
Az utóbbi napokban vádak és gúnyolódás tárgya volt a Ma-
rosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház amiatt,
hogy az Egészségügyi Szolgáltatókat Minősítő Országos Ha-
tóság negyedik kategóriába sorolta, kevésbé megbízhatónak
minősítette az intézményt (a hatóság elnökének június 12-i
rendeletével). Ennek visszhangja kapcsán hívott össze a kór-
ház vezetősége sajtótájékoztatót, amelyen arra adtak ma-
gyarázatot, hogy az Egészségügyi Minisztérium által a magas
kompetenciájú I.A kategóriába tartozó regionális kórházak
között számontartott egység miért kapta a hírnevéhez ké-
pest gyenge minősítést.

A satótájékozatón Claudiu Puiac, a kórház menedzsere, Voichiţa 
Pantea, a kórház egészségügyi minőségbiztosítási osztályának vezetője,
Florin Crăciun, a pénzügyi osztály vezetője és Angela Moldovan ápolási
igazgató vett részt. 

A menedzser először is leszögezte, szó sincs arról, hogy a kórház el-
vesztette volna a szaktárcától kapott besorolást a sürgősségi kórházakra
vonatkozó szakmai hozzáértés, az anyagi és emberi erőforrások, a sür-
gősségi és fekvőbeteg-ellátást illetően.

Az akkreditáló hatóságtól kapott besorolás oka, hogy a mai napig sem
készült el a kórház területén az az épület, ahol az egy napra beutalt pá-
cienseket elhelyezhetnék. A vonatkozó rendeletet, miszerint egy kórház

Elítélték a főorvosnőt

Miközben Európa a romániai igazságszolgáltatást módosító kor-
mányrendeletek miatt aggódik, az átlagemberben egyre jobban
megerősödik az érzés, hogy nagy baj van az igazságszolgáltatás
függetlenségével, ami a jogállamiság, a jog előtti egyenlőség alap-
vető követelménye. Miközben a hatalmi ágak szétválasztását tartják
„a politikai és jogi fejlődés legnagyobb vívmányának”, ennek ér-
vényesülését romániai magyar állampogárokként egyre kevébé
érezzük, ha nemzetiségi jogainkról van szó. Amilyen kegyetlenül
sújt le ránk gyakran alaptalanul a törvény, olyan engedékeny, ha
a többségi fél által ellenünk elkövetett törvénysértésekről van szó.
A nemzetiségi kérdésekben (és hosszan sorolhatnánk a példákat
csak a legutóbbi hónapokból) hozott egyoldalú ítéletek azt igazol-
ják, hogy az igazságszolgáltatás gyakran válik a nacionalista erők
szolgálólányává (kivéve azokat a bírákat, akik minden körülmények
között képesek pártatlanul dönteni). Máskor a politikum szolgála-
tába szegődik. A volt szocialista kormányfő esetében az ellenkezőjét
bizonyította ugyan, ami azért történhetett meg olyan kiszámítottan,
mert időnként a nyilvánosan vagy az árnyékban működő hatalmi
szervek szája íze szerint születnek ítéletek. Mivel elnézik, sőt egye-
sek örvendenek, hogy nemzetiségi kérdésekben nem a pártatlanság
kerekedik felül, időnként román honfitársainknak is meg kell ta-
pasztalniuk, hogy a karhatalmi szervekkel szembeszállva, európai,
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Többpillérű
gazdaság
Mezőmadarason
Mezőmadarason többnyire mezőgaz-
dasággal foglalkozik a lakosság. A
határ szép, nincs olyan parcella,
amely parlagon lenne. Mindenki ra-
gaszkodik a földjéhez, hiszen ez bizto-
sítja a megélhetést.
____________6.
Történelmi
időutazás 
Lassan nagykorúvá válik az a rendez-
vénysorozat, amelyet Mikháza szü-
löttje, Szélyes Ferenc színművész
talált ki, és azóta is kitartóan szervez
segítőkész barátok támogatásával. Az
idei napok „főszereplői” a vígjáték, a
néptánc és a népi ihletésű színdarab
voltak, ugyanakkor alkalom adódott a
múltidézésre is. 
____________7.
Biztonságos
vakációt!
A nyári idényben sem szünetelnek,
esetenként gyakoribbá válnak a csa-
lók, illetéktelenül behatolók ténykedé-
sei. Egy kis éberséggel a lopások,
pénzcsalások elkerülhetők – figyel-
meztet közleményben a rendőrség.
____________8.

Fotó:  Nagy Tibor

A marosvásárhelyi sürgősségi kórház vezetősége 

Érvel a gyenge minősítés ellen



Amint azt korábban is hírül adtuk,
Roman Kim  világhírű hegedűművész
ma Marosvásárhelyre érkezik. Az ifjú,
nonkonformista, ennek ellenére (vagy
talán éppen ezért is) világszerte hírne-
vet szerzett művész lenyűgöző tehet-
ségének híre internetes videóin
keresztül terjedt el, melyek nyomán a
világ legnagyobb és legnevesebb kon-
certtermeiben léphetett fel. Ötéves ko-
rában kezdett el hegedűn játszani,
hétévesen nyerte első nemzeti verse-
nyét. A Moszkvai Központi Zeneisko-
lában Maxim Vengerov és Galina
Turtchaninova tanítványa volt, majd a
Musikhochschule Köln intézményé-
ben tanult Viktor Tretyakovnál. Azóta
számos verseny győztese, Kölnben él.
Jelenleg erdélyi koncertkörúton van,
ma este Marosvásárhelyen lép fel. 

A Cosmin Bursasiu üzletember és
mecénás, a Torque gumicég me-
nedzsere által főszervezett turnén a
vendégelőadót a nagyváradi, tizenki-
lenc tagból álló Michael Haydn Kama-
razenekar kíséri, a koncertkörút
részleteiről, illetve a fellépő világsztár-
ról a marosvásárhelyi születésű Nagy
Kálmán hegedűművészt, a Nagyváradi
Állami Filharmónia, valamint az em-
lített kamarazenekar koncertmesterét
és művészeti vezetőjét, a turné egyik
szervezőjét kérdeztük.

– Roman Kim nemzetközi hírnév-
nek örvend, az interneten megany-
nyi információ fellelhető róla. Mit
mond egy szakmabeli, miért any-
nyira különleges előadó?

– Roman Kim napjainkban techni-
kailag felülmúlhatatlan hegedűmű-
vész. De esetében nem csak a
technikáról van szó: nonkonformiz-
musa miatt is rendkívül egyedi, ráadá-
sul olyan átiratokat készített és játszott
el, amelyeket korábban megvalósítha-
tatlanoknak véltünk: rock- és metálze-
nei átiratai mellett például a Kis éji
zenét vagy a Bach-áriát az összes szó-
lamával együtt egy hegedűre írta át, és
el is játszotta. Napjaink Paganinijének
tartják, aki nemcsak nagyszerű hege-
dűtudása miatt vált híressé: beleásta
magát a hangszer fejlesztésének tudo-
mányába is, saját maga által készített
húrokon játszik, és koncert közben egy
ugyancsak általa kifejlesztett és szaba-
dalmaztatott prizmaszemüveget visel.

Nagyon összetett személyiség, méltán
szerzett világhírnevet. A világon sok,
klasszikus értelemben nagyon tehetsé-
ges és nagyon jó hegedűművész lép
fel, ám az ő egyedisége, szokatlan és
összetett személyisége miatt abszolút
egyedi alkalom lesz a vásárhelyiek
számára ez a koncert. Ráadásul
Roman Kim még fiatal, emiatt szá-
munkra még megfizethető. Pár év
múlva már biztosan nem tudnánk
megteremteni a honoráriumához szük-
séges feltételeket. 

– Hogyan érezte magát Kim az er-
délyi turné eddigi állomásain?

– Nagyon jól, mindenhol hatalmas
sikert aratott, ováció, állótaps kísérte a

koncertjeit. Nyolc városban léptünk,
illetve lépünk fel: Aradon, Temesvá-
ron, Nagyszebenben, Brassóban, Ma-
rosvásárhelyen, Besztercén,
Kolozsváron és Nagyváradon. A város
zenei múltja miatt kissé sajnáljuk,
hogy Marosvásárhelyen nem a Kultúr-
palotában, hanem a Nemzeti Színház-
ban lesz a koncert, de  így alakult, és
nagyon várjuk a vásárhelyi közönséget
is az egyedi alkalomra.

A vásárhelyi koncertre július 3-án,
ma este 7 órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban kerül sor. Jegyek
a biletmaster.ro és eventbook.ro olda-
lakon, valamint az esemény előtt a
helyszínen kaphatók.

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

Régi autók ralija 
Július 6-án és 7-én a Transilvania Motor Ringen szervezi
meg a romániai Retromobil és Retro Racing klub a régi
autók ralijának harmadik és negyedik fordulóját. A verseny
mellett egy standon több régi gépkocsit is kiállítanak, lesz
vásár és természetesen büfé is. 

Vér és döntés – könyvbemutató 
Július 16-án a marosvásárhelyi vár kupolaépületében mu-
tatják be Csata Éva második kötetét, a Vér és döntés című
regényt. A könyvet ismerteti dr. Dégi László Csaba habilitált
egyetemi docens, magánpraxissal rendelkező vezető szo-
ciális munkás. A kötet a Bookman kiadó gondozásában je-
lent meg. A könyvet Dénesi Ildikó gondozta, borítóterv
Magyarosi Zsuzsanna. 

Búzásbesenyői faluünnep 
Július 7-én 10.30-tól a római katolikus templomban szent-
misével és istentisztelettel kezdődik a búzásbesenyői fa-
lunap. Átadják a Pro Búzásbesenyő elismerést azoknak,
akik különösképpen támogatják a falut. Az ünnepi műsor
12 órától kezdődik a Rátoni János Művelődési Otthonban.
15 órától a sporteremben lesz a Gyöngykoszorú hagyo-
mányőrző néptánctalálkozó. 18 órától kezdődnek a szín-
padon a koncertek, végül tűzijátékkal zárul a falunap. 

XVI. nyáresti orgonahangversenyek
A hét végén kezdődik a XVI. nyáresti orgonahangverse-
nyek koncertsorozat. Az első hangverseny július 7-én, va-
sárnap 19 órakor lesz a marosvásárhelyi Ady lakónegyedi
Szent Imre ferences templomban. Előadó Molnár Tünde
orgonaművész. 

Kirándulás Székelyvarságra
Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez július 6-án,
szombaton Székelyvarságra, a Csorgókőhöz és a kilátóra.
Ebédidőben szalonna- és kolbászsütés lesz. Feliratkozni
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatt
lehet (I. emelet) csütörtökig délelőtt 9–11 óra között. Bő-
vebb tájékoztatás a 0744-214-178-as telefonszámon.

Nyári program a Bernády Házban 
Még két hétig látogatható a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban kiállított képzőművészeti és fotókiállítás. Július 15-étől,
hétfőtől a nyári szabadság idején egy hónapig zárva lesz
a Bernády Ház. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma KORNÉL és SOMA, hol-
nap ULRIK napja.
ULRIK: a germán Ulrich név-
ből származik. Elemeinek je-
lentése: (öröklött) birtok és
hatalmas, uralkodó.

3., szerda
A Nap kel 

5 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 184. napja, 

hátravan 181 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 2.

1 EUR 4,7352
1 USD 4,1838

100 HUF 1,4663
1 g ARANY 187,4404

IDŐJÁRÁS
Záporeső, zivatar

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 160C

Megyei hírek

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

A nagy meleg miatt a gépkocsivezetők figyelme is lankad. Feltehetően ezért nem vette észre a bánáti rendszámú autót  vezető fiatal hölgy a Radnai és a
Iuliu Maniu utcák kereszteződésénél levő stoptáblát, és belerohant a Iuliu Maniu úton matracot szállító személygépkocsiba, amely az oldalára dőlt. A
helyszínre több rendőrautó és egy tűzoltókocsi is kivonult. Fotó: Bodolai Gyöngyi

Kaáli Nagy Botond

Roman Kim Marosvásárhelyen
Ma koncertezik 

a világsztár nonkonformista hegedűművész
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Medvét láttak 
Gyulafehérvár külvárosában

A hatóságok figyelmeztető üzenetet küldtek a lakos-
ságnak a RO-ALERT rendszeren keresztül. Az üze-
netben arról tájékoztatják a Gyulafehérvárhoz
tartozó Poklos (Pâclişa) lakosságát, hogy medvét
láttak a település területén. Felhívják az emberek fi-
gyelmét, hogy legyenek körültekintőek, és szükség
esetén hívják a 112-es egységes segélyhívó számot.
A közösségi oldalakra feltöltött felvételek szerint egy
csoport fiatal is látta a medvét, és követték az autó-
val a nagyvadat, amíg az eltűnt egy erdei úton. Az
elmúlt napokban többször is látták a medvét Poklos
környékén, ezért csendőrök figyelik a térséget. Két
héttel ezelőtt egy Gyulafehérvár melletti másik falu-
ban, Kisompolyon (Ampoiţa) is feltűnt egy nagy
medve. (Agerpres)

Sárga riadó 
tizennégy megyére

Sárga riadót adott ki az Országos Meteorológiai
Szolgálat. A figyelmeztetés Bihar, Szatmár, Szilágy,
Kolozs, Máramaros, Beszterce-Naszód, Maros, Su-
ceava, Hunyad, Neamţ, Bákó, Botoşani, Iaşi és Vas-
lui megyére érvényes. A lehulló csapadék
mennyisége meghaladhatja a 25, elszórtan akár a
40-50 litert is négyzetméterenként. Ugyanakkor csü-
törtökön 10 óráig szinte az egész országra vonat-
kozó figyelmeztetés lesz érvényben a kánikula,
illetve a légköri instabilitás miatt.  Szerdán délután
és éjjel hasonló időjárás várható előbb az északke-
leti és a központi országrészben, valamint a hegyvi-
déki térségekben, majd délen és délkeleten is.
(Agerpres)

A Taromnál vizsgálódik a DIICOT
A Tarom légitársaságnál vizsgálódik a Szervezett
Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT)
– értesült az Agerpres hírügynökség. Az ügyben sik-
kasztás és bűnszövetkezet létesítésének gyanújával
nyomoznak. Értesülések szerint az ügyészek a re-
pülőgépek karbantartásáért felelős műszaki igazga-
tóságnál vizsgálódnak, több dokumentumot foglaltak
le. Az ügyben egy szakszervezeti vezető és több gé-
pész érintett. A DIICOT közleménye értelmében 25
házkutatást tartottak kedden reggel bukaresti, vala-
mint Ilfov, Prahova, Dâmboviţa és Brassó megyei
helyszíneken. A légitársaság székhelyéről dokumen-
tumokat vittek el, és egy szakszervezet munkapont-
ján is vizsgálódtak. Az ügyben sikkasztás és
korrupciós tettek miatt indult in rem (azaz a bűncse-
lekmény elkövetésére irányuló gyanú megalapozott-
ságát vizsgáló) eljárás – áll még a DIICOT
közleményében. (Agerpres)

November 10-én lesz az államfő-
választások első fordulója

Constantin-Florin Mituleţu Buică, az Állandó Válasz-
tási Hatóság (AEP) elnöke kedden a Mediafax hír-
ügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy tárgyalt Viorica
Dăncilă kormányfővel, és november 10-én lesz az
államelnök-választások első fordulója, a második
fordulót pedig november 24-én tartják. A döntést kor-
mányhatározattal hozzák majd meg, amelyet az
AEP készített elő, a belügyminisztérium társkezde-
ményező. A dokumentumot a választási hatóság
kedden küldi el a belügyi tárcához. A jogszabályt
jövő heti ülésén fogadhatja el a kabinet. (Mediafax) 

sőt világviszonylatban szentesített előírások ellenére is
csapdába kerülnek, és elfogadhatatlan módon pert ve-
szítenek. A kolozsvári törvényszék (amely Horváth Anna
volt alpolgármestert elítélte) a napokban a Kolozs me-
gyei rohammentő szolgálat volt vezetőjére, dr. Gorea
Adela főorvosra szabott ki három hónapnyi letöltendő,
valamint egy év és hat hónapnyi felfüggesztett börtön-
büntetést és két hónapnyi közmunkát. Az ok: a főor-
vosnő alkalmazottaival együtt az életveszélyben levő
eseteket részesítette előnyben a rendőrök igényével
szemben, akik ittas vezetők azonnali vérvizsgálatát kér-
ték. Mivel visszautasították őket, a rendőrség vezetősége
beperelte a főorvosnőt, aki ellen a kolozsvári bíróságon,
majd a törvényszéken hoztak ítéletet hivatali visszaélés
és bűntett pártolásában való felbujtás vádjával. Bár a
történtek után a Törvényszéki Orvostani Intézetnél vé-
geztetik a vérvizsgálatokat (ahogy a doktornő korábban
javasolta), neki bűhődnie kell, amiért betartotta a nem-
zetközileg elfogadott triage (osztályozás), az úgyneve-
zett ABCDE-protokoll világszerte érvényes előírásait,
amelyek szerint a tünetek súlyossága alapján az életve-
szélyben levő személyek ellátása az első. Aki nem ezt
teszi, orvosi műhibát követ el, ami emberi életekbe ke-
rülhet. De mit számít ez a rendőri gőghöz képest!

Elítélték a főorvosnőt
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A május végi választásokat követően megalakult
kedd reggel Strasbourgban az új Európai Parlament
(EP), amelynek elnökét és alelnökeit szerdán meg-
választják, függetlenül attól, hogy az uniós tagál-
lami vezetők döntésre jutnak-e brüsszeli
csúcstalálkozójukon a tisztújításról.

Távozó elnökként Antonio Tajani vezette le a rövid alakuló
ülést, amely az Európai Unió himnuszának a meghallgatásával
kezdődött. Amint az Örömóda felcsendült, a brit Brexit Párt
képviselői hátat fordítottak a pulpitusnak, egyes euroszkepti-
kus politikusok pedig ülve maradtak.

Az ülésteremben többen is tiltakoztak amiatt, hogy három
katalán politikus, köztük Carles Puigdemont volt katalán
elnök nem tudta felvenni az elnyert mandátumát, miután a
spanyol központi választási bizottság ezt arra hivatkozva nem
tette lehetővé, hogy nem jelentek meg személyesen a madridi
eskütételi ceremónián.

Tajani közölte, hogy szerdán megválasztják a testület új el-
nökét, jelentkezni még este 10 óráig lehet. A jelöltséghez va-
lamely frakció vagy legalább 38 képviselő támogatása

szükséges. Sajtójelentések szerint eddig a zöldpárti Ska Keller,
az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) részéről Jan
Zahradil, valamint Sira Rego, az Egyesült Európai Baloldal –
Északi Zöld Baloldal (GUE-NGL) politikusa jelentette be az
indulását.

Az olasz politikus felszólalásában az „európai demokrácia
házának” nevezte az EP-t, és hangsúlyozta, hogy ez az egyet-
len közvetlenül választott uniós intézmény.

Kisorsoltak nyolc számlálóbiztost a másnapi voksolásra,
köztük Jerzy Buzek volt lengyel miniszterelnököt is.

Az EP egyik szóvivője leszögezte, hogy bár egy nappal már
elhalasztották az eredetileg keddre tervezett szavazást, nincs
mód az elnökválasztás időpontjának újabb változtatására,
akkor sem, ha a tagországok állam- és kormányfői addig nem
tudnak megállapodni a főbb uniós intézmények vezetői tiszt-
ségeiről.

Szakemberek szerint amennyiben így lesz, és az EP teszi
meg végül az első lépést a tisztújításban, az behatárolja a többi
elnöki poszt betöltésének lehetőségét.

Megalakult az Európai Parlament,
szerdán megválasztják az elnököt

Románia a legelkötelezettebb és legkitartóbb támo-
gatója a Moldovai Köztársaságnak, szakértőkkel se-
gíti intézményrendszerének reformját, és mindent
megtesz Moldova közeledéséért az Európai Unióhoz
– hangoztatta kedden Klaus Iohannis román ál-
lamfő, miután hivatalában fogadta az új moldovai
miniszterelnököt Bukarestben.

Iohannis fontos jelzésként értékelte, hogy Maia Sandu kor-
mányfővé választása utáni első külföldi útja Bukarestbe ve-
zetett.

A román államfő közölte: országa azt szorgalmazta, hogy
a moldovai belpolitikai válságnak „békés hatalomváltással”
vessenek véget, ami június 14-én be is következett. Iohannis
megígérte: Románia latba veti befolyását annak érdekében,
hogy az Európai Unió indítsa újra a pénzügyi támogatások fo-
lyósítását Moldova számára.

„Az Európai Uniónak – a Keleti Partnerségben és az álta-
lános stratégiájában Moldovával szemben vállalt kötelezett-
ségei teljesítése révén – meg kell felelnie a moldovai
állampolgárok elvárásainak, hiszen többségük a 2019-es par-
lamenti választásokon az ország európai irányultságát támo-
gatta” – mutatott rá a román elnök.

A moldovai kormányfő a korábbi „oligarchikus rezsim”
nehéz örökségére panaszkodott, amely szerinte csak a szóla-
mok szintjén volt Európa-barát, valójában önös célokra hasz-
nálta és tönkretette az állam intézményeit. Elmondta: jelenleg

azon dolgoznak, hogy felszabadítsák az intézményrendszert a
korrupció fogsága alól, és szakértelmük alapján kiválasztott,
a szükséges reformokat végrehajtó tisztségviselőket ültesse-
nek az állami intézményekbe.

Sandu szerint az európai elkötelezettségű új chişinăui kor-
mány azon lesz, hogy valós reformok révén visszanyerje az
EU bizalmát, ebben pedig számít Románia segítségére.

A moldovai kormányfő román kollégájával, Viorica Dăncilă
miniszterelnökkel is találkozott Bukarestben.

Románia az első napokban ellentmondásosan viszonyult a
június 8-án kirobbant moldovai válsághoz: a külügyminiszté-
rium csak két nappal az EU, az Egyesült Államok és Orosz-
ország után ismerte el Maia Sandu kormányát, miután Teodor
Meleşcanu román külügyminiszter első megszólalásában még
az előre hozott választásokat nevezte a legjobb megoldásnak,
amelyet az előző kormányt adó, a Vladimir Plahotniuc oligar-
cha vezette Moldovai Demokrata Párt (MDP) szorgalmazott.

Moldovában június 8-án koalíciós kormányt alakított az
Igor Dodon elnököt támogató Szocialista Párt és Maia Sandu
EU-párti Acum (Most) pártszövetsége. Az MDP a kormány-
alakítási határidő túllépésére hivatkozva a befolyása alatt álló
alkotmánybírósághoz fordult, amely június 9-én felfüggesz-
tette tisztségéből a szocialista államfőt. Az alkotmányjogi patt-
helyzetet azzal oldották fel, hogy az MDP kormánya június
14-én lemondott, az alkotmánybíróság pedig érvénytelenítette
azokat a korábbi határozatait, amelyek megkérdőjelezték az
új kormány legitimitását.

Románia támogatást ígért Moldovának az intézményi
reform végrehajtásához

Életnagyságú faszobrot állítanak Melania Trumpnak
a szülővárosához közeli egyik dombon.

A szobrot Brad Downey amerikai művész álmodta meg, aki
azután kutatott, hogy a szlovének hogyan élik meg Melania
sikereit – számolt be róla a helyi sajtó. Konkrét válaszok hiá-
nyában Downey visszatért Kentuckyba, és egy szlovén szob-
rásztól rendelte meg a first ladyt ábrázoló alkotást, amelyet a
helyi művész motorfűrésszel dolgozott ki és Melania 2019-
nek nevezett el.

A szobrot pénteken leplezik le, egy nappal azelőtt, hogy
Brad Downey-nak kiállítása nyílik Ljubljanában, ahol a szobor
mását is bemutatják.

Az alkotás kezdetleges módon ábrázolja Donald Trump
amerikai elnök feleségét, akinek gyökerei visszanyúlnak a
Száva folyóhoz és az ottani dombról „üdvözli” szülővárosát,
Sevnicát – olvasható a ljubljanai Vzigalica galéria ismertető-
jében.

Melania Trump szülővárosának kulturális, idegenforgalmi,
sport- és ifjúsági intézete korábban már olyan termékeket do-
bott piacra First Lady márkanév alatt, mint egy kékfrankos
száraz vörösbor, egy különleges szalámi, továbbá különféle
sütemények, kozmetikai készítmények, csokoládék, csokolá-
déval bevont szárított almaszeletek, valamint gyógyteák és
porceláncsészék.

Szobrot állítanak Melania Trumpnak a szülővárosához közeli dombon

Az úzvölgyi katonai temetőben illegálisan felállított
román betonkeresztek műalkotássá nyilvánítása
ellen emelt szót kedden Viorica Dăncilă miniszter-
elnöknél a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke.

Kelemen Hunor közösségi oldalán számolt be a keddi ta-
lálkozóról, amelyen azt kérte a kormányfőtől: vonják vissza
a kulturális miniszternek azt a jóváhagyását, amellyel gyakor-
latilag műalkotásnak nyilvánította a moldvai Dărmăneşti
(Dormánfalva) önkormányzata által a sírkertben magyar ka-
tonák maradványai fölé önkényesen elhelyezett ortodox em-
lékművet és a román katonáknak emléket állító ötven
betonkeresztet. „Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy legio-
nárius szimbólum művészeti koncepcióját kedvezően vélemé-
nyezzék” – szögezte le az RMDSZ elnöke, arra utalva, hogy
a dărmăneşti-i román hősi emlékmű valójában egy nagymé-
retű kelta betonkereszt, vagyis az 1927-ben Mihály Arkangyal
Légiója néven alakult, majd Légionárius Mozgalom néven is-
mertté vált félkatonai szervezet örökségét nyíltan valló újfa-
siszta mozgalmak által rendszeresen használt szimbólum.

A törvénytelen temetőfoglalás utólagos legalizálásáról a

Maszol.ro kolozsvári hírportál korábban azt írta: a dărmă-
neşti-i polgármesteri hivatal idén május 27-én kérvényezte a
Bákó Megyei Művelődési Igazgatóságnál a betonkeresztek és
az emlékmű felállításának engedélyezését. Ennek szükséges-
ségére maga Valer Daniel-Breaz kulturális miniszter figyel-
meztette május 7-i átiratában a polgármestert.

Az engedélyeztetési eljárás részeként a művelődési minisz-
térium június 24-én kedvezően véleményezte az úzvölgyi sír-
kertben felállított román emlékmű és a román katonáknak
emléket állító ötven betonkereszt – Andrei Dumitroaia kép-
zőművész által kidolgozott – művészeti koncepcióját. A Ma-
szol.ro szerint a szaktárca ezzel műalkotásnak nyilvánította az
úzvölgyi temetőben illegálisan felállított betonkereszteket.

A keddi találkozón Kelemen Hunor a közigazgatási tör-
vénykönyv múlt héten sürgősségi kormányrendelettel ha-
tályba léptetett új változatáról is tárgyalt a kormányfővel. Az
RMDSZ elnöke a találkozón leszögezte, hogy a kisebbségi
nyelvhasználat tekintetében a parlament által megszavazott
változatot tartják elfogadhatónak. Ezért arra kérte a minisz-
terelnököt, hogy a héten a kormány térjen vissza erre a kér-
désre.

A kormányfő közbelépését sürgette az RMDSZ elnöke
Úzvölgyi katonatemető



működési engedélyének a kibocsá-
tását ahhoz a feltételhez kötik,
hogy az egy napra beutaltakat egy
különálló épületbe kell csoportosí-
tani, 2016-ban hozta az Egészség-
ügyi Minisztérium. A rendeletet 12
hónap alatt kellett volna gyakor-
latba ültetni. Erre a megyei sürgős-
ségi kórháznak sem törvényes, sem
műszaki, sem pénzügyi szempont-
ból nem volt lehetősége, ugyanis
már a hely kiválasztása is nagy
gondot okozott. Az 1.100 ágyas
kórházban egy 123 ágyas részleget
kellett volna kialakítani. A nehéz-
ségeket figyelembe véve a sürgős-
ségi kórház 2020 decemberéig
tudta vállalni, hogy eleget tesz a
működési engedélyhez szükséges
elvárásoknak. Csakhogy 2018-ban
a minőségellenőrző hatóság elnöke
egy újabb rendelettel szabályozta,
hogy azok az egységek, amelyek
24 hónap alatt nem teljesítik a
megszabott feltételeket, csak ne-
gyedik kategóriájú, kevésbé meg-
bízható minősítést kaphatnak. Ily
módon az ellátás minőségét tük-
röző 85,59-es pontszám ellenére,
ami a kettes kategóriát jelenti, a
marosvásárhelyi kórházat csak a
négyes kategóriába sorolták. 
Holott 2018-ban 39.000 személyt
ápoltak a kórházban, 25.000-et
egynapos kivizsgálásra vagy bea-
vatkozásra utaltak be, a roham-
mentő szolgálatnál 89.000, a
járóbeteg-rendeléseken 113.000
beteget láttak el. A páciensek 63
százaléka volt Maros megyei.

Voichiţa Pantea kiemelte és
megköszönte a kórház dolgozói
által tett erőfeszítéseket; közülük
60 személyt hét minőségellenőr
faggatott. A 9.173 minőségi köve-
telményből 7.997-et teljesített a
kórház, és a többinél is 51 százalék
felett volt az arány. 

Ahhoz, hogy eleget tegyenek az

elvárásoknak, 2017-től elkezdőd-
tek az előkészületek a különálló
részleg építésére. Nem volt bonyo-
dalmaktól mentes a hely kijelölése,
majd 2018-ban összeállították a
megvalósíthatósági tanulmányt,
amit jóváhagyott az Egészségügyi
Minisztérium és a megyei tanács
is. Ez lehetővé teszi, hogy a pénz-
ügyi forrásokhoz hozzájussanak –
hansúlyozta Florin Crăciun. Nem
vártak a pénzre, és már megtartot-
ták a közbeszerzési eljárást, ami-
nek a műszaki ellenőrzése
folyamatban van. Ha a pénzügyi
ellenőrzés is megtörtént, akkor ki-
hirdethetik a nyertest, és az előze-
sen vállalt időszakba
beilleszkedhetnek. A beruházás 23
millió lejbe (+héa) kerül, a terve-
zéssel együtt a kivitelezésre 15 hó-
napot számítottak. Ha az épület
elkészül, akkor a felszereltségnek
és szakértelemmel végzett munká-
nak megfelő besorolást kaphatja a
kórház – hansúlyozta a menedzser. 

Claudiu Puiac elítélte azokat a
poltikusokat, akik támadják a kór-
házat, és köszönetet mondott Flo-

rin Buicu egyetemi oktatónak, a
képviselőház egészségügyi bizott-
sága vezetőjének, az egyetlen poli-
tikusnak, aki a kórház ügye mellé
állt.

A sajtótájékoztatón a megszóla-
lók elismerték, hogy vannak még
hiányosságok, és ezzel kapcsolato-
san ismertettük a Népújsághoz ér-
kezett panaszokat is, miszerint az
úgynevezett stratégiai menedzs-
ment terén jobban oda kellene fi-
gyelni a beutalási eljárásra, az
egynapos beutaltak számára pedig
az épület elkészültéig ülő- vagy
fekvőhelyet kellene biztosítani arra
az időre, amíg a kórházban tartóz-
kodnak. A kórházi kosztot illetően
érthető, hogy a napi 10 lejből ven-
déglői menüt nem lehet biztosítani
a betegeknek, viszont a kórházi
fertőzések megelőzésére jobban
kellene figyelni. És mellékesnek
tűnik, de javításra szorul a kórház
főbejáratának lépcsője is, hiszen
ott szerzi az első benyomást a
beteg vagy a meghívott, aki vala-
milyen célból a kórházba érkezik. 

Ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a kép-
viselőház és a szenátus költségvetési
bizottsága Mugur Isărescu jegybanki
kormányzó újabb mandátummal való
megbízását. Ugyanakkor a Román
Nemzeti Bank igazgatótanácsát is jóvá-
hagyta a két testület. Ennek tagjai: Flo-
rin Georgescu, Leonardo Badea, Eugen
Nicolăescu, Bálint Csaba, Gheorghe
Gherghina, Cristian Popa, Dan Radu Ru-
şanu és Virgiliu Jorj Stoenescu.

A jegybank igazgatótanácsába összesen 13
személy jelöltette magát: Mugur Isărescu, Flo-
rin Georgescu, Leonardo Badea, Ionuţ Du-
mitru, Eugen Nicolăescu, Bálint Csaba, Marin
Dinu, Gheorghe Gherghina, Ion Horia Neamţu,
Cristian Popa, Dan Radu Ruşanu, Aura Gabri-

ela Socol és Virgiliu Jorj Stoenescu.  Ionuţ Du-
mitru és Ion Horia Neamţu esetében a szakbi-
zottságokat alkotó parlamenti képviselők zöme
tartózkodott. Aura Gabriela Socol és Marin
Dinu nem jelent meg a meghallgatáson. 

Mugur Isărescu pályázott a BNR-kormány-
zói tisztségre, Florin Georgescu az igazgatóta-
nács-alelnöki és első kormányzóhelyettesi
pozícióra, Leonardo Badea, Ionuţ Dumitru és
Eugen Nicolăescu pedig a kormányzóhelyettesi
székre. 

A jegybank vezetője az intézmény következő
időszakra szóló programját is ismertette. 

A parlament két háza július 3-án, szerdán ül
össze, hogy kinevezze a BNR igazgatótanácsát,
a pénzügyi bizottságot, illetve az Országos Au-
diovizuális Tanács elnökét. (Agerpres)
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Claudiu Puiac és Voichiţa Pantea Fotó: Bodolai Gyöngyi

Az ellenzéki alakulatok benyújtot-
ták hétfőn a parlamentbe alkot-
mánymódosító tervezetüket, amely
a május 26-i referendumon kinyil-
vánított népakaratnak és a Klaus
Iohannis államfő által javasolt po-
litikai megállapodásba foglaltak-
nak megfelelően módosítaná az
alaptörvényt – nyilatkozta a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) képviselő-
házi frakciójának vezetője, Raluca
Turcan.

A tervezet értelmében megtiltanák,
hogy amnesztiában és közkegyelemben
részesüljenek a korrupciós tettek miatt el-
ítéltek, mint ahogyan azt is, hogy a kor-
mány az igazságügyi rendszert érintő
sürgősségi rendeleteket adjon ki. Az alkot-
mánymódosító tervezet ugyanakkor az
ombudsman mellett az államfő, a legfel-
sőbb bíróság, továbbá 50 képviselő vagy

25 szenátor számára is lehetővé tenné,
hogy alkotmányossági kifogást emeljenek
a kormányrendeletek ellen. Emellett meg-
tiltaná a szándékosan elkövetett bűntettek
miatt jogerősen letöltendő börtönbünte-
tésre ítélt személyeknek, hogy jelöltként
induljanak a parlamenti, a helyhatósági, az
európai parlamenti választásokon és az el-
nökválasztáson. 

A tervezetet a PNL mellett a Mentsétek
Meg Romániát Szövetség (USR), a Népi
Mozgalom Párt (PMP) törvényhozói és a
Pro Románia párt 9 képviselője írta alá.

Raluca Turcan reményét fejezte ki,
hogy a következő ülésszak elején sor kerül
a tervezet cikkelyenkénti vitájára. Úgy
véli, nagy esély van arra, hogy átmenjen
a parlamenten a javaslat, mivel – nyilat-
kozataik alapján – a Szociáldemokrata
Párt (PSD) képviselői is több előírással
egyetértenek. (Agerpres)

Az ellenzék benyújtotta
a parlamentbe alkotmány-

módosító tervezetét

Május végére 1,4 százalékra nőtt 
az államháztartási hiány

Érvel a gyenge minősítés ellen
(Folytatás az 1. oldalról)

Újabb mandátum Mugur Isărescu
jegybanki kormányzónak

Romániában az idei első öt hónapban
9,9 százalékkal, 8,415 millióra nőtt a
vendégéjszakák száma a tavalyi év azo-
nos időszakához mérten – közölte ked-
den a román országos statisztikai
intézet.

A vendégek száma 4,307 millió volt, ami 6,2
százalékos növekedés a tavalyi adathoz képest.
A belföldi turisták száma 10,1 százalékkal,
3,386 millióra bővült, ugyanakkor a külföldi
vendégeké 6,1 százalékkal, 920 ezerre csök-
kent.

A legtöbb külföldi turista Németországból
(95 ezer), Olaszországból (83 ezer), Izraelből
(77 ezer), Franciaországból (55 ezer) és az
Egyesült Államokból (54 ezer) érkezett.

A külföldi és a belföldi vendégek egyaránt
átlagban két éjszakát töltöttek a kereskedelmi
szálláshelyeken.

A legtöbb vendég a fejlett megyék szálláshe-
lyeit kereste fel, így Bukarestbe 781 ezren,
Brassó megyébe 516 ezren, Kolozs megyébe
239 ezren, Prahova megyébe 216 ezren érkez-
tek.

Már tavaly is a belföldi turizmus biztosította
a román idegenforgalom növekedését. 2018-
ban a vendégéjszakák száma 5,7 százalékkal,
28,449 millióra nőtt, a vendégek száma 6,3 szá-
zalékkal, 12,809 millióra emelkedett. A külföldi
turisták száma 1,3 százalékkal, 2,785 millióra
nőtt.

Romániában 9,9 százalékkal több 
a vendégéjszakák száma az idei első öt

hónapban

Mire a nap kétszer felkel, zene
csendül, és nem Erkel! A rigmus
azonnal megkérdőjelezhető. A rím
kedvéért írtam így, és azért, mert
amíg ott voltunk, másféle muzsika
törte meg a csendet, többnyire mu-
latós egyveleg és manele is. De
miért zárnánk ki innen nagy zene-
szerzőnk valamelyik művét? Meg-
győződésem, hogy Torockón, ahol a
Székelykő mögül kétszer bukkan elő
a nap reggelente, a Hazám, hazám,
te mindenem is hallható néha. A
falu, a táj szépsége, az elődöket is
valamiképpen eszünkbe juttató, lé-
lekderítő szellem biztos ilyen zenét
is előcsal a Kárpát-medence vala-
melyik idelátogató, fellelkesült ma-
gyarjából. Sokan jönnek az egykori
bányásztelepülésre, egyre többen.
Időnként alig van hely a nagy turis-
tabuszok és a kiskocsik számára.
Egy ideje Románia többségi lakói
is felfedezték az építészetileg párat-
lanul egységes, Europa Nostra-
díjas települést. Ők is elkezdték
látogatni a községet. Múlt szomba-
ton délben például egy egész moto-
ros különítmény robogott be a
központba. Meglepően sokan vol-
tak. Felzászlózva trikolórral, a nők
hímzett ingvállas népi felsőben pa-
rádéztak a bőrszerkós férfiak mö-
gött. Nem voltak agresszívak a
motorosok, csak nagyon magabiz-
tosak, de valahogy mintha a mi-
napi úzvölgyi látogatókra
emlékeztettek volna. Ettek, ittak,
vonulgattak, elárasztották az aján-
dékboltokat, majd diadalmasan to-
vábbálltak. Rövid időre csend lett,
majdhogynem hallani lehetett az
akkorra már szorongó Torockó-ra-
jongók megkönnyebbült sóhaját.
Benéztem az egyik üzletbe, találhat-
tak-e vajon maguknak való kínála-
tot. Találtak bizony! Jól látható, fő
helyen a polcon a kivégzett diktátor,
Ceau?escu és neje portréja díszel-

gett a csészéken. Fogyó áru,
mondta az eladó. Szelleméből soha
ki nem fogy az ország. Ezt már én
tettem hozzá. Hiába, na, a pénznek
nincs szaga. Senki se kényszeríti
arra a boltosokat, hogy ilyesmit
áruljanak. Persze a bolt dugig van
magyar jellegű ajándékokkal is,
piros-fehér-zölddel, a dicső múlt
jelképeivel is, rengeteg giccsel,
minden elfér egymás mellett.
Egyébként érzékelhető, hogy van
pénz a településen. Épül, szépül,
gyarapodik a falu, mindenki figyel
arra, nehogy elhagyja, megelőzze
valamivel a szomszédja. Meg kell
becsülni a vendégeket. Figyelme-
sek, kedvesek a vendéglátók, igye-
keznek lépést tartani a korral.
Pedig olykor terhükre lehet a nagy
jövés-menés, zajongás, a hangos-
kodó sokadalom. Ugyanakkor büsz-
kék is az értékeikre,
hagyományaikra, sokféleképpen
népszerűsítik az érdeklődőket vonzó
látnivalókat. Ezek közé sorolható az
egyre ismertebb, felkapottabb 
Double Rise fesztivál is. Ma kezdő-
dik, négy nap, négy éjjel áll majd a
bál. Illetve nem csak. Ahogy a fesz-
tivál hirdeti magáról: „A Double
Rise zene, művészet, irodalom. A
Double Rise természet... A Double
Rise egyszerre mainstream és alter-
natív. Itt a pop, a folk, a rock, a
slam poetry és az elektronikus zene
könnyedén megfér egymás mellett.
Sőt! Együtt élnek igazán.” A nagy-
színpadi koncertek mellett számos
alternatív helyszínnel is készültek.
Lesznek komolyzenei koncertek is.
Na ugye, még Erkel is talán! Slam
poetry bajnokságot, kiállításokat,
könyvbemutatókat, színházi előadá-
sokat is ígérnek. Ez is lesz, az is, itt
is, meg ott is, hogy végül mégis
mindenki ott kössön ki, ahol a láto-
gatók a leginkább kedvelik: a Nagy
Vajornál, a Tilalmas alatt! (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Az idei első öt hónapban a bruttó
hazai termék (GDP) 1,4 százalé-
kára nőtt az államháztartási hiány
– közölte a pénzügyminisztérium. 

A média által kedden ismertetett adatok
szerint az első négyhavi deficit GDP-ará-
nyosan 1,1 százalék volt; májusban a de-
ficit további 3,3 milliárd lejjel nőtt, így az
első öt hónapban az államháztartási hiány
értéke elérte a 14,7 milliárd lejt (3,1 mil-
liárd euró). Legutóbb 2011-ben volt ha-
sonlóan magas az államháztartási hiány.
Az első öt hónapban a kiadások továbbra

is gyorsabban nőttek, mint a bevételek. Ez
utóbbiak 11,6 százalékkal voltak nagyob-
bak az előző év azonos időszakához mér-
ten, ugyanakkor a kiadások 16,3
százalékkal emelkedtek. A személyi kia-
dások, amik a közalkalmazottak bérét je-
lentik, 24,6 százalékkal voltak
magasabbak, amit a béremelések okoztak.
A kormány ígérete szerint szeptembertől
15 százalékkal fognak nőni a nyugdíjak.
A kormány az idén 2,76 százalékos állam-
háztartási hiányra számít 5,5 százalékos
gazdasági növekedés mellett. (MTI)



Hétfőn kezdetét vette Csík-
falva községben a hagyomá-
nyos nyári tudományos
rendezvény, a Csíkfalvi Csűr-
szeminárium idei, immár ti-
zenharmadik kiadása.

Tavaly óta megváltozott a hely-
szín, a csíkfalvi csűrből egy job-
bágyfalvi panzióba tették át a
„főhadiszállást”, ennek ellenére a
szervezők ragaszkodtak ahhoz,
hogy a helyi eseményen helyi kér-
désekről beszélgessenek helyi veze-
tőkkel, ezért hétfőn este Csíkfalva,
Nyárádszereda, Nyárádgálfalva és
Székelybere elöljáróival találkozhat-
tak a Sapientia EMTE marosvásár-
helyi alkalmazott társadalom-
tudományok kara, kommunikáció
szakos hallgatói, akik immár tizen-
hatodik éve Csíkfalva községben
végzik nyári gyakorlatukat. A be-
szélgetésen az EU-csatlakozás óta
eltelt időben a Nyárádmentén bekö-
vetkezett gazdasági és társadalmi
változásokra voltak kíváncsiak a
szervezők, erről kértek beszámolót
a polgármesterektől.

Az internet- és telefonrendsze-
rek fejlettek, az oktatási intézmé-
nyek és kultúrotthonok
infrastruktárája terén sikerült elő-
relépni, de a gazdasági helyzet
még mindig gyenge, kevés a helyi
vállalkozó, befektetők pedig nem
érkeztek – számolt be községe ál-
lapotáról Balogh István házigazda
polgármester. Az előcsatlakozás és
csatlakozás utáni fejlesztési alapok
felhasználását és pályázati eredmé-
nyeit tartja fontosnak Karácsony
Károly nyárádgálfalvi elöljáró, aki

szerint minden község főleg az
egymillió eurót elérő vagy megha-
ladó kiírásokat célozta meg, a ki-
sebb, százezer euró alatti
összegeket főleg a LEADER prog-
ramból szerezték meg, jelenleg vi-
szont stagnálás van, ugyanis a
2014–2020-as hazai fejlesztési ala-
pok nagyjából elfogytak. Ennek el-
lenére a községközpontok és a
félreeső falvak közötti bekötőuta-
kat többnyire aszfalt borítja, a köz-
világítást mindenhol
korszerűsítették, elkezdődött a ve-
zetékes infrastruktúrák kiépítése, a
mezőgazdasági támogatásnak kö-
szönhetően jelentősen megnöveke-
dett a megművelt földterületek
aránya, tehát sok pozitív hatása
volt a csatlakozásnak. Negatívum-
ként viszont megemlíthető a mun-
kaerőhiány, ugyanis a munkaképes
fiatal és középkorú nemzedéket
felszippantotta Európa, és ez most
üt vissza, hatásai meglátszanak,
bár vannak olyanok is, akik a Nyu-
gaton keresett pénzzel hazatérnek
és építkeznek. Ami a községét il-
leti, az országban elsőként 2000-
ben visszaállították egy utcának
nyilvánított település falu státusát,
ennek példáját követve váltak ön-
álló községekké a térségben Ko-
ronka, Székelybere, Sóvárad,
Kibéd. Szereda, Gálfalva és Csík-
falva volt a magja a később 13 ön-
korányzatot tömörítő Nyárádmente
Kistérségi Társulásnak, amely az
első ilyen szerveződés volt a me-
gyében, de talán az országban is.

Gondolkodtak már azon, hogy a
csatlakozás előtt politikai döntés
nyomán kisvárossá nyilvánított
Nyárádszeredát községgé léptessék
vissza – valotta be Tóth Sándor

polgármester, de mivel nem volt
jogi alapja, a lépés elmaradt, és az
utóbbi két-három évben mondható
el, hogy az urbánus státus a telepü-
lés javára vált. A gazdaság pozitív
irányba lépett, a helyi cégek meg-
próbálnak fejlesztésekbe ruházni, a
Start-up programoknak köszönhe-
tően fiatalok jutottak támogatás-
hoz. Még létezik az elvándorlási
tendencia, de tudtak fiatalokat és
fiatal családokat itthon tartani, bár
Marosvásárhely és Kolozsvár 
vonzereje nagy az egyetemet vég-
zettek körében. A kultúra és oktatás
is itthontartó erő, Szereda sok
pénzt fektetett ezek infrastruktúrá-
jába is, és helyi termékmárka épí-
tésén is gondolkodnak, hogy az
infrastrukturális fejlesztés mellett a
szeredai piacot is vonzóvá tegyék.
Az önkormányzatiság nehéz fel-
adat, megkétszereződött a munka
mennyisége, ezt kell elvégezni
ugyanakkora személyzettel, ezért a
következő évek kihívása az auto-
matizálás lesz – vonta le a követ-
keztetéseket az elöljáró, aki szerint
Szereda ismét vonzó a fiatalok szá-
mára, viszont az egyházak társada-
lomépítő munkája terén többet is
elvárnának.

Az értekezlet végén a rendez-
vény programjában levő további
két témát is érintettek, a gyógynö-
vények termesztését és értékesíté-
sét, illetve a medvék jelenlétét. Ez
utóbbi kérdésben Benedekfi Csaba
berei polgármester „kilóg” a sor-
ból, mert nem a medve ellen,
hanem a nagyvad mellett teszi le a
voksát, és ismételten felteszi a kér-
dést: ki kinek a területére hatolt be
először, és valóban a medve a ve-
szélyesebb vagy az ember?

Nemcsak koncertek, sporto-
lási és egyéb szórakozási le-
hetőségek várják az idei
Vibe-vendégeket, a fesztivá-
lon első alkalommal a Lélek-
sátor is helyet kap, ahol a
temérdek külső inger után
befelé is figyelhet a betérő.

A csütörtökön kezdődő, négyna-
pos megabuliról keddi lapszámunk-
ban tájékozódhattak részletesebben
olvasóink, ezúttal az egyéni beszél-
getéseket és izgalmas műhelygya-
korlatokat tartogató pszichológiai
programra térünk ki. A kezdemé-
nyezésről Csíki Andrea klinikai
pszichológust, a Léleksátor-, azaz
Health Care-program ötletgazdáját
kérdeztük.

– Mi a Léleksátor rendeltetése?
– Az ötlet abból a meggondolás-

ból született, hogy a minőségi fesz-
tiválokon a külső történések mellett
a belső egyensúlyra is kell gon-
dolni. Az ilyen rendezvényekre
rendszerint társasággal megy az
ember, de fontos, hogy miközben a
többiekre figyel, velük igyekszik
egy hullámhosszon lenni, önmagára
is gondoljon. A problémákat rend-
szerint a bulikba is magunkkal visz-

szük, ezért jó, ha van lehetőség a ki-
beszélésre. A Léleksátorral azt a
mentalitást szeretném népszerűsí-
teni, hogy merjünk segítséget kérni,
ha erre szükségünk van. Ugyanak-
kor az átbulizott éjszakák után
csökken a szerotoninszint, ez pedig
különféle rendellenességekhez, le-
hangoltsághoz, depresszív állapot-
hoz, idegrendszeri zavarokhoz
vezethet. Ezért is fontos, hogy le-
gyen egy hely, ahol a nemkívánatos
tünetek jelentkezésekor segítséget
kaphatunk. A Léleksátorban szó
lesz az egészséges táplálkozásról, a
megfelelő folyadékbevitelről, és
szexuális felvilágosítás is lesz. Ez a
buli hevében bevállalósabbá váló fi-
atalok számára rendkívül hasznos
lehet.

– Milyen időpontokban látogat-
ható a Léleksátor?

– Csütörtöktől vasárnapig dél-
előtt 11 és délután 3 óra között
egyéni szakmai beszélgetésekre
várom az érdeklődőket. Ezt köve-
tően délután 3 órától 5 óráig külön-
féle tematikákban zajlanak
műhelygyakorlatok. Csütörtökön a
szociális tükörkép fogalmáról lesz
szó, arra keressük a választ, hogy a
Facebook adatlap mit árul el fel-
használóiról. A pénteki és a szom-
bati foglalkozás a Párkapcsolati
enciklopédia címet viseli, pénteken
a genetika és a nevelési sémák pár-
kapcsolatokra gyakorolt hatásáról
beszélgetünk, szombaton esettanul-
mányok segítségével járjuk körbe a
hűség és a féltékenység pszicholó-
giáját. A vasárnapi tematika a von-
zás törvénye, illetve a kudarc és a
sikerélmény közötti összefüggés.
Mindezen tevékenységek mellett
folyamatosan működik a Vibe Heart
Care Photo Booth program, amely-
nek résztvevői képkeretben örökít-
hetik meg fesztiválos jelenlétüket.

– Lesz-e folytatása a kezdemé-
nyezésnek?

– A Léleksátor a Vibe után to-
vábbi fesztiválokon is jelen lesz, az
idei Vásárhelyi Forgatag program-
jában már helyet is kapott. Jövőben
pedig nemzetközi fesztiválokra is
szándékomban áll elvinni.  

Messziről színes, villogó pontnak lát-
szott a tengerparti szürkületben. A

kikötőhöz érve már teljes nagyságában meg
lehetett csodálni, és  a belsejéből áradó régi
diszkózene is hallhatóvá vált. Ezekre a hol
pergő, hol andalító dallamokra száguldozott
szünet nélkül a tető nélküli, elektromos autó,
karnyújtásnyira az álomba merült hajóóriá-
soktól, a sétáló, fotózkodó, fagylaltozó nya-
ralóktól hullámzó mangaliai stégen. 

A 8–9 év körüli sofőr gyakorlott mozdula-
tokkal kerülgette a parti tömeget, még a rajz-
filmhősök elszántságával egymás mögött
suhanó japán hajtányosokat – egy vele egy-
korú fiút és két kisebb leánykát – is sikerült
kikerülnie, valahányszor elébe vágtak. Egy
idő múlva megállt, körbenézett. Kétség sem
fért hozzá, hogy beszélgetőtársat keres. Egy
szemüveges gyerek téblábolt a kikötőben, őt
szemelte ki. Járművével odagurult hozzá,
megszólította, aztán elszáguldott, majd pár
perc múlva visszatért, és folytatta a társal-
gást. Jó fél óráig ismétlődött ez a „reper-
toár”.

– Én száz lejnél olcsóbb pólót fel sem ve-
szek – ért el hozzám az autós fiú hangja.
Akkor határoztam el, hogy, ha elfogad, én is
a beszélgetőtársává szegődöm. 

Egy órával éjfél előtt elcsendesedett a ki-
kötő, a közeli vidámpark hintái mozdulatlan-

ságba meredtek, a pattogatottkukorica-árus
is szedelőzködött. Már csak a fagylaltosbódé
maradt nyitva, annak a közelében várakoz-
tam. A villogó kisautó még mindig szorgal-
masan rótta a köröket, majd gondolt egyet,
és elém kanyarodott. 

– Nem tudja, hány óra? – szólított meg a
gyerek magabiztosan. –
Apa azt mondta, fél 12-
kor itt lesz.

– Addig már nincs
sok – válaszoltam, és a
telefonomon mutattam
az időt. Meg akartam kérdezni a fiút, nem
fél-e ilyen későig kint maradni egyedül a ten-
gerparton, de mint egy igazi gondolatolvasó,
megelőzött a magyarázattal:

– Már több mint egy hete itt vagyunk, úgy
ismerem a helyet, mint a tenyeremet. Az áru-
sok gyerekeivel is jóban vagyok, meg a ha-
lászokkal is. Ők is tudják, hogy mindig
ilyenkor jön utánam apu, korábban nem ér
rá, mert dolgozik. Kiül a szálloda teraszára
a laptopjával, és intézi az ügyeit. Üzletem-
ber, ez a dolga.

A finom vonású, lebarnult arc pár pilla-
natra felnőttes mosolyba rendeződött.

– Nyáron egy egész hónapot vele töltök,
visz magával mindenhova. A tavaly Egyip-
tomban is jártunk, azelőtt Dániában. Az úti
célokat nem én találom ki, azok apu üzleti
ügyeitől függnek, de amíg együtt vagyunk,
bármit kérhetek tőle, megkapom. Ezt az autót
Németországban vette nekem, már kétéves

járgány, de még úgy
megy, mint új korában.

– Mindig édesapád-
dal kettesben utaztok?

– Igen. A szüleim
még kiskoromban el-

váltak, én anyuval élek, de júniusban csak
apué vagyok. 

– Itt, a tengeren, mivel töltöd a napjaid?
– Apu mindig hajnalban kel, hogy ússzon

egyet a tengerben, olyankor én még alszom.
Reggeli után együtt megyünk ki a partra, ő
olvas, napozik, én lubickolok. Aztán vissza-
megyünk a szállodába ebédelni, utána pedig
kijövök ide az autómmal, és éjszakáig elszó-
rakozom.

– Sok barátot szereztél, mióta itt vagy?
– Főleg olyanokat, akik itt nyaralnak, de

velük általában csak egyszer, legfeljebb két-
szer találkozom. Jó lenne idevalósiakkal is

megismerkedni, csak sajnos ők nagy csapa-
tokban járnak, és nem foglalkoznak idege-
nekkel.  

– Édesanyáddal is el szoktál menni nya-
ralni?

– Szeretnék, de ő nem az a kimozdulós
típus. Apával sem szívesen enged el, mert na-
gyon félt. Azt mondja, nem kéne mindig úgy
cipeljen magával, mint egy bőröndöt. Pedig
ez egyáltalán nem így van.  Ha tehetném,
egyfolytában utazgatnék. 

– Legszívesebben hova?
– A Kanári-szigetekre vagy Alaszkába. A

„Kanárira” van is esély, apa megígérte, ha
jövőben úgy alakul, odarepülünk.

– Itt még mennyi ideig maradtok?
– Pontosan nem tudom, pár napot bizto-

san. Aztán irány Bulgária, onnan Görögor-
szág. Ha jól sejtem, Törökországban zárjuk
az idei utazást. Apa egyébként nem szokta
előre elárulni, merre megyünk. Tudja, hogy
imádom a meglepetéseket.

Sportosan öltözött, barna férfi tűnt fel a
kikötő végében.

– Meg is jött – nézett rám a kicsi sofőr,
aztán boldog izgalommal ült vissza a kor-
mány mögé. Járműve villogva-zenélve távo-
lodott a sötéten hullámzó tengerparti
éjszakában.  
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Nagy Székely Ildikó

Gligor Róbert László

Bőröndnyi boldogság
Első este négy nyárádmenti polgármester számolt be a térség EU-csatlakozás utáni helyzetéről Fotó: Gligor Róbert László

Felmérik az elerdősödött legelőket 
A brassói erdészeti őrségi az erdészeti egyetemmel közösen egy 2018-

ban megkötött együttműködési szerződés alapján felméri és digitális tér-
képet készít Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megye erdősített
legelőiről. Szeben megyében 26 közigazgatási területen összesen 16.700
hektár legelőt vettek nyilvántartásba. Ezek nagyrészt magashegyi, kúszó-
fenyővel, fenyővel benőtt korábbi legelők. A munkát jövőben az említett
megyék területén is folytatják. Az erdészek arra kíváncsiak, hogy termé-
szetes úton hány hektár legelő kerülhet be az erdőgazdálkodási alapba. 

Számadással kezdődött a Csűrszeminárium Belső feltöltődés fesztiválvendégeknek
Léleksátor a Vibe-on



Mezőmadarason többnyire
mezőgazdasággal foglalkozik
a lakosság. A határ szép,
nincs olyan parcella, amely
parlagon lenne. Mindenki ra-
gaszkodik a földjéhez, hiszen
ez biztosítja a megélhetést. A
faluban Fazakas Mihály gazdál-
kodó és gépész portáján jár-
tunk, ahol egy több pilléren
álló gazdaságot ismerhettünk
meg. 

Minden munkát elvállalnak 
A családfő 1993-ig Marosvásár-

helyen dolgozott, aztán úgy döntött,
hogy otthon gazdálkodásba kezd.
Egy használt traktort vásárolt, ami-
vel elkezdhették a földművelést
azokon a földeken, amelyeket visz-
szaszolgáltattak a kollektív gazda-
ság megszűnése után. Utána
további gépeket vásároltak, hogy
könnyítsék a munkát. A gazdálko-
dással párhuzamosan talajmunkála-
tokat, valamint gépjavítást is
vállalnak. 

– Gabonatermesztéssel foglal-
koztunk, viszont állattenyésztéssel
nem. Nem vonzott annyira, sok a
munka vele, s meg sem fizetik úgy,
ahogy kellene. Inkább a gabonát ér-
tékesítettem. Aztán megvásároltam

egy markológépet, fizikai személy-
ként kiváltottam az engedélyt. El-
vállaltunk minden olyan munkát,
ami ezzel a géppel elvégezhető. A
nyereséget mindig visszafordítot-
tuk, s újabb mezőgazdasági gépeket
vásároltunk. A kombájnt, ami szal-
más gabona aratására alkalmas,
Franciaországból vásároltam, 19
ezer eurót adtam érte. A kombájn-
hoz egy kukoricavágó asztalt is kell
vennünk, amit a kombájnra fogunk
szerelni. Utánanéztem, a magyar
gyártmányú kukoricavágó asztal 29
ezer euróba kerül. Ezzel a géppel a
kukoricát, amit eddig csövestől ta-

karítottunk be, „szemül” takarítjuk
be és hozzuk el a mezőről – mondja
Fazakas Mihály. 

A gazdaság fejlesztése érdeké-
ben, ahogy lehetőség adódott, évről
évre földet vásároltak. Saját tulaj-
donban levő, közel tíz hektár föld
mellé további területeket bérelnek.
Közös megegyezés szerint a bérleti
díj fejében vagy gabonát adnak a tu-
lajdonosnak, vagy a gazda veszi fel
a földalapú támogatást. 
A mezőről viszik el a gabonát 

– Két éve már nem gond a ga-
bona értékesítése, a felvásárló egye-
nesen a mezőről szállítja el

betakarítás után. Nem kell tárolni,
ami külön gond, hiszen szárítóbe-
rendezést kellene vásárolnunk. S
ezek pluszköltséget jelentenek.
Eddig a kukoricát csak csövestől
szedték le, nem is hallottunk olyat,
hogy szemes betakarítás is létezik.
Igen ám, de akkor még lehetett nap-
számosokat is kapni, akik segítettek
a behordáskor, a raktárban, a fejtés-
nél. Most már napszámost sem
lehet kapni, ezért kell mindent gé-
pesíteni. Közel 30 éve gazdálko-
dom, ezalatt én is elég sokat
emeltem. Ebből kifolyólag tavas-
szal diszkuszsérvvel műtöttek. De
most jól vagyok, s folytathatom a
munkát, nem emelek, nem erőlte-
tem a derekam – mondja a gazda.
Más megyéből is érkeznek 
megrendelők 

Az udvaron rengeteg gép, mond-
hatni egész géppark sorakozik.
Ezek szervizelését is a gazda vál-
lalja fel, szakmája ugyanis autó- és
nehézgépszerelő.

– Az eredeti szakmámnak nagy
hasznát veszem, mindent megjaví-
tok. Nem kell máshoz forduljak se-
gítségért. A traktorok magas
nyomású – injekciós – pumpáit is
megjavítom, amit nagyon kevesen
vállalnak. Főként a Romániában
gyártott traktorokra vagyok szako-
sodva. Nagyon sokan megkeresnek,
más megyékből is, például Szeben,
Beszterce megyéből. Ha valaki ide
fordult hozzám, küldi a többi isme-
rősét is. Senkit sem utasítunk visz-
sza. Mindennap van egy-két

komolyabb munkánk. Ha én nem
tartózkodom itthon, a fiam, Szilárd,
besegít. Ő szintén képzett szakem-
ber, Marosvásárhelyen végzett.
Minthogy vállalja az ingázást 1600
lejért Marosvásárhelyre, inkább itt-
hon dolgozik velem. Megjegyzem:
nincs pihenés. Amikor nem kell me-
zőre menni, akkor itthon dolgozunk
– számolt be Fazakas Mihály. 
Pályáztak 
a Pro Economica Alapítványnál

– Minket soha senki sem segített
semmivel – mondja a gazda. Most
abban reménykednek, hogy nyertes
lesz a Pro Economica Alapítvány-
hoz benyújtott pályázatuk. Egy öt-
tonnás utánfutóra és egy modern
kukoricavető gépre pályáztak,
ezekre lenne szükség a gazdaság-
ban. 

Most következik a betakarítás,
először a szalmás gabonáké, aztán
a napraforgóé, majd a kukoricáé.
Ahogy ez lejár, már a következő
évre kell gondolni, s decemberben
már a műtrágyát vásárolják, amikor
20-25 százalékkal olcsóbb, mint ja-
nuárban. 

A mindig időszerű kérdés, hogy
meg lehet-e élni gazdálkodásból
Mezőmadarason, a gazda igenlő vá-
laszt adott. Meggazdagodni nem
fog a földműves ember, de a min-
dennapit meg tudja teremteni magá-
nak, ha okosan dolgozik. Ha
egy-két „melléfogás” történik,
akkor semmi nélkül marad az
ember!Fotó: Nagy Tibor

Román portál: a BRUA gázveze-
ték első szakasza egy évvel ké-
sőbb, 2020 végére lesz kész.

A fekete-tengeri földgáz Ma-
gyarország irányába való szállítá-
sára alkalmas, Bulgárián,
Románián, Magyarországon és
Ausztrián áthaladó, úgynevezett
BRUA gázvezeték első, romániai
szakasza csak 2020 végére épül
meg – írta hétfőn a Profit.ro román
gazdasági hírportál a Transgaz ál-
lami vállalatra hivatkozva.

A portál a román gázvezeték-há-
lózatot kezelő Transgaz egyik je-
lentéséből idézett, amely számba
veszi a 2019-2028-as időszakra ér-
vényes fejlesztési terveket a gáz-
szállítás területén. A dokumentum
várhatóan július végén kerül a vál-
lalat részvényesei elé jóváha-
gyásra.

A jelentés szerint a BRUA gáz-
vezeték első szakasza, amely Ro-
mánia területén épül, és tavaly
nyáron kezdték el a megépítését,

számos erőfeszítés ellenére nem
fog elkészülni az eredeti határidőre,
vagyis 2019 végére, hanem csak
2020 végére. A késést a közbeszer-
zési pályázatok meghirdetésénél ta-
pasztalt késésekkel,
jogszabály-módosításokkal, régé-
szeti leletek feltárásával, a kedve-
zőtlen időjárással, a kisajátítások
elhúzódásával, a kivitelezés folya-
mán az eredeti tervhez képest vég-
rehajtott számos módosítással
magyarázzák. (MTI)

Csúszás a gázvezeték építésében

Az euróövezetben több mint
10 éves mélypontra csök-
kent, az Európai Unióban
pedig történelmi mélyponton
állapodott meg a munkanél-
küliségi ráta májusban az Eu-
rópai Unió statisztikai
hivatala, az Eurostat hétfőn
közzétett adatai szerint.

Az euróövezet 19 tagállamában
szezonális kiigazítással 7,5 száza-
lékra csökkent májusban a munka-
nélküliségi ráta az áprilisi 7,6
százalékról és a tavaly
májusi 8,3 százalékról.

Az idén májusban
elért munkanélküliségi
ráta 2008 júliusa óta a
legalacsonyabbnak
számít az euróövezet-
ben. A piac az áprilisi-
val megegyező, 7,6
százalékos munkanél-
küliségi rátát várt má-
jusra is az
euróövezetben.

Az Európai Unió 28
tagállamában szezoná-
lis kiigazítással 6,3
százalékos munkanél-
küliségi ráta alakult ki
májusban az áprilisi
6,4 százalék és a ta-
valy májusi 6,9 száza-
lék után. A májusi ráta
az uniós nyilvántartás
2000. januári kezdete
óta a legalacsonyabb.

Az Eurostat kimutatása szerint
májusban 15 millió 653 ezren vol-
tak munka nélkül az EU 28 tagál-
lamában, ebből 12 millió 348 ezren
az euróövezet 19 tagállamában.

Áprilishoz képest az EU-ban 71
ezerrel, az euróövezetben 103 ezer-
rel csökkent a munkanélküliek
száma. Az egy évvel korábbihoz
képest az idén májusban 1,277 mil-
lióval kevesebben voltak munka
nélkül az EU-ban és 1,133 millió-
val kevesebben az euróövezetben.

Májusban a Cseh Köztársaság-
ban regisztrálták a legalacsonyabb
munkanélküliségi rátát, 2,2 száza-
lékosat. Németországban 3,1 szá-
zalék, Hollandiában 3,3 százalék
volt a munkanélküliség. 

A legmagasabb munkanélküli-
ségi rátát, 18,1 százalékosat Görög-
országban jegyezték fel (márciusi
adat). Spanyolországban májusban
13,6 százalékos, Olaszországban
pedig 9,9 százalékos munkanélkü-
liségi ráta alakult ki. (MTI)

Tízéves mélyponton 
a munkanélküliségi ráta 

Csak elektromos taxik közle-
kedhetnének ősztől Dubrov-
nikban, mert a város nem
tudja és nem is akarja kezelni
a helyzetet, amit a rengeteg
taxi okoz a közlekedésben –
mondta Mato Frankovic, Dub-
rovnik polgármestere.

Az Adria gyöngyszemének is ne-
vezett városban a nyári szezonban
akár háromezer taxi is közlekedik.

Noha a taxipiac teljes liberalizá-
ciója csökkentette a feszültséget a
taxitársaságok között, problémát is
okoz a nagyobb turistacélpontokon,
ahol a nyári főszezonban tízszer
több taxi fuvarozza a látogatókat,
mint általában, komoly fennakadá-
sokat okozva a közlekedésben.

Dubrovnik polgármestere a saj-
tónak úgy nyilatkozott: amennyiben
nem változik meg a törvény, a vá-
rosvezetés novemberben döntést
hoz arról, hogy taxizni csak elekt-
romos autókkal lehet a városban.

A városnak nem ez lesz az első

szigorító intézkedése a turisták
miatt. Az UNESCO világörökségi
listáján is szereplő dubrovniki óvá-
ros védelmére korábban látogatói
létszámstopot rendeltek el. Hatal-
mas problémát jelentettek ugyanis
a város számára a több ezer fős óce-
ánjáró hajók, melyek ontották ma-
gukból az embereket. Olyankor
nem csak az óváros telt meg, a ha-
jókról buszok szállították a turistá-
kat, szintén közlekedési dugókat
okozva.

A városi vezetés az elmúlt évek-
ben korlátozta a turisták számát,
megemelte a belépők árát és a ven-
déglátó helyek székeinek számát is
csökkentette. A városmag egyetlen
szárazföldi bejáratánál, a nyugati
kapunál a kameráknak köszönhe-
tően minden pillanatban tudni lehet,
hányan vannak az óvárosban, ha
pedig a létszám eléri a 8 ezret, leál-
lítják a taxikat, az autóbuszokat és
az utasszállító hajókat is. (MTI)

Elektromos taxik 
Dubrovnikban

Többpillérű gazdaság Mezőmadarason
A földhöz és a gépekhez is érteni kell!

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond
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Lassan nagykorúvá válik az a rendez-
vénysorozat, amelyet Mikháza szü-
löttje, Szélyes Ferenc színművész
talált ki, és azóta is kitartóan szervez
segítőkész barátok támogatásával. Az
idei napok „főszereplői” a vígjáték, a
néptánc és a népi ihletésű színdarab
voltak, ugyanakkor alkalom adódott a
múltidézésre is. 

A június 28-i, pénteki napot a temesvári
Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a
Szatmárnémeti Északi Színház Harag
György Társulatának közös produkciójaként
Jordi Galcerán Burundanga, avagy a maszk,
a baszk meg a cucc című kortárs vígjátéka
nyitotta (rendező: Csábi Anna). Az előadás,
amelyben jó volt látni Marosvásárhelyen haj-
danán és nemrég végzett egykori színésznö-
vendékeket is, a játékfilmekben is gyakran
felelevenített terroristák világába vezetett,
ahol a bonyodalmak nyomán kiderült, hogy
semmi sem komoly, hogy az ember pénz és
életcél hiányában képes bevásárlótasakból
készült maszkot ölteni. S míg a történet a
való világot a vígjáték eszközével pellengérre
állítva  pörög, a végén – a vetített szöveget
követve – szembesíti a szerző és a rendező a
nézőt azzal, hogy valamikor a bemutatott
helyzet nem is volt annyira vicces, embereket
raboltak és öltek meg az ügyért, Baszkföld
szabadságáért. A darab a közismert ETA ter-
rorszervezet feloszlatása előtt született, és ez
annál inkább hangsúlyozza, hogy szerzője a
darabban milyen bátor eszközökkel közelí-
tette meg a terror átszőtte való világot. 

Este Zágon István–Nóti Károly–Eisemann
Mihály klasszikusa, a filmvásznon is több-

ször feldolgozott Hippolyt, a lakáj című
zenés vígjáték volt látható. A műfaj iránti
igényt igazolta, hogy zsúfolásig megtelt a
terem, még a szomszédos óvodából áthozott
gyerekszékeket is elfoglalták. Az élő zenével
kísért több mint háromórás előadáson kicsi és
nagy egyaránt jól szórakozott, csupán a darab
hosszúsága és a szokatlan hideg tette próbára
a nézőket. Szerencsére a nézőtéren mindvé-
gig forró volt a hangulat. 

Szombaton délután folytatódott a rendez-
vény, és amint már jó néhány éve szokás, a

színházi kínálat ezúttal is kiegészült egyebek
is. Az idén Barabási Attila-Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatójának fotóit állítot-
ták ki az iskolában. Életképek címmel bete-
kintést nyerhettünk az erdélyi falvak életébe,
szokásaiba, hagyományaiba. A kiállítást Bá-
lint Zsigmond fotográfus, a marosvásárhelyi
Marx József Fotóklub tagja nyitotta meg.
Többek között elmondta, hogy a kiállító „ri-
portszerű képei dokumentálnak, a fotós ki-
ragadja a pillanatot, annak töredékét, mely
végül kiemeli a történés lényegét. Ugyanak-
kor törekszik a tökéletes képszerkesztésre, a
kép alkotóelemei, a fény-árnyék, a mozgás
iránya, a színek egyensúlya, az éles-életlen
játéka mind-mind hozzájárul a sikerhez.
Szenvedélyét bizonyítja az a határtalan
nyugtalanság, a belső indíttatás, ahogy nagy
távolságokra elkalandozik egy szép táj, egy
érdekes esemény, egy kevésbé ismert szo-
kás, egy ritka mesterség megörökítésére.
Népi jellegű fotói mellett a Maros Művész-
együttes előadásait is profin rögzíti, tökéle-
tesen visszaadva egy-egy jelenet hangulatát,
mondanivalóját. Barabási Attila-Csaba által
egy újabb krónikással bővült a rangot je-
lentő marosvásárhelyi fotográfusok közös-
sége.”

A kiállítás-megnyitót Érdekes emberek,
mikházi történetek címmel beszélgetés kö-
vette, amelyen Lokodi Imre tévészerkesztő,
író idősb Szélyes Ferencet a XVII. század
elejéig követhető lófő székely család múltjá-
ról, történetéről faggatta, de elhangzottak iz-
galmas történetek a második világháborúról
(Feri bácsi 14 éves volt akkor), a kommunista
hatalomátvételről, a kollektivizálásról, a ku-
láküldözésről és arról is, hogy miként lehet
emelt fővel, tisztességgel túlélni az évszáza-
dok viharát. Természetesen szó esett a család
nevezetes embereiről is. Kacsó Sándor íróról,
aki a marosvécsi helikoni találkozók után
mindig betért Mikházára, „a tyúkudvar bána-
tára és a boroskancsók örömére”. Majd a be-
szélgetés szála elkerülhetetlenül Széllyes
Sándorhoz kanyarodott, akinek az 1989-es
változásokról írt egykori levelét unokaöccse
olvasta fel. S a végén az is kiderült, hogy a

90. évéhez közeledő egykori pedagógus na-
gyon jó tollforgató. A második világháborús
élményét papírra vetve izgalmas novella ké-
szül, ami a XXI. század mikházi, erdélyi kró-

nikája lesz, ennek tartalmából kaphattunk
némi ízelítőt. 

S aki mindennek a tárgyi bizonyítékait is
szerette volna látni, annak az egykori kántor-
tanítói lakásban berendezés alatt álló Kacsó
Sándor- és Széllyes Sándor-emlékszoba állt
a rendelkezésére. Ez kiegészült a családdal
rokonságban álló Salat Dénes népi faragó
által készített szép szobával, amelynek búto-
rait özvegye, Salat Juliánna adományozta a
falunak. 

S ehhez illett az esti program: 21 órától
ugyanis század eleji hangulatot tükröző alko-
tást, Tamási Áron Tündöklő Jeromos című
darabját láthatta a közönség Török Viola ren-
dezésében, ezúttal a Spectrum Színház és a
Maros Művészegyüttes közös produkciója-
ként. A korábban bemutatott előadástól elté-
rően új szereposztással Jeromost Nagy
István, Sáska Mihályt Györffy András, Gás-

párt György Gábor alakította, a kántor szere-
pében újra láthattuk Kárp Györgyöt. A
néptánccal tűzdelt, balladaszerű keretjátékkal
rendelkező előadást hatalmas tapssal jutal-
mazta a közönség. 

A vasárnapot a Bekecs Néptáncszínház töl-
tötte ki. Délelőtt a gyerekeknek a Mátyás ki-
rály igazságai című táncjátékot adták elő
Ivácson László rendezésében. A kisebbek
jókat derültek a legendás király történetén,
amelyet ezúttal a néptánc nyelvén közvetítet-
tek az előadók. Este az érdeklődők újra lát-
hatták a Bekecsnek az Ember az
embertelenségben című – az első világhábo-
rút idéző – előadását. Igaz, a szokatlan prog-
ram miatt vasárnap este már kevesebben
ültek a nézőtéren, de akik eljöttek, színvona-
las produkciót láthattak. 

A csűrszínházi idény folytatódik. Július
13-án a színpad a fiatalabbaké. A Rocksuli 16
órától koncertmaratont tart, és érdemes el-
menni a 18 órától kezdődő Beatles-koncertre
is. Színművészekből álló együttes adja elő az
egykori világhírű együttes dalait, slágereit.
Július 19-én és 20-án újra marosvásárhelyi
vonatkozású előadás lesz. A megyeszékhely-
ről elszármazott Bartis Attila Romlás című
darabja lesz műsoron a szintén vásárhelyi
Mátyás Attila-Zsolt rendezésében, a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar Színház
színművészeinek előadásában. Mindkét
napon 20 órakor kezdődik az előadás. Au-
gusztus 3-án újra ellepik a rómaiak Mikházát,
augusztus 9-11. között a Hagyományok Háza
szabadegyeteme költözik a Csűrszínházba –
mindkét eseményre visszatérünk lapunkban. Lokodi Imre, id. Szélyes Ferenc és ifj. Szélyes Ferenc

Tündöklő Jeromos

Hippolyt, a lakáj Fotó: Vajda György

Fotótárlat-megnyitó: Barabás Attila Csaba, Vajda György és Bálint Zsigmond

Vajda György

17. Csűrszínházi Napok
Történelmi időutazás 
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A nyári vakáció, szabadságo-
lások idején sokan utaznak
külföldre. Ám a turistaidény-
től remélt kellemes időtöltést
személyi sérülések vagy bal-
esetek árnyékolhatják be, de
gyakori a repülőjáratok kie-
sése, csatlakozások, pog-
gyász elveszítése is. 

Mivel a kellemetlenségeket elke-
rülni nem lehet, érdemes arról gon-
doskodni, hogy a bekövetkezett
károkért a turista némi kártérítést
kapjon. Bár az egészségbiztosító
pénztár által kibocsátott uniós
egészségbiztosítási kártya a tulajdo-
nosának biztosítékot jelent, megtör-
ténhet, hogy egy külföldi
magánklinikán nem kapják meg  a
remélt ingyenes egészségügyi ellá-
tást.

– Vannak-e újdonságok a biztosí-
tási piacon? – kérdeztük Kopacz
Gábor biztosítási és kárrendezési
tanácsadót.

– Az utasbiztosításba befoglalták
a sztornóbiztosítást, amely a repü-
lőjáratok kiesése miatti károkat té-
ríti meg ezer euróig. Ugyanezzel a
biztosítással egy lefoglalt nyaralás
vagy repülőjegy indokolt lemondá-
sát is megtéríti a biztosító, például
egy közeli családtag elhalálozása
esetén. A repülőjáratok 3–4 órás ké-
sésénél lehet kárigénylést benyúj-
tani, minden esetben elbírálják az
okokat, amelyek miatt a járatkiesés
vagy késés bekövetkezett. Ha azon-
ban a repülőtársaság valamilyen
módon megtéríti az utasokat ért
kárt, a sztornóbiztosítás már nem
vehető igénybe, mivel ugyanarra a
káresetre nem lehet két kártérítést
igényelni.

– Milyen jellegű biztosítással
lehet fedezni a külföldi egészség-
ügyi beavatkozásokat? 

– A biztosítótársaságok által al-
kalmazott utasbiztosítás, valamint
az országos egészségbiztosítási

pénztár által kiadott uniós kártya az
országhatárokon kívüli sürgősségi
egészségügyi ellátást kellene szol-
gálja. Azonban ajánlott olyan turis-
tabiztosítást is kötni, amely
központosított egészségügyi rend-
szerben működik. Megtörténhet
ugyanis, hogy az uniós egészség-
biztosítási kártyát az országhatáro-
kon kívül csak bizonyos
településeken, illetve intézmények-
ben fogadják el, ami kellemetlenül
érintheti a sürgősségi ellátást igény-
lőt, főleg, ha egy egészségügyi ma-
gánintézmény utólag benyújtja a
számlát. A biztosítótársaságok
egészségügyi központokon keresz-
tül működnek, amelyek egy régióra
vagy egy kontinensre terjednek ki.
Amennyiben az ellátás értéke nem
túl magas, és az érintett törleszteni
tudja az egészségügyi ellátás érté-
két, ajánlott helyben kifizetni a kül-
földi egészségügyi intézmény által
számlázott összeget, amit utólag a

biztosító megtérít. Természetesen a
beavatkozást igazoló számlát haza-
térve be kell nyújtani a biztosítónak
ahhoz, hogy a kifizetett összeget
megtérítsék. Hasonló esetekben –
bármilyen csekély beavatkozást is
vett igénybe az ügyfél – fel kell
hívni a képviseleti céget, és be kell
jelenteni, az utólagos ügyintézés
megkönnyítése végett. Az utasbiz-

tosítás csak a sürgősségi beavatko-
zásokat fedezi, a krónikus betegsé-
geket nem. Épp ezért minden
biztosítónál ki kell tölteni egy kér-
dőívet, a családorvos nevét is fel-
jegyzik azért, hogy alkalomadtán
megbizonyosodhassanak a biztosí-
tott krónikus betegségeiről – hang-
súlyozta a szakember. 

(Pálosy Piroska)

A nyári idényben sem szüne-
telnek, esetenként gyako-
ribbá válnak a csalók,
illetéktelenül behatolók tény-
kedései. Egy kis éberséggel a
lopások, pénzcsalások elke-
rülhetők – figyelmeztet közle-
ményben a rendőrség.

A megyei rendőrség bűnözés-
megelőző osztályának közleménye
szerint a zsúfolt közterületeken –
strandon, úszómedencék környé-
kén, a hegyekben vagy a tengerpar-
ton – fokozottan ajánlatos a
személyes tárgyakra vigyázni. Ne
hagyják azokat felügyelet nélkül
egyetlen másodpercig sem, mert a
bűnözők kihasználnak minden lehe-
tőséget. A pénztárcában csak épp a
legszükségesebb összeget érdemes
tartani, ugyanakkor a bankkártya
PIN-kódját nem szabad a kártya
mellé lejegyezni. Elővigyázatlanság
a közösségi hálón nyilvánosságra
hozni a vakációs programot, mivel
az olyan közösségi felület, ahol a
betörők is jelen vannak, és könnye-
dén megszerzik a számukra hasznos
információkat. A megyei rendőrség
közleménye szerint ha valaki az
áram-, gáz- vagy telefonszolgáltató
cég alkalmazottjának adja ki magát,
el kell kérni az illető személyazo-
nossági igazolványát, szolgálati iga-
zolványát és kiküldetési okmányát
(ordin de serviciu), esetleg jegyez-
zék le az adatait a személyi kártyá-
járól, munkahelyi igazolványáról. 

Nagyon elővigyázatosnak kell
lenni azokkal is, akik a helyhatósá-
gok nevében csengetnek be. Általá-
ban rovar- és rágcsálóirtásra
hivatkoznak, és arra kérik a lakókat,
hogy az elvégzett munkát helyben
fizessék ki. 

Az ajtót nem csak távozóban,
hanem olyankor is zárva kell tar-
tani, amikor a lakók otthon tartóz-
kodnak. A földszinti lakások
ablakát nem ajánlatos még bukó
helyzetben sem nyitva tartani, ha
nem tartózkodnak az illető szobá-
ban. Ha pedig elutaznak, a szom-
szédokat meg kell kérni, hogy
távollétükben figyeljék a lakást, ezt
kölcsönösen fel kell vállalni. A gye-
rekeknek nem szabad megengedni,
hogy ismeretleneknek ajtót nyissa-
nak, meg kell értetni velük, hogy
akkor se nyissák ki, ha a bekopogók
a szülőkre vagy rokonokra hivat-
koznak, mert annak súlyos követ-
kezményei lehetnek. Nem érdemes
otthon nagyobb pénzösszeget tar-
tani, ha mégis, akkor nem ajánlott
senkinek beszélni róla. Amennyi-
ben bármelyik családtag elveszíti a
lakáskulcsot, azonnal ki kell cse-
rélni a zárat vagy a lakatot, de
ugyanezt tanácsolják akkor is, ha la-
káscsere történt. Amennyiben betö-
rést tapasztalnak, mihamarabb
jelezzék a rendőrségnek, és próbál-
ják hasznos információkkal segíteni
a nyomozó hatóság munkáját. 
(pálosy)

Az Európai Unió jelenlegi első
számú, aktuális, mindenkit érintő
problémája a migrációs válság,
amelynek kapcsán gyakran hallha-
tunk a schengeni rendszerről, a
dublini vagy a genfi egyezményről.
Sokan ezen rendszerek összeomlá-
sát vizionálják, vagy legalábbis
kérik ezeknek az egyezményeknek
a felülvizsgálatát. A menekültvál-
ság által sújtott országok közül töb-
ben is a schengeni előírások
ideiglenes felfüggesztését vetítet-
ték elő, vagy már meg is tették.
Ennek a kérdésnek komoly anyagi
és emberjogi vonzata van, hiszen
az utóbbi években mind a mene-
kültek száma, mind a rájuk fordí-
tott uniós kiadások számottevően
nőttek: „Az európai államok, ide-
értve Izlandot, Svájcot és Norvé-
giát is, az elmúlt 15 évben 11,3
milliárd eurót fordítottak a mene-
kültek kitelepítésére, 1,6 milliárdot
határőrizetre. 2014 végére az ottho-
nukból elűzött emberek száma vi-
lágszerte elérte az 59,5 milliót az
ENSZ Menekültügyi Biztossága
közlése szerint. A növekedés 2013-
hoz képest több mint 8 millió fő. Rá-
adásul 2014 során 13,9 millió ember
vált újonnan menekültté, ennyien
kényszerültek arra, hogy háborúk és
üldöztetés elől menekülve hátra-
hagyják az otthonukat. Soha koráb-
ban nem nőtt olyan mértékben a
világ menekültjeinek száma egyet-
len év alatt, mint 2014-ben – áll a
szervezet közleményében. – A me-
nekültek fele gyermek.” (Forrás :
http://hvg.hu/vilag/20150618_Euro-
paban_ismet_elokerulnek_a_so-
rompok)

Jelen cikkünkben jogi szem-
pontból nézzük át a helyzetet ele-
mezve a válság főbb jogi
összetevőit.

Mi is a schengeni rendszer? Az
átlagembernek annyi, hogy pl. Ma-
gyarországról már szabadon utaz-
hat az unió majdnem mindegyik
tagállamába – a rossz emlékű kom-
munista idők megalázó határel-
lenőrzései nélkül –, viszont Romá-
niából, Bulgáriából, Horvátország-
ból már nem ilyen könnyen, még

akkor sem, ha ezek az államok az
Európai Unió tagjai. A következők-
ben leírjuk a schengeni rendszer
rövid történelmi kronológiáját. El-
nevezését arról a helységről kapta,
amelyben 1985-ben megkötötték a
schengeni megállapodást. Schen-
gen egy kis luxemburgi falucska,
amely 1985 előtt a legmerészebb
álmaiban sem gondolta, hogy nevét
utólag mennyien fogják – ilyen
vagy olyan, pozitív vagy negatív
kontextusban – emlegetni. A
schengeni együttműködés eredeti-
leg néhány tagállam kormányainak
kormányközi kezdeménye-
zéseként indult, de mára az amsz-
terdami szerződés egyik kiegészítő
jegyzőkönyve által az uniós jog és
szabályok részévé vált. Az eredeti
szerződést 1985 júniusában Bel-
gium, a Német Szövetségi Köztár-
saság, Franciaország, Luxemburg
és Hollandia írta alá a Princesse
Marie-Astrid hajó fedélzetén a
közös határaikon gyakorolt ellen-
őrzés fokozatos megszüntetéséről.
A megállapodás még csak egysze-
rűsítette a határátlépési eljárást, de
már elővetítette a határellenőrzések
teljes megszüntetését. 1990 júniu-
sában, tehát öt évvel később Bel-
gium, a Német Szövetségi
Köztársaság, Franciaország, Lu-
xemburg és Hollandia aláírták a
schengeni megállapodás végrehaj-
tásáról szóló egyezményt. Ez újabb
öt év után, 1995 márciusában lépett
hatályba, és ennek következmé-
nyeként Belgium, Németország,
Spanyolország, Franciaország, Lu-
xemburg, Hollandia és Portugália
között megszüntették a határel-
lenőrzést (Spanyolország és Portu-
gália 1991 júniusában írta alá a
megállapodást). 1990 novemberé-
ben Olaszország is csatlakozott az
megállapodáshoz, ennek következ-
ményeként 1997 októberében a ha-
tárellenőrzést Olaszországgal is
megszüntették. 1997 decemberé-
ben Ausztriában is megszűnt a ha-
tárellenőrzés (forrás:
www.ec.europa.eu). A schengeni
végrehajtási egyezmény tartal-
mazta tulajdonképpen a konkrét
végrehajtási intézkedéseket, illetve
kiegészítette az eredeti, 1985-ös
megállapodást, és rögzítette a belső
határellenőrzések végső megszün-

tetését, valamint az ehhez szüksé-
ges kísérő intézkedéseket. Az
egyezmény fokozta a külső határok
ellenőrzését, leszögezte az egysé-
ges vízumok kibocsátásának eljá-
rását, valamint megalapította a
schengeni információs rendszert
(SIS), létrehozta a belső határokon
folytatott rendőrségi együttműkö-
dést, illetve célul tűzte ki a kábító-
szer-kereskedelem elleni fellépést.
Az amszterdami szerződés 1999
májusában az EU jogi keretrend-
szerébe emelte a schengeni rend-
szert. Ettől a pillanattól kezdve ez
már EU-jognak számít. Görögor-
szág esetében 2000 januárjában
szűnt meg a határellenőrzés. 2001
márciusában a határellenőrzés
megszűnt Dániában, Finnország-
ban és Svédországban, Izlanddal és
Norvégiával, 2007 decemberében
szüntették meg a szárazföldi és ten-
geri határok ellenőrzését a Cseh
Köztársasággal, Észtországgal,
Lettországgal, Litvániával, Ma-
gyarországgal, Máltával, Lengyel-
országgal, Szlovéniával és
Szlovákiával. A repülőtéri határel-
lenőrzéseket 2008-ban szüntették
meg a Cseh Köztársasággal, Észt-
országgal, Lettországgal, Litvániá-
val, Magyarországgal, Máltával,
Lengyelországgal, Szlovéniával és
Szlovákiával. Ugyancsak ebben az
évben megszüntették a szárazföldi
határellenőrzéseket Svájccal, majd
egy év múlva a repülőtéri határel-
lenőrzéseket is. 2011-től kezdve
megszüntették a határellenőrzést
Liechtensteinnal.

A legtöbb EU-tagország alkal-
mazza a schengeni rendszert, más
EU-tagországok viszont nem ré-
szei az övezetnek (Románia, Hor-
vátország, Bulgária, Írország,
Egyesült Királyság, Ciprus),
ugyanakkor bizonyos országok,
annak ellenére, hogy nem az EU
tagjai, mégis részesei a schengeni
egyezménynek (Izland, Norvégia,
Svájc, Liechtenstein). Az Egyesült
Királyság és Írország esetében meg
kell említeni, hogy a két ország a
schengeni rendőri együttműködés-
ben viszont részt vesz. Izland, Nor-
végia és Svájc, habár részei az
egyezménynek, nem rendelkeznek
döntési joggal az egyezmény ren-
delkezéseire nézve. 

(Folytatjuk)
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Utasbiztosítás külföldre utazóknak
Sürgősségi beavatkozások (1.)

Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Menekültek – Schengen – EU (I.)

Óvatosságra int a rendőrség
Biztonságos vakációt!

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro
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Szeptember 7-én kezdenek a kézilabdázók
Közzétette a sportági szövetség a

női kézilabda A osztály 2019-2020-as
bajnoki idényének lebonyolítási rend-
szerét és dátumait. A Marosvásárhe-
lyi CSM csapata, amely az idén
egyetlen mérkőzésre volt a feljutás-
tól, az ígéretek szerint – és amennyi-
ben a klub gazdasági helyzete
stabilizálódik – az új idényben már
egyértelműen a Virágok Ligáját cé-
lozza.

A szövetség honlapján közzétett
lebonyolítási rendszer és szabályzat
értelmében a következő bajnokság-
ban is négy földrajzi csoportot alakí-
tanak ki. A beiratkozások
függvényében ezekben 6-8 csapat
lesz, azaz jelentős esélye van annak,
hogy a marosvásárhelyi csapatnak
ugyanazokkal az ellenfelekkel kell
megmérkőznie, mint az előző bajnok-
ságban, hacsak nem jelentkeznek új
csapatok is az ország nyugati régió-
jából.

Akárcsak a nemrég lezárult évad-
ban, minden csoport első két helye-
zettje jut az elődöntő csoportba, majd
az elődöntő csoportok első két csa-
pata játszik a döntő tornán. Módosí-
tás az előbbiekhez képest, hogy a
döntő tornát is körmérkőzéses rend-
szerben rendezik, és nem (feljutási
döntőnek számító) elődöntőket és (tét
nélküli) döntőt szerveznek. Innen az
első két csapat szerez indulási jogot
az élvonalban, míg a másik kettő osz-
tályozó tornát játszik a Virágok Li-
gája 11-12. helyezettjeivel, akárcsak
a lezárult idényben.

Ami a bajnokság időpontjait illeti,
a férfibajnokságokkal való váltógaz-

dálkodás szokásjoga szerint az idén
vasárnap és csütörtök helyett szom-
baton és szerdán rendezik elvben a
mérkőzéseket, hacsak nincs közös
megegyezés az időpontmódosításról.

Az első forduló időpontját szep-
tember 7-ére tűzték ki, a hatos cso-
portokban az első két kör november
23-án zárul, míg a hét- és nyolccsa-
patosokban januárban még játszanak
két fordulót a 2. körből. Az alapsza-
kasz második fele január 18-án kez-
dődik, és minden csoportban április
25-én zárul. Az elődöntő tornákat
semleges helyszínen április 30-a és
május 3-a között játsszák, a döntő
tornát május 14-e és 17-e között ren-
dezik. Az osztályozó torna időszaka:
június 4-7.

Ami a Románia-kupát illeti, ezen
kötelezően részt vesz minden élvo-
nalbeli csapat, valamint minden A
osztályos klub is, kivéve az ifjúsági
csapatként beiratkozottakat, a fi-

ókcsapatokat és a kiválósági központ
csapatát. Amennyiben 32-nél több
csapat lesz, december 4-én rendeznek
egy selejtező kört, csak A osztályos
kluboknak. A tizenhatoddöntőtől,
amelynek az időpontja január 15-e
lesz, már mindenki benne lesz a ka-
lapban. A sorsoláson nincs kiemelés,
a pályaválasztó az alacsonyabb osz-
tályban játszó csapat, vagy az, ame-
lyet elsőként húztak ki az urnából.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a
marosvásárhelyi csapat milyen ke-
retre támaszkodhat az ősztől. Minde-
nesetre a napokban három játékost,
Monica Bărăbaşt, Ioana Ugrant és
Sarah Dariét ismét behívták az után-
pótlás-válogatottba, és amennyiben
nem sikerül megfelelő költségvetést
elkülöníteni, várható, hogy megkör-
nyékezik őket, és még néhányat a ke-
retből élvonalbeli együttesek. Mint
ahogy Kerekes Évát már elcsábítot-
ták Nagybányára...

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor Malmőben játssza csoportmeccseit a magyar válogatott 
az Eb-n

A magyar férfikézilabda-válogatott a malmői E csoportba került
a januári osztrák, svéd, norvég közös rendezésű Európa-bajnokság
bécsi sorsolásán. A magyarok rendkívül nehéz négyesbe kerültek,
ugyanis az olimpiai és világbajnok Dániával, továbbá Izlanddal
és Oroszországgal találkoznak.

Az első 24 csapatos férfi Európa-bajnokságon január 10. és 26.
között 65 mérkőzést játszanak. A csoportmeccseket Grazban,
Bécsben, Trondheimben, Malmőben és Göteborgban, a közép-
döntő mérkőzéseit Bécsben és Malmőben rendezik, az elődöntők
és a helyosztók pedig Stockholmban lesznek. A torna győztese
kvótát szerez a jövő nyári tokiói olimpiára.

Az Európa-bajnokság csoportbeosztása:
* A (Graz): Horvátország, Fehéroroszország, Montenegró,

Szerbia
* B (Bécs): Ausztria, Csehország, Észak-Macedónia, Ukrajna
* C (Trondheim): Spanyolország, Németország, Lettország,

Hollandia
* D (Trondheim): Franciaország, Norvégia, Portugália, Bosz-

nia-Hercegovina
* E (Malmö): Dánia, Magyarország, Izland, Oroszország
* F (Göteborg): Svédország, Szlovénia, Svájc, Lengyelország
A csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe.

Az utolsó csoportkörben lesz a magyar–román meccs a vb-n

Az utolsó csoportkörben találkozik a román és a magyar női
kézilabda-válogatott a november 30-án kezdődő és december 15-
én záruló, japán rendezésű világbajnokságon, a torna honlapja sze-
rint. A két csapat december 6-án, romániai idő szerint 12 órai
kezdettel méri össze erejét. További ellenfeleik: Kazahsztán, Spa-
nyolország, Montenegró és Szenegál.

Minden csoportból az első három helyezett jut a középdöntőbe,
onnan pedig az első két-két csapat kerül az elődöntőbe. A tornát
Kjúsú sziget három városában rendezik: Kumamotóban, Jacusi-
róban és Jamagában. Ez lesz a 24. női világbajnokság, és az utolsó,
amelyen 24 csapat vesz részt, ugyanis 2021-től már 32-es lesz a
mezőny.

A románok megelőznék, hogy a védő 
magyar válogatott legyen

Nem mindennapi, ha egy
nemzeti válogatott képvise-
lője már két hónappal a kö-
vetkező tétmeccs előtt
megnevezi a keret egyik
tagját. Most mégis így tett
a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) elnökének,
Răzvan Burleanunak a ta-
nácsadója, Adrian Vochin.
A DigiSportnak nyilat-
kozva Vochin elárulta, hogy
a frissen Fehérvárra igazolt
Rus Adrián mindenképpen
tagja lesz a Spanyolország
(szeptember 5.) és Málta
(szeptember 8.) elleni Eu-
rópa-bajnoki selejtezőkre
behívott játékosoknak, szá-
molt be az NSO.

A 23 éves védő eddig csak a román U21-es
válogatottban szerepelt, a múlt héten korosz-
tályos Európa-bajnokságon egy mérkőzésen
játszott az elődöntőig jutó román együttesben.
Bár az FRF részéről senki nem mondja ki, sőt,
Mihai Stoichiţă szakmai igazgató egyenesen
cáfolta is, bukaresti sajtóértesülések szerint
Rus beválogatásával és pályára küldésével
román részről meg szeretnék előzni, hogy a
magyar állampolgársággal is rendelkező játé-
kos a magyar válogatottban kössön ki. A Szat-
márnémetiben született, de már fiatalon
Magyarországon – Fehérgyarmaton, majd
Balmazújvárosban – játszó védőt ugyanis a
korosztályos válogatott mellett csupán az
előző szezon köti a román futballhoz, amikor
kölcsönjátékosként a Sepsi OSK-ban játszott. 

Rus Adriánt az U21-es válogatott előző
szövetségi kapitánya, Daniel Isăilă fedezte fel
Balmazújvárosban a román futball számára,
amikor a külföldön szereplő román játékoso-
kat térképezte fel. Pályára az ifik jelenlegi ed-
zője, Mirel Rădoi küldte a selejtezőkben,
majd az Eb-keretbe is bekerült annak ellenére,
hogy a tavaszi szezon második felében sérült
volt. Mivel a román felnőttválogatottban az
utóbbi időben szinte kizárólag 30 évnél idő-
sebb belső védők szerepeltek, Stoichiţă sze-
rint itt az idő, hogy a már bizonyító fiatalokat

– Rus mellett Alex Paşcanut (Leicester) és
Ionuţ Nedelcearut (Ufa) – is meghívja Cos-
min Contra szövetségi kapitány.

„Hamis hír, hogy azért hívnánk meg, ne-
hogy elveszítsük. Minden játékos szabadon
választhat” – mondta a DigiSportnak az FRF
szakmai igazgatója.

Nae Emilre (Bebe) emlékezve
(1951. január 25. – 2019. június 25.) 

Június 25-én hirtelen elhunyt a Sănăta-
tea, az Elektromaros, majd az Apollo Old
Boys egykori biztos kezű hálóőre, Emil
Nae (Bebe). 

Nae az ASA gyerek-, junior, majd ifjú-
sági csapatának volt a tagja – amely ala-
kulatnál együtt futballozott többek közt
Onuţan Károllyal, Pop Mirceával, Ruszi
Józseffel, Unchiaş Demeterrel is – , ezzel
párhuzamosan tagja volt a román korosz-
tályos válogatottak bővített kereteinek is,
sőt az 1969-1970-es idényben ifiként a
nagycsapatba is bekerült, amelyben csa-
pattársai voltak többek közt Ungvári,
Nagy Miki, Csutak, Fazakas, Ispir, Hajnal,
Varodi, Kanyaró A. és Lukács Ede is. A
katonai szolgálat idején Csíkszeredában,
az akkori C osztályos Rapidnál futballo-
zott (ott csapattársa volt a vásárhelyi Ale-
xandru Cioloboc és Ruszi József), aztán a
vásárhelyi Sănătateánál folytatta, ahonnan
a Dicsőszentmártoni Chimicához került.
Innen Ioan Şleamnak köszönhetően az
akkor Végh János által edzett Elektroma-
roshoz szerződött, ahol még évekig futbal-
lozott. Levezetésképpen a megyei
bajnokságban szereplő Gernyeszegnél
szerepelt többek közt Aszalos Jánossal, a
néhai Olasz Lajossal (mindkettő Metalo-

tehnica) és a helyi illetőségű Berekméri
Jánossal együtt. 

Az 1976-1977-es idény végén a Sănăta-
tea csapatával városi bajnokságot nyert,
így az alakulat felkerült a megyei bajnok-
ságba (gólarányuk 148-6), ott csapattársai
voltak többek közt dr. Szász János, dr.
Fehér István, Kulcsár Károly (Kuli), Vul-
tur György, Mircea Pop, Gheorghe Ier-
nean, Fazakas József, Vasile Stroia és Kiss
Lajos is. 

Miután abbahagyta az aktív labdarúgást,
tagja lett a Kanyaró György és Márton
Géza által edzett, egykori helyi labdarúgók
alkotta kis- és nagypályás helyi amatőr
együttesnek, az Apollo Old Boysnak, ahol
még évekig védett. Utoljára 2010. június 5-
én lépett pályára öregfiúk ellen a Dorman
sportbázisnál rendezett Dorman-kupán. 

Legjobb barátai is a futball közegéből
kerültek ki, így Puji János-Nánival, Ioan
Nicolae Miculival (mindkettő Elektroma-
ros), Pop Mirceával (ASA ifi, Sănătatea)
és Márton Gézával (Dermagant, Viitorul
Marosvásárhely, Ilefor) szoros barátságot
ápolt élete végéig, hiszen őket mintegy 50
éves barátság kötötte össze. Együtt a ví-
kendtelepi kispályás öregfiú-bajnokságban
is futballoztak évekig, sőt többször voltak
bajnokok a Bastiával. 

Nae Emil 68 éves korában hunyt el. 

Rus Adriánt (j) szívesen látják a román felnőttválogatottban. Fotó: Mol Vidi

Barátokkal (Pop Mircea, Márton Géza, Miculi Ioan Nicolae, Nae Emil). Fotó: Facebook

A Ferencváros négy gólt rúgott 
a Craiovának

Négygólos győzelmet aratott a Ferenc-
város a CSU Craiova ellen. A magyar baj-
nok Ausztriában játszott felkészülési
mérkőzést a román labdarúgó 1. liga el-
múlt évadában a harmadik helyen végző
oltyán alakulattal. A két csapat összetétele:

Ferencváros: Dibusz – Botka (79. Ta-
kács Zs.), Frimpong (68. Lovrencsics G.),
Leandro (68. Dvali), Civic – Sigér (59.
Wilmots), Csonka (68. Haratin) – Isael
(68. Zubkov), Rui Pedro (68. Nguen), Sze-
rető (68. Bőle) – Szihnyevics (68. Priskin).

CSU Craiova: L. Popescu (46. Mari-
nescu) – Vlădoiu (46. Borta), Tiago Ferre-
ira, Hreniuc, Briceag – Constantin, I.
Popescu, Şerban – Bîrzan, Fortes, Ba-
iaram. Gólszerzők: Rui Pedro (45.), Isael
(53.), Szihnyevics (57.), Priskin (77.).

Czimbalmos Ferenc Attila



KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről
hálás, mert ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika
Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak
Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük
született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a
segítségével;  Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Az idei programban több nemzetközi együttműkö-
désből származó zenei projekt szólal majd meg, he-
lyet kapnak a fiatal előadók és a visszatérő erdélyi
és magyarországi együttesek. 
A rendezvények a város számos helyszínén zajla-
nak, a koncertek mellett – akárcsak a korábbi évek-
ben – utcazene, előadások, gyermekprogramok és
táncház is lesz.
Július 7., vasárnap

Millenniumi templom (Kossuth Lajos utca 38.)
12.15 Szentmise
13.15 Kájoni Consort és meghívottai (Románia): „Jer, ör-

vendezzünk az Úristennek”
Mikó-vár (Vár tér 2.)*
18.00 A fesztivál ünnepélyes megnyitója
18.30 Le Baroque Nomade | XVIII-21 és meghívottai

(Franciaország, Magyarország, Románia): 
A szerzetes és a vándor, avagy Daniel Speer látogatása Ká-

joni Jánosnál
Július 8., hétfő

Márton Áron Főgimnázium, díszterem (Márton Áron utca
80.)

16.30 Kovács Gábor (Magyarország) előadása:
Szivárvány Európa felett – A Kájoni-kódex európai
kapcsolatairól

20.00 Recurring Company (Magyarország,
Dánia): Phantasia Britannica – Úton a reneszánsz
és a barokk között Angliában
Július 9., kedd

Csíki Mozi (Majláth Gusztáv Károly tér 2.)
18.00 Közönségtalálkozó: Régizene a magyar

adásban 
Mikó-vár, északnyugati bástyaterem (Vár tér 2.)*
21.00 Bognár Szilvia, Kónya István és Bede

Péter (Magyarország): Az Iglói-kézirattól a Kájoni-
kódexig – Zenei életünk a régi Magyarországon
Július 10., szerda

Márton Áron Főgimnázium, díszterem (Márton
Áron utca 80.)

20.00 Alta Bellezza (Svájc): Triste plaisir
Július 11., csütörtök

Millenniumi templom (Kossuth Lajos utca 38.)
16.00 Az orgona és a kórus és a karvezetői mes-

terkurzusok kurzuszáró hangversenye 

Millenniumi templom, próbaterem (Kossuth Lajos utca
38.)

19.30 Tóth-Vajna Zsombor (Magyarország): Az ifjú Bach
kottáskönyve
Július 12., péntek

Márton Áron Főgimnázium, díszterem (Márton Áron utca
80.)

11.00 A XII. Régizenei Nyári Egyetem kurzuszáró hang-
versenye I.

15.00 A XII. Régizenei Nyári Egyetem kurzuszáró hang-
versenye II.

Szent Ágoston-templom (Szent Ágoston tér 1.)
20.00 Barokk fesztiválzenekar (Románia): Zene a Duna

mentén a 18. században
Július 13., szombat

Mikó-vár (Vár tér 2.)*
11.00–18.00 Reneszánsz gyermeknap: kézműves-foglal-

kozások és reneszánsz játékok
Mikó-vár, fegyverterem (Vár tér 2.)
16.00 Szerzetesborok kóstolása a Vinkli borszaküzlettel**

Mikó-vár (Vár tér 2.)*
18.00 Kátai Zoltán és a Musica Historica (Magyarország):

Énekek három rendbe – A 16–17. századi Magyarország
énekköltészetéből

19.30 Codex és Passeggio (Románia): Játék lapáttal – A
Kájoni-kódex táncaiból

21.00 Reneszánsz táncház a Passeggio táncegyüttes veze-
tésével
Július 14., vasárnap

Madéfalva, Szent Anna – Siculicidium-kápolna (Fő út
746.)

11.00 Szentmise
12.00 Carmina Renascentia (Románia): Szép nótára for-

mált istenes énekek
Unitárius templom (Szász Endre utca 25.)
11.00 Istentisztelet
11.30 Lemezbemutató: „Ditsérjétek Istent…” – Unitárius

zsoltárok a 16–17. századból
A lemezt bemutatják: Kátai Zoltán előadóművész (Ma-

gyarország) és Tőkés Lóránt szerkesztő (Románia) 
Millenniumi templom (Kossuth Lajos utca 38.)

12.15 Szentmise
13.15 Csengeri Kostyák Zsuzsa

(Románia): Barangolás a kora ba-
rokkban Olaszországtól Észak-Né-
metországig

Mikó-vár (Vár tér 2.)*
18.00 Stradivaria – Ensemble

Baroque de Nantes (Franciaország) 
és a Transylvania Barokk Együt-

tes (Románia): Kelet és Nyugat
portréi

19.30 La Chambre Du Roy René
(Olaszország): Chorea Italica 

A koncerteken a Régizenei Nyári
Egyetem hallgatói is fellépnek.

* Kedvezőtlen időjárás esetén a
helyszín a Csíki Játékszín, Nagyte-
rem (Temesvári sugárút 6.)

** A borkóstolón való részvétel
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
a következő telefonszámon lehet:
+40 753 055 311

Részletek: www.regizene.ro

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál programja (2019. július 7–14.)

Londoni pénzügyi elemzők
friss helyzetértékelései sze-
rint az amerikai–kínai keres-
kedelmi viszályban meg-
hirdetett „tűzszünet” elle-
nére sem enyhült a konfliktus
teremtette világgazdasági bi-
zonytalanság, és ha a vámhá-
ború eszkalálódik, az globális
recesszióhoz vezetne.

A Morgan Stanley globális
pénzügyi szolgáltató csoport lon-
doni befektetési részlegének elem-
zőstábja hétfőn ismertetett átfogó
féléves világgazdasági előrejelzé-
sében közölte: jóllehet az amerikai-
kínai kereskedelmi tárgyalások
újrakezdődtek, továbbra sem
egyértelmű azonban, hogy a 19
legnagyobb fejlett és feltörekvő
gazdaság, illetve az EU alkotta
csoport (G20) oszakai csúcsérte-
kezletén történt-e tényleges előre-
lépés éppen azokban a vitás
kérdésekben, amelyek a korábbi
kereskedelmi tárgyalások össze-
omlását okozták.

A ház ebben a környezetben
egyaránt 0,20 százalékponttal 3, il-
letve 3,2 százalékra rontotta idei és
jövő évi globális növekedési előre-
jelzését.

Az idei egész évi átlagon belül a
cég a negyedik negyedévre 2,9 szá-
zalékos éves összevetésű világgaz-
dasági növekedést vár,
hangsúlyozva, hogy ez az ütem
hatévi mélypontnak felelne meg.

A Morgan Stanley londoni elem-
zői szerint azonban még ezeket az
új előrejelzéseket is lefelé mutató
kockázatok terhelik.

Ha ugyanis az amerikai-kínai
kereskedelmi viszály eszkalálódik,
például az amerikai kormány leg-
alább 4-6 hónapra 25 százalékos
vámot vet ki a teljes kínai importra,
vagyis hozzávetőleg további 300
milliárd dollár értékű kínai import-
termékre, az három negyedév le-
forgása alatt recesszióba sodorhatja
az egész világgazdaságot – áll a
Morgan Stanley hétfői elemzésé-
ben.

A ház e forgatókönyv-változata
azzal számol, hogy a recessziós ve-
szély miatt az amerikai jegybanki
feladatokat ellátó Federal Reserve
2020 tavaszáig zéróra csökkenti
irányadó kamatát.

Ennek ellenére azonban az ame-
rikai hazai össztermék (GDP) éves
összevetésű növekedése az idei ne-
gyedik negyedévben 1,2 százalékra
lassul, 2020-ban pedig az amerikai
gazdaság recesszióba kerül, 0,3
százalékos egész éves GDP-vissza-
eséssel.

Ugyanezen forgatókönyv meg-
valósulása esetére a Morgan Stan-
ley londoni elemzői Kínában a
hazai össztermék 3,5 százalékának
megfelelő költségvetési ösztönzést
valószínűsítenek, de számításaik
szerint a kínai gazdaság éves
ütemű növekedése ezzel együtt is
5,7 százalékra lassulna az idei ne-
gyedik negyedévben, és 2020 egé-
szében is csak 5,5 százalék lenne a
tavalyi 6,6 százalékos bővülés
után.

Az egyik legnagyobb londoni
központú globális pénzügyi-gazda-
sági elemzőház, a Capital Econo-

mics ugyancsak hétfőn összeállított
tanulmánya szerint a pozitív piaci
reakciók alapján a befektetők a
G20-csúcsról érkezett, főleg az
amerikai-kínai kereskedelemmel
kapcsolatos jó hírekre összponto-
sítják figyelmüket, ugyanakkor
nem veszik tudomásul az arra utaló
friss jeleket, hogy a világgazdaság
egészében széles bázisú növeke-
dési lassulás van folyamatban.

A ház elemzői szerint ráadásul
az amerikai-kínai tárgyalások újra-
indításról szóló megállapodással
kapcsolatban is indokolt a borúlá-
tás.

A két fél által az előző, 2018-as
G20-csúcson elért „tűzszünet”
ugyanis mindössze fél évig tartott,
és az amerikai kormány ezután
emelte 10 százalékról 25 száza-
lékra 200 milliárd dollár értékű
kínai importtermék vámját.

A Capital Economics londoni
elemzői is megállapítják emellett,
hogy egyelőre nincsenek konkrét
javaslatok a két fél egymással
szembeni alapvető problémáinak
megoldására.

Mindezek alapján a cég to-
vábbra is azt tartja nagyobb való-
színűségűnek, hogy ismét csak
átmeneti enyhülésről van szó, és
jelenlegi előrejelzése változatlanul
az, hogy az amerikai kormány
2020 elejéig – fenyegetését valóra
váltva – kiterjeszti a 25 százalékos
vámot a teljes kínai importra, Kína
pedig vámjellegű és egyéb admi-
nisztratív ellenlépésekkel válaszol.
(MTI)

Nem enyhült a bizonytalanság 
és a recessziós kockázat

Szászcsávási tánctábor
Július 8–14. között tartják Szászcsáváson a hagyományőrző tánctábort,

ahol naponta négy–négy órát néptáncot és népzenét tanítanak a résztve-
vőknek. Táncoktatók: Kis István és Kis-Demeter Erika. A tábor ideje alatt
a szászcsávási magyar és cigány táncot lehet elsajátítani kezdő és haladó
szinten. Zeneoktatók: Csányi Sándor és Mezei Sándor. A délutáni prog-
ramban falulátogatás, szabadfoglalkozás is szerepel, esténként táncház
lesz. 

Unitárius nyári táborok
A Magyar Unitárius Egyház idén is megszervezi egyetemes egyházi

nyári táborait, ahova felekezeti hovatartozástól függetlenül várják a fia-
talokat. Mától július 7-éig 8–11 évesek számára gyermektábor, jövő héten,
július 8–14. között 12–14 évesek számára ifjúsági tábor zajlik Várfalván.
A táborokkal kapcsolatos további részletek a https://unitarius.org honlapon
találhatók. 

Távirányított repülőmodell és drón fesztivál 
A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem július 19-én és 20-

án, pénteken és szombaton harmadik alkalommal szervez távirányított re-
pülőmodell és drón fesztivált. Pénteken 16 órától a régi repülőtér
(repülőklub) előadótermében beszélgetés lesz a nemrég megjelent európai
drónröptetési szabályozásról. Szombaton 11 órától szintén a régi repülő-
téren repülőmodell- és drónbemutatót tartanak. Tavaly az ország minden
részében működő klubok képviselői és magánszemélyek több mint 50
modellt mutattak be. Az idén ennél többen jelentkeztek. Az érdeklődők a
helyszínen kipróbálhatják a szerkezetek röptetését. 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ Whirlpool automata mosógép,
Arctic főzőkályha jó árban. Tel. 0365/806-
087. (8/3282)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(5/3148)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(6/3343)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

KÉSZÍTEK tetőt, teraszt, vállalok
tetőjavítást, cserépforgatást, bármilyen
javítást, tetőfestést. Tel. 0757-475-701,
Csaba. (6/3302)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépfor-
gatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatorna-
készítést. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0746-540-008.
(10/3307-I)

JAVÍTOK régi háztetőt, készítek
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(3/3361)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-
répből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (4/3323-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést és csatornaja-
vítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserép-
forgatást, tetőkészítést cseréppel, Lindab
lemezzel, kátránnyal, csatornakészítést,
csatornajavítást, festést. Tel. 0758-324-
652. (2/3316)

MEGEMLÉKEZÉS

Hirtelen halállal távoztál el
tőlünk, örökké fájni fog, amíg
csak élünk. Bennünk él egy
arc, egy végtelen szeretet,
amit szívünkben őrzünk, mint
drága kincset.
Mindent adhat az ég kétszer:
kincset, palotát, csak egyet
nem adhat kétszer: drága
édesapát.
Fájdalommal emlékezünk id.
DOBOS FERENCZRE halá-
lának második évfordulóján.
Szerető felesége, két fia, két
menye, két unokája és
mindazok, akik szerették és
tisztelték. Emléke legyen
áldott! (2/3337-I)

ELHALÁLOZÁS

Elment egy lélek ma ismét a föld-
ről, kit szívünk többé el sosem
feled. Csendesen figyelsz ránk
már odaföntről.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
após, apatárs, rokon és ismerős, 

GYÖRGY JÁNOS 
a TIR SA volt dolgozója 

életének 76. évében 2019. június
30-án elhunyt. Temetése 2019. jú-
lius 3-án 13 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben. Nyugodjon béké-
ben! 

A gyászoló család. (2/3360-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, sógor, nagy-
bácsi, rokon és ismerős, 

ADORJÁNI GYŐZŐ 
a nyárádszeredai hitelszövetke-

zet volt főkönyvelője 
93. évében csendesen megpi-
hent. Temetése 2019. július 3-án,
szerdán 12 órakor lesz a nyárád-
szeredai ravatalozóból, a családi
sírkertben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4/3368-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, mostoha-
apa, nagyapa, dédnagyapa,
após, jó barát, jó szomszéd, 

KÖBLÖS MIHÁLY 
életének 87. évében elhunyt. Te-
metése 2019. július 3-án du. 4
órától lesz a marossárpataki ra-
vatalozóból. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülve és fájó szívvel
búcsúzunk SIPOS PÉTER
szeretett barátunktól és kollé-
gánktól. Felejthetetlen emlé-
két örökre szívünkbe zárjuk.
Emléked legyen áldott!
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A Mező-
csávási Polgármesteri Hivatal
és a Helyi Tanács munkakö-
zössége. (21382-I)
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Életed elszállt, mint a virágillat, de
emléked ragyog, mint a csillag.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
mindig mellettünk álltál.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek.”
Szorgalom és munka volt életed, örökre megpihent két dolgos
kezed. Mint egy fénysugár, védtél s ragyogtál felettünk, nélküled
szomorú, üres az életünk.
Mély fájdalom költözött két éve a szívünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre. Nem halljuk a hangod, nem fogjuk a kezed, nem
érezhetjük szeretetedet, nem lehetünk már veled. Itthagytál
mindent, amiért küzdöttél, és akiket oly nagyon szerettél.
Számunkra te sosem leszel elhunyt, örökre élni fogsz, mint a
csillagok. Kegyetlen volt a sors, hamar elválasztott tőlünk, de a Te
szíved életünk végéig, utolsó leheletünkig köztünk marad.
A lelkében az elképzelés, a rendezési mód és a szorgalom
csúcsérzéke volt. Nagy vágya szerint szeretett alkotni, szép
csodákat teljesíteni. A lelke fényében a szeretet, igazság, becsület,
tisztesség állt szívében tisztán.
Tetőérzelemmel szerette a férjét, fiát, a rokonságot és másokat. A
vágya lelkében, szívében a szorgalom, tisztelet, elegancia, divat
csúcs fölött járt.
A feleségem fénysugár volt, van, lesz az életemben, túlértékeltem a
szemem fényénél.
Manyika fényben úszó, fényvonzó, fénysugár volt életében.
Áldott emléked szívünk legmélyebb érzésével őrizzük lelkünkben
életünk végéig.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 2017. július 3-ára.
Mély, fájdalmas, szomorú szívvel, tele megtört, gyógyíthatatlan
sebekkel, emlékezünk VITA MANYIKÁRA-MÁRIA született Marton
elhunytának második évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz.
Nyugodj békében!
Bánatos férje, Árpi, fia, Zsolt, unokája, Alett, menye, Krisztina.
(13/3287)

Közlemény
Szováta Város Polgármesteri Hivatala mint A DC49 számú köz-

ségi út modernizálása Szovátán, Maros megyében elnevezésű beruhá-
zás birtokosa az érdekeltek tudomására hozza, hogy a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség úgy döntött, a projekt kivitelezéséhez
nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, és Maros megyében,
Szovátán, a Bánya-Minei utcában (DC49) javasolja megvalósításra.

A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség határozatát  és az
azt alátámasztó indoklást a Környezetvédelmi Ügynökség Marosvá-
sárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyen lehet tanulmányozni,
ugyanitt nyújtanak felvilágosítást a projekttel kapcsolatosan hétfőnként
9-15, keddtől péntekig 9-12 óra között, illetve a http://.apmms.anpm.ro
honlapon. 

Az észrevételeket/ellenvetéseket az ügynökség honlapján való köz-
léstől számított 10 napon belül lehet benyújtani. 

A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI
JELENBE.

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és  3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUG-
DÍJASOKAT. Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63746-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3.
szám (November 7.). (63639-I)

PC HOUSE-álláshirdetés: szervizünkbe kedves, kommunikatív RECEPCIÓST keresünk. Követelmények:
számítógép-kezelési alapismeretek (Word, Excel), a román és magyar nyelv ismerete. Az önéletrajzokat kér-
jük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros
utca 17. szám alá benyújtani. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Közlemény
Felhívjuk a marosvásárhelyi tanulók figyelmét, hogy

a városi tanács által finanszírozott ingyenes buszbér-
letek csupán a tanév végéig voltak érvényesek, a vaká-

cióban nem használhatók (lásd a marosvásárhelyi tanács 2016. január 28-i 9. számú határozatát). 
A közszállítási társulás igazgatótanácsa
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