2018. augusztus 14., kedd
LXX. évfolyam
184. (19969.) sz.
Ára: 2 lej
(előfizetőknek 1,13 lej)

Tudományos időutazás

6R – a régészet napja

Felhívjuk tisztelt
olvasóink figyelmét,
hogy augusztus 15-e, Nagyboldogasszony napja hivatalos
munkaszüneti nap lévén,
a Népújság szerdai száma
nem jelenik meg.
Legközelebbi lapszámunk
augusztus 16-án, csütörtökön
olvasható.

Több mint harminc
tüntető tett panaszt
a katonai
ügyészségen
Hétfő délelőttig több mint harminc tüntető tett panaszt a katonai ügyészségen, arra hivatkozva, hogy a román
diaszpóra pénteki kormányellenes
megmozdulásán a csendőrség indokolatlanul bántalmazta őket, egészségüket veszélyeztette – közölte hétfőn
Ionel Corbu katonai ügyész.

Szerényebben ugyan, de minőségét megőrizve, amolyan családias hangulatú rendezvény volt szombaton Mikházán a 6R
nevű régészeti nap. A korábbiaktól eltérően, amikor a zilahi
és a gyulafehérvári római hagyományőrző alakulatok valóságos forrongó hangulatot teremtettek a Csűrszínház mögött
felállított szimbolikus arénában, a 2000 évvel ezelőtti kor és
a reneszánsz időszak légkörének bemutatása az idén visszafogottabbra sikerült.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Ma is érvényes jelmondat
Kétségtelenül ma is érvényes a római uralkodó osztály jelmondata,
amely így hangzott: „Panem et circenses”, azaz kenyeret és cirkuszt a
népnek, amellyel hosszú időn át sikeresen szerezte meg alattvalói széles
tömegeinek szimpátiáját és támogatását. Ma sincs ez másként, elég csak
körülnéznünk a nagyvilágban. Az ókoriak azonban egy egész „iparágat”
fejlesztettek ki mindezek köré. Ma is látható nyomai az arénák, amelyek
közül a legismertebb a római Colosseum, de az óriási birodalom majdnem
(Folytatás a 7. oldalon)

Mózes Edith

____________3.
Megy a gőzös
Szovátáról
Vármezőre

Igen népszerű a környékre látogató
turisták körében a Szováta és Vármező között közlekedő nosztalgiavonat. Amikor a napokban a vármezői
megállóban bevártuk, mind a három
vagonja zsúfolásig tele volt kirándulókkal.

____________6.

Ki az áruló?

Megint nagy vihart kavart a marosvásárhelyi magyarság számára fontos hír, hogy csütörtökön megszületett a római katolikus
iskola ideiglenes működési engedélyét kibocsátó minisztériumi
rendelet; az oktatási tárca jogi személyiséggel látta el az intézményt, így már idén szeptembertől beindulhat a tanítás az új intézményben. A rendelet jóváhagyott minden olyan oktatási szintet
és szakot, amellyel az előző iskola működött, és rögzíti, hogy az
új iskolát Marosvásárhely önkormányzatának alanyi jogon be
kell illesztenie az iskolahálózatba.
Várható volt, hogy nem mindenki örül a hírnek. Voltak, akik
aggódtak: a főtanfelügyelő például azért, hogy nem lesz elég
diák. Mások dühöngtek. Az egyik ellenzéki párt képviselője, aki
mindig is a legádázabb ellenzője volt az iskolának, bejelentette:
a közigazgatási bíróságon támadja meg a rendeletet, amely szerinte alkotmányellenes, sérti a hatalmi ágak szétválasztásának
elvét, a helyi autonómia és a decentralizáció, illetve a diszkriminációmentesség, az állampolgárok egyenjogúságának elvét. Meg
még ki tudja, mit...
Közben folyamatosan hergeli a románokat, hogy, bár a többségi nemzethez tartoznak, nekik be kell tartaniuk a törvényt (!),
míg a magyarok egy „diszkriminatív törvényértelmezéssel”,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 18 perckor,
lenyugszik
20 óra 34 perckor.
Az év 226. napja,
hátravan 139 nap.

Ma MARCELL,
holnap MÁRIA napja.
MÁRIA: a héber Mirjam
görög és latin bibliafordításokban módosult alakja. Jelentése
ismeretlen.

IDŐJÁRÁS
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BNR – 2018. augusztus 13.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 320C
min. 160C

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6607
4,0937
1,4370

158,3943

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

Megyei hírek

Szent István napi ünnepség

Az új kenyér ünnepét Marosvásárhelyen, a Színház téren
tartják meg augusztus 20-án 19 órakor az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete szervezésében.
Ünnepi beszédet mond Oláh Dénes katolikus főesperes.
Fellép a Csillagfény néptáncegyüttes, Nemes Tibor, a mezőcsávási fúvószenekar, a nagyernyei férfikórus. Műsorvezető: Kányádi Orsolya. Az új kenyeret Oláh Dénes
katolikus főesperes, Jakab István református esperes,
Kecskés Csaba unitárius esperes és Papp Noémi evangélikus lelkész áldja meg. A rendezvény alatt a résztvevők
megtekinthetik Szabó Albert képzőművész alkotásait, a
Szent Korona és a koronázási ékszerek mását. Az ünnepi
óriáskenyerek az Eldi pékség jóvoltából készülnek.

Kelendő a kibédi hagyma

Bőséges volt az idei hagymatermés Kibéden, így
a Kis-Küküllő felső folyásánál fekvő község főútja mentén ismét válogathat az átutazó a
kapuk előtti állványokra felaggatott koszorúk
között.

Gligor Róbert László

Szinte minden második-harmadik porta előtt állványokról vagy kisasztalokról kínálják a portékát a helyiek: nyilván, a legkeresettebb a piros hagyma (a magyarországi
szójárásban lilahagyma), de néhol sárgát is találunk. Az
árak a tavalyihoz hasonlóak, a kisebb koszorúért 10, a nagyobbakért (1,5 kg) 15 lejt kérnek, a fel nem font hagyma
kilogrammját csak 5 lejben mérik. Fokhagymát is kínálnak
10-15 lejes koszorúkban, viszont kilogrammját már 20 lejért adják.
Mivel a helyiek portékája főleg a Székelyföld belsejébe,
a Sóvidékre és a közeli Szovátára utazó magyarországi turisták körében kelendő, nemcsak hagyma kerül az asztalkákra: a szalonna, friss sajt mellé más zöldség is kell, így
paradicsomot is lehet helyben vásárolni 6 lejért, uborkát 2
lejért. Az „édesszájúaknak” áfonyalekvárt is kínálnak, egy
kis befőttesüvegért 15 lejt kell kivenni a zsebből, ugyanennyiért egy fél liter áfonyaszörpöt is lehet kapni, a „kilós”
mézért 30 lejt kérnek, és ugyanennyiért már áfonyával vegyített pálinkához is hozzá lehet jutni, s ha a vevő megbízhatóbbnak tűnik, néhány halk szó és 40 lej fejében
szilvapálinka is kerül. A nyári alma és néhány dísztök már
csak ráadásnak tűnik ahhoz képest, hogy a falu felső végében egy férfi a kevéske hagymája mellett a padlásokról,

csűrökből előkerült poros fatárgyakat kínál eladásra: héhelt,
gerebent, fonókereket és ráf nélküli fa szekérkereket is
(amint kiderül, egyik élelmesebb családtag a fémpántokat
már jóval előbb leszedte róluk, és az ócskavasasnál értékesítette). Néhány perc után kiböki, hogy neki nem érdeklődőre, hanem vásárlóra van szüksége, majd csalódottan
veszi tudomásul, hogy nem anyaországi turistával van
dolga, így nem is próbálkozik többé ránk sózni valamit.
Az az idegen cigányasszony sem jár nagyobb sikerrel, aki
műanyag, kézzel fonott lábtörlőt próbál eladni a helyi háziasszonyoknak és az útszéli bámészkodóknak, alkudozóknak.
A hagymatermés igen jó lett az idén, mindenkinek van
eladó portékája, az előző évekhez képest is többen ülnek
ki a kapu elé, s miközben a vásárlókat várják, a hagymát
takarítják és koszorúkba fonják. Ezt több háziasszony is
megerősítette, hozzátéve, hogy főleg hétvégén van nagyobb
forgalmuk, amikor az átutazó turisták közül sokan megállnak, de azért hétköznap sem ülnek hiába a kapuban. Kérdésünkre kiderült: mostanában nem zaklatja őket a
rendőrség – rögtön hozzá is teszik: „amíg nem történik
semmi”. Ugyanis néhány évvel ezelőtt a vidéki rendőrség
abba kötött bele, hogy a helyiek a kapu előtt árulnak, a vásárló turisták leparkoló autói miatt pedig balesetveszély áll
fenn. Amikor a község elöljárója szót emelt a lakosság zaklatása ellen, akkor már azt kezdték firtatni a hatóságiak,
hogy van-e engedélyük a kibédieknek a termékeik árusítására. Aztán kiderült, hogy az őstermelői engedély birtokában otthon is eladható a saját termék, s mivel a turisták
autói sem okoztak balesetet, a mesterségesen keltett hisztéria is elcsendesedett.

TIFF-karaván az AWAKE fesztiválon

A gernyeszegi Teleki-kastélyparkban augusztus 17–19. között szervezett AWAKE-fesztivál keretében a TIFF-es filmek válogatásából rövid- és játékfilmeket nézhet meg a
közönség. Pénteken 20.30 órakor a România neîmblânzită
című filmet, 22.30 órától a Soldaţii. Poveste din Ferentari,
szombaton 20.15 órától rövidfilmeket, míg 22.30 órától az
Una mujer fantástica című Oscar-díjas filmet vetítik. Vasárnap 20.15 órától rövidfilmeket, 22.45 órától a Hawaiit tüzték
műsorra.

Piknik a Somostetőn

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen
augusztus 21-én pikniket szervez a Somostetőn az egyesületi tagok számára. A résztvevők az állatkertbe is ellátogatnak, ahol az állatkerti lakók életéről, szokásairól zajlik
majd vetélkedő. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület Maros megyei fiókjának marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

Jogi tanácsadás

Augusztus 22-én, jövő szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a
II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos iratokat.

Balesetek

Augusztus 12-én két balesetet jegyzett a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség. Egyik Marosvásárhelyen a Călăraşilor utcában történt, ahol egy 26 éves motorkerékpáros hirtelen
fékezéssel
próbált
meg
elkerülni
egy
személygépkocsival való ütközést. A gyors fékezés miatt
a motorbicikli felborult, a biciklis könnyebb sérüléseket
szenvedett. Segesváron ugyanaznap a Jegenyefa utcában
egy személygépkocsi, melyet egy 33 éves férfi vezetett, ütközött egy szabályosan közlekedő másik személygépkocsival, melyet egy 29 éves fehéregyházi nő vezetett. A férfi
esetében az etiloteszt 1,08 mg/l koncentrációt mutatott ki,
s az alkoholos befolyásoltság alatti vezetésért bűnügyi
dossziét állítottak össze.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A hagyma mellett zöldséget, mézet, lekvárt is kínálnak az átutazóknak

RENDEZVÉNYEK

Községi napok Ákosfalván

Augusztus 17–19. között zajlanak az Ákosfalvi Községi
Napok. Pénteken 18 órától kerül sor a polgármesteri hivatal előtti téren a rendezvénysorozat hivatalos megnyitójára, amely alkalommal köszöntik az 50. házassági
évfordulót ünneplő párokat is. A megnyitót a Varázspatkó
Lovarda lovas felvonulása, valamint a magyarországi
Vajai Crystal mazsorettcsoport előadása teszi ünnepélyesebbé. A Bekecs néptáncegyüttes Ember az embertelenségben című előadását koncertek követik, szombaton 10
órától felavatják a székelyvajai ifjúsági házat és a multifunkcionális műgyepes sportpályát, majd a térség önkéntes tűzoltóinak bemutatója, kulturális műsorok
szórakoztatják az egybegyűlteket. Vasárnap délelőtt
sportrendezvényeket, 14 órától autós ügyességi versenyt

Fotó: Gligor Róbert László

szerveznek, este pedig a Marosszék szépe szépségversenyt. Mindvégig könnyűzene-együttesek szórakoztatják
az ünneplőket. A háromnapos rendezvénysorozat éjfélkor
tűzijátékkal zárul.

Madaras Gábor-emlékest

Az erdélyi magyar nóta nagymesterének, Madaras Gábor
születésének 100. évfordulója alkalmából a Marosvásárhelyi Rádió Szól a nóta rovata emlékműsort szervez augusztus 15-én, szerdán 18 órától a rádió stúdiótermében.
Fellépnek: Jakab Attila és népi zenekara, illetve Buta
Árpád Attila, Demeter Ágnes és Ábrám Tibor.

Vakációs bibliahét

Vakációs bibliahétre várják a gyerekeket a cserealjai református templomhoz (Zsidó Vértanúk utca 18.) augusztus 20–24. között 10-től 13 óráig nevetni, barátkozni,
kalandos történeteket hallgatni, zenekarral hangosan
énekelni, izgalmasakat játszani, barkácsolni.
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Több mint harminc tüntető tett panaszt
a katonai ügyészségen

Ország – világ

Tüntetés a marosnémeti
hőerőműnél

Hétfő délelőttig több mint harminc tüntető tett panaszt a
katonai ügyészségen, arra hivatkozva, hogy a román diaszpóra pénteki kormányellenes
megmozdulásán a csendőrség
indokolatlanul bántalmazta
őket, egészségüket veszélyeztette – közölte hétfőn Ionel
Corbu katonai ügyész.

A vádhatóság képviselője szerint
a csendőrség egyes képviselőivel
szemben a „hivatali visszaélés” és a
„bántalmazás hivatali eljárásban” elkövetésének gyanúja merült fel.
Előbbinél azt vizsgálják, hogy a
csendőrség működését szabályozó
törvénynek megfelelően adták-e ki a
tömegoszlatási parancsot és azt, hogy
a korábbi csendőri beavatkozások
eleget tesznek-e az arányosság elvének. Utóbbi a túlkapásokra,
vagyis azokra az esetekre vonatkozik, amelyek során egyes
csendőrök indokolatlanul bántalmaztak békés tüntetőket.
A katonai ügyész azt valószínűsítette, hogy a nyomozást
kiterjesztik a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
gyanújára is, amiatt az – erőszakos tömegoszlatást megelőző
– eset miatt, amikor egy, a tömegen keresztül utat törő csendőrosztag két tagját rendbontók körülvették, és majdnem meglincselték. A két letepert csendőrt – köztük egy huszonéves
csendőrnőt – ugyanis bajtársaik percekig magukra hagyták,
és csak úgy menekültek meg a lincselők elől, hogy az erőszakot elutasító békés tüntetők testükkel oltalmazták, és kivonszolták őket a tömegből. Az ügyészek felhívást intéztek
minden televíziócsatornához, amelynek volt stábja a helyszínen, hogy bocsássa rendelkezésükre az összetűzésekről készült felvételeket, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak a
büntetőeljárás során.
A katonai ügyészségen hétfőn egymásnak adták a kilincset
a feljelentők, akik a csendőrségi túlkapásokra tettek panaszt.
A Dacian Cioloş volt miniszterelnök vezette Románia 100
Platform és másik 16 civil szervezet hétfőn bejelentette, hogy

Hetven dolgozó tüntetett hétfő reggel a Hunyad megyei Marosnémeti hőerőművénél, mivel a munkaadójuk nem fizette utánuk a társadalombiztosítási
hozzájárulást, holott annak összegét levonták a fizetésükből. A hőerőmű tevékenysége egyelőre nem állt
le, de az emberek azzal fenyegetőznek, hogy le fogják zárni az intézményhez vezető utat. A marosnémeti hőerőmű a Vajdahunyadi Energetikai
Komplexum része, amely jelenleg több mint 4000 alkalmazottat foglalkoztat. (Mediafax)

Nőttek a külföldi
tőkeberuházások
Forrás: Euronews

Carmen Dan belügyminiszter, Speranţa Clişeru bukaresti prefektus és a csendőrség parancsnokai ellen is feljelentést tettek
hivatali visszaélés miatt a pénteki erőszakos tömegoszlatás
nyomán. A parlamenti ellenzék vezető erejének számító Nemzeti Liberális Párt rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását
kezdeményezte, hogy a belügyminisztert a törvényhozás védelmi bizottsága elé idézzék.
Liviu Pop, a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt szenátora viszont saját korábbi tüntetői tapasztalataira hivatkozva
azt állította, hogy az áldozatok engedetlenségüknek köszönhetik sérüléseiket, mert ha a csendőrség egy demonstráción
bejelenti, hogy mindenkinek el kell hagynia a helyszínt, mert
evakuálni fogják a teret, akkor szerinte a felszólításnak eleget
kell tenni, és az ott maradóknak számítaniuk kell arra, hogy
erővel távolítják el őket, akkor is, ha leülnek, felemelik a kezüket, vagy más módon jelzik, hogy nem jelentenek veszélyt.
A román diaszpóra pénteki kormányellenes megmozdulásán – a tömegben elvegyülő rendbontók sorozatos provokációira hivatkozva – a csendőrség könnygázt és vízágyút vetett
be a sok tízezres tömeg „lecsillapítására”, majd erővel kiszorította a tüntetőket a térről. (MTI)

Kérdéses a tervezett 3%-os hiánycél tartása

Jelentős a veszélye annak, hogy Románia nem tudja
tartani a tervezett 3%-os költségvetési hiánycélt –
figyelmeztet a Pénzügyi Tanács féléves jelentése. A
testület szerint a költségvetés-kiigazítás után közzétett 2,97%-os GDP-arányos hiány úgy jött ki,
hogy felfele kiigazították, és valószínűleg eltúlozták
a nemzeti össztermék (GDP) nominális értékét.

A dokumentum szerint a költségvetés idei kiigazításakor a
pénzügyi felelősség törvényének egyetlen előírását sem tartották be, kivéve azt, hogy a deficitet a GDP arányaként kell
megadni. Meglátásuk szerint a költségvetés kiigazítása az államkassza nominális hiányát 1,1 milliárd lejjel növeli, olyan
körülmények között, hogy a bevételek 6,4 milliárd lejes, a kiadások 7,5 milliárd lejes növekedését irányozza elő. A hiánycél csak azért tartható – vélik a szakemberek –, mert a GDP

nominális értékét 31,7 milliárd lejjel felfele igazították. A
Pénzügyi Tanács azonban túlzottan optimistának tartja a gazdaság 5,5%-os reálértékű bővülését, amelyet a stratégiai és
prognózisbizottság terjesztett elő, ha figyelembe vesszük,
hogy az első negyedévben 4%-os növekedést regisztráltak, és
ehhez képest a második negyedévi gazdasági mutatók sem jeleznek jelentős változást.
A Pénzügyi Tanács számításai szerint a valós növekedés
1,5-2 százalékponttal elmarad a bizottság prognózisától, ami
930 milliárd lej körüli GDP-t jelentene.
„A GDP e szintje azt jelentené, cateris paribus (a többi érték
változatlanul hagyásával – szerk.), hogy a GDP-arányos költségvetési hiány legalább öt bázisponttal meghaladná a kitűzött
2,97%-os szintet” – mutat rá a Pénzügyi Bizottság elemzése.
(Agerpres)

Debreczeni mézes-mázas

Az idei nemzetközi virágkarneválra több helyi kézműves cukrász, egy mézeskalácsos népi iparművész
és egy séf közösen megalkotta Debrecen város tortáját: a Debreczeni mézes-mázast a város turisztikáért felelős alpolgármestere mutatta be hétfőn
sajtótájékoztatón, a város főterén.

Széles Diána kiemelte: a több mint 200 éves debreceni cukrászat hagyományát öregbítve, több mint egyéves munkával,
a helyi cukrászok együttműködésének eredményeként született meg a Debreczeni mézes-mázas, amely hétfőtől kapható
hat debreceni cukrászdában és egy belvárosi étteremben.
A mézes-mázas kínálatába más cukrászdák is bekapcsolódhatnak, ha vállalják, hogy a kidolgozott receptúra szerint készítik el az édességet – fűzte hozzá az alpolgármester.
Az alapreceptet megalkotó Balogh István, a Hajdú-Bihar Megyei Cukrász Ipartestület elnöke
és Radics László debreceni mézeskalácsos népi iparművész azt
emelte ki, hogy Debrecen tortájának a tésztájában a méz, a csillagánizs, a fahéj és a szegfűszeg a
helyi mézeskalácsos hagyománytisztelet jegyében vált meghatározóvá.
Ehhez a ribizli könnyedsége és
a karamellréteg pazar kombinációja társul – magyarázta Balogh
István, megjegyezve, hogy a város
tortája ugyanakkor a modern cukrászat irányelveit is követi a
mousse krémmel és a fehércsokiganache-sal.
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Bódor Edit, a virágkarnevál főszervezője hozzátette: a Debreczeni mézes-mázas mellé több változatban, helyi kistermelőktől vásárolt mézzel, chilivel és ehető virággal kombinálva
megszületett Debrecen város koktélja is.
A karneváli virágkocsik közül kettő már szerdán látható lesz
Esztergomban – tette hozzá Bódor Edit, utalva arra, hogy a
Szent Koronát ábrázoló kocsi hagyományosan ellátogat Esztergomba a debreceni karnevált megelőzően, az idén pedig
vele tart Esztergom és Debrecen A napba öltözött asszony
című virágkocsija.
A két virágkocsit Nagyboldogasszony napján Erdő Péter bíboros, esztergomi-budapesti érsek áldja meg – jelezte a debreceni virágkarnevál főszervezője. (MTI)

Fotó: Miskolczi János

Csaknem 30 százalékkal, 2,194 milliárd euróra nőttek
a külföldi közvetlen tőkeberuházások Romániában az
első fél évben a tavalyi azonos időszakhoz képest –
közölte hétfőn a Román Nemzeti Bank. Tavaly januártól június végéig 1,695 milliárd euró működő tőke
áramlott a gazdaságba. 2,194 milliárd euró friss tőke
volt, az újrabefektetett profittal együtt a közvetlen külföldi befektetések értéke elérte a 2,258 milliárd eurót.
A folyó fizetési mérleg hiánya 7,23 százalékkal 3,781
milliárd euróra nőtt az első fél évben a tavalyi azonos
időszakhoz mérten. Tavaly 3,526 milliárd euró volt a
deficit. A folyó fizetési mérleg hiánya azt követően ugrott meg, hogy a megemelkedett belföldi fogyasztás
következtében az import gyorsabb ütemben bővült,
mint az export. (MTI)

Fára menekültek a medve elől

Három turista fára menekült hétfőn, amikor medvével
találkoztak a Bucsecs-hegységben. A Prahova Megyei Csendőr-felügyelőség közleménye szerint a
hegyi csendőröket azért riasztották a Bucsecs-hegység egyik turistaútvonalán, mert három turista kénytelen volt felmászni egy fára, miután összetalálkoztak
a medvével. A három kiránduló, köztük egy brassói
csendőrnő, épp az üdülőhely irányába tartott, a hegyről lefelé. Mindhárman felmásztak egy fára, és itt várták meg, hogy az állat elmenjen. A turisták már
lejöttek a fáról, nem sérültek meg, a hegyi csendőrök
kísérték őket le az üdülőtelepre. (Mediafax)

Felborult kisbusz

Felborult hétfőn egy 12 utast szállító kisbusz Szászrégen Beresztelke felőli kijáratánál. Senki nem sérült
meg. A Maros megyei Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség sajtószóvivője, Cristian Virag szerint a felborult jármű mind a 12 utasa sértetlenül megúszta a
balesetet, és egy másik kisbusszal folytatták útjukat.
A közlekedésrendészet munkatársai még vizsgálják
a baleset okát. (Agerpres)

Ki az áruló?
(Folytatás az 1. oldalról)

megtehetik, hogy nem veszik figyelembe a jogszabályokat. Árulást, aljas kompromisszumot, a nemzeti érdek
elleni merényletet kiált, és kijelenti, akár az alkotmánybíróságig képes elmenni, csak hogy megakadályozza az
iskola beindítását. A rendeletet támogató kormányt
pedig haza- és nemzetárulónak nevezi.
És mivel megszállottként emlegeti a centenárium
évét, és azt az újabb „árulást”, hogy a magyarok nem
akarnak kellőképpen örülni, emlékeztetni szeretnénk,
hogy a gyulafehérvári nagygyűlés teljes nemzeti szabadságot ígért az összes együtt élő népnek. „Minden
nép számára a saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek
által, és a lakosok számának arányában minden nép
képviseleti jogot fog kapni a törvényhozó testületben és
a kormányzati szervekben”. Ha ezt betartották volna,
minden más lenne.
Érdekes azonban, hogy mennyire fáj neki a magyar
iskola, viszont nem ennyire érzékeny arra, hogy Romániában naponta 225 ezer gyermek fekszik le éhesen, a
falun élő családok közel háromnegyede (74 százaléka)
nem tudja megfelelően ellátni gyermekeit. Számukra
még a napi kétszeri étkezés is gondot okoz, a családok
öt százalékának esetében a gyermekek naponta egyszer
kapnak ételt.
Ez ellen soha nem tiltakozott, holott az alkotmány értelmében minden személynek joga van saját maga és
családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz: élelemhez, ruházathoz, lakáshoz,
orvosi ellátáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz. Ezek szerint ki is az áruló?
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Online pénztárgép – közepes és nagyvállalkozásoknak

Közeleg a határidő

Szeptember elsejéig be kell szerezniük az
online pénztárgépet a közepes és nagy
adófizetőknek, a kisvállalkozásoknak novembertől kell áttérniük az elektronikus
kasszákra – jelentette be hétfői sajtóközleményében a pénzügyminisztérium.

„Az adócsalás visszaszorítása és a korrekt verseny biztosítása érdekében a pénzügyminisztérium gyakorlatba ülteti az új pénztárgéprendszert
az egész országban” – mutat rá a szaktárca.
A kormány idén május 24-én fogadta el a
2018/44-es számú sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében a közepes és nagy adófizetőknek
a korábban tervezett június helyett szeptembertől,

Somosdi falunap

(Forrás: b1.ro)

a kisvállalkozásoknak pedig az eredetileg bejelentett augusztus helyett novembertől kell áttérniük az elektronikus kasszákra.
„A 2018. szeptember elsejei, illetve a 2018. november elsejei határidők véglegesek, az online
pénztárgépekkel való felszerelés folyamata zajlik.
Arra kérünk minden érintettet, fokozza az erőfeszítéseket a műszaki engedélyeztetés, a beszerzés,
a működtetés folyamatában” – mutat rá a közlemény.
Közlik egyúttal, hogy az új pénztárgépek működésbe helyezéséig az ellenőrző szervek megelőző és útbaigazító célzattal felkeresik az
érintetteket. (Mediafax)

Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa állásfoglalásban tiltakozik
amiatt, hogy Bukarestnek ismét „erőteljesen saját maga felé hajlik a keze”, a
csaknem hatmilliárd lejnyi költségvetés-kiegészítési összeg több mint
négyötödét a központi költségvetésben
tartva. „A mindössze egyötödnyi hozzájárulás a helyi önkormányzatok költségvetéséhez csaknem 90 százalékban
a múlt év végén ellehetetlenített önkormányzatok működési költségeit és béralapját pótolja ki, hatalmas űrt hagyva
például a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalt gyermekvédelmi rendszer finanszírozásában.
A múlt év végén körvonalazódó felelőtlen közpénzügyi ámokfutás folytatásaként
most
nemcsak
a
legvédtelenebbek maradnak támogatás
nélkül, de a költségvetés-kiegészítés
bármiféle országprojekt vagy vízió hiányát is tükrözi, ezzel egyidejűleg lesöpörve, figyelmen kívül hagyva a helyi
közösségek fejlesztési terveit is. Az alkalmazottak végső elkeseredésükben
komolyan fontolgatják a sztrájk és a
tüntetés lehetőségét.

Örülni a közösségnek

Vasárnap, augusztus 12-én a
Nagyboldogasszony napját
megelőző hétvégén tartottak
falunapot a Nyárádkarácson
községhez tartozó Somosdon.
Az ünnepség keretében múzeumot és kopjafát is avattak
Somosdi Székely Balázs királyi biztos tiszteletére.

Szer Pálosy Piroska

Az 1805-ben épült református
templom kellemesen hűvös oltalmában megfelelő alkalom nyílt az
elcsendesedésre. Míg az első és második világháborúban hősi halált
halt apák és fiúk emlékére felállított
emléktáblán a neveket olvasva elmélkedtem, több kérdés is megfogalmazódott.
– Miért fontos a települések számára falunapi ünnepségeket tartani?
Egyértelmű, hogy a nagy távolságok miatt a községközpontba menni
főleg az időseknek nem egyszerű,
ezért kerül sor időnként a községközponti mellett a falvak ünnepségére is, ami ugyanakkor a
községbeliekkel közös ünnepi ese-

ménnyé válik. Mennyibe kerülnek
ezek az ünnepi alkalmak? – terveztem megkérdezni. A kimerítő válasz
a hálaadó istentisztelet során érkezett, és úgy éreztem, az anyagi kérdések eltörpülnek a lényeg mögött,
így nem is került sor ezek boncolgatására. Akár saját költségvetésből, akár adományokból, a
közösség saját hozzájárulásával sikerült megtartani a falunapot,
egyértelmű, hogy a közösségeknek
fontosak az olyan ünnepi alkalmak,
ami csak róluk, őseikről, fiataljaikról szól, amikor találkozhatnak és
vidáman beszélgethetnek, mulatozhatnak, az utolsó találkozástól eltelt
időszak eseményeiről számolhatnak
be egymásnak. A polgármester szerint a községi, valamint a fintaházi,
teremiújfalui és somosdi falunapok
sikerének biztosítéka minden alkalommal a közösségek tagjainak
hozzájárulása, az önzetlen adakozás, mely nem csekély fáradozással
társul.
„Egyedül nem lehet ünnepelni…”
A Nyárádkarácson községhez
tartozó Somosd tizenegyedik alkalommal várta haza a faluból elszár-

A költségvetés-kiegészítés
újra ellehetetleníti a helyi
önkormányzatokat

Fotó: Ferenczi Zsolt

mazottakat, hogy a falustársakkal,
rokonokkal, barátokkal együtt ünnepeljenek. A nyárádmenti tájegységbe simuló, több mint ötszáz éves
múltra visszatekintő település Marosvásárhelytől személyautóval tízpercnyi
távolságra,
a
Vécke-patakba ömlő Eger-patak
mentén fekszik. Hogy a településnek a múltja mellett jövője is van,
annak bizonyítéka az ünnepi istentiszteleten jelen lévő gyereksereg. A
hasonló együttlétek alkalmával az
ünnepi istentiszteletet a faluból elszármazott lelkipásztorok tartják, ez
alkalommal a hálaadó istentiszteletet a Somosdról elszármazott Székely József, a Kolozsvár-Alsóvárosi
Református Gyülekezet lelkipásztora tartotta. Az igehirdetés során
elhangzott a közös ünneplés örömének a lehetősége és a közöttünk
egyedül élő emberek lelkiereje a
mindennapi küzdelmes életük
során. „Egyedül nem lehet ünnepelni, ezért örülünk a közösségnek.
A hasonló eseményeken a múlt,
jelen és jövő egybekapcsolódására
nyílik lehetőség. A történelem az
élet tanítómestere, de csak akkor, ha
okosan szemléljük”– szólt a figyel-

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a
2017 végén bevezetett, a helyi önkormányzatok bevételeit jelentősen megtépázó fiskális „reform” okozta blokád
feloldására a mai napig sem dolgoztak
ki egy megfelelő kompenzációs rendszert, így a helyi közösségek által kezdeményezett fejlesztések mind leálltak.
Tiltakozunk az ellen, hogy a kormány továbbra is semmibe veszi Románia – 1997-ben ratifikált – Helyi
Önkormányzatok Európai Chartájában
vállalt kötelezettségeit, folyamatosan
arra kényszerítve az önkormányzatokat, hogy Bukarestben kilincseljenek
mindennapi feladataik ellátása érdekében.
Ezért felszólítjuk Románia kormányát, a román politikai pártokat és az
önkormányzatok romániai képviseleti
testületeit, hogy járjanak el valamennyi
önkormányzat pénzügyi keretének a
2017-es szintre való maradéktalan viszszaállítása, valamint a helyi és
megyei infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges pénzalapok biztosítása
érdekében” – áll a szövetség közleményében.

meztetés. A felolvasott igét elemezve a kommunikáció fontosságáról is értekezett az igehirdető, aki
hangsúlyozta a szó, a beszéd fontosságát ebben a digitális korszakban is. „De az sem mindegy, hogy
miről beszélünk és hogyan. Az élet
nehézségeiről, kudarcokról szoktunk beszélni, Isten szabadító kegyelméről kevésbé.” Az igehirdetés
központi elemeként az igehirdető
annak felelősségét hangsúlyozta,
hogy az utókornak megfelelő lelki
örökséget kell hagyni. Megtanítani
gyermekeinknek Isten törvényeit,
azaz héber fordítás szerint az utat,
melyet követve nem tévednek el az
életben. Ugyanakkor az egymás
iránti tiszteletet is át kell adni az
utódoknak, megtanítani a parancsolatok betartását, melyek csak együtt
érvényesek.
Fiatalos lelkesedéssel és jókedvvel
A Kolozsvár-Alsóvárosi Református Gyülekezet ifjúsági zenekara emelte az ünnepi együttlét
színvonalát. A lelkipásztorukat elkísérő fiatalok rendkívüli hangulatot teremtettek azáltal, hogy a
gyülekezetet közös éneklésre buzdítva visszhangzottak a templom
falai között a 484 és 339-es számú
zsoltárok. „Lelki próbáimban,
Jézus légy velem!…” énekelték
felszabadultan idősek és fiatalok
egyaránt.
„Így kell ezt csinálni, ennyire
szépen rég nem töltötte be a gyülekezet énekhangja ezt a templomot”
– mondta Botos Csaba, a Somosdi

Református Egyházközség lelkipásztora, aki köszöntötte az ünnepi
alkalomra egybegyűlteket, és okleveleket nyújtott át a kerek házassági
évfordulójukat idén ünneplő házaspároknak. Elsőként Dániel Árpádnak és Bodó Katalinnak nyújtott át
a lelkipásztor emléklapot, az idén
felköszöntött legidősebb házaspár
ötven éve mondta ki a boldogító
igent. Az ünnepi istentiszteletet
nemzeti fohászunk, a Himnusz
közös éneklése zárta.
Az egyháznak visszaszolgáltatott
felekezeti iskola épületében Székely Sándor kezdeményezésére múzeumot avattak, és megkoszorúzták
a Somosdi Székely Balázs – az
1500-as években a Nyárád és Küküllő mente királyi biztosa – emlékére állított kopjafát is. A
vadásztrófeákból és írógépekből,
számológépekből álló gyűjteménynek helyet adó épületet is a jelentős
szerepet betöltő nemesről, Székely
Balázsról nevezte el az egykori iskola épületének hasznosításáról ekként gondoskodó hobbigyűjtő. A
kopjafa mellett a férfidalárda alkalomhoz illő énekekkel tisztelgett az
ősök emléke előtt, ezt pedig a jelenlévők által elénekelt Székely himnusz követte. Az iskola udvarán
Ferenczi György polgármester üdvözölte az elszármazottakat és helybélieket, a meghívottakat, köztük
dr. Vass Levente parlamenti képviselőt. Az egybegyűlteket többek között a községi tánccsoport és a
marosvásárhelyi Expressz együttes
szórakoztatta.

Botos Csaba lelkipásztor emléklapot nyújtott át Dániel Árpádnak és Bodó Katalinnak
Fotó: Szer Piroska
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Nagyboldogasszony

A Magyar katolikus lexikon szerint Nagyboldogaszszony a Boldogságos Szűz Mária neve a katolikus
magyarok ajkán, a Nagyasszony változata. A Nagyboldogasszony szóban a nagy Mária föltámadására
és megdicsőülésére utal, míg a Kisboldogasszony
Mária születésére és a kicsi Máriára.

Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15-én Mária halálának, illetve test szerinti mennybevitelének napja: Mária
mennybevétele.
Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó
édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi
enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta, és
Baricz Lajos

Égbe vétetett

Máriáról szólni soha nem elég:

„Boldognak mond engem minden nemzedék”,

mondta magáról a szép Szűz Mária ”
Isten útján illett mindig járnia,

hiszen válaszul egyszer igent mondott,
átvállalva így örömet és gondot,

mondván az angyalnak: „Jó, legyen! Fiat!”,

s méhébe fogadta Isten szent Fiát.

Nem akart tőle sohasem megválni,

és ezért kellett később mennybe szállni,
hogy ott mindörökre mellette legyen,
és érettünk nála pár jó szót tegyen;
bár égbe vétetett, de ott is anyánk:

Isten bő kegyelmét esdi le reánk.
2018. augusztus 10.
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magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius pápa a
Fulgens corona kezdetű bullájával dogmai rangra emelte
1950-ben. (A dogma jelentése hittétel, vagyis Istentől kinyilatkoztatott és az egyháztól ilyennek nyilvánított vallási igazság. A dogma jelenti tehát mindazt, ami az isteni s egyházi –
katolikus – hit tárgyát képezi.)
Jeruzsálemben már az 5. század elején ünnepelték Mária
halála napját (átmenetelnek, születésnapnak vagy elszenderedésnek – dormitiónak – nevezték). A 6. században a keleti
egyházban mint Mária mennybevitele vált általánossá Dormitio sanctae Mariae néven. Nyugaton a 7. századtól terjedt
el, s a 8. századtól mint Mária mennybevitele, Assumptio beatae Mariae szerepel a kalendáriumokban. Szent I. Sergius
pápa (687 – 701) tette Rómában hivatalos ünneppé. Hamarosan vigíliát (előesti misét), 866-1955 között oktávát csatoltak hozzá (ami azt jelenti, hogy nyolc napon át a liturgiában
kötelező volt róla megemlékezni, mint most a karácsony és
a húsvét ünnepéről).
Az ünnepet Székesfehérvárott első szent királyunk, Szent
István is megülte. Egyik alkalommal a Napbaöltözött Aszszony nagy jeléről Szent Gellért püspök beszélt István és udvara előtt: „Gellért tanácsának intéséből akkoron kel föl,
hogy a Szűz Máriát ez Magyarországban Bódogasszonynak,
avagy ez világnak Nagyasszonyának hívnák. Szent István
királ es ez szegény országot Bódogasszony országának nevezé” (Érdy-kódex).
Az Árpád-házi Szent István király személyében önmagát,
az országot és a koronát épp Nagyboldogasszony napján a
Szűzanyának ajánlotta halála előtt és épp Nagyboldogaszszony estéjén lépett ki ebből a világból. Mária az Árpádoknak
mennyei édesanyja és oltalmazó királynéja. Már Árpád fehéregyházi/székesfehérvári sírja fölé is Nagyboldogasszony
tiszteletére emeltek templomot, de az ő védnöksége alatt állott a székesfehérvári bazilika, királyaink koronázó és temetkezőhelye, továbbá az esztergomi, a kalocsai érseki, a váci,
a győri püspöki székesegyház, melyeket Szent István királyunk alapított.
Árpád-kori és későbbi 12 bencés monostort, 12 premontrei, hat ciszterci kolostort a Nagyboldogasszonynak szenteltek. A történelmi Magyarországon 333 templomnak volt
Nagyboldogasszony a védőszentje, az erdélyi egyházmegyében 36 templomnak ma is a védnöke.
A búcsújáró kultuszt idézi Máriabesnyő, Máriacsalád, Máriagyűd, Máriakálnok, Máriakéménd, Máriakönnye, Máriamakk, Márianosztra, Máriaradna, Máriaremete, Máriavölgy a
nevével is, azonkívül azok a zarándok-/búcsújáró helyek, amelyek nevében nem szerepel kifejezetten Mária. Ilyen és számunkra legközelebb álló búcsújáró hely Csíksomlyó. (B. L.)

Ünnepi megemlékezés Szent István királyról és nemzetünkről

Idén a szokásostól kicsit eltérő időpontban, egy héttel
korábban tartották Marossárpatakon a lassan hagyományosnak
számító
Szent
István-emlékünnepséget.
Erre azért volt szükség, hogy
a helyiek is megnézhessék azt
a nagyszerű előadást, amit
néhány Maros menti településen mutatott be az elmúlt napokban az anyaországi Szent
Mihály Szekere Vándorszínház. Az ünnepség három helyszínen zajlott: a református
templomban kezdődött, a
sportcsarnokban folytatódott,
majd a történelmi szoborparkban ért véget.

Berekméri Edmond

Az istentiszteleten Illyés Tímea
V. éves teológiai hallgató szolgált,
Ruth könyve 1. részének 1–22.
versei szerint hirdette Isten igéjét.
A református teológus szerint na-

gyon fontos, hogy Isten erejéről,
hatalmáról, kegyelméről ne csak
akkor beszéljünk, ha kikerültünk a
nehézségekből, a bajból, hanem
a
nehézségek
közben
is.
„Ne csak egészségesen hirdessük
Isten jóságát! Isten a megváltónk
és megtartónk a nehéz időkben,
gyöngeségünkben. Ő tudja, hogy
milyen érzés megtörtnek lenni, és
várja, hogy gyengeségünket, fájdalmunkat is az épülésünkre fordíthassa!” – hangsúlyozta a
legátus.
A helyi sportcsarnokban került
sor az anyaországi Szent Mihály
Szekere Vándorszínház „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat”
című előadására, amelynek keretében felidézték, megelevenítették a
hazakeresés és az államalapítás néhány pillanatát. A főszereplő Valter
Ferenc és társai korhű jelmezekben
és környezetben, szóval, dallal,
tánccal, muzsikával ünnepelték a
színtéren hazánkat, magyarságunkat. A közönség meghatódva és el-

érzékenyülve, hosszan tartó tapssal
jutalmazta a színvonalas és tartalmas műsort. A fellépőket a marossárpataki
Adorjáni
Károly
Általános Iskola tanulói virágcsokorral köszöntötték, a helyi
Fodor-pékség foszlós kaláccsal
kínálta a vendégeket és a közönséget egyaránt.Valter Ferenc, a
Magyar Állami Operaház magánénekese érdeklődésünkre elmondta, hogy a Vándorszínház
2009-ben alakult, s azóta több
száz előadást tartottak Magyarország különböző részein, de többször felléptek a határon túl is.
„Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó előadásainkkal szeretnénk
hozzájárulni a magyarságtudat
emeléséhez, a hazaszeretetre ne-

veléshez, nemzeti ünnepeink eleven átélésének segítségével.
Az előadásokat úgy szerkesztjük
és tervezzük, hogy bármikor előadhatók legyenek, ne csak nemzeti és állami ünnepeink
alkalmával.
Az elmúlt évek során iskolákban is felléptünk, ahol rendhagyó
történelem- vagy irodalomórán
mutattuk be műsorainkat” – fejtette ki a művész.
A történelmi szoborparkban a
település önkormányzatának képviselői, Módi Attila és Orbán Ferenc megkoszorúzták Miholcsa
József 2002-ben felavatott Szent
István-szobrát, majd a magyar és a
székely himnusz eléneklésére került sor.
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Finomságok a vonatállomáson

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Vármezőn egyelőre nem lesz szennyvízhálózat

Két szakaszban zajlik a
szennyvízhálózat kiépítése a
községben, a nagyméretű beruházás keretében Vármező
kivételével az összes településen lefektetik a vezetékeket.

Magyari Péter polgármester ottjártunkkor elmondta, most az első fázisnál tartanak, amire uniós alapokból
nyertek finanszírozást, és ami magában foglalja egy szennyvíztisztító állomás létesítését is Deményháza
környékén. Deményházától Nyárádremete központjáig, valamint Mikhá-

zán fektetik le a vezetékeket, jelenleg
Köszvényesen dolgoznak. A második
szakaszra az országos helyi fejlesztési
program keretében nyertek támogatást, amiből az összes mellékutcában
kiépítik a hálózatot. Érdeklődésünkre,
hogy mennyibe kerül majd a lakosságnak a hálózatra való csatlakozás,
a polgármester egyelőre nem tudott
választ adni.
Vármező egyrészt a nemrég végzett aszfaltozás miatt maradt ki a
projektből, nagy nehezen végre elkészült a települést átszelő jó minőségű
aszfaltút,
amit
nem

Fotó: Nagy Tibor

szeretnének feltörni, így a következő uniós pályázati ciklusban próbálnak majd erre finanszírozást
szerezni. A terv úgy volt készítve,
hogy utólag bármikor rá lehet
majd kötni a hálózatra ezt a települést is. Vármezőn az is gond,
hogy rengeteg a nyaraló, összevissza építkeztek, a hétvégi házak
bejárói sok esetben magántulajdonban vannak, a csatornahálózatot pedig nem vihetik másnak a
területén, így mindez bonyolítja a
dolgot.
Magyari Péter elmondta, a lakosság türelmét és megértését kérik
a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt, és hozzátette, megnyertek egy egymillió euró értékű
pályázatot 7,5 km út aszfaltozására.
Ennek keretében aszfaltszőnyeg
kerül többek között a mikházi útra,
Köszvényesen az iskola és a templom felé vezető szakaszra és Remetén a főbb utcákra. Remélhetőleg
októberig lejár a közbeszerzés, és
ahol készen lesz a csatornahálózat,
ott neki is tudnak fogni a munkának. Ha lejár a szennyvízhálózat kiépítését célzó projekt, előkészítik a
terveket az összes mellékutca leaszfaltozására, hogy amikor majd
ismét lesz pályázati kiírás, tudják
benyújtani.

Megjavították a megrongált hulladéklerakót

A napokban megjavíttatta az
önkormányzat a Vármező bejáratánál elhelyezett hulladéklerakó pontot, amelyet
nemrég egyesek szerint emberi kéz, mások szerint pedig
a medve rongált meg.

Mivel turisták által sűrűn látogatott településről van szó, sokakban
felmerült, hogy miért éppen a falu
bejáratánál, a főút mentén, az oda
érkezőket üdvözlő tábla szomszédságában kellett egy hulladéklerakó
pontot felállítani, ugyanis ennek a
tisztán tartása a legnagyobb jóakarattal sem túl könnyű feladat.
Magyari Péter polgármester elmondta, azért alakították ki néhány
évvel ezelőtt a hulladéklerakó pontot,
hogy a hétvégi házak tulajdonosai
tudják oda bedobni a szemetet, amikor a hétvégi ottlét után mennek haza.
A helyszín kiválasztásakor szempont
volt, hogy az út mellett, megközelíthető helyen legyen, ahol autóval meg
lehet állni, és itt volt az önkormányzatnak egy erre alkalmas területe.
A lerakópontot bekerítették, egy
résen át lehet behajítani a hulladékot, az építmény alja pedig betonozott, hogy ne szivárogjon a talajba
a szemétből származó lé. Nemrég
azonban megrongálták a lerakópon-

tot, az ajtaját teljesen leszakították,
így egy ideig igen kedvezőtlen látvány fogadta a Vármezőre látogatókat, a lerakópont előtt halmokban
álltak a hulladékkal megpakolt zsákok, amelyeknek a tartalmát a kutyák, valamint a guberálók ráadásul
szét is dobálták. A polgármester
szerint pontosan nem tudják, ki volt
a tettes, feltételezhetően a medve
tett kárt az építményben. Mint
mondta, azért telt kissé több időbe
a helyrehozása, mivel az előzőnél
masszívabb anyagot rendeltek, és
azzal kerítették be a lerakópontot.

A községnek egy mezőcsávási
céggel van szerződése a hulladék
elszállítására, a szemetesek hétfőnként gyűjtik össze a hulladékot,
egyik héten a szelektíven gyűjtöttet,
másik héten pedig a kapuba, valamint az út szélére kihelyezett háztartási hulladékot, illetve a
lerakópontban elhelyezett zsákokat
is összeszedik. Magyari Péter szerint sajnos gyakran fordul elő, hogy
miután az ezzel megbízott cég kiürítette a lerakópontot, már másnap
szemetes a környéke, ugyanis sokan
a gyűjtőpont elé dobják a zsákokat.

Főállásban képzőművész, lakberendező, a nyári idényben
pedig őstermelőként kínálja
az általa készített szörpöket,
lekvárokat és pálinkákat a
vármezői vasútállomáson a
nyárádremetei Máthé Edit.

Amíg néhány percig a vármezői
állomáson időzött a Szovátáról érkező nosztalgiavonat, sok turista leszállt, egyesek csak nézelődtek,
mások vásároltak is az Edit által készített finomságokból. A fiatal termelő csúcsidényben kijön a
délelőtti vonat érkezése előtt, és
megvárja a késő délután befutó szerelvényekkel érkező utasokat is.
Miután a vonat sípolva visszaindult
Szovátára a vásárlókkal, Edit elárulja, fekete ribizlit, levendulát és
mentát termelnek, a többi gyümölcsöt, például a málnát és az áfonyát
a környékről szerezik be. A kínálatban szerepel pitypang-, valamint fe-

nyőszörp is, a pitypangnak a virágját dolgozzák fel, többszörös melegítéssel
lehet
kivonni
a
gyógyhatóanyagot a növényből,
amely az epeműködést segíti. A
menta, a pitypang és a fenyőtoboz
emésztőrendszeri bántalmakra igen
hatékony.
Márciustól októberig tart az
idény, amikor több száz kiló gyümölcsöt dolgoznak fel, és jelenleg
Edit kizárólag a kisvonat vármezői
megállójánál értékesíti a termékeit,
amelyek igencsak kelendőek a turisták körében. Előfordult, hogy miután megkóstolták a helyszínen a
szörpöt, Brăiláról hívták fel, hogy
kellene ötven liter málnaszörp. De
arra is volt példa, hogy Budapestről
érkezett egy nagyobb rendelés. A
termelő úgy tervezi, hogy következő lépésben fesztiválokon, vásárokon is elérhetővé tenné a
termékeit.

Megy a gőzös
Szovátáról Vármezőre

Igen népszerű a környékre látogató turisták körében a
Szováta és Vármező között
közlekedő nosztalgiavonat.
Amikor a napokban a vármezői megállóban bevártuk,
mind a három vagonja zsúfolásig tele volt kirándulókkal.

A legkisebb vonatozók örömére
sípolva gurul végig a festői szépségű vidéken – a turisták számának
függvényében napi két-három alkalommal – a nosztalgiavonat. Július és
augusztus csúcsidénynek számít, a
Szovátára látogató turisták nagy
része nem hagyja ki a kétórás vonatozás nyújtotta egyedi élményt. A kisvonat üzemeltetője, Mircea Greabu

lapunknak elmondta, nagyon különböző az utaslétszám, van nap, amikor
a minimális 15 fővel indulnak el, de
olyan is, amikor mindhárom szerelvény megtelik. Valójában még egykét hét maradt hátra a csúcsidényből,
majd a szezon vége felé a hétvégékre
korlátozzák az indulásokat. Ez a hetedik éve, hogy üzemel a nosztalgiavonat, az első évben még kevés volt
a turista, aztán egyre népszerűbb lett,
az ország különböző részeiből, de
Angliából, Franciaországból, Németországból, illetve szép számban Magyarországról érkező utasaik is
vannak. A nosztalgiavonatozás 4-14
év közötti gyerekeknek 20, felnőtteknek pedig 35 lejbe kerül.

Az új napközivel megoldódik a teremhiány

Miközben a Nyárádmente számos településén
csökkenő tendenciát mutat a gyermeklétszám, Nyárádremetén egyre több a gyerek,
korszerű új napközi épül, és remélhetőleg
nyertes lesz a helyi általános iskola bővítését
célzó projekt is, hogy minél előbb megoldódjon a teremhiány.

A jelenlegi óvoda szomszédságában épül a korszerű
új napközi, amire több mint hatszázezer eurós támogatást nyert a község, és a kivitelezőnek jövő novemberig
be kell fejeznie az építését. Az új épületben hat terem
lesz, és a szülőknek lehetőségük lesz hosszabbított
programú csoportba íratni csemetéiket. Tágas ebédlőt
is kialakítanak, és catering rendszerben oldják majd
meg a gyerekek étkeztetését. A polgármester elmondta,
teremhiánnyal küszködnek mind az óvodában, mind
pedig az iskolában, ugyanakkor az óvodai termek na-

gyon kicsik, emiatt több ízben is panaszt tettek a szülők. Az új épület óvodai szinten megoldja ezt a problémát. A gyereklétszám szerencsére nő, úgy tűnik, az
ősszel is két kiscsoport fog indulni a községközpontban. Deményházáról az óvodásokat már most oda viszik az iskolabusszal, mivel ott annyira lecsökkent a
gyermeklétszám, hogy megszűnt az óvoda.
A helyi általános iskolában is bővítést tervez az önkormányzat, a tavasszal nyújtották be a pályázatot a
Regionális Operatív Program keretében, és amennyiben ez nyertes lesz, teljesen felújítják, valamint manzárdszinttel bővítik az épületet, ahol amfiteátrumot és
négy új osztálytermet alakítanának ki.
A polgármestertől megtudtuk, hogy az egyházon keresztül magyar állami támogatást kapott a köszvényesi
iskola, tehát rövidesen sor kerül ennek a tanintézetnek
a korszerűsítésére is.
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Tudományos időutazás

(Folytatás az 1. oldalról)
minden jelentősebb településén találhatók ilyen építmények (sz.m.:
még a Dáciában, Sarmisegetuza
Regiában is volt ehhez hasonló),
amelyeket az előadás látványosságát növelő zseniális szerkezetekkel
láttak el. Erről tartott előadást
Bajusz István régészprofesszor.
Hallgatva és látva az építmények
sorát, talán egy kis időárkádot
húzva elmondhatjuk, hogy a mai
labdarúgó-stadionok is a több mint
2000 éves mintára épülnek. Az is
beigazolódott az idén Mikházán,
hogy a gladiátorharcok hiánya
miatt igencsak megcsappant az érdeklődés – a tavaly mintegy 2000
látogatót vonzó – rendezvény iránt.
Bár azok, akik mégis kijöttek, láthatták, tapasztalhatták, hogy a
Csűrszínház mögötti – múzeumpedagógiai céllal is – felállított standoknál ugyanúgy be lehetett
tekinteni az egykori foglalatosságokba, mint tavaly. S ezeket leginkább a gyerekek látogatták, akik így
kipróbálhatták kézügyességüket, leleményességüket, s arra is rájöhettek, hogy a római korban több olyan
találmányt, megoldást is felfedeztek
eszközök gyártásában, építkezésben, amelyeket ma is megtalálhatunk modern világunkban, vagy
legalábbis több műszaki megoldás
alapját képezik. Ilyen a mozaikozás,
az ékszerek készítése, az agyagozás
és sok más foglalkozás, amelyben
ott a helyszínen is el lehetett mélyedni. Az idén sem hiányzott a
gasztronómiai kínálat, a legnagyobb érdekesség a kenyérsütés
volt. A korábban megépített kemencében folyamatosan égett a tűz, és
az itt készített kenyér íze, zamata
nem maradt el a ma is megvásárolható hasonló termékekétől. A lencse, a rizs és a most is használt
fűszerekkel ízesített ételek pedig –
az egyik látogató megjegyzése szerint – igazi fogyókúra alapját képezhetik. Tegyük hozzá, ehhez
hozzájárult az a kemény fizikai életmód, amelyben az egykori rómaiaknak része volt, hiszen a
birodalom lakóinak többsége rabszolga és harcos volt, akik nem íróasztal mögött töltötték el rövid
életüket.
Hogy miként kapcsolódott be a
nagy birodalmi élet forgásába Mikháza és az itteni segédcsapatok, azt
Rezi Botond, Nicoleta Man és az
ásatásokat vezető Pánczél Szilamér
régészek mutatták be előadásaikban. S bár az érdeklődők nagy többsége arra volt kíváncsi, hogy
kerültek-e elő igazi kincsek a castrum és a lakótelep (vicus) földjéből,
a régészek véleménye, hogy minden apró tárgy, cseréptöredék számukra igazi kincs, mert a tudomány
segédletével általuk megfejthetik,
milyen is volt az élet Mikházán
mintegy 2000 évvel ezelőtt. Néhány
tárgyat (nyílhegyek, agyagperselyek, Mercurius-szobor, gyűrűk,
pénzérmék stb.) színpadon is láthattak az érdeklődők a „doboznyi” ré-

A castrumot vizuálisan behatároló kilátó

gészeti tárolóban. Mindez kiegészült a kultúrházban levő régészeti
laboratóriummal, ahol a tárgyak feldolgozásának rejtélyeit, módszereit
mutatták be az erre kíváncsiaknak.
Az idén is volt harcászati bemutató, még ha látványban szerényebben is. Jó az, hogy immár
Marosvásárhelyen is alakult egy
római hagyományőrző csoport. A
Miles Marisenses Cohors Prima Alpinorui – Cohors Prima Augusta
Iturorum – elnevezésű alakulat néhány katonája vonult az arénába.
Megtudhattuk, hogy ez a végekre
kihelyezett segédcsapatok egyike –
mai szóhasználattal hegyivadász
alakulat – volt, hiszen fegyvernemüknek megfelelően könnyebb felszereléssel vonultak csatába, de
minden olyan harci taktikát ismertek és igen jól használtak, mint a
más „cohors”-ban harcoló társaik.
A hagyományőrző alakulatok délelőtt és délután ismertették ruházatukat, harcászati eszközeiket és
néhány hadműveletet – a gyerekek
örömére, akiknek az idén is alkalmuk volt küzdeni a római légiós katonákkal.
Gondolatébresztő kilátó
S hogy milyen „varázseszközöket” használnak a régészek a múlt
megfejtésére, azt láthatták azok,
akik ez idő alatt kilátogattak az ásatások helyszínére, ahol a kutatásokban részt vevő diákok alaposabban
ismertették azokat az eszközöket és
módszereket, amelyekkel nyilvántartásba veszik, rögzítik a feltárások
eredményeit. Hogy aztán ezeket
összefüggésben látva kiegészüljön
ismerettárunk a római korról. Ezért
is sikerült az előző években két
„idődobozt” is kialakítani a helyszínen, ahol már valós képet kaphattunk arról, hogy a jelenleg csak az
épületek alapjait mutató helyeken
mi is volt tulajdonképpen. Jövőre
még egy ilyen építmény készül.
Annak a programnak köszönhetően, amelyet a Maros Megyei Múzeum a berlini, a budapesti és a
kolozsvári egyetemekkel közösen
immár több éve megvalósít, láthattuk azt is, hogy miként ötvöződik az
építészet, a műépítészet és a régészet. Az iskolában kiállított makettek és pannók azokat az
elképzeléseket ábrázolták, amelyekkel látványosabban is kiemelhető, értékesíthető mindaz, ami
előbukkan a földből. Az ebből az
anyagból készült öt füzetet is bemutatták. Az innen merített ötletek kivitelezésének első lépéseként
épülhettek meg az idődobozok. Az
idén pedig egy érdekes „alkotást” is
avathattak a jövendőbeli régészeti
park fölötti domboldalon. Alkotóik,
Lőcsei Vera és Ruga Máté a budapesti Műegyetem építészmérnök
hallgatóiként kapcsolódtak be a
projektbe és elkészítették a távolról
cölöperdőre hasonlító „kilátó” modelljét, amelyet az idén kiviteleztek.
A helyszínen Lőcsei Vera elmondta,
hogy tudományos diákköri pályá-

Harcban a légiósok

zatra készült a terv, amelyet országosan díjaztak. Ennek célja elsősorban figyelemfelkeltő, hiszen a
távolról úgy tűnik, mintha több felkiáltójel is tarkítaná a domboldalt,
közben közelebb érve, egy kijelölt
pontról (egy kis betontér), a cölöpök tetején fehér csíkkal jelzett területtel határolható be a régészeti
park és ezen belül a castrum is. Az
elgondolás az volt, hogy a tájhoz illően, természetes anyagokból úgy
jelenítsék meg a múltat, hogy az a
jövőbe is mutasson. Érdemes tehát
a rendezvény után is ide kisétálni. A
faluból alig 10 percnyi gyaloglással
egy szekérúton juthatunk fel a helyszínre.
A kolostori élet
Az idén is a ferences kolostor
hűvös udvara kínált menedéket
azoknak, akik a középkori foglalatosságokba szerettek volna bepillantani. A Teleki Téka és a múzeum
munkatársai mutatták be azt, hogy
miként készülhettek egykor a kódexek díszített betűi (iniciáléi). Lehetett gyertyát, merített papírt is
készíteni és sok más olyan érdekes
dolgot, amik talán a valós életben
az egykori szerzetesek fő foglalatosságai közé tartoztak. Sajnos csak
pannókon hozták vissza a könyvtár
dolgozói azokat a könyveket, amelyek egykor a kolostorban álltak.
Szerencsére közülük több ritkaság
is megmenekült és a Téka tulajdonába került. Bányai Réka részletesen értekezett ezekről, és mesélt a
kolostor történetéről. Időszakos –
román és magyar nyelvű – idegenvezetéssel sok érdekességet lehetett
megtudni a kolostorról és az alatta
levő kriptáról, ahol a szerzetesek
mellett egykori elöljárók díszes, címeres sírköveit is meg lehetett tekinteni. A reneszánsz hangulatot az
idén a Trio Vivo kamaraegyüttes
varázsolta vissza az ódon falak
közé.
Kevés pénz, kicsi fesztivál
Pánczél Szilamér régész, a fesztivál főszervezője elmondta: az öt
alkalommal megszervezett római
fesztivált váltó régészet napjának a
célja a régészek csodálatos világáról mesélni minden érdeklődőnek.
Egy régész teendője elsősorban a
feltárásokhoz kötődő munkafolyamatok irányítása, a leletek és leletösszefüggések dokumentálása, az
adatok értelmezése, de mindez nem
kivitelezhető a lelőhelyek megfelelő védelme nélkül. Ezért tartották

fontosnak azt, hogy az idei esemény
látogatói megtapasztalják, hogy milyen egy régészeti feltáráson részt
venni, megtekinthettek több kiállítást, és nem maradhatott el sem a
római katonai bemutató, sem az
igen népszerű múzeumpedagógiai
foglalkozás. A hangsúlyt viszont a
tudománynépszerűsítő előadásokra
és a nap folyamán több alkalommal
– román és magyar nyelven történő
– helyszíni idegenvezetésre helyezték. És igyekeztek, hogy az előző
években látványosabb felvonulás
helyett az idén is sor kerüljön egy
eseményre, nevezetesen a kilátó
avatására is. Kétségtelenül a szándék az, hogy folytatódjanak a feltárások, és minél több látványos
eredmény szülessen, kialakuljon
egy olyan régészeti park, amely
talán egyedi lenne Romániában, hiszen ötvözve a műépítészek által
elkészített terveket, látványos,
vonzó turisztikai célpont lehet
majd Mikháza. A nemzetközi programnak köszönhetően mindeddig
sikerült megvalósítani és immár

Készül a „római” mozaik

Fotó: Vajda György
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hatodik éve fenntartani a rendezvényt, amely a szűkösebb anyagi
támogatás miatt az idén valóban
szerényebbnek bizonyult. A múzeum munkatársai megtettek mindent, hogy a színvonal ne
csökkenjen, és ez sikerült is, jövőben azonban külön stáb kell gondoskodjon a szervezésről, hiszen a
régészeti tanásatások megszervezése, levezetése is nehéz feladat.
Talán azért is igyekeztek bevezetni
a laikusokat ebbe, hogy lássák, milyen munka áll egy-egy – látszólag
– „csak kövekkel” és „törött cserepekkel” teli régészeti lelőhely mögött. Lesz jövőre is fesztivál,
aminek továbbra is partnere a helyi
önkormányzat és a Csűrszínházi
Egyesület.
A szervezők remélik, hogy ezt a
turisztikailag is értékesíthető lehetőséget magáncégek, közintézmények is jobban felkarolják, hiszen
valóban sikerült előtérbe helyezni
egy olyan kor hagyatékát, amelynek öröksége ma is él modern társadalmunkban.

8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT _______________________________________________ 2018. augusztus 14., kedd

Simona Halep nyert Montrealban

A világelső Simona Halep megnyerte vasárnap a 2,82 millió dollár
összdíjazású montreali WTA-tornát, miután 7:6 (8-6), 3:6, 6:4-re legyőzte a döntőben az amerikai
Sloane Stephenst. Halep, aki
Montrealban matematikailag bebiztosította részvételét a szingapúri
világbajnokságon, 2016 után másodszor hódította el a Rogerskupát. Vasárnap este 2 óra 41 perc
játék után sikerült győznie, egy
rendkívül kiegyensúlyozott mérkőzés végén. A román lány zsinórban
hatodszor múlta felül a WTA-világranglista harmadik helyén álló
ellenfelét, legutóbb két hónappal
ezelőtt, 3:6, 6:4, 6:1-re, a Roland
Garros döntőjében.
Stephens megnyerte az első játékot, de aztán Halep 4:1-re elhúzott.
Az amerikai játékos egyenlített
4:4-re, Halep brékelt, de Sloan 6:5re fordított, és két szettlabdája is
volt, amit nem tudott érvényesíteni, Halep pedig rövidítésbe tolta
a játszmát. Simona katasztrofálisan
kezdte a tiebreaket, az amerikai
lány 4:0-ra és 5:1-re is vezetett, ám
Halep, miután két újabb szettlabdát
mentett, 8:6-ra nyerte a rövidítést
és 7:6-ra a játszmát.
A második játszmában Halep fáradni látszott, sok ki nem kényszerített hibát vétett, és a
magabiztosabban játszó Stephens
3:1, 4:2 és 5:3 után 6:3-ra nyert.
A döntő játszmában Halep kezdett jobban, 2:0-ra vezetett, de nagyon fáradtnak tűnt, és Stephens
2:2-nél kiegyenlített. Halep rejtett
energiáit mozgósítva brékelt és a
nyomás alatt hibázó Stephens megtorpanását kihasználva 5:2-re elhúzott, majd meccslabdához jutott, de
elhibázta. Stephens 5:3-nál újabb
meccslabdát mentett és feljött 5:4re. Simona ismét a meccsért adogathatott, és ezt a lehetőséget már
nem hagyta ki, 6:4-re hozta a döntő
játszmát.
Halep 4 ászt és 7 kettőshibát
ütött, és a megszokottnál gyengéb-

ben adogatott, 59%-ot teljesített az
első és mindössze 25%-ot a második szervánál. Simona 22 nyerőt
ütött, de elkövetett 43 ki nem kényszerített hibát is.
Stephens nem ütött ászt, de vétett 4 kettőshibát, első szervája

63%-ban, a második 23%-ban jött
be. 29 nyerője mellé 40 ki nem
kényszerített hiba társult.
Simona Halep 519.480 dollárt és
900
WTA-pontot,
Stephens
252.425 dollárt és 585 pontot
nyert.

Halep továbbra is világelső, Babos már csak második
Nem történt változás a női teniszezők világranglistájának közvetlen élcsoportjában: az első változatlanul a román Simona
Halep, megelőzve a dán Caroline Wozniackit és az amerikai Sloane Stephenst. A magyar játékosok közül Babos Tímea a 41., Stollár Fanny a 147. A románok közül Mihaela Buzărnescu a 20.,
Sorana Cârstea az 52., Irina Begu az 55., Monica Niculescu a 62.,
Ana Bogdan a 78. helyen áll.
Párosban elvesztette világelsői helyezését Babos Tímea, a magyar játékost megelőzte a tajvani Latisha Csan. Babos múlt héten
a montreali tenisztornán a francia Kristina Mladenovic oldalán
párosban negyeddöntős volt, Latisha Csan viszont a fináléba jutott.

Cicipasz a legfiatalabb játékos a top 15-ben, Fucsovics 48.
A görög Sztefanosz Cicipasz 12 helyet javított, így a 15. a férfiteniszezők világranglistáján, amelyen a 20 éves játékos a top 15
legfiatalabb tagja. Cicipasz vasárnap, éppen a születésnapján játszott döntőt a torontói tornán, és két játszmában kapott ki Rafael
Nadaltól. A spanyol teniszező továbbra is vezeti az ATP rangsorát
a svájci Roger Federer, valamint az argentin Juan Martín del
Potro előtt. A legjobb magyar, Fucsovics Márton három, míg Balázs Attila egy helyet javított, így előbbi 48., utóbbi a 167. A románok közül Marius Copilé a legelőkelőbb helyezés, ő a 92. helyet
foglalja el.

BL-selejtező: a továbbjutás
főtáblát érne a Vidinek

Hat év után szerepelhetne ismét
főtáblán magyar klub az európai kupaporondon, amennyiben a mai
hazai visszavágón a Vidi FC kiharcolja a továbbjutást a svéd Malmö
ellen a Bajnokok Ligája-selejtező
harmadik fordulójában. A székesfehérváriaknak erre minden esélyük
megvan az idegenbeli 1-1-es döntetlent követően, mert a svédországi
eredmény azt jelenti, hogy a győzelem mellett a gól nélküli találkozó
is nekik kedvezne.
A főpróba a Malmőnek sikerült
jobban, mivel pénteken 1-0-ra nyert
a Dalkurd vendégeként, azonban 17
fordulót követően 28 ponttal így is
csak a hatodik a svéd bajnokságban.
A Vidi szintén pénteken játszotta
bajnokiját, s a hosszabbításban
egyenlítve mentett pontot a vendég
Debrecen ellen.
A két gárda története során 1985ben az UEFA-kupa 1. fordulójában
már találkozott egymással, akkor a
Vidi ment tovább idegenben szerzett gólokkal, mivel otthon 1-0-ra
győzött, idegenben pedig 3-2-re kapott ki. A riválisnak további két pár-

harca volt magyar rivális ellen:
1971-ben a BEK nyitókörében és
1975-ben a KEK negyeddöntőjében
is alulmaradt az Újpesttel, illetve a
Ferencvárossal szemben.
A mostani párharc továbbjutója a
BL-selejtezőben a skót Celtic Glasgow vagy a görög AEK Athén csapata ellen folytatja, míg a vesztes az
EL utolsó körében a walesi The
New Saints, vagy a dán Midtjylland
együttesével találkozik.
Legutóbb hat éve éppen a Vidi –
akkor még Videoton néven – szerepelt főtáblán magyar csapatként,
méghozzá az Európa-ligában. Ezúttal a továbbjutása esetén még nem
lehetne tudni, hogy melyik sorozat
csoportkörében szerepelne a piroskék együttes, az a BL-selejtező negyedik, utolsó körében dől el: az
ottani győztes értelemszerűen a legrangosabb európai kupasorozatban
folytatja, a vesztes pedig átkerül az
Európa-liga csoportkörébe.
A mai visszavágó 21 órakor kezdődik a felcsúti Pancho Arénában, a
találkozót az M4 Sport televízió
élőben közvetíti.

Az FTC továbbra sem vesztett, a Kisvárda pedig nem szerzett pontot

A Ferencváros a papírformát igazolva legyőzte a hazai pályán az
első élvonalbeli mérkőzését játszó
Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank
Liga negyedik fordulójának szombati játéknapján. Ezzel az éllovas
vendég fővárosiak továbbra is
százszázalékosak, míg az újonc

kisvárdaiak – akik mintegy hatvan
percet emberhátrányban, ebből
tízet kettővel kevesebben játszottak –, a mezőnyben egyedüliként
még mindig nem szereztek pontot
és gólt sem. A hazaiakat a távozott
Kondás Elemér vezetőedző korábbi
segítői, Erős Gábor és Kocsis János

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 4. forduló: Kisvárda Master Good
– Ferencváros 0-2 (0-0)
Kisvárda, 2850 néző, vezette: Pintér.
Gólszerzők: Leandro (55.), Lanzafame (75., 11-esből).
Piros lap: Sinder (33.), Beriosz (83.).
Sárga lap: Sinder (33.), Gosztonyi (43.), Vári (77.), illetve Heister
(73.), Lanzafame (82.).
Kisvárda Master Good: Felipe – Ene, Parcvanija, Beriosz, Vári
(78. Anderson) – Lucas – Hej, Karaszjuk (64. Sassá), Mitosevic,
Gosztonyi (71. Horváth Z.) – Sinder.
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Botka, Blazic, Heister – Gorriarán, Leandro (80. Rodríguez) – Varga R. (46. Böde), Bőle (73.
Spirovski), Petrjak – Lanzafame.

Eredményjelző
Magyar labdarúgó NB I, 4. forduló: MOL Vidi FC – Debreceni
VSC 1-1, Kisvárda Master Good – Ferencváros 0-2, Szombathelyi
Haladás – Puskás Akadémia FC 2-1, MTK Budapest – Diósgyőri
VTK 1-0, Paksi FC – Újpest FC 1-1, Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd 0-1.
1. Ferencváros
2. Honvéd
3. MTK
4. Debrecen
5. Vidi FC
6. Újpest
7. Mezőkövesd
8. Szombathely
9. Paks
10. Puskás A.
11. Diósgyőr
12. Kisvárda

4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4

4
4
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0

Ranglista
0
0
0
2
2
2
1
1
2
1
1
0

0
0
1
0
0
1
1
2
2
3
3
4

13-3
9-2
6-5
5-2
6-2
4-5
4-3
7-9
3-6
4-7
3-9
0-11

12
12
9
8
5
5
4
4
2
1
1
0

Nego Malmőben szerzett gólja előnyös helyzetbe hozta a magyar csapatot

készítették fel a találkozóra, de ezHátrányból fordítva nyert a CFR
után – a korábbi bejelentésnek
Aissa Laidouni már a 12. percben vezetéshez juttatta a Voluntari
megfelelően – Dajka László veszi
FC-t a Kolozsvári CFR elleni mérkőzésen, vasárnap, a labdarúgó
át az irányítást.
1.
liga 4. fordulójában. A francia játékos a magyar válogatott Lang
Telt ház, közel háromezer
Ádám
által a büntetőterületen elkövetett szabálytalanságért megnéző előtt kezdődött meg a kisvárdai stadionavató, melyet töb- ítélt tizenegyest értékesítette, és okkal remélték az ilfoviak, hogy
bek között pályaszentelés és a nekik áll majd a zászló ezen a mérkőzésen. Nem így történt: Ioniţă
kezdőrúgásnál lánykérés előzött II még a szünet előtt egyenlített (34.), kevéssel a vége előtt pedig
Ţucudean a címvédő bajnok győzelmét jelentő találatot is megszemeg.
A Ferencváros fölényben futbal- rezte (84.). A CFR sikere ennél akár nagyobb különbségű is lehetett
lozott az első félidőben, jóval töb- volna, azonban Djokovic a 14. percben a kapufát találta el. Az
bet
kezdeményezett,
mint eredmény: Voluntari FC – Kolozsvári CFR 1-2 (1-1).
ellenfele, komoly helyzeteket is kiTovábbi vasárnapi eredmények: Dunărea Călăraşi – USK Craalakított, de ekkor még nem tudott iova 1-3, Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB 1-3.
előnybe kerülni. A 27. percben úgy
Az élcsoport: 1. CFR 8 pont, 2. FCSB 7, Sepsi OSK 7, 4. Medtűnt, hogy Felipét, a hazaiak kapu- gyes 7.
sát le kell cserélni, miután egy kivetődésnél csapattársa, Ene térddel tovább fogyatkozott a hazai együt- gasra emelt, nyújtott lábbal talppal
eltalálta a fejét. A csapatorvos je- tes, Berioszt a 83. percben azonnal a labdával együtt eltalálta Rodrílezte, hogy váltani kellene, de a kiállította a játékvezető, amikor ma- guez fejét is.
brazil hálóőr ragaszkodott hozzá,
hogy a pályán maradjon. Szüksége
is volt rá együttesének, a folytatásban is több nagy védést mutatott
be.
Bő tíz perccel a félidő vége előtt
emberhátrányba került a Kisvárda,
mert Sinder, miután sárga lapot
érően fellökte Leandrót, a játékvezető arcába üvöltött úgy, hogy a
homlokát hozzá is érintette, ezért
Pintér kiállította. Ennek ellenére
éppen az utolsó percekben jutott el
többször is az FTC kapujához a
Kisvárda.
A második félidő elejét megnyomta az FTC, sorra vezette támadásait, ennek eredményeként
Leandro csúsztatásával hamarosan
összejött a vezető gól. A létszámhátrányban lévő Kisvárda erejéből
csak a rombolásra futotta, míg a ké- A kisvárdai Cornel Alexandru Ene (b) és a ferencvárosi Davide Lanzafame a labdarúgó OTP
sőbb is aktívabb fővárosi csapat Bank Liga 4. fordulójában játszott Kisvárda Master Good – Ferencvárosi TC mérkőzésen a kisLanzafame büntetőjével eldöntötte várdai Várkert Stadionban 2018. augusztus 11-én. A Ferencváros 2-0-ra győzött.
a három pont sorsát. A hajrára még
MTI Fotó: Czeglédi Zsolt
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De jó (lenne) kerékpárral…

MaKiTa tábor Marosszentgyörgyön

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Idén nyolcadik alkalommal szervezte meg a marosszentgyörgyi
római katolikus plébániához tartozó
Szent Cecília Egyesület a marosszentgyörgyi kis művészek nemzetközi táborát (MaKiTa) a plébánia
épületeiben és udvarán. A művészeti táborban a szentgyörgyi gyerekek mellett jelen voltak
magyarországi (izsáki, budapesti)
gyerekek és Böjte atya gyerekei
közül 12-en a teremei Irgalmasság
Házából kísérőikkel, Szakál Klárával és Gyüjtő Blankával.
A táborban különböző művészeti
foglalkozások folytak tanárok, művészek segítségével: rajz és textilfestés (Albert Katalin grafikus),
kézműves-foglalkozás (Molnár
Andrea Erika tanítónő és Fábián
Enikő óvónő), ének és hangszeres
zene oktatása (Fábián Lehel – gitár,
Nyulas Csaba – gitár, Simon
Csenge – blockflöte, Simon Janka

– citera, Simon Kinga – ének,
kórus), vallásos témák boncolgatása (Henn Árpád). Fő téma volt
minden művészeti foglalkozásban
a rózsafüzér imádság és titkai, valamint Márton Áron püspök személye és hagyatéka. Két este –
1-jén és 2-án – a helyi kultúrotthonban táncházat tartottak Simon
Imre irányításával és a marosvásárhelyi Öves együttes közreműködésével.
Szombaton (4-én) délután került
sor a gyerekek munkáiból készült
kiállítás megnyitójára, amely keretében a gyerekek előadtak a táborban tanult énekekből, bemutatták a
hangszereken tanult darabokat,
moldvai táncokat.
Vasárnap a 10 órai táborzáró
szentmise előtt a gyerekek elimádkozták a rózsafüzért, a szentmisén
énekeltek, zenéltek, felolvastak és
ministráltak.

Hétfőn reggel a csapat kirándulni, zarándoklatra indult Máramarosszigetre plébánosuk, Baricz
Lajos irányításával. Meglátogatták
a Börtönmúzeumot, ahol többek
között Márton Áron püspök is raboskodott, részt vettek a Borromeo
Szent Károly-templomban az esti
szentmisén, mise után énekeltek,
utána megnézték dr. Jakubinyi
György érsek úr szülőházát. Kedden hazafelé jövet megálltak a mogosai Bódi-tónál, Nagybánya
érintésével Koltóra mentek, ahol
betértek a Teleki-kastély udvarába,
a művelődési otthonban meglátogatták a Petőfi-kiállítást.
Köszönet minden segédkezőnek,
szülőnek, kísérőnek.
A tábor támogatói: a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a
Communitas Alapítvány.
Simon Kinga

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

Nyári iskola
a Tudor Vladimirescu Általános Iskolában

Nagy sikerrel zárult a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános Iskola Nyári iskola című
projektje, melynek első része július
23-27. között zajlott, a másodikra
augusztus 20-25. között kerül sor.
A Nyári iskola című projekt a
Tudor Vladimirescu Általános Iskola tanulóit szólította meg, ingyenesen különböző alternatív oktatási
programokat ajánlott fel a vakációzó gyerekeknek. A programon hatvannyolc 6 és 13 év közötti diák
vett részt. A tevékenységek naponta
4 órát tartottak, és 1,5 órás tömbökben folytak, melyeket az iskola oktatói vezettek.
A napi tevékenységek egyórás
sportra és egészségre való neveléssel kezdődtek, magába foglalták a
reggeli közös tornaórákat, a Playform pályaügyességi próbákat és a
közös moderntánc-tanulást.
A tevékenységek között szerepelt
még a Mozgás és csapatépítő műhely, melyet Gábor Lizetta tanítónő
és Gheorghe Precup tanító vezettek.
Itt különféle csapatépítő, figyelemfejlesztő és ügyességi játékokat
játszhattak a gyerekek. A Tehetségek műhelyében énektudásukat és
színészi tehetségüket csillogtathatták meg a kis lurkók, Lavinia Moldovan és Viorel Sălăgean tanárok
vezetésével. A Modelino műhely-

ben természetes alapanyagokból
készíthettek saját maguk részére ékszereket az ügyes kezűek, Mihai
Blaga Bianca és Ardelean Simina
tanárnők segítségével. A Festőműhelyben, melyet Gârbovean Claudia
és Gyarmati Harmat Katalin tanítónők koordináltak, köveket festhettek kedvük és tehetségük szerint,
majd színes szalvétát ragaszthattak
különféle gipszből öntött keretekbe.
A Paper Crafting műhelyben Năsăudean Irina és Pázsint Gyöngyi tanítónők vezették be a gyerekeket a
papírhajtogatás rejtelmeibe, és segítségükkel érdekes origamifigurákat
hoztak létre. Meglepetésvendégként
a Teleki Téka Könyvtárból Márton
Krisztina látogatta meg ezt a műhelyt, a nyári iskola résztvevőinek
bemutatta a kézzel készített papírlapok varázslatos „születését”.
A nyári iskola előtt az intézmény
udvarára olajfestékkel Playform pályát festett az iskola tíz tanulója és
öt tanerő 48 órás önkéntes munkában. A megfestett Playform pálya
különféle ügyességi és kreatív mozgásos játékokra ad lehetőséget, a tanulók az iskolai tanév szüneteiben
is használhatják és gyakorolhatják
ügyességüket.
A mozgalmas és érdekességekkel
tele hét a nyári vásárral fejeződött
be, ahol a gyerekek kiállíthatták

heti munkáikat, és szüleik szimbolikus egylejes összegért megvásárolhatták ezeket, majd tiszteletükre
bemutatták a tanult flashmob táncot, melyet a VII. osztályos Alexia
Strete tanuló tanított be nekik.
Végül minden résztvevő oklevéllel a tarsolyában térhetett haza.
A visszajelzések szerint mindanynyian elégedettek voltak eme úttörő
programprojekt megszervezésével,
kivitelezésével egyaránt, és kíváncsian várják a folytatást.
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csatangolni Vásárhelyen – szól ötödik osztályba lépő „nagy fiam”,
Zsolt. Máris fényesítjük a küllőket,
peremeket, erősítjük az ülést, s akár
a mesebeli paripák, úgy száguldunk
kétkerekű csodagépeinkkel élményt
szerző körutunkra. Sajnos, örömünk
nem tarthat sokáig, mert amikor a nagyobb forgalmú (valóban veszélyes!)
közutakról a nyugodtabb mellékutcákba fordulnánk, sok helyen a „tehergépkocsinak,
állatvontatású
szekérnek és kerékpárnak behajtani
TILOS” jelzésű tábla fogad.
Csak azt nem értem, mi köze a teherautónak és a lovas szekérnek a
kerékpárhoz? – bosszankodik Zsolt,
miközben gyalog kísérjük „paripáinkat”. – Láthatod – sietek megnyugtatni –, mindháromnak tilos ezeken
az utcákon közlekedni. – Jó, jó – kesereg ő tovább – de a teherautó valóban a fél utcát elfoglalja. A
szekerek is sok kellemetlenséget
okozhatnak. De kit bánt a kerékpár?
A levegőt nem szennyezi, kevés helyet foglal el, csendes, szófogadó, s
milyen egészséges közlekedési eszköz – fejezi be tudományos igényű
mondókáját, majd gyorsan hozzáteszi: – Ha én igazgatnám a közlekedést, arra kérnék minden felnőttet,
hogy csak biciklivel menjen munkába! Azt képzeld el, hogy nézne ki

a vásárhelyi biciklierdő! Én, a felnőtt, kissé sarokba szorítva érzem
magam. Hirtelen átvillan bennem a
vasárnapi tévéalbum képsora a Hollandiában reggel munkába induló
kerékpárosok tízezreiről. Visszaidézem magamban azt az újsághírt,
mely szerint Európa legfejlettebb
ipari országaiban az utóbbi évek legnépszerűbb közlekedési eszköze
ismét a kerékpár lett. Eszembe jutnak Bukarestből Marosvásárhelyre
költözött (ötvenen túllépett) ismerősöm panaszos szavai arról, hogy fővárosunk szívében is lehet
kerékpárral a kijelölt járdákon közlekedni. – Ott senki nem botránkozik
meg, ha idős embert lát a belvárosban pedálozni. Itt pedig egyszerűen
kinevetik az idős nőket – keseregte.
Nem vállalkozom a kerékpárper
döntőbírájának szerepére. De, mint
régi pedálos, titkos én is reménykedem, hogy mire Zsolt és társai felnőnek, a vásárhelyi kerékpár-közlekedés
nemcsak méreteiben, hanem korszerűségében is ki fogja nőni a világvárosok jó példáját követve mostani
gyerekcipőjét.
Megjelent a Vörös Zászló 1978.
július 20-i számában. Zsolt most 50
éves. Marosvásárhelyen a „bringaügy” máig sincs megoldva.
K. F.

Árva diák voltam. Kolozsváron
nem volt könnyű lakást bérelni. Egy
adott pillanatban összekerültem egy
lánnyal, akinek egy érdekes verseskötete volt. Megkérdeztem tőle: ki a
szerzője? Hát egy marosvásárhelyi református pap, Horváth Lorándnak
hívják. Így ismertem meg a költőt, a
papot, a művelt, melegszívű embert:
Horváth Lorándot. A nyolcvanas
években a marosvásárhelyi környezet
sivár volt. Számomra mégis létezett
egy fénypont: a vers. És az a kevés
őszinte barát, művészek, költők, költőcskék, olyan emberek, akik tulajdonképpen túlélők voltak. Szegények,
testileg-lelkileg meggyötört emberek.
És akkor megjelent ez a református
pap, aki nívós irodalmi estéket szervezett a szerény blokklakásában. Szavaltunk magyarul, románul, franciául.
Nem számított. Emlékszem, a felesége, Hajnalka, egy igazi úrinő, gyönyöruen szavalt. A gyermekei,
Gyöngyi, Ádám, Zsombi és Loránd
mindig jelen voltak. Ott ismertem
meg először a Gáspár Loránd gyönyörű költeményeit franciául. Ők vettek rá, hogy lefordítsam román nyelvre

a verseit. Utána, 1989 után hadakoztam
a helyi bürokráciával, hogy Gáspár Loránd megkapja a díszpolgári címet, ami
sikerült – be kell ismerjem, a Dorin
Florea polgármester segítségével.
Horváth Loránd hasonlított édesapámra. Sokszor meglátogatott…
Beült a fotelbe, és beszéltünk a versről,
a hitről. Hitünk, felekezetünk különbözött, tulajdonképpen Loránd versben
prédikált, s azon keresztül a hite univerzális lett, és túlszárnyalta a felekezeti szokványos szövegeket. Aztán
elutaztak Kanadába, Hajnalkával
együtt. Itt maradtak a gyermekei:
Gyöngyi, Ádám, Zsombor és Loránd.
Kis egyszerű, jóravaló félárvák…A
félművelt marosvásárhelyi menyecskék elítélték, pletykálták… Hát ez miféle pap lehet, ha itt hagyta a
gyermekeit… stb. Arra nem is gondoltak hogy Loránd tulajdonképpen a
tömlöcből akart kiszabadulni, s azt remélte, hogy így majd a gyermekein is
fog tudni segíteni. Hogy sikerült-e
vagy nem, azt nem tudom. Egy dolog
biztos: sok verseskötetet adott ki. Egy
igazi pap, aki versben prédikált.
Izsák Martha

In memoriam Horváth Loránd

A szülők hálásan köszönték meg
a vezető tanároknak a gyerekeik
számára élménydús hetet, és kérelmezték a nyári szabadidős tevékenységek újbóli megszervezését,
mely szerintük követendő példa
lehet más iskolák számára is, hiszen gyerekeik szakemberek felügyeletével
és
vezetésével
minőségi fejlesztő programokon
vehettek részt.
A projekt elérte célját. A gyerekek olyan tevékenységeken vettek
részt, ahol négy órára elfelejthették
a mobiltelefonokat, az internet világát, a virtuális játékokat, és együtt,
egymással játszhattak, barátkozhattak, csapatban a csapatért harcolhattak, fejleszthették kézügyességüket,

kreativitásukat, megcsillogtathatták
rejtett tehetségüket, építhették önbizalmukat. Vagyis a való világban
gyerekként játszva fejlődhettek.
Az iskola vezetősége köszönetet
mond az önkéntesen részt vevő
Sikó Melinda, Ferenczi Anna, Dascăl Marinela, Barabas Viorica,
Gliga Maria, Ugron Erika, Burian
Dana, Kántor István tanároknak.
Köszönet jár a Tudor Vladimirescu
Általános Iskola igazgatóságának,
mely önerőből, saját anyagi keretekből gazdálkodva hozta létre ezt
a projektet, valamint Gabriela
Şandru igazgatónőnek, aki megálmodta és megszervezte az első
nyári iskola programjait.
Gábor Lizetta tanítónő

10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________HIRDETÉS ______________________________________________ 2018. augusztus 14., kedd
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Parângului utcában.
Tel. 0748-151-982. (9923)
HOSSZÚ
távra
kiadó
teljesen
bebútorozott, felszerelt tömbházlakás az
1918. December 1. úton, 150-es
tömbház, II. emelet. Tel. 0731-526-690.
(9766-I)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438594. (20084)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (9741-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (9741-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977768. (9879)

KEMÉNY tűzifa eladó házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (9881)

ZARÁNDOKÚT: Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközösség
György Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez.
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság
hegye, Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában
pedig Amman, Jerash, Nébó-hegy és a csodálatos Petra.
Szabad helyek száma: 10.
Minden érdeklődőt szeretettel tájékoztatunk a 0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-I)
Az INGATLANKEZELŐ és PIACIGAZGATÓSÁG KFT. nyilvános,
kikiáltásos árverést szervez 2018. augusztus 28-án 10 órakor a cég
székhelyén – Maros megye, Cuza Vodă u. 89. szám – a következő
kereskedelmi helyiségek bérbeadására:
-50,80 m2-es, közétkeztetésre alkalmas kereskedelmi helyiség.
-56,50 m2-es, közétkeztetésre alkalmas kereskedelmi helyiség.
Bővebb felvilágosítással és a dossziék benyújtásának feltételeiről,
valamint az árverés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó
információkkal a cég székhelyén szolgálnak. Kapcsolattartó: Şomodi
Gabriel. Érdeklődni a 0265/250-260 és 0265/250-225-ös telefonszámon
vagy a cég székhelyén: Maros megye, Cuza Vodă u. 89. szám.
Az iratcsomó benyújtási határideje: 2018. augusztus 24-én 11 óra. (sz.-I)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépforgatást, csatornajavítást, bármilyen

munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

KERESEK nőt egy beteg, nem ágyhoz

kötött idős asszony gondozására. Tel.

0740-861-159. (9915)

MEGEMLÉKEZÉS

ELADÓ kemény tűzifa (gyertyán)
házhoz szállítva. Tel. 0745-793-465.
(9881)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kelemen Ioan névre
szóló autóbuszbérletem és egészségügyi
kártyám.
Semmisnek
nyilvánítom. (9921)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (1778-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9860)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (9769)
TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab
lemezzel; készítunk teraszt fából és
vállalunk bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0749-798-244. (9836-I)
KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemezből, cserépből, teraszt fából; bármilyen
javítást
vállalunk.
Tel.
0745-680-818, Csaba. (9706-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmunkát, csatornatakarítást, festést, vakolást. Tel. 0751-471-965, Sándor.
(9871)

Szomorú szívvel emlékezünk au-

gusztus 14-én KUTASI DÉNESRE

halálának második évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, fia és családja.

(9882-I)

Nyugodjon

békében!

Fájó szívvel emlékezünk a leg-

szomorúbb napra, augusztus 14ére, amikor eltávozott a szeretett

férj és testvér, a mezőmadarasi
születésű NAGY MÁRTON vásárhelyi lakos, a filharmónia volt

dolgozója. Nyugalma legyen áldott! Bánatos felesége. (9665)

Drága emlékét szívünkben őrizve

emlékezünk

augusztus

14-én

ISZLAI KÁROLYRA, aki 2 éve az
örök életbe távozott. Hálát adunk

Istennek, hogy nálunk, velünk és
bennünk van mindörökre. Szí-

vünkben

örökké

élni

fogsz!

Drága lelked nyugodjon béké-

ben! Gyászoló szerettei. (9920-I)

Hálás szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, a

holtmarosi VARGA MIHÁLYRA
halálának 24. évfordulóján. Emlé-

ked örökké szívünkben marad.

Nyugodjál békében! Felesége,

Mária, két leánya családjukkal
együtt. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a legdrágább férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor, keresztapa, rokon, a székelykövesdi születésű
FARCZÁDI TIBOR
marosvásárhelyi lakos
életének 71. évében átadta lelkét
Teremtőjének. Temetése folyó hó
14-én, kedden 14 órakor lesz az
udvarfalvi temetőben.
Bánatos
felesége,
Izabella.
(9899-I)
Drága édesapám, nehéz harcok
után, amit végigvittünk, lelked
megpihent. Ahogy mondtad: „kemény csapat” voltunk.
FARCZÁDI TIBOR
nyugodj békében! Mindig a szívünkben élsz!
Szerető és bánatos lányod, Izabella, unokád, Noémi, vejed, István. (9899-I)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
sógorunktól,
FARCZÁDI TIBORTÓL.
Piroska és Feri Udvarfalváról.
(9898-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett kománktól,
FARCZÁDI TIBORTÓL.
A Dobos család. (9898-I)
Megrendülve búcsúzunk szeretett keresztapukámtól,
FARCZÁDI TIBORTÓL.
Noémi és Csabi. (9898-I)
Fájó szívvel búcsúzom drága
testvéremtől,
FARCZÁDI TIBORTÓL.
Nyugodjon békében!
Nusi és családja. (9901-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
após, apatárs, sógor,
FÜLÖP GYÖRGY
a Tejfeldolgozó Gyár
volt főtechnikusa
életének 80. évében augusztus
11-én elhunyt. Drága halottunk
temetése augusztus 15-én, szerdán 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (9917-I)

Addig vagy boldog, míg van, aki
szeret,
aki a bajban is megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha nincs már
veled.
Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Megállt a szíved, mely értünk dobogott,
s megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, köszönjük.
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 14-én a székelybósi születésű NAGY ÁRPÁDRA halálának 18. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, Józefa, két nevelt fia és
családjuk, három unokája és családjuk.
Emlékét őrzik testvérei és családjuk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (9686)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, élettárs, testvér, após, sógor, rokon,
szomszéd, barát és volt munkatárs, a marosvásárhelyi születésű
id. SZATHMÁRI LÁSZLÓ
harasztkeréki lakos
62. évében hosszas szenvedés
után átadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2018. augusztus 15-én
14 órakor lesz a harasztkeréki ravatalozóban. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (mp.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága jó édesapánk, nagyapa,
id. SZATHMÁRI LÁSZLÓ
életének 62. évében hosszas
szenvedés után megpihent. Emléked szívünkben örökké élni
fog! Lánya, Andrea, fia, Laci,
unokái, menye és veje. (mp.-I)
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk,
id. SZATHMÁRI LÁSZLÓ
hosszas szenvedés után megpihent.
Emléked
szívünkben
örökké élni fog.
Szerető testvérei: Jenő és
Annuska. (mp.-I)
A múltba nézve valami fáj, valakit
keresek, aki nincs már. Arany
volt a kezed, munka az életed,
Isten hívott, mert nagyon szeretett. Búcsúzom tőled, drága
LACI!
Márta. (mp.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér,
GÁLPÁL ZSUZSÁNNA
augusztus 13-án elhunyt. Drága
halottunk temetése szerdán, augusztus 15-én 15 órakor lesz a
marosszentgyörgyi temetőben
(az új kórház mögött).
A gyászoló család. (9922-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudomást Vescan Sándor kollégánk
szeretett ÉDESANYJA haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Az
Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)

Együttérzésünket

és

őszinte

részvétünket fejezzük ki Vescan
Sándor kollégánknak szeretett

ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában.

Az Aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)

Szomorúan búcsúzunk unokatest-

vérünktől, SZAKÁCS ISTVÁNTÓL.

Katinak

együttérzésünket

és

őszinte részvétünket fejezzük

ki. Szabó András és családja.
(9911)

Együttérzünk
Ágnessel

Heissmann

ZOLTÁN

testvére

elhunytával érzett fájdalmában.

Őszinte részvétünk a gyászoló
Mihály családnak, vigasztalódást

kívánunk

a

veszteség

elviselésében. Ágnes barátnői.
(9914-I)

Őszinte részvétünket fejezzük

ki Farczádi Izabella kolléga-

nőnknek szeretett ÉDESAPJA
elhunyta okozta fájdalmában. A
Carit

San

Medical

munka-

közössége. (sz.-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
kolléganőnktől,
MARIÁTÓL.

Őszinte

COLCER

részvé-

tünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Kollégái a Siletina–

Helyi

Közszállítási

Rt.

Társulástól. (sz.-I)
Őszinte

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló

családnak

id.

SZATHMÁRI LÁSZLÓ elhunyta
alkalmából. Osváth Csaba és
családja. (mp.-I)
A

Marosvásárhelyi

Megyei

és

munkaközössége

őszinte

Sürgősségi Kórház vezetősége

részvétét és mély együttérzését
fejezi ki a gyászoló családnak
kollégánk,

SZATHMÁRI

LÁSZLÓ elhunyta miatt. Isten
nyugtassa békében! (sz.-I)
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének 1. bekezdése értelmében 2018. augusztus 29-én 11 órakor a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén
– Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – nyilvános árverésen értékesítenek egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező
ingó és ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Jeddi út 12/B szám, 1. ajtó, (tizenegyedik árverés, az ár 50%-kal csökkent)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 5300 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 2900 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 7000 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
2. ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A, végrehajtási dosszié száma 658 (nyolcadik árverés, az ár
50%-kal csökkentve)
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02-AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs
kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely), kikiáltási ár 11.800 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
3. NIMAS MIHAI, Mezőceked, Uries 36A, Maros megye (negyedik árverés, az ár 50%-kal csökkentve)
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma MS-65-DNA, 261.000 km-ben, nem működőképes,
kikiáltási ár 1.801 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
4. CRISTIM COMIMPEX KFT., , Nagysármás, Köztársaság utca 41. szám, Maros megye (harmadik árverés)
– Viadrus típusú fáskazán, működőképes, kikiáltási ár 585 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
– Iphone 7 Plus Gold 32 GB, működőképes mobiltelefon, kikiáltási ár 975 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
5. TOTH CRISTIAN DANIEL, Kissármás, December 30. utca 40. szám, Maros megye (második árverés, az ár 25%-kal
csökkentve)
– 8776 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50733, kikiáltási ár 6.685 lej, az ár nem
tartalmazza a héát.
– 2032 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50731, kikiáltási ár 1.478 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 10.000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50671, kikiáltási ár 7.703 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 10.000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50670, kikiáltási ár 7.703 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 9.000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson (Maros megye), telekkönyvszáma 50673, kikiáltási ár 6.870 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt mutassák be a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia a kikiáltási ár 10%-a, és a Ludasi
Kincstárban nyitott RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal.
Készpénzzel hétfőtől csütörtökig 8.30–15, pénteken 8.30–11 óra között lehet a részvételi díjat befizetni.
– az ajánlattevõt képviselõ személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég közvetítője
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb
egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől
számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a
0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon.
Daniela Pop osztályvezető
Közpénzügyi Minisztérium
Közönségszolgálati osztály

Még 14 napig vásárolható centenáriumi
kincstárjegy

A pénzügyminisztérium 2018. augusztus elsején bocsátotta ki a kizárólag a
lakosságnak szánt állami kincstárjegy centenáriumi második sorozatát. A
kincstárjegyek névértéke 1 lej, futamideje 3 év, 4,5%-os kamatozású, az utánuk
járó jövedelem adómentes. Minden 18. évét betöltött, romániai lakhellyel
rendelkező magánszemély vásárolhat, az is, aki az előző júliusi sorozatban is vett
kincstárjegyet. Évi kamatot fizetnek a kibocsátáskor meghatározott határidőn
belül.
A kincstárjegyeket a következőképpen lehet megvásárolni:
2018. augusztus 1–24. között az adózási lakhelytől függetlenül az állami kincstár
minden egységénél;
2018. augusztus 1–23. között a Román Posta Rt. postahivatalainak hálózatában a
városokban, 1–22. között pedig vidéken (a falvakban).
A kincstárjegyeket készpénzzel vagy banki átutalással lehet megvásárolni az
állami kincstárban (Trezoreria Statului), valamint a postahivatalokban.
Egy befektető egyszer vagy többször vásárolhat egy sorozatban kibocsátott
kincstárjegyet, de nem több mint 100.000 lej összértékben a kincstártól, illetve
100.000 lejre a postahivataloktól.
A vásárlási időszakban a befektetők egy kérvény alapján visszamondhatják
szándékukat. A vásárlási időszak lejárta után a döntés visszavonhatatlan, és nem
lehet semmissé nyilvánítani.
Elhalálozás esetén az örökösödési jog érvényesül, azok vehetik át a
bizonylatokat, akik okirattal igazolják, hogy a volt tulajdonos örökösei.
Az ünnepi évben a legelőnyösebb spórlási formát ajánljuk ezzel. Minden olyan
állampolgár – attól függetlenül, hogy egyetemista, alkalmazott, nyugdíjas – aki
okosan szeretné pénzét megtakarítani, vásárolhat kincstárjegyeket. Ezek
biztonságos, előnyös, adómentes kölcsönt jelentenek – mondta Eugen
Teodorovici pénzügyminiszter.
A kincstárjegy kibocsátásának ismertetőjét, az esetleges változásokat a
következő internetes elérhetőségeken lehet megtalálni: www.mfinante.gov.ro
(Kincstárjegy, centenáriumi kibocsátás), www.datoriepublica.mfinante.gov.ro,
https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro
A sajtóiroda
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 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, 0745-379638. (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)
BÁROSLÁNYT alkalmazok. Tel. 0752-526-181. (9592)

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

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872.
(20408)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be, vagy
elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62554-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek
elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. Email-cím: office@consuselectric.ro (62548-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol
megbecsülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok
és versenyképes juttatás jár. Várjuk önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro e-mail-címre, vagy érdeklődj a 0740-681-541-es
telefonszámon. (62555-I)

SZENDVICSKÉSZÍTŐT alkalmazunk. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés. Jártasság a területen
előnyt jelent. Részletekért bővebben hívja a 0736-391-528-as telefonszámot. (62580-I)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, SEGÉDMUNKÁSOKAT. Tel. 0744-798-270. (9918-I)

CÉGJOGÁSZ, visszaigényelek autótaxát, határidő augusztus 30.,
cégeket alapítok és módosítok. Tel. 0744-523-309. E-mail-cím:
cel.mai.ieftin.rca.2013@gmail.com (20424-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (-I)

Az Aquaserv Rt.-nél szünetel
az ügyfélszolgálat augusztus
15–19. között

Az Aquaserv Rt. értesíti az ügyfeleit, hogy augusztus 15. és
19. között szünetel az ügyfélszolgálat, a pénztárak is zárva
lesznek.
Az Aquaserv Rt. felkéri a lakosságot, hogy ebben az időszakban
az ivóvíz- és csatornahálózaton felmerült üzemzavarokat a következő telefonszámokon jelezzék:
Call center (hívásközpont)
Marosvásárhely 0265-208-888
Szászrégen 0265-512-800
Segesvár 0265-772-350
Dicsőszentmárton 0265-441-035
Marosludas 0265-411-425
Maroskeresztúr 0266-242-703
Az Aquaserv Rt.

A pénzügyi hivatalok 98%-ában számítógépeket
bocsátottak az adófizetők rendelkezésére
„Úgy ismerhetik meg az adófizetők az online szolgáltatásainkat, ha használják a rendszert”.

Ebből az elgondolásból az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) ellátta székhelyeinek 98%-át számítógépekkel, hogy az állampolgárok megismerjék az online szolgáltatást. Kérésre az adófizetőket a pénzügyi osztályon dolgozók segítik a műveletek elvégzésében. A számítógéppel ellátott pénzügyi hivatalok
jegyzéke a következő elérhetőségen tanulmányozható:
https://static.anaf.ro/static/10Anaf/Informatii R/listeselfservice.htm.
Ugyanakkor a pénzügyi hivatalok alkalmazottai segítik az adófizetőket, hogy megismerjenek minden
online szolgáltatást: a virtuális térbe jegyzést, a nyilatkozatok feltöltését, a pénzügyi hivatal tájékoztató- és útmutató jellegű dokumentumainak a tanulmányozását stb.
2019. január elsejétől az adófizetők és a pénzügyminisztérium, illetve a pénzügyi hivatalok közötti
kommunikáció kizárólag az online felületen történik majd.
A sajtó- és közkapcsolati osztály
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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

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
taxisofőröKet

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány
vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány,
legalább 21 éves életkor és hajlandóság a taxisofőri tanúsítvány
megszerzéséhez 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 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.
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

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.

AUGUSZTUSRA

