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Rendszámfelismerő
kamerákkal figyelik a várost

A bűnözők elkerülik Szovátát

Olvasóink
figyelmébe!

Hirdetési irodánk nyitvatartása,
a Mária-napi ünnep miatt, a következőképpen módosul:
NYITVA: augusztus 14.,
szerda: 8–16 óra között
ZÁRVA: augusztus 15., 16.,
17., csütörtök, péntek, szombat
NYITVA: augusztus 18., vasárnap 10.30–14.30 óra között
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Műsorkalauz és a
Harmónia melléklet augusztus 14én, szerdán jelenik meg. Színes
Világ és Múzsa mellékleteink az
augusztus 15-i, csütörtöki lapszámban jelennek meg, amit előfizetőink a hétfői újsággal együtt
augusztus 19-én, hétfőn kapnak
kézhez a kézbesítői szabadnapok
miatt. A programváltozás miatt szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük
hűségüket. Érdeklődni a 0742-828647-es telefonszámon lehet.

Forgatag
a Ligetben

A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint sikerült pontot tenni az elhúzódó folyamat végére, ugyanis
aláírták az együttműködési megállapodást a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal képviselőivel.

____________2.
Festőművészek
Mezőmadarason

Évekkel ezelőtt megfogalmazódott az
ötlet, hogy vajdasági, felvidéki, magyarországi, kárpátaljai és erdélyi művészek alkossanak együtt az együvé
tartozás jegyében.
Szovátai vendégoldalunk a 6. oldalon

A helyi rendőrségen Grama Ioan, a helyi rendőrség vezetője
mutatta be a speciális rendszámleolvasó kamerákat és az
online figyelőberendezést. Mint mondta, bűnözés szinte nem
létezik Szovátán, bár néha van rá egy-egy próbálkozás. A
polgármesteri hivatal nagyon jól együttműködik a helyi rendőrséggel.

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

A rendőrség első fél évi jelentéséből is kiderül, hogy a bűnesetek
száma jelentősen csökkent a tavalyi év ugyanezen időszakához
képest.
2016-ban jött a rendőrség a javaslattal, hogy rendszámfelismerő kamerákat kellene felszerelni. Ez túl drága volt, de találtak egy vállalkozót, akitől bérlik a kamerákat. A városban hat rendszámfelismerő
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
A találkozások
ünnepe Gyulakután
Múlt héten rendezték meg a községnapok idei rendezvényeit Gyulakután,
amit egyértelmű sikerként könyveltek
el a zárösszegzésben.

____________9.

Ez sem jött be

Szombaton reggel öles cím „ugrott be” az okostelefonomon: a
NASA bejelentette, hogy augusztus 10-én, szombaton, vagyis épp
aznap érkezik a világvége. Már megijedtem, hogy mi lesz a bukaresti
tüntetéssel és Iohannis aláírásgyűjtésével. De ezt is megúsztuk, mint
a többi eddigit. Elkezdődhetett az aláírásgyűjtés is (szmájli).
Egyébként a világhálón navigálva rengeteg érdekes dolgot fedezhetünk fel. A minap szintén arról „tájékoztattak”, hogy 2019-ben világvége lesz. Ezúttal Nostradamust, a híres francia jövendőmondót
idézték, aki szerint 2019-ben „elszabadul a pokol a földön”. Nostradamus egy 27 évig tartó, pusztító világháborúról ír, amely szerinte
2019-ben veszi kezdetét. Európának árvizeket, Kanadának és Kaliforniának földrengéseket jósol, és szerinte a terrorizmus is újult erőre
kap ebben az évben.
Jövendölésében az áll, hogy a világ vezetői végre közösen lépnek
fel a klímaváltozás ellen, csak az nem világos, hogy mikor lesz idejük
erre a „pusztító világháború”, az új erőre kapó terrorizmus elleni
harc és a hatalmas árvizek közepette. Jó hírnek szánják, hogy 2019ben megszületik a gyógyszer, amely által 200 évig élhet az ember. Tegyük hozzá, ha megússza a világháborút és túléli a világvégét, a
természeti csapásokat. Ugyancsak idénre jövendölte a földönkívüliek
invázióját, akik az űrből fognak érkezni.
Szóval apokaliptikus képet fest az idei esztendőről. Tényleg
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 17 perckor,
lenyugszik
20 óra 36 perckor.
Az év 225. napja,
hátravan 140 nap.

Ma IPOLY,
holnap MARCELL napja.
MARCELL: a latin Marcus továbbképzéséből származik, eredeti jelentése: Mars istennek
szentelt.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 150C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. augusztus 12.
1 EUR
4,7265
1 USD
4,2265
100 HUF
1,4559
1 g ARANY
204,4058

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.

Vásárhelyi Forgatag a Ligetben

Az elmúlt hetekben nemcsak a Forgatag szervezőit, hanem a közvéleményt is gyakran foglalkoztatta a VII.
Vásárhelyi Forgatag fő helyszínének
kérdése.
A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint sikerült pontot tenni az
elhúzódó folyamat végére, ugyanis
aláírták az együttműködési megállapodást a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal képviselőivel – olvasható a
szerkesztőségünkbe eljutatott közleményben.
„Gyakorlatilag alig több mint egy
hét választ el minket a marosvásárhelyi magyarság legnagyobb szabású ünnepségétől, emiatt az elmúlt egy héten

több alkalommal is egyeztettem Makkai Gergely alpolgármesterrel a rendezvény fő helyszínének ügyében. Ma
reggel pedig – vélhetően ennek is köszönhetően – aláírtuk a megállapodást,
amelynek értelmében idén is a Liget és
a vár ad otthont a Vásárhelyi Forgatag
programjainak” – mondta Portik Vilmos főszervező.
A hetedik Vásárhelyi Forgatag augusztus 23-25. között a Szféra kortárs
művészeti tér programkavalkádjával
hangolja a marosvásárhelyieket az
egyhetes ünneplésre, majd augusztus
26-án a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, valamint a Magyar Állami Operaház nagyszabású előadásaival veszi

kezdetét a rendezvény, amely szeptember 1-jéig tart.
„Távlatokban gondolkodva ezt az
újra és újra felmerülő bizonytalansági
tényezőt ki kell küszöbölni, mert így
sem kiszámíthatóság, sem tervezhetőség nincs a rendezvénnyel kapcsolatban. Meggyőződésünk, hogy a
városról és a Forgatagról kialakult
képnek sem tesz jót” – tette hozzá Portik Vilmos.
„Összeköt minket” szlogennel,
minden eddiginél színesebb összművészeti programokkal igazi közösséget
kovácsolni Marosvásárhelyen – ezt fogalmazták meg célul a szervezők az
idén.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jogi tanácsadás

Augusztus 14-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Marosvásárhely, 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.

Jövő héttől pótérettségi

Augusztus 21-én, szerdán a román nyelvből és irodalomból
zajló írásbeli vizsgával kezdődik a pótérettségi. 22-én, csütörtökön anyanyelvből, 23-án, pénteken a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 26-án, hétfőn a választott
tantárgyból írásbeliznek a diákok. A szóbeli képességmérő
vizsgák augusztus 27. és szeptember 3. között zajlanak.
Az óvások előtti ideiglenes vizsgajegyeket szeptember 3án hozzák nyilvánosságra, fellebbezni aznap 12 és 16 óra
között lehet. A végső vizsgaeredményeket szeptember 7én teszik közzé.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet program résztvevői számára ősszel újabb
kirándulásokat szerveznek. Szeptember 7–8-án a NyugatiKárpátokba látogatnak el a „nagyik”, a programban a Ionele- és a kiskohi Medvebarlang, valamint a pătrăhăiţeşti-i
vízesés megtekintése és egy torockói séta is szerepel. A
kirándulásra még öt hely maradt. November 15–17. között
Gyulára utaznak a Nagyinet program résztvevői. Érdeklődni, feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a 0748741-507-es telefonszámon vagy a kövesdombi
könyvtárban.

Awake fesztivál Gernyeszegen

Augusztus 15–18. között zajlik a gernyeszegi Teleki-kastély
parkjában a harmadik alkalommal megszervezett Awake
fesztivál. A fesztivál a zenei kínálat mellett a kortárs művészetekre és az irodalomra helyezi a hangsúlyt. A részletes
program a www.awakefestival.ro honlapon található. A rendezvénysorozat teljes idejére szóló Sleepy Bird bérletek elérhetők a tickets.awakefestival.ro, a iabilet.ro és az
eventim.ro oldalakon, áruk 209 lej (négynapos belépő) és
239 lej (négynapos belépő + kemping). Az egy napra szóló
jegy 109 lejbe kerül, a kempingezés ára ez esetben további
45 lej.

Ünnepi istentisztelet Székelycsókán

Az Ákosfalva községhez tartozó Székelycsókára várják az
elszármazottakat az augusztus 18-án, vasárnap 13 órakor
kezdődő istentiszteletre.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

Az őszi felvételin is lehet tandíjmentes helyekre jelentkezni
a Sapientián

A 2019-es őszi egyetemi felvételin
165 ingyenes és 425 költség-hozzájárulásos alapképzéses helyet hirdet meg
a Sapientia EMTE. A mesteri szakok
esetében 26 tandíjmentes és 135 tandíjas hely várja a hallgatókat.
A Csíkszeredai Kar gazdasági informatika szakán a tandíjmentes és a költség-hozzájárulásos helyek is beteltek,
így oda már nem lehet jelentkezni, de a
kommunikáció és PR, valamint a szociológia szakok esetében is csak tandíjas
helyek maradtak. A Marosvásárhelyi
Karon a számítástechnika, informatika,
valamint a fordító és tolmács szakok
esetében szintén beteltek a tandíjmentes
helyek, míg a Kolozsvári Kar fotó-filmmédia szakán sem hirdetnek felvételit,

RENDEZVÉNYEK

mivel valamennyi hely betelt. A fennmaradó szakok mindegyike tandíjmentes helyeket is kínál a szeptember elején
startoló felvételin.
A legtöbb ingyenes hely az agrár- és
élelmiszeripari gazdaság szak és általános közgazdaság szak (Csíkszeredai
Kar), az agrármérnöki szak, valamint
infokommunikációs hálózatok és rendszerek szak (Marosvásárhelyi Kar), illetve a nemzetközi kapcsolatok és
európai tanulmányok szak (Kolozsvári
Kar) esetében várja a jelentkezőket.
A nyári felvételin, ha minimális
mértékben is, de nőtt a Sapientia
EMTE alapképzéses szakjaira jelentkezők száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. A korábbi évekhez

Erdélyi Lajos életmű-kiállítása

Kettős kisebbségben címmel nyílik meg a 90. életévét
töltő Erdélyi Lajos fotóművész életmű-kiállítása augusztus 23-án, jövő hét péntekén 17 órakor Marosvásárhelyen, a Marx József Fotóklub várbeli kiállítótermében, a
Kádárok bástyájában, az I. emeleten. 24-én, szombaton
délelőtt 11 órakor szintén a fotóklub várbeli kiállítótermében Erdélyi Lajos Bennünk a nagyvilág. Portréfotók

hasonlóan a Marosvásárhelyi Karon az
informatika, Csíkszeredában a gazdasági informatika, míg Kolozsváron a
fotó-film-média szak bizonyult a legnépszerűbbnek. A legnagyobb túljelentkezés az informatika szakon volt,
ahol 95-en pályáztak 60 helyre.
Felvételi időpontok:
Csíkszeredai Kar: 2019. szeptember
4-10., hétköznap 9-15 óra között,
szombaton 9-13 óra között
Marosvásárhelyi Kar: 2019. szeptember 9-10., hétfő-kedd
Kolozsvári Kar: 2019. szeptember
5-12. (a jog szakon 2019. szeptember
5-11.)
Részletes információk az egyetem
honlapján érhetők el.

és interjúk című fotóalbumát a kötet két szerkesztője,
Székely Sebestyén György kiadói igazgató és Szuszámi
Zsuzsa rádióriporter ismerteti Sebestyén Spielmann Mihály bevezető előadását követően. Szervező: Bethlen
Gábor Művelődési Egyesület.

Előadás a védőoltásokról

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében Véd-e a védőoltás? címmel dr. Csepán Emőke
gyermekgyógyász tart előadást augusztus 22-én, csütörtökön 18 órától a Máltai Szeretetszolgálat marosvásárhelyi, Berek utca 1. szám alatti székhelyén.
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Az Erdélystat statisztikai portál szerint

Székelyföldön 17,4 százalékkal lassult
az év első öt hónapjában a népességfogyás

Az Erdélystat (Erdelystat.ro) statisztikai portál hétfőn publikált
közleménye szerint Székelyföldön
az év első öt hónapjában 17,4
százalékkal lassult a népesség
természetes fogyása az elmúlt év
hasonló időszakához képest.

Az Erdélystat a román Országos Statisztikai Intézet (INS) által közzétett,
megyei bontású népesedési adatokat
vizsgálta meg, és a Székelyföldre vonatkozó megállapításait Hargita és Kovászna megye adatai alapján fogalmazta
meg. Megállapította: Hargita és Kovászna megyében az év első öt hónapjában 2152 gyermek jött világra, ami 98
gyermekkel, 4,8 százalékkal több, mint
a 2018. január-májusi érték. Ugyanebben az időszakban a két megyében 2799en haltak meg. Ez az érték mintegy 1,3
százalékos csökkenést jelent az előző év
azonos időszakához viszonyítva, amikor
2837 fő volt az elhunytak száma.

A születésszám jelentős növekedése
és a halálozások számának csökkenése
együttesen azt eredményezte, hogy a
Székelyföldön a természetes fogyás (647
fő) 17,4 százalékkal alacsonyabb volt,
mint a 2018 hasonló időszakára számolt
érték (783 fő). A természetes népmozgalmi adatokat a születések és az elhalálozások száma alapján számolják, ezek
az adatok nem tükrözik a vándorlási folyamatokat.
A feldolgozott statisztikai adatok szerint nőtt Székelyföldön a házasodási
kedv: az év első öt hónapjában 887 pár
kötött házasságot, ez 2,8 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakához viszonyítva.
A közlemény arra is kitér, hogy a születésszám növekedése a Hargita megyei
adatoknak köszönhető, Kovászna megyében stagnálás, enyhe csökkenés tapasztalható.
A székelyföldi adatok jelentősen kü-

lönböznek az erdélyi átlagtól. A vizsgált
időszakban Erdélyben enyhén gyorsult a
népességfogyás: a születések száma
(25.256) 1,7 százalékkal, az elhalálozásoké (36.457) pedig egy százalékkal volt
alacsonyabb, mint az elmúlt év hasonló
időszakában. A házasságkötések száma
pedig Erdélyben 9,9 százalékkal maradt
el az egy évvel korábbitól.
Az Erdélystat a Bihar, Szatmár és Szilágy megyei adatok alapján megállapította, hogy a Partiumban is növekedett a
születések száma, és csökkent az elhalálozásoké. Itt a népességfogyás 6,5 százalékkal lassult, a házasságkötések
száma pedig az erdélyi átlagnál sokkal
kisebb arányban (1,7 százalék) csökkent.
A Maros és Kolozs megyei adatok
alapján az Erdélystat azt állapította meg,
hogy Közép-Erdélyben a természetes népességfogyás 3,2 százalékkal gyorsult, a
házasságkötési kedv pedig 5,1 százalékkal csökkent. (MTI)

Júliusban 2,9 százalékra gyorsult
az éves infláció Csehországban

Júliusban 2,9 százalékra gyorsult
a júniusi 2,7 százalékról az éves
szintű infláció Csehországban –
közölte a Cseh Statisztikai Hivatal
hétfőn Prágában. Az elemzők 2,8
százalékos inflációt vártak.

Inflációnövelő hatása elsősorban az
emelkedő lakhatási költségeknek, a villanyáram, a zöldség és a hús magasabb
árának volt. Ugyanakkor az üzemanyagárak júliusban csökkentek.
Havi összehasonlításban júliusban 0,4

Brexit

százalékos volt az áremelkedés. Ez leginkább annak a következménye, hogy a
nyári üdülések árai 24,8 százalékkal
emelkedtek.
A lakbérek 4 százalékkal, a villanyáram 10,4 százalékkal, a földgáz 3,6 százalékkal, a víz- és csatornadíjak pedig
2,6 százalékkal emelkedtek éves összehasonlításban.
Júliusban nagyon megugrott a zöldségfélék ára – a növekedés 34,1 százalék. A krumpli például több mint 60

százalékkal drágább idén, mint tavaly
ilyenkor. A húsfélék ára 4,5 százalékkal,
a vendéglői árak pedig szintén 4,5 százalékkal nőttek.
A másik oldalon az üzemanyagok 1,4
százalékkal voltak olcsóbbak, mint tavaly júliusban.
Piaci elemzők szerint az árak gyorsabb júliusi emelkedése a bérek gyorsabb emelkedésének következménye.
Hosszú távon a csehországi infláció
csökkenésével kell számolni. (MTI)

A kilépést övező bizonytalanság ellenére is erős
a kereslet a brit munkaerőpiacon

A brit európai uniós tagság megszűnését övező bizonytalanságok
ellenére erős a munkaerőpiaci kereslet Nagy-Britanniában egy hétfőn ismertetett felmérés adatai
szerint.

A brit emberierőforrás-menedzserek
legnagyobb szakmai szövetsége, a Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) és a világ legnagyobb
humánerőforrás-szolgáltatója, az Adecco
brit csoportja több mint 2100 vállalkozásra kiterjedő felmérése szerint a munkáltatók többsége egyelőre nem
változtatott a létszámbővítéssel vagy az
elbocsátásokkal kapcsolatos tervein. A
bizonytalan gazdasági kilátások azonban

valamennyire mégiscsak kezdik éreztetni
hatásukat, mert a Brexit október 31-i határidejének közeledtével kisebb arányban
készülnek létszámbővítésre a cégek az év
utolsó három hónapjában – derült ki a
kutatásból.
„A munkaerő iránti kereslet továbbra
is erős, és mivel bőségesen áll rendelkezésre az Európai Unión kívüli országokból érkező munkaerő, sok vállalkozásnak
nem okozott gondot az álláshelyek betöltése” – idézte a CIPD egyik vezető elemzőjét a Financial Times című lap hétfőn.
A júniusban készült felmérés szerint a
legtöbb szektorban továbbra sem aggódnak a munkáltatók a toborzás miatt, és
csak kisebb részben vélekedtek úgy,

hogy nehezebbé vált a munkahelyek betöltése az elmúlt évben.
A kutatás szerint a közepes vagy
magas képzettséget igénylő üres álláshelyek száma nagyjából változatlan maradt
a közelmúltban. Ez a CIPD szerint valószínűleg az EU-n kívüli jelentkezők számának növekedésével magyarázható.
Tavaly például az orvosok és az ápolók
esetében enyhítettek a vízumkorlátozásokon. Az alacsonyan képzett munkaerő
esetében azonban csökkent a jelentkezők
száma, a tavalyi medián húszról 16-ra.
Ez a szakértő szerint az európai uniós
társországokból érkező bevándorlók
csökkenő számára vezethető vissza.
(MTI)

A lakott területen is hatalmas sebességgel haladó gépkocsi Văcăreni-ben
egyszerűen lerepült az útról, átszakított
egy kerítést, és halálra gázolt egy 79 éves
nőt, egy hároméves gyereket, és súlyosan megsebesítette annak 33 éves – hetedik hónapban lévő – állapotos anyját
is.
A terhes nőt – a dunai komp igénybevételével – csak nehezen tudták kórházba juttatni. Útközben a mentősöknek
még sikerült egyszer újjáéleszteni, ám a
galaci kórházban belehalt sérüléseibe.
Az orvosoknak a magzat életét sem sikerült megmenteniük.
A balesetet okozó sofőr könnyebben,

két utasa súlyosabban sérült meg: mindannyian elmenekültek a helyszínről. Őrizetbe vételekor a sofőr vérében
literenként 0,14 milligramm alkoholt
mutattak ki.
Romániában a kormány éppen hétfői
ülésén készül(t) rendelettel megduplázni
az okostelefonok autóvezetés közbeni
használatáért kiszabható bírságot. Az országban ugyanis a tiltás és hatósági figyelmeztető kampányok dacára egyre
gyakoribbak azok a súlyos balesetek,
amelyek a vezetés közbeni népszerűséghajhászó Facebook-közvetítések rohamosan terjedő divatjával hozhatók
összefüggésbe. (MTI)

Három embert megölt egy Facebook-közvetítés
kedvéért száguldozó sofőr Romániában

Őrizetbe vették hétfőn Romániában azt a 39 éves gépkocsivezetőt, aki előző délután három
ember halálával és másik három
súlyos sérülésével végződött balesetet okozott egy Facebook-közvetítés
kedvéért
rendezett
száguldozással.

A Tulcea megyei férfi feltehetően a
BMW típusú sportkocsi képességeivel
akart hencegni a járműben ülő két ismerőse, illetve egyikük Facebook-követői
előtt, ugyanis a hátsó ülésen lévő utas a
közösségi oldalon élőben közvetítette az
ámokfutást, amelyre az elöl ülő utas is
biztatta a sofőrt.

Ország – világ
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Minden postahivatal zárva lesz
augusztus 15. és 17. között

A Román Posta hétfői közlése szerint augusztus 15.
és 17. között minden városi és vidéki postahivatal
zárva tart, a küldemények ezért hosszabb idő alatt
érnek célba. „Csütörtökön, augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, mivel ez törvényes munkaszüneti nap, minden postahivatal zárva lesz. A
vezérigazgató rendelete nyomán 16-át és 17-ét is
szabadnappá nyilvánították, amelyeket úgy pótolnak
be, hogy augusztus 31-ig hosszabbított munkaidőben
dolgoznak” – áll a cég közleményében. (Mediafax)

4,1 százalékra nőtt júliusban az
inflációs ráta

4,1 százalékra nőtt júliusban az inflációs ráta az
előző havi 3,84 százalékról – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) által hétfőn nyilvánosságra
hozott adatsorokból. Az élelmiszerek 5,15 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 3,44 százalékkal, míg a szolgáltatások 4,11 százalékkal
drágultak. A Román Nemzeti Bank (BNR) 4,2 százalékos inflációt vár az idei év végére, jövőre pedig 3,4
százalékot prognosztizál – jelentette be csütörtökön
Mugur Isărescu jegybankelnök. Mint részletezte, az
árak alakulására pozitív hatással volt a kőolaj nemzetközi piaci ára, mint ahogy a dohányipari termékek
árának alakulása is. Eközben negatív hatást gyakorolt a távközlési cégekre kivetett adó, a nemzetközi
sokkok a sertéshúspiacon, a nettó átlagbér alakulása, mint ahogy az aggregált kereslet növekvő többlete is. Jövőre pozitív előmozdulást vár a bukaresti
központi pénzintézet, ám ehhez Isărescu figyelmeztetése szerint mérsékelni kell a fizetésemelések ütemét és a fogyasztói többletet. (Mediafax)

Több mint 352 ezer személygépkocsit jegyeztek be július végéig

Az év első hét hónapjában több mint 352 ezer személygépkocsit jegyeztek be Romániában, azaz
0,9%-kal többet, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A bejegyzett gépkocsik 73,5%-a használt autó
volt, derül ki a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal (DRPCIV) adataiból. A január óta bejegyzett gépkocsik közül 94.826
új volt, ami 25,97%-os emelkedést jelent a referencia-időszakhoz viszonyítva. A bejegyzett használt
autók száma – 258.005 – viszont majdnem 6%-kal
csökkent 2018 első hét hónapjához képest. A statisztikai adatok szerint január és július között az új autók
listáját a Dacia márka vezeti összesen 28.618 bejegyzett járművel, ami 34,91%-os emelkedést mutat
a vizsgált időszakhoz viszonyítva. A lista végén az
Aston Martin és a Maserati áll egy-egy bejegyzett autóval, a következő helyet a Rolls Royce foglalja el két
eladott gépkocsival, majd a Lada és a Lamborghini
következik 3-3 autóval, a Ferrari 4-gyel, illetve a Bentley 5-tel. (Agerpres)

Júniusban negatív maradt
a természetes szaporulat

Negatív volt a természetes szaporulat idén júniusban
is, 5.365 fővel fogyott a lakosság májushoz képest,
derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn
közzétett adataiból. 2019 júniusában 14.506 gyermek
született, 1.486-tal kevesebb, mint az előző hónapban. Júniusban ugyanakkor 19.871 személy hunyt el,
tehát 1.632-vel kevesebb, mint idén májusban. A
gyermekhalandóság mértéke is nőtt júniusban, 16-tal
több gyerek hunyt el, mielőtt elérte volna az egyéves
kort, mint egy hónappal korábban. Idén júniusban
14.338 házasságot anyakönyveztek, 1.549-cel többet, mint májusban. Ugyanakkor 2.431 válást mondtak ki, 283-mal kevesebbet, mint egy hónappal
korábban. (Agerpres)

Ez(Folytatás
semazjött
be
1. oldalról)

egymást érik a természeti csapások a világ minden
táján. Viszont ha arra gondolunk, hogy az 1999-re jövendölt világvége sem következett be, nem vesszük
szentírásnak ezt a jóslatot sem. Főleg, hogy már túl vagyunk az esztendő felén.
Másfelől egy T Chase nevű médium azt jövendöli,
hogy 2017 és 2020 között lesz Jézus második eljövetele,
de „nem az lesz, amit mindenki vár”. Azt állítja, Jézus
lesz az „idegenek” képviselője.
Ezekkel az idegenekkel első körben Putyin és az oroszok fognak hadba szállni, később követi őket Amerika,
Japán, majd Kína. Az idegenek azonban átveszik a hatalmat, és meg fogják szállni a Földet.
Ám, érdekes módon, ez a megszállás nem fogja az
emberiség végét jelenteni. Inkább egy földönkívüli felügyelet, egyfajta királyság jön létre a bolygón. A kezdeti
háborúk során több száz millió ember fog meghalni, a
maradékon pedig egyfajta genetikai módosítást végeznek, hogy „még fejlettebbek legyünk, és képesek legyünk
békében élni egymással”.
Károly brit herceg ennél is érdekesebbet állít. Szerinte Erdély lehet a kulcs a bolygó megmentéséhez, és
a világnak olyan harmóniában és békében kellene élnie
a természettel, akárcsak Erdélyben.
Visszatérve az elejére: a NASA jóslata nem vált be, a
szombati világvége elmaradt. Talán az a bizonyos genetikai módosítás lehetne a megoldás, még mielőtt kitörne a „nagy háború”? (szmájli).
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Rendkívüli megyei tanácsülés

Három beruházás elkezdéséről döntöttek

Hétfőn a megyeházán soron kívüli ülést tartott a Maros Megyei
Tanács. Erre azért volt szükség,
mert sürgősen dönteni kellett
három fejlesztési beruházás beindítása érdekében, mindhárom
esetében jóváhagyták a műszakipénzügyi dokumentációkat és
mutatókat. Az egyik beruházás
Marosvásárhelyen, a második Sóváradon, a harmadik pedig Maroskeresztúron lesz.

Mezey Sarolta

Felújítják a II-es Poliklinika
parkolóját

A hétfői tanácsülésen a megyei tanácsosok megszavazták a 2-es Számú
Poliklinika és a fogászati klinika mellé
tervezett új parkoló műszaki-gazdasági
dokumentációját és a beruházás műszaki mutatóit.
A tervek szerint 80 parkolóhelyet alakítanak ki, ebből öt a fogyatékkal élők
számára létesül. Emellett külön parkolóhelyet alakítanak ki a mentőautók számára és járdákat a gyalogosoknak. A
tervben szerepel az esővíz-elvezető
rendszer kiépítése és a közvilágítási
rendszer felszerelése is, hogy a parkoló
egész területét megvilágítsák. A parkoló
bejáratánál automata sorompó lesz, a
bejáratokhoz akadálymentes feljárót
építenek, hogy a fogyatékkal élők megközelíthessék a klinikákat. A parkoló
egy 865 m2-es zöldövezetet is magába
foglal majd. A beruházás értéke
1.739.711 lej héával együtt.

– Rég harcolok azért, hogy megszülessen ez a terv, mivel elég silány állapotok uralkodnak a II-es Poliklinika
környékén. Komplex térrendezési terv
készült, ami azt jelenti, hogy a bejáratokat, járdákat, zöldövezeteket és a
parkolókat rendezik, hogy megfeleljenek a mai igényeknek Marosvásárhely
központjában – nyilatkozta az ülés után
Péter Ferenc tanácselök.

A fahíd helyett betonhidat építenek Sóváradon

A második határozattervezet elfogadásával a Maros Megyei Tanács a 135ös megyei úton a sóváradi fahíd
újjáépítésének műszaki-gazdasági dokumentációját és a beruházás műszaki
mutatóit fogadta el. A meglévő híd
tönkrement, újjáépítése 4.079.100,95
lejbe kerül héával együtt. A Kis-Küküllő feletti híd két települést köt
össze, ugyanakkor biztosítja a Maros
megyét Hargita megyével összekötő
megyei út folytonosságát Etéd és Székelykeresztúr irányába.
– Előbb úgy volt, hogy felújítjuk a
meglévő hidat, de miután elkészültek a
tanulmányok, a szakembereknek az
volt a véleményük, hogy a fahidat teljesen le kell bontani, s egy tartósabb
szerkezetű betonhidat kell építeni. A
műszaki és pénzügyi mutatókat elfogadtuk. Indulhatnak a versenytárgyalások, és kezdődhet a munka.
Reménykedünk, hogy lesz cég, amely
jelentkezik a versenytárgyalásra. Számunkra nagyon fontos, hogy még az
idén elkezdődjenek a munkálatok, s bi-

A Maros újabb áldozata

zonyos tételeket fel tudjanak használni
az előirányzott összegből – fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök, akinek
szovátai polgármestersége első feladata volt újraépíttetni a fahidat (2000
és 2004 között). Akkor az enyedi katonaság út- és hídépítési részlege cölöprendszerrel oldotta ezt meg, a híd
megfelelt az akkori terhelésnek. Azóta
annyira alámosta a víz, hogy a tartóoszlopok a levegőben vannak, s csak
gyalogosan lehet átkelni a hídon, a
gépkocsiknak terelőúton kell közlekedniük. Az idei nagy áradás még jobban
meggyengítette a híd szerkezetét, így
életveszélyessé vált. Az új híd szélessége 7,8, a hossza 44,2 méter lesz. A
kivitelezőnek 10 hónap áll majd a rendelkezésére, hogy elvégezze a munkát.

Módosítani kell
a maroskeresztúri
hulladékválogató vízhálózatát

– A harmadik határozattervezet is
fontos beruházásra vonatkozik, a maroskeresztúri válogató- és átrakóállomásnál kell a vízhálózatot bővíteni.
Hogy ez a paramétereknek megfelelő
legyen, a létező szivattyúállomás mellé
egy újabb, nagyobb teljesítményűt kell
építeni, ami biztosítja a belső vízellátást
is. Ezért 267 ezer lejjel módosítottuk a
költségvetést. Szükség van javításra is,
amit a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal kell elvégezzen, hiszen a csatornázás az átvételkor nem működött.
Ezt meg kell oldani, hogy az állomást
működtetni lehessen – mondta a sajtó
kérdésére a tanácselnök.

A kormány elfogadta
a költségvetéskiigazítást

Hétfői ülésén a kormány elfogadta a költségvetés-kiigazítást. A kabinet ülésének elején Viorica
Dăncilă kormányfő kijelentette: pozitív költségvetés-kiigazítást fogadnak el.

A miniszterelnök elmondta, az első olvasatban az előző kormányülésen tárgyalt költségvetés-kiigazítás pozitív irányú
lesz, ennek révén biztosítani tudják a közalkalmazotti bérek,
a nyugdíjak és minden szociális juttatás kifizetését, az intézmények jó működését és a kulcsfontosságú befektetések folytatását.
A kormányfő rámutatott, az egészségügyi minisztérium
büdzséje nem változik az év elején megszabott összeghez képest, az alapokat az egészségügyi intézmények felszerelésére
és felújítására, az országos programok folytatására, az árkedvezménnyel kiváltható gyógyszerek biztosítására, valamint az
orvosok megemelt bérének kifizetésére fordítják.
Dăncilă hozzátette, az oktatásra szánt alapok „továbbra is
42,4 százalékkal meghaladják a 2018-as évieket”. A hátrányos
helyzetű családból származó iskolások továbbra is részesülni
fognak a tanszervásárlási támogatásból, mintegy egymilliárd
lejt azonban elvonnak az oktatási tárcától, elsősorban azért,
mert nem sikerült időben előkészíteni a Megyek az iskolába
elnevezésű programot – magyarázta.
A miniszterelnök nyomatékosította, az esetleges költségvetés-csökkentések egyetlen intézmény esetében sem érintik az
európai uniós alapokból finanszírozott projekteket és beruházásokat. „Ahogyan az természetes, elvonunk összegeket olyan
területekről, amelyek év végéig nem tudnák elkölteni a pénzt,
és szétosztjuk azok között, ahol szükség van ezekre” – fogalmazott.
Hozzátette, a költségvetés-kiigazítás nyomán támogatásokat utalnak ki az árvizek, földcsuszamlások és egyéb természeti katasztrófák okozta károk helyreállítására, ugyanakkor
biztosítják a szükséges alapokat a helyi közösségek fejlesztését célzó befektetési projektek folytatásához. (Agerpres)

vostani intézet vizsgálata alapján állapítják meg.
Vasárnap kora délután gazdátlan
ruhanemű jelezte a folyóparton,
hogy valaki vízbe fúlhatott. Amint
az a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleményéből kiderül,
a hatóságot egy 47 éves férfi értesítette arról, hogy 58 éves testvére
úszni ment a Marosra, és nem tért
vissza.
A halál pontos körülményeit az
A helyszínre a rendőrség mellett
elkövetkezőkben a törvényszéki or- a megyei katasztrófavédelmi fel-

ügyelőséget riasztották. A tűzoltók
sötétedésig keresték sikertelenül a
férfit, hétfőn újrakezdték a keresést. A Hegyi, Vízi és Barlangi
Mentőszolgálat vezetője, Kovács
Róbert délben értesített arról, hogy
a férfi holtteste előkerült.
A csónakos keresőcsapat és a
búvárok a Maros iszapos medrének a felkavarására irányuló technikával találtak rá az élettelen
testre – tudtuk meg Kovács Róberttől, aki arról is tájékoztatott,

hogy idén nyáron legalább négy
hasonló bevetésen vettek részt a
mentőszolgálat szakemberei.
– Mire kell odafigyelni a tragikus kimenetelű esetek elkerülése
érdekében? – kérdeztük a szolgálat
vezetőjét.
– Lehetőleg biztonságos helyen,
strandon vagy fürdésre alkalmas
tóban mártózzunk meg, ússzunk,
aki pedig a folyóvizet választja,
mindenképpen tartsa szem előtt,
hogy elég jól tud-e úszni. A folyókban gübbenők, örvények lehetnek,
a víznek sodrása van, ez mind veszélyforrás. Felmelegedett testtel
tilos egyből beugrani a hideg

magyarság egységének ünnepe.
Farkas Sándor kitért arra, hogy Magyarország természeti adottságainak és a gazdák szorgos
munkájának köszönhetően 5 millió

tonna búzát takarítottak be 1 millió
hektárról, amely biztosítja a hazai
szükségleteket, emellett exportra is
jut belőle.
A Magyar Gazdakörök és Gaz-

daszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) által szervezett
Magyarok Kenyere program 2018ban Magyar Örökség díjban része-

Megtalálták a vízbe fúlt férfit

Hétfőn délelőtt a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség keresőcsapata és a
Megyei Hegyi, Vízi és Barlangi
Mentőszolgálat búvárai a
Maros gernyeszegi szakaszánál megtalálták annak a középkorú férfinak a holttestét,
akinek egy nappal korábban
veszett nyoma.

Mintegy négyszáz tonna búza
gyűlt össze eddig Magyarországon a Magyarok Kenyere
nevű Kárpát-medencei program keretében, amelyet a
gazdák rászoruló gyermekek
részére adományoztak. A
kezdeményezés
sikerének
titka a gazdák jövőbe vetett
hite – mondta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára szombaton Nemeshanyban.

Farkas Sándor hozzátette: a 19
megyéből és 12 határon túli régióból gyűjtött adomány több mint 80
ezer anyaországi, valamint határon
túl élő rászoruló gyermek egészséges táplálását biztosítja majd.
Mint fogalmazott, a Magyarok
Kenyere program úgy gyűjt egybe
minket, ahogy a kenyér tisztelete
összefogja a magyarokat, kifejezve
a világban élő magyarság egységét.
A búza gyűjtése augusztus végéig
folytatódik.
Az államtitkár kiemelte: a közelgő ünnep, augusztus 20. egybeköti a búzaaratás végét, az
államalapítás ünnepét és István király szentté avatásának évfordulóját. Úgy vélte, a Magyarok
Kenyere program méltó módon készíti elő Szent István napját, ami a

Összeöntötték a búzát a magyarok kenyeréhez

vízbe. Ez azért is fontos, mert a
folyó
vize
nem
átlátszó,
üvegek, kövek lehetnek benne,
amelyek olyan sérülést okoznak,
amitől az illető elveszítheti az eszméletét. A legfontosabb pedig az,
hogy soha ne menjünk egyedül
fürdeni. Veszély esetén csak jó
úszó vállalkozzon a mentésre, a
fuldokló ugyanis rémületében a
mentésére érkezőt is lehúzhatja
magával a víz alá. A legjobb, ha
egy ruhadarabbal vagy hosszú
ággal próbálunk segíteni a bajbajutottan, aki a feléje nyújtott tárgyba
bele tud kapaszkodni, és így megmenekülhet – tette hozzá Kovács
Róbert. (nszi)

sült. A Magyarok Kenyere Alapítvány idén már célul tűzte ki, hogy
a nyugati, tengerentúli szórványmagyarságot is bevonja az adományozásba.
Az államtitkár felidézte, hogy
2011-ben, a kezdeményezés indulásakor 10 tonna adományt ajánlottak fel a gazdák, tavaly pedig már
605 tonnát.
Gergely István, a Magyarok Kenyere Alapítvány kuratóriumának
erdélyi tagja úgy fogalmazott, hogy
a megújulás a fennmaradás egyetlen útja, amelyen haladva a Szent
Korona népei történelmi átalakulásukat élik.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
elmondta, hogy tavaly több mint 5
ezer gazda vett részt a programban,
amelynek célja, hogy minden, magyarok által körülült asztalra jusson
kenyér. Jakab István, a Magosz elnöke szerint a kárpátaljai gazdák
erejéről ad tanúbizonyságot, hogy
a nagy nélkülözés ellenére sikerült
összegyűjteniük 100 tonna gabonát.
Az ünnepség a beszédeket követően a búza összeöntésével folytatódott. A búza mennyisége a hónap
végére a becslések szerint eléri
vagy meg is haladja a tavalyi 605
tonnát. (MTI)
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Az összmagyarság egy faluban

Festőművészek Mezőmadarason

Mezőmadarason a Pro Ruris
Egyesület és a budapesti Vidékjáró Egyesület szervezésében első ízben került sor
olyan képzőművészeti táborra, amelyen Kárpát-medencében
élő
magyar
hivatásos alkotók vettek
részt. Verebes György magyarországi képzőművészben
évekkel ezelőtt megfogalmazódott az ötlet, hogy vajdasági, felvidéki, magyarországi, kárpátaljai és erdélyi
művészek alkossanak együtt
az együvé tartozás jegyében.
Alkalmunk volt betekinteni az
alkotás folyamatába, miközben a művészek erdélyi benyomásaikat,
élményeiket
osztották meg velünk.

Mezey Sarolta

Közös nevezők
és különbözőségek

Verebes György, a Szolnoki Művésztelep festőművésze, az alkotótábor ötletgazdája és művészeti
vezetője a mezőmadarasi tábor létrejöttének indíttatását és lényegét a
következőkben látja:
– Folyamatosan vissza-visszatérő
kérdés ma a képzőművészettel kapcsolatban, hogy léteznek-e, kell-e
létezniük olyan meghatározó tényezőknek egy mű vagy művészeti karakter szempontjából, mint a
földrajzi-természeti hely és környezet, nemzeti kultúra, hovatartozás,
vagy éppen nyelv. Egyszerűbben
fogalmazva: van-e a Kárpát-medencei magyar képzőművészetnek
saját, felismerhető jellege, és ha
igen, ez miben érhető tetten? A válasz korántsem egyértelmű, mivel
az általános globalizálódási folyamatok a világban a kultúra és ezen
belül a művészet területeit is egyre
inkább átszövik. Mi sem alkalmasabb a fentiek megtapasztalására,
mint egy-egy olyan projekt, melynek során a Kárpát-medence különféle vidékeiről érkező művészek
közös alkotói együttlét során szereznek tapasztalatot egymástól, a
közös nevezőkről és különbözőségekről, és arról, hogy a saját művészi identitásuk hogyan helyezkedik
el a magyar és az európai kultúrtérben. Ezt a célt szolgálta az idei, első
ízben megrendezett mezőmadarasi
mesterszimpózium és alkotótábor,
ahol témabeli és stiláris megkötöttségek nélkül dolgozott egy bő héten
át több ország számos hivatásos
művésze alkotói együttlétben. A
kezdeményezés útjára indult, és
mivel a fenti kérdés mindig aktuális, reméljük, hogy hagyománnyá
válik.

Alkotásra serkentő
konzervált idő

Kapócs Tibor, a Magyar Alkotó
Művészek Szlovákiai Egyesületének (MANSZE) elnöke munka közben osztotta meg gondolatait a
táborról. Elmondta, hálás, amiért itt
lehet, és ez festőművész barátjának,
Verebes Györgynek is köszönhető.
– Ő keresett meg Révkomáromban,
hogy művésztársaimmal jöjjünk el.
Örömmel vettem a hírt, és megkértem Szilva József és Csémy Olivér
kollégámat, hogy vegyünk részt a
művésztáborban. Szilva József a
komáromi Művészeti Alapiskolában tanít, osztályvezető tanár,
Csémy Olivér pedig kitűnő, Európa-szerte ismert és elismert épí-

tész. A második hobbija a festészet.
Meglepetés volt számunkra Mezőmadaras, az itteniek gondoskodása.
Nekem, aki síkvidékről jöttem, ez a
környezet képzőművészeti szempontból érdekes, impozáns és aktiváló. Azt tapasztaltam, hogy az
emberek barátságosak, segítőkészek. Az, hogy itt kizökkentünk az
otthoni életformából, hogy természetközelbe kerültünk, nagyon inspiráló. Nálunk kicsit művibb az
életforma. A konzervált idő sokkal
nyugodtabb, emberibb, mint az a
hajsza, a stressz, amiben mi élünk.
Az itteni környezet megnyugtató.
Nagyon jól érezzük magunkat itt,
amit a vendéglátóinknak is köszönhetünk. Nagyon örvendetes, hogy
itt találkozhattunk a vajdaságiakkal,
hiszen itt szembesültünk igazán
azzal, hogy együvé tartozunk. Nagyon családias, baráti körben tudalkotni.
Nemzetközi
tunk
alkotótábor, de mind magyarok vagyunk. Ez a nagy értéke ennek a tábornak. A táborban készült
alkotásoknak – elvárhatóan – magasabb színvonalnak kell megfelelnie,
amit a táborszervezők meg is fogalmaztak – nyilatkozta Kapócs Tibor
révkomáromi festőművész.

A művészet, az architektúra
az esztétikai nevelést kellene
szolgálják

Csémy Olivér, a MAMSZE alelnöke építészmérnökként festészettel is foglalkozik. Nem amatőr
szinten, hiszen Pozsonyban iparművészetet is végzett. Műépítész
fiával együtt dolgozik építészeti és
tervezési irodájukban, amit fokoza-

foglalkoztatott, ahogy összejöttünk.
Ezt az egyik festményemen a történelmi Magyarország szimbolikájaként vittem vászonra, ami
letükrözése a tábornak. Három
irányból jövet találkozunk, s egy
célunk van – fogalmazott Csémy
Olivér, aki kérdésünkre, hogyan
látja Erdélyt felvidéki építészszemmel, elmondta:
– Először járok Erdélyben, azért
is jöttem szívesen. Úgy képzeltem
el, hogy itt skanzenszerű településeket fogok látni, de káoszérzetem
van. A Trianon utáni és a szocialista világ nagyon rányomta a bélyegét az építészetre. Drasztikus
beavatkozásokat tapasztalok, ami
eltér a hagyományos építészettől.
A spontán szövet, ami a település
szerkezetét illeti, megvan, de az
épületek tekintetében zűrzavar látható. A régi, egészséges szövetben
sebhelyeket tapasztalok. Ezek
majdnem összeérnek. Arra számítottam, hogy a régi népi építészettel, a Kós Károly-os stílussal fogok
találkozni, de ezt már csak nyomokban látom. A szakrális épületekben viszont megtaláltam azt,
amire számítottam. Szlovákiában
is azok a falvak hatnak üdítően a
szemnek, amelyek a szocializmus
fókuszából kikerültek. Komárom
környékén is, a gazdagabb falvakban, a gazdasági felemelkedés
ahhoz vezetett, hogy nagyon öntelten kezdtek építkezni, hiányzott a
szabályozás, és a szép falusi, egységes faluképet tönkretették. Azt is
el kell ismerni, hogy az életkörülmények megváltoztak, az emberek
más típusú házakban szeretnének
élni, de ez nem azt jelenti, hogy

Kiss Butterer Márta

Nem is értem az embereket, miért
vágják ki a fákat, hogy napvitorlákat szereljenek! Számomra a művészet is, az architektúra is az
emberek esztétikai nevelését kellene szolgálja. Ha az emberek
szép, a falusi környezetbe illő, hagyományt tisztelő házakat látnának, biztosan nem ragaszkodnának
más típusú házakhoz. Ahelyett,
hogy különböző építészeti blöfföket importálnánk magunknak, a
saját építészetünkhöz ragaszkodjunk, nem megtagadva önmagunkat, nemzetiségünket és nemzeti
hovatartozásunkat – fogalmazott
Csémy Oilvér.

Újvidekről érkezett, arra vágyott,
hogy megismerje Erdélyt, Székelyföldet, hiszen életében először jár
itt.
– Nagyon tetszik, gyönyörű a
táj, várakozáson felüli. Nagyon
meghatott az itteni emberek lelkülete, az, ahogyan fogadtak bennünket. Próbálom elraktározni a
vizuális élményeket, beszívni a
helyi kultúrát. Ellátogattunk a mezőbergenyei tánctáborba, s az itt látottak, a székely ruhás fiatalok, a
madarasi táj ötvözetét próbáltam
vászonra vinni. Egy másik képemet
a marosvécsi kastélyban látott fotó
ihlette, melyen falábakon halászik
egy ember. Úgy éreztem, ezt festInspiráló falusi táj
ményen is meg kell örökíteni. Az
Posta Máté Budapestről érkezett emberek nagyon szívélyesek, ÚjviMezőmadarasra. – Már a hír, hogy déken néha már az ismerősök sem
tábort szerveznek itt, nagyon inspi- köszönnek vissza, itt kimegyek az
utcára, és ismeretlenül is köszönnek
– vallja a művésznő.
Barna Kolozsi Valéria is a Vajdaságból, Adáról érkezett a táborba.
– Nagyon vonzott Erdély, kötődést éreztem mindig, hiszen a családi nevem is valami kötődést jelez.
Számunkra itt minden érdekes. A
házigazdákkal és a művészkollégákkal először találkoztunk, de
olyan, mintha régóta ismernénk
egymást. Jó pillanatok, jó hangulatok rögzültek bennünk. Hálás vagyok, hogy itt lehettem, hiszen
olyan érzéseket hoztak vissza bennem, amelyekről azt hittem, hogy
nem találkozom többé velük.
Basa Anikót a helyi látnivalók
ragadták meg, több képet készített,
a madarasi templomot is megfestette.

Jövőben lesz folytatás

Posta Máté

tosan átad neki, így hobbijának, a
festészetnek egyre nagyobb teret
tud majd szentelni. Alkotóként a
festészet szabadságérzetet ad neki,
az építészetet kompromisszumok
szüleményének tartja. Szeret tervezni, tevékenységének hatósugara
kiterjed Magyarországra, Csehországra, Szlovákiára és Ausztriára.
Jelenleg a magyar kormány bölcsőde-óvoda programjában, valamint
a
komáromi
stadion
felújításában vesznek részt. Ezenkívül hajótervekhez belsőépítészi
terveket készítenek.
– Az az igazság, engem inkább az

karakterében tönkre kell tenni őseink hagyományát. A hagyományos
építészeti formákkal ki lehet alakítani egy magyaros nemzeti építészetet, ezt követve a saját
jegyeinket megtartva modern házakat építhetünk. Szeretem a modern
építészetet, de a falusi környezetben a népi hagyományok formavilágát továbbfejlesztve ugyanolyan
korszerű és jó házakat lehet építeni. A régi házakat nem kellett árnyékoló lamellákkal kiegészíteni,
mert két diófa vagy a szőlőfa biztosította a természetes árnyékolást,
a levegő is sokkal jobban átjárta.

5

ráló volt, ugyanis az összmagyarságot képviselők találkozóhelyeként
értékeltem. Ez azért jó, mert itt különböző, ugyanazon nemzethez tartozó embereket ismerhetünk meg,
akikkel a távolságok miatt sem találkozhatnánk. Mi Basa Anikóval és
Ásztai Csabával érkeztünk. Mindenki másképp dolgozik, más-más
stílusban. Látványképeket készítettem. Nagyon inspiráló a falusi ház,
a gazdaság, ahol érdekes struktúrákat fedeztem fel, ami megfogott,
és ezt próbáltam visszaadni –
mondta.
Kiss Butterer Márta Vajdaságból,

A tábort Szabó Izolda, a Pro
Ruris Egyesület elnöke vezette, művészeti vezetője és értelmi szerzője
Verebes György magyarországi
képzőművész volt.
– A táborban részt vevő művészeknek tetszett a madarasi hangulat, az itteni életvitel, a táj. Hogy
megtörjük a falu csendjét, két kirándulást is szerveztünk. Az első kirándulás alkalmával bemutattuk a
Kultúrpalotát, a Teleki Tékát és Marosvásárhely nevezetességeit, aztán
a marosvécsi Kemény-, valamint a
gernyeszegi Teleki-kastélyt látogattuk meg. A második nap megnéztük
az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyt, ellátogattunk a szovátai
Medve-tóhoz és a parajdi sóbányába. Ezek olyan látványosságok,
amelyek emlékezetesek maradnak.
Nagyon szeretnénk, ha jövőben is
lenne folytatás, és újra megszervezhetnénk a tábort – fogalmazott a
szervező egyesület elnöke.
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Rendszámfelismerő
kamerákkal figyelik a várost

Komplex ügy a szemétprobléma

Szerkeszti: Mózes Edith

Az önkormányzatnak korábban gondja volt a szeméttel, főleg a lakónegyedekben, mert sok
panziós is oda hordta a hulladékot. Nyitott kukák voltak, vagy beledobták, vagy
egyszerűen mellé, a kóbor
kutyák és a szomszéd településekről guberáló cigányok meg széthordták,
szétdobálták a szemetet.

– A lakók visszajelzései alapján azt mondhatom – bár még
mindig messze van a vége –, látjuk már az alagút végén a fényt.
Konténereket
vásároltunk,
ezekbe nem tudnak belemászni a
guberálók.
Azt is látjuk, hogy az emberek
szelektíven kezdik gyűjteni a
háztartási hulladékot. A gondunk
inkább az, hogy az elszállító nem
szelektál.
A polgármester szerint a szemétprobléma nagyon komplex
dolog. Egyrészt az, hogy aki termeli, mennyire tudatosan válogatja, a másik az, hogy a
környékről – Makfalváról, Sóváradról – bejáró guberálókkal nem
igazán tudnak mit kezdeni.

Grama Ioan, a helyi rendőrség vezetője

– Már oda jutottunk, hogy akinek nem volt jegye, nem hagytuk
leszállni a vonatról. Ha mégis leszállt, két napig itt kellett sepregessen.
Megtudtuk, hogy Szovátán
hátrányos helyzetű családok, koldusok nincsenek. Bádogosok,
kézművesek vannak, olyanok,
akik árulják a kukoricájukat. A

telep központi részéről kiszorultak, de megtalálták a helyüket a
város végén.
– Nincs olyan, aki annyira
szerencsétlen volna, hogy koldulnia kellene. Ellenben jönnek
a többiek: kiállnak a bevásárlóközpontok elé, jönnek-mennek a
telepen, a vendég nem tudja,
hogy nem a mieink, azt látja,
hogy a települést ellepik a koldusok.

Befogják a kóbor kutyákat

2016-ban szerződést kötöttek
a megyével, befogják a kutyákat.
550 lej egy kutya kiváltása. Az
önkormányzat nem hagyhatja,
hogy a vendégek között járjanak
a kutyák, bár voltak, akik háborogtak emiatt. Azonban elérték,
hogy a településen nincs kóbor
kutya.
A vendégektől jönnek a köszönőlevelek, hogy rend és tisztaság van a városban, hogy
nincsenek kóbor kutyák, hogy
sok a szép virág. Nekünk ez kell,
ha azt akarjuk, hogy a pénzüket
itt költsék el, ha azt akarjuk,
hogy Szovátának jó hírét vigyék,
ha ebből akarunk megélni – jelentette ki Fülöp László.

(Folytatás az 1. oldalról)
kamera van felszerelve. A tisztességes
emberek észre sem veszik, de a bűnözők tudják, és elkerülik a települést –
mondta.
A város összes bejáratánál és kijáratánál van ilyen kamera. Ezenkívül a
városban még kb. 60 térfigyelő ka-

mera van felszerelve, a tó körüli sétányon is.
Figyelik a szemeteskukákat is. Ha
valaki mellédobja a szemetet, a kamera rögzíti, a helyi rendőrség azonnal
ott terem, első alkalommal figyelmeztetést kap az illető, második alkalommal büntetést.

A tavaly visszavezették a fiákereket. A városvezető szerint a vendégek
értékelik ezt. „Értékelik az esti fellépőket, a rendet, a virágokat, a csendet,
azt, ha valami korrekt módon és nem
agresszíven történik” – mondta. Hozzátette: a piacnál a bazár még megvan,
de arra törekednek, hogy olyan legyen
Szováta, amilyen a két világháború
között volt. A fiákereket is szeretik az
emberek, pedig nem olcsó mulatság.

„Nagyon igénylik, élvezik, ahogy a
lovak patkója kopog, értékelik, hogy
az ürüléket zacskóba fogjuk fel. Ezenkívül nagy sikere van a Só útja programnak, július 2-án itt szervezték meg
a triatlon egy részét, nagy sikere volt.
Most volt az EKE-tábor, mi segítettük
a rendezvényt, 1554 regisztrált részvevő volt, olyan volt, mint egy kisebb
városnapok, színvonalas programokkal, ez is a város jó hírét öregbítette.”

A bérek elszálltak, a finanszírozás elmaradt
Tíz év után újra elkezdték az óvoda építését

nem voltak benne a tervben, mind
pluszköltséget jelentettek, mindent
újra jóvá kellett hagyatni, tehát elég
lassan ment a dolog. Ezeket a
pluszkiadásokat a fejlesztési minisztérium nem állja. Nem egyszerű így haladni.

Szovátán a 2016-os választásokat követően három nagy
pályázatot indítottak el: 300
férőhelyes óvoda-bölcsőde
építését, 13 utca aszfaltozását, illetve egy amfiteátrum
létrehozását. Mit sikerült
ezekből megvalósítani? – kérdeztük Fülöp László Zsolt polgármestert.

– 2016 után valóban három nagy
projekten dolgoztunk. Az egyik a
sokat emlegetett 300 férőhelyes
óvodánk-bölcsődénk, amit még
2008-ban kezdtek el. Tíz évig sajnos álltak a munkálatok. 2017-ben
sikerült pénzt szereznünk a fejlesztési minisztériumtól, finanszírozási
szerződést írtunk alá 7 millió 900
ezer lejre. A tavaly egy Piatra
Neamţ-i vállalkozó nyerte el a
munkálatot, és elkezdtek dolgozni.
Persze, mint minden régi épületnél,
a tanulmányokat újra kellett csináltatni, volt, ahol az építményt ki
kellett bontani, újrafalazni, újrabetonozni. A munka jelen pillanatban

Tervben van 13 utca
aszfaltozása

Fiáker a flaszteren

az önrészen felül. Az önkormányzat
vezetője úgy gondolja, hogy amíg
nem lesz kész az óvoda, mikor már
annak a költségeit is meghaladták
több mint egymillió lejjel a bérek
növelése miatt, nem fognak neki
egy másiknak, amelyről tudják
előre, hogy rájön két és fél millió
plusz.
– Attól tartunk, hogy lesz két
félig kész épületünk vagy projektünk, és egyiket sem tudjuk birtokba venni. Ezért azt mondtuk,

A 13 utca aszfaltozása elkezdődhet az ősz folyamán. Az óvási idő
hamarosan lejár, tájékoztatott a városvezető, két építő jelentkezett a
versenytárgyalásra, talán már az ősszel hozzákezdhetnek az aszfaltozáshoz.
is folyik. Meg vagyunk elégedve
velük, szépen dolgoznak. Itt inkább
az a probléma, ami mindenhol,
hogy azáltal, hogy megnövelték a
minimálbért az építkezésben, megugrottak a bérek. Ez, meg hogy
olyan beavatkozásokat voltunk
kénytelenek eszközölni, amelyek

Fotó: Nagy Tibor

Az amfiteátrum egyelőre
álom marad

A város másik nagy projektje az
amfiteátrum. Erre megvolt a kiírás,
6 millió 300 ezer lej volt a finanszírozási szerződésben. A versenytárgyalásra nem jelentkezett senki. Az
önkormányzat újraértékelte a munkát, az eredmény az volt, hogy még
két és fél millió lejt kell hozzátenni

Épül az óvoda

hogy ez marad így, ahogy van,
pedig nagy igény lenne rá.
Véleménye szerint kormányszinten kellene lépni, kiegészítést utalni
ki a fejlesztési alapokból. Erre
azonban egyelőre még ígéret
sincs. – Beszéltem a gyulafehérvári
központi fejlesztési régió igazgatójával, szerinte is ez lenne a megoldás. Ez a három projektünk,
amelyekben nagyon sok munka
van, amelyeken az elmúlt három
évben rengeteget dolgoztunk.
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CSM – súlyosabb a helyzet, mint gondoltuk
volna

Bálint Zsombor

Úgy tűnik, végleg a politikai harcok martalékává vált a tavaly nagy
csinnadrattával indult marosvásárhelyi városi sportklub, a CSM.
Hosszú és gyanús hallgatás után,
amikor a versenytársak minden
sportágban sorban jelentették be új
igazolásaikat, a csapatépítés és az új
szezon előkészítésének elemeit, a
Sziget utcából még egy sóhaj sem
hallatszott. Június eleje óta elhallgattak a különböző szakosztályok
kommunikációs csatornájának számító Facebook-oldalak is, hisz a
klub honlapja soha nem volt működőképes, az utóbbi időben pedig a
telefonhívásokra sem válaszolnak a
klub vezetői. Nyilvánvaló volt
tehát, hogy baj van, és ez akkor vált
egészen nyilvánvalóvá, amikor a
női kosárlabdacsapat menedzsere,
Kiss István saját Facebook-oldalán
közölte: a csapatot a klub megszüntette. Nem kellett sokáig várni, és a
tragikusabbnál tragikusabb – természetesen nem hivatalos – hírek sorra
kezdtek érkezni a többi szakosztálytól is.
Hogyan is juthatott azonban oda
a klub, amely a tavaly ősszel még
kiválóan működött, sőt májusban
közös – ingyensörrel és -miccsel,
nem kis pénzbe kerülő – happeninggel ünnepelte a sikeres évadzárást,
hogy gyakorlatilag a csőd árnyékával szembesüljön?
Tudni kell, hogy a klub létrehozását a városi tanács RMDSZ-frakciója kezdeményezte, miután a
korábbi támogatási rendszer összeomlott, és a költségvetésből finanszírozott külső klubok sorra csődbe
mentek. (Az külön figyelmet érdemel, hogy mekkora összegek voltak
megszavazva ezeknek a kluboknak,
és abból mennyi került ténylegesen
a birtokukba, hisz gyakorlatilag
minden esetben a megszavazott
összeg töredékéről volt szó.) Ebben

nagy szerepe volt a városi tanácsban a Szabad Emberek Pártja frakció heves hírverésének, amely azóta
is sajnálja a sport támogatására
szánt legkisebb összeget is, hisz
ennek hatására a szociáldemokrata
prefektus, Lucian Goga jó politikai
húzásnak látta, hogy keresztbe tegyen a városvezetésnek és az
RMDSZ-nek is, a támogatási rendszer működését pedig jogi lépésekkel ellehetetlenítse.
Erre született meg válaszul az
CSM létrehozásának kezdeményezése, ugyanis ez jogilag kifogásolhatatlan konstrukció. A klub
létrehozását a Szabad Emberek
Pártja kivételével minden frakció
támogatta, és a sportklub egyfajta
hidat jelentett a Dorin Florea és
Claudiu Maior nevével fémjelzett
városvezetés és az RMDSZ-frakció
között. A kompromisszumok azonban a szövetség felső vezetése szerint túl messzire mentek, így a
nyáron a Péter Ferenc vezette megyei szervezet átvette a marosvásárhelyi RMDSZ irányítását, és sokkal
kevésbé hajlandó együttműködni a
város vezetésével.
Dorin Floreáról közismert, hogy
számára a sport teljes mértékben
közömbös, illetve az a sok évvel ezelőtt tett kijelentése is, hogy a pénz
az ő golyóstollában található. Más
szóval, csak az ő aláírásával utalhatnak ki bárkinek pénzt a városban,
még akkor is, ha az a pénz meg van
szavazva a város költségvetésében.
Márpedig a költségvetésbe belekerült a CSM támogatása, ennek az
összegnek azonban csupán egy részét kapta meg a klub, amely így
februártól tartozást tartozásra halmoz, késnek a sportolók és alkalmazottak fizetései, és szépen lassan
érkeznek a büntetések is a ki nem
fizetett illetékek miatt, és mert
egyes volt sportolók bepanaszolták
a szövetségeknél a klubot. Ebben a
helyzetben történt meg az RMDSZ-

frakcióban az említett váltás is, így
Florea gyakorlatilag az általa kidolköltségvetés-kiegészítés
gozott
megszavazásától tette függővé további összegek átutalását. Az
RMDSZ szerint azonban a tervezet
nem reális számokat tartalmazott,
ezért olyan költségvetés-kiegészítést szavazott meg, amely nem teljesítette a polgármester elvárásait.
Azonnal megjelent a reakció is,
Dorin Florea többek között a sportklub működésének ellehetetlenítésével vádolta meg az RMDSZ-t, és
továbbra sem hajlandó átutalni a
szükséges összegeket. A frakció
szerint azonban a kellő szintű támogatás benne van a költségvetésben,
csak meg kellene azt a klubnak
kapni.
A politikai csatározás pedig a
Szabad Emberek Pártjának malmára hajtja a vizet, amely teljesen
el szeretné törölni a sportot a városban. (Ők azt állítják, hogy ez nem
igaz, hanem a versenysportnak magánpénzből kellene működnie. Ez a
modell jelenleg Romániában nem
működőképes, csak néhány ilyen
klub létezik a gazdaságilag nagyon
erős nagyvárosokban. Ha a városi
vagy minisztériumi klubok nem
lennének, minden sportágban kéthárom csapat maradna az országos
bajnokságokban, több sportágban
pedig egy sem.)
A bajnoki idény előtt a jövő évi
választásokra készülő, a sportot
csak eszköznek tekintő politikai
erők csatározása oda vezetett, hogy
a legtöbb felnőttcsapat indulása a
bajnokságban kérdésessé vált, vagy
éppen bizonyossá vált, hogy nem
indulnak. Mások külső forrásból
próbálják fenntartani túlélési szinten a tevékenységet, az ifjúsági csapatokat
pedig
a
szülők
hozzájárulásával próbálják tovább
működtetni. Marosvásárhely sportja
a második világháború óta talán a
legsötétebb évada elé néz...

Február óta először győzött
a Sepsi OSK az 1. ligában

Három ponttal tért vissza craiovai kiszállásáról a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1.
ligás labdarúgócsapata, miután az első négy
fordulóban négy döntetlent ért el. Veretlen
tehát László Csaba együttese az idényben, de
eddig győzni sem tudott. Mi több, 15 mérkőzést játszott az 1. ligában az utolsó sikere óta,
amelyet februárban, Medgyesen aratott, és az
akkor a felsőházba jutást jelentette.
A craiovai mérkőzésen a nyári szünetben
jelentősen átalakított keretű Sepsi OSK kihasználta, hogy az oltyán klubot két Európaliga-selejtező között, ráadásul az AEK elleni
hazai kudarcot követően kedvezőtlen lélektani állapotban találta. Nem ülhetett a kispadon László Csaba edző, akit az előző
fordulóban, miután gólörömében berohant a
pályára, kiállítottak, ám ez nem okozott gondott a játékosoknak, akik szándékosan átengedték a mezőnyt a házigazdáknak, és
ellentámadásokkal próbálkoztak.
Miután az első félidőben sikerült megakadályozni a craiovai gólt, a második játékrészben bátrabban futballozott a Sepsi OSK, egy
ellentámadás során Karanović teljesen kiszoA labdarúgó 1. liga 5. fordulójának
eredményei
Academica Clinceni – Chindia Târgovişte 3-1, Jászvásári Poli – Bukaresti Dinamo 2-0, Medgyesi Gaz Metan – Astra
Giurgiu 1-0, Kolozsvári CFR – Nagyszebeni Hermannstadt 3-0, Craiovai Universitatea – Sepsi OSK 0-1, FCSB – CS
Voluntari 1-3. A Konstancai Viitorul – FC
Botoşani találkozót hétfőn este játszották.

rított helyzetből még belepiszkált a labdába,
az magas ívben átjutott Pigliacellin, és a kapuban kötött ki. A kapott gól megfogta a craiovaiakat, akik a maradék tízegynéhány
percben már nem tudták veszélyesen megközelíteni Fehér kapuját.
A három pontnak köszönhetően a Sepsi
OSK hét ponttal feljött a rangsor 7. helyére,
szombaton este a kolozsvári CFR-t fogadja.
A CFR szintén két európai meccs között érkezik, vélhetően a második garnitúrával.
Eddig ezzel is kiváló eredményeket ért el, de
a sáromberki Fülöp István szerint győzni fognak a kolozsváriak ellen.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 5. forduló: Craiovai
CSU-Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-1 (00)
Craiovai Oblemenco stadion. Vezette:
George Rădulescu (Bukarest) – Marius
Nicoară (Szörényvár), Gabriel Stroe (Piteşti).
Craiovai CSU: Pigliacelli – Borta,
Kelić, Acka, Bancu, Ivanov, Qaka, Cicîldău, Bărbuţ (80. Ioniţă), M. Roman (70.
Carlos Fortes), Constantin (61. Mihăilă).
Sepsi OSK: Fehér – Dimitrov, Tincu,
Barišić, Konongo, Fülöp (71. Karanović),
Vaşvari, Dylan Flores (85. Bouhenna),
Carnat, Dumiter (25. Šafranko), Gál-Andrezly.
Gól: Karanović (81.).
Sárga lap: Bărbuţ (51.), illetve Konongo
(19.), Vaşvari (64.).
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Sikeresek a Marosvásárhelyi
ISK birkózói

Czimbalmos Ferencz Attila

A Marosvásárhelyi Iskolás
Sportklub vezetősége a minap sajtótájékoztatón mutatta be a klub
két tehetséges birkózóját, Biró
Krisztiánt és Alexandru Măteát,
akik a nemrég Szófiában lezajlott
serdülő korosztályú világbajnokságon remekeltek.
A 17 éves gyulakutai illetőségű
Biró a 71 kilogrammos súlycsoportban versenyzett (ahol 26-an
küzdöttek az érmekért), a döntőben nagy küzdelemben maradt alul
az orosz Szoszlan Tigiev Albertoviccsal szemben, miután sorrendben az izraeli Timur Bartov, a svéd
Makota Stroem és az iráni Abolfazl Jamal ellen is magabiztosan
győzött, így 27 év után szerzett
Romániának világbajnoki érmet.
Alexandru Mătea a 60 kg-os kategóriában volt érdekelt, és már a selejtezőben búcsúzott, így az ötödik
helyen végzett.
A sajtótájékoztatón még részt
vett ifjabb Gyarmati Ferenc, az
ISK igazgatója, továbbá Fazakas
Csaba és Dragoş Vlad edzők.
Biró elmesélte, hogy gyerekkorában és az általános iskolai évek
alatt sokat verekedett, szülei nem

nagy örömére, így birkózni adták.
Az ötödik osztályt már az ISK-nál
kezdte, ahová volt erdőszentgyörgyi edzője, Kozma Jenő irányította.
Fazakas Csaba megjegyezte,
Biró Krisztiánnak az eredménye
azért is értékes, mert egy iráni versenyzőt is legyőzött, és emelt fővel
veszített a döntőben az orosz birkózó ellen, ami nem kis teljesítmény: Iránban mintegy 3.000.000,
Oroszországban kb. 600.000 leigazolt birkózó van, hazánkban pedig
mintegy 2000!
Gyarmati megjegyezte, hogy
nyolc éve, amióta igazgató az ISKnál, 38 birkózó 103 érmet szerzett
Balkán-, Európa- és világbajnokságokon, ami kiváló teljesítménynek számít.
Az igazgató azt is kiemelte,
hogy Birón és Măteán kívül a szakosztály keretében még vannak tehetséges birkózók, többek közt
Csiki Ervin, Gombos Erik, Nyulas
Előd, Tudor Racolţan és Georgiana
Lirca is, akik előtt szép jövő áll.
A bulgáriai világversenyen Romániát 18 birkózó képviselte, akik
szabadfogású, kötöttfogású kategóriában és női birkózásban szerepeltek, de közülük csak Biró
Krisztián ért el dobogós helyezést.

Balról: Dragoş Vlad, ifjú Gyarmati Ferenc, Biró Krisztián, Fazakas Csaba és Alexandru Mătea
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Szerb siker a marosvásárhelyi
tenisztornán

Tizenöt év után rendeztek újra profi tenisztornát Marosvásárhelyen. A nemzetközi szövetség, az ITF égisze alatt szervezett tornán 15 ezer dollár összdíjazást ajánlottak fel a szervezők, ám ezen a szinten sokkal fontosabbak a teniszezők számára a hasonló tornákon
összegyűjthető pontok, amelyeknek segítségével előbbre juthatnak a világranglistán, és
ezzel egyre erősebb, több pénzt felkínáló tornákon indulhatnak.
A marosvásárhelyi Sziget utcai teniszkomplexumban rendezett tornán 32 játékos kerülhetett fel a főtáblára, ebből nyolcan a szintén 32 fős selejtezőből érkeztek, négy szabadkártyát osztottak szét a szervezők, és húszan a világranglistán elfoglalt helyüknek
köszönhetően. A legjobban helyezett, az argentin Hernan Casanova a 445. helyet foglalja
el az ATP világranglistán, ám a tornát nem ő, hanem a szerb Marko Tepavac nyerte, aki
annak előtte a 711. helyen állt.
A négy szabadkártya közül kettőt marosvásárhelyi fiatal játékosok kaptak meg, de sem
Doru Borşan, sem Ştefan Mucenic nem tudott továbbjutni az első körből.
Eredmények
1 kör: Georgi Kravcsenko (ukrán) – Alekszandar Lazarov (bolgár, 1) 6-4 6-4, Cezar
Creţu – Sebastian Gima 6-3 6-3, Gabriel Donev (bolgár) – Doru Junior Borşan 6-0 6-0,
Facundo Juarez (argentin, 8) – Alexandru Vasile Manole 6-1 7-6 (5), Nicolae Frunză –
Dmitrii Baskov (moldovai) 6-3 6-2, Marco Miceli (olasz) – Mattia Frinzi (olasz) 7-5
6-4, Bogdan Botza – Alekszij Krutih (ukrán) 4-6 7-5 7-6 (5), Marko Tepavac (szerb, 7)
– Gilad Támár (izraeli) 6-0 6-0, Maksim Tikhomirov (egyesült államokbeli, 5) – Jake
Hersey (brit) 6-3 3-6 7-5, Nicholas David Ionel – Şerban Mucenic 6-0 6-2, Vasile Antonescu – Andrea Picchione (olasz) 6-7 (6) 6-3 6-2, Călin Manda – Vlad Andrei Dancu (4)
7-6 (5) 4-6 7-5, Bogdan Ionuţ Apostol (6) – Felipe Derdoy (argentin) 6-2 6-1, Ştefan Paloşi – Vladislav Melnic 6-1 7-5, Dan Alexandru Tomescu – Matei Adrian Georgescu
6-2 6-3, Hernan Casanova (argentin, 2) – Valentin Vanţă 6-3 3-2 feladta.
2. kör: Cezar Creţu – Georgi Kravcsenko 6-4 2-6 6-2, Facundo Juarez – Gabriel Donev
0-6 6-4 6-2, Nicolae Frunză-Marco Miceli 3-6 6-2 2-1 feladta, Marko Tepavac – Bogdan
Borza 6-4 7-5, Nicholas David Ionel – Maksim Tikhomirov 6-4 6-3, Vasile Antonescu –
Călin Manda 3-6 6-3 6-2, Ştefan Paloşi – Bogdan Ionuţ Apostol 6-1 7-6 (3), Hernan Casanova – Dan Alexandru Tomescu 6-1 6-4.
Negyeddöntők: Facundo Juarez – Cezar Creţu 6-3 6-0, Marko Tepavac – Nicolae
Frunză 6-1 2-6 6-4, – Nicholas David Ionel 7-6 (5) 6-2, Hernan Casanova – Ştefan Paloşi
7-6 (3) 6-1.
Elődöntők: Marko Tepavac – Facundo Juarez 6-4 5-7 6-2, Hernan Casanova – Vasile
Antonescu 6-3 2-6 6-4.
Döntő: Marko Tepavac – Hernan Casanova 7-6 (1) 6-2.
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Sikeres hangversenyévad Segesváron

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Már 33 év óta minden évben kamarazenei hangversenyeket szervezünk Segesváron. Amióta a
segesvári Gaudeamus Alapítvány
vette át a szervezés feladatait, jelentős a fejlődés.
A 2019-es hangversenyévad eredetileg 15 hangversenyt tartalmazott, ebből nyolcra került sor a
tavaszi évadban, de szerencsés
módon még sikerült két rendkívüli
koncertet szervezni.
Mint minden évben, a program
tartalmazott „könnyebb” műfajokat
is: híres tangók, keringők és filmzene a kolozsvári Classis együttes
előadásában, operettest dr. Buta
Árpád, Madaras Ildikó és Ávéd Éva
művészek fellépésével.
Nagy sikert arattak a zongoraestek: Viniciu Moroianu bukaresti
zongoraművész Liszt-estje, Andreea Dumitrescu temesvári művésznő zongoraestje, Móriczi
Melinda és Máthé Péter kolozsvári
egyetemi hallgatók fellépése.
Színvonalas műsorral és játékkal
örvendeztették meg a lelkes közönséget Viniciu Moroianu (zongora) és
Dan Cavassi (cselló) bukaresti művészek, Sorin Petrescu (zongora) és
Doru Roman (ütőhangszerek) temesvári művészek, Ábrám Endre
(zongora) és Sándor Anna (hegedű)
budapesti művészek (rendkívüli
hangverseny), a Sonia Vulturar és
Teodora Buia kolozsvári hegedűduó.
Kellemes meglepetés volt a dombóvári Kapos kórus szereplése, változatos repertoárral. A magyar
kórusművek mellett nemzetközieket is énekeltek, nagy sikerrel.
Nagy hangsúlyt fektetünk a
hangversenyek nevelő jellegére. Ezt
egyrészt úgy valósítjuk meg, hogy
a fellépő művészek bemutatják a
szerzőt, a művet, beszélnek a kelet-

kezésével kapcsolatos érdekességekről. Másrészt már évek óta használjuk a vetítővásznat, amelyen
megjelennek a fellépő művészek
életrajzi adatai, az előadott művek
szerzői (fénykép és születési évszám), a művek tételei.
Újdonság, hogy a Tiberius vonósnégyes támogatásával az idén
először szervezünk a líceumi diákok számára három leckehangversenyt, amiből kettőre már sor került
márciusban és májusban, és nagy
hatást gyakorolt a diákokra. Fülöp
Klára tanárnő rendkívül érdekes
módon mutatta be Joseph Haydn és
W. A. Mozart életét és munkásságát, valamint a kor zenei életét. Beszélt a vonósnégyes hangszereiről
is, majd ezt követte a Tiberius vonósnégyes zenei illusztrációja.
A koncerteket román, magyar és
német nemzetiségűek látogatják,
idősek és fiatalok egyaránt, lassan
kialakult egy törzsközönség.
Köszönet jár a polgármesteri hivatalnak, személyesen Tóth Tivadar
alpolgármesternek, amiért rendelkezésünkre bocsátják a dísztermet
és a kitűnő minőségű Yamaha zongorát.
Szintén köszönettel tartozunk segítőtársaimnak a szervezésben:
Tóth Ildikó (pályázatírás, a vetítés
anyagának előkészítése), dr. Horlescu Paul és felesége, Sz. Kovács
Géza festőművész és felesége, Lőrincz Éva adminisztrátor és Daniel
Todea tanár (a nagyon szép kivitelezésű plakátok készítéséért).
Támogatóink: Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., RMDSZ-Communitas Alapítvány, SICERAM-Segesvár, Sefar Kft., Hotel Korona,
segítségük nélkül nem szervezhetnénk ilyen magas színvonalú hangversenyeket.

Médiapartnerek:
Népújság,
Rádió GaGa, Vásárhelyi Rádió,
Radio Son, Sighişoara Online.
Feltétlenül meg kell említenünk
a segesvári Homonovus Egyesület
által szervezett cimbalomkoncertet,
amelyre július 5-én került sor.
Herencsár Viktória világhírű
cimbalomművész fellépése rendkívüli eseménynek számított Segesvár zenei életében. Érdekes előadást
tartott a cimbalom eredetéről, majd
változatos műsorában főleg saját
feldolgozású darabokat adott elő a
világ minden tájáról, amivel elvarázsolta a közönséget.
Segesváron a művelődési rendezvények döntő többségét a Gaudeamus Alapítvány szervezi (fő
feladata, a szórványkollégium működtetése mellett), heti rendszerességgel.
Örvendetes tény, hogy a Homonovus Egyesület is bekapcsolódott
a segesvári művelődési élet élénkítésébe. Kórust szervezett, de a legjelentősebb
tevékenysége
a
Segesvári Magyar Napok szervezése, amelyre július 12-14. között
már harmadszorra került sor.
Szomorú azonban, hogy egyesek
részéről egészségtelen rivalizálás
alakult ki, ami abban nyilvánul
meg, hogy nem mennek el egymás
rendezvényeire.
Az egyre fogyó segesvári magyar
szórványban nagyon veszélyes az
ilyen rivalizálás. Abban kell versenyezni, hogy ki tud magasabb színvonalú rendezvényt szervezni,
amelyek kiegészítik egymást, és
mindkét részről komoly erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy minél
többen látogassák ezeket a rendezvényeket, függetlenül attól, hogy ki
szervezi.
Farkas Miklós

Július 29. – augusztus 5. között
zajlott a IX. MaKiTa nemzetközi
tábor a marosszentgyörgyi plébánián 107 résztvevővel (Kecskemétről az Arany János és a Piarista
Általános Iskolából, Izsákról – Magyarország –, Böjte atya gyermekei
a teremei Irgalmasság Házából,
Németországból, Frankfurtból, Budapestről, Szovátáról, Borzontról,
Marosvásárhelyről, Kolozsvárról,
Székelyvéckéről és Marosszentgyörgyről), 83 gyerek és 24 felnőtt
– oktatók, művészek, tanítók, kísérők, segítő önkéntesek.
Hétfő este érkeztek a vendég
résztvevők: a Böjte-gyerekek Szálteleki Emese nevelőnővel és a
kecskeméti „csiperós” gyerekek az
Arany János és a Piarista Általános
Iskolából Szakál Klára vezetésével,
tanítóikkal, Bardóczky Judittal és
Kövesdi Gabriellával, valamint kísérőikkel együtt. A tábornyitó kedden 9 órakor volt a katolikus
templomban, ahol Baricz Lajos
plébános szentírás-magyarázata
után ismertették a tábor programját.
A tábor témája Jézus Krisztus

keresztútja volt. A 83 gyerek négy
csoportban – Szent Tarziciusz,
Szent Cecília, Szent Imre, Szent
Vitus csoportok – kapcsolódtak be
a különböző foglalkozásokba:
szentírás-magyarázat
(Baricz
Lajos), hittan (Henn Magdolna és
Árpád), ének-kórus (Simon Kinga),
origami (Bodor Emma), barantás
program – régi magyar harcművészet (Molnár Pál, Kasza Blanka),
néptánc (Simon Imre), hangszeres
oktatás – citera (S. K. ), furulya
(Simon Csenge), gitár (Fábián
Lehel, Nyulas Csaba, Magyarosi
Helga), zongora (S. K.).
A keddi és szerdai programot a
kultúrotthonban a 19 órakor kezdődő táncház zárta, amelyet Simon
Imre vezetett, zenélt a marosvásárhelyi Öves együttes.
Csütörtökön kirándulással kezdődő zarándoklatra indultak: első
állomáshely az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastély és református
templom volt, utána a székelyvéckei Székely Golgotát mászták meg,
végigimádkozva Krisztus Urunk
szenvedésének 14 állomását. Ez-

után megpihentek a székelyvéckei
templomban, ahol a gyerekek énekeltek és a rózsafüzért imádkozták.
Szombaton délelőtt ismét keresztutat végeztek a helyi templomban, utána főpróbát tartottak a
délutáni táborzáró ünnepségre,
amelyen a gyerekek bemutatták a
táborban tanultakat (kórus-zenekar,
barantabemutató) és az ott készített
origami munkáikat. Az ünnepségen
megnyitották Bodor Emma origamikiállítását is.
Vasárnap 10 órakor kezdődött a
táborzáró hálaadó szentmise, amelyen a gyerekek felolvastak, ministráltak, énekeltek, zenéltek. Az
egyhetes táborból minden résztvevő testi-lelki élményekkel, tudásban gazdagodva térhetett haza.
A tábor szervezője a Szent Cecília Egyesület, támogatók a marosszentgyörgyi római katolikus
plébánia, a polgármesteri hivatal és
a Communitas Alapítvány voltak.
Köszönet nekik.

Befejeződött a marosszentgyörgyi
kis művészek nemzetközi tábora

Simon Kinga
(Szent Cecília Egyesület)

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért
a szerzők a felelősek. Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Szeghalmi Krisztina a Dinamo
után újra a Steauához igazolt

A marosvásárhelyi Torpi Sportklub női vízilabdacsapatának egykori kiválósága, a 20 éves
Szeghalmi Krisztina a minap a tavalyi bajnok Bukaresti Steaua csapatával kötött egyéves szerződést,
miután az utolsó idényben a szintén fővárosi Dinamót erősítette,
mely ezüstérmes lett az idei bajnok
Rapid mögött.
2012-ben az első országos női
vízilabda-bajnokságon ezüstérmet
szerzett Torpi Sportklub egykori tinédzser kiválósága jelenleg a női
válogatott alapembere, Krisztina a
fővárosi Testnevelési és Sportegyetem elsőéves hallgatója.
– Szoros volt a bajnokság, hiszen egy szinten volt a négy együttes. Elsők is voltunk a
pontvadászatban, de végül ezüstérmesek lettünk a bajnok Rapid mögött. Én az idényt végigjátszottam,
a csapat egyik alapembere voltam,
ugyanakkor az alakulat gólkirálya
is 36 találattal. Jó idény volt, meg
vagyok elégedve a teljesítményemmel, ahogy Florea Dumitrache vezetőedző is. A válogatottal a
2020-as budapesti Európa-bajnokságra való selejtező tornán sajnos

csak az utolsó előttiek lettünk a
csoportban, de az ősz folyamán
egy kettős selejtező mérkőzést fogunk játszani Németországgal, a
győztes kijut a januári budapesti
vízilabda Eb-re – mondta el Krisztina idei teljesítményéről.
Célkitűzéseiről ekképpen vélekedett:
– Néhány évig még szeretnék
vízilabdázni, és persze befejezni a
Testnevelési és Sportegyetemet,
majd következhet a mesteri. De
idővel edzőként is tevékenykednék, és bíráskodni is szeretnék
nemzetközi szinten is. Egyelőre a
soron következő idényre fogok
összpontosítani – fejtette ki célkitűzéseit a 20 éves, tehetséges vízilabdázó, aki sportoló családban
nőtt fel: nagyapja nem más, mint a
minap 70. születésnapját ünneplő
Fazakas Árpád, az ASA egykori
labdarúgója; édesanyja, Andrea is
ismert úszó volt, jelenleg úszóedző; édesapja, László középtávfutó atléta. Ők mindig mindenben
támogatták Krisztinát.

Kép és szöveg:
Czimbalmos Ferenc Attila

Elkészült
a női kézilabdaprogram

Közzétette a sportági szövetség
a női kézilabda A osztály csoportbeosztását és bajnoki programját.
Az idén kevesebb csapat nevezett
be, mint a tavaly, ám ezúttal is
négy csoportot alakítottak ki.
Ebben a idényben az A csoportba
a tavalyi hat helyett csupán öt csapat került, a C csoportba pedig hét
helyett hat. A B csoportban maradt
a nyolc klub, míg a D csoportban,
amelyben a marosvásárhelyi CSM
is található, gyakorlatilag azonos
a mezőny a tavalyival, csupán
annyi a különbség, hogy a nagybányai Minaur fiókcsapatának a
helyét a nagybányai Marta veszi
át.
Amint már korábban közölték,
a bajnokság első fordulóját szeptember 7-én rendezik, amikor a
marosvásárhelyi csapat hazai pályán a nagyváradi CSU ellen játszik.
A női kézilabda A osztály csoportjainak összetétele:
A csoport: Bákói Ştiinţa, Dunărea II Brăila, Galaci CSM, Karácsonkői HCF, Románvásári CSM.
B csoport: Bukaresti 181-es iskola, Bukaresti Spartac UNEFS,
Danubius Călăraşi, Bukaresti
CSM II, Brassói Naţional, Bukaresti CSU Ştiinţa, Konstancai

CSU Neptun, Bukaresti HC Dinamo Bitcoin.
C csoport: Mioveni-i Dacia,
Ploieşti-i Activ Prahova, CSU
Târgovişte, CSM Târgu Jiu, Székelyudvarhelyi NKK, Naţional
Râmnicu Vâlcea.
D csoport: Kisjenői Crişul,
Nagybányai Marta, Marosvásárhelyi CSM, Nagyváradi CSU, Resicabányai CSU, Temesvári
Universitatea.
A marosvásárhelyi CSM programja az első két bajnoki körben:
Szeptember 7.: CSM – Nagyváradi CSU
Szeptember 14.: Resicabányai
CSU – CSM
Szeptember 21.: CSM – Kisjenői Crişul
Október 5.: Nagybányai Marta
– CSM
Október 12.: CSM – Temesvári
Universitatea
Október 19.: Nagyváradi CSU
– CSM
November 2.: CSM – Resicabányai CSU
November 9.: Kisjenői Crişul –
CSM
November 16.: CSM – Nagybányai Marta
November 23.: Temesvári Universitatea – CSM
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Községnapok tizenharmadszorra

A találkozások ünnepe Gyulakután

Az ezt követő koncerteken már
több ezer ember szórakozott, Homonyik Sándor és Vikidál Gyula
igazán nagyot alkotott, míg a Pesti
Party Show Band szinte háromórás
előadásán minden műfaj helyet kapott, így méltán nyerték el a közönség szívét, végül szó szerint
hajnalba
nyúló szabadtéri buli köGligor Róbert László
vetkezett. A szombat reggeli ébMár a testvértelepülések kül- resztő ugyancsak tetszett a
döttségeinek csütörtöki fogadásán lakosságnak, hiszen nem mindenis sok gyulakutai gyűlt össze, pénteken pedig a Székelyudvarhelyen
élő, gyulakutai születésű,többkötetes Dósa Zoltán író újabb munkájának bemutatására hívták a
lakosságot, míg a község borászai
a tizedik mustrát tartották: a borverseny iránt az idén volt a legnagyobb az érdeklődés, Gyulakutáról, Kelementelkéről és a testvértelepülés Tófejről harminc gazda
harminchét bormintát tett le a zsűri
asztalára. A péntek esti hivatalos
megnyitón Varga József polgármester az ilyen rendezvények
közösségformáló, összekapcsoló
erejét hangsúlyozta, illetve azt,
hogy az ilyen események is erősíthetik a szétszóródott magyarságban az összetartozás tudatát.
Múlt héten rendezték meg a
községnapok idei rendezvényeit Gyulakután, amit egyértelmű sikerként könyveltek el
a zárösszegzésben. Mindennap ezrek fordultak meg a
rendezvényeken.

Minden évben tartalmas programokkal várja hazatérő gyermekeit és vendégeit Gyulakuta
Fotók: Gligor Róbert László

Debreceni virágkarnevál

napi látvány volt a községen végigvonuló fúvószenekar, a huszárok
és néptáncosok, és a néhol az utcára kivonulók szórakoztatására
előadott néptánc. A néptánckedvelőket délután is a színpad elé várták, ahol a helyi óvodások
moderntánc-bemutatója után nyárádmenti, felcsíki, vajdaszentiványi,
mezőségi,
szilágysági,
ördöngösfüzesi és mezőmadarasi
táncrendet láthatott a közönség a

Vikidál és Homonyik nagy tömeget mozgatott meg, de a többi koncert is ezreket csábított a
színpad elé
Fotó: www.facebok.com/Takács Mózes

találtunk búzaházi kézműves mézespogácsát is, és kaphatók voltak
a kendi Rózsa Csaba levendulatermékei és a kebelei Cseh János
szörpjei, lekvárjai is.

Elismerik a teljesítményt

Magyari Csilla Edit munkája nyomán megrendezett találkozón, ahol
nemcsak a helyi Szivárvány négy
korcsoportjának, hanem a balavásári Vásár fellépésének is tapsolhattak a jelenlévők. Ugyancsak
hatalmas sikert arattak a zumbázók
és őket követően a 4 S Street, Krisz
Rudi, a Holdviola és az Ottawan
esti koncertjei, és nem maradt el a
látványos tűzijáték sem a jellegzetes tűzesővel. Vasárnap már de. 10
órakor gyülekeztek a templomkertben a fél évszázaddal ezelőtt konfirmáltak, s míg ők ünnepeltek, a
központi parkban sportrendezvények zajlottak. Mindhárom napon
térzene, a gyerekeknek ugrálók,
hinta, „kicsi vonat”, légvár nyújtott
szórakozást. Voltak sörsátrak, lacikonyhák, lángost, kürtőst is lehetett vásárolni, s a bóvli mellett

Szombat délutáni ünnepi köszöntőjében Varga József polgármester az életük egy új szakaszát
kezdő diákokat, az egyetemet befejező és az életbe kilépő egyetemistákat,
az
ezüsthajú
és
aranyszívű nyugdíjasokat köszöntötte, illetve tisztelettel adózott az
ősök előtt, akik itt letelepedtek, és
templomokat, iskolát építettek utódaiknak.
A magyarországi Pétervására
polgármestere, Eged István tizenhét év óta követi Gyulakuta fejlődését, így bizton jelentette ki, hogy
a község jó kezekben van, míg
Horváth Zoltán, Tófej elöljárója a
közös múlt ismeretére, a jelen
megélésére és a jövőépítésre hívta
fel a figyelmet. A község fejlődését
méltatta Gyulakuta szülötte, Császár Károly Zsolt szenátor is, majd
Kulcsár-Rabocskai Levente lelkész
szólt az egybegyűltekhez.
A délután folyamán díjátadásra
is sor került a színpadon. A pénteki
borverseny vándorserlegét a kelementelki Orbán Ottó és a tófeji
Soós László tudhatja a magáénak,

Tizennyolc virágkocsi lesz látható a felvonuláson

láthatják az érdeklődők. Birta Florin, Nagyvárad alpolgármestere hozzátette: városuk
évek óta haszonélvezője a debreceni virágkarneválnak, az idén már 14. alkalommal látják vendégül a virágkocsikat.
A korábbi évekkel ellentétben az idén –
hídfelújítások miatt – nem vonulnak végig a
kompozíciók Váradon, hanem a Szent
László téren lesznek majd láthatók – jelezte.
Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elKomolay Szabolcs (Fidesz-KDNP) hozzátette: augusztus 20-án este a Karneváléj elnevezésű stadionshow-n kétezer fellépő lesz,
az augusztus 14-tól 21-ig tartó karneváli
héten pedig több mint száz program közül
válogathatnak az érdeklődők.
Az idei karneváli menetben látható kompozíciók egyrészt tisztelegnek a több mint
ezeréves magyar államiság és az államalapító Szent István király előtt, köszöntik az
életet adó új kenyeret, másrészt felidézik a
régi karneválok hangulatát – jelezte az alpolgármester.
Komolay Szabolcs elmondta azt is, hogy
az idén hat virágkocsi augusztus 21-én
Nagyváradra utazik, ahol többek közt a
Szent Koronát ábrázoló kocsit, a Szent
László legendája című kompozíciót, valamint a „Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma” című, a hajdú-bihari önkormányzat és a Bihar Megyei Tanács közös kocsiját, továbbá Nagyvárad és Debrecen
Hagyományok elnevezésű közös kocsiját is
Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi,
10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport mutatkozik majd be a karneváli
menetben – ismertette az idei karnevál számait a cívisváros kulturális alpolgármestere hétfőn nemzetközi
sajtótájékoztatón, a készülő virágkocsik mellett.
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nöke hozzátette: Nagyváradról az Érmelléken át, öt település érintésével térnek haza a
virágkocsik. Valamennyi településen megállnak majd rövid időre, hogy az ott élők is
megcsodálhassák a kompozíciókat. Bejelentette: Bihar megye Debrecentől legtávolabb
eső területéről, a Belényesi-medencéből 5050 magyar, illetve román anyanyelvű romániai gyereknek biztosítják a virágkarneválon
való részvételüket.

Fotó: azutazo.hu

négy bor arany-, 12 ezüst-, 13
bronzminősítésben részesült. Idén
is díjazták a színtízes tanulókat: a
6. osztályos László Mátyást, a 7.
osztályos Antal Sára Pannát és
Marton Tamás Attilát, az oklevél
mellé mindegyiküknek pénzjutalom is járt. Elismerést nyújtottak
át a helyi Biró Krisztiánnak, aki
nemrég Szófiában világbajnoki
ezüstérmet szerzett szabadfogású
birkózásban, továbbá László Mátyásnak, a Kinder labdarúgójának,
aki nemcsak a 2006-os korosztály,
hanem nemrég egy bukaresti olasz
tehetségkutató legjobb focistája is
lett.

Csúcsponton

Varga József polgármester
egyértelmű sikerként könyveli el
az idei községnapokat: az előző
években is elégedettek voltak a helyiek, de soha annyi pozitív visszajelzés nem érkezett, mint most.
Ahogy bármelyik városban, úgy
falvakon is szükség van a szórakozásra a mindennapi munka közepette, s egy ilyen rendezvény
nélküli év olyan, mint egy pihenés
nélküli utazás. Gyulakután is nagy
igény mutatkozik erre, amely tulajdonképp a hazatérés, találkozás,
pihenés, szórakozás és az újrakezdés ünnepe – összegzett lapunknak
a község vezetője.

Pajna Zoltán, a hajdú-bihari önkormányzat elnöke elmondta: a két megye közös kocsija tavaly – utalva „Debrecen egykori
szőlőskertjére”, az Érmellékre, a bor, a vigasság témakörét dogozta fel, az idei kocsin
pedig a történelmi régió közösségeinek öszszetartozását szimbolizálja az életet jelentő
kenyér.
A virágkarneválhoz kapcsolódva idén is
megrendezik a Galiba gyermekfesztivált: augusztus 15-től 21-ig a Békás-tó Lurkó ligetében, a nagyerdei vidámparkban és a
Nagyerdei Stadion rendezvényterén színes
programokkal várják majd a családokat.
Bódor Edit, a virágkarnevál főszervezője
azt mondta, hogy az ötvenedik karnevál lesz
az első, amikor nem értékeli zsűri a virágkocsikat, mindenki győztese lesz a felvonulásnak.
Ugyanakkor a Galiba gyermekfesztiválon
felvonuló kis virágkocsik közül a karneválra
meghívott tiszteletbeli nagykövetek gyerekei
– nyolc családból harminc gyerek – választják ki azt a három kocsit, amely felvonulhat
az augusztus 20-ai karneváli menetben –
fűzte hozzá.
Most első alkalommal közösen emlékeznek azokra, akik egykori szervezői, résztvevői, ötletgazdái voltak az először 1966-ban
megrendezett virágkarneválnak. „Nekik köszönhetjük, hogy néhány év kihagyással,
immár ötvenedik alkalommal vonulhatnak
fel a virágkocsik Debrecenben, rájuk emlékezve égő mécseseket helyezünk el a köztemető ravatalozója előtti tavon augusztus
14-én este” – jelezte a főszervező. (MTI)
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Melegrekordok, szélsőséges
éghajlati viszonyok a Benelux-államokban

A július második felében
egész Európát sújtó rendkívüli
hőhullám idején a hőmérő higanyszála – most először –
39,9 Celsius-fok fölé emelkedett Belgiumban. Hollandiában 40 Celsius-fokot mértek,
Luxemburg délnyugati részén
pedig egy tornádó okozott komoly károkat, többen meg is
sérültek.

Belgium története során először
adta ki a legmagasabb fokozatú,
vörös riadót a belga meteorológiai
szolgálat (IRM) július 24-én az országot sújtó hőhullám miatt. A rendszer húsz évvel ezelőtti bevezetése
óta most először váltották narancsról vörösre a készültséget. Ezt megelőzően tavaly nyáron regisztráltak
38,8 Celsius-fokos melegrekordot.
Az országban száznál is többen
haltak meg, mint az előző évek azonos időszakában, a különbség a szokatlan hőségnek tulajdonítható. Az
IRM sok folyadék fogyasztására, a
közvetlen napsütés kerülésére, illetve a szabadban végzett tevékenységek korlátozására szólította fel a
lakosságot, a munkáltatókat pedig

speciális szabályok életbe léptetésére. Az illetékes minisztérium rendkívüli intézkedésként 120 ezer
euróval emelte a tengerparti vízimentő szolgálat költségvetését.
A holland statisztikai hivatal
(CBS) adatai szerint most először
mértek 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet az országban. A hivatal friss
jelentése szerint Hollandiában legalább négyszázzal többen haltak
meg a nyári hőhullám tetőzésekor,
július végén, mint az átlagos hőmérsékletű nyári időszak heteiben. A halálozások száma július utolsó
hetében közel 3000 volt, vagyis a
szokatlan hőség idején nagyjából 15
százalékkal meghaladta az átlagos
heteken regisztrált adatokat. A halálesetek nagy része a körülbelül 17
milliós népességű ország keleti részében történt. A hőmérséklet ezen
a területen volt a legmagasabb, a hőhullám itt tartott a leghosszabb
ideig.
Az előző évekhez hasonlóan az
ország júniusban szintén ajánlásokat
tett közzé 30 fok feletti hőmérséklet
idejére. Különösen az idősebbeknek, a krónikus betegeknek és a túl-

súlyos embereknek azt tanácsolják,
hogy ilyenkor igyanak sok vizet, viseljenek vékony ruhát, kerüljék a fizikai erőfeszítéseket és maradjanak
az árnyékban.
Luxemburgban a szélsőséges időjárási viszonyok miatt létrejött tornádó tombolt pénteken, közel a
belga és a francia határhoz. A komoly anyagi károkat is okozó viharos szél sérültjeinek száma
tizennégyre emelkedett. A forgószél
– amelynek sebessége elérte az
óránkénti 128 kilométert is – mintegy 5-7 kilométer hosszú sávban
okozott súlyos pusztítást. Összesítések szerint 160 ház megrongálódott,
némelyikről a heves szél a tetőt is leszakította, több vasútvonalon egy
ideig állt a forgalom. Sok helyütt
nem volt áramszolgáltatás sem. Bascharage és Pétange településeken
szükségszállásokat nyitottak meg
azok számára, akiknek az otthona
átmenetileg lakhatatlanná vált. Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök a Twitteren bejelentette, hogy
válságstáb alakult, és a kormány
minden segítséget megad a károsultaknak. (MTI)

Nőkből álló egységkormány létrehozására tett
javaslatot a brit zöldek korábbi vezetője

Forrás: egeszsegkalauz.hu

Nőkből álló egységkormány
megalakítására tett javaslatot hétfőn a brit Zöld Párt korábbi vezetője, 2010 óta
parlamenti képviselője, Caroline Lucas a brit európai uniós
tagság megállapodás nélküli
megszűnésének elkerülésére.

A politikus tíz női képviselőtársát
kérte arra, hogy pártokon átívelő
szövetségre lépve próbálják elejét
venni a megállapodás nélküli Brexitnek, amelyet a konzervatív kormány és a kabinet élén álló Boris
Johnson miniszterelnök egyáltalán
nem zár ki, mereven ragaszkodva a
kilépés jelenleg érvényes október
31-ei határidejéhez.
A The Guardian című baloldali
lapban megjelent cikkében Caroline
Lucas úgy vélekedett, hogy egy
csupa nőből álló kormány „másfajta
látásmódot” hozna. A brit európai
uniós tagságról szóló második népszavazásért kampányoló Zöld Párt
politikusa szerint a cél a Boris Johnson elleni bizalmatlansági indítvány
kikényszerítése, utána pedig a kizárólag nőkból álló nemzeti egységkormány létrehozása lenne.
Az Egyesült Királyságban a második világháború óta nem volt
nemzeti egységkormány. Caroline

Lucas szerint azonban egy ilyen kabinet „megnyomná a szünet gombot”, és újabb Brexit-referendumot
írna ki, amelyen az emberek arról
dönthetnének, hogy az ország maradjon-e az EU-ban, vagy a kormány terveit elfogadva lépjen-e ki,
akár megállapodással, akár anélkül.
„Tapasztalataim szerint a nők kevésbé törzsi gondolkodásúak, könynyebben és gyorsabban szereznek
bizalmat” – mondta a BBC rádió
közéleti 4-es csatornájának Today
című politikai magazinprogramjában hétfőn.
Hozzátette, hogy az általa javasolt egységkormányt a parlamenti
ellenzék legfőbb erejét alkotó
Munkáspárt egyik nő politikusa vezetné.
A zöldpárti képviselő által javasolt politikusok között van Emily
Thornberry, a Munkáspárt árnyékkormányának külügyminiszter-jelöltje, Jo Swinson, a Liberális
Demokraták vezetője, Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, Justine
Greening konzervatív képviselő,
Liz Saville Robert, a Plaid Cymru
walesi párt frakciójának vezetője,
valamint mások mellett Yvette
Cooper munkáspárti politikus.
Caroline Lucas szerint eltérő lel-

kesedéssel reagáltak a megkeresésre. Liz Truss külkereskedelmi
miniszter – aki nem szerepel a listán
– a Twitter közösségi portálon szexistának nevezte az ötletet. Kifogásolta azt a gondolkodásmódot, hogy
a nemek határoznák meg valakinek
a világnézetét, viselkedését vagy
hozzáállását.
Hasonló véleményt fogalmazott
meg Diane Abbott, a Munkáspárt
árnyékkormányának belügyminiszter-jelöltje.
A törvényhozási szünet alatt és a
Brexit határidejének közeledtével
felerősödtek az előre hozott választásokról és a kormányfő elleni bizalmatlansági indítvány esetleges
benyújtásának esélyeiről szóló találgatások a brit belpolitikában.
A július 24. óta hivatalban lévő
Boris Johnson és hivatala többször
is leszögezte, hogy nem áll szándékában választásokat tartani. Szakértők szerint a kabinet október 31.
előtti időpontra semmiképp nem
akar parlamenti választásokat kiírni,
azt pedig kétségesnek tartják, hogy
az ellenzék ki tud kényszeríteni egy
korábbi időpontot, elejét véve ezáltal a megállapodás nélküli Brexitnek, amelytől a kabinet nem
zárkózik el. (MTI)

Nőttek az új ipari
megrendelések
Romániában

Az idei első fél évben 5,4 százalékkal nőttek Romániában
az új ipari megrendelések a
tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte hétfőn
a román országos statisztikai
intézet.

A növekedés főleg a tartós
használati ipari cikkeknek volt köszönhető, amelyek esetében a
megrendelések 8,9 százalékkal
bővültek. Ugyanakkor júniusban
az új ipari megrendelések 2,8 százalékkal csökkentek a tavalyi év
hatodik hónapjához képest. Havi
bontásban 9,5 százalékos visszaesést jegyeztek májushoz viszonyítva.
A statisztikai intézet szintén
hétfőn közölte, hogy az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele

az idei első fél évben 6,2 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához mérten. Ugyanakkor
júniusban a vállalatok árbevétele
0,2 százalékkal mérséklődött a tavalyi év hatodik hónapjához viszonyítva.
A statisztikai intézet várhatóan
szerdán teszi közzé a júniusi és az
első féléves ipari termelésre vonatkozó adatokat. Az idei első öt
hónapban az ipari termelés 0,7
százalékkal nőtt a nyers adatok
szerint a tavalyi év azonos időszakához mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint
a bővülés 0,4 százalék volt. Tavaly
egész évben a román ipari termelés 3,5 százalékkal nőtt az előző
évhez képest, 2017-ben 8,2 százalékkal haladta meg a 2016-os szintet.

Érték és Minőség Nagydíj pályázat

Várakozáson felüli színvonal

Minden várakozást felülmúlt
az Érték és Minőség Nagydíj
idei pályázatára a Kárpátrégió egész területéről beérkezett pályaművek magas
színvonala, sokszínűsége –
közölte a kiírói tanács az
MTI-vel.

A közleményben felidézik, az
Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer célja, hogy elismerje
a termékek és szolgáltatások
magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű,
magas hozzáadott szellemi értéket
képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
Az Érték és Minőség Nagydíj
tanúsító védjegy használatát nyilvános, egyfordulós pályázaton
lehet elnyerni.
Az idén 39 főcsoport több mint
100 témakörében hirdettek pályázatot a Kárpát-régió egész területén, az elismeréseket az Országházban szeptember 10-én
adják át.
A kiírói tanács a közleményben
kiemelte, hogy a pályamunkák
mindegyikében az innovatív
szemlélet, a minőségi, kreatív, integrált megoldások tükröződtek, a
szolgáltatások fókuszában pedig
az egyre gyakoribb komplex megoldások, a többfunkciós termékek, ötletes termék-szolgáltatás
rendszerek állnak.
Kiss Károlyné Ildikó, az Érték
és Minőség Nagydíj pályázati
rendszer alapítója a közleményben kifejtette: az elmúlt évtizedekben sokat változott a
gazdaság, fejlődtek a magyar termékek és a magyarországi

vállalkozások, nőttek az exportlehetőségek, megerősödtek a határon túli magyar vállalkozások.
Éppen ezért egyre fontosabb a
szerepe azoknak a megkülönböztető jeleknek, védjegyeknek, amelyek a kiemelkedő eredményekre
és teljesítményekre hívják fel a figyelmet.
A pályázat olyan hazai és Kárpát-medencei
vállalkozásokat
ismer el, amelyek munkájuk során
nem csak kiváló minőséget állítottak elő, hanem kiemelt figyelmet fordítottak a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra és a termékbiztonságra is –
ismertette.
A kiírók nem titkolt célja, hogy
egyenlő esélyt teremtsenek nemcsak a Magyarország határain
belül, hanem az azon kívül működő, magyarországi kapcsolatú
gazdasági szervezetek számára is
– fogalmazott az ügyvezető igazgató.
A pályázatot a védjegyalapítók
megbízásából a szervező és lebonyolító szervezet, a DIAMOND
Szervezőiroda Bt., továbbá a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand
Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari
Kft., a ProfessionCert Kft., valamint az erdélyi, mezőcsávási
székhelyű SSM & SIU KFT. írta
ki és valósítja meg.
Az Érték és Minőség Nagydíj
Pályázat eseményeinek fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a pályázati
rendszer kiemelt támogatója a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága,
külhoni támogatója a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség.

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári SZABADSÁGBA,

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
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A MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL fő tevékenysége:
TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSE.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek
térségében, útszélen ajánljuk: Marossárpatak, Mezőménes,
Marosszentkirály, Marosagárd.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális
mennyiség – a fafajtától függően – kemény lombos: 147 lej/erdei
köbméter, illetve lágy lombos: 117,53 lej/erdei köbméter áron
kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei:
0732-810-075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (21481)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
SZLOVÁKIAI PÉKSÉGBE MUNKATÁRSAKAT alkalmazunk.
Jó kereseti lehetőség! A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0753-102290-es telefonszámon. (21482)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)

CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail:
jutkams@yahoo.com (5/3742-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare). Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot
és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca
197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717es telefonszámon. (63928-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (63940)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (63940)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUNKÁST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (63940)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (63940)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország területén
való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb
információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám) 2019. augusztus 23-án 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságokat:
– leltári tárgyak, elektromos alkatrészek (ráma, gyűrű, kapcsoló, kit,
foglalat, üveg, fedő stb.) az S. I. Co. Kft. által felleltározott,
39305/15092/18.04.2014. számmal iktatott jelentés alapján (156 tétel),
kikiáltási ár 47.317 lej (II. licit) + 19% héa.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), ha szükséges,
az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon
belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény
pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása
nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,
a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. augusztus 13.
Dénes Irén, a Közpénzügyi Hivatal jogi személyektől
bevételező osztályának helyettes vezetője
Lăcătuşu Dumitru osztályvezető

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ I. osztályú, II. emeleti, 2 szobás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Ára: 58.900 euró, alkudható. Tel. 0771-496-510. (6/3809-I)
ELADÓ 80 ár betelekelt régi erdő
Marosvásárhely és Bodon határa
körül. Érdeklődni a 0740-061-148-as
telefonszámon. (sz.-I)
ELADÓ családi ház Vámosudvarhelyen (Odrihei): 3 szoba-összkomfort,
gáz, villany, főút mentén. Érdeklődni
a 0740-061-148-as telefonszámon.
(sz.-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)
ELADÓ 1996. évi 1310-es Dacia
76.000 km-ben. Tel. 0770-171-936.
(1/3842-I)
ELADÓ tűzifa, 140 lej. Tel. 0740-570753, 0745-793-465. (4/3862)

ELADÓ tűzifa, 140 lej. Tel. 0758-290241. (4/3862)

KEMÉNY tűzifa eladó házhoz szállítva:
gyertyán, csere stb. Tel. 0754-899-512.
(1/3885)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)

VÁLLALUNK
bádogosmunkát,
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (2/3860)
TETŐJAVÍTÁS – 20% kedvezmény
a munkadíjra –, festés, padlócsempe-lerakás, szigetelés és egyéb
munkák. Tel. 0743-512-168. (7/3825)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (sz.-I)
ÚJ CÉG vállal bármilyen munkát:
cserépforgatás, Lindab lemez, meszelés, kapufestés, lambériafestés,
garázsfedés, szigetelés, díszkövezés. Nyugdíjasoknak 30%-os kedvezmény. Tel: 0757-118-636. (sz.-I)
VÁLLALUNK háztetőkészítést (cserépből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Nyugdíjasoknak 30%-os kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával
emlékezünk
augusztus 13-án id. BÉRES
KÁLMÁNRA halálának
9.
évfordulóján. Felesége, Nusi,
három gyermeke, öt unokája,
két veje és menye. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Nyugodj békében!
(11/3829-I)
Egy csodálatos asszony volt,
akit mindenki szeretett. Fájón,
de
mégis
kellemesen
emlékezünk minden önzetlen
pillanatára, mert mindenkin
segített, akin csak tudott,
magára nem gondolva.
Már négy éve, hogy itthagyott
bennünket, de szívünkben
őrizzük, mint egy drága
kincset.
Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus 13-án KESERŰ
ANNÁRA
halálának
4.
évfordulóján. Emlékét őrzik
lányai: Tünde, Katika és
családja. Nyugodjon békében!
(6/3871)
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El nem múló fájdalommal
emlékezünk augusztus 12-én
JÓZSA ELEMÉRRE halálának
5.
évfordulóján.
Jóságát,
szeretetét soha nem feledjük.
Drága emlékét szívünkben
őrizzük, amíg élünk. Szerettei.
(7/3872)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér,
nagybácsi, sógor, jó barát, ismerős, szomszéd, a gyergyószentmiklósi születésű marosvásárhelyi lakos
SALAMON ISTVÁN
ny. mozdonyvezető
szerető, beteg szíve életének 77.
évében hirtelen megszűnt dobogni.
Drága tatánk temetése augusztus 14-én, szerdán 11 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben (alsó kápolna), római katolikus szertartás szerint.
Emléked szívünkben örökre
megmarad. Nyugodjál csendesen!
Gyászoló szerettei. (sz.-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága férj, apa, nagyapa, dédtata,
SIMON ÁRPÁD
a számológépgyár
volt dolgozója
életének 76. évében eltávozott.
Utolsó útjára augusztus 13-án
de. 11 órakor kísérjük a marosvásárhelyi római katolikus temetőben.
Búcsúzik tőle felesége, Kati,
gyermekei: Árpi, Kálmán és
Kati. (2/3867-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, após, testvér és jó
barát,
ROZSONCZI DEZSŐ
életének 86. évében, augusztus
8-án, rövid, méltósággal viselt
szenvedés után elhunyt Budapesten. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4/3869-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, szomszéd, ismerős,
SIMON BÉLA
(Kuksi)
a Cukorgyár volt dolgozója
76 éves korában elhunyt Budapesten. Emléke szerettei szívében él. Nyugalma legyen békés!
A temetésről később intézkednek. (10/3875-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk,
SIMON BÉLA
(Öcsi)
a Cukorgyár volt dolgozója
életének 76. évében elhunyt.
Búcsúznak testvérei: Ági, Böbe,
családjukkal.
Emléke szívünkben él. Nyugodj
békében! (10/3875-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagymama, rokon és ismerős,
MEZEI ILONA
szül. Erdős
76 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése augusztus 14-én 15 órakor lesz a jeddi
református ravatalozóból.
A gyászoló család. (15/3882-I)
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Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2019. augusztus 12–14. közötti időszakban 8 és 17 óra között a
marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során
éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági
rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ez idő alatt kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye
is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.
A 2019.08.08-ai 373-as számú átirat kivonata, kibocsátó: marosvásárhelyi 01010 katonai egység
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat,
Marosvásárhely

