
Hétfőn délelőtt a marosvásárhelyi
sportcsarnokban a megyei közlekedés-
rendészet képviselői találkoztak a me-
gyei közigazgatási egységeknél
működtetett iskolabuszok vezetőivel.
Andone Marius főfelügyelő és Filip Daniel
felügyelő azért kezdeményezték a meg-
beszélést, hogy az iskolakezdés előtt a
járműveket működtetők tegyék rendbe
a szükséges okiratokat és hozzák meg-
felelő műszaki állapotba az autóbuszo-
kat. 

Felhívták a figyelmet arra, hogy minden jár-
művezető ellenőrizze a szükséges iratok (jogo-
sítvány, forgalmi engedély, biztosítás)
határidejét, továbbá végeztessék el a jármű mű-
szaki vizsgálatát. Felkérték a jelenlevőket, hogy
a mikrobuszokat csak a célnak megfelelően
használják, mert volt az országban olyan vissza-
jelzés, hogy állatokat, mezőgazdasági terméke-
nyet is szállítottak velük. Továbbá azt
javasolták, hogy amennyiben a járművezető az
autó használatát megelőző napon szeszes italt
fogyasztott, inkább kérjen helyettesítőt, mint-
hogy balesetet okozzon. „Gyerekeket szállíta-
nak, nagy a felelősségük, ennek a tudatában

üljenek kormánykerék mögé” – hangsúlyozta a
rendőrtiszt. 

A járművezetők elmondták, szakmabeliek,
nem lesz gond. Az egyikük javasolta, hogy a
rendőrök ne csak a gyerekeknek, hanem néha a
szüleiknek is tartsanak felkészítőt a forgalmi
szabályokból, ugyanis volt eset, amikor meg-
kérték az illetőt, hogy a gyereket ne a jármű mö-
gött vezesse át az úttesten, mert az
balesetveszélyes, erre a szülő „megsértődött”.
A rendőrök felhívták a figyelmet arra, hogy le-
gyenek óvatosabbak, ne várakozzanak a busszal
útkereszteződéseknél – a kilátást akadályozva.

Jelöltdömping 
Huszonhárman vannak eddig, akik Cotroceni-ben töltenék a kö-

vetkező öt, sőt tíz esztendőt. Valaki „fantasztikus ligának” nevezte
őket. Közös bennük, hogy egyikük sem mutatott be politikai progra-
mot, annyit tudni róluk csupán, hogy államelnökök lennének. 

Kezdjük Emanuel Onoriuval, a Romániai Romák Keresztény Szö-
vetségének elnökével, aki szeret főzni, és szeret enni. Különösen a
babfőzeléket kedveli, jó sok fokhagymával. Egy másik jelölt, Mădă-
lina Baroncea magát a második Alexandru Ioan Cuzának nevezte,
majd visszalépett Alexandru Cumpănaşu javára. Aki korábban ma-
gyarellenes kirohanásiról volt híres, most meg a rokona tragédiáját
akarja a maga hasznára fordítani.

Nem feledkezhetünk meg Klaus Iohannisról sem, akinek a tevé-
kenysége kimerült a kormánypártok pocskondiázásában, egyébként
végighallgatta a mandátumát, de „remekül érzi magát az elnöki bár-
sonyszékben”, olyannyira, hogy megújrázná. A kormánypárt a je-
lenleg még funkcióban levő kormányfőt indítja. Viorica Dăncilă az
arrogáns férfiakkal készül megvívni Cotroceni-ért.

A Mentsétek Meg Romániát jelöltje Dan Barna, aki máris úgy be-
szél, hogy „ha én lettem volna az elnök…” A szenátus (volt) elnöke,
Călin Popescu Tăriceanu régi álma foszlott szét. Már nem jelölt.
Szólni kell Mircea Diaconuról, aki színészként az államelnök 
szerepébe képzeli magát. De ott van Florin Călinescu 

(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 3. oldalon)
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Az óvodások mellé kísérő kell

Ellenőrizték az iskolabuszokat 

Kapunyitás előtt 
a maroskeresztúri
új napközi
Tágas, modern és barátságos, igazán
gyermekcsalogató épület várja jövő
hétfőn a maroskeresztúri óvodásokat.
A pár év alatt felépült napközi termeit
szeptember 9-én több mint 130 kis-
gyermek veszi birtokba. A régi óvoda-
épület 65-ös létszámmal működött, az
új, hosszított programú intézmény
azonban azokat a szülőket is bevon-
zotta, akik korábban városi tanintéze-
tekbe járatták csemetéiket.
____________6.
A filmkészítés 
felnőtt játékosa 
Azt hiszem, hogy nincs olyan ember
Marosvásárhelyen, akinek a múlt szá-
zadban ha szakmailag vagy művészi-
leg köze volt valamiképpen a
filmezéshez vagy a fotózáshoz, ne is-
merte volna Schnedarek Ervint, Ervin
bácsit, vagy ahogy az egykori mozigé-
pészeti szakiskolában a tanítványok
hívták, Schnedit. A hírneve ismertsége
jóval több volt ennél.
____________7.



IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:

max. 320C
min. 180C

Ma HILDA, 
holnap ROZÁLIA napja. 
ROZÁLIA: olasz eredetű, va-
lószínűleg a Rosa, azaz Rózsa
továbbképzéséből alakult, jelen-
tése: rózsa. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. szeptember 2.
1 EUR 4,7230
1 USD 4,3089

100 HUF 1,4257
1 g ARANY 211,2342

Népi gyógyászati előadás
A Spectrum Színház és a Hagyományok Háza Hálózat Er-
dély közös – népi gyógyászattal kapcsolatos – előadás-so-
rozata szeptember 5-én, csütörtökön este 7 órakor Nyisztor
Tinka Fűben, fában kapaszkodunk! Gyógynövények hasz-
nálata a moldvai magyaroknál című előadásával folytatódik
a Spectrum Színházban. A népi gyógyászatról szóló elő-
adás-sorozat célja, hogy az érdeklődőket megismertesse a
Kárpát-medencei hagyományos, népi orvoslás kutatásának
legfőbb eredményeivel. Egységes jegyár: 10 lej. Jegyek
kaphatók a Spectrum Színház jegypénztárában, hétközna-
pokon 9–12 óra között, valamint online a
www.biletmaster.ro weboldalon.

Marosszentkirályi Napok
Szeptember 6–8. között szervezik meg a Marosszentkirályi
Napokat. Pénteken 10 órától felavatják a marosszentkirályi
játszóteret, majd 13 órától méltatják a legöregebb és legfi-
atalabb lakost. 16 órától sportvetélkedők, kiállításmegnyitó
és oldtimer traktorkiállítás lesz. Szombaton 10 órától az
öregfiúk focimérkőzésére kerül sor. Az ünnepi megnyitó 14
órakor lesz a művelődési otthonban, fellépnek a helybeli
tánccsoportok. A délután folyamán számos énekes és
együttes szórakoztatja a közönséget, köztük Ábrám Tibor
és a Titán zenekar. 23 órakor tűzijátékkal zárják a napot.
Vasárnap 9 órától ortodox, 10 órától katolikus, 11 órától re-
formátus ünnepi istentiszteletre kerül sor – tájékoztatott Gál
Sándor alpolgármester. 

Kassay Zoltán-emlékkiállítás 
A Studium–Prospero Kulturális Központ kiállítóterének falai
nem sokáig maradnak üresen Kuti Botond szovátai fiatal
festőművész kiállítása után. Várják az érdeklődőket Kassay
Zoltán néhai marosvásárhelyi festőművész emlékkiállítá-
sára, amelynek megnyitójára szeptember 10-én 18 órai
kezdettel kerül sor. 

Fényképkiállítás a fotógyárban 
Szeptember 6–8. között az azopan.ro archívum fotóiból te-
kinthető meg kiállítás a marosvásárhelyi egykori fotógyár-
ban, a Jegenye (Plopilor) sor 12. szám alatt. A
www.azopan.ro egy folyamatosan bővülő online fotóarchí-
vum, amelynek célja átmenteni és elérhetővé tenni a romá-
niai analóg fotózás értékeit az utókor számára. A
gyűjtemény hozzáférhetővé szeretné tenni azt a sok millió,
analóg technikával készült fényképet, amely ott hever mind-
annyiunk fiókjában, padlásokon, intézmények raktáraiban,
vagy csak negatívon létezik. A gyűjtemény önkéntes szer-
kesztők és segítők munkájára épül, és mindenkinek szól,
bárki részt vehet a saját fotóival.

Prímások között 
A Hagyományok Háza főigazgatója, Kelemen László lehe-
tőséget adott a fiatal prímásoknak, hogy Kárpát-medence-
szerte megmutassák tehetségüket, virtuóz játékukat, így a
Hagyományok Háza első ízben szervez turnét az Anna-bál
prímásverseny résztvevőinek. Az erdélyi turné szeptember
11-15. között lesz. A prímások – Boda Gellért, Kiss-Balbinat
Ádám, Kovács Márton és Michal Noga – Marosvásárhelyen
szeptember 12-én, csütörtökön 19 órakor lépnek színpadra
a Maros Művészegyüttes dísztermében. Közreműködik:
Kádár Ignác és a kísérő zenekar. Az előadásra a belépés
díjtalan! 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

3., kedd
A Nap kel 

6 óra 44 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 59 perckor. 
Az év 246. napja, 
hátravan 119 nap.
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Megyei hírek
Mintegy két hete lebontották a Ratosnya község-
hez tartozó Jódtelepet a községközponttal össze-
kötő, a Maroson átívelő egykori vasúti hidat,
amely helyébe új betonhidat építenek. Ugyanígy
új híd készül Borziatelepen, szintén a Maros 
fölött, a meglévő kiöregedett mellett. 

Mint ismeretes, a jódtelepi kis nyomtávú vasút hídját a
múlt század elején építették. Ezen haladt át a vasúti állomás
melletti rönktérről induló rönkszállító vonat, amely a Ra-
tosnya, Közép- és Rövid-patak völgyéből szállította le a fát.
Közvetlenül a rendszerváltást követően megszüntették a vasúti
szállítást, felszedték a síneket, és a nyomvonal helyén a köz-
ségen áthaladó utca lett. Mivel a szóban forgó hidat is nagy
tehersúlyú rönkszállító kamionok használták, igencsak meg-
rongálódott, nem volt többé biztonságos. Hasonló állapotba
került a szintén a községhez tartozó Borzia-telepen levő fahíd,
amelyen nem járt ugyan kisvasút, de a tehergépkocsik ugyan-

úgy megrongálták, és javításra szorult. A polgármesteri hiva-
tal a fejlesztésügyi minisztériumnál sikeresen pályázott két
új híd megépítésének finanszírozásáért. Mindkét hídra mint-
egy 1,2 millió euró támogatást kapnak. Jódtelepen a régi vas-
szerkezetűt lebontották, és a fémet értékesítették, az innen
származó bevételt a község javára fordítják. A tervek szerint
a régi helyébe 58 méter hosszú, 9 méter széles, kerékpáros-
és gyalogossávval ellátott betonhíd épül.

Borziatelepen megtartják a régi hidat, amelynek egyik
„pillére” egy nagy sziklán nyugszik, azonban lezárják majd
a gépkocsiforgalom elől. Az új betonhíd ettől 10 méterrel
fennebb készül el. Hossza 60 méter, szélessége 10 méter
lesz. A munkálatokat a nagyszebeni Frasinul Kft. vállalta
el. Szerződésbeli kötelezettségük szerint 9 hónapon belül
kell befejezni, de ha az időjárás megengedi, a jódtelepi
hidat három hónap alatt megépíthetik, a borziatelepi eseté-
ben is jóval lerövidülhet a kivitelezési határidő. (vajda) 

Két híd épül Ratosnyán 

Az ősz java mottóval szeptember első felében indul az Er-
délyi Magyar Televízió őszi évada. A megújult műsorkínálat
mellett a televízió egy izgalmas kampányt is indít. Ennek lé-
nyege: profi és amatőr fotósok munkái révén mutatja meg
az őszi erdélyi tájat, ennek hangulatát, rejtett pillanatait. 

A fotókampány kettős céllal indul: egyrészt szeretné
megismertetni, népszerűsíteni az Erdélyben élő és alkotó
fotóművészeket, másrészt pedig szeretné minél színeseb-
ben, változatosabban bemutatni azt a vidéket, amely nem-
csak szülőföld és otthon, hanem egy olyan varázslatos
vidék, amelynek mindig felfedezhetjük egy, még ismeret-
len arcát. 

A kampányban részt vehetnek amatőr vagy profi fotó-
sok, akik lencséjükön keresztül az ősznek egy különleges
mozzanatára irányítják figyelmünket. 

A kampány 2019 november elejéig tart, addig a tv-csa-
torna folyamatosan várja a témához kapcsolódó fotókat az
office@erdely.tv e-mail-címre. A legalább 1920*1080
pixel felbontású, fekvő képek műsorszignálként köszönnek
majd vissza a képernyőről a fotó címének és készítőjének
megjelölésével.

Legyen a miénk az ősz java!

Erdélyi Magyar Televízió

Az ősz java az Erdély TV-ben

Fotó: Horváth Attila

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647



Elveszítette többségét az eddig kormányzó koalíció,
a bevándorlásellenes ellenzéki Alternatíva Német-
országnak (AfD) pedig előretört a németországi
Brandenburgban és Szászországban tartott tarto-
mányi törvényhozási (Landtag-) választás hétfőn
közölt hivatalos előzetes végeredménye szerint.

Brandenburgban a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és
az egykori keletnémet állampárt utódszervezetéből kialakult
Die Linke (Baloldal) koalíciójának nincs többsége a potsdami
Landtagban, de a következő öt évben is hatalmon maradhat-
nak, ha bevonják a kormányzásba a Zöldeket.

Az SPD a szavazatok 26,2 százalékát szerezte meg, ami 5,7
százalékpontos visszaesés az előző, 2014-ben tartott Landtag-
választáson elért 31,9 százalékhoz képest, és a szociáldemok-
raták leggyengébb brandenburgi választási eredménye.

Az AfD 23,5 százalékkal a második helyen végzett, ami
11,3 százalékponttal haladja meg az öt évvel ezelőtti 12,2 szá-
zalékot.

A harmadik a Kereszténydemokrata Unió (CDU) 15,6 szá-
zalékkal, 7,4 százalékpontos csökkenés a 2014-es 23 száza-
lékhoz képest.

A negyedik helyre a Zöldek léptek elő, a baloldali irányult-
ságú ökopárt a szavazatok 10,8 százalékát gyűjtötte össze, ami
4,6 százalékos erősödés az öt évvel ezelőtti 6,2 százalékhoz
képest.

A Baloldal a szavazatok 10,7 százalékát szerezte meg, ami
7,9 százalékpontos visszaesés a 2014-es 18,6 százalékhoz ké-
pest.

Új szereplő a potsdami Landtagban a Szabad Választók
(FW) pártja, amely a szavaztok 5 százalékát szerezte meg,

éppen elérte a bejutási küszöböt. A liberális Szabad Demokrata
Pártnak (FDP) nem sikerült visszajutni a tartományi gyűlésbe,
a szavazatok 4,1 százalékát szerezték meg.

A választási részvételi arány Brandenburgban 61,3 száza-
lékra emelkedett a 2014-es 47,9 százalékról.

Szászországban a CDU és az SPD koalíciója veszítette el a
többséget, szintén hatalmon maradhatnak, ha harmadik part-
nerként bevonják a Zöldeket.

A CDU 32,1 százalékkal végzett az első helyen, ami 7,3
százalékpontos csökkenés a 2014-ben elért 39,4 százalékhoz
viszonyítva, és a párt eddigi leggyengébb szászországi ered-
ménye.

Az AfD a szavazatok 27,5 százalékával szerezte meg a má-
sodik helyet, ami 17,8 százalékponttal haladja meg az öt évvel
ezelőtti 9,7 százalékot, és mind a 16 tartományt együttvéve a
párt legjobb tartományi választási eredménye.

A harmadik a Baloldal 10,4 százalékkal, ami 8,5 százalék-
pontos visszaesés az öt évvel ezelőtti 19 százalékhoz képest.

A Zöldek 8,6 százalékot szereztek, 2,9 százalékponttal ja-
vítva az öt évvel ezelőtt elért 5,7 százalékos eredményüket.

Az SPD alkotja a drezdai Landtag legkisebb frakcióját, a
szavazatok 7,7 százalékát szerezték meg, ami 4,7 százalék-
pontos visszaesés a 2014-es 12,4 százalékhoz képest, és a párt
történetének leggyengébb tartományi választási eredménye,
mind a 16 tartományt együttvéve.

Az FDP-nek a szászországi tartományi gyűlésbe sem sike-
rült bekerülnie, a szavazatok 4,5 százalékát szerezték meg.

A választási részvételi arány 49,2 százalékról 66,6 száza-
lékra emelkedett Szászországban. (MTI)

Iohannis „rövid időn belül” 
választ ad Dăncilának

Viorica Dăncilă miniszterelnök hétfőn a parlamentben
bejelentette, tárgyalt Klaus Iohannis államfővel a
három ügyvivő miniszter kinevezéséről, az ország el-
nöke pedig azt ígérte neki, hogy rövid időn belül vá-
laszt ad. A PSD az energetikai tárca élére Nicolae
Bădălăut, a környezetvédelmi minisztérium élére
Ioan Deneşt, a parlamenti kapcsolattartásért felelős
tárcához pedig Ştefan Radu Opreát jelölte ügyvivő-
nek. Hozzátette: a kormány működik, azonban abban
bízik, hogy szerda-csütörtökig választ kap az elnök-
től, akkor esedékes ugyanis egy kormányülés. A kor-
mányfő kijelentette: amennyiben Iohannis
megtagadja az ügyvivő miniszterek kinevezését, az
alkotmánybírósághoz fordul. (Mediafax)

Tăriceanu értesítette a szenátus 
vezetőségét lemondási szándékáról

Călin Popescu Tăriceanu bejelentette a felsőház ház-
bizottságában, hogy lemond szenátuselnöki tisztsé-
géről. A döntés szövegét a 16 órakor kezdődő ülésen
olvasta fel a plénum előtt. Călin Popescu Tăriceanu
a múlt hét elején jelentette be, hogy a Liberálisok és
Demokraták Szövetsége (ALDE) kilép a kormányból,
ő maga pedig az őszi parlamenti ülésszak első nap-
ján lemond szenátuselnöki tisztségéről. (Mediafax)

A PSD Teodor Meleşcanut javasolja
a felsőház elnöki tisztségére

Teodor Meleşcanut javasolja a szenátuselnöki tiszt-
ségre a Szociáldemokrata Párt (PSD) – közölte hét-
főn Viorica Dăncilă kormányfő a PSD szenátusi
frakcióülése után.

Alina Gorghiut ajánlja 
a PNL szenátuselnöknek

Alina Gorghiut javasolhatja a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) a szenátuselnöki tisztségre, ha Călin Popescu
Tăriceanu lemond – nyilatkozták politikai források. El-
mondásuk szerint a liberálisok tárgyalhattak még a
Pro Románia párttal is Gorghiu esetleges támogatá-
sáról, cserében pedig a PNL támogatná a Victor
Ponta nevével fémjelzett alakulat szenátusi frakciójá-
nak megalakulását. Elviekben a PNL jelöltjét támogat-
hatja a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR),
valamint a Népi Mozgalom Párt (PMP), a liberálisok
még egyeztetnek az RMDSZ-szel is. (Mediafax)
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és Bogdan Stanoevici, ugyancsak színészek. Utóbbi je-
lenleg a bukaresti cirkusz igazgatója… 

Különleges színfolt az elnökjelöltek sorában „a ban-
kár feleségeként” emlegetett Ramona-Ioana Bruynse-
els, a Humanista Erő Pártja jelöltje. Úgy gondolja, ha
Horvátország elnöke nő, akkor lehet Romániának is.

Nem hagyhatjuk ki a „szén csillagát”, Miron Coz-
mát, a bányászjárások fővezérét sem, aki börtönben is
ült emiatt, de tutira veszi, hogy megnyeri a választást.
Következzék a másik „nagyágyú”, Gheorghe Funar,
volt kolozsvári bíró, aki titkos föld alatti érctartalékok-
ról tud, és reméli, nem fognak megint „egy idegent” vá-
lasztani a románok. Jelölt még Cătălin Berenghi, az
idegenlégiós, aki úgy tiltakozott egy mecset felépítése
ellen, hogy a telket telerakta disznócsontvázzal. Liviu
Pleşioanu képviselő a párhuzamos állam ellen akar
harcolni a szabad dákok szellemében, Ninel Peiát azért
zárták ki a PSD-ből, mert azt hirdette, hogy a védőol-
tások megbetegítik a gyermekeket. Soros György ellen
akar harcolni, aki szerinte könnyen terelhető juhnyájjá
változtatná a román népet. 

Egy másik jelölt sem marad le blődségben. Magát
Avram Iancunak nevezi, független jelölt. 

Dorin Dimitrie Stoichescuról senki sem hallott. Ő is
független jelölt, és 10 évig maradna Cotroceni-ben.
Theodor Paleologu kissé kilóg a „dákok” sorából. „Ta-
nító” elnök akar lenni. 

Indul még egy újabb ismeretlen, John Ion Banu, és
indul Viorel Cataramă ismert üzletember, Florentin
Pandele, a bukaresti főpolgármester férje, valamint a
Demos párt titkára, Claudiu Crăciun.

Jelöltdömping van. Nehéz kérdés, kit lehet válasz-
tani?

Szerencsére a magyaroknak könnyű dolguk van. Az
RMDSZ jelöltje, Kelemen Hunor talán az egyetlen, aki-
nek van programja és elképzelése Románia és az erdélyi
magyarság jövőjéről.

Jelöltdömping
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világElveszítette többségét a kormánykoalíció, előretört
az AfD Brandenburgban és Szászországban

A konzervatív párti brit kormány egybehangzó hét-
fői londoni médiaértesülések szerint kizárná a tory
frakcióból azokat az alsóházi képviselőket, akik
szembefordulnak vele a brit EU-tagság megszűné-
sének (Brexit) ügyében várható szavazásokon.

Név nélkül idézett magas beosztású párttisztviselők a BBC
közszolgálati médiatársaságnak és a Sky News hírtelevíziónak
számoltak be erről a tervről, hozzátéve: a kormány ellen lá-
zadó képviselőknek megtiltanák azt is, hogy a következő par-
lamenti választáson a Konzervatív Párt színeiben induljanak.

Hírmagyarázatában a BBC kiemeli, hogy a Konzervatív
Pártnak még külső támogatója, az észak-írországi Demokra-
tikus Unionista Párt (DUP) frakciójával együtt is mindössze
egyetlen fős többsége van az alsóházban, így a kormány köny-
nyen kisebbségbe kerülhet a figyelmeztetés valóra váltása ese-
tén. A BBC politikai főszerkesztője, Laura Kuenssberg
közölte: értesülései szerint erre az esetre készülve a Downing
Street mérlegeli az előrehozott választások kiírását is, és az
erről szóló döntést akár ezen a héten bejelenthetik.

Sir Keir Starmer, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt
árnyékkormányának Brexit-ügyi miniszterjelöltje a BBC te-
levízió vasárnapi politikai magazinműsorában elmondta: az
ellenzék a héten törvénytervezetet terjeszt be annak megaka-
dályozására, hogy a kormány megállapodás nélkül léptesse ki

Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Részleteket a tervezet
tartalmáról Starmer nem ismertetett, hozzátette ugyanakkor:
elfogadása esetén a törvény kötelezné Boris Johnson mi-
niszterelnök kormányát arra is, hogy kezdeményezze a Bre-
xit október 31-i határidejének elhalasztását az Európai
Uniónál.

Johnson sokszor hangoztatott álláspontja az, hogy a brit
EU-tagság mindenképpen megszűnik október utolsó napján,
akár sikerül újratárgyalni az előző miniszterelnök, Theresa
May által az Európai Unióval tavaly novemberben elért, a lon-
doni alsóház által azonban háromszor is elvetett megállapo-
dást, akár nem.

A rendezetlen Brexitet azonban számos konzervatív párti
képviselő is elutasítja. A megállapodás nélküli kilépést ellenző
tory frakciócsoport rendkívül befolyásos és tekintélyes front-
embere Philip Hammond volt pénzügyminiszter, aki már
Johnson kormányának júliusi megalakulása előtt közölte: a
londoni alsóház „meg fogja találni a módját” a megállapodás
nélküli Brexit megakadályozásának.

A brit parlament a nyári szünet után kedden ül össze először.
Johnson azonban a minap bejelentette, hogy kormánya szep-
temberben lezárja a parlament jelenlegi ülésszakát, és október
közepén – alig két héttel a jelenlegi Brexit-határidő előtt – új
kormányprogramot hirdet. (MTI) 

A hétfőn ismertetett legfrissebb mérőszámok sze-
rint hétévi mélypontra lassult a brit gyáripar aktivi-
tása, nem kis részben a brit EU-tagság megszűnését
(Brexit) övező bizonytalanságok hatására.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport
és a brit gazdasági ágazatok beszerzési aktivitását mérő intézet
(Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös
felmérése szerint a brit gazdaság feldolgozószektorának sze-
zonális kiigazítással számolt beszerzésimenedzser-indexe
(BMI) augusztusban meredeken, az előző havi 48-ról 47,4-re
süllyedt.

Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektor aktivitásának
gyengülésére utalnak, vagyis a brit feldolgozóipari mutató
immár hónapok óta az ágazat kibocsátásának visszaesését jelzi.

Az augusztusi aktivitási adat 85 havi mélypont: a gyáripari
mérőszám 2012 júliusa óta nem volt ennyire alacsony.

Az adatsort ismertető IHS Markit a felméréshez fűzött
elemzésében kiemelte, hogy a brit feldolgozószektor új ex-
portmegrendeléseinek értéke szintén több mint hét éve nem
mért ütemben zuhant a múlt hónapban.

Az ismertetés szerint a globális kereskedelmi feszültségek
és a világgazdasági növekedés lassulása mellett a vizsgálatba
bevont vállalatok mindegyike megnevezte a Brexit-folyamatot
kísérő bizonytalanságokat is a külföldi kereslet visszaesésének
okai között.

A vállalatok arról is beszámoltak, hogy egyes európai uniós
vásárlóik a Brexit miatt már hozzákezdtek beszállítói hálóza-
tuk átrendezéséhez, úgy, hogy az elkerülje Nagy-Britanniát.

Az IHS Markit számításai szerint a legújabb kibocsátási
BMI-mérőszám a brit feldolgozószektor teljesítményének 2
százalékos visszaesésére vall negyedéves kivetítésben.

A legutóbbi mérések szerint a brit gazdaság egészének ki-
bocsátása is csökken.

A brit statisztikai hivatal (ONS) augusztusban közzétett első
becslése alapján a brit hazai össztermék (GDP) az idei máso-
dik negyedévben 0,2 százalékkal csökkent az első három hó-
napban mért 0,5 százalékos növekedés után.

Ez szintén csaknem hét éve nem mért mélypont: a brit gaz-
daság bruttó teljesítménye legutóbb 2012 utolsó negyedévé-
ben csökkent, szintén 0,2 százalékkal.

A második negyedévi GDP-adat még nem jelenti azt, hogy
a brit gazdaság recesszióban lenne. A konszenzusos meghatá-
rozás alapján ugyanis akkor kerül egy gazdaság recesszióba,
ha két egymást követő negyedévben csökken a GDP-érték.

A recesszió veszélyére azonban hivatalos előrejelző intéze-
tek is felhívták a figyelmet, különösen rendezetlen Brexit ese-
tére.

A brit kormány számára költségvetési és makrogazda-
sági előrejelzéseket készítő, de független elemzőműhely-
ként működő szervezet, az Office for Budget
Responsibility (OBR) 300 oldalas legutóbbi helyzetérté-
kelésében felvázolt egy költségvetési stresszhelyzeti for-
gatókönyvet is. Ez modellszámításokkal vizsgálja, hogy
milyen reálgazdasági következményei lennének, ha a brit
EU-tagság megállapodás és átmeneti időszak nélkül
szűnne meg. (MTI)

Brexit
Kizárással fenyegetik a kormánnyal szembeforduló

konzervatív képviselőket

Hétévi mélyponton a brit gyáripar aktivitása
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Bírálta hétfőn a Liberálisok és
Demokraták Szövetségének
(ALDE) szenátora, Daniel 
Zamfir az alakulatnak a kor-
mányból való kilépésére vo-
natkozó döntést. A szenátor
szerint a Pro Romániával kö-
tött választási szövetség
„tönkreteheti” a pártot.

Egy hétfői Facebook-bejegyzés-
ben Zamfir azt írja, meglátása sze-
rint az ALDE-nak olyan
alakulatnak kell lennie, amelyet a
visszaélésekkel szembeni küzde-
lemmel, a „valódi liberalizmussal”,
az emberi jogok és szabadságok vé-
delmével, a „kompromittáló komp-
romisszumok” megtagadásával
asszociálnak az emberek.

„Nem vagyok naiv, tudom, hogy
a politika kompromisszumokkal is
jár, de úgy vélem, hogy ez a komp-
romisszum tönkretehet bennünket”

– fogalmaz bejegyzésében Zamfir,
hozzátéve, véleményével nincs
egyedül a párton belül. Az ALDE
szenátusi frakcióvezetője ugyanak-
kor leszögezi, nem akar kilépni a
pártból, és „fel sem merül”, hogy el-
fogadja a Călin Popescu-Tăriceanu
lemondásával megüresedő házel-
nöki tisztséget, és ezt Viorica Dăn-
cilă miniszterelnökkel is közölte.

Zamfir azt írja, sokként érte a Pro
Romániával való szövetségre lépés
híre, még mindig nem érti, milyen
megfontolásból határozott így a
párt, ugyanakkor azt is sérelmezi,
hogy őt és több más, fontos tisztsé-
get betöltő párttársát kihagyták a
döntéshozatalból. A szenátor hang-
súlyozza, nem Mircea Diaconu ál-
lamfőjelölt támogatását ellenzi,
Diaconut azonban „a Pontával való
szövetségre lépés nélkül is” lehetett
volna támogatni. (Agerpres)

Az ALDE szenátusi frakcióvezetője:
A Pro Romániával kötött 

választási szövetség 
tönkretehet bennünket

Minden politikai alakulattal tárgyalásokba kezd egy bizalmat-
lansági indítvány benyújtása érdekében – jelentette ki hétfőn
Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, hozzá-
téve, hogy ez alól csak a Szociáldemokrata Párt (PSD) képez
kivételt.

Orban azt is közölte, hogy az indítvány szövegét a PNL dolgozza ki,
de egyelőre nem teszik közzé, mert arról még tárgyalniuk kell a parla-
menti frakciók képviselőivel. „A kormány megbuktatásához hat más ala-
kulatnak, illetve parlamenti csoportnak kell szövetkeznie a PNL-vel, a
legjobb végkifejlet érdekében nagyon komoly tárgyalásokra készülünk”
– mondta a liberális pártelnök az általa vezetett formáció végrehajtó ta-
nácsának ülését követően. Hozzátette, a megbeszélések kiterjednek majd
a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) előrehozott választások
megszervezésére vonatkozó indítványára is. (Agerpres)

Tárgyalásokba kezdenek a liberálisok
Bizalmatlansági indítványt

akarnak benyújtani 

Ellenőrizték az iskolabuszokat 

Választási költségvetés-módosítás
Napok óta botrány övezi a költségve-

tés módosítását. Tulajdonképpen nincs
semmi új keletű benne. Ugyanaz a ma-
nipulatív forgatókönyv a szavazatokért.
Egyesek a románok, mások a magyarok
szavazataira hajtanak.

A polgármester az RMDSZ-t hibáz-
tatja, az RMDSZ a polgármestert. 
Csupán a nyilvánosság, a sajtó előtt. 

A valóságban 20 éve közösen rendez-
ték a „dolgaikat”. 

Elosztották a szerződéseket, elosztot-
ták a várost. 

Szétválasztottak bennünket. 
Időközben nagyon sok marosvásár-

helyi távozott. Egyesek külföldre köl-
töztek, mások fejlettebb szomszédos
városokba. A jobb életért. 

Mivel maradtunk? 
Az örökösen megkezdetlenül álló

vagy befejezetlen projektekkel: a tere-
lőút, a korcsolyapálya, a parkolók, a bi-
cikliutak, a közszállítás, a kórház, a
felújítatlanul álló iskolák csak néhány
példa. 

Húsz éve papíron maradtak a projek-
tek. Román vagy magyar nyelven. 

Lavinia Cosma USR-képviselő

Többen a kijelölt parkolóhelyeket
hiányolták. Erre azt javasolták,
hogy a működtető helyi tanácsok,
ahol még nincs, alakítsanak ki –
nem az úttesten, járdán, hanem ettől
távolabb, de az oktatási intézmé-
nyek közelében – parkoló- vagy
megállóhelyeket. 

Többen azt kérdezték, hogy mi-
lyen szabályok vonatkoznak a
három év alattiak, az óvodások és
bölcsődések szállítására, ugyanis a
községek 80%-ában a kisebb fal-
vakból kisgyerekeket is szállítanak
a községközpontban levő óvo-
dákba. A rendőr ajánlotta, hogy
mindenképpen legyen kísérő a jár-
művön, és be kell tartani a forgalmi
rendszabályt, ami előírja, hogy ez
esetben gyerekszéket kell helyezni
a székekre. Erről pedig szintén az

üzemeltetőnek, az iskolának, illetve
a polgármesteri hivatalnak kell gon-
doskodnia.

A rendőrök továbbá elmondták,
bár még távol van, készítsék fel a
téli időszakra is a járműveket, sze-
rezzék be a téli gumikat, tegyék
rendbe a fűtésrendszert. Kiderült,
vannak mikrobuszok, amelynek
nincs klímaberendezése, az újabb
típusokat már ellátták vele. 

A rendőrség nyilvántartása sze-
rint megyénkben 118 iskolabusz
van. Ezek közül a sportcsarnok előtt
parkolókat a helyszínen ellenőriz-
ték, a gépkocsivezetők okirataival
együtt. Azt ígérték, hogy mindegyik
jármű és sofőrje átesik ezen a vizs-
gálaton, hiszen mindannyian a gye-
rekek életéért felelnek, és jobb
megelőzni a bajt, mint utána keresni
a felelőst.  

(Folytatás az 1. oldalról)

Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának
(SZKT) pénteki ülésén Péter Ferenc, az 
RMDSZ Maros megyei elnöke kijelentette: cé-
lunk a megye fejlesztéseinek folytatása, és
Marosvásárhely elsorvasztásának megállí-
tása. Ehhez az is kell, hogy a román emberek
tiszteletét megszerezzük. Ha az RMDSZ erős
jelöltet állít, akkor meg tudjuk nyerni a vá-
lasztást.

A megyei elnök szerint a jövő évi önkormányzati vá-
lasztások során Maros megyében és Marosvásárhelyen
az lesz a legfontosabb kérdés, hogy túl lehet-e lépni a
magyar jelöltek démonizálásán. Mint mondta, Maros
megyének több nagy kihívással is szembe kell néznie
az önkormányzati választásokon, és az elmúlt hetekben
már látható volt, hogy kezdődik a kampány, kezdődnek
a támadások. Ezért „nekünk mielőbb zárnunk kell so-
rainkat”.
„Tiszteletet követelünk közösségünknek”

Az RMDSZ államelnökjelöltet állít. Ez mai napig
sokaknak természetellenes ebben az országban. Az ál-
lamelnök-választás egy olyan lehetőség a magyar kö-
zösség számára, amikor hangosan elmondhatjuk, hogy
mit akarunk. Elmondhatjuk, hogy a romániai magyar
közösség nem akar mást, mint itthon maradni, szülő-
földön jövőt építeni, családot alapítani. Hangosan,
emelt fővel tiszteletet követelünk közösségünknek –
mondta.

A továbbiakban kijelentette: „Marosvásárhelynek
lassan 20 éve olyan polgármestere van, aki akadá-
lyozza a város fejlődését és eredményességét. Tehetet-
lenségét mesterségesen szított etnikai konfliktusokkal
palástolja”, és megpróbálja az RMDSZ tanácsosai nya-
kába sózni a város anyagi problémáit.

Amióta augusztus elején, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal költségvetés-kiegészítésének megsza-
vazásakor az RMDSZ gátat vetett a polgármester
esztelen költekezésének és annak, hogy még jobban el-
adósítsa a várost, Dorin Florea hazugságokkal próbálja
félrevezetni a közvéleményt, és minden problémáért a
magyarokat teszi felelőssé – jelentette ki Péter Ferenc. 

Véleménye szerint a polgármester etnikai feszültsé-
get kelt. Újra támadást indított a katolikus iskola ellen,
vissza akarja államosítani az épületet. 

Kijelentette: „Nem tűrhetjük, hogy ez az ember ma-
radjon továbbra is Marosvásárhely vezetője. Ebben a
városban a lakosság csaknem fele magyar, a magyaro-
kat mégis másodrangú állampolgárként kezelik. Az
üzenetünk az, hogy a magyar emberek között ugyan-
annyi kompetens, rátermett és felkészült ember van, aki
fel tudja emelni ezt a várost, mint a románok között. A
tudásnak, a felkészültségnek nincs nemzetisége”.

Azokról is szólt a továbbiakban, akik vegyes pártok-
ként azt az illúziót keltik, hogy az etnikai hovatartozás,
a magyar közösségi érdekek nem fontosak.

„Én hiszek az együttműködésben, a párbeszédben,
hiszek abban, hogy lehet a politikában szövetségeseket
találni, de nem hiszek abban, hogy ezek a szövetségek
az egyének között kell megszülessenek. Mindannyian
ismerjük a MOST-Híd példáját, tudjuk, mit eredmé-
nyezhet a közösségünk megosztása, és azt is tudjuk,
hogy a magyar közösség érdekeit egy vegyes párt
sosem fogja felvállalni. Erről a felvidéki barátaink
sokat tudnak beszélni.

A feladat az, hogy a mi szövetségünk, a romániai,
erdélyi magyarok demokrata szövetsége a vegyes pár-
tok szavazóinak körében is tiszteletet tudjon kiérde-
melni. Senki nem akarja a mi táborunkat pusztán azért
elhagyni, mert vegyes pártok jelentek meg. Jobb jövőt
tervező, megbízható RMDSZ-t szeretne. Olyant, ame-
lyik ezekkel a pártokkal is képes versenyezni átlátha-
tóságban, modernitásban, jövőképalkotásban. Ma ezen
dolgozunk Maros megyében, Marosvásárhelyen. Szé-
les körű társadalmi párbeszédet kezdeményezünk a kö-
vetkező időszakban, hogy olyan önkormányzati
testületet tudjunk felállítani a jövő évi választásokra,
amely kiérdemli a választók, a versenytársak tisztele-
tét” – zárta felszólalását Péter Ferenc, az RMDSZ
Maros megyei elnöke.

Péter Ferenc az SZKT múlt pénteki ülésén:
Az RMDSZ-nek mielőbb zárnia kell sorait

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Dăncilă: Nem megy át 
a bizalmatlansági indítvány

Meggyőződésem, hogy nem megy át a bizalmatlansági indítvány, mert
a parlamentben „jóhiszemű emberek vannak”, akik látják, hogy nincs al-
ternatíva – jelentette ki vasárnap Mamaián Viorica Dăncilă, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke.

„Nem cserélhetjük le a kormányt a semmivel. Ellenfeleink támadásai
nem helyettesítik a kormányprogramot (…) 15 év elteltével a Szociálde-
mokrata Pártnak szociáldemokrata elnöke lesz, szociáldemokrata kormá-
nyunk lesz, és együtt képesek leszünk megoldani mindazt, amit eddig
nem sikerült” – hangoztatta a miniszterelnök.

Viorica Dăncilă szerint van egy szervezett kormányellenes politika,
amely nem tesz jót az országnak, és azt mondta: nem érti, hogy miért jó
egyeseknek, hogy gyöngítsék az állam intézményeit.

Kifejtette: a PSD-kormány által foganatosított intézkedéseknek „euró-
pai jellegük van”, és leszögezte, hogy Romániának nem csak ugyanannyi
kötelezettsége kell legyen, mint az Európai Unió többi országának, hanem
ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel is kell rendelkeznie. (Agerpres)



Ahogy az utcán sem hagyjuk
magára, úgy a virtuális térben
sem engedhetjük egyedül
bóklászni 5–6 éves gyerme-
keinket, és a tizenéves „ször-
fözőkre” is figyelni kell –
fogalmazódott meg a Vásár-
helyi Forgatag IT-szerdájának
legnagyobb érdeklődésre szá-
mot tartó beszélgetésén a Te-
leki Téka udvarán. 

Az előadás az aznapi eszme-
csere-sorozat harmadik program-
pontja volt, előtte Székely Barnabás
minősített adatvédelmi szakértő a
GDPR-ről (a személyes adatok vé-
delmére vonatkozó, az Európai
Unió és az Európai Tanács által el-
fogadott rendelet) értekezett, majd
Maros megyei IT-cégek képviselői
osztották meg személyes tapaszta-
lataikat a szakma megszeretésének
előzményeitől az utánpótlás-bizto-
sítás kihívásáig. (Erre a későbbiek-
ben visszatérünk.) 

A Biztonságos internethasználat
gyermekkortól című előadáson
Molnár Andrea-Zsuzsánna iskolai
pszichológus és W. Szabó Péter, a
beszélgetéssorozat moderátora látta
el hasznos gyakorlati tanácsokkal a
jelen levő szülőket, pedagógusokat. 

– Nem arról van szó, hogy tiltsuk
el a gyermekeinket a digitális civi-
lizációtól. Ezzel soha nem járnánk
sikerrel, hiszen ők részei a modern
társadalomnak, az életüket áthatja,
lételemük az internet. Szülőként az
a feladatunk, hogy megvédjük a
gyermekeket ebben a közegben –

fogalmazta meg a beszélgetés alap-
gondolatát W. Szabó Péter, aki egy
tízéves kislány és egy pár évvel fia-
talabb kisfiú édesapjaként saját ta-
pasztalataiból kiindulva dolgozta ki
a biztonságos internetezés akcióter-
vét.
Függő-e a gyerek?

Molnár Andrea-Zsuzsánna el-
mondta, hogy a hozzá forduló szü-
lők közül sokan kérdezgetik tőle,
függőnek számít-e gyakran interne-
tező gyermekük, és létezik-e ideális
mobiltelefon-, illetve számítógép-
használat. 

A kérdés megválaszolása előtt a
szakember a Mentsétek Meg a
Gyermekeket Románia Egyesület
idén készült felméréséből ismerte-
tett adatokat: a megkérdezett gyer-
mekek 99,3%-ának van internetes
profilja, 96,1%-uk a telefonján in-
ternetezik, 48,3%-uk hétvégén,
26%-uk pedig a hét bármelyik nap-
ján 6 óránál több időt tölt a virtuális
térben, 40%-uk szokott céltalanul
szörfözni a világhálón, 23%-uk
pedig kényelmetlenül érzi magát,
ha nincs internetközelben.
Nyolc intő jel

Függőségről akkor beszélhetünk,
ha egy bizonyos szer (ez esetben az
internet) megakadályozza a fo-
gyasztót napi rutinjában, munka-
végzésében, a szer megvonása
pedig nyugtalanságot, akár pánikro-
hamot is okoz – fejtette ki a pszi-
chológus. Az internetfüggőség
jelenségét először 1995-ben Kim-
berly Young fogalmazta meg, a
szakma azonban – arra hivatkozva,
hogy az internet, akárcsak a rádió,

egy kommunikációs eszköz – eluta-
sította a pittsburghi pszichológus el-
méletét. Az ideggyógyászok később
mégis kimutatták, hogy a túlzott in-
ternethasználat neurológiai elválto-
zásokat okoz. Kimberly nyolc
tünetet sorakoztatott fel – az inter-
nettel való intenzív foglalkozás,
azaz az illető sokszor gondol az
előző és a jövőbeli internetezésre;
hazudozás a családtagoknak a vi-
lághálón töltött időről; a virtuális
valóságba való menekülés a problé-
mák elől; fontos kapcsolatok, a
munka és a tanulmányi lehetőségek
veszélybe kerülése; a netezésre
szánt idő fölötti kontroll elvesztése;
egyre több neten töltött idő igény-
lése, azaz növekvő tolerancia a
„szerrel” szemben; egyéb érdeklő-
dési területek beszűkülése; sikerte-
len erőfeszítés az internethasználat
idejének csökkentésére –, amelyek-
ből öt tünet együttes megléte függő-
ségre utal. 
Pattanásmentes, örök kirándulók

A számítógépes játékok fizikai, a
Facebook és a hasonló közösségi
oldalak pszichikai függőséget okoz-
nak. Ez utóbbi a személyiség átfor-
málódásával is járhat. A felhasználó
ideális önmagát és saját tökéletes
világát hozza létre az interneten – a
virtuális térben például hosszú
szőke haja van, nincsenek pattaná-
sai és mindig csak kirándul –, az
pedig, hogy az ideális én és a való-
ság távol kerül egymástól, frusztrá-
ciót okoz – fejtette ki Molnár
Andrea-Zsuzsánna. 

W. Szabó Péter egy extrém eset-
tel, a három hónapos Dylan Lee Ed-
mondson tragédiájával támasztotta
alá az elhangzottakat. Dylan 
a Facebook legfiatalabb áldozatá-
nak számít, internetfüggő anyja
ugyanis halálra rázta, amikor a cse-

csemő sírásával megzavarta a
„szer” használatában.
A saját fiók biztonsága 

Az est moderátora a továbbiak-
ban korosztály-specifikus megoldá-
sokat kínált a páréves és nagyobb
felhasználók biztonságos navigá-
lása érdekében. Mivel az ötéves és
annál fiatalabb gyermekek leggyak-
rabban a You Tube-ot használják, jó
lenne, ha saját felhasználói fiókkal
és az ehhez szükséges e-mail-cím-
mel rendelkeznének, még akkor is,
ha virtuális postaládájukat, fiókju-
kat a szülő kezeli. Ez azért fontos,
mert így a kisgyermek nem kapja
meg a szülő videonézési szokásai-
ból következő, nem a korosz-
tályának megfelelő tartalmak aján-
lásait. A virtuális játékok kapcsán a
játék dobozán található korosztály
szerinti besorolásra kell elsősorban
figyelmet szentelni, de arról sem
szabad megfeledkezni, hogy bizo-
nyos játékokat a még írástudatlan
gyermekek is le tudnak tölteni a vi-
lághálóról.

A felnőtt-tartalmak iránti érdek-
lődés már 6 év fölött jelentkezhet,
mivel azonban ezeket a tartalmakat
ebben a korban még nem képesek
értelmezni és feldolgozni, lelkileg
sérülhetnek a tilosban szörfözők.
Ennek kapcsán is a tiltó helyett a
monitorozó megoldás a helyes –
szögezte le W. Szabó Péter, majd
hangsúlyozta, mennyire fontos,
hogy a gyerek keresési előzménye-
iben tiltott tartalmakra bukkanó
szülő megbeszélje csemetéjével a
történtek miértjét. 
A láthatatlanság illúziója

A 13 év fölötti serdülők olyan di-
gitális jártassággal rendelkezhetnek,
amelyről a szülő nem tud, például
gyakorlott használói lehetnek a

Photoshop programnak. Az ilyen
virtuális eszközök veszélyeit min-
denképpen tudatosítani kell a fiata-
lokban – hangsúlyozta Molnár
Andrea-Zsuzsánna, aki saját szak-
mai tapasztalattal támasztotta alá a
gondolatot. 

Egy 12 éves gyermek jó ötletnek
találta, hogy önmagáról meztelen
fotót készítsen, és azt elküldje egy
osztálytársának, aki megígérte,
hogy a fotót nem küldi tovább. Per-
sze, a kép rövid időn belül bejárta a
világhálót. Ezt követően a gyerek
nem akart többet iskolába menni. A
pszichológus azt hitte, okult a tör-
téntekből, az eset azonban három
hónap múlva megismétlődött.

– A szülőnek fontos szerepe van
a gyermek internetes kultúrájának
alakulásában. A felnőttek közül is
sokan úgy gondolják, hogy a világ-
hálón láthatatlanok, és így a gyere-
kek is biztonságban érzik magukat
a neten, amíg meg nem kapják az
első zsaroló levelet – hangzott el az
eszmecsere talán egyik legfonto-
sabb gondolata. 

Az együttlétet lezáró közönség-
kérdések előtt W. Szabó Péter egy
ötpontos akciótervet ismertetett,
melynek első lépése a gyermek vir-
tuális jelenlétének, az interneten töl-
tött idő minőségének és
mennyiségének szülői észlelése. A
második lépés a tudatosítás, azaz a
függőség kialakulását megelőző
konkrét lépések megfogalmazása,
majd a biztonsági intézkedések
meghozása – pl. saját felhasználói
fiók – és a digitális lábnyom, vagyis
a virtuális térben való törölhetetlen-
ség tudatosítása. Ötödik lépésként a
szülő alternatívát kínálhat gyerme-
kének, például társasjátékozni hív-
hatja, sportolni viheti vagy egyéb
közös tevékenységekkel csábíthatja
el a virtualitás útvesztőiből.

Nagy Székely Ildikó

– jelentette ki a rendezvény
utolsó napján egy rádióinterjú-
ban Portik Vilmos főszervező, aki
tegnap sajtótájékoztatón is
megerősítette: a Liget már
nem alkalmas helyszín egy
ilyen jellegű és méretű rendez-
vénynek. Annak ellenére, hogy
a szervezők szerint mintegy 30
ezer embert sikerült megmoz-
gatnia a Vásárhelyi Forgatag
hetedik kiadásának, a tegnapi
záró sajtótájékoztatón a szer-
vezők a pozitívumok mellett
több olyan dologra is őszintén
rávilágítottak, amelyek való-
színűleg a látogatók egy ré-
szében is keserű szájízt
hagytak. 

– Az idei évben bebizonyosodott,
hogy meg kell húznunk egyfajta vo-
nalat, és újra kell gondolnunk a ren-
dezvény megvalósítását – jelentette
ki Portik Vilmos főszervező. Mint
mondta, hét évvel ezelőtt egy
Maros-parti, mondhatni nagyobb
falunapként kezdték, majd eljutot-
tak a Ligetbe úgy, hogy az első
évben kínált 150 programot feltor-
názták 350-re, és az első évi, keve-
sebb mint 200 ezer lejes
költségvetésről 600 ezer lejt meg-
haladó költségvetésű rendezvénnyé
nőtte ki magát a Forgatag. A nehéz-
ségekről szólva rámutatott, a tavalyi
évhez képest idén 250 ezer lejjel ki-
sebb összegből gazdálkodhattak,
ami meglehetősen sok pénz, és ami-
kor megszületett a döntés, hogy
idén tíznapos lesz a Forgatag, ezzel
az információval még nem rendel-
keztek a szervezők. Ugyanakkor az
elmúlt évben ismét a rendezvény
politikai meghurcolását kellett meg-
tapasztalniuk, utolsó pillanatban si-

került csak írásban rögzíteni a pol-
gármesteri hivatallal a megállapo-
dást a helyszínt illetően, annak
ellenére, hogy a szervezők már áp-
rilisban a politikum segítségét kér-
ték, hogy elköltöztessék a Ligetből
a rendezvényt, hiszen a tavaly is ta-
pasztalták, hogy ez a helyszín már
nem alkalmas erre. 

– Akkorára nőtt a Forgatag, hogy
teljesen egyértelművé vált szá-
munkra, hogy ezen a helyen nem
tudjuk többé megszervezni, úgy
érezzük, hogy ez  inkább visszafog,
semhogy lehetőséget teremtsen a
fejlődésre. Egyrészt a külleme,
másrészt a szűkössége, hiszen
olyanfajta zsúfoltságot tapasztal-
tunk, ami nem szolgálja a rendez-
vény javát. Ugyanakkor a város
vezetésével minden évben egyfajta
küzdelem folyik azért, hogy elfo-
gadják a rendezvényt. Ha nem tu-

dunk az elkövetkezőkben változ-
tatni ezen, ha nem változik meg a
város hozzáállása, akkor megfonto-
landó, hogy a rendezvényt meg tud-
juk-e ebben a formában
Marosvásárhelyen szervezni – je-
lentette ki a főszervező. Kérdé-
sünkre, hogy mi volna alkalmas
helyszín, Portik Vilmos hangsú-
lyozta: a rendezvény egyik hiányos-
sága, hogy az egyes helyszínek szét
vannak szórva a város különböző
részein, nem lehet pár perces sétá-
val eljutni egyik helyről a másikra.
Ezen kellene javítani. Mint mondta,
elképzeléseik szerint a vár, illetve
Vár sétány lenne a megfelelő hely-
szín, ugyanis közel van a városköz-
pont, pár perces sétára a borudvar.
Már idén kérték a városvezetés en-
gedélyét, hogy a várban tarthassák
a Forgatagot, viszont kezdeménye-
zésük nem járt sikerrel.

A rendezvény „sötétebbik” oldala
A záró sajtótájékoztatón a szer-

vezők nyíltan beszéltek azokról a
negatív tapasztalatokról is, amelyek
miatt talán a látogatók egy részében
keserű szájízt hagyott az idei Forga-
tag. Portik Vilmos elmondta, sok
pozitív visszajelzés érkezett az el-
múlt tíz nap során, de emellett 
számos negatívum is megfogalma-
zódott, az egyik a csütörtök estére,
illetve péntek reggelre vonatkozott,
amikor nem tudták a tisztaságot
megfelelőképpen biztosítani.
Ugyanakkor idén először fordult
elő, hogy a Forgatag helyszínéhez
közel, a stadion, illetve az ócska-
piac környékén a sötétség leple alatt
tinédzsercsoportok „garázdálkod-
tak”, arra járókat bántalmaztak, saj-
nos tettlegességre is sor került.
Mindemellett, amit szintén nem ta-
pasztaltunk az előző években, idén
viszont igen – és ezt a szervezők is
elismerték –, hogy főként az esti
órákban olyan társadalmi rétegek
képviselői is megjelentek, akik
eddig nem fordultak meg a Forga-
tagon, és esetenként ittason hangos-
kodva, trágár szavakkal
botránkoztatták meg a körülöttük
lévőket. 

A főszervező ugyanakkor beszá-
molt egy, az utolsó napon történt
sajnálatos szervezési hibáról, ami
miatt elmaradt a Vásárhelyi Forga-
tag programjában meghirdetett Na-
varra Dance gyermektánccsoport
fellépése, ami a szülők felháborodá-
sát váltotta ki, a gyerekek pedig csa-
lódottan vették tudomásul, hogy a
fellépésre, amire annyira készültek,
végül nem kerül sor. A tánccsoport
közösségi oldalán fellelhető bejegy-
zésben értesítik a szülőket, hogy el-
marad a fellépés: – Sajnálattal
közöljük, hogy a Vásárhelyi Forga-
tag programjában meghirdetett Na-
varra Dance-fellépés tőlünk
független okok miatt elmaradt. A

szervezőcsapat figyelmen kívül
hagyta a technikai feltételeket, és
minket is utolsó percben tájekoztat-
tak erről. Valójában felajánlottak
egy alternatívát, viszont ezt mi a je-
lenlegi helyzetben nem tudtuk
volna vállalni. Elnézést kérünk a
nézőktől, a táncolni vágyó gyere-
kektől és nem utolsósorban a szü-
lőktől az erre rászánt idő és energia
miatt – áll a bejegyzésben. 

Az eset kapcsán Portik Vilmos
úgy fogalmazott: – Kénytelenek
voltunk lemondani egy, a nagyszín-
padra hirdetett gyerektánccsoport-
nak az előadását, helyesebben
fogalmazva: az időpontot szerettük
volna módosítani, azaz, hogy ne 6
órától kezdődjön, hanem a két kon-
cert között kapjon lehetőséget a
csoport a fellépésre, illetve egy al-
ternatív helyszínt is felkínáltunk,
azonban megértettük és elfogadtuk
a tánccsoport vezetőjének a dönté-
sét, hogy nem fognak föllépni. Ez
teljes mértékben szervezési hiba
volt, amelynek a felelőssége min-
ket, szervezőket és főszervezőként
engem terhel – ismerte el. 
Harmincezren „forgatagoztak”

A rendezvényt némiképpen beár-
nyékoló tényezők mellett Molnár
Imola a pozitívumokról beszélt,
amiből volt jócskán a több mint egy
hét alatt. Mint mondta, örömmel
nyugtázták, hogy a tíz nap alatt
minden helyszínen telt ház volt,
becsléseik szerint pénteken, illetve
szombaton is mintegy hétezren lá-
togattak el a különböző progra-
mokra, vasárnap pedig
nyolcezerhez közelített a résztve-
vők száma. A teljes rendezvény
alatt mintegy harmincezren „forga-
tagoztak”. Minden eddiginél sikere-
sebbeknek bizonyultak a családi és
gyerekprogramok, az Egészségfor-
gatagba bekapcsolódott orvosok
sátrainál pedig folyamatosan sorok
kígyóztak.

A rendezvény egyik hiányossága: a szétszórt helyszínek
Utoljára volt a Ligetben a Vásárhelyi Forgatag
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Világhálón kalandozó kicsik biztonsága
Tiltás helyett követés

Menyhárt Borbála 

Fotó: Nagy Tibor



Tágas, modern és barátságos,
igazán gyermekcsalogató
épület várja jövő hétfőn a
maroskeresztúri óvodásokat.
A pár év alatt felépült napközi
termeit szeptember 9-én több
mint 130 kisgyermek veszi
birtokba. A régi óvodaépület
65-ös létszámmal működött,
az új, hosszított programú in-
tézmény azonban azokat a
szülőket is bevonzotta, akik
korábban városi tanintéze-
tekbe járatták csemetéiket.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, az önerőből indított beruhá-
záshoz sikerült az elmúlt évben
kormánytámogatást lehívni, az idei
tanévzáráskor pedig felavatták az
épületet. 

Kovács Edit polgármester és Al-
bert Zoltán iskolaigazgató múlt heti
látogatásunkkor készségesen kísért
végig a kedves rajzokkal, festmé-
nyekkel díszített helyiségeken, ahol

már minden készen állt a kicsik fo-
gadására. A hat teremből négyet
vesz birtokba a két magyar és a két
román csoport, előbbiek nevükhöz

illő Bogyó és Babóca-világban, il-
letve méhecskésen dekorált kör-
nyezetben kezdhetik a tanévet. A
másik két teremben lesz majd a
háló és az ebédlő, az ételt rendelni
fogják.
Ivóvíz- és szennyvízhálózat 
Székelykakasdon

A következő két hónapban több
munkálat is elindul a községben. Az
év első két harmadában az engedé-
lyeztetések folytak, és mivel a bü-
rokrácia ezúttal is hátráltatta a
folyamatot, a hideg beköszöntéig
éjjel-nappal dolgozni kellene –
jegyezte meg a polgármester. 

Az egyik legfontosabb beruházás
a székelykakasdi ivóvíz- és szenny-
vízhálózat kiépítése. A másfél mil-
lió eurós munkálatra még 2017
szeptemberében írták alá a szerző-
dést, a tervező azonban majdnem 8
hónapot késleltette a munkálat rajt-
ját. A munkakezdési engedélyt

végül idén, július végén adták ki, a
kivitelezőnek 11 hónap áll rendel-
kezésére. A kakasdi ivóvíz- és
szennyvízhálózat mellett a beruhá-
zás egy maroskeresztúri szivattyú-
házat is magába foglal, amely egy
községközponti tömbházat lát majd
el.
Megújul a községközponti 
kultúrotthon

Hamarosan a maroskeresztúri
kultúrotthon felújítása is elkezdő-
dik. A vidékfejlesztési program ke-
retében megvalósuló beruházás
tervezési szakasza már korábban le-
zárult, azonban szükség volt még
egy kiigazításra, amelyet éppen lá-
togatásunk napján küldött el a pol-
gármesteri hivatal az illetékes
hatósághoz. A kivitelezésre a múlt
évben az akkori minimálbér szerint
zajlott le a közbeszerzési eljárás, az
azóta bekövetkezett béremelések
miatti pluszköltséget a polgármes-
teri hivatal biztosítja.

Idén szeretnék befejezni a ke-
resztúri központi park felújítását is.
A Leader programon keresztül
megvalósuló, 50 ezer eurós munká-
latra nemrég kötötték meg a szerző-
dést. Emellett tervezés alatt van a
kakasdi ravatalozó kialakítása. Erre
a célra helyi forrásból egy meglévő
épületet alakítanak át a tervek sze-
rint még az idén – tájékoztatott Ko-
vács Edit.
Kamerák, föld alatti szeméttárolók

Szintén saját forrásból sikerült a
meglévő 74 biztonsági kamera
mellé még 42 térfigyelőt besze-
rezni, ezzel szinte százszázalékos
lett a község lefedettsége. A kame-

ráknak köszönhetően jelentősen
visszaesett a bűnözés Keresztúron,
és a tetteseket is könnyebb kézre
keríteni – mondta a polgármester.
Kovács Edittől azt is megtudtuk,
hogy a régi szeméttárolókat 150 új,
könnyen üríthető, billenős kukára
cserélték, az elkövetkezőkben pedig
föld alá süllyesztett tárolókat he-
lyeznek el a tömbházak mellé a
háztartási szemét számára.
Keresztúriak két keréken

Ami a következő terveket illeti,
az önkormányzat területet szeretne
vásárolni a jövőbeli beruházások,
mindenekelőtt egy sportterem és a
hozzá tartozó zöldövezet, esetleg
egy úszómedence kialakítására –
tudtuk meg a polgármestertől. A to-
vábbiakban Kovács Edit a község-
napokról is beszámolt. Az
augusztus 24–25-én zajlott rendez-
vénysorozat alkalmával 12 aranyla-
kodalmas párt köszöntöttek. Az
ünnep emlékezetes mozzanata volt
a biciklis felvonulás is, amelyre a
szervezők száz léggömböt készítet-
tek elő. A hatalmas érdeklődés miatt
lufik csak a kerékpáros gyermekek-
nek jutottak, de természetesen a fel-
nőttek így is örömüket lelték a
sportos együttlétben. 

A polgármesteri hivatalból távo-
zóban, a vasúti átjárónál munkagé-
pekkel találkoztunk. Kovács Edittől
megtudtuk, hogy miután a széles
vágányú vasút mellett haladó „kicsi
vonat” sínét felszedte a tulajdonos,
elkezdődött az út elegyengetése,
hogy a régi falu egyetlen bejáratá-
nál zökkenőmentes legyen a közle-
kedés. 

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Frissen lakkozott parketta,
tankönyvcsomagok és vado-
natúj egyenruhák várják jövő
hétfőn a maroskeresztúri is-
kola diákjait. Múlt szerdai lá-
togatásunkkor a tanévkezdés
előtti nagytakarítás is javá-
ban folyt. 

Albert Zoltán iskolaigazgatótól
megtudtuk, hogy míg tavaly 12 kis-
diákkal a községközpontban indí-
tottak előkészítő osztályt, idén
Székelykakasdon kezdi tanulmá-
nyait 24 előkészítős. Azzal, hogy a
két településen évről évre felváltva
indítanak új osztályt, az összevonást
kerülik el – fejtette ki az intézmény-
vezető. Arról is felvilágosított, hogy
az új tanévben Maroskeresztúron
első, harmadik és negyedik osztály-
lyal fog működni az alsó tagozat, a
másodikosok pedig – akárcsak az
előkészítősök – Kakasdon tanulnak. 

Az osztályok összevonására a
községközponti iskola felső tagoza-
tán sincs szükség. Szeptembertől
magyar tagozaton 78 V–VIII. osz-
tályosa lesz a keresztúri iskolának,
és – akárcsak a korábbi években –
Malomfalváról és Nyárádtőről is
hoznak be diákokat.

Az igazgatótól azt is megtudtuk,
hogy az új tanévre bővült az intéz-

mény személyzete: négy új óvónőt,
egy adminisztrátort és két takarító-
nőt alkalmaztak. A község taninté-
zeteiben ősztől 9 óvodapedagógus,
11 tanító és 24 tanár oktatja a gyer-
mekeket.

– Sikerült minden tantárgyat le-
fedni, 99 százalékban az órarend is
kész van – tette hozzá Albert Zol-
tán.
Bővítés előtt az iskolaépület

A maroskeresztúri iskola előtt
tábla jelzi, hogy a közeljövőben
uniós beruházás kezdődik az épület-
ben. Kovács Edit polgármestertől
megtudtuk, hogy a regionális ope-
ratív programon keresztül lehívott
támogatásból hét új osztályterem-
mel bővül a tanintézet. Ha ez meg-
valósul, minden osztály délelőtt
járhat iskolába – mondta a község-
gazda. 

A 4.696.913 lej értékű beruházás
– melyből 4.560.350 lej uniós támo-
gatás, 136.563 lej önrész – a jelen-
legi épület felújítását, új bútorzat és
informatikai eszközök beszerzését,
illetve egy műgyepes sportpálya ki-
alakítását is magába foglalja. Az
épületbővítés várhatóan tavasszal
kezdődik, a felújításra pedig a nyári
vakációban kerül sor, a tanítási fo-

lyamatot így ez nem érinti. A kivi-
telezési határidő 2020 decembere. 
25 éves holland kapcsolat

Maroskeresztúrt egyházi vonalon
negyedszázados kapcsolat fűzi a
hollandiai Ede városához. A telepü-
lésről minden évben érkeznek ven-
dégek a faluba, ugyanakkor az
edeiek is rendszeresen
vendégül látják a ke-
resztúriakat. Ottjár-
tunkkor éppen a
tanintézeteket látogatta
sorra a holland csoport
néhány tagja. Chris-
tiaan Blaakmeer hatod-
szor jött
Maroskeresztúrra, Trij-
nie van de Vendelnek
ez már a 23. alkalom.
(A mosolygós hölgy
legidősebb gyermeke
még kicsi volt, amikor
először a faluban járt.)
Mindketten lelkesen
meséltek idei keresztúri
élményeikről, az egy
héttel korábban zajlott
községnapokról, ahol
apró ajándékokkal –
pólókkal, karkötőkkel –
és arcfestéssel kedves-

kedtek a helybéli gyermekeknek,
valamint a Csalhó-hegységben tett
kirándulásról, a keresztúri fiatalok-
kal közös túráról. 

– A hegymászás nemcsak fizikai
erőfeszítést igényel, nagymértékben
mentális munka is. Nehéz volt, de
megérte. Ha ezután bármilyen aka-
dályba ütközöm, erre az élményre
gondolva küzdöm majd le – 
jegyezte meg Trijnie van de Vendel.
Christiaan Blaakmeer a helyi fiata-

lok csapatépítésének fontosságát
emelte ki, majd azt is elmesélte,
hogy amikor társaival meglátogat-
ták a falu idős lakosait, a kereszt-
úri fiatalok is velük mentek, és
vállalták a tolmács szerepét. A hol-
land csoport rendszerint ezeken a
látogatásokon méri fel, hogy mire
van szüksége a falu közösségének,
mit tehet az itteni emberekért,
hogy a mindennapjaik szebbek le-
gyenek. 

Az előkészítősök száma is nőtt

Kapunyitás előtt a maroskeresztúri új napközi
Megkétszereződött a gyermeklétszám

Az új napközi Fotó: Nagy Tibor

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________VENDÉGOLDAL __________________________________________ 2019. szeptember 3., kedd



Azt hiszem, hogy nincs olyan
ember Marosvásárhelyen,
akinek a múlt században ha
szakmailag vagy művészileg
köze volt valamiképpen a fil-
mezéshez vagy a fotózáshoz,
ne ismerte volna Schnedarek
Ervint, Ervin bácsit, vagy
ahogy az egykori mozigépé-
szeti szakiskolában a tanítvá-
nyok hívták, Schnedit. A
hírneve ismertsége jóval több
volt ennél.

S hogy mindez miként került te-
rítékre a marosvásárhelyi Forgatag
egyik kiemelt szakmai rendezvé-
nyén, az kiderült augusztus 29-én,
csütörtökön délután a Kultúrpalota
egyik kiállítótermében, ahol Schne-
darek Ervinről szóló kiállítást ren-
deztek be, ami több volt kiállításnál.
Az ötlet onnan származott, hogy a
Sapientia EMTE kolozsvári kará-
nak tanárai, Blos Jáni Melinda,
Tóth Orsolya, Ujvári Dorottya és
Buglya Sándor arra a dicséretre
méltó hiánypótló munkára vállal-
koztak, hogy elkészítik Erdély au-
diovizuális archívumát. 

A kutatások során több szál is el-
kerülhetetlenül Schnedarek Ervin-
hez vezetett. Mert Ervin bácsi élete
egy volt a viszonylag fiatal művé-
szeti ág erdélyi úttörő korszakával.
A maga nemében korszakalkotó
volt. És ez nem túlzás. Mert nem
öncélúan foglalkozott a filmművé-
szettel, annak művészi, de minde-
nekelőtt technikai oldalával, hogy
hírnevet szerezzen magának e terü-
leten. Schnedarek Ervin tanár volt,
kiváló érzékkel rendelkező pedagó-
gus, akinek szinte küldetésszerű hi-
vatása volt az, hogy minél több
fiatalt bűvöljön el a filmezés, fotó-
zás varázslatával, a felvételkészítés-
től a kamera működésének
csínján-bínján át a laboratóriumi
munkáig, vagy a rögzített film üze-
netéig, művészi megfogalmazásáig. 

Ma már kevesen tudják, hogy az
ötvenes évek derekán működött
Marosvásárhelyen a mozigépészeti
szakiskola, amelynek nagyszerű ta-
nára volt. Mára a tömegmozizás
korszaka lejárt, de volt időszak,
amikor a hét marosvásárhelyi film-
színház zsúfolásig megtelt egy-egy
korszakalkotó játékfilm bemutatá-
sakor. És milyen varázslatnak szá-
mított valaha az, amikor az erős
fénysugárral megvilágított filmsza-
lagról vászonra kerültek a mozgó-
képek! Azokat készítette fel e

munkára Ervin bácsi, akik szinte
járhatatlan utakat megtéve mozika-
ravánnal juttatták el e csodát olyan
helyekre, ahol a vásznon egy moz-
dony közeledtekor kiürült az első
sor. Egy korszak úttörői voltak, aki-
ket – többek között – Ervin bácsi in-
dított el. S akik közül néhányan
jóval több mint egy fél évszázaddal
e hőskor után még mindig szeretet-
tel és megbecsüléssel emlékeznek
egykori tanárukra. 

Aztán következett a Pionírok
Háza alkotóköre, amelyet néhány
művészeti líceumos diák „átcsábí-
tásával” indított el Ervin bácsi. Film-
és fotókör akkor, amikor a filmte-
kercsek latens képeit vegyszerekkel
kellett előcsalogatni, amikor a
vágás még valóban ollóval történt,
és türelem, fantázia, a képi jelene-
tek társításának igazi kulimunkája
volt a vágás. Nem csak a későbbi-
ekben a szakma, vagy valamely ma
is működő filmklub vagy fotókör,
akár szakmai műhely tagjai lesték
el gyerekként e művészeti ág bo-
szorkánykonyhájának „receptjeit”
Ervin bácsi irányítása alatt, hanem
ennél jóval többet tanulhattak tőle.
Kiváló pedagógiai érzékkel közelí-
tett a gyerekekhez az iskolában és a
fotó-, filmkörön is. Azt mesélik
róla, hogy vakáció közeledtével
forró nyáron diákjai – az egész osz-
tály – megszöktek a fizikaóráról, és
elmentek az egykori Voinţa
strandra. Ervin bácsi, miután ezt
megtudta, hazament, fürdőnadrágot
öltött, és kiment a strandra, ahol
összegyűjtötte a tanítványait, és
ahelyett, hogy megdorgálta volna
őket, a homokba rajzolva megtar-
totta óráját. Mert hát egyetértett
azzal, hogy a melegben egy osztály-
teremben nagyon nehéz odafigyelni
a leckére, de az órát azért meg kel-
lett tartani. Ez is igazolja, hogy
jóval több volt, mint tanár. 

Csütörtökön a tárlatmegnyitón
egykori tanítványa, mára egy telje-
sen más területen nevet és hírnevet
szerzett zenepedagógus, a szentegy-
házi Gyermekfilharmónia alapítója,
vezetője, Haáz Sándor is örömmel,
tisztelettel és szeretettel nyilatko-
zott arról a tanárról, aki 1969-ben
alapította és vezette a filmes szak-
kört. „Néhány rajzos, zenés gyerek
állt mellé, és kezdte megtanulni a
filmkészítést irányításával. Mágus
ember volt – mondta többek között
Haáz Sándor –, jóval több az egy-
szerű filmesnél. Azt vallotta egy ké-
sőbbi interjúban, hogy a
filmkészítés a felnőttek játékszere.
Egyszemélyes filmstúdióként léte-

zett, hiszen ő végzett minden mun-
kát a szervezéstől, produceri teen-
dőktől a szállításon át a
műszakiakig, vagy a film művészi
alkotásáig. Elképzelhetetlenül egy-
szerű technikával – határtalan kép-
zelőerővel – készítettek olyan
animációs vagy kisfilmeket a diá-
kok – amelyekhez szükséges volt
némi rajz- vagy zenei tehetséghez,
de jóval többet hozott ki Ervin bácsi
a diákokból, és jóval többet is adott
nekik emberségből, emberszeretet-
ből és sok másból, amiért még min-
dig szeretettel emlékeznek rá az
egykori klubosok. 1989-ig folytatta
ezt a műhelymunkát a Szakszerve-
zetek Házában, ahol filmes-fotós
nemzedékeket nevelt ki és vezetett
rá arra, hogy a csodálatos passzió-
ból a művészi érzék felszínre ho-
zása mellett értékteremtő lehet
rögzíteni más korszakalkotó em-
berek történeteit, helyszíneket, do-
kumentálni egy kort, amelynek
részesei voltunk, vagyunk… – tud-
hattuk meg többek között az egy-
kori tanítványtól. 

A rendszerváltás után az elsők
között volt, aki belátta, hogy milyen
óriási lehetősége van a cenzúra pa-
lackjából kiszabadult filmezésnek
és fotózásnak. Felértékelődött
mindaz, amit korábban – több ezer
méter filmszalagra rögzítve – őrzött
a tekercsek fémdobozában. Létre-
hozta a Stúdió 7 vállalkozást,

amelynek tevékenysége a Hóvirág
utcabeli házuk kábelekkel, lámpák-
kal, ma már kezdetlegesnek mon-
dott, de akkor megfelelő műszaki
teljesítményt nyújtó vágófelszere-
léssel zsúfolásig megtelt helyisé-
geiben kezdődött. Ő volt az, aki ka-
merát nyomott olyanok kezébe,
akik közül sokan ma is a médiában,
filmstúdiókban dolgoznak megbe-
csült szakemberekként. S ráter-
mettségének, intuíciójának kö-
szönhetően sikerült vezérletével
megörökíteni az 1989-es februári
gyertyás tüntetést, majd a fekete
március eseményeit, vállalva a fel-
vételek készítésének, majd megőr-
zésének ódiumát. (Az egyik
operatőrt megverték, majd közis-
mert, hogy a hatóságok is milyen
„értékes” bizonyítéknak tartották a
felvételeket.) S kevesen tudják azt
is, hogy Ervin bácsi bábáskodott a
világ magyarjait összefogó Duna
televízió létrejötte körül, hiszen mű-
helyéből kerültek ki az első tudósí-
tók, több egykori munkatársa az
1990-es években indult első össz-
magyar televíziótársaság elismert
szakembere lett. 

Ervin bácsi jóval több volt ennél.
Feltaláló, műszaki újító (egyik test-
vére Amerikában is elismert felta-
láló volt), kiváló finommechanikus
(fényképezőgépeket, kamerákat is
javított), de mindenekelőtt olyan
ember, akinek háza mindenki előtt
nyitva állt, aki jó szándékkal lépett
be egy jó szóért vagy egy reflekto-
rért, netán egy csatlakozóért. De
sokak számára lehet, hogy ez csak
ürügy volt belépni, betekinteni az
Ervin bácsi Hóvirág utcai birodal-
mába. 

Lánya, Schnedarek Evelyn is sze-
retettel mesélt arról, hogy ők „a ká-
belek, vezetékek között nőttek fel”,
és az a tény, hogy édesapja halála
után 11 évvel is nagyon sokan eljöt-
tek azok közül, akik többször is

megfordultak náluk, bizonyítéka
annak, hogy érdemes volt támo-
gatni, felvállalni egy ilyen kiállítás
és rendezvény megszervezését. S
ennek adott hangot Soós Zoltán, a
megyei múzeum igazgatója is, aki
Blos Jáni Melinda, a kiállítás kurá-
tora mellett az est házigazdája volt. 

Sokan eljöttek a kiállítás-meg-
nyitóra azok közül is, akik az évti-
zedek során jártak a Hóvirág
utcában, vagy megfordultak ott, ahol
Ervin bácsi tudásban, lélekben nyo-
mot hagyott az emberekben. Akik-
nek pedig nem volt alkalmuk
közelebbről megismerni őt, azok ok-
tóberig látogassanak el a Kultúrpa-
lota második emeletén berendezett
kiállításra. Mert egy tárlatmegnyitó
kevésnek bizonyult arra, hogy azok,
akik Ervin bácsi miatt (is) eljöttek,
mindent elmeséljenek róla. 

A kiválóan berendezett három te-
remben – ahonnan a kurátorok (a
már említettek mellé társulnak
Orbán János és Gál Szilárd, a me-
gyei múzeum munkatársai is) el-
mondása szerint több száz tárgy,
több ezer fotó és kilométernyi film-
anyag maradt ki – nemcsak Ervin
bácsival ismerkedhetnek meg a lá-
togatók, hanem betekinthetnek a fil-
mezés és fotótörténet erdélyi
vonatkozásának múltjába is. A For-
gatagon több alkalom nyílt a Schne-
darek Ervin által készített filmek
megtekintésére. A bemutatottakon
kívül még temérdek anyag feldol-
gozásra vár, amelynek óriási mun-
káját vállalta fel a lelkes
kutatócsoport. Ez az egyik jelentős
lépés arra, hogy a Schnedarek
Ervin hatalmas öröksége köz-
kinccsé váljon. 2020-ban van Ervin
bácsi születésének 100. évfordu-
lója, talán alkalmat ad arra, hogy
utcát, netán egy fesztivált is elne-
vezzenek róla. Megérdemelné,
mert jóval több volt a filmkészítés
játékos mesterénél. 
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A filmkészítés felnőtt játékosa 

Vajda György 

Fotó: Vajda György



Újra megszervezte hagyomány-
őrző táborát a kibédi Seprődi János
Művelődési Egyesület Kibéden.
Most is nagy népszerűségnek ör-
vendett a rendezvény. Sikernek
könyvelhettük el, hogy a résztvevők
létszáma ismét gyarapodott. Negy-
venöt gyermek és fiatal nagy érdek-
lődéssel, komolyan tanult, alkotott
a tábor tevékenységei alatt. Idén is,
mint ahogy az elmúlt évek során,
jeles évfordulókat ünnepelhettünk.
Idén van egyesületünk megalakulá-
sának 20., és névadója, Seprődi
János zenetudós születésének 145.
évfordulója. Együtt emlékeztünk a
zenetudósra. A kegyelet koszorúját
helyeztük el szobránál (állította az
egyesület 2004-ben), és Seprődi
által Kibéden gyűjtött népdalcso-
korral tisztelegtünk emléke előtt.
Mátyus Ilona ny. tanítónő szavalta
Bölöni Domokos Seprődi c. versét
a szobornál, majd a záróünnepsé-
gen is. 

Tevékenységeink fő vezérfonala
mindig a hagyományaink megis-
mertetése, ápolása, átörökítése a kö-
vetkező nemzedékre. E nemes
feladatot közösségünkkel együtt,
velük, értük próbáljuk teljesíteni
évről évre. Tevékenységeinket úgy
állítjuk össze, hogy a 8-17 év kö-
zötti gyermek és fiatal is kedvét
lelje benne. Örömmel mondhatjuk,
hogy idén remekül sikerült az elmé-
leti és gyakorlati tudást úgy átörö-
kíteni, hogy benne ötvöződjön
hagyományaink átadása (beleértve
identitásunkat jelentő sajátos 
jegyeit, elemeit, azok jelentését), a
gazdag helyi múlt jeles képviselői-
nek a közösség fejlődésében betöl-
tött szerepének ismertetésével.
Mindez úgy sikerülhetett, hogy
szakoktatói csapatunk az évek fo-
lyamán igazi közösséggé kovácso-
lódott, akik tudásuk legjavát adva
tanítanak. Idén egy nagyon szép
régi mesterséget elevenítettünk fel
Máthé Zsolt segesvári restaurátor
segítségével. Zsolt a népi bútorfes-
tés rejtelmeibe vezetett be bennün-
ket, nagy sikerrel. Előadásából
megtudhattuk a mesterség jelentő-
ségét, újszerű hasznosíthatóságát, a
festésben alkalmazott népi motívu-
mok jelentését, fontosságát. Gyö-
nyörű munkák születtek,
biztatásként a folytatásra. A nagy
népszerűségnek örvendő fafaragás
fortélyait most is Sándor János és
Gergelyfi Sándor tanította. A kézi
szövést Marton Gizella (mindenki
Giza mamája) irányította. Nagyon
fontos feladat hárult a nagylányokra
– akik már több éven át tanulták a
kézi varrást –, mert az idén a kibédi
óvodások számára 15 darab székely
kötényt hímeztek hagyományos kü-
küllőmenti tulipános mintával. E te-
vékenységet Suba Irma varrónő
vezeti évek óta. A néptáncot Ko-
rondi Zsófia és Gál Krisztián (tábo-
runk régi tagjai) irányították. A
Seprődi János által gyűjtött népda-
lokat Mátyus Ilona ny. tanítónő és
Korondi Zsófia segítségével sajátí-
tották el a résztvevők. Csuhéfonást

tanultak, illetve kukoricaháncsból
edény alá valót fontak a résztvevők
Dósa Anna vezetésével. Minden-
napi kenyerünket Oltyán Emma se-
gítségével sütöttük. Péterfi Ilona
pékmester vezetésével Orbán Icu,
Nagy Jutka, Mátyus Henrietta és
Ferenczi Rozália azon dolgozott,
hogy kőttes kifli és lepény is legyen
tízóraira. Korondi János és Kálmán
Zoltán a zárónap ünnepi közös va-
csoráját készítette el. 

Azok az ifjakká vált gyermekek,
akik az elmúlt években is részt vet-
tek táborainkban, az idén önkéntes
segítőként is jelen voltak amellett,
hogy az újonnan bevezetett tevé-
kenységekben (mint a népi bútor-
festés) tanulóként is kipróbálhatták
tehetségüket. Ők, Mátyus Szidónia,
ifj. Farkas Dénes, Jakab Beáta,
Orbán Gergő nagyban segítették a
tevékenységeket koordináló, fel-
ügyelő Korondi Erzsébet, Kálmán
Ildikó, Péterfi Piroska pedagógusok
és Borbély Emma programfelelős
munkáját. 

A tábor ötödik napja a jól végzett
csapatmunka örömének átéléséről
és a kiértékelésről szólt. Kiosztásra
kerültek az oklevelek és emlékla-
pok (ezek információkat is tartal-
maznak Seprődi János
munkásságáról és az egyesület 20
éves tevékenységéről). Az ese-
ményre meghívtuk a szülőket, hoz-
zátartozókat. Több mint százan
voltunk jelen a záróünnepségen.
Korondi Erzsébet ünnepi beszédé-
ben méltatta a részt vevő gyer-
mekek/fiatalok táborban kifejtett
tevékenyégét, hozzáállásuk ko-
molyságát. Megköszönte a háttér-
munkát végző csapat önkéntes
munkáját is. 

Az egyesület elnöke ismertette
röviden az egyesület 20 éves tevé-
kenységének sikereit. Külön meg-
köszönte a szülők erkölcsi
támogatását és azt a nagyszerű pél-
damutatást, mellyel gyermekeiket
biztatják a táborban való 
részvételre, ezzel is sarkallva őket
hagyományaink megőrzésére,
identitásuk zálogának megbecsülé-
sére.

Kiállítás keretében mutattuk be a
gyermekek varrott, faragott, szőtt,
fonott, festett alkotásait. A szülők
hallhatták a tanult népdalokat. Az
esemény közös vacsorával zárult. A
szülők süteményekkel gazdagítot-
ták az amúgy is gazdag vacsorát.

Köszönet illeti mindazokat, akik
bármilyen támogatással hozzájárul-
tak a program sikeréhez: Farkas
Éva, Dósa Árpád, Kiss Dénes,
Gyöngyösi Ferenc, ifj. Borbély
György, id. Borbély György, Bara-
bási Zsuzsánna, Borbély Márton,
Mihály Árpád, Máté Gyöngyvér,
Szőcs Ilona, Seprődi Zoltán, Ko-
vács Emma. A programot pályázat
útján támogatta: Kibéd Község Ön-
kormányzata, RMDSZ/Communi-
tas Alapítvány.

Borbély Emma programvezető,
a kibédi Seprődi János 

Művelődési Egyesület elnöke

Hagyományőrző tábor 
Kibéden

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Beszédes meghívó értesített
arról, hogy ebben az évben augusz-
tus 25-én fontos eseményre kerül
sor: kortárstalálkozó lesz, az 1968–
69-ben született falustársakat ünne-
peljük. A rendezvény kettős
jelentőséggel bírt, ugyanis harmin-
cadjára ünnepeltük az ötvenévese-
ket közösségünkben. Egy kis
időutazással és a bejegyzési napló
fotóival felelevenítettük az első ren-
dezvény hangulatát. Szabó Levente
tanár ötletét támogatta Tóth Gyula
tanító emléklapfaragványaival,
Szabó Enikő tanítónő és jómagam
pedig az ünnepelteket köszöntő mű-
sorok szervezésével, Székely Jenő
és neje, Marika éveken át a meghí-
vók szerkesztését vállalta, valamint
a mindenkori lelkészek és énekve-
zérek istentiszteleti szolgálatával si-
került ünnepélyessé, emlékezetessé
és maradandóvá tenni a találkozó-
kat. Így indult útjára az első talál-
kozó, melyen az 1939–40-ben
született falustársakat köszöntöttük.
Hagyománnyá alakult, mert az
ember életében mérföldkő az ötven
év, és jólesik, ha időnként számba
veszik, felfigyelnek rá, akár egy
rendezvény erejéig hasznosnak,
fontosnak és értékesnek tartják egy
közösségben. 

Idén népes csoport vonult be a
Bandi Dezső Általános Iskola osz-
tálytermébe, ahol egykori és mos-
tani pedagógusok várták nagy
szeretettel: Covrig Ionel akkori
igazgató és tanár, Bátoryné Csucsák
Anna és Udvari Margit tanító-óvó-
nők, Roman Melania jelenlegi igaz-
gatónő és Tóth Gyula akkori
helyettes tanár. 

Szabó Levente köszöntötte első-
ként az ünnepelteket, kiemelve e
szép hagyomány ápolásának fon-
tosságát, mely nagyon kellemes
emléket lop az ünnepeltek szívébe.
Covrig Ionel javaslatára egy perc

csenddel adóztunk elhunyt tanára-
ink és tanítóink, intézményünk
zászlóvivői emlékére. 

Méltatta az akkori munkaközös-
ség áldozatos munkáját az oktatás
és nevelés terén, kihangsúlyozva a
pozitív hozzáállást diák, szülő és
pedagógus részéről. Iskolát építet-
tek, benépesítették, megtöltötték
tartalommal és élettel, és tudásuk
legjavát adva nagyszerűen érvénye-
sültek az életben is. Jelen nemzedék
is példás hozzáállása által maradt
meg az emlékezetében. 

Roman Melania igazgató asz-
szony az összefogást szorgalmazta
annak érdekében, hogy a fogyat-
kozó diáksereg manapság a jól fel-
szerelt iskolánkban itthon
megkaphassa azt az ismeretanya-
got, mellyel boldogulni fog az élet-
ben. 

Az emlékezés fonalát egykori ta-
nító- és óvónők göngyölítették szép
kerekre, melyet jóleső érzéssel hall-
gattak az ünnepeltek. 

Az ötvenévesek beszámolói a
megelégedettség hangján szóltak.
Mindenki valamiben tehetséges.
Van akit a föld és a termés szeretete
tesz boldoggá, másokat a gyári
gépek „iskoláztak”, és kétkezi be-
csületes munkával tartják fenn csa-
ládjukat. Aki a továbbtanulást
választotta képességei alapján, az
szakmai sikereiről számolt be. Az
itthon élő társak kiveszik részüket a
közösségalakító tevékenységekből
az egyháznál, a sportban, az egész-
ségápolásban, és együtt dobban a
szívük a közösség gondjaiért, sike-
reiért és álmai megvalósításáért.
Szorgalmas, tettrekész emberek,
akik odaadással vállalták és járják
az élet által kijelölt utat. 

A Tóth tanító házaspár köszöntő-
jében kiemelte, hogy ötvenévesnek
lenni egyben felelősségvállalást je-
lent az utókorért, és tiszteletadást is

elődeinknek. Ajánlatot kaptak élet-
módváltásra egy fenntartható, mi-
nőségi élet irányában. Ezt
támasztotta alá az az ünnepi műsor,
melyet iskolánk tanulói, Csatlós
Evelin, Dezső Szabolcs, Székely
Tamás és Pataki-Bandi Dénes mu-
tattak be. 

Zárórészként Aldea Ioan polgár-
mester üdvözölte a jelenlevőket,
egy-egy szál virággal és névre szóló
emlékéremmel ajándékozta meg az
ünnepelteket. 

Ezen megható pillanatok után 11
órától a zsúfolásig megtelt unitárius
templomban folytatódott az ünnep-
lés. Templomnyi ember ünnepelte
az életet. Templomnyi emberben az
öröm, a szeretet és a hála érzése vert
gyökeret. Ünnepi istentisztelet ré-
szesei voltunk, melynek lélekemelő
hatását mindannyian megtapasztal-
tuk. Köszönet érte Jenei László
Csaba tiszteletes úrnak és Dezső
Margit Hajnalka énekvezérnek. Itt
Balázs József gondnok köszöntötte
az ünnepelteket egy meleg kézfogás
és virág kíséretében. A találkozó jel-
képeinek átadása után a templom-
kertbe vonultunk, ahol
hozzátartozóik köszönthették az öt-
venéveseket. Ezeket a gyönyörű
pillanatokat Hidi Levente fotómű-
vész örökítette meg. Ezzel még nem
ért véget a nap. Délután 2 órától
folytatódott az ünneplés Dicső-
szentmártonban a gazdagon terített
asztalok mellett. Meghitt, családias
hangulatban folytatódott az ünnep-
lés hagyományápoló része, amikor
is tánccal és dalolással múlattuk az
időt. A talpalávalót Magyarosi At-
tila kiváló zenész szolgáltatta. 

Megható, emlékezetes és feled-
hetetlen marad ez a nap mindenki
számára. Köszönet érte a szervező
csoport tagjainak, a két Udvari Jó-
zsefnek (Öcsinek és társának)!

Tóth Katalin, Magyarsáros

Ünnepélyes kortárstalálkozó Magyarsároson 

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
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Közzétette a Román Vízilabda-szövetség a 2019–2020-as bajnoki
idény lebonyolítási rendszerét és menetrendjét, azonban még nem tudja,
hogy az október 17-én rajtoló bajnoki idényben hány csapatra számíthat.
Noha nem részletezik, hogy a tavalyi résztvevők közül mely csapat ki-
maradásával számolnak, a programot két változatban, nyolc és kilenc
csapattal készítették el, a nyolc együttes pedig a hagyományos nyolc
résztvevőt jelentené, míg a kilencedik, amelynek az indulására – a sorok
között olvasva – nem igazán számítanak, nagy valószínűséggel a Ma-
rosvásárhelyi CSM, amely a súlyos (politikailag motivált) anyagi gon-
dok miatt még nem tudja, hogy részt vesz-e a bajnokságban.

Bár erre nagyon kicsi a remény, alább mégis közöljük a bajnokság
lebonyolítási rendszerét, hátha mégis érdekelni fogja a marosvásárhelyi
sportkedvelőket.

Abból kiindulva, hogy az előző években nagy szakadék tátongott a
legjobb négy csapat és a többiek között, az idén a bajnokság legnagyobb
hányadát értékcsoportokban rendezik. Az idény két helyszínen szerve-
zett körmérkőzéses selejtezővel indul, az egyes helyszíneken három és
négy (kilenc csapat esetén: négy és öt) fordulóval, amely után a heti
kétmérkőzéses fordulókat az 1-4. és 5-8 (9). értékcsoportokba osztva
játsszák. Az alapszakaszt minden csapat 0 ponttal kezdi. Az első forduló
időpontja november 1-3., míg a hatodik (utolsó) fordulóé április 3-5.
(Érdekes, hogy a program a második értékcsoportban is hat fordulót
számol, holott öt csapat esetében tízre lesz szükség.)

Ezt követően negyeddöntős párharcokat rendeznek három győzele-
mig tartó sorozatban a 3. és a 6., illetve a 4. és 5. helyezettek között,
majd elődöntőseket – hasonló rendszerben – a két továbbjutó és az alap-
szakasz első két csapatának részvételével. Hasonló rendszerben játsza-
nak az 5-8. helyekért is, illetve, ha mégis kilenc csapat lesz, akkor
körmérkőzés dönt a helyezésekről, amelyet szintén 0 ponttal indítanak.
A helyosztók esetében a sorozat viszont csak két győzelemig tart. A baj-
nokság a döntő sorozat esetleges ötödik mérkőzésével legkésőbb május
30-án ér véget.

Januárban szünetel a pontvadászat, ekkor rendezik egyetlen helyszí-
nen a Románia-kupát, a tavalyihoz hasonló rendszerben.

Nem tudja még a szövetség,
hogy indul-e a CSM

Gyereklabdarúgó-torna kezdődött tegnap Marosvá-
sárhelyen: a 13. E.On Kinder-kupáért játszanak, a
román labdarúgó-válogatott korábbi kiválósága, Ilie
Dumitrescu védnöksége alatt. A rendezvényen csak-
nem 130 különböző korosztályú csapat vesz részt.

A kilencvenes évek román aranygenerációjának tag-
jaként Ilie Dumitrescu a mai fiatalok számára is ismert,
hiszen szakkommentátorként rendszeresen láthatják őt
a televízióban, hallgathatják értékeléseit a különböző
futballmérkőzésekről. „Sok munka, odaadás és lelke-
sedés nélkül nem lehet sikerről beszélni egy labdarúgó
karrierjében. Azt kívánom minden résztvevőnek, hogy
eljusson oda az életben, ahova szeretne, és élvezze ma-
rosvásárhelyi tartózkodásának
napjait” – fogalmazott Ilie Du-
mitrescu az E.On Kinder-
kupát felvezető tegnapi
sajtótájékoztatón.

A névadó szponzor vezér-
igazgató-helyettese, Ana-
Maria Matei azt az energiát
emelte ki, amely a pályára
lépő gyerekeket hajtja a követ-
kező napokban. „Biztos va-
gyok benne, hogy élvezetes
lesz a kicsik teljesítménye,
ezért meghívunk minden foci-
kedvelőt, hogy kövesse a mér-
kőzéseket, és a helyszínen
buzdítsa a kis játékosokat” –
mondta az E.On Romania ve-
zető képviselője.

A Kinder Sportklub elnöke
arról beszélt, hogy mennyire
jó érzés számára, hogy mek-
kora méretűvé nőtt az általuk

szervezett torna. „Büszkék vagyunk arra, hogy egy or-
szágosan jegyzett tornának lehetünk a házigazdái, ame-
lyet ötven klub tisztel meg jelenlétével. Ez nem lenne
lehetséges partnerünk, az E.On Romania segítsége nél-
kül” – hangoztatta Lupu Pop Coriolan.

A szeptember 2-a és 8-a közötti héten az első napok-
ban a páratlan (2007, 2009, 2011), míg a második rész-
ben a páros (2008, 2010, 2012) években született
gyerekek korosztályaiban játszanak a serlegért.

A részt vevő klubok Maros, Kolozs, Szeben, Mára-
maros, Brassó, Argeş, Neamţ, Hargita, Bihar, Galac,
Szilágy, Fehér, Vaslui, Suceava, Temes, Bákó és Dolj
megyéből, valamint Bukarestből jelentkeztek.

Elkezdődött a 13. E.On Kinder-kupa 
Marosvásárhelyen

Szeptember 
22-én rajtol 

a teremlabda-
rúgó 2. liga

Közzétette a teremlabdarúgó 2. liga
menetrendjét a labdarúgó-szövetség.
Mint ismeretes, a Marosvásárhelyi
CSM, amely kivívta a feljutás jogát az
előző idényben, nem vállalta az indu-
lást az élvonalban, anyagi források hi-
ányában inkább maradt a 2. ligában,
amelyet az idén két csoportban ren-
deznek meg.

Arról már korábban beszámoltunk,
hogy a CSM-t a Nyugati csoportba
sorolták, ahol Gyergyószentmiklós,
Gyergyóremete, Korond, Kézdivásár-
hely és a Dévai West lesznek az ellen-
felei, most azonban rögzítették a
mérkőzések időpontjait is. A forduló-
kat elvileg vasárnap rendezik, nyilván
annak függvényében is, hogy a há-
zigazda mikor tudja a termet biztosí-
tani. Az első játéknapot szeptember
22-ére tűzték ki, amkikor a CSM
Gyergyóremetére látogat. Egy héttel
később Korondot fogadja hazai pá-
lyán Kacsó Endre csapata, aztán a 
következő két hétben előbb 
Gyergyószentmiklósra, majd Kézdi-
vásárhelyre látogat. Az alapszakasz
odavágóinak utolsó fordulójában, ok-
tóber 20-án a Dévai West látogat Ma-
rosvásárhelyre.

A visszavágókat eleinte ritkább
ütemben játsszák, november 3-án és
17-én van az első két forduló, majd
ismét heti rendszerességgel lépnek pá-
lyára a csapatok. A sorrend ugyanaz,
csak a pályaválasztói jog változik
meg, a CSM az évet december 8-án
Déván zárja.

A tavasszal értékcsoportokra oszlik
a mezőny, a Nyugati csoport és a Ke-
leti csoport (Karácsonkő, Dărăbani,
Jászvásár, Bodzavásári Lucefărul,
Bodzavásári Fortius) első 3-3 helye-
zettje a felsőházban, a többiek az al-
sóházban folytatják egy újabb
oda-vissza körrel. Elvileg az első két
helyzett szerzi meg a feljutás jogát.
(bálint)

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája
nyerte a vasárnapi Forma–1-es Belga Nagydí-
jat, ezzel pályafutása első győzelmét aratta az
elitkategóriában. 

A 21 éves versenyző a pole-pozícióból in-
dulva ért célba elsőként, az ötszörös világbaj-
nok, címvédő és az összetettben is az élen álló
brit Lewis Hamilton (Mercedes) lett a második,
míg a finn Valtteri Bottas (Mercedes) a harma-
dik. A francia Leclerc csapattársa, a négyszeres
vb-győztes német Sebastian Vettel negyedik
lett.

A Ferrari csapatnak ebben az idényben ez
volt az első futamgyőzelme, az olasz istálló ta-
valy októberi Egyesült Államok Nagydíja óta
most először ünnepelhet részsikert.

A futam előtt egyperces csenddel emlékez-
tek meg a 22 éves francia Anthoine Hubert-ről,
a Renault versenyzőakadémiájának tagjáról,
aki szombaton, a hétvége első Forma–2-es vi-
adalán halálos balesetet szenvedett. Később, a
verseny 19. körében a nézők felállva tapsoltak
Hubert emlékére, mert a fiatal pilóta a 19-es
rajtszámmal versenyzett.

A rajtot a legtöbben jól kapták el, annak el-
lenére, hogy a piros lámpák a megszokottnál
jóval hamarabb aludtak ki. Leclerc megtartotta
a vezető pozíciót, mögötte Vettel és Hamilton
csatázott egy rövidet a második helyért, amely
a németé maradt, míg negyediknek Bottas zár-
kózott fel az élen száguldó hármas mögé. Max
Verstappen (Red Bull) a rajt után az Eau Rouge
kanyar bejáratánál műszaki probléma miatt a
gumifalnak csapta a versenyautóját, ezért a
versenybírók azonnal a pályára küldték a biz-
tonsági autót, amely a negyedik kör végén állt
ki a mezőny elől.

Vettel a 16. körben, az élmezőnyből elsőként
kiállt kerékcserére, Leclerc pedig csak a 22.
körben kapott friss abroncsokat, így viszont
német csapattársa mögé tért vissza a pályára.
Hamilton a 23., Bottas pedig a 24. körben járt
a bokszban. A 25. körben Vettel, Leclerc, Ha-
milton volt a sorrend az élen, és a ferrarisok

több mint hat másodperces előnyben voltak a
mercedesesekkel szemben.

Leclerc néhány kör alatt utolérte Vettelt, aki-
nek rádión szóltak a Ferrari bokszából, hogy
engedje el monacói csapattársát. Közben Ha-
milton is nagy tempóban közeledett Vettelhez,
akit a 30. körtől kezdve támadni is tudott, a 32.
kör elején pedig meg is előzött.

Vettelt két körrel később egy újabb kerék-
cserére hívta ki a Ferrari, így Bottas „megörö-
költe” a harmadik helyet, közben Leclerc hét
másodperccel vezetett Hamilton előtt. A brit
címvédőnek az utolsó öt körre öt másodperc
alá csökkent a hátránya, és rohamos gyorsaság-
gal közeledett Leclerchez, akit azonban már
nem volt lehetősége megtámadni.

A világbajnokság a hét végén az Olasz
Nagydíjjal folytatódik Monzában.

Belga Nagydíj: Leclerc pályafutása első sikerét aratta

Bálint Zsombor

Eredményjelző
* Forma–1-es Belga Nagydíj, Spa-Francor-
champs (44 kör, 308,052 km, a pontszerzők):
1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
1:23:45.710 óra, 2. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 0.981 másodperc hátrány, 3. Valt-
teri Bottas (finn, Mercedes) 12.585 mp h., 4.
Sebastian Vettel (német, Ferrari) 26.422 mp
h., 5. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull)
1:21.325 perc h., 6. Sergio Pérez (mexikói,
Racing Point) 1:24.448 p h., 7. Danyiil Kvjat
(orosz, Toro Rosso) 1:29.657 p h., 8. Nico
Hülkenberg (német, Renault) 1:46.639 p h.,
9. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso)
1:49.168 p h., 10. Lance Stroll (kanadai, Ra-
cing Point) 1:49.838 p h.
* leggyorsabb kör: Vettel, 1:46.409 perc (36.
kör)
* pole-pozíció: Leclerc

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 268 pont, 2. Bottas
203, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull)
181, 4. Vettel 169, 5. Leclerc 157, 6. Gasly
65, 7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren)
58, 8. Kvjat 33, 9. Kimi Räikkönen (finn,
Alfa Romeo) 31, 10. Albon 26, 11. Lando
Norris (brit, McLaren) 24, 12. Daniel Ricci-
ardo (ausztrál, Renault) 22, 13. Pérez 21, 14.
Hülkenberg 21, 15. Stroll 19, 16. Kevin
Magnussen (dán, Haas) 18, 17. Romain
Grosjean (francia, Haas) 8, 18. Antonio Gio-
vinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1, 19. Robert
Kubica (lengyel, Williams) 1, 20. George
Russell (brit, Williams) 0
* csapatok: 1. Mercedes 471 pont, 2. Ferrari
326, 3. Red Bull 254, 4. McLaren 82, 5. Toro
Rosso 51, 6. Renault 43, 7. Racing Point 40,
8. Alfa Romeo 32, 9. Haas 26, 10. Williams 1.

Halálos baleset a Forma–2-ben
Halálos balesetet szenvedett a francia Ant-

hoine Hubert a belgiumi Spa-Francor-
champs-ban, a Forma–2-es sorozat szombati
versenyén. A 22 éves pilóta a futam második
körében nekicsapódott a gumifalnak, szeren-
csétlenségére a pályára visszasodródó autó-
jába teljes sebességgel belerohant az
amerikai Juan Manuel Correa. Az ütközés
következtében Hubert kocsija kettétört. A
francia versenyzőt kórházba szállították, de
olyan súlyos sérülései voltak, hogy 18.35
órakor meghalt. Correa ugyancsak kórházba
került, az ő állapota stabil. A baleset után a
futamot leállították és később sem folytatták.
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Idén ismét Jobbágyfalvát vá-
lasztották a szervezők a Ro-
mániai Magyar Középis-
kolások Szövetsége (MA-
KOSZ) Diákönkormányzati
Szabadegyeteme (DÖKSZAB)
helyszínéül. Szombaton a ma-
gyarországi Momentum párt
elöke is előadást tartott a fia-
taloknak.

Hosszú múltra tekint vissza a
DÖKSZAB, és ez a szervezet leg-
nagyobb éves rendezvénye –
mondta el felvezetőjében Domokos
Ferenc, a MAKOSZ elnöke, aki az
idei rendezvényt mutatta be a Nép-
újságnak. A táborban 160 személy
van jelen, ebből 80 résztvevő, a töb-
biek szervezők, csoport- és szakmai
vezetők, illetve a szervezet vezetői.
A jelenlevők főként Erdélyt képvi-
selik, a legtöbben Maros és Hargita
megyéből vannak, de szép számban
érkeztek Kolozs megyeiek is, és itt
vannak a Partium, Bánság képvise-
lői, de Bukarestből is jöttek diákok.
A rendezvény szabályai szerint min-
den középiskolás csak egyszer lehet
résztvevő, amikor képzéseken vesz
részt, azután már szervezőként, cso-
portvezetőként, sajtóirodásként tér-
het vissza a DÖKSZAB-ra, de
sokan a MAKOSZ számos rendez-
vényein is részt vesznek.

Egy héten át tanulnak
A csütörtökön kezdődött tábor

egy hetet tart, de a szervezők előtte
és utána egy-egy napot a munka-
megbeszélésekre és kiértékelésre
fordítanak. A rendezvényen diákön-
kormányzatok, diáktanácsok tagja-
ival foglalkoznak, akik érdeklődési
kör szerinti csoportokban több pár-
huzamos képzésen vesznek részt a
hét folyamán, például: érdekképvi-
selet, rendezvényszervezés és pénz-
ügyek, ezek mind diáktanácsosi,
mind civil életükhöz kötődő témák,

ezekben merülnek el szakértők ve-
zetésével.

Ezenkívül több előadásra, fakul-
tációra is sor kerül, utazás, művé-
szet, gazdaság, közélet,
kommunikáció témakörben, ezek-
kel is szeretnék színesíteni a prog-
ramot, de a résztvevők látókörét is
szélesíteni, szakmai és személyes
téren is segíteni fejlődésüket. A di-
ákok nyolcfős csoportokba osztva
egész héten át dolgoznak, a hét vé-
gére össze kell állítaniuk egy-egy
rendezvényt, amelyet le is kell bo-
nyolítaniuk, és gyakorlatban is
megvizsgálják a kivitelezését – is-
mertette a tábor szakmai tartalmát
az elnök.
Bemutatkozott a Momentum

A tábor meghívottjainak egyike
volt a magyarországi meglepetés-
párt, a Momentum vezetője, Fe-
kete-Győr András, aki szombat
délután találkozott a fiatalokkal. A
több mint egyórás moderált beszél-
getésen megtudhattuk, hogyan áb-
rándult ki a Fideszből a jobboldali,
polgári nézetű fiatal, aki külföldről
hazatérve a 2014-es ellenzéki „ösz-
szeborulásban” sem látott politikai
alternatívát, ezért 2015-ben új pár-
tot alakított. Beszédében kritikus
hangvételben szólt arról, ami ma

Magyarországon a liberális és de-
mokratikus értékek be nem tartását
illeti, mint a Közép-európai Egye-
tem elleni támadások vagy a romák
elleni hangulatkeltés, amivel szem-
ben a Momentum emberközpontú,
szabadságpárti álláspontot képvisel.
Jelenleg Magyarországon két pár-
huzamos, egymással köszönő vi-
szonyban sem álló külön világ
létezik, egyik az országot félti a
migránsoktól, a másik a minden-
napi egzisztenciáját, és fideszes
részről „polgárháborús szítás
megy”. Kelet-Magyarországon két
évszazados lemaradás tapasztal-
ható, feudális, hűbéri politikai vi-
szonyok szerint osztják el a
hatalmat, munkát, hatalmas a lesza-
kadás az oktatásban – mondta el ál-
láspontját a pártvezető. A
posztkommunista államok közül
Csehország és Lengyelország fejlő-
dését látja a legszerencsésebbnek,
míg Magyarországon az emberek
nem tudják elfogadni a kommu-
nista vagyonátmentés révén felépí-
tett kapitalista rendszert, és nincs
egy erős, az államtól független, ex-
portra termelő vállalkozói réteg, az
orbáni rendszernek pedig hatalmas
pénzeket kell fordítania a gépezete
fenntartására, és nagyban függ az
EU-s pénzektől – fogalmazta meg
kritikáját Fekete-Győr, aki szerint
Magyarországon azért van félauto-
riter hatalom, mert nincs erős pol-
gári réteg. Beszédében szót ejtett a
romák felzárkóztatásáról az oktatá-
suk és helyzetbe hozásuk révén,
míg a határon túli és főleg erdélyi
magyarok autonómiaigényéről és
az anyaországi támogató politiká-
ról elismerte, hogy az helyénvaló,
támogatni kell az igényeket, de
meg kell vizsgálni, hogy milyen
eszközökkel teszik. Azt is elis-
merte, hogy az erdélyi szavazók 98
százaléka Fidesz-támogató, a Mo-
mentum az elvándorolt fiatalok kö-
rében tud érvényesülni. Szó esett a
pártnak az idei EP-választásokon
elért átütő sikeréről, majd a fiatal

pártvezető úgy fogalmazott, hogy
„ha Ursula von der Leyen Magyar-
országon politizálna, akkor a Mo-
mentumban politizálna”. Azt is
kijelentette, hogy csak idő kérdése,
de biztos, hogy „a Fideszt a Mo-
mentum fogja lerántani”, hiszen a
fiatalok, a fiatal és nyugdíjas értel-
miségiek köréje csoportosulnak.
Hallgatói kérdésekre válaszolva a
Momentumnak a mai magyaror-
szági ellenzékkel való együttműkö-
déséről elmondta: a „Fideszt 
vissza kell szorítani”, ezért együtt
kell működniük az ellenzéki pár-
tokkkal, amelyek közül a Demok-
ratikus Koalíciót látja szer-
vezettebbnek.
Eredményes munka folyik

Fekete-Győr András bevallotta:
nagyon jónak látja a tábort, nagyon
jó a környezete, fegyelmezetten
dolgoznak a diákok. Kérdésünkre,
hogy miért tett eleget a szervezők
meghívásának, elmondta, megtisz-
teltetés számára, hogy Erdélybe
hívták, és kihagyhatatlan, hogy a fi-
atalokkal beszélgessenek, eszme-
cserét folytassanak, próbálják
megszólítani az erdélyi fiatalokat is,
próbálnak egy hullámhosszon lenni
velük.

A táborban jelen van Kovács 
Domokos Péter, az anyaországi Or-
szágos Diáktanács volt Pest me-
gyei képviselője. Lapunknak
elmondta: jó kapcsolataik van-
nak a MAKOSZ-szal, főleg a
marosvásárhelyi fiatalokkal, és
most meghívást kapott. Nagy
tiszteletet és megbecsülést érde-
mel a MAKOSZ azért, amit a ro-
mániai magyar diákok
képviseletéért tesz, ami pedig a
tábort illeti, az közösségépítő,
jók a szakmai programok, és óri-
ási motivációt szerezhetnek itt a
diákok, ami egész évre felvértez-
heti őket arra, hogy változásokat
érjenek el – mesélte el benyomá-
sait a vendég.
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 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.

Zajlik a XXV. DÖKSZAB
Jobbágyfalván járt a Momentum elnöke

A lakossági riasztórendszer 
tesztelése 

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzésekről, és közös keretrendszert kell
kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavédelmi felügyelőség havonta,
minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.

Eszerint 2019. szeptember 4-én délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen 
TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Ma-

rosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést. 

AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK

Dr. Dorin Florea polgármester

Polgárvédelmi 
helyzetek (jelzés) 

Időtartam Jelentése

Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces
hangjelzés (impulzus) 12 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság előzetes figyelmeztetése légitáma-
dás bekövetkeztének lehetőségére a város (léte-
sítmény) területén

Légiriadó 15, egyenként 4 másodperces
hangjelzés (impulzus) 4 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság figyelmeztetése légitámadás bekö-
vetkeztének azonnali veszélyére a város (léte-
sítmény) területén

Katasztrófariadó 5, egyenként 16 másodperces
hangjelzés (impulzus) 10 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen ter-
mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről

A riadó befejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő
hangerejű jelzés 

A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről

Egy héten át csoportos munkák és képzések folynak a jó hangulatú táborban 
Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 50 m2-es, egyszoba-össz-

komfortos lakás földszinten, a Dózsa

György utca 189. szám alatt. Azonnal

beköltözhető, fogorvosi vagy orvosi

rendelőnek is megfelel. Ára: 49.000

euró, alkudható. Tel. 0773-381-254.

(4/4108-I)

ELADÓ 2 szobás, külön bejáratú, 54

m2-es tömbházlakás Marosvásárhe-

lyen, a Kárpátok sétány 35. szám

alatt, teljesen felújítva és beren-

dezve, azonnal beköltözhető. Ára:

63.000 euró, alkudható. Tel. 0773-

381-254. (4/4108-I)

VÁSÁROLNÉK magánházat, eset-
leg 3 szobás tömbházlakást Maros-
vásárhelyen. Tel. 0755-022-719.
(8/4152-I)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárol-
nék. Tel. 0746-271-498. (8/4152-I)

KIADÓ 4 szobás, két fürdőszobás,
balkonos lakás szigetelt tömbházban
a 2-es poliklinika környékén, termo-
pánnal, hőközponttal. Tel. 0740-872-
904. (14/4121-I)

JEDDEN eladó 8 ár telek. Tel. 0742-260-
509. (7/4162)

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0753-
527-655. (3/4055-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707-
713. (2/4165)

TŰZIFA (bükk) eladó. Tel. 0752-578-568.
(2/4165)

ELADÓ kemény tűzifa – gyertyán, csere

–, 130 lej métere. Tel. 0758-290-241.

(11/4140)

ELADÓ gyertyánfa, 130 lej. Tel. 0740-

570-753, 0745-793-465. (11/4140)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a

Rovinari utcában. Ára: 30.000 euró.

Tel. 0724-297-469, 0728-444-137.

(21522-I)

ELADÓ kertes ház bebútorozva Me-

zőbergenyében. Tel. 0747-539-055.

(10/4183-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (8/3655)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21361-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-

543-104. (7/3460-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel

vállal háztetőkészítést, tetőfedést

Lindab cserépből, tetőszigetelést,

cserépforgatást, külső és belső mun-

kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-

készítést, bontást is. Tel.

0747-634-747. (25/4026-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát

szeretne? Ha minőségi munkát sze-

retne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.:

0742-344-119. (1/4126-I)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-

készítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.

Tel. 0757-831-459. (2/3860)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőké-

szítést, csatornajavítást, festést,

vakolást, szigetelést, tetőszigetelést,

teraszjavítást. Tel. 0759-467-356.

(7/3956)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-

javítást, bármilyen szigetelést, festést,

vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,

csatornajavítást, csatornakészítést,

bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.

(9/3958)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

ből és lemezből, famunkát stb. Tel.

0745-680-818. (2/4086-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, ácsmunkát. Tel. 0757-
186-299. (6/4039)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (1/4190)

MEGEMLÉKEZÉS

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünk őrzi szép emléke-
det.
Fájó szívvel emlékezünk ifj. 
KINCSES SÁNDORRA halálának
25. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (3/4157-I)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk az ákosfalvi GÁL 
KATICÁRA szül. Szatmári halálá-
nak nyolcadik évfordulóján. A jó-
lelkű, segítőkész, dolgos
asszonyra örökre emlékezni fo-
gunk.  Nyugodjon békében! Sze-
rettei. (5/4177)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
MAGOS ATTILA 

a Metalotechnika volt mestere 
elhunyt. Hamvasztása Budapes-
ten lesz. 
Sógora, Feri és felesége, Ildi.
(6/4178-I)

Szomorúsággal tudatjuk, hogy a
Torboszlóban született 75 éves 

özv. OZSVÁTH LÁSZLÓ 
örökre megpihent. Utolsó útjára
2019. szeptember 4-én 13 órakor
kísérjük a marosvásárhelyi Jeddi
úti temetőben, református szer-
tartás szerint. Nyugalma legyen
békés! 

A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

rető édesanya, nagymama,

anyós, anyatárs, közeli és távoli

rokon, szomszéd, 

özv. BORDI SZABÓ MARGIT 

életének 76. évében, 2019. au-

gusztus 31-én örökre megpihent.

Utolsó útjára szeptember 3-án,

kedden du. 3 órakor kísérjük a

marosvásárhelyi református te-

metőben, református szertartás

szerint. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 

Bánatos lánya, Évi családjával és

a gyászoló család. (8/4180-I)    

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

dédnagyapa, testvér, nagybácsi, 

BĂRDĂŞAN IOAN

a TCM volt dolgozója 

hosszas betegség után életének

89. évében elhunyt. Temetése

2019. szeptember 4-én, szerdán

15 órakor lesz a remeteszegi te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (13/4186-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülve búcsúzunk drága

jó lakótársunktól, HOZA

KÁROLYTÓL. Őszinte részvé-

tünket fejezzük ki gyászoló

családjának, fájdalmukban

osztozunk. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! A

Moldovei utcai 14-es tömbház

lakói. (4169)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország
területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal.
Bővebb információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)
ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBEREKET alkalmazok. Tel.
0741-762-701. (1/4060-I)
KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván
GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT, CNC-GÉPKEZELŐT, CSISZOLÓ-
SZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést és a szállítási költsé-
gek fedezését biztosítjuk. Tel. 0726-703-123. (21512-I)
IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmazunk. Az önélet-
rajzot a következő e-mail-címre várjuk: fulop.lorand@catalogafaceri.ro
Tel. 0748-380-520. (21513)
HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapír-
ral: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bel-
gyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia;
ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ult-
rahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (17/4124-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 0742-147-043-
as telefonszámon. (63928-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR ver-
senyvizsgát szervez egy HUMÁNERŐFORRÁS-SZAKFELÜGYE-
LŐI állás betöltésére  – COR-kód 242314 – meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: szeptember 17., 10 óra. Részletek a
www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as tele-
fonszámon. (64008-I)
A PEG PEREGO CÉG alkalmaz VARRÓNŐKET és SZAKKÉP-
ZETLEN MUNKÁSOKAT konfekciógyártásra. Érdeklődni lehet a
cég székhelyén, a Bodoni utca 68. C1-C4. szám alatt. (6400)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁ-
SOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FAIPARBA, 1800 lej nettó bér-
től + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig
7-15.30 óra. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET és otthon dolgozó VARRÓ-
NŐKET. Tel. 0742-298-872. (21523-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát szervez a következő megüresedett

állások betöltésére:  egy CSALÁDORVOS SZAKORVOSI állás a
fogyatékkal élő felnőtteket felmérő osztályon; két KEZDŐ

SZOCIÁLIS MUNKÁSI állás: egy a  neuropszichiátriai fogyatékkal
élő gyermekek segesvári intézetében, egy állás a marosszentkirályi

és marosszentannai családi típusú házaknál. 
Az írásbeli vizsga 2019. szeptember 25-én 10 órakor lesz, 

az állásinterjú az írásbeli vizsgát követően, 
négy munkanapon belül.

A versenyvizsgára a dossziékat szeptember 
16-án 13 óráig kell benyújtani.

Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. 
(sz.-I)

ZARÁNDOKLATOK:
Október 7-12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével) 
Október 8-12. – Fatima és környéke, Lisszabon (ft. Hajlák Attila-
István vezetésével). 

Jelentkezni és érdeklődni 
a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)
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Álláshirdetés – óraadói állások 
a 2019/2020-as tanév I. félévére
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara pályázatot hirdet 
a következő órák megtartására a 2019/2020-as egyetemi év 

I. félévében:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
• Angol nyelv I, heti 6 óra szeminárium
• Angol nyelv III, heti 4 óra szeminárium
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 4., 15 óra

Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
• Bevezetés a közkapcsolatokba, heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium
• Bevezetés a reklámba, heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium
• Testnevelés, heti 8 óra gyakorlat
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6., 15 óra

Villamosmérnöki Tanszék
Számítógépes architektúrák, heti 4 óra gyakorlat
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 4., 15 óra

Általános információk:
A pályázatnak a következő iratokat kell tartalmaznia:

jelentkezési típuskérvény;
fénymásolatok az egyetemi oklevélről, törzskönyvi kivonatról, 

doktori oklevélről; más oklevelekről, tudományos címekről
szakmai önéletrajz

További információk:
Tel.: +40-265-208170, +40-723-193989, fax: +40-265-206211,

E-mail: office@ms.sapientia.ro


