 
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Görögország lezárta az Európai Stabilitási
Mechanizmus (ESM) keretében folytatott há-
roméves gazdasági kiigazítási programot, de
továbbra is arra kell összpontosítani, hogy az
ország hatékonyan kezelje a válság éveinek
társadalmi és gazdasági következményeit –
jelentette ki Pierre Moscovici hétfőn.

Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyekért,
valamint az adó- és vámügyért felelős biztosa el-
mondta, ehhez az szükséges, hogy a görög hatóságok
fenntartsák a reformok iránti elkötelezettséget, és biz-
tosítsák azok tartós végrehajtását az eurócsoport június
22-i ülésén vállalt kötelezettségeiknek megfelelően. 

Ez elengedhetetlen a piac bizalmának visszanyeré-
séhez és Görögország gazdasági fellendülésének erő-
sítéséhez, különösen közvetlenül a program zárását
követő időszakban – mondta.

Moscovici kijelentette: a görög gazdaság a 2010-es
5,5 százalék zsugorodás után tavaly már 1,4 százalék-
kal erősödött, idén és jövőre pedig várhatóan 2 száza-
lék körüli mértékben nő a GDP. 

Míg a költségvetési egyenleg 2009-ben 15,1 száza-
lék hiányt mutatott, 2017-ben már 0,8 százalék volt a
többlet. 

Jóllehet a munkanélküliség továbbra is elfogadha-
tatlanul magas, a görög statisztikai hivatal adatai sze-
rint a munkanélküliségi ráta idén májusában 19,5
százalékra esett vissza, vagyis 2011 szeptembere óta
első alkalommal csökkent 20 százalék alá.

Moscovici elmondta, a gazdasági kiigazítási prog-
ram keretében Görögország intézkedéseket hozott az

államháztartás fenntarthatóságára. Ennek eredménye-
képpen az évekig jelentős hiánnyal küzdő államház-
tartás 2017-ben már többletet mutatott, és az
előrejelzések szerint ez így is marad. 

A sikeres feltőkésítési műveleteknek és a banki irá-
nyítás átalakításának hatására, valamint a nemteljesítő
hitelek csökkentésére irányuló stratégia végrehajtásá-
nak eredményeképpen a pénzügyi szektor jelenleg
sokkal erősebb helyzetben van, amit fenn kell tartani
– mondta Moscovici.

Javult a közigazgatás hatékonysága és eredményes-
sége, többek között azáltal, hogy új szabályokat vezet-
tek be a közalkalmazottak kinevezésére, értékelésére
és mobilitására vonatkozóan, létrehozták az állami be-
vételekkel foglalkozó független hatóságot, és intézke-
déseket hoztak az igazságszolgáltatás hatékonyabbá
tételéért.

Fontos strukturális intézkedéseket vezettek be Gö-
rögország üzleti környezetének és versenyképességé-
nek javítására, hogy az ország vonzó befektetési
célponttá váljon, valamint hogy lehetővé tegyék a
meglévő vállalkozások terjeszkedését, innovációját és
munkahelyteremtését. Ezenkívül Görögországban
fenntartható és egyetemes nyugdíj-, egészségügyi és
szociális ellátórendszereket alakítottak ki, ide értve a
garantált minimumjövedelem rendszerét is – sorolta az
uniós biztos.

A program keretében jóváhagyott reformok befeje-
zését, teljesítését és folyamatos végrehajtását a prog-
ramot követő időszakban is nyomon fogják követni –
tette hozzá Pierre Moscovici. (MTI)

Görögország lezárta a gazdasági kiigazítási programot
A válság következményeit még kezelni kell

Évente tíz százalékkal drágul a termőföld

Szerkesztette: Benedek István

A hazai farmerek és külföldi spekulánsok a
tavalyinál 9 százalékkal több termőföldet vá-
sároltak az idei év első felében, a mezőgaz-
dasági hitelezők pedig arra számítanak, hogy
legalább 2020-ig fennmarad az évi 10 száza-
lék körüli áremelkedés a romániai földpiacon
– derült ki a Capital.ro gazdasági portál csü-
törtökön közölt elemzéséből.

Az országban tavaly 100 ezer hektárnyi mezőgaz-
dasági terület cserélt gazdát 4 380 eurós hektáronkénti
átlagáron. A legkeresettebbek a Temes és Arad megyei
szántóföldek, ahol az év első felében csaknem tízezer
adásvételi szerződést kötöttek. Keresettek továbbá a
Dolj, illetve a Brăila és Galac megyei földterületek is.

A legmagasabb hektáronkénti árat (9 000 eurót)
idén egy Ilfov megyei 35 hektáros területért fizetett
egy spanyol ingatlanbefektető, a Temes megyei Vejtén
(Voiteg) pedig az egyik legnagyobb hazai mezőgazda-
sági vállalkozó vásárolt 6 500 eurós hektáronkénti
áron újabb 85 hektárnyi földet.

A Capital.ro szerint a szántóföldek ára az utóbbi öt
évben megkétszereződött, sok helyütt pedig meghá-
romszorozódott az országban. A piacon jelentős fel-
hajtóerőt képvisel a
külföldi spekulánsok ér-
deklődése, tekintettel arra,
hogy a legmagasabb ro-
mániai árak még mindig
csak felét-harmadát teszik
ki a legolcsóbb (25-60
ezer euró közötti hektá-
ronkénti áron beszerez-
hető) németországi vagy
hollandiai területek árá-
nak.

A mezőgazdasági hite-
lezésre szakosodott Agri-
cover becslése szerint a
román termőföld mintegy
20-30 százaléka van – az
országban bejegyzett cé-
geik révén – külföldiek tu-
lajdonában. Hivatalosan
azonban alig 17 ezer hek-
tárnyi – az 5,8 millió hek-
tárnyi mezőgazdasági

terület 0,3 százaléka – termőföld szerepel külföldi ma-
gánszemélyek nevén. Az országban egyébként eddig
a mezőgazdasági terület alig 42 százalékát sikerült te-
lekkönyvezni – emlékeztet a lap.

A Capital.ro beszámolt arról is, hogy a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) újabb – a szenátusban már elfo-
gadott – törvénytervezetet terjesztett a képviselőház
elé, amelyben további szigorításokkal próbálja nehe-
zíteni a külföldi spekulánsok földvásárlását.

2014-ben járt le a külföldi magánszemélyek földvá-
sárlását megakadályozó, az ország uniós csatlakozása-
kor kikötött hétéves moratórium. Bár az ekkor
elfogadott földforgalmi törvény kidolgozásakor is fel-
merült, hogy Románia is szűkítse a földművesekre a
földvásárlásra jogosultak körét, ez a kitétel végül nem
maradt a jogszabályban. Az újabb törvénytervezet
ennek a megkötésnek a bevezetésével, és 15 évre szóló
elidegenítési tilalommal próbálja hazai kézben tartani a
földvagyont, a jogi személyek esetében pedig megszab-
nák, hogy csak azok a cégek vásárolhatnának földet,
amelyeknek a bevételei legalább 75 százalékban mező-
gazdasági tevékenységből származnak, illetve amelyek
legalább öt éve jelen vannak az adott térségben. (MTI)

Jönnek az elektronikus naplós
pénztárgépek

Szeptember 1-jétől kötelező lesz a nagy- és középvállalatok számára
az elektronikus naplós pénztárgépek használata – emlékeztet az Agerpres
a pénzügyminisztérium hétfői közleménye nyomán.

„A minisztérium azt szeretné, hogy az új gépek bevezetése ne zavarja
a cégek tevékenységét, ezért az átállás ideje alatt az ellenőrző csoportok
eligazító és tanácsadó tevékenységet folytatnak” – írja a közlemény.

A kormány május 24-én elfogadott 2018/44-es sürgősségi rendelete
szerint a nagy- és középvállalkozóknak szeptember 1-jéig, a kisvállalko-
zóknak november 1-jéig kell bevezetniük az elektronikus naplós pénztár-
gépet. (Agerpres)

Júliusban is EU-s listavezetők
voltunk az infláció tekintetében

A júliusi volt sorozatban a hatodik hónap, amikor az Európai Unió (EU)
országai közül Romániában jegyezték a legmagasabb inflációs rátát – írja
az Agerpres az EU statisztikai hivatala (Eurostat) által közzétett adatokra
hivatkozva. Ezek szerint az év hetedik hónapjában 4,3 százalékkal nőttek
a fogyasztói árak Romániában, míg júniusban 4,7%-os inflációt regiszt-
ráltak.

Az Eurostat adatai szerint az euróövezetben a júniusban jegyzett 2 szá-
zalékról 2,1 százalékra, az Európai Unióban pedig 2,1 százalékról 2,2 szá-
zalékra nőtt az átlagos éves infláció júliusban. Románia után Bulgáriában
(3,6%) és Magyarországon (3,4%) nőttek a legnagyobb mértékben a fo-
gyasztói árak.

2018 júniusához képest júliusban az Európai Unió kilenc tagállamában
(beleértve Romániát is) csökkent az infláció, hat országban stagnált, 13-
ban pedig nőtt.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábban közölte, hogy a júni-
usban jegyzett 5,4%-ról júliusban 4,56%-ra mérséklődött az éves infláció
Romániában, miután az élelmiszerek 3,42%-kal, a nem élelmiszer jellegű
iparcikkek 6,23%-kal, a szolgáltatások pedig 2,68%-kal kerültek többe,
mint a tavalyi év ugyanezen hónapjában.

A Román Nemzeti Bank (BNR) múlt szerdán lefelé módosította 2018-
as inflációs előrejelzését. A legújabb prognózis szerint év végén 3,5 szá-
zalékos inflációt várnak a korábban számított 3,6 százalékkal szemben.
2019-re a korábban becsült 3 százalék helyett 2,7%-os fogyasztói árnö-
vekedést jósol a jegybank. (Agerpres)

Keveset költünk nyaralásra
A romániai lakosság fordítja a második legkevesebbet európai uniós

szinten nyaralásra, alig haladja meg a 124 eurót/fő. Ennél kevesebbet, 107
eurót/fő, a lettek költenek – derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat
által nyilvánosságra hozott adatsorokból.

Az ellenkező póluson Luxemburgot találjuk, ahol fejenként 768 eurót
költenek átlagosan nyaralásra, majd Málta következik 646 euróval és
Ausztria 607 euróval.

Az Eurostat 2016-os adatokat vett górcső alá, és azokat az üdüléseket
vizsgálta, amelyek legalább egyéjszakányi szállást is magukba foglaltak
egy üdülőtelepen, és a család vagy a barátok is ott voltak.

Romániában egy üdülés a tengerparton vagy a hegyekben félpanziós
ellátással eléri az 500 lejt.

Az uniós lakosság 2016-ban átlagosan fejenként 336 eurót költött üdü-
lésre. (Mediafax)

A Volkswagen visszahív 
700 ezer autót

Elektronikai meghibásodás veszélye miatt visszahív szervizre 700 ezer
Tiguan és Touran típusú autót a Volkswagen – jelentették be hétfőn a
német autógyár wolfsburgi központjában.

A visszahívás a Tiguan városi terepjáró és a Touran egyterű autó tető-
ablakkal és hangulatvilágítással felszerelt új modelljeire vonatkozik. A
meghibásodás a panorámatető megvilágításában keletkezhet, a berende-
zésbe nedvesség szivároghat be, ami rövidzárlatot okozhat. A legrosszabb
esetben tűz keletkezhet az autóban.

Az autókat továbbra is lehet használni, de ha a tetőablak vezérlőmo-
dulja körül nedvesség beszivárgására utaló barnás folt jelenik meg, sür-
gősen a legközelebbi szakszervizbe kell hajtani – mondta a gyártó
szóvivője német hírportálok beszámolói szerint.

A meghibásodás az idén július 5. előtt gyártott autóknál fordulhat elő.
A legtöbb érintett gyártmányt Németországon kívül értékesítették. (MTI)

Megsértik a Világkereskedelmi Szervezet
(WTO) normáit azok a szankciók, amelyeket
az Egyesült Államok tervez bevezetni az
Északi Áramlat-2 földgázvezeték ellen, így
azok semmilyen módon nem indokolhatók –
hangoztatta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvi-
vője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Peszkov szerint Moszkva csak a bevezetésük után
kíván majd reagálni az Oroszország és Németország
között megépíteni tervezett csővezeték miatti új ame-
rikai gazdasági büntetőintézkedésekre, és lépéseit ki-
zárólag az orosz nemzeti érdek fogja vezérelni. Mint
mondta, orosz megítélés szerint a készülő szankciók
a nemzetközi jog szempontjából törvénytelenek, és
kárt okoznak a nemzetközi kereskedelemnek.

A The Wall Street Journal szombaton közölt értesü-
lése szerint Washington szankciócsomagot készít elő
az Északi Áramlat-2 ellen, amelyet heteken belül
életbe is léptet.

Peszkov megfogalmazása szerint Oroszország ki
szeretné vezetni a mély válságból az orosz–amerikai
kapcsolatokat, de „nem borul majd gyászba, ha nem
talál kölcsönösségre Washington részéről”.

A Kreml szóvivője elmondta: szombati találkozójuk
alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosította
Angela Merkel német kancellárt arról, hogy folytatni
kívánja a rendszeres párbeszédet a német üzleti élet
képviselőivel. Peszkov arról számolt be, hogy a két
vezető megelégedéssel nyugtázta a kétoldalú kereske-
delmi forgalom növekedését. (MTI)

Kreml: szabályellenesek az Északi Áramlat-2
ellen tervezett amerikai szankciók



A főszervező Magyar-Turán
Alapítvány meghívására a
marosszéki íjászok és a Maros
Megyei Múzeum képviselői
második alkalommal vettek
részt az augusztus 10–12. kö-
zött Bugacon megtartott 
Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlé-
sen, ahol a hun-türk nemze-
tek hagyományőrző cso-
portjai találkoznak. A látoga-
tás eredményeként ősszel ér-
dekes magyarságeredeti
előadások lesznek Marosvá-
sárhelyen. Erről számolt be
lapunknak Soós Zoltán, a
Maros Megyei Múzeum igaz-
gatója. 

Mint ismeretes, a hagyomány-
őrző rendezvény célja, hogy 
szakmai érvekkel eloszlasson min-
den kételyt, amely a magyarság ere-
detét illeti. Több megalapozatlan
téveszme született a magyar őstör-
ténetről, rovásírásról, ezt a vitát sze-
retné a rendezvény szakmai
mederbe terelni. Ezért a hagyo-
mányőrző csoportok részvétele
mellett a Szegedi Tudományegye-
tem antropológiai tanszéke felvál-
lalta, hogy a rendezvény ideje
alatt több tudományos tanácsko-
zást rendez a témakörben. A
Maros Megyei Múzeum a Maros-
vásárhely–Jedd terelőút leletmen-
tési ásatásai során Tófalván
előkerült hun sírt mutatta be. A
leletek igazolták, hogy hun har-
cos maradványait találták meg, a
szegedi egyetem antropológusai-
nak elemzése pedig egyértelműen
igazolta, hogy a férfi harcos
belső-ázsiai származású volt. 

A bugaci rendezvény elnevezése:
Magyar Törzsi Gyűlés. Tulajdon-
képpen ezt a rendszert István király
államszervezése számolja fel, hi-
szen a kereszténységbe való beta-
golódás egyik feltétele volt. A
korabeli pogány lázadások is ezek-
nek a törzsi kapcsolatoknak a meg-
törése ellen voltak. 

A „modern kori” törzsi gyűlés tu-
lajdonképpen hagyományt teremt,
és ebben az izgalmas az, hogy a
szervezők megkeresték azoknak a
kaukázusi, belső-ázsiai népeknek a
leszármazottait, akik ősei hajdanán
ehhez a nagy népi törzsszövetség-
hez tartoztak, ami az ókorban a hun,
majd később a mongol-tatár biroda-
lomban maradt fenn. 

– Ismeretes, hogy Julianus barát
megtalálta ezeknek az észak-kauká-
zusi népeknek a leszármazottait,
akiket sokáig csak legendaként em-
legettek, de a legújabb kutatások és
régészeti leletek igazolják a jelen-
létüket a 10–11. században is. Bíró
András Zsolt antropológus – a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum
kutatója, a Kurultáj főszervezője –
tudományos ismeretterjesztő elő-
adást tartott erről a Kurultájon, és
meghívásunkra valószínű, hogy no-
vemberben dr. Török Tibor PhD
egyetemi docenssel, a Szegedi Tu-
dományegyetem TTIK Genetikai
Tanszékének professzorával tart
majd előadást az őseredetről. A sze-
gedi professzor azt vizsgálta gene-
tikai módszerekkel, hogy finnugor
nép-e a magyar, és erre ad kimerítő

választ – mondta az igazgató, majd
elárulta, ő is készül egy izgalmas
előadással, amely a székelyek ere-
detéről szól, és amiben elárulja, mi
a titka annak, hogy fennmaradt a
Székelyföldön a 17. századig a szé-
kely kopjások könnyűlovas hadvi-
selése, amelynek köszönhetően oly
sikeresen álltak ellen a tatár betöré-
seknek a 18. században Erdélyben. 

Az igazgató elmondta, hogy jö-
vőre a Maros Megyei Múzeum egy
nagyobb küldöttséggel szeretne
részt venni a Kurultájon. Nemrég
Hubert István közismert magyaror-
szági mestertől vásároltak egy jur-
tát, amelyet a Forgatagon is

kiállítanak. 2019-ben az íjászokon
kívül a Maros Művészegyüttes és
a marosszéki huszár hagyomá-
nyőrző csoportok is részt vennének
a küldöttségben történészek, antro-
pológusok és néprajzkutatók mel-
lett. 

– Azt szeretnénk bemutatni, hogy
tulajdonképpen a Maros-Mezősé-
gen (Magyarszováton és környé-
kén) maradt fenn a leginkább a
tájnyelv és a népzene. A múzeum
kiállításon ismertetné a tófalvi hun
sírokban feltárt leleteket – mondta
az igazgató, majd kifejtette, hogy a
honfoglaláskor a Mezőség volt a
legkorábban megszállt terület Er-
délyben. Bizonyított tény, hogy
amikor bejöttek a honfoglalás kori
népek, ezen a területen már voltak
kisebb-nagyobb katonai szláv, be-
senyő eredetű csoportok. Ezt iga-

zolja a kolozsvári Zápolya utcában
előkerült honfoglalás utáni temető
leletanyaga, ami arra is utal, hogy
nemcsak katonai, hanem állandó te-
lepülés volt. Innen a betelepülők
később az Alsó-Maros mente felé,
Gyulafehérvár környékére (négy
nagy temetőt tártak fel) húzódtak,
ahol a korábbi szláv-avar népekkel
keveredtek. A 12. századtól már je-
lentős a korai székelyek betelepe-
dése Erdélybe. Egyértelművé válik,
hogy Pozsony és Moson környéki
székelyek érkeztek Maros- és Ud-
varhelyszékre határvédelmi céllal. 

Az autópálya építésekor Szerda-
helyen (Miercurea Sibiului) előke-
rült három székely falu maradványa
a 12. sz. második feléből. Az itt
lakók az 1220–1250-es években
költöztek Sepsi- és Orbaiszékre,
azaz a mai Háromszék területére a
szászokkal együtt. Bizonyított,
hogy a 11. század végén épültek a
magyar határvédő várak a besenyő

és kun betörések ellen, majd az
osztrák őrgrófságok megerősödésé-
vel a nyugati határ menti csatákban
a határvédő székelyek alulmaradtak
a nehézlovasságot felvonultató
hadak ellen, ezért telepítették őket
keletre, a Kárpátok védelmére. A ta-
tárjárás után IV. Béla egy sikeres
csata után ajándékként hozta létre
és adta át a határvédőknek Ara-
nyosszéket. 

A korábbi vármegyerendszer
szerint szervezték meg a közigaz-
gatást, amely a ma is fellelhető, de
a 13. századtól megerősített gyepű-
rendszerig működött. A felsoroltak
igazolják, hogy a Kárpát-medencei
magyarok, köztük az erdélyiek is,
történelmileg ehhez a turáni, hun-
türk nemzetséghez tartoztak, ezért
ott kell lenni a Kurultájon – mondta
egyebek mellett Soós Zoltán. 

Vajda György 
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A MOL-csoport és az APK AG a német-
országi Merseburgban stratégiai
együttműködési megállapodást írt
alá. Az együttműködés első lépé-
seként a MOL támogatást nyújt az
APK vállalat merseburgi üzemének
befejezéséhez, amely az innovatív, ol-
dószeralapú Newcycling® folyamat
első üzemeként szolgál majd. Az új
technológiával komplex műanyag
hulladékokból magas minőségű poli-
mereket lehet előállítani.

Az APK által kifejlesztett Newcycling®
innovatív technológia különböző műanyag
hulladékok feldolgozására alkalmas, melyek-
ből magas minőségű újrafeldogozott polime-
reket képes előállítani. Erre a hagyományos
újrafeldolgozási rendszerek nem képesek. A

Newcycling® technológiát alkalmazó első
üzem hamarosan megkezdi termelését Mer-
seburgban. A vállalat a fogyasztóktól és gyár-
tóktól származó műanyagból újrahasznosított
termékeket állít elő kiváló minőségben. Az
APK alaptechnológiája, az oldószeralapú
Newcycling® folyamat lehetővé teszi a mi-
nőségi műanyagokból készült összetett keve-
rékek újrafeldolgozását.

Horváth Ferenc, a MOL-csoport Downst-
ream üzletágának ügyvezető igazgatója a kö-
vetkezőket nyilatkozta: „A MOL 2030
stratégiának megfelelően tovább erősítjük
petrolkémiai üzletágunkat, és stratégiai
együttműködéseink révén tudásintenzív ipa-
rágakban is terjeszkedünk. Az a célunk, hogy
vezető szerepet töltsünk be az újrahasznosítás
terén Közép-Kelet-Európában, a mai megál-

lapodás pedig e folyamat első mérföldköve.
Egyre nagyobb az újrafeldolgozott műanya-
gok iránti kereslet, vállalatunk pedig elköte-
lezett az újrahasznosítás és a fenntarthatóság
mellett. A MOL a közép-kelet-európai poli-
merpiac jelentős szereplőjeként az innovatív
APK vállalattal közösen dolgozik a jövőben
a Newcycling® technológia továbbfejleszté-
sén, és közép-európai bevezetésén”. 

A MOL-csoport 2030-as stratégiájának
egyik sarokköve a vállalat petrolkémiai ér-
tékláncának kiterjesztése. Ennek keretében a
vállalatcsoport a következő évtized végéig
4,5 milliárd dolláros beruházást kíván végre-
hajtani különféle petrolkémiai és vegyipari
növekedési projektekbe. A MOL-csoport nö-
vekedési stratégiájának keretében kiépíti
újrahasznosítási kapacitását, tekintve, hogy
a műanyag újrafeldolgozása jelenti a leg-
költséghatékonyabb és legkörnyezetkímé-
lőbb lehetőséget a műanyag hulladékok
felelősségteljes kezelése terén. A műanyag

csomagolások a MOL 2030 Enter Tomor-
row stratégiájának egyik fő szegmense,
ahol mindkét partner meglátása szerint
egyre nő a kereslet az újrahasznosított
anyagok iránt. 

Klaus Wohnig, az APK ügyvezető testüle-
tének tagja szerint az elmúlt néhány évben
pénzügyi befektetőinek a finanszírozásával
komoly fejlesztéseket hajtottak végre a
Newcycling® technológián, és most érik el a
piaci érettséget, amit vezető csomagolóipari,
FMCG- és műanyagipari szereplőkkel közös
projektjeikkel bizonyítottak. Büszkék arra,
hogy stratégiai szövetséget köthetnek a
MOL-csoporttal, a polimeripar elismert sze-
replőjével a merseburgi üzemük véglegesí-
tése érdekében, és közösen léphetnek be a
közép-kelet-európai piacra, ahol számos le-
hetőséget látnak, mivel várhatóan erős ten-
dencia mutatkozik majd a hulladéklerakókról
és a szemétégetésről az újrahasznosításra tör-
ténő váltásra. (sz)

Negyedik hónapja
biztosít ideiglenes
szállást a Telefonos
Szeretetszolgálat krí-
zishelyzetben lévők
és rászorulók szá-
mára. E terv életbeül-
tetésének feltétele a
vendégszoba, fürdő-
szoba és konyha ki-
alakítása volt,
amelynek költsége
meghaladta a tizen-
ötezer lejt. 

A Telefonos Szeretet-
szolgálat vezetőjét, Sajó
Norbertet a négy hónapja
működő Menedékszoba-,
valamint a diószedő pro-
jektről kérdeztük.

A Szeretetszolgálat ed-
digi legjelentősebb eredményét a
Bioeel gyógyszergyár vezetője, 
Albert Attila nagylelkű felajánlásá-
nak köszönhetik. A Telefonos Sze-
retetszolgálat főtámogatója az
ingatlan megvásárlásához szüksé-
ges összeget fedezte, amit havonta
kell törleszteni adományokból. A
krízishelyzetben lévők segítségét
felvállaló csapat vezetője szerint
nem gondolkodnak uniós pályáza-
tokban, mert elképzelésük szerint a
helyi gondokat helyi erőforrásból
is meg lehet oldani, amennyiben
kellőképpen mozgósítják az adako-
zókat, és a társadalmi tevékenysé-
güket megismeri a közösség. 

– Mióta működőképes a prog-
ram, és az eltelt időszakban melyik
kategória igényelte az ingyenes
szálláshelyet?

– Negyedik hónapja rendszeres
szállóvendégek vannak a négy fek-
helyes vendégszobában. Olyanok-
nak adunk szállást, akik orvosi
kezelésre vagy rutinvizsgálatra ér-
keznek a városba kísérőikkel
együtt. A Bioeel cég jóvoltából
saját székhellyel rendelkezünk,
ezért hálásan köszönjük a havi tíz
lejjel támogató magánszemélyek-
nek, akárcsak a 200 lejes támoga-
tásokat, amelyek révén a havi
részletfizetésekkel napirenden le-
hetünk. Idős személyek éppúgy
igénybe vették, mint kiskorú gye-
rekükkel egészségügyi ellenőr-
zésre érkezők, de volt már olyan
házaspár is, amely minden pénzét
a megtermékenyítési programra
költötte, és azért nem jutott maros-

vásárhelyi szállásra. A harmadik
szobát a kezdetektől az emlékezés
szobájának szántuk, mivel a tevé-
kenységünk kezdeti szakaszában a
Szeretetszolgálat tevékenységének
is különböző szervezetek, egyesü-
letek adtak helyet, most rajtunk a
sor, ezt viszonozni szeretnénk.

– Három éjszakai szállás ingye-
nes, adományokat azonban elfo-
gadnak. Mi az eddigi tapasztalat?

– Kisebb-nagyobb összegeket
általában mindenki adományoz,
ami egyben azt jelzi, hogy vannak
elégedett és nagyon elégedett em-
berek.

– A szoba mellett jól felszerelt
konyhát és fürdőszobát használhat-
nak a megszálló vendégek. A jóté-
konykodás ilyenszerű vetületének
járulékos költségei lehetnek. Miből
fedezi a kiadásokat a Szeretetszol-
gálat?

– A diószedő akciónkkal, a
Dejó-programmal szeretnénk jö-
vőre is fedezni a szoba fenntartási
költségeit. A Nyárádmentén na-
gyon sok diófa található, melyeken
esetenként ott marad a termés. Mi
felvállaltuk a begyűjtését, megtö-
rését, majd piaci ár alatt értékesíte-
nénk a diót. Az összegyűlt
összegből pedig a vendégház költ-
ségeit fedeznénk. A nyárádszeredai
önkéntes tűzoltóegyesület segítene
a dió begyűjtésében, azt értékesíte-
nénk, a befolyt adományokat a
vendégszoba fenntartására fordíta-
nánk. 

– Fiatalok, kirándulók elszállá-
solását vállalják?

– A kirándulókat elutasítjuk,
mert erre a célra vannak vendég-
látó egységek. Maradunk a 
kitűzött célnál, az orvosi beavat-
kozásokra vagy ellenőrzésekre
hozzátartozóikkal érkező, nehéz
anyagi körülmények között élők
megsegítésénél. Az Emma és az
Efendi vendéglő jóvoltából a való-
ban rászorulók ingyenebédet is
kapnak.

– Milyen jövőbeli tervek foglal-
koztatják?

– Szeretnénk a marosvásárhelyi-
hez hasonló vendégszobát kia-
lakítani Kolozsváron is. Meggyő-
ződésünk, hogy sokan igénybe
vennék, akár az onkológiára, akár
a gyermekgyógyászatra kapnak be-
utalót, de akkor is, ha csak egy
szakvéleményt szeretnének. Az or-
vosi vizsgálat mellett az egyetemi
központba felvételiző egyetemis-
tákra is gondoltunk. Egyesek a si-
keres felvételi vizsga ellenére
lépnek vissza, mert bentlakás hiá-
nyában nem engedhetik meg ma-
guknak az albérletet. Rengeteg
diáknak két-három hét alatt dől el
a sorsa, ez azonban azt feltételezi,
hogy résen kell legyen az albérletet
kereső diák, sokak számára szállo-
dában vagy panzióban napokig,
hetekig megszállni és az étkezést is
megoldani rendkívül nagy anyagi
megterhelést jelent. Mivel Kolozs-
váron is van bázisunk, talán még az
albérletkeresésben is segíthetnénk
a fiataloknak.
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Ifjúsági népszerűsítő akciók a megyében
Biztonságos nyarat!

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség bűnözés-megelő-
zési osztálya az
alárendeltségébe tartozó fel-
ügyelőségekkel, egészség-
ügyi és civil szervezetekkel
közösen július 15. – szeptem-
ber 15. között folytatja a
tanév közben megkezdett fel-
világosító kampánysorozatát.
A vakációval egyidejűleg a
megyében szervezett ifjúsági
és diáktáborokat, szabadidő-
központokat, fiatalokat tömö-
rítő rendezvényeket keresnek
fel Biztonságos nyarat! címet
viselő előadás-sorozatukkal. 

Augusztus elsején több mint hat-
van diáknak tartottak interaktív elő-
adást Görgényszentimrén, az
erdészeti iskolában szervezett fes-
tőtáborban, amelynek során a kis-
korúak bűnözéséről és az áldozattá
válásról, illetve azok megelőzéséről

értekeztek. A diákokat az életkoruk-
nak megfelelő párbeszédek révén
próbálták felvilágosítani a világháló
révén terjedő bűnözésről és az ember-
kereskedelem áldozatává válásról.

Miként lehet óvakodni a bűnö-
zőktől? Hogyan védjük meg javain-
kat? Miként reagáljunk a különböző
helyzetekben? – többek között ilyen
jellegű kérdésekre keresték közösen
a választ, ugyanakkor a közúti sza-
bályok betartásának fontosságát is
hangsúlyozták, amelynek célja a
gyalogosok vagy kerékpárosok testi
épségének a megőrzése.

A fő téma az alkohol- és kábító-
szer-fogyasztás megelőzése, vala-
mint azok a biztonsági
intézkedések, amelyek szervesen
kapcsolódnak hozzájuk, éspedig a
személyes védelem, a javak megőr-
zése, a közúti biztonság, emberke-
reskedelem, biztonság a világhálón.
(pálosy)

Meghosszabbították a Nyilas Misi 
ösztöndíjpályázat benyújtási határidejét

Augusztus 31-ig
A Nyilas Misi Tehetségtámo-
gató Egyesület ösztöndíjpá-
lyázatának kuratóriuma a
pályázatok benyújtásának ha-
táridejét 2018. július 31-ről
augusztus 31-re hosszabbí-
totta.

A pályázatot ösztöndíjtámogatás
céljából a 2017/2018-as tanévben
magyar nyelvű oktatásban részt
vevő, 6-10. évfolyamon tanuló, ki-
emelkedő tehetséget mutató és szo-
ciálisan hátrányos helyzetű diák
szülője/gyámja mint magánszemély
nyújthatja be.

A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi információkat a 10–16 óra
között hívható 0264/531-153-as,
0787-671-137-es telefonszámokon
vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-
mail-címen kaphatnak. Postacím:
Nyilas Misi Tehetségtámogató
Egyesület, 400604 Kolozsvár (Cluj-
Napoca), B-dul 21 Decembrie

1989, nr. 116. Telefon: +40-264-
531153, +40-787-671137, honlap:
www.nyilasmisi.ro

Az egyesület felhívásában arra
kérik az iskolaigazgatókat, tanáro-
kat, hogy lehetőségeik szerint teljes
felelősséggel segítsék tanulóikat a
pályázati csomag elkészítésében.
Közös érdek, hogy az arra legin-
kább érdemesek részesüljenek az
ösztöndíjban, ezért tisztelettel kérik,
hogy segítsék az egyesület munká-
ját, csak azokat a gyerekeket ajánl-
ják ösztöndíjra, akik mind szociális,
mind tanulmányi szempontból
megfelelnek a pályázati kiírásnak.

Ugyanakkor minél több tanuló
értesüljön a pályázási lehetőségről,
illetve a pályázat benyújtásának
módosított határidejéről – áll a
Cseke Mónika Zsófia, az egyesület
ügyvezető elnöke által szerkesztő-
ségünkhöz eljuttatott közlemény-
ben. (szer)

Szállást kínál a Telefonos Szeretetszolgálat 
Beindult a Menedékszoba-program

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Nemzetközi műanyag-újrahasznosítási üzlet
A MOL is beszáll

Szer Pálosy Piroska
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A tornagyőztes csibai fiúk

Gyerekzsivaj a Víkendtelepen: 
elkezdődött az E.ON Kinder-kupa

Mintegy két hétig reggeltől
estig gyerekzsivajtól lesznek
hangosak a víkendtelepi labda-
rúgópályák Marosvásárhelyen.
A héten ugyanis elkezdődik az
E.ON Kinder-kupa, amelyen a
legjelentősebb romániai klu-
bok képviseletében tizenkilenc
megyéből több mint 120 csa-
pat vesz részt, ez több mint
kétezer kiskorú futballistát je-
lent, jelentették be a szervezők
tegnapi sajtótájékoztatójukon.

A tizenkettedik alkalommal
kiírt torna kezdőrúgását már
tegnap elvégezték, a rendez-
vény nagykövetének pedig a
korábbi román gólkirályt, 
Claudiu Niculescut kérték fel
a szervezők, aki Marosvásár-
helyen elmondta: nagyon örül annak, hogy képvisel-
heti az E.ON Kinder-kupát, mert meggyőződése,
hogy a hazai labdarúgósportnak nagy szüksége van
az ilyen rendezvényekre, a jövő generációinak ti.
színvonalas játékkörülményeket kell biztosítani,
hogy megfelelően fejlődjenek. „Biztos vagyok benne,
hogy évek múltán a legtehetségesebbek azok közül,
akik most Marosvásárhelyen pályára lépnek, a román
válogatottban is helyet kapnak” – fogalmazott.

Az augusztus 21-e és 30-a között zajló tornán mint-
egy 400 meccset játszanak. „A labdarúgás szerelmesei
számára 2018 remek év. Nemrégiben zárult a világbaj-
nokság, közben pedig már elkezdődtek az európai ku-
pasorozatok. S bár nyilvánvalóan más színvonalon, de
a sorból Marosvásárhely sem marad ki, köszönhetően
az E.ON Kinder-kupának. Meggyőződésem, hogy a
jövő bajnokait láthatjuk játszani, ne mulasszuk el hát

megnézni és buzdítani őket” – nyilatkozta az E.ON
Energie Romania igazgatója, Dan Morari.

A tornát két menetben szervezik: augusztus 21-e és
24-e között a 2006-os, a 2008-as és a 2010-es születésű
gyerekeké a pálya, míg augusztus 27-e és 30-a között
a 2007-es, 2009-es és 2011-es születésűeké. A szerve-
zők (a Marosszentgyörgyi Kinder Sportklub, az E.ON
Romania és a Delgaz Grid társaságokkal, valamint a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal partnerség-
ben) tizennyolc csapatserleget és hat gólkirályi trófeát
osztanak a végén, a dobogón záró együttesek tagjai
pedig játékfelszerelést és labdát kapnak. Helyezéstől
függetlenül ugyanakkor minden együttest öt-öt labdá-
val ajándékoznak meg.

Azt is bejelentették: az eredmények és a torna törté-
nései folyamatosan követhetők az esemény honlapján
(www.eonkinder.ro), valamint közösségi oldalán.

UEFA: Ronaldo, Modric vagy Szalah lesz 
az előző idény legjobbja

Cristiano Ronaldo, Luka Modric és Mohamed Szalah
közül kerül majd ki az előző idény legjobb játékosa az
Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szavazásán.

Az UEFA honlapjának beszámolója szerint a tízfős
jelöltlistából Antoine Griezmann (francia, Atlético
Madrid), Lionel Messi (argentin, FC Barcelona),
Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain), Kevin
De Bruyne (belga, Manchester City), Raphaël Varane
(francia, Real Madrid), Eden Hazard (belga, Chelsea)
és Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid) nem került a
legjobb három közé. A zsűrit 80 edző és 55 újságíró al-
kotja.

A versenyben maradt három futballista közül Cristi-
ano Ronaldo és Luka Modric ismét megnyerte a Baj-
nokok Ligáját a Real Madriddal, utóbbi pedig
világbajnoki ezüstérmes lett a horvát válogatottal, sőt
az oroszországi torna legjobb játékosának is megválasz-
tották. Az egyiptomi Mohamed Szalah BL-döntős volt
a Liverpool FC-vel.

A díj 2011-es létrehozása óta a portugál csatár – aki
immár a Juventust erősíti – minden alkalommal szere-
pelt a végső jelöltlistán, és háromszor meg is kapta az
elismerést.

A végeredményt augusztus 30-án Monte-Carlóban,
a BL-csoportkör sorsolásán hirdetik ki.

Csiba nyerte a Szuperkupát
Ákosfalván

Az idei Ákosfalvi Községi
Napok keretében ismét megrendez-
ték a szokásos kispályás labdarúgó-
kupát. Ezúttal hat csapat
jelentkezett a tornára: Balavásár,
Göcs, Ákosfalva, Somosd, Csiba és
a marosvásárhelyi MiniMobila.

A csapatokat két csoportra osz-
tották, szombaton körmérkőzéses
rendszerben játszottak, majd az első
két-két helyezett vasárnap az elő-
döntőben lépett pályára a fináléba
jutásért: Somosd alulmaradt a Mi-
niMobilával szemben, míg Csibá-
nak nem okozott gondot Balavásár.

A döntőben a rendes játékidő alatt
a MiniMobila és a Csiba nem bírt
egymással, a 2-2-es döntetlen miatt
következő büntetőpárbajban az
Alsó-Nyárád mentiek kerekedtek
felül, akik így megszerezték a tró-
feát.

Tanászi János, a csibai együttes
vezetője a torna végén elmondta: fi-
atal csapata beérni látszik, a fiúk jól
játszottak, és arra biztatta őket,
hogy a vébén szereplő horvátok rá-
menős, magabiztos játékát utánoz-
zák, mert az eredményre vezet. És
ez be is jött nekik. (gligor)

A Vidi a csoportkörbe jutásért
játszik az Üllői úton

Új helyszínen és a nemzetközi
tétmérkőzéseken 12 meccs óta ve-
retlen AEK Athén ellen szeretne
kedvező eredményt elérni a Vidi
FC ma, a labdarúgó Bajnokok Li-
gája-selejtező utolsó fordulójának
első felvonásán.

A székesfehérváriak – akik stadi-
onjuk építése miatt két és fél éve
Felcsúton szerepelnek albérletben –
azzal, hogy egy lépésre kerültek a
BL-főtáblától, „kinőtték” a Pancho
Arénát, és utolsó hazai selejtezőjü-
ket Budapesten, a Groupama Aré-
nában kell lejátszaniuk. Az idegen
környezet mellett az sem a Vidi FC
mellett szól, hogy ellenfele, a görög
bajnok AEK Athén legutóbbi 12
nemzetközi kupatalálkozóján nem
talált legyőzőre: tavaly nyár óta
három győzelem mellett kilenc
döntetlen a mérlege.

A szerb Marko Nikolic edzette
magyar csapat reményeit ugyanak-
kor növelheti, hogy az előző két
körben nála magasabban rangsorolt
együttest (a bolgár Ludogorecet, il-
letve a svéd Malmőt) búcsúztatott,
ráadásul a szezonban idáig nem ta-
lált legyőzőre: a BL-ben négy dön-
tetlen mellett kétszer nyert, míg a
magyar bajnokságban két győzelem
és két döntetlen a mérlege.

A mai találkozón – akárcsak az
előző fordulókban – kulcskérdés
lesz, le tudja-e hozni kapott gól nél-
kül az összecsapást a székesfehér-
vári együttes, amely idénybeli tíz
találkozóján mindössze négy gólt

kapott, s elsősorban ennek köszön-
heti, hogy az Európa-liga főtábláján
már biztosan szerepelhet.

Az AEK Athén az előző idény
végén 24 év után nyerte meg ismét
hazája pontvadászatát, a BL-selej-
tező mezőnyéhez pedig az előző
fordulóban csatlakozott, amikor a
skót Celticet ejtette ki. A görögök
rendkívül masszív védekezést és
gyors, pontos ellentámadásokat
mutattak be a párharc idegenbeli,
első meccsén, amelyen 1-1-es dön-
tetlent értek el, majd hazai pályán
2-1-re győztek.

Az athéni együttesnek a magyar
csapatok ellen kifejezetten jó a mér-
lege: az 1972-es UEFA-kupában a
Salgótarjánt, az 1998-as UEFA-ku-
pában a Ferencvárost, egy évvel ké-
sőbb az MTK-t, újabb egy
szezonnal később pedig a Vasast
búcsúztatta az európai kupaporond-
tól. Egyedül az Újpest tudta a görö-
göket kiejteni még az 1983/84-as
KEK-ben, amikor az idegenbeli 2-
0-s vereséget követően hazai pá-
lyán 4-1-re nyert.

A Vidi FC-nek (korábban Video-
ton FC) ez lesz a 79. európai kupa-
meccse, de görög ellenféllel most
találkozik először.

Az első összecsapást ma 22 órá-
tól játsszák (TV: M4 Sport), a visz-
szavágót jövő kedden rendezik
Athénban.

A párharc győztese a Bajnokok
Ligája, vesztese az Európa-liga fő-
tábláján szerepelhet ősszel.

A marosvásárhelyi rendezvény nagykövete, Claudiu Niculescu (k) Dan Morari E.ON Romania-vezér-
igazgató (j), valamint a sajtótájékoztató moderátora, Vlad Amariei között

Kategóriánkénti jelöltlista
* a legjobb játékos: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid), Luka Modric (horvát, Real Madrid),

Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
* a legjobb kapus: Alisson Becker (brazil, AS Roma), Gianluigi Buffon (olasz, Juventus), Keylor

Navas (Costa Rica-i, Real Madrid)
* a legjobb hátvéd: Marcelo (brazil, Real Madrid), Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid), Raphaël

Varane (francia, Real Madrid)
* a legjobb középpályás: Kevin De Bruyne (belga, Manchester City), Toni Kroos (német, Real Mad-

rid), Luka Modric
* a legjobb támadó: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona), Cristiano Ronaldo, Mohamed Szalah
* az Európa-liga legjobbja: Diego Godín (uruguayi, Atlético Madrid), Antoine Griezmann (francia,

Atlético Madrid), Dimitri Payet (francia, Olympique Marseille)
* a legjobb női játékos: Pernille Harder (dán, VfL Wolfsburg), Ada Hegerberg (norvég, Olympique

Lyon), Amandine Henry (francia, Paris Saint-Germain)
Gianluca Rocchi vezeti a mérkőzést

Az olasz Gianluca Rocchi lesz a játékvezető a Vidi FC – AEK
Athén mérkőzésen, a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negye-
dik fordulójának ma esti, első felvonásán. A 45 éves bíró az orosz-
országi világbajnokságon is tevékenykedett, ő vezette a Portugália
– Spanyolország (3-3) és a Japán – Szenegál (2-2) csoportmeccset,
valamint a Brazília – Mexikó (2-0) nyolcaddöntőt is. Korábban
többször dirigált Bajnokok Ligája-negyeddöntőt és Európa-liga-
elődöntőt, tavaly nyáron pedig a Real Madrid – Manchester Uni-
ted (2-1) európai Szuperkupa-mérkőzést fújta.

Az AEK Athén eddig egyszer találkozott Rocchival, amikor a
2009/10-es Európa-liga-idényben 2-1-re kikapott a Benfica ottho-
nában a csoportkörben. Magyar klubcsapatnak és válogatottnak
még nem vezetett meccset.

A tavalyi nyertes Cristiano Ronaldo eddig háromszor kapta meg az
Európai Labdarúgó-szövetség díját

Röviden
* Visszalépett Simona Halep a héten zajló, 799.000

dollár összdíjazású New Haven-i tornaszerepléstől. A
világelső román teniszező egy sajtótájékoztatón azt
mondta, nehéz volt meghoznia ezt a döntést, de az el-
múlt két héten nagyon elfáradt, ugyanakkor fájlalja
jobb lába Achilles-ínát, és szeretné kipihenni magát
a jövő héten kezdődő US Openig. „Egyszer meg-
nyertem a New Haven-i tornát, és mindig örömmel
térek vissza oda, idén azonban sajnos nem játszha-
tok” – fogalmazott Halep, aki két hete megnyerte a
montreali tornát, vasárnap pedig Cincinnatiben is
döntőt játszott. 

* A francia Pierre Gasly a mostani Forma–1-es idény

végén elhagyja a Toro Rosso istállót, és annak test-
vércsapata, a Red Bull versenyzőjeként folytatja pá-
lyafutását. A 22 éves pilóta az ausztrál Daniel
Ricciardo helyét veszi át, aki a Renault-hoz szerződött.
Gasly 2013-ban csatlakozott a Red Bull juniorprog-
ramjához. A Forma–1-ben tavaly október 1-jén a Ma-
lajziai Nagydíjon mutatkozott be, eddigi legjobb
eredménye az idei, bahreini futamon elért negyedik he-
lyezés. A Red Bull másik pilótája jövőre is a holland
Max Verstappen lesz.

* Az ismeretlen Kimi Räikkönen címmel megjelent a
2007-ben világbajnok Forma–1-es pilóta önéletrajzi
könyve. A kötet első kiadása napok alatt elfogyott Finn-
országban, és a hírek szerint már tíz országnak eladták
a publikálási jogot.



A genovai autópályahíd először meghajlott, s
ezt követően omlott össze – közölte Roberto
Ferrazza, a katasztrófa okait vizsgáló olasz
minisztériumi bizottság elnöke a sajtóval a
vizsgálat első eredményeiről adott nyilatko-
zatában. Hozzátette, hogy a szerkezet lesza-
kadásához vélhetően több tényező együttes
hatása vezetett.

Ferrazza, Liguria tartomány közmunkaügyi taná-
csosa vezeti az olasz infrastrukturális és közlekedési
tárca által felállított vizsgálóbizottságot, amelynek tag-
jai vasárnap végezték az első helyszínelést a genovai
híd roncsainál. Vasárnap esti közlése szerint a jelenlegi
adatok arra utalnak, hogy a Morandi-híd összeomlását
vagy egy feszítőkábel elszakadása okozhatta, vagy a
szerkezet egyik betontalpának meglazulása, esetleg el-
mozdulása. Olasz sajtóinformációk szerint a közeli biz-
tonsági kamerák is a híd tartókábeleinek elszakadását
rögzítették.

Ferrazza véleménye szerint a híd először „elfordult,
meghajlott és utána omlott le”. Elmondta, ezt bizo-
nyítja, hogy a híd vasbeton elemei zuhanás közben 180
fokos szögben megfordulva értek földet. Azt mondta,
hogy a híd kilencedik pillére feletti ferdekábel szakad-
hatott el, ami a hídtest, majd ugyanennek a pillérnek is
omlását okozta. Ha viszont a híd betontalapzatától in-
dult az omlás, akkor ez először szintén a kábelt szakí-
totta el, majd a pillért dönthette le. A szakértő szerint
az esetleges „szakadást” az 51 éves híd elavultsága, az
időjárás okozta szennyeződés – például a tenger közel-
sége miatti sólerakódás –, valamint az utóbbi években
megnövekedett járműforgalom is okozhatta. A Mo-
randi-hídon évente több mint 25 millió gépjármű ha-

ladt át – a harminc évvel ezelőtti forgalom négysze-
rese.

A vizsgálóbizottság vezetője kijelentette, hogy a híd
veszélyességére korábban semmi nem utalt.

A hidat használó autósok szerint ez nem felel meg a
valóságnak: a sajtóban közölt beszámolóik szerint köz-
tudott volt, hogy a híd „recseg és mozog”, az autósok
akárhányszor átkeltek a hídon, alig várták, hogy a vé-
gére érjenek.

A hídomlás okait és felelőseit kereső Francesco
Crozzi genovai főügyész az olasz sajtóban hatalmas
tragédiának nevezte a történteket. Hozzátette: az em-
berek biztonságát nem lehet magántársaságokra bízni.

Korábban Beppe Grillo, az olasz kormányt vezető
Öt Csillag Mozgalom (M5S) alapítója, aki maga is ge-
novai lakos, követelte az olaszországi autópályák új-
bóli államosítását. Danilo Toninelli infrastrukturális és
közlekedési miniszter, az M5S politikusa a Corriere
della Sera című napilapnak hétfőn szintén a sztrádák
állami kézbe való visszahelyezését szorgalmazta a biz-
tonság és az állami bevételek növelésére. Az olasz kor-
mány ezzel egy időben elindította a hidat üzemeltető
olasz autópálya-társaság koncessziós jogának vissza-
vonását.

Olaszországban a mintegy 6500 kilométer hosszú
sztrádahálózat szakaszait majdnem kivétel nélkül ma-
gánkézben levő társaságok üzemeltetik a római közle-
kedési tárcától kapott koncesszió értelmében. A
sztrádahasználat majdnem mindenhol fizetős, az üze-
meltetők a bevétel mintegy felét fordítják karbantar-
tásra. A leomlott genovai hidat üzemeltető Autostrade
per l’Italia társaság koncessziós joga 2047-ben jár le.
(MTI)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

HIRDETÉS
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket,
hogy kérelmet nyújtott be környezetvédelmi enge-
dély kibocsátására a Maros megyében, Görgény-
oroszfalu község kül- és belterületén, a 154E jelzésű
megyei úton kivitelezésre javasolt „A 154E jelzésű
megyei út kiszélesítése a Szászrégen (DN15)-Gör-
gényoroszfalu-Görgénysóakna-Görgényadorján és
Görgényszentimre (DJ 153C) közötti szakaszon” el-
nevezésű beruházás számára.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanul-
mányozhatóak a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. szám) hétfőnként 9–15 óra között, keddtől pén-
tekig 9–12 óra között, valamint a projekt tulajdono-
sának, a megyei önkormányzatnak a székhelyén
(Marosvásárhely, Győzelem tér 1.).
Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén nyújthatják be észrevételei-
ket hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–
12 óra között.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Alexandru Cimpeanu JEGYZŐ

ALELNÖK

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

Új park a Săvineşti sétányon!
Új játszóteret létesítenek a na-

pokban a marosvásárhelyi Săvi-
neşti sétányon. A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal közterület-fel-
ügyelő hatóságának szakosztálya a lakó-
negyedben új és korszerű játszótér
kialakítását kezdte meg. „Hosszú évek óta
a Săvineşti negyedben nem volt megfelelő
játszótér, ahol kedvükre szórakozhattak,
mozoghattak volna a gyerekek. A kör-

nyék lakosainak javaslatára, illetve a
velük folytatott találkozókat követően
csúszdákkal, lipinkákkal, hintákkal és
egyéb eszközökkel felszerelt játszótér lét-
rehozása mellett döntöttünk” – mondta a
polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Belgium fokozatosan megszünteti 
a katonák utcai járőrözését

Belgiumban szeptembertől fokozatosan meg-
szüntetik a katonák utcákon, metró- és vas-
útállomásokon teljesített járőrözését,
helyüket a rendőrség és más biztonsági szol-
gálatok veszik át – közölte hétfőn a La Libre
Belgique című napilap.

A beszámoló szerint Steven Vandeput védelmi mi-
niszter a VTM flamand nyelvű közszolgálati televízi-
ónak adott vasárnap esti interjújában elmondta, a
katonáknak a közterületekről való fokozatos kivonása
nem okoz biztonsági kockázatot. A stratégiai fontos-
ságú helyszíneken, nagykövetségek előtt, zsidó és más
nemzetközi intézmények védelmében továbbra is sze-
repet vállalnak.

A belga kormány több lépcsőben, legutóbb július
elején csökkentette az utcákon szolgálatot teljesítő ka-
tonák számát. Jelenleg mintegy 550 katona járőrözik a
belga nagyvárosokban. Információk szerint a hadsereg
folytatja a rendkívüli események alkalmával szükséges
beavatkozásra való felkészülését, emellett komoly tar-
talékkapacitást állomásoztat, amely szükség esetén – a
rendőrséggel együtt – azonnal bevethető.

Belgium a 2015 novemberében, Párizsban hét hely-
színen elkövetett merényleteket követően hármas –

„lehetséges és valószínű” – terrorkészültségi fokozatot
rendelt el, majd a 2016 márciusában, Brüsszelben két
helyszínen elkövetett támadásokat követően a legma-
gasabb, négyes – „súlyos és azonnali” – fokozatúra
emelte a terrorfenyegetettség szintjét az ország egész
területén. Belgium ekkor rendelte el 1800 katona fo-
lyamatos utcai járőrözését is.

A terrorfenyegetettségi szintet később hármas
szintre minősítették vissza, majd az év elején kettes
szintre csökkentették. A járőröző katonák számát ezzel
arányosan ugyancsak mérsékelték.

Belgiumban legutóbb május végén minősítették ter-
rorcselekménynek egy magányos elkövető akcióját,
amikor a 33 éves, Benjamin Hermann nevű elítélt két-
napos eltávozása alatt előbb rabtársával, majd két rend-
őrrel és egy civillel végzett Liège-ben. A férfi többször
is azt kiáltotta, hogy „Allahu Akbar” (Allah hatalmas),
mielőtt lelőtték.

A terrorfenyegetéseket elemző belga központ
(OCAM) ezt követően közölte, az eset ellenére sem
emelik az országos terrorkészültség szintjét.

A liège-i támadást, ahogy a 2015-ös párizsi és a
2016-os brüsszeli merényleteket is, az Iszlám Állam
dzsihadista szervezet vállalta magára. (MTI)

Olaszországi hídomlás
Megkezdte munkáját a hídomlás okait vizsgáló

minisztériumi bizottság



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Parângului utcában. Tel.
0748-151-982. (9978)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (9741-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1844-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szakács Emeric
névre szóló ingyenes buszbérlete-
met. Semmisnek nyilvánítom. (1859)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(9701)

VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmun-

kát, csatornatakarítást, festést, vako-

lást. Tel. 0751-471-965, Sándor.

(9871)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépfor-

gatást, csatornajavítást, bármilyen

munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

KERESEK hölgyet idősgondozásra

Németországba. Tel. 0722-317-778.

(10012-I)

VÁLLALUNK tetőszigetelést bitu-

mennel. Tel. 0743-618-971.

(10030-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó férj, édes-
apa, nagytata, testvér, rokon,
szomszéd, jó barát és ismerős, a
bözödújfalusi születésű 

GERÉB ANDRÁS 
életének 75. évében 2018. au-
gusztus 20-án csendesen megpi-
hent. Temetése 2018. augusztus
22-én, szerdán 11 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben, a katolikus
egyház szertartása szerint. Jósá-
gának és önzetlen szeretetének
emléke szívünkben tovább él. 

A gyászoló család. (10032-I)

Csak az idő múlik,
feledni nem lehet,
szívünk örökké őrzi emlékedet. 
Nyugodj békében, drága 

ENDRE! 
A Rozsnyai család. (10032-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon, 

PÁLFFY VIKTÓRIA 
született Gál 

nyugalmazott tanítónő 
életének 82. évében csendesen
megpihent. Utolsó útjára augusz-
tus 23-án 12 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

Gyászoló családja. (10034-I)

Búcsúzom szeretett anyatársam-
tól, 

PÁLFFY VIKTÓRIÁTÓL. 
Emlékét ragaszkodó, meg nem
szűnő szeretettel őrzöm. 

Szekeres Zsóka. (9981-I) 

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy 

dr. DÁCZ ILMA MÁRIA 
életének 59. évében elhunyt. Sze-
retett testvér, édesanya és jó
barát, tőle búcsúzunk 2018. au-
gusztus 23-án 15 órai kezdettel a
mezőpaniti temetőben. 
Búcsúznak gyászoló szerettei.
(1860-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, a vadadi születésű 

BALOG IRMA 
augusztus 11-én, életének 85.
évében hosszú szenvedés után
Budapesten csendesen megpi-
hent. Végakarata szerint a ma-
rosszentgyörgyi köztemetőben
helyezzük örök nyugalomra
2018. augusztus 23-án. A teme-
tési szertartás délután 2 órakor
kezdődik. 
Emlékét őrzik szerettei: lánya,
Irén, unokái: Csongor és Tünde,
dédunokája, Hanna. Nyugodj bé-
kében, Kicsimama! (10031-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a vadadi születésű

BALOG IRMA 
életének 85. évében elhunyt.
Drága testvérem temetése au-
gusztus 23-án 14 órakor lesz a
marosszentgyörgyi közös teme-
tőben. 
Búcsúzik tőle testvére, Jóska és
családja. (10029-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk
szeretett barátunk, SIPOS 
FERENC (Fricike) haláláról,
aki életének 77. évében 2018.
augusztus 20-án Magyaror-
szágon örökre megpihent.
Marosvásárhelyi temetését
egy későbbi időpontban kö-
zöljük. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Nyugodj
békében, drága Fricike! A
Bokor és a Deák család.
(10027-I)

A MEDCOMP ORVOSI KÖZPONT – Tudor Vladimirescu u. 21/A
– alkalmaz BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOST. Tel. 0265/265-112,
0751-301-920. (9784) 

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖKET alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313.
(62483-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosít-
vánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhe-
lyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-
888-as telefonszámon. (62602-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁ-
HOZ  keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jövede-
lem! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265-313-888-as telefonszámon. (62602-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karban-
tartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-
17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (62602-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO építőipari magáncég ÉPÍTŐ-
MÉRNÖKÖT, GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TE-
HERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365-430-151-es faxszámra
várjuk. Érdeklődni a 0365-430-150-es telefonszámon lehet. (sz-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Népújság   hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Nem az a fájdalom, amitől könnyes
lesz a szem, hanem amelyet ma-
gunkban hordozunk egy életen át
némán, csendesen. 
Panaszszó nélkül, befele könnyez-
tél, búcsúszó nélkül örökre elmen-
tél. 
Szemünkben könnyel, szívünkben
örök fájdalommal emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, au-
gusztus 22-ére, amikor 15 éve a
kegyetlen halál elragadta a drága jó
gyermekünket, INŢA IOAN 
FRANCISCOT. 
Csendes és zavartalan legyen pihenésed, mint amilyen áldott
marad számunkra emléked. 
Emlékét őrzik bánatos szülei, testvére, Jóska és családja. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 
Nyugodjál békében! (3084-I)

Szomorú szívvel emlékezünk au-

gusztus 22-ére, amikor a kegyet-

len halál már 14 éve elragadta a

szeretett, drága jó édesanyát,

IGNÁCZ MÓNIKÁT. Emléked

örökre szívünkben őrizzük. 

Lánya, Nóra-Noémi és fia, Csabi,

anyósa, apósa és Zoltán. 

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (9994)

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek
abban, hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás,
psoriazis, depresszió, álmatlanság esetén, továbbá
segít, ha megmagyarázhatatlan dolgok történnek az
emberrel vagy álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal
KLARA asszonyt, aki megoldja problémáját, 100%-
osan garantálva a sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Erika Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak,
hogy sokévi különélés után újból férjével lehet; István
Ákosfalváról a depresszióból gyógyult ki Klara segítségével; Mária nagyon hálás,
hogy ismét szerelmével lehet. Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből köszöni, hogy ismét fellendült az üzlete, Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért; Emil Csíkszeredából köszöni, hogy
megszabadult a kötésektől.  
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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