
Kétarcú ország 
Egy, a The Washington Post által közölt felmérés szerint Ro-

mánia lakosságának mindössze egy százaléka éri el azt a globális
standardot, ami az úgynevezett középrétegbe sorolhatná. Ezzel
szemben az Országos Statisztikai Hivatal 10%-ban állapítja meg
ezt az arányt, hozzátéve, hogy „nem engedhetnek meg maguknak
luxuskiadásokat”, és bár a román családok jó részének (30%)
elég jövedelme van ahhoz, hogy beilleszkedjék a kategóriába, a
vásárlóereje nem üti a globális standardokat. 

Homi Kharas, a Brookings Intézet szakértője szerint azok a
személyek mondhatják magukat középréteghez tartozónak, akik-
nek elég pénzalapjuk van ahhoz, hogy kielégítsék az élet alapvető
szükségleteit: élelem, ruha, lakás, és marad pénzük extra szol-
gáltatásokra, tévére, autóra stb.

Tény, hogy bár nőttek a jövedelmek nálunk is, az év első három
havában a kiadások több mint 63%-a fogyasztásra ment el, 29%
pedig adókra és egyéb hozzájárulásokra. Beruházásokra mind-
össze 0,3%-ot adtak ki, ami még a 2017-es év azonos időszaká-
hoz képest is visszaesést mutat (0,5% volt). Luxuskiadásokra
nemigen maradt.

A Világbank két közgazdásza kétarcú országnak nevezi Romá-
niát: a főváros virágzó metropolisz, ahol az egy főre jutó bruttó

Sebestyén Ágoston római katolikus plébános, aki már nem szolgál a
községben – Farkaslakára kérte áthelyezését, hogy idős édesanyját gon-
dozhassa –, pályázatból felújította Egrestőn a római katolikus templom
tornyát. Jelenleg a külső munkálatok folynak. Szentdemeteren a kápolnát
újították fel: újrafedték klasszikus cseréppel, központi fűtést szereltek
be, és folyamatban van a szentdemeteri templom restaurálása is. Jelenleg
készülnek a szaktanulmányok. 

Sagyebó István polgármester elmondta, hogy a Regionális Operatív
Program keretében egy óvoda építését pályázták meg Egrestőn. Ez a köz-
ség egyetlen települése, ahol a gyereklétszám nem csökken, hanem nő. 

A Leaderen pályáztak egy multifunkcionális erőgépre,  ezt az idén sze-
retnék lebonyolítani. Exkavátort vásárolnának mindenféle eszközzel, il-
letve jövőre mellé traktort is vennének szállítóeszköznek.

Leadott pályázatuk van a helyi utak aszfaltozására a vidékfejlesztési
program keretében. A pályázat pozitív elbírálást kapott, de egyelőre nincs
támogatás. 

Hivatalból nyomoz
a rendőrség
A Bihar megyei prefektúra, a kataszt-
rófavédelmi felügyelőség és a rendőr-
ség képviselői beszámoltak vasárnap
este Nagyváradon a görögkatolikus
püspöki palotában kiütött tűz oltásáról
és bejelentették: több feltételezéssel
számolnak a tűz okait illetően.
____________4.
Évadkezdés 
a Tompa Miklós 
Társulatnál
Hétfőn délelőtt a teljes társulat jelenlé-
tében tartott sajtótájékoztatón beszélt
szeptember elején elkezdődő évadáról
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház,
illetve a Tompa Miklós Társulat veze-
tősége.
____________5.
Hagyományos 
szőlőművelés 
a Küküllőmentén
Nemzetközi borlovagrend-találkozót
tartottak augusztus első hétvégéjén
Dicsőszentmártonban, a Szent Márton
Borlovagrend szervezésében. A közös
programok  mellett a borászathoz kö-
tődő hagyományokról hangzott el elő-
adás, Szászcsáváson és Egrestőn
pedig a karikás és a kordonos szőlő-
művelést tekintették meg.
____________9.
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Kiállítás az unitáriusoknál
A Maros Mezőségi Művésztelep munkáiból nyílik kép-
zőművészeti kiállítás augusztus 29-én, szerdán 18 óra-
kor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében, ahol a szervezők csittszentiváni,
mezőbergenyei, mezőmadarasi és mezőpaniti munká-
kat állítanak ki. A rendezvény a Vásárhelyi Forgatag kul-
turális eseményeinek része. A kiállítás szeptember 14-ig
látogatható. Támogató: Bethlen Gábor Alap.

Ünnepel Backamadaras
A backamadarasi önkormányzat szervezésében szep-
tember elsején, szombaton zajlik a községnapi rendez-
vénysorozat. Az ünnep délelőtt 11 órakor ökumenikus
istentisztelettel kezdődik. 13 órától bográcsozás lesz,
13 órakor megnyílik a helyi termékek kiállítása. 14 óra-
kor kezdődik a Fair Play-kupa. 16 órától kulturális prog-
ramok tekinthetők meg, 19 órakor a Bekecs

néptáncegyüttes bemutatja Ember az embertelenség-
ben című előadását. 20.30-kor koncertek kezdődnek,
fellép a PentaChord, Kaly és Felszegi Annamari. A ren-
dezvény utcabállal zárul. 

Kerekerdő Szászrégenben
A héten zajlik a Szászrégenben hetedik alkalommal
megszervezett Kerekerdő kulturális rendezvénysorozat.
A program keretében európai filmek vetítésére, kon-
certre és művészeti gyermekfoglalkozásokra is sor
kerül. A belépés ingyenes.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által mű-
ködtetett Nagyinet program résztvevői számára a
Szászszebes melletti Vörös-szakadékhoz szerveznek
kirándulást szeptember 16-án, vasárnap. A kiránduló
csapat maga készíti ebédre a gulyást. Érdeklődni és fel-
iratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a köves-
dombi könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es
telefonszámon.

Az augusztus 31. és szeptember 2. között
Marosvásárhelyen sorra kerülő rendez-
vény célja változatlan; a szervezők el-
mondása szerint egy űrt próbálnak
kitölteni a marosvásárhelyi kulturális tér-
ben, és olyan produkciókat bemutatni,
amelyek a fősodorral szemben helyezked-
nek el, de kiemelt figyelmet érdemelnek.
A Szféra a művészetről, a barátságról, il-
letve a kreatív közösségi életről szól.

A programban teret kapnak képzőművészeti ki-
állítások, koncertek, alkotóműhelyek, kötetbemu-
tatók, illetve 42h Cinemaraton néven filmkészítő
versenyt hirdetnek amatőröknek és profiknak
egyaránt. A vetélkedő során 42 óra alatt kell el-
készíteni egy rövid filmet, amelyet a szakmai
zsűri vasárnap díjaz, és be is mutat a nagyközön-
ségnek. A legjobb filmek pénzjutalomban része-
sülnek, és bemutatják őket az Alter-Native
filmfesztiválon. Versenyszabályzat és részletek:
www.42hcinemaraton.ro

A háromnapos fesztivál alatt napjaink izgalmas
zenei szárnypróbálgatásai, illetve már ismert csa-
patok is megfordulnak majd a Szféra udvarán,
számos DJ biztosítja majd a jó hangulatot a nap
folyamán.

Magyarországról Diggieman, az Analog Bala-
ton, Bukarestből pedig a kortárs román zenei
szcéna két oszlopos csapata, az A-C Leonte Re-
veries és a Karpov not Kasparov látogat el Ma-
rosvásárhelyre. Emellett a szervezők továbbra is
az erdélyi produkciókra fektetik a hangsúlyt, hi-
szen a rendezvény kiemelt célja a helyi csapatok
népszerűsítése. Koncertezik a nemrég újraalakult
Rehab Nation, a Say What Experiment, a Stakha-
nov és a Teddy Queen is.

A kortárs erdélyi költészet három frissen meg-
jelent kötete is bemutatásra kerül. Pénteken Hor-
váth Benji, Kali Ágnes és André Ferenc
beszélgetnek legújabb könyvükről, este pedig a
Beatvándor audiovizuális szlemprojekt van műsorra tűzve.
Szombaton a Feszültség című interaktív szlemprodukció
döntögeti a falakat közönség és előadó között.

Az irodalom mellett a képzőművészetek is teret kapnak.
A rendezvény alatt megtekinthető Bokor Előd Mentálhigi-
énia, illetve Csóka Szilárd-Zsolt, Gagyi Botond és Szabó
Anna-Mária közös, Háromfázis című kiállítása.

Folytatódik a Beats of Spheres bulisorozat is, amelyet
idén új helyszínre, a Sörpatikához költöztetnek a szervezők,
és a jó idő reményében teljesen szabadtérire terveznek.
Pénteken 11 órától RAPALA, DUBASE és KARAK egy
eklektikus bakelitszettel zárja az utolsó augusztusi éjszakát,
szombaton BRÓDY & DR. PANDA, illetve Magyaror-
szágról INFRAGANDHI és MC FEDORA izzítják majd a
hangulatot.

A Szféra ideje alatt, vasárnap 11.30–18.00 óra között lá-
togatható lesz az Iskola utcai nagy zsinagóga és a mellette
található Izrael-sarok, a marosvásárhelyi zsidó hitközség
múzeuma. 15 órától, a Trio Vivo kamarazenekar koncertje
után pedig Sebestyén Spielmann Mihály tart előadást a ma-
rosvásárhelyi zsidóság történetéről.

A rendezvényt a Vox Novum Egyesület szervezi. Partner
a Vásárhelyi Forgatag és a Maros Megyei Tanács. 

Társszervezők, „bűntársak” a Szféra elkövetésében:
What’s in the Box, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Ma-
rosvásárhelyi Zsidó Hitközség, Kamandalu Art&Craft, Art-
Wise csoport, ÁDML, Ballasi Intézet-Bukaresti Magyar
Intézet, Transindex, Erdélyi Magyar Televízió.

Még több infó és a részletes program a Szféra Facebook-
oldalán. 

IDŐJÁRÁS
Eső lehetséges
Hőmérséklet:

max. 280C
min. 130C

Ma ÁGOSTON, 
holnap BEATRIX és ERNA
napja.
BEATRIX: latin eredetű, jelen-
tése: boldogságot hozó.
ERNA: az Erneszta (Ernest,
Ernst, jelentése: komolyság,
erény) rövidüléséből keletkezett.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. augusztus 27.
1 EUR 4,6416
1 USD 3,9959

100 HUF 1,4331
1 g ARANY 154,7487

Szóbeliznek a pótérettségizők
Múlt héten írásbeli vizsgáikat tehették le azok, akik a nyári
érettségin nem vettek részt, illetve sikertelenül vizsgáztak.
Ezen a héten a szóbelik zajlanak. A román nyelv ismeretét
mérő vizsga még pénteken megkezdődött, és tegnap zá-
rult, ma anyanyelvből szóbeliznek, szerdán és csütörtökön
számítógépes ismereteikről, csütörtökön és pénteken ide-
gennyelv-tudásukról adhatnak számot a diákok. Az óvások
előtti ideiglenes eredményeket szeptember elsején, szom-
baton legkésőbb déli 12 órakor közzéteszik, a fellebbezé-
seket ugyanaznap 16 óráig lehet benyújtani. A végső
eredményeket szeptember 6-án, csütörtökön hozzák nyil-
vánosságra. 

Nyolcadikot végzettek 
második elosztása

Jövő héten iratkozhatnak be a betöltetlen helyekkel ren-
delkező középiskolai osztályokba a nyári számítógépes el-
osztás során kimaradt, nyolcadik osztályt végzett diákok.
A líceumba készülők szeptember 3–6. között nyújthatják
be felvételi kérelmüket, elosztásukra szeptember 7-én
kerül sor. A szakiskolákba augusztus 31-én kezdődik az
iratkozás, az igényléseket a szakiskolai osztályt indító tan-
intézeteknél kell benyújtani. Szeptember 5–6-án a megyei
tanfelügyelőségen iratkozhatnak be szakiskolába a diákok.

Szerdáig lehet jelentkezni 
A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pálinka Lovagrend
közös szervezésében idén harmadik alkalommal kerül sor
az Erdélyi Pálinka- és Párlatversenyre. A megmérettetésre
erdélyi, házilag készített pálinkamintákat várnak. Bárki je-
lentkezhet, aki előállítja a gyümölcspárlatot, a zsűriztetés
ingyenes. Jelentkezni augusztus 29-ig lehet, addig be kell
érkezzen a minta a Forgatag-irodába (Marosvásárhely, Bu-
cegi utca 14. szám, tel: 0748-158-826), amely hétfőtől pén-
tekig 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 díjátadó ün-
nepségre szeptember elsején, szombaton 17.30 órától a
Kultúrpalota kistermében kerül sor. 

Családos program Radnótfáján
A radnótfáji református egyházközség augusztus 29. –
szeptember 2. között gyülekezeti programjára minden fiatal
családot vár. A házaspárok szerdától péntekig 17–20 óra
között családválság-prevenciós tematikájú előadásokat
hallgathatnak és csoportfoglalkozásokon vehetnek részt.
Ezzel egy időben a vallásórás korú gyermekek számára
szakképzett pedagógusok vezetésével zajlik a vakációs
bibliahét. Szombat délelőtt közös kenyérsütő napot szer-
veznek. Vasárnap hálaadó istentisztelettel zárul a program.
A részletes program a gyülekezet közösségi oldalán
(http://facebook.com/refradnotfaja) található.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

28., kedd
A Nap kel 

6 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 9 perckor. 
Az év 240. napja, 

hátravan 125 nap.
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Sorsolás szerdán 15 órakor!
A Népújság szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető

– AUGUSZTUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és
a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Szféra – kortárs művészetek tere 
Idén új helyszínen, a volt Európa iskola udvarán

RENDEZVÉNYEK



Kiszáradóban vannak Izrael vízforrásai az izraeli
vízügyi hatóság szerint – jelentette a Jediót Ahronót
című újság honlapja, a ynet hétfőn.

A vízügyi hatóság vasárnap kiadott jelentése szerint öt aszá-
lyos esztendő után annyira drámai a helyzet, hogy ha a követ-
kező télen átlagos vagy akár annál nagyobb mennyiségű
csapadék esne, már az sem tudná megállítani a vízforrások
kiszáradását, miközben ráadásul várhatóan ismét átlag alatti
lesz a csapadék.

Izrael legnagyobb édesvízi tartalékának, a Kinneret-tónak
(bibliai nevén: Genezáreti-tó) az összes eddig mértnél alacso-
nyabb a vízállása.

A súlyos változás már szabad szemmel is jól látható: néhány
éve Máágan kibucnál egy szigetecske tűnt fel a vízben, amely
néhány napon belül félszigetté válik, mert a part felé eső ré-
szekről eltűnt a víz. Ezért a tóból már nem pumpálnak vizet

az országos hálózatba, sőt azt tervezik, hogy a tengervíz-só-
talanító telepek vizét fogják visszavezetni a Kinneret kiszára-
dásának megakadályozására.

A 10-es kereskedelmi tévé híradása szerint már jelenleg is
a sótalanítók fedezik a lakossági vízfogyasztás mintegy 80
százalékát, és a jelenleg működő öt sótalanító mellé két újab-
bat fognak építeni. A Kinneret mellett a források hozama és a
felszín alatti édesvízkészlet is drasztikusan csökken: az elmúlt
öt év súlyos szárazsága nyomán mintegy 2,5 milliárd köbmé-
ternyi víz hiányzik.

Izrael helyzete azonban még így is viszonylag jónak tekint-
hető a kiszáradással küzdő térségben a szomszédos országok-
hoz képest, mert előzetesen felkészültek az ínséges időkre
tengervíz-sótalanítók és – a lakossági fogyasztás közel 80 szá-
zalékát ipari-mezőgazdasági felhasználásra visszaforgató –
víztisztító telepek építésével. (MTI)

Németország legfőbb külpolitikai célja a „szuverén
és erős” Európai Unió felépítése – hangsúlyozta
Heiko Maas német külügyminiszter hétfőn Berlinben,
a német nagykövetek szokásos éves konferenciáját
megnyitó beszédében.

Az Egyesült Államokkal csak úgy lehet elérni egy „új, ki-
egyensúlyozott partnerséget, ha növekszik Európa világpoli-
tikai súlya”, ezért az uniós tagországoknak össze kell fogniuk
ott, ahol a nemzetállamok önállóan már nem tudnak kifejteni
akkora erőt, mint egy egységes Európa – mondta a miniszter.

A nemzetállami szuverenitást mindenekelőtt a biztonság-
politikában és a védelempolitikában kell a közösségi, európai
szintre helyezni. A katonai együttműködés erősítése mellett
azonban a fegyveres erő nélküli válságkezelésben is össze kell
fogni. Ezért a német kormány kezdeményezi egy „európai
civil stabilizációs erő” létrehozását. Ennek a szervezetnek
lehet az alapja egy úgynevezett civil válságkezelési kompe-
tenciaközpont, amelyet Berlinben alapítanak meg – mondta
Heiko Maas.

Európa „szuverenitását és autonómiáját” a kereskedelem-,
a gazdaság- és a pénzügypolitikában is erősíteni kell, ezért dol-
gozik a német kormány a SWIFT nemzetközi bankközi fizetési
rendszertől független rendszerekre és megoldásokra, valamint
egy „Európai Valutaalap” kiépítésére irányuló javaslatokon.

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa Donald
Trump amerikai elnökre utalva hangsúlyozta, hogy a Berlin
által javasolt irányvonal a „Europe United” (Egységes Európa)

politikája, amelynek középpontjában nem a „Europe first”
(Európa az első) gondolata áll.

Éppen ellenkezőleg, a szuverén és erős Európai Unió fel-
építésével a multilateralizmust, a többoldalú, kölcsönösen elő-
nyös, méltányos megállapodásokon alapuló nemzetközi rendet
kell megóvni.

„Minél inkább törekednek mások a politikai vagy gazdasági
erő jogának érvényesítésére, annál inkább kell nekünk erősí-
tenünk Európát és a multilateralizmust” – fejtette ki a német
diplomácia vezetője.

Mint mondta, a német külpolitika egyáltalán nem az Egye-
sült Államok ellen irányul, de „tiltakozunk vagy új alternatí-
vákat követünk, ha az értékeink és az érdekeink sérelme
fenyeget Washingtonban”.

A nemzetközi rend „elvadulásának” feltartóztatására létre
kell hozni a multilateralizmus mellett kiálló országok szövet-
ségét, amely nem „exkluzív klub”, és nem irányul senki ellen,
hanem a globális problémák közös megoldására irányuló
együttműködés. A közös munka területei közé tartozik az ég-
hajlatváltozás, az egyre növekvő protekcionizmus vagy éppen
a „globális menekültválság” kezelése – mondta Heiko Maas.

A tanácskozás díszvendége, Chrystia Freeland kanadai kül-
ügyminiszter aláhúzta, hogy hazájának és Németországnak
közös érdeke a liberális demokrácia és a szabályokon alapuló
nemzetközi rend védelme. Helmut Schmidt néhai német kan-
cellár szavait idézve kiemelte: a piac olyan, mint egy ejtőer-
nyő, csak akkor működik, ha nyitva van. (MTI)

Kárfelmérést kér 
a sertéstelep tulajdonosa

A több mint 140.000 sertés elpusztításából származó
kárt felmérő bizottság felállítását kéri Románia leg-
nagyobb, Európa második legnagyobb sertésfarmjá-
nak, a TEBU Consult Brăilának a tulajdonosa. A
farmon szombaton igazolták az afrikai sertéspestis
vírusának jelenlétét. Az állatorvosok elrendelték,
hogy pusztítsák el a farm 141.000 sertését, ám a tu-
lajdonos az akció hétfői megkezdésének elhalasztá-
sát kérte, és ragaszkodott hozzá, hogy egy bizottság
állapítsa meg az így keletkező kár értékét – közölte
Gicu Drăgan, a Brăila megyei állategészségügyi igaz-
gatóság vezetője. Az állategészségügyi igazgatóság
vezetője szerint előfordulhat, hogy a megyében a
Duna vizén terjedt a fertőzés. George Paladi prefek-
tus szerint Brăila megye 19 településén 34 afrikai ser-
téspestisgócot tartanak számon. (Agerpres)

Jelentkezők a DNA főügyészi
tisztségére

Tudorel Toader igazságügyi miniszter bejelentése
szerint pénteken 13 óráig négy jelölt iratkozott be az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) fő-
ügyészi tisztségére, és 14 az Európai Unió törvény-
széki bírói tisztségére. Az eddig ismert jelöltek a
következők: Gabriela Scutea, Laura Codruţa Kövesi
volt helyettese a legfőbb ügyészségen, Paula Tănase
galaci ügyész, illetve Nicolae Lupulescu katonai
ügyész, a tárcavezető nem közölte a negyedik jelölt
nevét. Péntek volt az utolsó nap a beiratkozásra. Saj-
tóhírek szerint az utolsó percekben még két jelölt irat-
kozott fel a meghallgatásra. A Mediafax szerint
azoknak a végleges névsorát, akik teljesítik a feltéte-
leket, illetve az interjúk időpontját augusztus 29-én
teszik közzé. 

Éjféli tömegoszlatás
Kvórumhiány miatt elmaradt hétfőn a szenátus vé-
delmi bizottságának ülése, amely Speranţa Cliseru
bukaresti prefektust hallgatta volna meg az augusz-
tus 10-ei tüntetés ügyében. Marcel Vela liberális bi-
zottsági elnök bejelentette: a prefektus, illetve
Laurenţiu Cazan, a csendőrségi akció parancsnoká-
nak meghallgatását jövő keddre programálják újra. A
prefektus azt nyilatkozta, hogy augusztus 10-én egy
„Victoriei tér mögötti” kormányépületben tartózkodott,
és hogy éjfél után írta alá a tömegoszlatásra vonat-
kozó dokumentumot. (Agerpres)

Csökkent a 3, a 6 és a 9 havi ROBOR
A pénteki 3,30 százalékról 3,27 százalékra csökkent
hétfőn a háromhavi irányadó bankközi kamatláb, a
ROBOR 3M – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR)
adataiból. Ez már a második egymást követő nap,
amikor lejtmenetben van a mutató. A hathavi 
irányadó bankközi kamatláb hasonlóképpen, 3,44
százalékról 3,43 százalékra esett vissza, tartva ezzel
az elmúlt két hét kvázi stagnálását. A kilenchavi
ROBOR is napi 3,50 százalékról 3,49 százalékra
csökkent, miközben a 12 havi irányadó bankközi ka-
matláb a pénteki 3,55 százalékon maradt. (Mediafax)
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hazai össztermék meghaladja az Európai Unió átlagát,
vidéken viszont sok helyen középkori viszonyok uralkod-
nak. 

Bár a gazdaság fejlődik, mintegy 3 és 5 millióra te-
hető azoknak a száma, akik az EU más országaiban dol-
goznak, miközben a hazai munkaerőpiaci részvétel
mindössze 66%. 

Az infrastrultúráról jobb nem beszélni. A globális
versenyképességi ranglistán a szállítási infrastruktúra
fejlettsége szerint Románia a 137 vizsgált országból a
102., a nem megfelelő tervezés és a közigazgatás gyenge
minősége miatt az egyetlen olyan EU-s tagállam, amely
nem tudta kihasználni a csatlakozása óta rendelkezésére
álló strukturális alapokat, és a kiszámíthatatlan szabá-
lyozási környezet gátolja a kisvállalkozásokat abban,
hogy nemzetközileg is versenyképesek legyenek.

Azt is megállapították, hogy a romániai lakosság ne-
gyede kevesebb mint 5,5 dollárból él naponta, ami az
EU-ban a legnagyobb szegénységi szintnek számít. A
legszegényebb réteg felének nincs munkahelye, 28%
pedig a megélhetési háztáji gazdálkodással tartja fenn
magát. Hozzáteszik, hogy Romániában ötből egy sze-
mélynek nincs közvetlen hozzáférése ivóvízhez, ezen sze-
mélyek harmadának pedig illemhely sincs a lakásán, az
ország oktatási rendszere súlyos problémákkal küzd: a
romániai diákok 40%-a funkcionális analfabéta, vagyis
tudnak ugyan írni és olvasni, de nem rendelkeznek azok-
kal a kompetenciákkal, amelyekkel hasznosítani tudnák
az életben ezeket a készségeket. És Romániában minden
ötödik gyermek abbahagyja az iskolát, amiben szintén
EU-s sereghajtók vagyunk.

Ezzel szemben a 300 leggazdagabb személy összva-
gyona meghaladja a 23 milliárd eurót. Kétarcú világ:
gazdagok-szegények, főváros-vidék, luxus-létminimum.
Ez Románia.

Kétarcú ország
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világNémet külügyminiszter: „szuverén és erős” 
Európai Uniót kell építeni

A Németországot sújtó aszály és hőség azt mutatja,
hogy az éghajlat nem csak Afrikában vagy a sarkvi-
déken változik, ezért is fontos teljesíteni a klímapo-
litika területén 2030-ra kitűzött európai uniós (EU-)
célokat, amelyeket nem szükséges megváltoztatni
– mondta Angela Merkel német kancellár egy vasár-
napi televíziós interjúban.

A német kormányfő az ARD országos köztelevízióban va-
sárnap sugárzott interjúban elutasította Miguel Arias Canete
éghajlat- és energiapolitikáért felelős uniós biztos javaslatát,
amely szerint az EU-nak 2030-ra nem 40 százalékkal, hanem
45 százalékkal kellene csökkentenie az üvegházhatású gázok
szén-dioxidban számolt kibocsátását 1990-hez képest.

Mint mondta, „nem nagyon boldog” az ilyen javaslatoktól,
mert „nincs értelme állandóan új célokat kijelölni”. Számos
EU-tagállamnak a jelenlegi célok elérése is nehéz. Németor-
szágban is sok teendő van, a többi között végre kell hajtani

egy „közlekedéspolitikai fordulatot” – hangsúlyozta Angela
Merkel. Hozzátette: azzal számol, hogy ennek a fordulatnak
a részeként jelentősen felgyorsul az elektromos meghajtású
járművek terjedése Németországban.

A rendkívül meleg és csapadékszegény nyári időjárással
kapcsolatban kiemelte: a rendkívüli időjárási jelenségek gya-
koriságának növekedése azt jelzi, hogy „a klímaváltozás nem-
csak Afrikában, az Északi-sarkon vagy a Déli-sarkon zajlik,
hanem nálunk is”. Ezért is készít a szövetségi kormány egy
önálló klímavédelmi törvényt, amely a 2030-ra kijelölt célok
eléréséről szól.

Ezeknek a vállalásoknak a teljesítése „éppen elég nehéz
lesz” – mondta Angela Merkel.

Az EU a világ harmadik legnagyobb üvegházgáz-kibocsá-
tója Kína és az Egyesült Államok után, évente nagyjából 4,5
milliárd tonnával, az EU-ban pedig Németország áll az első
helyen, hozzávetőleg 900 millió tonnával. (MTI)

Angela Merkel: 
közlekedéspolitikai fordulatra van szükség

Csehország távozása az Európai Unióból veszélybe
sodorná az ország jövőjét – jelentette ki Andrej
Babis cseh miniszterelnök pénteken Prágában a
cseh nagykövetek hagyományos éves találkozójá-
nak nyitónapján. Leszögezte, hogy gazdasági szem-
pontból az EU rendkívül fontos Csehország számára.

Beszéde politikai részében a kormányfő szükségesnek tar-
totta, hogy az Európai Unió összehangoltan járjon el a migrá-
ció problémájának megoldásában, de kizárta a migránsok
újraelosztását a tagállamok között. A migrációs probléma
megoldásában Babis szerint összeurópai megoldásra kell tö-
rekedni. Úgy véli, az EU-nak az észak-afrikai országokkal is
hasonló megállapodást kellene kötnie, mint korábban Török-
országgal.

„Szilárdan a Nyugat részét képezzük, tagja vagyunk az EU-
nak, és szövetségesek vagyunk a NATO keretein belül, ezt
senki sem vonhatja kétségbe” – mutatott rá Babis.

„Amennyiben bárki a Czechxitről (Csehország kilépése az
EU-ból) beszél, a jövőnket veszélyezteti” – hangsúlyozta a
miniszterelnök. Emlékeztetett: jelenleg a cseh kivitel 83 szá-
zaléka irányul az EU-ba, Csehország az uniós tagságból eddig
700 milliárd koronás nettó bevételhez jutott, a cseh bruttó
hazai termék (GDP) pedig ez alatt az idő alatt 37 százalékkal
emelkedett. 

Andrej Babis szerint a cseh kormány kritikusan viszonyul
az EU-hoz, amikor a cseh nemzeti érdekek érvényesítéséről
van szó, de ez nem jelent Európa-ellenes álláspontot.

„Az Európai Uniónak vissza kellene térnie lényegéhez,
eredeti küldetéséhez. Ez egy belső piacon alapuló bizton-
ságos és jóléti kontinenst jelent” – vélekedett a cseh poli-
tikus. Babis arra számít, hogy a jövő évi európai
parlamenti választások alapján felálló új Európai Bizottság
a belső piac kiépítésének befejezésére fog összpontosítani.
(MTI)

Babis: veszélybe sodorná Csehország jövőjét 
az EU-ból való kilépés

Elapadóban vannak Izrael vízforrásai



Jövő héten, szeptember 6–9 .
között zajlik a VI. Szászrégeni
Magyar Napok rendezvényso-
rozata. Az érdeklődők nyolc
helyszín több mint húsz prog-
ramjából válogathatnak. 

Szeptember 6-án, csütörtökön 17
órakor az Eugen Nicoară művelő-
dési házban Szászrégen és szászré-
geniek képekben címmel fotótárlat
nyílik, illetve bemutatásra kerül a
Helytálló elődeink című, szászré-
geni magyar személyiségekről
szóló kiadvány. 18 órakor ugyanitt
Sorin Mitu Az én Erdélyem című
könyvét ismertetik a szerző jelenlé-
tében, további meghívottak: Sebes-
tyén Mihály történész, a könyv
fordítója, Káli Király István író,
szerkesztő. Zongorán közreműkö-
dik Gáczi Amália egyetemi hall-
gató. 20 órakor a Park vendéglőben
táncház kezdődik, zenél a vajda-
szentiványi zenekar.

7-én, pénteken délelőtt 11 órakor
kezdődik a diákok történelmi vetél-
kedője Réges-Régen – Koós Ferenc
élete és munkássága címmel a rad-
nótfájai református templomban. 18
órakor a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház és a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem Akadémiai Műhe-
lyének koprodukciója, a Liselotte és
a május látható az Eugen Nicoară
művelődési házban. Egy belépő ára
25 lej. Jegyeket a 0757-109-450-es
és a 0741-024-882-es telefonszá-
mon, illetve a helyszínen lehet fog-
lalni.

8-án, szombaton délelőtt 11 óra-
kor a művelődési házban a szászré-
geni kisdiákok lépnek színpadra. 16
órakor orgonakoncert kezdődik az
evangélikus templomban. 19 órától
kerül sor a Magyarnak maradni

című gálaestre a művelődési ház-
ban. Ez alkalommal átadják az idei
életműdíjakat és kihirdetik a diák-
vetélkedő eredményét. Fellép a
szászrégeni Kéknefelejcs néptánc-
csoport, majd a Bekecs néptánc-
együttes bemutatja Ember az
embertelenségben című előadását.
A belépés ingyenes. 21 órakor a
Crinul vendéglőbe várják a szóra-
kozni vágyó fiatalokat.

Szeptember 9-én, vasárnap dél-
előtt a Lendület (Avântul) sportte-
lepen kispályás focimeccs lesz
(benevezni szeptember 2-ig lehet
Szabó Antalnál, tel.: 0741-358-
191), ugyanitt az Aranyfakanál
nevű gulyásfőző versenyt is lebo-
nyolítják. 10 órakor gyermekek
számára rendeznek sportversenye-
ket, különféle játékokat, íjászbemu-
tatót. Ezt követően fellép a
fúvószenekar, majd kenyéráldás kö-
vetkezik. Délután néptáncelőadásra
és könnyűzenei produkciókra is sor
kerül. 17 órakor a Gozefini bűvész-
előadás látható, 19 órakor Koszika
and the Hotshots, 21 órakor az
Intim Torna Illegál koncertezik. Az
ünnep lampioneregetéssel zárul.

Szervezők: az RMDSZ szászré-
geni szervezete és a nőszervezet,
Csillag Egyesület, Kemény János
Művelődési Társaság, a Rákóczi
Szövetség szászrégeni szervezete, a
Humana Regun Egyesület, a Szász-
régeni Ifjúsági Szervezet. Főtámo-
gatók: Szászrégen önkormányzata,
Maros Megyei Tanács, az országos
RMDSZ és Communitas Alapít-
vány, a Bethlen Gábor Alap, Ma-
gyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa, Marosvécs önkor-
mányzata, szászrégeni cégek és ma-
gánszemélyek. (nszi)

VI. Szászrégeni Magyar Napok

   4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _____________________________________________ 2018. augusztus 28., kedd

Éppen elég bizonyíték létezik
arra, hogy a romániai utcai
megmozdulások nem auto-
nóm jellegűek, hanem „egyes
politikai csoportosulások, 
valamint különleges intézmé-
nyek, szolgálatok, ügyészsé-
gek rezonanciadobozai” –
jelentette ki hétfőn a román
diplomácia éves találkozóján
Călin Popescu-Tăriceanu, a sze-
nátus elnöke.

„Mintegy két évtizede jelent meg
a konszolidált demokráciákban 
(…) a kollektív erőszak egy sajátos
formája: az Occupy típusú utcai
erőszak. (…) Ezeknek a megmoz-
dulásoknak a Wall Streettől a Vic-
toriei térig ugyanaz a céljuk:
bizalmatlanságot kelteni a demok-
ratikusan megválasztott kormá-
nyokban, a politikai képviseletben
és a liberális értékekben. A demok-
ratikusan megválasztott legitim po-
litikai osztályt általánosan
korruptnak és inkompetensnek ál-
lítják be. Ez a diffúz erőszak az
összes nyugati demokráciában ki-
mutatható (…), nálunk pedig to-
vábbi súlyosbító körülményekkel
együtt nyilvánul meg, hisz éppen
elég bizonyíték létezik arra, hogy a
romániai utcai megmozdulások
nem autonóm jellegűek, hanem

egyes politikai csoportosulások, va-
lamint különleges intézmények,
szolgálatok, ügyészségek rezonan-
ciadobozai. Ezek, a média és a civil
társadalom kritikátlan hozzáállásá-
val, mintegy 15 esztendeje kialakí-
tottak egy olyan országimázst,
amely szerint Románia egy korrupt
ország, korrupt politikai osztállyal”
– mondta Călin Popescu-
Tăriceanu.

Véleménye szerint ezt a „bran-
det”, hogy „Románia egy korrupt
ország korrupt politikai osztállyal”,
amelyen „szorgalmasan dolgoztak”
újságírók és civil aktivisták, azon-
nal átvette a nyugati kancelláriák
többsége. 

„Államfők, európai parlamenti
képviselők, pártelnökök, újságírók
és civil szervezetek aktivistái kitar-
tóan magyarázták a világnak, hogy
ez egy korrupt ország, korrupt po-
litikusokkal, akik, főleg azok, akik
hatalmon vannak, nem mások, mint
közönséges bűnözők. Látnunk kell,
hogy a nyelvi erőszak (…) nagyobb
kárt okozott az országnak, mint egy
ellenséges hadsereg támadása” –
hangsúlyozta a szenátus elnöke. Ki-
jelentette, ilyen körülmények kö-
zött sziszifuszi munka vár a
diplomáciai testület tagjaira.

„Akárhol akármit beszélnek Ro-

mániáról (…), azonnal a korrupció-
ról fogják önöket kérdezni. (…) A
pályakezdőknek azt tanítják, hogy
a tradicionális diplomácia művé-
szete abban áll, hogy meg tudd kü-
lönböztetni a barátot az ellenségtől,
és szigeteld el az ellenséget, ha nem
tudod barátoddá tenni. Előfordulhat
azonban, hogy – a történelemben
először – a román állam ellenségei
nem a határokon kívül, hanem azo-
kon belül, az államhatalmi ágak ve-
zérkarában vannak, és önök
nincsenek arra felkészítve, hogy a
román állam ilyen típusú ellenségét
semlegesítsék. Ebben a tekintetben
diplomáciai ismereteikkel nem
sokra mennek, csak saját meggyő-
zőerejükre, személyi hitelességükre
alapozhatnak” – fejtette ki Călin
Popescu-Tăriceanu.

Véleménye szerint a 2001 óta
terjedő nemzetközi erőszakhullám
(terrorizmus, inváziók, hatalmas
népességmozgások) körülményei
között megteremtődtek a feltételek
a román diplomácia élénkülésére. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy
míg egy bostoni, berlini vagy lon-
doni merénylet hosszas nemzetközi
reakciókat vált ki, addig egy szá-
mos áldozatot követelő jemeni
bombázással szinte senki nem törő-
dik. (Agerpres)

A szenátus elnöke a bukaresti tüntetésekről
Occupy típusú utcai erőszak

A Bihar megyei prefektúra, a kataszt-
rófavédelmi felügyelőség és a rend-
őrség képviselői beszámoltak
vasárnap este Nagyváradon a görög-
katolikus püspöki palotában kiütött
tűz oltásáról és bejelentették: több
feltételezéssel számolnak a tűz okait
illetően.

Alexandru Csilik őrnagy, a Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) pa-
rancsnokának első helyettese emlékeztetett:
néhány nappal korábban elektromos problé-
mák merültek fel a palota mellett húzódó
Mihai Pavel utca lámpaoszlopain.

Szombaton, egy órával a tűzvész előtt, 20
óra 46 perckor, egy személy betelefonált a
112-es egységes hívószámra, és jelezte, hogy
szikrák pattannak ki a palota mellett, a Mihai
Pavel utca egyik lámpaoszlopából. 

Bár a tűzoltók azonnal riasztották az elekt-
romos műveket, ennek csapata egy másik
meghibásodás miatt csak 30-40 perccel ké-
sőbb ért a helyszínre – mondta el Ioan Mihaiu
prefektus.

A katasztrófavédelem képviselője el-
mondta: a tűzoltók a bejelentést követő két
percen belül a helyszínen voltak. Csilik hoz-
zátette: amikor látta a tűzvész méreteit, moz-
gósította a környező települések egységeit is,
tíz autóval, összesen 114-en vonultak a hely-
színre.

Alin Haniş főfelügyelő, Bihar megyei
rendőrfőkapitány bejelentette: a rendőrség hi-
vatalból indított nyomozást rongálás gyanú-
jával.

A balesetek elkerülése végett az épületet
védőkerítéssel veszik körbe.

A tűzoltók munkáját, akik a Sebes-Körös-
ből is szivattyúztak vizet az oltáshoz, haté-
konynak és gyorsnak ítélte a prefektus.

A sajtóértekezletre meghívott Anton
Cioba, a görögkatolikus püspökség képvise-

lője bejelentette: az intézmény különbizott-
sága dolgozik a károk felmérésén. 

Az épületnek nem volt biztosítása, mert nem
volt használatban. Előbb, a tulajdonjog vissza-
állítását követően, fel kellett volna újítani. 

„Nyilván, azt szeretnéd, hogy a tűzoltók
úgy dolgozzanak, ahogyan te gondolod, hogy
jó lenne, de nekik saját szabályaik vannak, és
természetes, hogy higgyünk benne, hogy
mindent a legjobb szándékkal tettek. Nem bí-
rálunk, nem kritizálunk. A tényeket nézzük,
és azt szeretnénk, hogy a jövőben ne jussunk
hasonló helyzetbe” – nyilatkozta Anton
Cioba. (Agerpres)

A nagyváradi tűzeset okait vizsgálják
Hivatalból nyomoz a rendőrség 

Forrás: Maszol

Bár a beiratkozás első szakasza, a szándék-
nyilatkozatok iktatása lezárult hétfőn, az el-
következő időszakban még lehet jelentkezni
a marosvásárhelyi római katolikus iskolába. 

Az RMDSZ és a római katolikus egyház a további
lépésekről is időben tájékoztatja a közvéleményt.

Összesen 328 diák jelentkezett első körben a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumba.
Jó hír, hogy minden osztály feltelt, szabad helyek már

csak az előkészítő és az első osztályban maradtak. A
beiratkozás második szakasza az iskolaigazgató hiva-
tala gyakorlásának kezdetétől és a vezetőtanács meg-
választását követően kezdődik. 

Az RMDSZ és az egyház képviselői köszönik
mindazoknak, akik a rövid idő ellenére is jelezték igé-
nyüket arra, hogy gyermekeiket a továbbiakban a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum-
ban taníttatnák.

(RMDSZ-tájékoztató)

Első körben 328 diák jelentkezett 
a marosvásárhelyi római katolikus iskolába



Hétfőn délelőtt a teljes társu-
lat jelenlétében tartott sajtó-
tájékoztatón beszélt szep-
tember elején elkezdődő éva-
dáról a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház, illetve a Tompa
Miklós Társulat vezetősége.

A jelenlévőket Gáspárik Attila
vezérigazgató üdvözölte, aki el-
mondta, a 74. évad kezdődik a szep-
tember 8-i egész napos
nyitóünnepséggel, a munkát több
mint egy hete elkezdték. – Elvesz-
tettük az évtizedekkel ezelőtti mo-
nopolhelyzetünket, azt, hogy mi
vagyunk A magyar nyelvű kulturá-
lis intézmény, a piac sokkal telítet-
tebb lett. De azt a fajta színjátszást
és építkezést, amelyet mi végzünk,
mások még nem vállalták be, és ez
valószínűleg csak állami fenntartás-
sal működhet. A mi munkánk folya-
matosan újragondolni, hogy mit
jelent a kultúra, a színház. Egy
valós művészetnek a mi olvasa-
tunkban ez a feladata. Csupán má-
sodik feladatunk a szórakoztatás
vagy szociális eseménnyé való át-
alakulás. Jó, hogy mások leveszik a
vállunkról az önfeledt szórakoztatás
kényszerét. Mi a színészt olyan stá-
tuszba kívánjuk emelni, amilyenben
nagyon rég nem volt, hogy önálló,
alkotó művész lehessen, a társulat-
ban nagyon egészséges és komoly
találkozás folyik rendező, színész
és szöveg között. A színházunk Er-
dély közepén van, így ideológiailag
meghatározva szeretnénk biztosí-
tótű lenni Székelyföld és az egyéb
területek között. Ugyanakkor na-
gyon fontos, hogy ez a színház Eu-
rópában működik, így európai
színház magyar nyelven, Romániá-
ban – ez adja meg a mi identitásun-
kat. Ma a Nemzeti Színház feladata
nemcsak előadások gyártása és el-
adása, hanem sok más feladatot is
el kell látnunk, például a civil szer-
vezetekel való kapcsolattartást. Pró-
bálunk sokaknak olyan
lehetőségeket adni, amelyek kereté-
ben közösen tudunk programokat
teremteni. Az önkénteseinknek
színházi és társadalmi nevelést is
szeretnénk biztosítani, és profi szín-
háznézőket kívánunk képezni belő-

lük. Fontos az ismeretterjesztés,
ezért iskolákba is el fogunk menni,
versműsorokat adunk elő, kulissza-
járást és alternatív bemutatókat tar-
tunk. Egy korszerű színház
eseménygeneráló társadalmi labo-
ratórium is, amely interaktív néző-
ket vár el, ahol reális párbeszéd
zajlik a nézők között és közöttünk.
Ugyanakkor szeretnénk a román–
magyar párbeszéd fontos bástyájá-
nak maradni. Minden román nyelvű
előadásunk magyar felirattal lát-
ható, ez a normalitás jele. Hosszú
távú kísérlet, több jó eredménye
van, mint kudarca. És köszöntjük a
más városokban évadaikat kezdő
kollégákat, hisszük, hogy nem egy-
más ellenében, hanem egymás tá-
mogatására vagyunk, létezünk –
mondta Gáspárik Attila.

Az évad tervezésében fő érdeme
Keresztes Attilának van, a művé-
szeti igazgató és rendező a várható
repertoárról is beszélt. – Ez a hete-
dik évadom a Tompa Miklós Társu-
lat vezetőjeként. Amikor
ideérkeztem, közhelyes célmondat-
ként a megújulást emlegettem. Pont
akkor kezdődött egy nyugdíjaztatási
hullám, de volt a társulatban egy

nagyon erős mag, amit hat év alatt
sikerült felpótolni. Most 36 színész-
szel működünk, és tisztelettel jelen-
tem, hogy a társulat készen van
arra, hogy bármit, bármilyen kísér-
letet elvégezzen! Ma nagyon nehéz
színházat csinálni, mert a felgyor-
sult kommunikációs lehetőségek
miatt az esztétikák olyan kereszte-
ződésen mentek át az utóbbi fél év-
században, hogy senki nem tudja,
milyen színházat kell csinálni – tu-
lajdonképpen ezerfélét lehet. És
mindeközben ennek az intézmény-
nek képviselnie kell valamit – így
csak abból tudunk kiindulni, hogy
hol és kinek működik ez a színház.
Egyetlen fogódzónk mi magunk va-
gyunk, az, hogy hogyan látjuk a vi-
lágot, mit tudunk róla, illetve azok
az impulzusok, amelyek érnek ben-
nünket. Ezért olyan alkotókat kere-
sünk, amelyekkel a kapcsolat
termékeny lesz, és amelyek meg-
szólítják azt a közeget, melyben
élünk. Megnyugtató, hogy a vásár-
helyi közönség nyílt és befogadó.
Minden kísérletünkre jól reagál,
arra is, amikor szakmailag nem
annyira gömbölyű egy termék
(amely ennek a szakmának a vele-

járója). Megnyugtató az a siker,
amely minket is meglepett az elmúlt
hat év során. Csodálatos, hogy egy
ilyen rugalmas bérletrendszeren ke-
resztül is telt házzal játsszuk min-
den előadásunkat. Van úgy, hogy 15
előadást játszunk egy hónap alatt,
egy évad alatt több mint 300-at,
azaz összesítve több produkciót is
egy nap – ez olyan, mint egy túl-
csorduló pohár. A baj, hogy nem ka-
punk nagyobb poharat és több vizet,
holott itt két színház működik, min-
den velejáróval együtt. Közben
pedig kétségbeejt, hogy hogyan kell
továbblépni, hogyan kell tartanunk
a színvonalat. Ezért mindig vissza-
térünk az alapokhoz. Ma nagyon
sok színházi ember végez, van egy-
fajta biztonságra építő tendencia a
színházakban, és pont a kezdő,
„őrült” fiatalemberek kell kísérle-
tezzenek ilyen-olyan magánszín-
házaknál. Ezért írtuk ki nemzetközi
pályázatunkat, amely nyertesének
egy teljes értékű színházi produkció
intézményesített formáját ajánlottuk
fel. 17 országból jelentkeztek, végül
egy meglepően jó pályázat mellett
döntöttünk, egy Bukarestben vég-
zett román rendezőt látunk vendé-

gül, akinek mindeddig összesen két
rendezése született. 

Ami a premiereket illeti, az em-
lített fiatal rendező, Mădălin Hîncu
Horace McCoy A lovakat lelövik,
ugye? című világhírű drámáját ál-
lítja színpadra a kisteremben, de
lesz Székely János-előadóestünk, az
én rendezésemben bemutatjuk Hen-
rik Ibsen Nóra című drámáját, lesz
egy együttműködésünk a Spectrum
Színházzal és a Maros Művész-
együttessel, amelynek keretében
Tamási Áron Tündöklő Jeromos
című drámai játékát láthatja a kö-
zönség Török Viola rendezésében,
szilveszterkor Gáspárik Attila ren-
dezi az ...És már senki sem című
Agatha Christie-adaptációt, A pat-
kányok című Hauptmann-művet
pedig az Erdélyben először ren-
dező Kossuth-díjas Zsótér Sándor
viszi színpadra, aki szerintem a
magyar nyelvterület legkülönlege-
sebb rendezője, kísérletei valóban
a színház alapjáról szólnak – ren-
dez mindent a drámától az operet-
tig, és ezt egy olyan különleges
szűrőn, színészvezetési móddal
teszi, hogy azt hiszem, nagyon ér-
dekes lesz a találkozás. A maros-
vásárhelyi származású író-rendező
Kiss Csaba saját drámáját, a Haza-
térés Dániába című Hamlet-para-
frázist viszi színre, és bemutatjuk a
Krzysztof Kieslowski legendás, tíz-
részes Tízparancsolat című tévéjá-
ték-sorozatának színpadi változatát
a lengyel Norbert Rakowski szí-
nész, rendező, színházigazgató ren-
dezésében. Továbbra is műsoron
tartunk számos régebbi előadást, az
évadnyitó premier a fiatal rendezők
számára meghirdetett pályázat
nyertesének bemutatója lesz. A
2018/2019-es évadban nyolc új be-
mutatóval és 17 továbbra is műso-
ron tartott, szakmai elismerésnek és
közönségsikernek örvendő elő-
adással várjuk a nézőket – árulta el
Keresztes Attila, és azt is megtud-
tuk, hogy a Tompa Miklós Társulat
részt vesz a Vásárhelyi Forgata-
gon, ott lesz a Szférán, ahol évad-
ismertető sátorral,
meglepetésekkel, játékokal várják
az érdeklődőket. 

Az említett produkciókra, illetve
a társulat további rendezvényeire a
későbbiekben visszatérünk. 

Álmos és szép – ez jut mindig el-
sőként az eszembe, ha Mangaliára
gondolok. Az öreg házak udvarán
rózsabokrok szenderegnek, ágaik
alól sovány kismacskák bundája fe-
hérlik-feketéllik elő. Elnyúlva hű-
sölnek az árnyékban, csak az
állatbarát turisták neszére bújnak
elő. Gyorsan, mohón takarítják el
az eléjük hulló ételdarabokat,
mintha attól tartanának, csupán
álom, illúzió az adomány, ha nem
igyekeznek, pillanatok múlva érin-
tetlenül is nyoma vész. A nyitva ha-
gyott házajtókban néha pongyolát
viselő, idős asszony vagy gyűrött
arcú, ősz hajú férfi alakja tűnik fel,
aztán el is tűnik, mint múló láto-
más. Valami misztikus mozdulat-
lanság, időtlenség árad ezekből az
emberekből, mintegy ellenpontja-
ként az otthonaiktól pár percnyire
nyüzsgő tengerparti életnek. Ott
aztán pillanatok alatt szertefoszlik
a varázs. 

Pár nappal a nyaralásunk előtt
egy közösségi oldalon találtam egy
videót, amelyen egy harmincas nő
napozás közben, hasra feküdve
köpködi maga köré a napraforgó-

mag héját, és „buzgó” tevékenysé-
gét a felvételt készítő figyelmezte-
tésére sem hagyja abba. A pár
perces jelenet Mangalián élőben is
„leforgott” előttem, igaz, sem bá-
torságom, sem kedvem nem volt
megörökíteni. Így már érthető,
miért annyira szemetes a román
tengerpart. Cigarettacsikk-, napra-
forgó- és tökmaghéjmentes helyet
szinte lehetetlen találni a leterí-
tendő plédnek, törölközőnek, de ha
nagyon „igyekszünk”, elhajigált
sörösdoboz és egy-két szalvéta is
kerül napozótársnak. Korábbi
mangaliai üdüléseink alkalmával
mindez valahogy elkerülte a figyel-
mem, ahogy a vízközelben heverő
befőttesgumik sokasága is. Idővel
jöttem rá, hogy jobb napjaikon
parti árusok kagylókarkötői lehet-
tek, de megvásárlás után bizonyára
hamar felmondták a szolgálatot,
talán éppen a hullámok között sza-
kadtak szét, és a tenger lecsupaszí-
tott játékaként kerülhettek vissza a
nedves homokba. Ezek az apró, de
sűrűn ismétlődő mozaikkockák
rontják a román tengerpart összké-
pét, amely egyébként puha homok-
jával, szépséges tengerével külföldi
turisták kedvelt üdülőhelye is le-
hetne. Az elmúlt évek tapasztalata

azonban azt sugallja, pillanatnyi
felvirágzás után újra rohamosan
veszít vonzerejéből ez a vidék. Erre
utalnak az új vevőre váró, magá-
nyos ingatlanok is, amelyekben ta-
valy, tavalyelőtt még pezsgett az
élet. Tömeg, persze, most is van, és
magyar szót is gyakran hallani a
nyaralók között. Nem tagadom, jó-
lesik, valahogy otthonosabbá teszi
ezt a jobb sorsra érdemes, szépsé-
gesen vad világot. Ezért is ért
hideg zuhanyként, amikor egy
negyven év körüli asszony és egy fi-
atal férfi – talán turisták, talán
helybéliek – magyar beszédünket
hallva harsány eszmefuttatásba
kezdtek arról, hogy ebben az or-
szágban csak az állam nyelvén illik
és kell beszélni. 

Öt éve járunk nyaralni Manga-
liára, és lehet, hogy jövőben sem
hagyjuk ki ezt a semmihez sem ha-
sonlítható, balkániasan bájos és le-
hangolóan durva helyzetképekből
összetevődő hetet. A parton és az
egyes emberek gondolatai mélyén
heverő szemét ellenére sem. Hogy
miért nem, azt magam sem tudom.
Egyszerűen csak van valami ebben
a különös, tengerparti világban,
ami július, augusztus táján vonatra
ültet, és visszahív. 

Nyolc új bemutatóval várják a nézőket
Évadkezdés a Tompa Miklós Társulatnál

2018. augusztus 28., kedd   ________________________________________ KULTÚRA – KÖZÉLET _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Kaáli Nagy Botond

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor

Balkánbáj 
Kerekasztal-beszélgetés, kiállí-

tás-megnyitó, flashmob, CD-bemu-
tató – színes a 6. Vásárhelyi
Forgatag keddi napja is, érdemes
szemelgetni a programból.

Augusztus 28-án, ma 11 órakor
megnyílik a TékaForgatag, s ezzel
együtt a Teleki–Bolyai Könyvtár is,
ugyanis 11 órától a Főúri palota, tu-
dományok hajléka című idegenve-
zetéses sétán lehet részt venni a
Teleki–Bolyai Könyvtár termeiben
Bányai Réka vezetésével.

17 órától a vár Vargák bástyájá-
ban megnyílik a Marosvásárhelyi
képzőművészek című kiállítás, dr.
Madaras Sándor gyűjteményes tár-
lata. Ugyanebben az időpontban a
Kövesdombon, a Maros Művész-
együttes székháza előtti játszótéren
a gyerekeket örvendeztetik meg vá-
sári bábjátékkal.

18 órától a Vásárhelyi Forgatag
második kerekasztal-beszélgetésére
is sor kerül, a Teleki Téka udvarán
a Marosvásárhely digitális jövője
című beszélgetés zajlik. Török
Alpár (Lynx), Valics Lehel (Gloo-
bus), Kodok Márton (Reea) meghí-
vott vendégekkel W. Szabó Péter
UX-kutató beszélget. A beszélgetés

egyfajta gondolatébresztő eszme-
csere az IT-szektor és az egyetemek
kapcsolatáról. Arra is keresik a vá-
laszt, hogyan lehetne a lehető leg-
hasznosabb tudást adni a
fiataloknak. Mire van szükségük az
IT-cégeknek? Hogyan tudnának a
vásárhelyi IT-cégek együttmű-
ködni? Hogyan jöhetne létre egy
Kolozsvárhoz vagy más nagyváro-
sokhoz hasonló „IT-élet” városunk-
ban?

Ugyancsak 18 órától Kilyén Ilka
Isten kezében című CD-bemutató-
jára is sor kerül a Bolyai téri unitá-
rius templomban. A CD-t bemutatja
Bodolai Gyöngyi újságíró, orgonán
közreműködik Molnár Tünde.

A napnak ezzel még nincs vége,
19 órakor a Tudor lakónegyedi
Dacia-piac környékén a Kamaszok
Ifjúsági Színtársulat flashmobját
lehet majd látni. Minden azt jelzi,
hogy egyre inkább belelendülünk a
hatodik Vásárhelyi Forgatagba. 

A Vásárhelyi Forgatag augusztus
27. – szeptember 2. között zajlik,
további információkért érdemes fel-
keresni a www.forgatag.ro honlapot
vagy a Vásárhelyi Forgatag Face-
book-oldalát.

A Forgatag keddi programja



Sagyebó István, Balavásár köz-
ség polgármestere arról be-
szélt, hogy költségvetési
problémáik vannak. 

– Ugyanis a kormány, nem
tudom, milyen elven, a költekezést
támogatja. Hajlamos arra, hogy a
felhalmozott adósságot eltörölje, il-
letve attól, akinek van esetleg meg-
takarított pénze, egy költségvetési
törvénnyel elvegye. Nekünk is
közel negyedmillió eurónk volt
megtakarítva – a beruházásokhoz,
két csatornahálózat kivitelezéséhez
kell kétmillió euró önrész – , de
úgy gondolta a tisztelt kormány,
hogy ezt el kell venni, fel kell élni,
és aztán majd kölcsönt kérünk, hi-
telt veszünk fel a beruházás meg-
valósításához. 

– Mikor történt?
– A 2/2018-as költségvetési tör-

vény megjelenése után, mindjárt az
év elején. Úgy rendelkezett, hogy
amennyiben van megtakarított
pénzed, tartalékalapod, akkor a
2016-osnak elveszi a felét az első
fél évben, és a 2017-esnek is a felét
a második fél évben. Ha nagyjából
ugyanakkora összeged volt 2016-
ban és 2017-ben, akkor elvette
mind. Nem tudom, mi lesz ebből,
így lesz-e vagy nem. Ha így lesz,
akkor elég komoly gondjaink lesz-
nek, ugyanis a második fél évre
már nincs lefedve az intézmény
működési költsége, illetve a bére-
zési költségek. 

– Az RMDSZ országos önkor-
mányzati tanácsa is tiltakozott a
minap, hogy a csaknem 6 milliárd
lejnyi költségvetési kigészítési ösz-
szegnek több mint a négyötödét a
központi költségvetésben tartja a
kormány, és egyötöde jut a helyi
önkormányzatoknak.  Amivel na-
gyon megnehezíti a dolgukat. Mit
jelent ez Balavásár esetében? 

– Fontolgattuk, hogy mi lesz a
megoldás, személyzetcsökkentés
vagy bizonyos funkciók felszámo-
lása. A  helyi rendőrségre gondolok,
mert ott a személyzetcsökkentés
nem old meg semmit. Most is van
egy személy, aki egyelőre felfüg-
gesztette a munkaviszonyát, és kül-
földre ment dolgozni. És ha még
egy személyt leépítünk, akkor nem
lesz működőképes a helyi rendőr-
ség. Tehát ha felszámoljuk, akkor
teljesen felesleges, mondhatni in-
dokolatlan volt a létrehozása, feles-
leges volt befektetni irodába,
autóba, eszközökbe... 

– Ami persze nem így van, mert
szükség volt helyi rendőrségre,
azért hozták létre.

– Megoldott egy olyan helyzetet,
ami időnként komoly problémákat
generált: a község éjszakai fel-
ügyeletét, az építkezési felügyele-
tet például. A helyi rendőrség
rengeteg olyan hatáskörrel rendel-
kezik, amivel a polgármester nem.
Én személyesen nem igazoltathatok
senkit, csak a rendőr. Ha kiszállunk
egy törvénytelen építkezéshez, a
polgármesternek ott nincs hatás-
köre, a rendőr tud elkérni enge-
délyt, igazolást, tehát bizonyos
szerepeket, funkciókat nem tölthet
be más, csak a rendőrség. És ha ezt
teljesen felszámolnánk?  Lehet,
hogy nélkülük is tudnánk működni. 

– De nem mindegy, hogy ho-
gyan. Elszaporodnának a lopások,
nőne a bűncselekmények száma.

– Sokat veszítenénk. Most sem
működik tökéletesen, próbáljuk
pontra tenni a térfigyelőkamera-
rendszert, a község monitorozását.
A helyi rendőrség léte nagyon
sokat számított közbiztonsági
szempontból. Tény, hogy nem min-
denki örült neki, de valójában nagy
előrelépés volt a község életében.
Mégis ez lenne az, amit esetleg fel
tudnánk számolni. De ez visszalé-
pés lenne. 

Valószínű, hogy túléljük. A be-
ruházásokat év elejétől tologattuk,
halogattuk. De a polgármester nem
azért polgármester, hogy a fizetést
megkapja – amely mellesleg most
már elfogadható szinten van –,
hanem azért, hogy fejlesszen. És ha
fejlesztésekkel nem foglalkozol,
akkor fölöslegesen foglaltad el ezt
a széket, és töltötted el ezt a négy
évet. 

– Pontosan arról van szó, hogy
a 2017 végén létrehozott úgyneve-
zett fiskális reform okozta blokád-
nak a feloldására máig sem
dolgoztak ki megfelelő kompenzá-
ciós rendszert. Emiatt pedig a fej-
lesztések és kezdeményezések
leálltak.

– A költségvetési
törvény azt mondja,
lakosonként 750 lej
a fejkvóta. Egy la-
kosra ennyit kell
költeni. Ha nem jön
be helyi bevételből,
a központi rendszer
kellene kompen-
zálja. Illetve, azt is
mondja, hogy nem
lehet kevesebb,
mint a 2017-es költ-
ségvetésből jövő
visszaosztások. És
pont itt van a kutya

elásva, mert azt is kimondja, hogy
azoktól az önkormányzatoktól,
ahol volt megtakarítás, azt elvesz-
szük. Költsék el működésre, nem
fejlesztésre. 2016-ban például volt
egy nagy beruházásunk,  épp a
szentdemeteri utat aszfaltoztuk,
kormánypénzből, és időben, ápri-
lis-májusban el is végezte a kivite-
lező. Viszont augusztusban küldte
a felszólítást, hogy amennyiben
nem fizetjük ki, zároltatja a szám-
láinkat. És erre minden eszköze és
lehetősége megvolt.  Természete-
sen kifizettük. Leállítottunk min-
den egyéb, helyi költségvetésből
indított beruházást, és kifizettük. 

December 19-én a kormány
megadta ugyan, amit a szerződés-
ben felvállalt. Viszont nyilvánvaló
volt, hogy december 19-től 31-ig
nem tudjuk elkölteni. És így egy szép
nagy összeg maradt a tartalékalap-
ban, amit most nem vesznek vissza
ugyan, de arra próbálnak kényszerí-
teni, hogy működésre költsük. 

– Ezzel a manőverrel a kormány
kilincselésre kényszeríti a helyi önkor-
mányzatokat, a polgármestereket... 

– Ez az elképzelés. Szerintem
zsarolás lesz ebből: ha az én em-
berem vagy, akkor adok neked, ha
nem, akkor viszontlátásra. Miféle
helyi önrendelkezés ez? Semmivel
sem rendelkezünk, nem mi szabjuk
meg az iráynvonalakat, nem mi te-
remtjük elő az eszközöket hozzá,
hanem kilincselni kell, csókolgatni
a miniszterek kezét, s akkor esetleg
pénzt is kapunk. 

Nyilván, minden közigazgatási
egységnek fönn kell maradnia. De
az nem megoldás, hogy halmozod
az adósságokat, és majd jön a kor-
mány – erre is többször volt már
példa – , s előbb-utóbb kifizeti. Le-
gyen felelőssége a polgármester-
nek. Ha rosszul gazdálkodott,
feleljen érte, ha feljesztésről van
szó, ha működésről. 

Tőlünk nyugatabbra, ha van egy
kis megtakarított pénzed,
azt akár értékjegyekbe is
fektetheted. Persze ez sem
volt mindig sikeres, erre
is volt példa. Viszont az
önkormányzat és a tanács
rendelkezett felette, és ő
döntötte el, hogy milyen
irányba fejleszt, milyen
módon gazdálkodik a ren-
delkezésre álló összeggel.
Nyilvánvaló, itt is jóvá-
hagyja a tanács a költség-
vetést, nem a
polgármester az, aki ön-
hatalmúlag rendelkezik a
pénzek felett. Minden ne-
gyedévben beszámol róla,
semmiképp sem tehet
mást, mint amit a helyi ta-
nács dönt. De maga a
rendszer valahol téves,
rosszul van elképzelve.

A községvezető elmondta, hogy
tíz éve polgármester, ezelőtt tíz
évvel egy építkezéshez négy-öt jó-
váhagyás kellett, azzal lehetett tör-
vényesen építkezni. „A gázvállalat-
tól, az Electricától kellett helyszín-
rajz, jóváhagyás a környezetvéde-
lemtől, a közegészségügytől,
esetleg az állategészségügytől.
Ezzel már törvényesen lehetett épít-
kezni. Most pedig engedélyt kell
szerezni az országútügyi vállalattól,
a távközlési vállalattól, a vízügytől,
útügytől, a vasúttársaságtól, a
szomszédoktól. A szomszédot el
kell vinni a közjegyzőhöz, akkor is,
ha 100 éves, hogy beleegyezzen
egy közérdekű beruházásba.”

Ennek ellenére két nagyobb be-
ruházás is lesz a községben, ame-
lyek esetében a közbeszerzés
folyamatban van. Az egyik Kenden
a csatornahálózat kiépítése, itt a ki-
értékelési határidőt szeptemberig
meg kellett hosszabbítani. Három je-
lentkező cégről tudnak, ezek elfogad-
ták a hosszabbítást, a tervezés-
kivitelezés egyben kerül közbeszer-
zésre. Ez kormánytámogatásból va-
lósul meg. A másik a balavásári
csatornahálózat kiépítése. Ennek ter-
vét a gyulafehérvári központi fej-
lesztési régió elfogadta, jelenleg a
kivitelezés közbeszerzése van fo-
lyamatban. A községvezető reméli,
hogy még az idén elkezdődnek a
munkálatok. 
A csatornahálózatra csatlakozás
nem opcionális

Balavásár nagy területen fekszik.
Több kilométeres csatornahálózatra

van szükség. Egy közös ülepítőál-
lomást terveznek az egész községre,
amelyet Egrestő határában létesíte-
nének. Emiatt a csatornarendszer is
hosszabb kell legyen. Kenden még
nehezebb, és értékben is nagyobb
a beruházás. Gond van az országút
miatt, nagyon közel vannak az
épületek, minden esetben át kell
fúrni az út alatt, és van, ahol nem
is tudnak vezetéket lefektetni,
hanem csak az út alatt átfúrnak, és
rákötik a szemközti oldal vezeté-
kére.  „Nagyon költséges lesz, és
technikailag is nehéz kivitelezni.
De reméljük, hogy megoldódik és
működőképes lesz, mert sok he-
lyen van szennyvízhálózat és tisz-
títóállomás, viszont kevés helyen
működik.”

A felvetésre, hogy hiába van
meg a hálózat, az emberek nem
akarnak rácsatlakozni, Sagyebó
István kijelentette: ez nem lesz
opcionális. Nem úgy működik.
Aki nem akar rácsatlakozni,
annak be kell bizonyítania, hogy
megfelelőképpen megoldotta azt a
saját gazdaságában, és van szer-
ződése és kifizetett számlája egy
szennyvízelszállító céggel. Úgy,
ahogyan a háztartási hulladékot
nem lehet opcionálissá tenni, a
szennyvizet sem lehet. Szinte na-
ponta panaszkodnak arra, hogy a
szomszéd szennyvize kifolyt a
sáncba, ott folyik el a kapu előtt.
Ezeket fel kell számolni, meg kell
oldani. 

A balavásári beruházás értéke 8
millió 800 ezer lej, a kendié több
mint 12 millió lej.
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A bürokrácia útvesztőjében

Felújítják a kendi 
és a balavásári kultúrotthont 

Költségvetési problémák 
„A kormány valamiféle elven 

a költekezést támogatja”

A községvezetésnek két kultúr-
otthonra van megnyert pályázata. A
nagykendi teljes felújítására folyik
a közbeszerzés, az idén elkezdőd-
nek a munkálatok. A balavásári kul-
túrotthon teljes felújítása is tervben
van, erre is aláírták a támogatási
szerződést. A beruházás értéke közel
félmillió euró. Ez egy nagyobb be-
ruházás, a munkálatokat valószínű-
leg tavasszal fogják elkezdeni,
mivel a közbeszerzési procedúrát
még le kell bonyolítani. 

Ugyanebbe a programba illeszke-
dik a kendi, a balavásári, a fületelki
és az egrestői kultúrotthon felszere-
lése és javítása. Mind az öt művelő-
dési otthonba új fénytechnikát,
hangtechnikát szereltek, új székeket
vásároltak. A beruházásokat 2020-
ra kell megvalósítani.

Ravatalozót is építenek Balavásá-
ron, megvannak a szerződések, az
idén elkezdik, és be is fejezik – tá-
jékoztatott a község első embere. 



A négyszeres világbajnok Sebastian Vet-
tel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Belga Nagydíjat, ezzel 17
pontra csökkentette a hátrányát a címvédő
és a vb-pontversenyben vezető, most máso-
dik Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit ver-
senyzőjével szemben. A 31 éves Vettelnek
ez volt az idei ötödik, pályafutása 52. futam-
győzelme.

A szintén négyszeres vb-győztes Hamil-
tonnak ezúttal nem volt reális esélye meg-
szereznie az első helyet Vetteltől. A
harmadik helyen Max Verstappen, a Red
Bull holland pilótája ért célba Spa-Francor-
champs-ban.

Az első sorokból indulók egyformán jól
rajtoltak, Hamilton megőrizte a vezetést,
mögé Vettel és Esteban Ocon (Force India)
sorolt be. A mezőny közepén az első kanyar-
ban hatalmas baleset történt, amelynek nyo-
mán Fernando Alonso (McLaren), Nico
Hülkenberg (Renault) és Charles Leclerc
(Sauber) is kénytelen volt feladni a küzdel-
met.

Az első egyenesben Vettel a szélárnyékot
és a Ferrari motorerejét kihasználva meg-
előzte Hamiltont, Ocont pedig csapattársa,
Sergio Perez hagyta le, közben a versenybí-

róság a baleset miatt a pályára küldte a biz-
tonsági autót. A Safety Car a negyedik kör
végén állt ki a mezőny elől, ekkor Vettel,
Hamilton, Perez volt a dobogós helyeken
száguldók sorrendje. Hamilton az újraindí-
tásnál megtámadta Vettelt, de a német pilóta
jól védekezett, megtartotta az első helyet és
elkezdett távolodni riválisától. 

A 11. körre Verstappen lehagyta Ocont és
Perezt is, így feljött harmadiknak, miközben
Vettel már közel négy másodperccel vezetett
Hamilton előtt.

A kerékcserék sorát Hamilton kezdte
meg, ő a 22. körben járt a bokszban, egy
körrel később Vettel is friss abroncsokat ka-
pott, s az élen maradt, igaz, előnye 1.7 má-
sodpercre csökkent Hamiltonnal szemben.

Tizenöt körrel a verseny vége előtt Vettel
már öt másodperccel vezetett Hamilton
előtt, Verstappen pedig magabiztosan tar-
totta a harmadik pozíciót.

A hajrában egy jelentős változás történt a
pontszerző helyeken: az utolsó rajtkockából
startoló Valtteri Bottas (Mercedes) feljött ne-
gyediknek, miután négy körrel a leintés előtt
megelőzte Perezt.

A vb a hét végén Monzában az Olasz
Nagydíjjal folytatódik.

Harmincötödször rendezték meg Tatán a
minimaratont, az idén nyolcszázan vágtak
neki a 13,5 km-es távnak. Az útvonal ezúttal
is a város legfestőibb részein át vezetett, a
versenyzők különböző korcsoportokban in-
dultak. Egyéniben a nőket és a férfiakat 16,
míg a váltókat hét női, hét férfi és hét vegyes
kategóriában díjazták. 

Az idei versenyen több szovátai és Szováta
környéki versenyző is részt vett – a helyi ön-
kormányzat támogatását élvezik –, külön-
böző versenyszámokban kiváló
eredményeket értek el.

A férfiváltóban, a 151-200 év kategóriában
(a három váltótárs életkorának összege nem
haladhatta meg a 200 évet) a Kozomos Lajos,
Péter Huba és Kacsó Csaba alkotta D. K.
Szováta csapata a bronzérmet szerezte meg
1:11.47-es időeredménnyel, ugyanakkor a
férfi 55-59 évesek kategóriájában Kozomos
Lajos 5. lett 1:04.49-es időeredménnyel.

Szintén a férfiváltóban (101-150) a Taná-
rok Szováta csapata (Soós Levente, Soós

Zsigmond és Portik Tamás) aranyérmes lett
(1:00.48), akárcsak a Szász Dénes, Harkó
Péter és Kiss Botond alkotta Székelyek
együttes (76-100), az utóbbi időeredménye
1:01.47 volt.

A Tim Tesselaar, Moldován Szabolcs és
Kozomos Emőke alkotta vegyes váltó (51-
75) is a dobogó legfelsőbb fokára állhatott
1:05.59-es teljesítményével. 

A szovátai versenyzőket elkísérte a helyi
származású volt teremlabdarúgó, volt testne-
velő tanár, Csoma Ferenc, akinek a jelenléte
a sportolók szerint sokat számított a jó helye-
zések elérésében. 

A versenyen a női egyéniben részt vett a
marosvásárhelyi Csáki Enikő is, aki a 40-44
évesek kategóriájában elsőként ért célba, mi-
után 56:22-es összidővel teljesítette a 13,5 ki-
lométeres távot. Csáki ötödikes korában
kezdett atletizálni a sportiskolánál, a néhai
Szász Albert edzősége alatt, majd nyolc évig
versenyszerűen sportolt, aztán az egyetemi
évek alatt kénytelen volt abbahagyni. Jelen-
leg Budapesten él családjával, ahol gyógytor-
nász-fizikoterapeutaként tevékenykedik, és a
Ferencvárosi Torna Club leigazolt atlétája. 

A Vidi FC egygólos hátránnyal
várja az AEK Athén elleni labda-
rúgó Bajnokok Ligája-selejtező
utolsó fordulójának mai, idegen-
beli visszavágóját, amelyen soha
nem látott bravúr kellene a csapat-
tól a továbbjutáshoz. A találkozót
az M4 Sport televízió élőben köz-
vetíti.

A fehérvári klub honlapja kie-
melte: az UEFA-koefficiens alapján
ellenfelénél alacsonyabban rangso-
rolt együttes a BL-selejtező 2009
óta megrendezett rájátszásában, a
play off-körben hazai vereséget kö-
vetően még sohasem tudott tovább-
jutni. A második számú
kupasorozatban, az Európa-ligában
volt már példa hasonló bravúros
fordításra, sőt, két olyan párharc is
akadt, amelyben a papíron gyen-
gébb csapat idegenben fordított, és
került főtáblára.

A Vidi és az AEK múlt szerdán
Felcsúton mérkőzött meg, a ven-
dég görög gárda Huszti Szabolcs
kiállítását követően a 23. perctől
emberelőnyben játszott, majd a
34. percben vezetést szerzett, és a
49. percben megduplázta az elő-
nyét. A fehérváriak a 67. percben
szépítettek – akkor egy görög ki-
állítást követően már egyenlő lét-
számmal voltak a pályán –, és
állították be az 1-2-es végered-
ményt.

A hétvégi bajnoki fordulóban – a
szezon során másodszor – a Vidi el-
halasztotta a mérkőzését, az AEK
viszont a vendég PASZ Jannina 2-
0-s legyőzésével kezdte meg sze-
replését szombaton a görög
pontvadászatban. Az AEK góljai a
37. és a 47. percben születtek, tehát
a mérkőzésnek ugyanabban a peri-
ódusában volt eredményes az athéni

együttes, mint a felcsúti összecsa-
páson. Az AEK a szezon negyedik
tétmérkőzésén is megőrizte veret-
lenségét, viszont először nem ka-
pott gólt.

A Vidi eközben már az idény 12.
tétmérkőzésére készül, de ez nem
újdonság a csapat számára. A fe-
hérváriak 2015 óta sorozatban ne-

gyedszer lépnek pályára a nyári
hónapokban minimum 12 tétmecs-
csen.

A visszavágót, amelyet a lengyel
Szymon Marciniak vezet, ma 22
órától játsszák a közel 70 ezer néző
befogadására alkalmas athéni
OAKA Szpírosz Lúisz Stadionban.

Kádár Tamás ukrán csapata, a

Dinamo Kijev kétgólos hátrányból
vág neki az Ajax elleni hazai visz-
szavágónak. A Salzburg 0-0-s dön-
tetlen után fogadja a Crvena
zvezdát, az osztrákok első csapatá-
ban a szezonban eddig nem kapott
lehetőséget a jelenleg sérült ma-
gyar középpályás, Szoboszlai Do-
minik.

Forma–1, Belga Nagydíj: 
Vettel győzött, Hamilton második

A visszavágók programja
BL-selejtező 4. forduló, 2. mérkőzések:
* kedd: AEK Athén – VIDI FC (az első mérkőzésen: 2-1, TV: M4

Sport), Dinamo Kijev – Ajax (1-3), Dinamo Zágráb – Young Boys
(1-1)

* szerda: PAOK – Benfica (1-1), PSV Eindhoven – BATE 
Boriszov (3-2), Salzburg – Crvena zvezda (0-0)

A győztesek a Bajnokok Ligája, a vesztesek az Európa-liga cso-
portkörébe kerülnek.

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 231 pont, 2. Vettel 214, 3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)

146, 4. Bottas 144, 5. Verstappen 120, 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 118,
7. Nico Hülkenberg (német, Renault) 52, 8. Magnussen 49, 9. Fernando Alonso
(spanyol, McLaren) 44, 10. Perez 40, 11. Ocon 37, 12. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
Renault) 30, 13. Gasly 28, 14. Grosjean 27, 15. Charles Leclerc (monacói, Sauber)
13, 16. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 8, 17. Ericsson 6, 18. Lance Stroll (ka-
nadai, Williams) 4, 19. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 2

* csapatok: 1. Mercedes 375 pont, 2. Ferrari 360, 3. Red Bull 238, 4. Renault 82,
5. Force India 77, 6. Haas 76, 7. McLaren 52, 8. Toro Rosso 30, 9. Sauber 19, 10.
Williams 4

Eredményjelző
* végeredmény, Belga Nagydíj (44 kör, 308,052 km, a pontszerzők): 1. Sebastian

Vettel (német, Ferrari) 1:23.34.476 óra, 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 11.061
másodperc hátrány, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 31.372 mp h., 4. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 1:03.605 perc h., 5. Sergio Perez (mexikói, Force India)
1:11.023 p h., 6. Esteban Ocon (francia, Force India) 1:19.520 p h., 7. Romain Gros-
jean (francia, Haas) 1:25.953 p h., 8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:27.639 p h.,
9. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 1:45.892 p h., 10. Marcus Ericsson (svéd, Sa-
uber) 1 kör h.

* pole pozíció: Hamilton

Czimbalmos Ferenc Attila

A fehérvári Danko Lazovic (b3) örül, miután gólt szerzett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 4. fordulójában játszott Vidi FC – AEK
Athén mérkőzésen a Groupama Arénában 2018. augusztus 22-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

A szovátai küldöttség
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Soha nem látott bravúr kell a Vidi továbbjutásához

Szovátai és marosvásárhelyi sikerek 
a 35. Tatai Félmaratonon



Augusztus 7-én befejeződött az
egy hónapos vakáció, és újra elkez-
dődött a klubtevékenység. Kopacz
Imola pszichológus, klubunk veze-
tője üdvözölte a klubtagokat, és tá-
jékoztatott a következő időszakra
előirányzott tevékenységekről. 

Augusztus 14-én a klubtagok
számára padlizsánfesztivált szer-
veztünk, közösségformáló célzattal.

Vezetőnk röviden elmondta,
hogy a padlizsán népszerűsége
egyáltalán nem indokolatlan, hiszen
hihetetlenül hosszú azon ételek lis-
tája, amelyeket készíthetünk belőle.

A padlizsán Délkelet-Ázsiából
származik, Kínában már a Krisztus
előtti IV. században is termesztet-
ték. Nyugat-Európában a XV–XVI.
század környékén vált ismertté, Er-
délyben vinetta néven ismerjük.

A hosszú asztal szebbnél szebb
tálaktól roskadozott. Klubtagjaink
érdekesebbnél érdekesebb padli-
zsánételekkel örvendeztettek meg. 

Klubvezetőnk kérésére minden
tál gazdája bejelentette az étel
nevét, ismertette a receptet és az el-
készítés folyamatát. Ezután kóstoló,
majd a véleménynyilvánítás követ-
kezett. 

Varga Irén vegyes salátatálat ké-
szített fasírttal és rántott padlizsán-
nal, Kiss Ilona töltött padlizsánt,
Cseh Juliánna avokádókrémes pad-
lizsánt, Herman Ilonka zakuszkát,
Popescu Olga padlizsántortát, Faza-
kas Ghizela fokhagymás padlizsánt,
Kelemen Margareta hagymás pad-
lizsánt, Kovács Katalin töltött pad-
lizsánt, Bardoczi Juliánna
petrezselymes padlizsánt, Dendea
Mária tárkonyos padlizsánt, Gál
László majonézes padlizsánt, Csá-
szár Teréz gogospaprikába töltött
padlizsánt, Némety Ibolya majoné-
zes padlizsánt készített az ese-
ményre. 

Nagyon kellemes délután volt,
többen végigkóstolták a finomságo-
kat. Köszönjük klubunk vezetőjé-
nek a kitűnő szervezést! Mivel
klubtevékenységeink mindig ked-
den zajlanak, ezért a Szent István-
napi ünnepséget augusztus 21-én
tartottuk. 

Klubunk vezetője nagyon részle-
tes és tanulságos előadást tartott
Szent István életéről, a keresztény
magyar állam megteremtőjéről, a
magyar és az európai történelem ki-
emelkedő alakjáról. Az ezeréves
magyar törvénytár az általa alkotott
törvényekkel kezdődik, amelynek
létrehozásakor figyelembe vette a
sajátos magyarországi viszonyokat.
Uralkodását a Kárpát-medence egy-
ségének megteremtése, illetve a ke-
reszténység elterjesztése jellemezte.
A falvakban is fellendült a keresz-
tény hitélet, ugyanis az egyik híres
rendelete alapján tíz falunak kötele-
sek voltak egy templomot építeni.
Az általa épített apátságok, kolosto-
rok keretében indult el a latin írás-
beliség, iskolák működtek és váltak
a művelődés szellemi központjává.

Szentté avatott uralkodónk a ke-
reszténységben különleges pozíciót
foglal el, hiszen ő az egyetlen, akit a
katolikus és az ortodox egyház egya-
ránt szentként tisztel. Köszönjük az
érdekes előadást. Ezután az alkalom-
hoz illő rövid kulturális műsorral kö-
szöntöttük az ünnepet, szavalattal
Czerán Erzsébet, Szabó Mária, Varga
Irén, Dendea Mária és Császár
Teréz szórakoztatta a klubtagokat.

Új kenyér az új búzából, szalag-
díszben áll, 

Piros-fehér-zöld e szalag, s éhe-
zőkre vár. 

Éhezzük, mi szép és igaz, az em-
beri szót, 

Magyar létnek biztonságát, és a
földi jót. 

Mivé lettünk, István király, te-
kints végre ránk! 

Ugye zokogsz, fáj a szíved orszá-
god iránt! 

(Szuhanics Albert)
Az ünnepre Kiss Ilona klubtag

készítette el – immár a negyedik al-
kalommal – a nemzeti szalaggal át-
kötött kenyeret, amit klubvezetőnk
megáldott, majd egymás kezét meg-
fogva imádkoztunk és elénekeltük a
magyar és székely himnuszt. Min-
denkinek jutott egy nagy szelet a
finom kenyérből, szívet melengető,
kellemes délután volt. 

Czerán Erzsébet

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel 
telefonszámukat  és lakcímüket.  Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Eddig még nem volt alkalmam
arra, hogy élőben megfigyeljem,
miként babusgatja, ápolja, élteti fi-
ókáit a galamb. Mindezt nemrégi-
ben alaposan megfigyelhettem.
Nem egy galambdúcon vagy fán ra-
kott fészken, hanem a marosvásár-
helyi régi klinika urológiai
osztályán, a 115-ös kórterem abla-
kából. 

Az ablakok párkányán ugyanis
galambok fészkelnek, költenek.
Mindezt a beteglátogatások alkal-
mával láttam. Sajnos, a kedves fe-
leségem súlyos urológiai műtéten
esett át. A kórteremben minden a
legnagyobb rendben, de a kinti ál-
lapot siralmas. Emiatt nem lehet
szellőztetni. A hat éve félbehagyott
javítási munkálatokkor ottmaradt
állványok tele ürülékkel. 

Bodolai Gyöngyi szerkesztő írá-
sában Nehéz az építkezés újrakez-
dése címmel bőven beszámol az
áldatlan állapotokról. Írja, hogy a
megyei tanács számára első helyen
a repülőtér állt, ezentúl az egészség-
ügyre összpontosítanak, ígéri a me-
gyei tanács. 

A jól képzett személyzet megér-
demli, hogy megteremtsék a felté-
teleket az orvosi tevékenységekhez
– írja többek között. 

A megyei tanács először az
egészségünk érdekében cseleked-
jen, mert a legfontosabb az egész-
ség. Lehet repülőtér, motosport-
pálya, műkorcsolyapálya meg mi-
egymás, ezek mind fontosak, de a
legfontosabb, ismétlem, az egészség! 

Török Sándor, 
Marosvásárhely 
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Állati, azaz nagyszerű, óriási küldetés

S.O.S., urológia! 

Fotó: Popescu Ilona 

Vakáció után a marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

„Erős várunk ne-
künk az Isten…”,
„Ha Isten velünk, ki-
csoda ellenünk?” ol-
vashatjuk a
vámosgálfalvi refor-
mátus templom szé-
kely kapuján, majd
bent a templomban
Luther Márton kije-
lentését és a bibliai
idézetet, amit Bethlen
Gábor fejedelmünk
halálakor úgy vetett
papírra bátorításként,
hogy beszélni már
nem tudott. 

A Vámosgálfalvi
Református Egyház-
község által szerve-
zett Állati küldetés
című vakációs biblia-
hét (2018. aug. 6-12.) is ezeknek az idézeteknek az
igazságát erősítette meg bennünk. „Légy erős és
bátor…” csendült fel az Állati küldetés című ének az
azonos című rajzfilmsorozat főcímdalának dallamára.
„Csak bízz Istenben mindig, és kérd, Ő megsegít!…”

Egyik osztálytársam hívott meg fuvolázni a biblia-
hétre, és bevallom, meglepődtem, hogy milyen krea-
tív, tetterős csapat fogadott. Ezúton is szeretném
megköszönni, hogy csapattaggá válhattam. Úgy gon-
dolom, hogy ha olyan szervezők, felnőttek kerülnek
egy-egy közösség élére, akik lelkesen, nagy hittel
végzik a munkájukat, akkor oda tudunk figyelni Y ge-
nerációként is arra, ami igazán fontos. Még a tele-
fonnyomogatás sem kísért.

Érdekes, élvezetes feldolgozásban tárult fel a tör-
ténetek lényege: bábszínház, jól megtervezett csapat-

játékok, kézimunka-foglalkozások. És természetesen,
ami engem még inkább érintett, az énekek feldolgo-
zása. Szabó Gyula kántor bácsi magával tudja ragadni
az ifjúságot, akárcsak Szabó István János tiszteletes
úr. Szép élmény volt a hangszeresekkel egymásra
hangolódni, együtt játszani a sokatmondó énekeket,
majd megtekinteni a Bodor Péter által épített orgonát. 

Szerintem a vakációs bibliahetek útravalóul szol-
gálhatnak az egész tanévre, ha jól odafigyelünk, egész
életünkre. És az a magyar templom, ahova még a pol-
gármester is eljár, és a gyermekek előadása után kezet
fog az ifjúsággal, nem fog elnéptelenedni. Köszönöm,
hogy ott lehettem.

Fábián Anna, 
a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum diákja

Változat egy témára
Évekkel ezelőtt kanálisjavítási munkálat volt az

1848. sétány 21. szám előtti szakaszon. Ennek követ-
keztében egy pár négyzetméteres aszfaltfolt került a
járdára, aminek a közepe idővel besüllyedt, sarkai
pedig 8-10 cm magasságra kiemelkedtek. Ezen a for-
galmas járdaszakaszon naponta tucatnyi ember botlik
meg – néhányan el is esnek – az aszfaltsarkokban.
Egyelőre nem hallottam töréses balesetről, de feltét-
lenül meg kell ezt várni? Néhány percnyi munkával
megoldható volna a helyzet, de valahová, valakihez
írásos, regisztrált kérvényt kellene benyújtani. Hon-

nan is tudhatnák az autóval közlekedő, járdaügyekért
felelős urak, hogy az elvégzett munka nyomán bal-
esetveszélyes járdaszakaszokat létesítettek?! Ez az ott
botorkáló nyugdíjasok, sétáló kismamák és más alsó-
rendű gyalogosok gondja-baja! 

Nos, rajtam ne múljon, ha írásos bejelentés kellett,
ezennel megtettem. Nem tudom, kinek kellett volna
címeznem, de remélem, figyelemfelkeltő felhívásom
eljut az illetékesekig, és intézkednek, mielőtt nagyobb
bajok nem történnek az említett helyszínen. 

Kiss Katalin marosvásárhelyi nyugdíjas



Nemzetközi borlovagrend-ta-
lálkozót tartottak augusztus
első hétvégéjén Dicsőszent-
mártonban, a Szent Márton
Borlovagrend szervezésében.
A közös programok  mellett a
borászathoz kötődő hagyo-
mányokról hangzott el elő-
adás, Szászcsáváson és
Egrestőn pedig a karikás és a
kordonos szőlőművelést te-
kintették meg.

Az eseményen a budapesti Pro-
montórium Borlovagrendet  Szűcs
Zoltán és két tagtársa, az Eger mel-
letti Bogácson működő Szent Már-
ton Borlovagrendet egy borász
házaspár képviselte, a vajdasági
Horgosról a Szent Orbán Borlovag-
rend volt a legnépesebb, a Küküllő-
menti Borlovagrend tagjaival pedig
Balavásáron találkoztak. 

A résztvevők szombaton díszru-
hában vonultak fel a város központ-
jában, megtekintették a Magyar
Kulturális Központot és múzeumot,
majd a rendezvény a Három Fenyő
vendéglőben folytatódott, ahol be-
mutatták a küküllőmenti borokat, és
sor került a Borászattal és szőlőter-
mesztéssel kapcsolatos néphagyo-
mányok és sajátos munkálatok a
küküllőmenti borvidéken című elő-
adásra, melyben Gagyi Zoltán tanár
a küküllőmenti borászat múltját és
jelenét ismertette. 

Amint előadásában elhangzott, a
Kis-Küküllő felső szakasza a hegy-
vidéki hidegebb időjárás miatt sző-
lőtermesztésre alkalmatlan, de
annál alkalmasabb erre a kb. száz
kilométernyi alsó szakasz, ezt bizo-
nyítják az írott feljegyzések is. Hon-
terus János 1566-ban készített
térképén Weinlandnak, vagyis bor-
vidéknek nevezte ezt a területet. A
bonyhai Bethlen család ősi címeré-
nek két alsó sarkán megtalálható
szőlőfürt, valamint Kis-Küküllő
vármegye, Vámosgálfalva, Héder-
fája, Zsidve települések címere is
ezt tanúsítja. A festett templomka-
zetták, karzatok, úrvacsorai ötvös-
munkák és hímzések motívumaiban
egyaránt fellelhető a szőlőfürt. A
19. század közepén Erdély fonto-
sabb szőlőbirtokainak tulajdonosai
Bethlen Farkas és Brukenthal Ká-
roly örökösei voltak. Az előbbi
bonyhai, illetve küküllővári birto-
kain alakított ki egy-egy, összesen
150 holdnyi összterületű kiváló sző-
lészetet. A küküllőmenti borvidékre

a helyi jellegzetességek a jellem-
zők. Míg a többségében katolikus
felekezetűek által lakott vidékeken
a borászattal és szőlőtermesztéssel
kapcsolatos munkálatok kezdete va-
lamely szenthez kötődött, a protes-
táns többségű Küküllőmentén a
munkálatok megkezdését az időjá-
rás határozta meg, ritkábbak a rög-
zített dátumhoz kötődő munkák –
hangzott el a vetített képes előadás
során.  
Augusztustól őrködnek 
a vincellérek 

Magyarkirályfalván a vincellérek
megbízatása augusztus 20-tól októ-
ber 20-ig tartott. A Küküllőmentén
augusztus 10-től jártak „cson-
kázni”, hogy  legyen ideje kiérni a
magfának. A szőlőéréssel egyidejű-
leg a termés megfelelő őrzéséről is
kellett gondoskodjanak, így augusz-
tusban került sor a csőszök, vagy
ahogy a helyiek nevezték, a szőlő-
pásztor vagy vincellér szerződteté-
sére. A lágyszemre kapálás és
gereblyézés után a gazdák átadták
szőlősüket  a vincellérnek, és csak
meghatározott napokon mehettek ki
a saját szőlősbe gyümölcsért, akkor
is csak a kijelölt  helyen. Ha ott járt
a gazda, újra el kellett gereblyézze
a földet, csak úgy hagyhatta el a te-
rületet. Általában a vincellér lele-
ményességére hagyatkoztak, hogy
miként adta a falu tudomására a
szőlőkapu lezárását. A szőlőpászto-
rok  kinevezésekor elsősorban a be-
csület, a bizalom, az előző években
végzett munka volt a meghatározó,
ezért a csőszök a közösség megbe-
csült idősebb tagjai közül kerültek
ki, a végzett munkájukért pedig ter-
ményben fizettek. Magyarkirályfal-

ván a vincellérek a szolgálati idejük
alatt nem hordhattak csak egy láb-
belit, a felgereblyézett szőlős föld-
jén csak az az egy lábnyom volt
hivatalos – hangzott el az értekezés
során.

A dicsői házigazdák városnéző
körútra is elkísérték a vendégeket,
és bemutatták a nevezetesebb épü-
leteket, a szőkefalvi Diakonissza
Fodor ház „filegóriájában” folytató-
dott az ismerkedés, majd  jókedv-
vel, énekszóval zárult a vacsora.

Tapasztalatcserére Szászcsává-
son került sor, ahol Gólya János ka-
rikás művelésű szőlősét tekintették
meg, Vass Sándor portáján is szívé-
lyes fogadtatásban részesültek. Ezt
követte az egrestői Farkas Károly
kordonos szőlőművelésének a meg-
tekintése. Kőrispatakra  falunapon
érkeztek, az úti cél a szalmakalap-
múzeum volt, a készítés technoló-
giáját követhették,  és
megtekintették a kőgyűjteményt  és
az „időjárást jelző követ” is. A di-
csőszentmártoni dr. Kakassy Sán-
dor népművészeti múzeumban
Incze Csaba, a  Kis-Küküllő Alapít-
vány elnöke ismertette a zsinagóga
történetét, amelynek épületében a
múzeum mellett a Magyar Kulturá-
lis Központ működik. 

Amint Orbók Ferenc, a Szent
Márton Borlovagrend nagymestere
kifejtette, tanulságos volt a találko-
zás, jövőre megismétlik, azonban
hosszabb találkozókat kellene ter-
vezni, hogy minél több településre
tudjanak ellátogatni. A hasonló ta-
lálkozók célja a tapasztalatcsere,
valamint  a Küküllőmente és nem
utolsósorban Erdély borászatának
bemutatása és népszerűsítése. 

Szer Pálosy Piroska
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Nemzetközi borlovagrend-találkozó Dicsőszentmártonban
Hagyományos szőlőművelés a Küküllőmentén

Kordonos szőlőművelés egy vámosgálfalvi szőlősben – archív (Fotó: Nagy Tibor)

Fotó: Hidi Levente

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)

CUKRÁSZLABORBA ÜGYES KEZŰ SZEMÉLYEKET alkal-
mazunk. Tel. 0745-668-883. (9740-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VIL-
LANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET. Amit aján-
lunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek
elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. E-
mail-cím: office@consuselectric.ro (62548-I)

MŰSZAKI KARBANTARTÓKAT és VILLANYSZERELŐKET
alkalmazunk belföldi és külföldi munkákra, hosszú távra. Pályakez-
dők is jelentkezhetnek. Fényképes önéletrajzát kérjük e-mailben a
je@telog.hu címre elküldeni. (62597-I)  

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG ÜGYNÖKÖT alkalmaz. Tel. 0733-008-775.
(20435)

KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kez-
déssel. Kezdő havi fizetés 1800 euró, szállás biztosítva München-
ben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20435)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészí-
tést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bon-
tást is. Tel. 0747-634-747. (10069-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI
MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a lucian.radu@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-333-573-as telefonszámon
vagy a Parcul Industrial Mureş – Vidrasău nr. 1/G címen. (20438)

FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG munkatársakat keres a következő
szakmákba: LAKATOS, HEGESZTŐ, CSISZOLÓ, SZAKKÉP-
ZETLEN MUNKÁS. Ajánlunk versenyképes fizetést, étkezési 
jegyeket, szállítást stb. Tel. 0744-394-486. (20440-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT, GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk),
valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es
faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon
lehet. (62606-I) 

FELVESZÜNK B kategóriás jogosítványú SOFŐRT ÁRUKI-
HORDÁSRA a megye területén Marosvásárhelyről és a környéké-
ről. Felveszünk RAKODÓMUNKÁSOKAT. Tel. 0752-214-442.
(20441-I)

ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT, ÁCSOT, KŐMŰVEST, VA-
SAST építkezéshez. Tel. 0744-573-251. (62618-I)

MAGÁNCÉG D, D1 kategóriával rendelkező SOFŐRÖKET al-
kalmaz, akár nyugdíjasokat is, 4 órával. Részletek a 0740-841-422-
es telefonszámon. (1867)

NÉMETORSZÁGI ÉS HOLLANDIAI GYÁRI és RAKTÁRI
MUNKÁK. Órabér 10,40 euró. Azonnali indulás. Tel. 0740-881-
428, 0753-837-335. (1873)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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.)



FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2018. augusztus 24-én kelt
395. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, 
soros ülésének összehívásáról 

2018. augusztus 30-án 13.00 órára 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. tör-
vény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és a 106. cikkely (1) bekezdése előírásainak alapján

elrendeli:
Egyetlen szakasz: a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. augusztus 30-án 13.00 órára
a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő 

napirenddel:
1. Határozattervezet Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. jövedelmi és kiadási költségvetésének a ki-
igazításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti, Maros megye köztulajdonához tartozó in-
gatlan egyik helyiségének ingyenes használatba adásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet egy Maros megye köztulajdonába és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az ügyintézésébe
tartozó terület ingyenes használatba adására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet az S.C.Compania Aquaserv S.A.-nak koncesszióba adott javak Maros megye köztulajdonából
a magántulajdonába való átutalásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonát képező és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóságnak az ügyintézésében levő, Szászrégen, Vár utca 12. sz. alatti ingatlan keretében a „Konyha és
ebédlő építése és az épület bővítése” elnevezésű beruházásnak a kivitelezésére vonatkozó egyezményről;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet egy Gernyeszeg területén található, Maros megye köztulajdonának részét képező és a
Maros Megyei Tanács ügykezelésében levő ingatlant érintő egyes intézkedésekről; 
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet egy ingatlannak a beszerzéséről Nyárádszentlászló területén azzal a céllal, hogy a népi
hagyományok és kultúra megőrzésének központját alakítsák ki benne;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet egy ingatlannak a beszerzéséről Mikháza területén interdiszciplináris központ létesítése
érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező és a Marosvásárhelyi Sürgősségi Megyei
Klinikai Kórház ügykezelésében levő, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlan keretében található, „Lé-
tező helikopter-leszálló engedélyezése” munkálat kivitelezésének a jóváhagyásáról a megyei közhatóság ré-
széről;
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács alelnöke
11. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 50.
sz. alatti PUZ – Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház környékének a fejlesztése elnevezésű projekt jóváha-
gyásáról; 
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács alelnöke 
12. Határozattervezet a kulturális intézmények egyes díjainak és illetékeinek a jóváhagyásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet egy határidőnek az elhalasztásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Romániai Kis- és Közepes Vállalkozások Nemzeti Tanácsa kö-
zötti együttműködésnek a jóváhagyásáról, a POCU 2014–2020-ból finanszírozott „SME Academy” ID 117398 pá-
lyázat kivitelezése érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 23/2018. 02. 15. sz. határozata 1. és 2. mellékleteinek a módo-
sításáról, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak a megyei érdekeltségű kulturális és társadalmi tevékenységek szer-
vezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételére vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér fejlesztési módjának a kiválasztásáról a repü-
lőtér fejlesztési tervének előmegvalósíthatósági tanulmányára, valamint a Románia Szállítási Mestertervébe fog-
lalt beruházásokra vonatkozó tanulmányban javasolt fejlesztési lehetőségek sorából;
Indítványozó: Ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács alelnöke
17. Határozattervezet a város- és területrendezési műszaki bizottság szervezési és működési szabályzatának a
módosításáról és a bizottság összetételének az aktualizálásáról;
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács alelnöke
18. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakapparátusa szervezési
felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezési és működési szabályzatának módosításáról, illetve az
intézmény által biztosított szociális szolgáltatások módosításának a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
19. Határozattervezet a Maros Megyei Múzeum szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására
vonatkozó, utólag módosított és kiegészített, 138/2014. 09. 11. sz. megyei tanácsi határozat módosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
20. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház keretében megüresedett
részlegvezető/laboratóriumvezető tisztségek betöltése érdekében szervezendő versenyvizsga írásbeli, klinikai
vagy gyakorlati próbáinak, illetve a vizsgáztató bizottság összetételének a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
21. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei közszállítási szolgáltatásokhoz szük-
séges útvonalengedélyek odaítéléséről;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
22. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc Törvényességét véleményezte
ELNÖK Paul Cosma

JEGYZŐ
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

HOSSZÚ TÁVRA kiadó teljesen be-
bútorozott, felszerelt tömbházlakás
az 1918. December 1. úton, 150-es
tömbház, II. emelet. Tel. 0731-526-
690. (9766-I)

ELADÓ kertes családi ház Nyárád-
szeredában csendes környezetben.
Tel. 0365/736-081. (9979-I)

ELADÓ 2 szobás, földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utcában. Tel. 0748-151-982.
(10085)

KIADÓ szoba egy diáklány részére a
régi Tudorban. Tel. 0772-166-119,
0365/431-756. (10044-I)

KIADÓ szobák a Bolyai környékén, a
Retyezát utca 9. szám alatt. Bér: 600
lej. Tel. 0743-085-185, 0722-728-117,
0728-444-137. (10101-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1845-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-873-628.
(9988)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(9988)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(9988)

KIADÓ két szoba központi zónában.
Tel. 0745-388-286. (sz-I)

KIADÓ Marosvásárhelyen egy szoba
egyetemistáknak. Tel. 0365/420-898.
(1872-I)

ELADÓ háromszobás lakás harmadik
emeleten, a Rozmaring  utcában,
garázzsal. Tel. 0742-802-545. (1879)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465. (1877)

ELADÓ kemény tűzifa, házhoz
szállítom. Tel. 0740-570-753. (1877)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Maki Dezső névre
szóló ingyenes buszbérletemet.
Semmisnek nyilvánítom. (1878-I)

ELVESZTETTEM Nagy Dina névre
szóló ingyenes buszbérletemet.
Semmisnek nyilvánítom. (1883-I)

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) 

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (9769) 

FUVART, bútorhordást vállalunk 
személyzettel. Tel. 0749-543-104.
(1778-I)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserép-
forgatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogos-
munkát, kisebb külső-belső javításo-
kat stb. 14% kedvezménnyel. Tel.
0742-778-207, Misi. (10059-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011.
(10000-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEKET javítok.
Tel. 0755-825-502. (10070)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel
gondolunk drága Édesapánkra,
az ákosfalvi VARGA JENŐ 
CSABÁRA halálának 23. évfordu-
lóján. Nyugodjon békességben!
Emlékét szívükben őrzik lányai:
Ildikó és Tünde, valamint azok
családja. (1882-I)

Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk 2010. augusztus 28-
ára, amikor eltávozott szerettei
köréből az ákosfalvi születésű id.
HARKÓ FERENC életének 70.
évében. Halálának ma van a 8.
évfordulója. Emlékét őrzi bána-
tos felesége, leánya, fia és azok
családja, unokái: Izabella és
Hunor. Gondoljanak rá kegyelet-
tel mindazok, akik ismerték  és
szerették. (1872-I) 

ELHALÁLOZÁS

Szomorú, megtört szívvel tudat-
juk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, gyermek,
testvér, anyós és sógornő, 

SUBA KLÁRA 
tanárnő 

volt székelykáli iskolaigazgató 
73 éves korában augusztus 18-
án hosszas betegség után meg-
pihent. Drága halottunk hamvait
augusztus 29-én, szerdán 13 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi  református sír-
kertben, a református egyház
szertartása szerint. 
Jóságának és önzetlen szereteté-
nek emléke szívünkben tovább
él. Nyugodjon békében! Pihe-
nése legyen csendes! 

A gyászoló család. (10066-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett nagybá-
csi, sógor, unokatestvér, rokon,
szomszéd és jó barát, 

JENEY JÓZSEF 
közgazdász, 

a Marosvásárhelyi 
Tervezőintézet volt főkönyvelője 
életének 77. évében augusztus
24-én méltósággal visszaadta lel-
két az Úrnak. Drága halottunk te-
metése 2018. augusztus 29-én,
szerdán 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református sírkertben,
a református egyház szertartása
szerint. Önzetlen szeretetének és
végtelen jóságának emléke szí-
vünkben örökké élni fog. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (1868-I)

Szomorú szívvel búcsúzom 
JENEY JÓZSEFTŐL 

aki szüleim elhalálozása után
gondoskodó szeretetével, jósá-
gával az igazi édesapát jelentette
életemben. 
Emlékét szívemben örökre meg-
őrzöm. 

Sándor Gyöngyi.
„Az Úr adta, az Úr vette el, áldott
legyen az Úr neve!” (Jób 1,21)
(1868-I)

Megrendülten és fájó szívvel bú-
csúzunk a váratlanul elhunyt
drága jó barátunktól, a nagyon
tisztelt 

JENEY JÓZSEF 
közgazdásztól, 

a Marosvásárhelyi Tervezőintézet
volt főkönyvelőjétől. 

Emléke, amely örökké élni fog
fájó szívünkben, legyen áldott és
nyugalma csendes! 
Gyéresi Lajos, Erzsike, Mónika
és Józsika. (1874-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, testvér, rokon, jó
barát, 

SZÁNTÓ JÁNOS 
(Jancsi) 

életének 76. évében 2018. au-
gusztus 25-én csendesen megpi-
hent. 
Temetése 2018. augusztus 29-én,
szerdán 13 órakor lesz a katoli-
kus temető felső kápolnájából,
református szertartás szerint. Jó-
ságának és önzetlen szereteté-
nek emléke szívünkben tovább
él. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (1876-I) 

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

BARTHA IRÉN 
szül. Seres 

életének 81. évében hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. A virrasztás augusztus
29-én 19–21 óra között lesz a Vili
temetkezési cégnél. Utolsó útjára
augusztus 30-án 11 órakor kísér-
jük a Jeddi úti temetőben, unitá-
rius szertartás szerint. 
Búcsúznak gyászoló szerettei.
(sz-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, déd-
nagyapa, 

POGĂCEAN ALEXANDRU 
a volt OJT dolgozója 

augusztus 27-én, életének 89.
évében csendesen megpihent. A
virrasztás augusztus 28-án 19
órakor lesz a Vili temetkezési
cégnél. Utolsó útjára augusztus
29-én 13 órakor kísérjük a szent-
györgyi temetőből. 

Gyászoló családja. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Marosvásárhelyi Tervezőin-
tézet munkaközössége őszinte
részvétét és együttérzését fejezi
ki a gyászoló családnak
kollégánk, JENEY JÓZSEF
nyugalmazott főkönyvelő
elhunyta miatt. Isten nyugtassa
békében! (62620)

Megrendülten értesültünk
JENEY JÓZSEF volt
osztálytársunk haláláról.
Szerény mosolyú, szeretetre
méltó, őszinte, segítőkész,
baráti hozzáállású ember volt.
Emléke örökre megmarad
emlékezetünkben. Mély
együttérzésünket fejezzük ki
gyászoló szeretteinek. Az
Unirea líceumban 1960-ban
végzett osztálytársai. Isten
nyugtassa békében! (1881-I)

A Jóisten vigasztaló erejét
kívánjuk Forró Endrének és
szeretteinek NŐVÉRE elhunyta
miatti gyászukban. Barátaik:
Gyula, Zoli, Juli és Alpár
családjukkal. (1884-I)

Soha el nem múló fájdalommal emlé-
kezünk a mezőbándi HATHÁZI 
BÉLÁRA, akinek augusztus 28-án
van halálának 20. évfordulója. 
Emlékét örökké őrzi bánatos fele-
sége, lányai, vejei, unokái, déduno-
kái. 
Nyugodj békében, drága jó édes-
apánk! (sz-I)
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A haditengerészet fúvószenekara 
először Marosvásárhelyen! 

Augusztus 29-én első alkalom-
mal lép fel Marosvásárhelyen a
haditengerészet fúvószenekara.
A neves együttes, amelyet buka-
resti, konstancai és jászvásári ka-
tonai zenei intézetekben tanult
30 zenész alkot, belföldön és kül-
földön egyaránt megbecsülésnek
örvend. Az országban a fúvósze-
nekar az összes olyan rangos ren-
dezvényen jelen van, amelyen
romániai és külföldi hivatalossá-
gok vesznek részt. Marosvásár-
helyen a haditengerészet
fúvószenekara először augusztus
29-én koncertezik, a várban, 18
órától!

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvény.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. 
a következő állásokat hirdeti meg:

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe
Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség 
– szakmai gyakorlat
B. Autószerelő
Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat
C. Autóvillamossági szakember
Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett tanulmányokat, képzettséget igazoló
iratokról készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bega
utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
taxisofőröKet

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány

vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány, leg-
alább 21 éves életkor és hajlandóság a taxisofőri tanúsítvány meg-
szerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költségén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló, a taxisofőri tanúsítványról
készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén
– Marosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyúj-
tani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelé-
sére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 


