
A ráncok azt jelentik, hogy nevettek, a sebek azt, hogy éltek

Idős emberek ünnepe

Mint minden évben, a Gyulafehérvári Caritas idén is jó han-
gulatú műsorral ünnepelte meg a deres halántékúakat. Ami
viszont igazán elismerésre méltó, az az, hogy nemcsak októ-
ber elsején, az idősek világnapján fordulnak feléjük, hanem
az év minden napján: otthoni idősgondozó-szolgálatuk mun-
katársai segítő kezet nyújtanak azoknak, akikhez esetleg
senki más nem kopog be, nappali központjaikban pedig rend-
szeres tevékenységekbe igyekeznek bevonni az időseket,
enyhíteni a magányukat, és elősegíteni azt, hogy hasznosnak
érezzék magukat. 

Az időskor legnagyobb problémája talán a magány, az egyedüllét, hi-
szen nagyon sokan özvegyek, magányosak, a gyerekeik, unokáik távol
élnek, nem látogatják őket, és eléggé el vannak szigetelődve. Ebből az
állapotból igyekeznek programjaik által kizökkenteni a nyugdíjasokat a
Caritas munkatársai. 

A Művészeti Egyetem Stúdió termében megtartott ünnepségen első-
ként Kacsó Katinka műsorvezető, a Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya
Nappali Foglalkoztató Központjának munkatársa köszöntötte az ünnep-
lőbe öltözött időseket, akik lehet, hogy ma már csak botra támaszkodva
járnak, lehet, hogy remeg a kezük, ráncos az arcuk, de hosszú évek mun-
káját, tapasztalatát tudják maguk mögött, és ezért tisztelet jár nekik. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Menyhárt Borbála

Egyre kevesebb 
a jogosult 
Idén is biztosított lesz a fűtéstámoga-
tás, bár a támogatás értéke a számlá-
hoz képest kevés lesz.
Marosvásárhelyen október 15-31. kö-
zött igényelhetik a fűtéspótlékot. 

____________4.
Holnap kezdődik 
a XXIX. Constantin
Silvestri 
nemzetközi 
zenei fesztivál 
Nemrég kezdetét vette a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia új, 2019-
2020-as évada. Ünnepi évadról
beszélhetünk, a hetvenedikről, amely-
nek októberi hónapja folyamán ismét
sor kerül Marosvásárhely egyik legré-
gebbi és legnívósabb zenei szemlé-
jére, a Constantin Silvestri emléke
előtt tisztelgő és az ő nevét viselő 29.
nemzetközi zenei fesztiválra. 

____________5.
Harmincezren 
az idei hőlégballon-
fesztiválon
Minden különösebb gond nélkül, de
nem várt nagyságú turistatömeg rész-
vétele mellett zajlott le a vármezői hő-
légballon-parádé idei, tizennegyedik
kiadása. Az előző napok kedvezőtlen
időjárása után gyönyörű őszidő volt a
hétvégén, ez pedig örömöt is szerzett,
de bosszúságot is okozott.

____________7.

Fotó: Nagy Tibor



Az erdélyiekkel való bő húszéves testvérkapcsolat
újabb civil kezdeményezéseként a kecskeméti
Kodály Intézet alapító igazgatója, a Liszt- és Bar-
tók–Pásztory-díjas Erdei Péter karnagy által ve-
zetett kecskeméti Énekes Kör október 4-én
Sepsiszentgyörgyön, majd 5-én 18 órától Maros-
vásárhelyen, az unitárius templomban lép fel.
Vendéglátók a Cantus Firmus (Sepsiszentgyörgy),
illetve az Eufónia kórus, főtámogató a Bethlen
Gábor Alap. A belépés díjmentes. 

A Kecskeméti Énekes Kör 2016 szeptemberében alakult,
tagjai műkedvelő énekesek és helyi zenetanárok. Az Énekes
Kör Kecskemét zenei életének aktív résztvevője, de ven-
dégszerepel az ország más városaiban és külföldön is. Mű-
ködése során számos helyi, hazai és határon túli magyar,
ill. külföldi amatőr és hivatásos zenésszel, együttessel ala-
kított ki sikeres szakmai kapcsolatot. Az együttes kórus-
koncertek szempontjából kevésbé frekventált helyszíneken
is fellép (pl. galériák, múzeumok, könyvtárak), amivel fon-
tos zenei közművelődési missziót végez. Kecskemét és a
magyar kóruskultúra hagyományaihoz híven Kodály Zoltán
kórusművei kiemelt helyet foglalnak el az énekkar reper-
toárjában, azonban fontosnak tartják, hogy ritkán hallható

vagy éppen új művek bemutatásával, népszerűsítésével
gazdagítsák Kecskemét, de lehetőség szerint más hazai és
határon túli települések kulturális programjainak kínálatát
is. Karnagya Erdei Péter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem címzetes egyetemi tanára, érdemes művész, Liszt-
és Bartók–Pásztory-díjas karnagy, a kóruszene nemzetkö-
zileg elismert, meghatározó személyisége, a kecskeméti
Kodály Intézet alapítója, majd több mint 30 éven át főigaz-
gatója. Gazdag pályafutása során vezényelte a Debreceni
Kodály Kórust, a Magyar Rádió és Tv Énekkarát, a Kecs-
keméti Pedagógus-énekkart és az Ifjúsági Világkórust is.
2010-ben Új Liszt Ferenc Kamarakórus néven újraindította
a zeneakadémián korábban több évtizeden át működő kó-
ruszenei műhelyt. Nyugdíjas éveiben is aktív, Kecskeméten
megalapította és vezeti a Kecskeméti Énekes Kört.

A marosvásárhelyi hangverseny programja: Kodály Zol-
tán: Újesztendőt köszöntő, Fölszállott a páva (Ady Endre
verse), Mohács (Kisfaludy Károly verse), Johannes
Brahms: Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen,
Bella Máté: Béke (Juhász Gyula verse), Orbán György:
Come Away (Shakespeare), Henry Purcell: Hear my Prayer,
O Lord, Bárdos Lajos: Szeged felől. A hangversenyen fel-
lép az Eufónia pedagóguskórus is. (v.gy.) 

Elköltözik a törvényszék 
bűnügyi részlege 

Október 2-ától a Maros Megyei Törvényszék bűnügyi rész-
lege a székhely felújítási munkálatai miatt Marosvásárhe-
lyen a Dózsa György utca 143. szám alá, a Ciao szálloda
épületébe költözik (távolsági autóbusz-megálló). A költö-
zés részleteiről és az online információszerzésről a
portal.just.ro internetes elérhetőségen olvashatnak bőveb-
ben az érdeklődők. 

Újra lesz ócskapiac 
A marosvásárhelyi piacigazgatóság közli az érdekeltekkel,
hogy október 6-án, vasárnap újra megnyitják az ócskapia-
cot a megszokott helyen, a Maros-híd melletti egykori ka-
szárnya udvarán. 

A lótusz ritmusa – fotókiállítás 
Október 2-án, ma 18 órától a marosvásárhelyi vár Szűcsök
bástyájában A lótusz ritmusa címmel nyílik fotókiállítás. Az
alkotó a kínai Wing Chiu Lai, aki különleges lírai hangvé-
telű fotóit hozza el Marosvásárhelyre. A kiállítás kurátora
a nagyváradi Tóth István, az Eurofotart elnöke. A megnyi-
tón jelen lesz a szerző is. Megnyitóbeszédet mond Both
Gyula, a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub elnöke és
Tóth István. Jelen lesznek a Kínai Népköztársaság konzu-
látusának képviselői is. A kínai zenei aláfestést Thurzó
Sándor József, a nagyváradi filharmónia tagja biztosítja. A
tárlat november elsejéig látogatható. 

Kisdiákokat várnak 
színjátszó csoportba 

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület diákszínjátszó cso-
portot indít, ahova V-VIII. osztályos diákok jelentkezését
várja. Érdeklődni, feliratkozni a gyvajda67@gmail.com e-
mail-címen lehet. A foglalkozásokon egyebek mellett be-
szédtechnikai és improvizációs gyakorlatokat tanulhatnak
a diákok, olyan készségeket fejlesztenek, amelyeket nem
csak a színjátszásban hasznosíthatnak. 

Eltűntek 
A Kultúraközi párbeszéd a kortárs dráma tükrében című
projekt tizedik kiadása alkalmából a Yorick stúdió szín-
padra állította Elise Wilk Eltűntek című drámáját, amely
egy erdélyi szász család történetét meséli el 1944-től nap-
jainkig. Szereplők: Szilágyi Enikő, Bajkó Edina, Scurtu
Dávid e.h., Szabó János Szilárd e.h., Tóth Zsófia e.h., Se-
bestyén Aba. Rendezte: Sebestyén Aba, zeneszerző: Cári
Tibor, zenészek: Domahidi Katalin, Vilhelem András, dísz-
let- és jelmezterv: Sós Beáta, rendezőasszisztens: Máthé
Barbara e.h., dramaturg: Cseke Tamás e.h. A szöveget for-
dította Albert Mária. A következő előadás október 7-én,
hétfőn 19 órától a marosvásárhelyi vár Mészárosok bás-
tyájában lesz. A helyek száma korlátozott. Helyfoglalás a
0741-469-530-as telefonszámon. A jegyeket a helyszínen
lehet átvenni. 

Hírszerkesztő: Vajda György

Ma PETRA,
holnap HELGA napja.
HELGA: az óészaki heilagr
(szent vagy megszentelt) szó-
ból ered.

2., szerda
A Nap kel 

7 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 1 perckor. 
Az év 275. napja, 
hátravan 90 nap.
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IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 110C

Megyei hírek
Fotó: hiros.hu

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

Vendégünk lesz 
a Kecskeméti Énekes Kör

Ma (szerdán) 17.50-kor az Erdélyi Magyar Televízió
Ügy-félóra című műsorának vendége Miklea Hajnal Kata-
lin, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazga-

tóság vezetője, akit az intézmény legújabb felvilágosító
kampányáról és a nevelőszülői hálózat bővítéséről kérdez
Hamar Mátyás Ruben műsorvezető.

A Maros megyei nevelőszülői hálózatról 
az Erdély TV-ben

A magyar szabadság
szentjei

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros
megyei szervezete a 13 aradi vértanú emlékére
emlékműsort szervez október 6-án, vasárnap
17 órától a Bolyai téri unitárius templomban.
Áhítatot mond Nagy László unitárius lelkész,
emlékbeszédet mond Pál-Antal Sándor törté-
nész, akadémikus. A műsorban fellép Kilyén
Ilka színművész, Berekméri Réka, Dávid
Gergő, Domahidi Sára, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Líceum diákjai. Közreműködik a Gecse
utcai református egyházközség Evangélium
kórusa. 

Az aradi vértanúk emlékére –
előadás Szászrégenben

Október 6-án, vasárnap du. 6 órától az Eugen Nicoară művelődési
házban az aradi vértanúkra emlékeznek a szászrégeniek. 

A Röpülj, páva, röpülj... című előadáson fellépnek: a magyarfül-
pösi Szivárvány ház szórványgyerekei, a nagykőrösi Arany János
Általános Iskola és a  szászrégeni Petru Maior Szakközépiskola di-
ákcsoportjai, a marosfelfalusi Bíborka néptánccsoport, a művelődési
ház Vadrózsa néptánccsoportja és a Csim-Bumm gyermekszínjátszói,
a kisfülpösi Verőfény és az üvegcsűri Csalogány vegyes néptánccso-
portja, valamint Bondor Anna-Renáta és Gorbai Eszter diák előadók.

Az előadás karitatív jellegű. Az adományokat a diákszínjátszás tá-
mogatására használják fel. A szervező Humana Regun Egyesület
minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezvényre.



Levélben köszöntötte 
Jimmy Cartert Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte fel
95. születésnapján Jimmy Carter korábbi amerikai
elnököt – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a
miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtit-
kár kedden. „Megannyi kiemelkedő alak és név ta-
lálható a magyar történelem lapjain, olyan emberek
nevei akik figyelemre méltó és nemes cselekedete-
ket hajtottak végre Magyarországért és a magyar
nemzetért. Biztosíthatom arról, hogy a magyar nép
sosem felejti el annak az amerikai elnöknek nevét,
aki visszaszolgáltatta a Szent Koronát hazánknak, a
remény sugarát hozva ezzel a vasfüggöny sötét ár-
nyékába” – írta a miniszterelnök, hozzátéve: „úgy hi-
szem, hogy az Ön döntése nem csupán a politikai
bátorság szép megnyilvánulása, hanem egyszers-
mind a transzatlanti kapcsolataink iránti elkötelezett-
ségének bizonyítéka volt” – írta Orbán Viktor. (MTI)

Több magyar alelnök 
az EP szakbizottságaiban

Az Európai Parlament kulturális és oktatásügyi bi-
zottsága (CULT) negyedik alelnökének választotta
Bocskor Andrea fideszes EP-képviselőt keddi 
brüsszeli ülésén. Az Európai Parlament szakbizott-
ságai négy magyar képviselőt már alelnökökké vá-
lasztottak július közepén tartott alakuló ülésükön.
Deutsch Tamás és Gál Kinga fideszes EP-képvise-
lőket, Ujhelyi István szocialista képviselőt, valamint
Winkler Gyulát, az RMDSZ EP-képviselőjét válasz-
tották meg EP-bizottsági alelnöki posztokra. (MTI)

Macron: veszélyben vannak 
a menekültek jogai Európában

A menekültek és bevándorlók jogait veszély fenye-
geti Európában, noha az európaiság alapját jelenti
a rászorulók megsegítése – jelentette ki Emmanuel
Macron francia államfő kedden Strasbourgban, az
Európa Tanács parlamenti közgyűlésében. Az Eu-
rópa Tanács fennállásának 70. évfordulója alkalmá-
ból tartott beszédében Macron azt mondta, az
európaiak „azt kérték a kormányoktól, hogy kezeljék
a migrációs helyzetet”. „Ha nem vagyunk képesek
választ adni a migrációs kihívásokra, ha megfeled-
kezünk alapvető kötelességeinkről, nem teszünk
eleget az emberek akaratának, és sérül a demokrá-
cia” – fogalmazott. Kiemelte, mindez teret hagy a te-
kintélyelvű vezetőknek, akik az emberek félelmére
alapozva erősítik rendszereiket. Az európai határok
védelme egyebek mellett az afrikai országok gazda-
sági felemelkedését szavatoló politika megteremté-
sét, az embercsempész-hálózatok felszámolását
jelenti – tette hozzá a francia államfő. (MTI)

2019. október 2., szerda _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Ország – világ

Regionális gázipari kereskedelmi platform 
osztrák segítséggel

Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselője az EU sza-
badkereskedelmi egyezményeinek mezőgazdaságra
gyakorolt hatásáról kérdezte a kereskedelmibiztos-
jelöltet. Kitért arra is, hogy milyen támogatást kap-
nak a gazdák, hogy ezeknek az egyezményeknek a
nyerteseivé válhassanak. A kereskedelmibiztos-je-
lölt meghallgatására hétfő este került sor Brüsszel-
ben, az Európai Parlamentben. 

„Egyértelmű a kapcsolat a mezőgazdaság és a kereskede-
lem között. Nemcsak arról kellene beszélnünk, hogy a sza-
badkereskedelmi megállapodások milyen kihívások elé
állítják a gazdákat, hanem arról is, hogy milyen hatalmas le-
hetőséget teremtenek az agráriumnak: a gazdáknak, termelők-
nek, agrárélelmiszer-iparnak, vagyis az egész ágazatnak.
Kereskedelmi biztosként hogyan tudja a gazdákat támogatni,
hogy a szabadkereskedelmi egyezményekből minél nagyobb
hasznuk legyen?” – kérdezte Winkler Gyula Phil Hogant, az
EB kereskedelmibiztos-jelöltjét.

„Az EU célja, hogy finanszírozza a mezőgazdaság promo-
válását. Kétszázmillió eurós keretet különítettünk el arra, hogy
2020-ban az agrárvállalkozások számára népszerűsítsük a ke-
reskedelmi egyezményeket és azok előnyeit. Termékei minő-

ségének köszönhetően az EU nagy előnyt élvez, ez kell a to-
vábbiakban is a legfontosabb aduászunk legyen, különösképp
Ázsiában. A mezőgazdasági szektornak is be kell vezetnie a
fenntarthatóság szempontját, mert ez a többieket is bátorítaná,
hogy hasonló alapelvek szerint állítsák elő termékeiket. Ennek
megfelelően a továbbiakban a fenntarthatóságra és a magas
minőségre kell összpontosítanunk, ugyanis ezáltal tudjuk a
szabadkereskedelmi egyezmények fontosságát maximalizálni,
ami több előnyt generál az állampolgáraink részére, beleértve
az agrárszektort is” – válaszolt Phil Hogan a kérdésre.

Példaként a Japánnal kötött megállapodást hozta fel,
amelyről azt mondta, hogy hatalmas lehetőséget biztosít az
Európai Unió számára, különösképpen a mezőgazdaság te-
rületén, ugyanis a vámtarifák 98 százaléka liberalizált.
„Ugyanez érvényes az EU és Kanada közötti megállapodásra,
a CETA-ra, amely számottevő lehetőségeket kínál, akárcsak
a Mexikóval kötött egyezmény. Minden 1 milliárd eurós ex-
port hozzávetőleg 16–20 ezer munkahelyet generál. Tehát az
Európai Uniónak gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi
szempontból is érdeke, hogy a szabadkereskedelmi megálla-
podásokat életbe léptessük, működtessük” – tette hozzá
Hogan. (közlemény)

Winkler: fel kell hívni a gazdák figyelmét 
a szabadkereskedelmi egyezmények nyújtotta lehetőségekre

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden Ankará-
ban ismét elégedetlenségének adott hangot az
Egyesült Államokkal közösen kialakítandó északke-
let-szíriai biztonsági övezettel kapcsolatban,
amelyre Törökország szerint a Népvédelmi Egysé-
gek (YPG) nevű szíriai kurd milícia fenyegetése
miatt van szükség.

Erdogan a török parlament őszi ülésszakát megnyitó beszé-
dében úgy fogalmazott: Törökország nem érte el a kívánt
eredményt az Eufrátesz folyótól keletre eső szíriai területen.
Ankarának már egyetlen vesztegetni való napja sincs – han-
goztatta, hozzátéve, hogy országának nem maradt más lehe-
tősége, mint a saját útját járni.

Erdogan kijelentéseit több török sajtóorgánum egy újabb
önálló szíriai katonai beavatkozás jeleként értelmezte, miután
a török államfő szeptember 16-án arról beszélt, hogy ameny-
nyiben Ankara két héten belül nem éri el az ügyben a kívánt
eredményt, megvalósítja terveit egy saját hadműveletre vo-
natkozóan. A határidő tehát elviekben lejárt.

Erdogan kedden hozzátette: „kétségtelen, hogy nem lesz
könnyű dolgunk, de Allah segedelmével ebből a harcból is
emelt fővel kerülünk ki.”

A török és az amerikai kormányzat, bár eltérően ítéli meg
az YPG szerepét Szíriában, az utóbbi hónapokban együttes
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy biztonsági övezet
jöjjön létre egy Eufrátesz folyótól keletre eső, a közelmúltig
az YPG által ellenőrzött sávban.

Ankara a törökországi kurd szakadárokkal szövetséges ter-
rorszervezetnek, és így nemzetbiztonsági fenyegetésnek, míg
Washington a leghatékonyabb partnerének tekinti az YPG-t
az Iszlám Állam nevű terrorszervezet dzsihadistái elleni harc-
ban. A török és az amerikai fél csak hosszas tárgyalások után,
augusztus 7-én tudott megállapodni egy közös műveleti köz-
pont létrehozásáról a biztonsági övezet kialakítását és igazga-
tását illetően. A műveleti központot közvetlenül a
török–szíriai határon, a törökországi Sanliurfa tartomány Ak-
cakale településénél állították fel. Az egyezség értelmében
egyelőre amerikai–török szárazföldi és légi járőrözés folyik
az északkelet-szíriai térségben. Ankara a közelmúltban több-
ször elégedetlenségének adott hangot a folyamat előrehaladtát
illetően, mert úgy véli, hogy Washington halogatni akarja az
övezet kialakítását.

A tervezett zóna pontos elhelyezkedése, a török és az ame-
rikai fél feladatainak megoszlása továbbra sem ismert. (MTI)

Új török hadművelet indulhat Szíriában?

Dan Nica lehet az új
román európai biztosjelölt
Viorica Dăncilă miniszterelnök Dan Nica szociál-
demokrata európai parlamenti (EP-) képviselőt
javasolja az Európai Bizottságba (EB), akinek a
jelöltségéhez kedden megkapta pártja támoga-
tását – tudta meg a Hotnews.ro hírportál.

A kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) végre-
hajtó bizottsága kedden ült össze, hogy új jelöltet nevezzen
meg az EP jogi bizottsága által leszavazott korábbi jelölt,
Rovana Plumb EP-képviselő helyett.

A Hotnews a zárt ajtók mögött zajló ülésről kiszivárgott
értesüléseire hivatkozva azt közölte, hogy – a távközlési
mérnöki oklevéllel rendelkező, 2000 és 2004 között Ro-
mániában távközlési miniszteri tisztséget is betöltő 59 éves
– Nicát Dăncilă javasolta a posztra, és ehhez megszerezte
a PSD végrehajtó bizottságának egyöntetű támogatását.

Nica voltaképpen Dăncilă számára nem „pótmegoldás”,
hiszen Románia – Ursula von der Leyen kérését teljesítve
– eredetileg két biztosjelöltet javasolt, Plumbot és Nicát,
majd az EB új elnökének a választása végül a női jelöltre
esett.

A jobbközép ellenzék egyébként a PSD mindkét jelöltjét
alkalmatlannak tartja az európai biztosi posztra. Nica ese-
tében azt emlegetik fel, hogy 2016 novemberében bűnvádi
eljárás indult ellene az egyik leghangzatosabb, kilenc volt
minisztert érintő korrupciós ügyben, az úgynevezett Mic-
rosoft-aktában, amelyet szerintük a többi volt tárcavezető-
höz hasonlóan csak azért úszott meg, mert 2018
februárjában a feltételezett elévülése miatt a korrupcióel-
lenes ügyészség (DNA) ejtette az ügyet.

A DNA szerint a bukaresti oktatási és informatikai tárca,
valamint a pénzügyminisztérium több korábbi vezetője né-
hány tízezer és több millió euró közötti csúszópénzt foga-
dott el, hogy a piaci árnál 30-40 százalékkal drágább
szoftverlicencek, illetve akár 50 százalékkal drágább szá-
mítógépek megvásárlásáról szóló állami szerződéseket
hagyjanak jóvá. Az új román jelöltről Klaus Iohannis ál-
lamfő is konzultálni akart Dăncilăval, a kormányfő azon-
ban visszautasította kormányt rendszeresen bíráló elnök
meghívását. (MTI)

Már azóta is eltelt hét év, hogy az eredeti szerződés ér-
telmében be kellett volna fejezni az észak-erdélyi A3-as au-
tópályát, amelyből egy rövid szakaszt sikerült idén átadni
megyénk területén is. Ehhez képest, 16 évvel a sztrádapro-
jekt kezdete után az útnak még a negyede sincs meg, az ára
viszont közben már a kétszeresére dagadt.

Gazdasági portálok szerint a kormány ismét módosítani
akarja ennek a beruházásnak a gazdasági mutatóit, mert
újabb gondok merültek fel. Ennek kapcsán szemlézték ennek
az építkezésnek a lassan egy dél-amerikai szappanoperát
lazán lepipáló hosszúságú történetét is. Az ügy még 2003-
ban indult, az akkori, szintén szociáldemokrata kormány
egy amerikai céggel kötött szerződést a munkára. Rossz
nyelvek szerint az akkor javában zajló NATO-csatlakozási
folyamatot kellett kissé megzsírozni ezzel a szerződéssel. Ez
részben lehet igaz, mert a kivitelező közel állt az Államokat
akkor épp irányító republikánus kormányzati körökhöz, de
azért stratégiai szempontból egy ilyen közberuházásnál
nagyságrendekkel fontosabb, hogy a katonai szövetség a
felvételünkkel tengerpartot és légi bázist is szerzett magá-
nak az oroszok szomszédságában.

Ahogy az nálunk lenni szokott, a munkát és a fizetést már
nem kapkodták el. Fel is bontották a szerződést az ameri-
kaiakkal, méghozzá azzal az indokkal, hogy ők túl drágán

akartak dolgozni. Az eredeti szerződést 2,8 milliárd euró ér-
tékben kötötték meg a jenkikkel, a legutóbbi becslések sze-
rint viszont már 5,3 milliárd eurónál jár a költségvonzat.
És ahogy itt a dolgok menni szoktak, ez még nem a végleges
összeg. Állítólag időközben megdrágult az építőanyag, a lo-
gisztika, a munkaerő, és még egy sor dolog; lehet, a külön-
böző döntéshozói zsebeket is vastagabb borítékkal illik
újabban bélelni, bár erre persze a hivatalos nyilatkozatok
sosem térnek ki, csak a korrupcióellenes ügyészek vádiratai,
amikor hagyják őket is dolgozni.

Ha időközben lettek volna értelmes és komoly kormányai
ennek az országnak, akkor, ha el is húzódott volna a munka
a 2008 után bekövetkező válságig, abban az időszakban ba-
góért is kapkodtak volna munka után az építkezők. Ha lett
volna tartalékolt pénze az országnak rossz idők esetére köz-
beruházással serkenteni a gazdaságot, de mi akkoriban,
ahogy most is, inkább adósságot gyűjtöttünk. De ugyanígy,
16 év alatt lehetett volna gazdaságfejlesztési lépésekre is
gondolni az épülő sztráda vonzáskörzetében, hogy ha va-
laha kész lesz, ne csak mi érjünk el gyorsabban az anyaor-
szág határáig, hanem a jól fizető munkahelyeket létesítő
vállalkozók is sebesen találjanak ide. Ha vannak is valaki-
nek ilyen ötletei odafent, igencsak jól titkolja őket, pedig
kampány, amikor az ilyen programokkal kéne a választókat
csábítani, az aztán bőven volt ez idő alatt. De amikor oda-
fent nem alkotni, csak markolni akarnak, akkor még az el
sem végzett munka is a duplájára tud drágulni.

Feneketlen sztrádazsák
Benedek István

Romániai regionális gázipari kereskedelmi platform
létrehozásáról állapodott meg a román gázhálózatot
üzemeltető Transgaz állami vállalat az Austrian
Central European Gas Hub (CEGH) osztrák társaság-
gal – közölte az Agerpres hírügynökség kedden.

A 2020 februárjáig létrehozandó Romanian Gaz Hub
(RGH) nevű részvénytársaságban a román félnek 51, az 
osztráknak 49 százalékos részesedése lesz.

Ezzel a gázipari gócponttal a Transgaz az energiabiztonság
vezető tényezőjévé válik Romániában és a térségben, és a gáz-
szektort a gazdasági fejlődés húzóágazatává tehetik – véleke-
dett Ion Sterian, a Transgaz vezérigazgatója. Hozzátette: a
bukaresti kormány döntésének függvényében más romániai

vállalatok, a Romgaz, az OMV-Petrom, az Eximbank vagy a
Bukaresti Értéktőzsde (BVB) is részvényessé válhat.

Gottfried Steiner, a CEGH vezérigazgatója a megállapodás
aláírása alkalmával kifejezte meggyőződését, hogy Románia
ideális helyszín egy gázipari kereskedelmi platform számára,
hiszen kiterjedt vezetékhálózattal és jelentős hazai gázterme-
léssel rendelkezik.  A BVB honlapján közölt dokumentum sze-
rint Románia geostratégiai jelentőségű helyen, a
délkelet-európai földgázforrásokat és a fejlett közép-európai
piacokat összekötő folyosók útvonalán helyezkedik el. Romá-
nia 13 300 kilométernyi földgázvezetékkel, évi 10 milliárd
köbméterre tehető saját földgáztermeléssel és 11 milliárd köb-
méteres fogyasztással rendelkezik. (MTI) 



Beköszöntött a fűtésidény,
sok helyen már be kellett fű-
teni, mert az éjszakai hőmér-
séklet annyira lecsökkent,
hogy a helyiségeket melegí-
teni kell. Következésképpen
magasabb lesz a gáz-, eseten-
ként a villanyszámla, és több
tűzifára lesz szükség. Sokak-
ban, főleg a kis jövedelemmel
rendelkezőkben megfogalma-
zódik a kérdés, lesz-e miből
fizetni a számlákat? Idén is
biztosított lesz a fűtéstámo-
gatás, bár a támogatás értéke
a számlához képest kevés
lesz. Marosvásárhelyen októ-
ber 15-31. között igényelhe-
tik a fűtéspótlékot. Erről 
Szőcs Zsuzsánna Anna, a Maros-
vásárhelyi Szociális Igaz-
gatóság speciális védelmi hi-
vatalának osztályvezetője tá-
jékoztatott.

– A fűtéspótlékra az igényléseket
október 15-étől október 31-éig ik-
tatjuk a szociális igazgatóság Dózsa
György utca 9. szám alatti hivatalá-
nak 8-as termében naponta 10-12 óra
között, kedden és csütörtökön dél-
után is, 14 és 16 óra között. A fűtés-
pótlékot a téli időszakra, öt hónapra
folyósítjuk kis jövedelműek szá-
mára, amit a szolgáltatók levonnak a
számlából. Ha valaki adott határ-
időre nem nyújthatja be az igénylé-
sét, egyhavi támogatást elveszít.

– Kik igényelhetnek fűtéspótlé-
kot? Mennyi a jövedelemhatár?

– A fűtéspótlékot általában nyug-
díjasok, illetve nagy családok
igénylik. Azok, akiknél az egy főre
eső havi jövedelem nem haladja
meg a 750 lejt. Jövedelemsávon-
ként a gázfűtés-támogatások ösz-
szege a következő: 155 lejig terjedő
jövedelem esetén 262 lej, 155 és
210 lej között 190 lej, 210 és 260 lej
között 150 lej, 260 és 310 lej között
120 lej, 310-355 lej között 90 lej,
355-425 lej között 70 lej, 425-480
lej között 45 lej, 480-540 lej között
35 lej, 540-750 lej között 20 lej. 

A villanyárammal fűtők számára
kissé eltérőek az összegek, a maxi-
mális támogatás 262 lej, míg a leg-
alacsonyabb 20 lej. A fával fűtők
jelentősen kisebb összegre jogosul-

tak. A maximális támogatás mind-
össze 54 lej azok számára, akik csa-
ládjában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg a 155 lejt. 

– Milyen iratok szükségesek a fű-
téspótlék igényléséhez?

– Kérvényt kell benyújtani,
amelyben az igénylő köteles ponto-
san megjelölni a család összetételét,
a családtagok jövedelmét, valamint
a más településeken birtokolt ingó
és ingatlan javakat. A kérvény és a
saját felelősségre írt nyilatkozat
mellé a következő igazoló iratokat
kell csatolni: az összes családtag
személyazonossági iratának máso-
latát – személyazonossági igazol-
vány, születési anyakönyvi kivonat
másolata –, továbbá minden jövede-
lemmel rendelkező családtag havi
nettó jövedelmét igazoló iratot, il-

letve a kérvény benyújtása előtti hó-
napban kiállított nyugdíjszelvényt
és más jogosultságokat – pótlékok,
juttatások, járulékok – bizonyító
igazolást. Szükséges még a köz-
pénzügyi igazgatóság által az
utolsó negyedévre megállapított
adóköteles jövedelem igazolása,
esetenként a más jövedelemforrá-
sokból származó jövedelmek iga-
zolása. A szociális osztály nem
fogad el olyan kérvényt, amelyben
semmilyen jövedelmet nem tüntet-
nek fel. 

A kérelmezőnek esetenként be
kell nyújtania a lakbérleti szerződés
másolatát, továbbá a nagykorú csa-
ládtagok hitelesített nyilatkozatára
van szükség, arról, hogy nem ren-
delkeznek jövedelemmel. Az irat-
csomóhoz csatolni kell a
tulajdonosi társulás igazolását,
amelyből kitűnik, hogy hány sze-
mély van bejelentve az adott lakás-
ban. Szükséges még a közpénzügyi
igazgatóság igazolása arról, hogy a
kérelmezőnek van-e adóköteles jö-
vedelme, például bankkamatok,
házbérek, javak értékesítése. Ese-
tenként szükséges a gépjármű törzs-
könyvének másolata, az utolsó
gázszámla vagy villanyszámla má-
solata, bankszámlakivonat, vagy
akik nem rendelkeznek bankszám-
lával, írásban nyilatkozniuk kell
erről. Továbbá igazolás szükséges
arról, hogy a kérelmező kifizette a
helyi adókat és illetékeket. (A ga-
rázs második ingatlantulajdonnak
számít!) Abban az esetben, ha
egyetemisták igénylik a fűtéspótlé-
kot, a fenti iratokat az állandó lak-
helyükre vonatkozóan nyújtják be
az itteni lakbérleti szerződés kísére-
tében. 

– Kik nem kapnak fűtéspótlékot? 
– Például azok a személyek,

akiknek a lakásukon kívül más
lakás rendeltetésű ingatlan is van a
tulajdonukban, azok, akiknek váro-
son nagyobb udvaruk, belterületük
van, mint 1000 négyzetméter (falun
a határérték 2000 négyzetméter).
Azok, akiknek 10 évesnél újabb
személyautójuk, motorkerékpárjuk
van, akiknek egynél több gépkocsi-
juk van, akiknek haszonjárműveik,
mezőgazdasági vagy faipari feldol-
gozógépeik vannak. Nem igényel-
het fűtéspótlékot az, akinek 3000
lejt meghaladó bankbetétje van, il-
letve azok, akik mezőgazdasági ter-
melésből, háziállatok
értékesítéséből évi 1000 euró, csa-
ládok esetében 2500 euró nyeresé-
get érnek el. 

– Mindent egybevetve, nagyon
sok igazolást kell beszerezni a fűtés-
pótlék igénylésére ahhoz képest,
hogy milyen kevés a támogatás ér-
téke. Lesz-e még, aki mindezt be-
szerzi, és támogatást igényel?

– Egyre kevesebben vannak. Az
első években, amikor még a nyári
színpadnál iktattuk a kérvényeket,
hosszú, tömött sorok kígyóztak az
udvaron, közel tízezer igénylő volt.
Akkor sokkal többen beilleszkedtek
a törvény által megszabott jövede-
lemsávokba, mint most. Tekintettel
arra, hogy a jövedelmek, nyugdíjak
nőttek, s a jogosultságot szavatoló
jövedelemhatárt alig emelték, keve-
sebben jogosultak a támogatásra.
Tavaly 537-en kértek fűtéspótlékot,
ebből 454-en gázfűtésre, 38-an vil-
lanyfűtésre és 45-en fafűtésre nyúj-
tottak be igénylést. 
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Mezey Sarolta

Szőcs Zsuzsánna Anna  Fotó: Nagy Tibor

– Az idő múlását nem kell min-
den esetben közellenségnek nézni,
hiszen a ráncok azt jelentik, hogy
nevettek, az ősz haj azt, hogy törőd-
tek, a sebek azt, hogy éltek. Minden
ráncnak, ősz hajszálnak megvan a
maga története – szólt az idősekhez
Kacsó Katinka, aki egy kis fához ha-
sonlította az életútjukat. – Ahogyan
egy kis fa is megvívta a maga har-
cait, merész csatáit a természetben,
úgy Önök is nehézségek közepette
felnevelték, majd útjukra bocsátot-
ták gyermekeiket, most pedig uno-
káik életét egyengetik türelemmel és
alázattal – hangzottak a szemekbe
könnyeket csalogató szavak. 

Az idősek nem idegenek, 
az idősek mi vagyunk...

– Az elöregedés századaként jel-
lemzik a századunkat, mind keve-
sebb gyermek születik, az öregek
száma pedig egyre nő. Az egyen-
súlynak ez a felborulása nagy kihí-
vást jelent a mai társadalom
számára – mutatott rá beszédében
Ludescher László, a Caritas ágazati
igazgatója. – A nyereségorientált
kultúra azon van, hogy teherként,
„kidobható nehezékként” láttassa
az időseket, olyan rétegként, amely
nemcsak nem termel semmit, de
még nyűgöt is jelent. Szomorú látni
az idősek félresöprését, ez bűn!
Persze nem merik ezt nyíltan ki-

mondani, a gyakorlatban viszont
eszerint cselekszenek... Egy idős-
otthonba tett látogatásakor XVI.
Benedek pápa a következőképpen
fogalmazott: egy társadalom, egy
civilizáció milyenségét az alapján
is le lehet mérni, hogy miként
bánik az idősekkel, milyen helyet
biztosít számukra a közéletben. És
ez így igaz, az egyes civilizációk
között az idősekre való odafigye-
lés tesz különbséget. Egy civilizá-
ció előrehalad, ha képes
megbecsülni az idősei bölcsessé-
gét, tudását... Az idősek olyan fér-
fiak és nők, apák és anyák, akik
előttünk járták ugyanazt az utat,
mint mi, ugyanúgy megvívták a

mindennapi küzdelmüket az em-
berhez méltó életért, mint mi.
Olyan férfiak és nők, akiktől sokat
kaptunk. Az idősek nem idegenek.
Az idősek mi vagyunk: előbb vagy
utóbb megöregszünk, még ha nem
is gondolunk rá – hangsúlyozta az
ágazati igazgató, aki Ferenc pápát
idézve hozzátette: ahol nem törőd-
nek az idősekkel, ott a fiataloknak
sincs jövője. – Kívánom, hogy
érezzék a megbecsülést, az odafi-
gyelést, hiszen ha Önök nem len-
nének, nekünk nem lenne sem
jelenünk, sem jövőnk – zárta be-
szédét Ludescher László. 
Az időskor a szeretet pazarlásának
az ideje

Balla Imre, a Keresztelő Szent
János-plébánia segédlelkésze
három szent példáját hozta el „aján-
dékba” az időseknek. Kalkuttai
Teréz Anya arcáról idősen is mindig
sugárzott az élet szeretete – mondta
–, és arra biztatta a teremben ülőket,
engedjék meg maguknak, hogy ör-
vendezzenek az élet apró örömei-
nek. – Az időskor a szeretet
pazarlásának az ideje, és nekünk, fi-
atalabbaknak, szükségünk van arra
a szeretetre, amit Önök adni tudnak
– fűzte hozzá a segédlelkész. 
Fogadott unoka vagy házikedvenc –
nagy segítség lehet

Az érintés jelentősége időskor-
ban – ezzel a címmel tartott igen ta-
nulságos és számos gyakorlati jó
tanáccsal fűszerezett előadást Köllő
Orsolya pszichológus, aki szerint a
szeretet legkifejezőbb eszköze, ha
megérintjük, megpusziljuk egy-
mást. Van, aki úgy fejezi ki a szere-
tetét, hogy szívességeket tesz a
mellette lévőknek, mások ajándé-
kokkal, de akadnak olyanok is, akik
elismerő szavakkal, dicséretekkel

jelzik, hogy fontos számukra valaki.
A pszichológus rámutatott, az érin-
tés iránti igényünk csecsemőko-
runktól végigkíséri az életünket,
kutatások bizonyítják, hogy erősebb
lesz az immunrendszere annak a
gyereknek, akit kisbabaként sokat
vettek ölbe, simogattak a szülei. Az
érintésnek ugyanis, amellett, hogy
erősíti az immunrendszert, fájda-
lomcsökkentő hatása van, illetve
segít távol tartani a depressziót, ja-
vítja az önértékelést, és javít az
alvás minőségén. Ezért időskorban
is fokozott figyelmet kell fordítani
az érintésre, ugyanis sajnos sok
nyugdíjas elveszíti a társát, a gye-
rekei, unokái távol élnek, tehát szű-
kül az a kör, amellyel rendszeresen
találkozik és testi kontaktusba ke-
rülhet az idős. Azonban a pszicho-
lógus szerint ezek pótlásaként
számos dolog van, amihez folya-
modhatnak az idősek, például aján-
lott eljárni masszázsra, vagy éppen
„örökbe fogadni” egy unokát, ha
nincs saját, vagy esetleg távol él. –
Ha van a környezetükben kisgyere-
kes család, ajánlják fel, hogy vi-
gyáznak a gyerekre, amíg az
anyuka elintéz egyet s mást, hiszen
a gyerek érintése is pozitív hatással
van ránk – hívta fel a figyelmet a
pszichológus. De ugyanolyan jóté-
kony hatása lehet egy házikedvenc,
egy kutyus, egy cica szeretgetésé-
nek. Köllő Orsolya hozzátette, a
Bibliában mintegy ötszáz alkalom-
mal jelenik meg az érintés szó, és
legtöbb esetben a gyógyítással van
összefüggésben. 

Az ünnepség zárómozzanataként
a nyárádszeredai Kis Bekecs nép-
táncegyüttes ifjú tehetségei színvo-
nalas előadásukkal örvendeztették
meg a közönséget. 

Idős emberek ünnepe

Marosvásárhelyen október 15-től lehet fűtéspótlékot igényelni
Egyre kevesebb a jogosult 

(Folytatás az 1. oldalról)



Nemrég kezdetét vette a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia új, 2019-
2020-as évada. Ünnepi évadról
beszélhetünk, a hetvenedikről,
amelynek októberi hónapja folyamán
ismét sor kerül Marosvásárhely egyik
legrégebbi és legnívósabb zenei
szemléjére, a Constantin Silvestri em-
léke előtt tisztelgő és az ő nevét vi-
selő 29. nemzetközi zenei fesztiválra. 

A csütörtökön kezdődő szemlével kapcso-
latosan kedd délelőtt tartott sajtótájékoztatót
a Kultúrpalota kistermében Vasile Cazan, a
filharmónia igazgatója, aki a fesztivál zenei
felhozatalát, a meghívott vendégelőadók lis-
táját, a soron következő koncertek programját
ismertette. Az Ortoprofil által támogatott,
Constantin Silvestri emlékére szervezett
zenei fesztivál kínálatát az alábbaikban olvas-
hatják.

Csütörtök, okt. 3., este 7 óra. 1. bérlet.
Rendkívüli fesztiválnyitó vokálszimfonikus
hangverseny a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Nicolae Moldoveanu karmester
(Svájc), közreműködik Eduard Kunz zongo-
raművész (Oroszország) és Szerekován János
tenor (Magyarország). Kísér a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia vegyes kara és
szimfonikus zenekara, karvezető Vasile
Cazan, karvezető-asszisztens Sikó Szidónia.
Műsoron: C. Silvestri – Erdélyi román népi
táncok, op. 4, L. van Beethoven – 3. c-moll
zongoraverseny, Kodály Z. – Psalmus Hun-
garicus.

Vasárnap, okt. 6., este 7 óra. Rendkívüli
zongoraest a Kultúrpalota nagytermében.
Közreműködik Eduard Kunz zongoraművész
(Oroszország). Műsoron: J. S. Bach – 8 pre-
lúdium és fúga a Das wohltemperierte Kla-
vier I. kötetéből (C-dúr, c-moll, D-dúr,
d-moll, B-dúr, b-moll, H-dúr, h-moll), 1. B-
dúr partita és 6. é-moll partita.

Kedd, okt. 8., este 7 óra. Kamarazeneest –
a Román Művészeti Intézet és a Román Ze-
neszerzők és Muzikológusok Szövetségének
támogatásával szervezett hangverseny. Kul-
túrpalota, kisterem. Fellép a Gaudeamus vo-
nósnégyes: Lucia Neagoe, I. hegedű, Raluca
Irimia, II. hegedű, Leona Varvarichi, mélyhe-
gedű, Ştefan Neagoe, gordonka. Műsoron:
Roman Vlad – Rezgések, Dan Dediu – 6. vo-
nósnégyes, „Axis”, Ulpiu Vlad – Kékvirág
hangzások, Adrian Pop – Pas de quatre, Ad-
rian Iorgulescu – 5. vonósnégyes.

Csütörtök, okt. 10., este 7 óra. 2. bérlet.
Rendkívüli vokálszimfonikus hangver-

seny a Kultúrpalota nagyter-
mében. Vezényel Fakhraddin
Kerimov karmester (Azer-
bajdzsán), közreműködik Jan
Bogdan gordonkaművész
(Szlovákia). Kísér a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmó-
nia vegyes kara és
szimfonikus zenekara, karve-
zető Vasile Cazan, karvezető-
asszisztens Sikó Szidónia.
Műsoron: Vasile Cazan – In
memoriam Silvestri, D. Sosz-
takovics – 1. Esz-dúr gordon-
kaverseny, E. Elgar –
Enigma-variációk.

Kedd, okt. 15., este 7 óra.
Rendkívüli évfordulós kamara-
zeneest a Tiberius vonósnégyes
megalakulásának 25. éve alkal-
mából a Kultúrpalota kistermé-
ben. Fellép a Tiberius
vonósnégyes: Molnár Tibor, I.
hegedű, Lokodi Károly, II. he-
gedű, Molnár József, brácsa,
Zágoni Előd, gordonka. Meghí-
vottak: Adrian Naidin, gor-
donka és Bartha Lajos,

mélyhegedű. Műsoron: W. A. Mozart – 3. G-
dúr vonósnégyes, KV 156 és J. Brahms – B-
dúr vonóshatos, op.18.

Csütörtök, okt. 17., este 7 óra. 3. bérlet.
Rendkívüli szimfonikus hangverseny Fátyol
Rudolf emlékére. Kultúrpalota, nagyterem.
Vezényel Cser Ádám karmester (Magyaror-
szág), közreműködik Vlad Răceu hegedűmű-
vész. Műsoron: A. Vivaldi – Az évszakok, F.
Schubert – 8. h-moll „befejezetlen” szimfó-
nia.

Kedd, okt. 22., este 7 óra. Kamarazeneest
Chopin-ábránd címmel a Kultúrpalota kis-
termében. Közreműködik Sînziana Mircea

(zongora), Raisa Mihai (gitár) és Amalia
Lazariuc (ének). Műsoron F. Chopin ere-
deti művei, illetve átiratok zongorára és gi-
tárra.

Szerda, okt. 23., este 7 óra. 4. bérlet.
Rendkívüli vokálszimfonikus hangverseny
Szalman Lóránt emlékére, a mester szüle-
tésének 90. évfordulója alkalmából. Kultúr-
palota, nagyterem. Vezényel Gheorghe
Costin karmester, közreműködik ifj. Csíky
Boldizsár zongoraművész, Borsos Edith
szoprán, Laura Essig alt, Szabó Levente
tenor és Balla Sándor basszus. Kísér a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara, karvezető
Vasile Cazan, karvezető-asszisztens Sikó
Szidónia. Műsoron: S. Rachmaninov – 2. c-
moll zongoraverseny és J. Haydn – Nelson-
mise.

Kedd, okt. 29., este 7 óra. Négykezes zon-
goraest a Kultúrpalota nagytermében. Fellép-
nek Corina Răducanu és Eugen Dumitrescu
zongoraművészek. Műsoron: C. Silvestri –
Erdélyi román népi táncok, op. 4, Leon Klep-
per – Dal és tánc, Ligeti György összes négy-
kezes zongoraműve (Induló, Többszólamú
etűd, Három lakodalmi tánc, Szonatina, Al-
legro), G. Enescu – Zongoraszvit négy kézre
és G. Enescu/Marius Sireteanu – 1. Á-dúr
román rapszódia.

A rendkívüli fesztiválzáró hangversenyre
október 31-én, csütörtökön kerül sor a Kul-
túrpalota nagytermében. Az este 7 órakor
kezdődő koncertre az 5-ös számú bérlet ér-
vényes, a hangversenyen a filharmónia 70.
és a fesztivált támogató Ortoprofil cég
megalakulásának 25. évét ünneplik. Vezé-
nyel Cristian Mandeal karmester, közremű-
ködik Alexei Nabioulin zongoraművész
(Oroszország). Műsoron: J. Brahms – 2. B-
dúr zongoraverseny és 2. D-dúr szimfónia.
(Knb.)

Gálfi Piroska élete erős, százkarú
gyökér. Különös szenvedéllyel
kapaszkodik a régvolt és jövendő

időkbe, közben teljes pompájában szívja ma-
gába a jelent. Távoli vidékeket húz magához,
és amit egyszer megérintett, színnel és zené-
vel átitatott otthona részévé teszi. 

– Kacagós típus vagyok – jegyzi meg ma-
gáról a hetvenes évei végéhez közeledő asz-
szony, miközben tágas udvaráról a
barátságos belső terek felé vesszük az irányt.
Mielőtt belépnénk, márványkő vonja magára
a tekintetem. „Arany az ember, de vissza-
húzza a sár. Andor, 2004” – olvasom ma-
gamban a kőbe vésett szavakat. Vendéglátóm
figyel, és azonnal magyaráz: néhai férje
mondását őrzi a bejárat közelében, őszi vi-
rágok között sütkérező márvány. A családi
fotókkal és festményekkel körbevett szobába
múlt századból maradt, lágy dallamok vezet-
nek. A helyiség végében, az ablaktól pár lé-
pésnyire terített asztal várakozik, a másik
oldalon, az ajtó mellett nyitott könyvek. Pi-
roska A bölcsek újabb ajándéka címűt mu-
tatja elsőnek, abból szokott a
hétköznapokhoz erőt meríteni. 

– Balzacot és a moldovaiak világát meg-
örökítő Panait Istratit is nagyon szeretem,
meg aztán ott van Zola, ő is annyira olvas-
tatja magát. Tudja, Ildikó, öregek vagyunk
már, és örülünk a szépnek – mondja szinte
mentegetőzve, kortársai nevében is, aztán
Horthy Miklós felesége, Lila mama versso-
rait teszi elém.

– Vannak sugárzó emberek, és ő idős
korában is az maradt – érkezik az újabb
magyarázat. Pár percre az íróasztal mellé
telepedünk. Piroska hihetetlen frissesség-
gel fog bele egy történetbe, amelyhez még

beszélgetésünk előtt vidám csattanót
ígért.

– Valamikor nem voltunk szegények, de
aztán az állam elvette a földjeinket. A mos-
tani Hidegvölgy mellett volt 2 hektár 70 ár
területünk, azóta sem kaptuk vissza. Gyerek
voltam még, amikor
édesanyám legyengült,
megöregedett, de bete-
gen, görnyedt háttal is
gondoskodott arról,
hogy mindig legyen kenyér az asztalon.
Mivel kevés volt a nyugdíja, az állam kiutalt
neki a rókatelepen 15 ár kertföldet, ahol
zöldséget termelhetett. Egy ősszel sok sütő-
tökje lett, ezért elhatározta, hogy pénzzé
teszi. De nem bírta sokáig cipelni az árut, így
útban a piac fele megszólított egy fiatalem-
bert. „Nem vinné el száz métert a tökeimet?”
– kérdezte a férfitól, aki azt válaszolta, viszi
szívesen, ha kap 25 lejt a fuvarért. „Na,
akkor menjen csak tovább egyenesen előre,
mert az egész tököm nem ér annyit” – vetett
véget az alkunak anyám. Ilyen asszony volt
ő, a nehézségben is megőrizte a humorát.
Engem és a testvéremet becsületre, munkára
nevelt. Megmutatta, hogy a semmiből is ki
lehet teremteni a betevőt, soha nem nélkü-
löztünk, és nem is tartoztunk senkinek.

A következő pillanatban lányos lendülettel
szökken a mesélő egy nagyot az időben. A
másik szobában a mozdulatlan faliórába
költöztetett arcképek századában járunk, Pi-
roska apai nagyanyjánál, aki Rhédey Clau-
diánál volt egykor nevelőnő. A grófi család
műkincsekkel ajándékozta meg távozásakor

a fiatalasszonyt, és bár a festményeken kifo-
gott az idő, néhány keret funkciót váltva most
is vendéglátóm otthonában rejtőzik. Az idős
asszony önfeledten merítkezik meg a múlt-
ban, édesapja felmenői, a nemeslevéllel és
címerrel rendelkező Kenedichek történeté-

ben. Látogatásom első
helyszínére visszatérve
vaskos kötetet nyit fel
előttem, nyugdíjas éve-
inek egyik legféltettebb

kincsét.
– Harmincöt évet dolgoztam asszisztens-

nőként, és amikor az egészségügyben az első
leépítés bekövetkezett, a nyugdíjazáshoz
szükséges szolgálati idővel rendelkezőknek
kellett először távozni. Én sem úsztam meg,
nagy bánatomra a szakmám csúcsán nyug-
díjaztak, amikor még pedagóusi munkát is
végeztem, és tudományos dolgozatok meg-
írásában is közreműködtem. Kezdenem kel-
lett valamit a hirtelen rám szakadt
szabadsággal. Tudtam, hogy apám részéről
élnek még rokonok Magyarországon, így
gondoltam egy merészet, és kimentem Buda-
pestre a felmenők után kutatni. Apám jegy-
zetfüzetében több nevet és lakcímet is
találtam, azokat próbáltam a magyar fővá-
rosban a telefonkönyvből kikeresni. Találtak
az adatok, és én mindenkinek levelet küld-
tem. Egyetlen válasz érkezett a határ szélé-
ről. A későbbiekben a többi rokonról is
sikerült tájékozódnom. Megtudtam, hogy va-
lamennyiük családjában súlyos egészségi
problémák voltak, ezért nem reagáltak a le-
veleimre. Egy rendkívül művelt közgazdász

hölggyel, Kenedich Ágnessel kezdtünk íro-
gatni egymásnak, ő az Országos Levéltárba
is rendszeresen bejárt, így elsősorban neki
köszönhetem, hogy a családtörténet végül
megszületett. 

– Postai vagy elektronikus levelezést foly-
tattak? – kíváncsiskodtam közbe.

– Hagyományos postait. Nincs szükségem
internetre, úgy érzem, az nem rólam szól.
Számítógépezés helyett írnom, olvasnom,
kertészkednem kell.

A következő percekben újabb kéziratok ke-
rültek elő, kijegyzetelt és saját gondolatok,
vázlatos és részletes naplók német- és fran-
ciaországi, amerikai utakról.

– Jegyezze meg, ha utazni akar, az a leg-
fontosabb, hogy ápolja a baráti kapcsolato-
kat – emelte fel tekintetét füzeteiből
vendéglátóm, akit nyugdíjazása után a kül-
földre telepedett egykori munkatársak hívtak
gyakran magukhoz hosszabb-rövidebb időre.
Ezeken a kirándulásokon hátizsákosan gya-
logolta végig a múzeumokat, és minden kü-
lönösebb kiadás nélkül, a kulturális
intézmények nyílt napi programjai szerint
gyűjtötte be a soha el nem halványuló élmé-
nyeket. Közben három évig németnyelv-tan-
folyamra is járt, úton-útfélen, még a
kertjében lévő málnabokor mellett is gyako-
rolt.

Látogatásom végén egy verskötetbe, Pus-
kás Attila Kék madár című művébe lapozott
bele.

– Beszélhettem volna nehézségekről, be-
tegségről, de jót tennék én azzal bármelyi-
künknek is? – tette fel a kérdést, miközben
szedelőzködtem. – Abba kell kapaszkodni,
ami szép, ami kiszabadítja az embert a hét-
köznapi szürkeségből.
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A derű ösvényein

Vasile Cazan Fotó: Nagy Tibor

Holnap kezdődik a XXIX. Constantin Silvestri nemzetközi zenei fesztivál 



Szeptember 30-án lezárult a
nehéz munkakörülmények
között dolgozó személyek
nyugdíjának az átszámítása,
az összesen 81.000 nyugdíjas
közül több mint 76.000 már
megkapta a különbözetet,
nyilatkozta Marius Budăi
munkaügyi miniszter vasár-
nap este a România TV műso-
rában – adja hírül az
Agerpres. 

„Szeptember 30-án lezárul a
nyugdíjak átszámítási folyamata.
Amikor a törvényt kezdeményez-
tük, és kiszámoltuk a költségvetést,
100.000 potenciális kedvezményet-
tel számoltunk, a valóságban jelen-
leg valamivel többen vannak mint
81.000, és közülük 76.000 már
megkapta a különbözetet 2018. ok-
tóber elsejétől számítva mostanig. A
következőkben a többi, erre jogo-

sult nyugdíjas is megkapja a pénzt”
– szögezte le a munkaügyi minisz-
ter.

Arra a kérdésre, hogy milyen ér-
tékű különbözetekről van szó, a mi-
niszter rámutatott, hogy volt olyan
eset, amikor ez az összeg 800 vagy
akár 1.000 lejre is rúgott.

A miniszer megemlítette, hogy a
kormány rendeletet készül elfo-
gadni, amely azoknak a nyugdíját
szabályozza, akik föld alatt dolgoz-
tak, de nem kapták meg a besorolást
a megfelelő munkakategóriába.
Budăi szerint 2.000-3.000 személy-
ről van szó. A miniszter szerint fő-
ként azoknak a nyugdíját számították
át, akik az 1-es munkakategóriában
vagy a speciális kategóriában dolgoz-
tak, és nyugdíjba vonulásukkor nem
kapták meg a megfelelő pontszámot
a jövedelem értékének kiszámításá-
hoz. (Agerpres)

Több mint 76.000-en kapták
meg az átszámított nyugdíj

utáni különbözetet

Felavatták a BRUA-projekt
zsuppai gáznyomás-
szabályozó állomását

A román gázvezeték-hálózatot kezelő Transgaz vállalat átadta hétfőn
a Krassó-Szörény megyei Zsuppán (Jupa) a Bulgárián, Románián, Ma-
gyarországon és Ausztrián áthaladó, úgynevezett BRUA-gázvezeték első
romániai gáznyomás-szabályozó állomását.

A projekt kétirányú szállítási kapacitást biztosít: 1,5 milliárd köbmétert
évente Bulgária, és 4,4 milliárd köbmétert évente Magyarország viszony-
latában.

A zsuppai állomás kivitelezési szerződésének értéke karbantartás nélkül
103,56 millió lej, a Zsuppára telepített két kompressziós egység értéke
12,6 millió euró.

A BRUA-projekt első szakaszában a dél-romániai Podişortól a bánsági
Temesrékásig 479 kilométer vezetéket fektetnek le, amelyet összesen
három gáznyomás-szabályozó állomás szolgál ki. (Agerpres)

A wifi lesz a jövő internete 2022-ben
Húsz éve jelent meg a vezeték

nélküli a hálózat, a wifi, amely
napjaink egyik leggyorsabban fej-
lődő hálózati technológiája. A
Cisco előrejelzése szerint 2022-re
a wifi lesz a legfőbb internetes
kapcsolódási pont, az internetes
forgalom 59 százaléka wifihálóza-
tokon keresztül zajlik majd.

A Cisco Magyarország MTI-nek
küldött hétfői közleménye szerint
az elmúlt két évtizedben a vezeték
nélküli hálózatok újabb és újabb
generációi jelentek meg. Még
1999-ben fél tucat technológiai cég
létrehozta a Wireless Ethernet
Compatibility Alliance (WECA)
szervezetet. Ugyanazon évben,
szeptember 30-án kereskedelmi
forgalomba kerültek az első eszkö-
zök, amelyek a 802.11b vezeték
nélküli LAN szabvány alapján mű-
ködtek. Ezzel kezdetét vette a ve-

zeték nélküli hálózatok, más néven
a wifi korszaka.

Dalos Ottó, a Cisco Magyaror-
szág ügyvezetője a közleményben
kiemelte: napjaink egyik leggyor-
sabban fejlődő hálózati technológi-
ája a wifi. Olyan helyeken is
biztosítja az internetelérést, ahol
erre korábban nem volt lehetőség.
A wifihálózatok új szintre emelték
a mobilitást, és mindennapjaink ré-
szévé váltak.

Az idén a wifi 6 új korszakot
nyit: az új generációs wifi 6 már
másodpercenként 5 gigabit (Gbps)
sebességet biztosít. Az új szabvány
az 5G-vel azonos technológiai ala-
pokra épül, de a két technológia
nem kizárja, hanem kiegészíti egy-
mást. A wifi 6 előnyei közé tarto-
zik, hogy kevésbé meríti le a
kapcsolódó eszközök akkumuláto-
rait, és összességében sokkal ki-

számíthatóbb felhasználói élményt
nyújt.

A közlemény szerint 2018-ban
már több mint 13 milliárd wifi esz-
köz volt használatban, vagyis vi-
lágszerte mindenkire közel 2 wifi
eszköz jut.

A wifi hotspotok, vagyis a nyil-
vános, vezeték nélküli internet-
hozzáférési pontok száma
2011-ben egymillió volt. A Cisco
becslései szerint 2021-re a hotspo-
tok száma világszerte meghaladja
majd az 500 milliót, ami a 10 évvel
ezelőtti érték 500-szorosa. 2022-
ben még magasabb lesz az átlagse-
besség: előrejelzések szerint
2022-ben az átlagos wifikapcsolat
sebessége eléri a másodpercen-
kénti 54,2 megabitet (Mbps), 
vagyis több mint duplájára növek-
szik a 2017-es 24,4 Mbps-hoz mér-
ten. (MTI)

Hétéves mélyponton az euróövezet 
feldolgozóiparának teljesítménye

300 ezer kérvényt 
dolgoztak fel

Hét éve a leggyengébben tel-
jesített az idén szeptember-
ben az euróövezeti
feldolgozóipar a londoni IHS
Markit gazdaságkutató inté-
zet beszerzésimenedzser-in-
dexének alakulása alapján.

Szeptemberben az előzetes 45,6
pontnál kissé jobbnak, 45,7 pont-
nak, de ezzel együtt is 2012 októ-
bere óta a legalacsonyabbnak
bizonyult az euróövezet feldolgo-
zóipari beszerzésimenedzser-inde-
xének (BMI) végleges értéke az
IHS Markit felmérésében.

A feldolgozóipari BMI szeptem-
beri értéke a nyolcadik egymást
követő hónapban tartózkodik a tel-
jesítmény növekedését a csökke-
néstől elválasztó 50 pontos határ
alatt.

Az euróövezeti feldolgozóipar
teljesítményének romlásához 2012
októbere óta elsősorban az új meg-
rendelések legnagyobb mértékű
visszaesése járult hozzá.

A teljesítménycsökkenés orszá-
gonkénti bontásban elsősorban a
legnagyobb európai nemzetgazda-

ság, a német, romló üzleti kondí-
cióinak tulajdonítható. A német
feldolgozóipari BMI értéke 2009
júniusa, azaz 123 hónapja a legala-
csonyabb értéket érte el, 41,7 pon-
tot. Németországban az új
megrendelések a 2009. áprilisi
szintre estek vissza.

A növekedési küszöb alatt telje-
sített szeptemberben Írország is
48,7 ponttal, Olaszország 47,8
ponttal, Spanyolország 47,7 pont-
tal, Ausztria 45,1 ponttal. A feldol-
gozóipari teljesítmény növekedését
jelzi viszont Görögország BMI
53,6 pontja, Hollandia 51,6 pontja
és szerényebb mértékben Francia-
ország 50,1 pontja is.

„Az európai feldolgozóipar ál-
lapota szeptemberben csak to-
vább romlott, a vizsgált
adatokban közel hét éve a legna-
gyobb mértékű gyengülés követ-
kezett be, ami semmi jót nem
vetít előre a negyedik negyedévre
vonatkozóan” – foglalta össze a
felmérés eredményét Chris Willi-
amson, az IHS Markit vezető
közgazdásza.

Rámutatott: a felmérésben ka-
pott adatok alapján a feldolgozó-
ipar termelési értékének
egyszázalékos negyedéves csökke-
nését lehet feltételezni, ami erősen
fékező hatással lesz a harmadik ne-
gyedévi GDP-növekedésre. A
megrendelések beérkezése alapján
pedig a helyzet további romlására
lehet számítani. Mindemellett a ke-
reskedelmi ellentétek éleződése, a
világgazdasági növekedés borús
kilátásai, geopolitikai kockázatok
és a „kemény Brexit” lehetősége
miatt az üzleti hangulat is hétéves
mélypontra esett a feldolgozóipari
vállalatok körében.

Az új munkahelyek létesítésé-
nek üteme is lassulni kezdett,
2013 eleje óta a legnagyobb mér-
tékben. Ami nemcsak arra utal,
hogy a feldolgozóipar szűkös
időkre készül, hanem a foglalkoz-
tatás romlásán keresztül baljós ár-
nyat vetít előre a lakossági
kereslet és a szolgáltatóipari telje-
sítmény alakulására is – fejtette ki
az IHS Markit vezető közgazdá-
sza. (MTI)

Londoni elemzők: Közép-Európa is 
megérezheti a rendezetlen Brexitet

Londoni pénzügyi elemzők
szerint az euróövezetben és
emiatt a közép-európai EU-
térségben is viszonylag mér-
sékelt, de mérhető gazda-
sági veszteségeket okozna a
brit EU-tagság megállapodás
nélküli megszűnése.

A Morgan Stanley globális
pénzügyi szolgáltató csoport lon-
doni befektetési részlege által ösz-
szeállított, hétfőn bemutatott 58
oldalas átfogó modellszámítási ta-
nulmány szerint a rendezetlen Bre-
xit a valutaunió hazai össztermékét
(GDP) a realizált hozzáadottérték-
tartalomra gyakorolt negatív hatás
révén 0,42 százalékkal, a közép- és
kelet-európai EU-gazdaságok
GDP-értékét átlagosan 0,47 száza-
lékkal csökkentheti a következő
egy évben ahhoz a szinthez képest,
amelyet e két régió Brexit nélkül
ebben az időtávlatban elérhetne.

A ház szerint a megállapodásos
brit kilépés sem járna gazdasági
veszteségek nélkül.

A Morgan Stanley e forgató-
könyve azzal számol, hogy rende-
zett Brexit esetén az euróövezet
GDP-értéke 0,2 százalékkal, a
közép- és kelet-európai EU-gazda-
ságok hazai összterméke átlagosan
0,22 százalékkal lenne alacso-
nyabb egy év múlva, mint Brexit
nélkül.

A cég számításai szerint –
amelyek az összes átgyűrűző ha-
tást figyelembe veszik – a megál-
lapodás nélküli Brexitre az
EU-gazdaságok közül Írország
lenne a legérzékenyebb, 1,43 szá-
zalékos, éves távlatra kivetített
potenciális GDP-veszte-
séggel.

A Morgan Stanley Hollandiá-
ban 0,66 százalékos, Csehország-
ban 0,61 százalékos, Lengyelor-
szágban és Németországban
egyaránt 0,50 százalékos, Ma-
gyarországon ennél néhány 
tized százalékponttal kisebb 
GDP-veszteséggel számol rende-
zetlen brit kilépés esetére egy év
alatt.

A ház londoni elemzői szerint
nem meglepő, hogy több közép- és
kelet-európai EU-gazdaságot Né-
metországhoz hasonló gazdasági
veszteségek érnének, tekintettel
arra, hogy ezek nagyon nyitott
gazdaságok, és jelentős mértékben
integrálódtak az európai feldolgo-
zóipari beszállítói láncolatokba.

Magyarország, Lengyelország
és Csehország esetében a megálla-
podás nélküli Brexitből eredő át-
húzódó hatások fő transzmissziós
csatornája e nemzetközi beszállítói
hálózatrendszer – hangsúlyozzák
hétfői tanulmányukban a Morgan
Stanley szakértői.

Más nagy londoni házak is fel-
hívták már a figyelmet arra, hogy
a közép- és kelet-európai EU-gaz-
daságok megéreznék a rendezetlen
brit kilépés átgyűrűző hatásait.

Az egyik legnagyobb londoni
központú globális pénzügyi-gaz-
dasági elemzőház, a Capital Eco-
nomics erről összeállított
legutóbbi tanulmányában közölte:
számításai szerint Magyarország,
Szlovákia és Csehország hazai
összterméke megállapodás nélküli
Brexit esetén a 2019-2020-as idő-
szakban átlagosan 0,3-0,5 száza-
lékponttal lassabban növekedne
annál az ütemnél, amelyet ezek a
gazdaságok rendezett brit kilépés
esetén ugyanebben az időtávlatban
elérhetnének.

A ház szerint a szabályozatlan
Brexit negatív növekedési hatása-
inak egyik átszűrődési csatornája a
kereskedelem lenne, a brit piacra
irányuló közvetlen export ugyanis
az országcsoport éves GDP-érté-
kének átlagosan 4 százalékával
egyenlő.

A Capital Economics is hangsú-
lyozta emellett a jelentős közvetett
kereskedelmi hatások kockázatát,
szintén azzal az érvvel, hogy Ma-
gyarország, Csehország és Szlová-
kia feldolgozószektorai mélyen
integrálódtak az euróövezeti be-
szállítói láncolatokba. (MTI)

Szerkesztette: Benedek István
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A várható 900 ezer közül
mintegy 300 ezer, területa-
lapú támogatási előlegre vo-
natkozó kérvényt már
feldolgoztak – jelentette be
hétfőn este a közszolgálati
televízió műsorában Petre
Daea mezőgazdasági minisz-
ter.

A tárcavezető megerősítette: ok-
tóber 16-án éjfél után megkezdik az
előleg kiutalását, és november 1-
jéig a gazdák 80 százaléka hozzájut
a pénzhez, év végéig pedig min-
denki megkapja a neki járó össze-
get.

A Mezőgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség (APIA)

adatai szerint május 15-éig össze-
sen 846.600 mezőgazdász nyúj-
tott be kérvényt területalapú
támogatásra, összesen 9,7 millió
hektárra.

A miniszter emlékeztetett: az
Európai Unióhoz való csatlakozás-
kor Romániában hárommillió
tonna búza termett, ezzel szemben
az utolsó három esztendő mindeni-
kében a hozam meghaladta a tíz-
millió tonnát.

Petre Daea, hogy bebizonyítsa,
jó visszhangja van a Válaszd a bir-
kát! programnak, az élő adásban
felhívott telefonon egy gazdát, aki
megerősítette: nagyszerűen műkö-
dik a program. (Agerpres)
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Minden különösebb gond nél-
kül, de nem várt nagyságú tu-
ristatömeg részvétele mellett
zajlott le a vármezői hőlég-
ballon-parádé idei, tizenne-
gyedik kiadása. Az előző
napok kedvezőtlen időjárása
után gyönyörű őszidő volt a
hétvégén, ez pedig örömöt is
szerzett, de bosszúságot is
okozott.

Marosvásárhely irányából már
Nyárádremete felső kijáratánál fel-
gyűltek a járművek, innen kezdve
csupán lépésben lehetett araszolni
kilométereken át, pedig a megyei
útról letérve mindenki igyekezett
parkolóhelyet keresni, még a falutól
messzebb eső üres helyeken is. Vár-
mezőben is több helyen hatalmas
belterületeket nyitottak meg a hét-
végére, mindenikre több száz autó
tért be, de magánszemélyek is meg-
nyitották a csűrkaput, hogy tágas
kertjükbe néhány órára betérhessen
néhány autó, ezzel is enyhítve az

eddig sosem tapasztalt méretű for-
galmi dugót, ami a vármezői utat
jellemezte a hét végén.

Akinek végre sikerült biztonsá-
gos helyen hagynia a járművét, az az
útszéleken, sáncmartokon evickél-
hetett a fesztivál helyszínére. Mivel
a hétvégére kedvezőre fordult az
időjárás, kora reggel és kora este is
felszálltak a fesztivál fő vonzerejét
jelentő léggömbök, de a napi két re-
pülési időszak között sem ürült ki a
tér, hiszen állandó programként vol-
tak sikló- és motoros repülések,
szombaton délután az öreg autók ka-
ravánja érkezett, vasárnap délelőtt
pedig tűzoltó-találkozónak adott he-
lyet a rendezvény, ahol Nyárádre-
mete, Nyárádszereda, Ákosfalva,
Csíkfalva, Kibéd, Erdőszentgyörgy,
Szováta, Mezőcsávás és az anyaor-
szági Mártély csapatai vonultak fel,
majd tartottak látványos bemutatót.
Sokan látogatták meg a vásárt, ahol
a kézműves termékektől a bóvliig
minden volt, mézet, levendulát,
édességet, népviseleti darabokat is
lehetett vásárolni, kerékpárt és te-
repjárókat bérelni. A gyerekeknek
ugrálók, kézműves- és arcfestő mű-
helyek szereztek örömet, viszont
annál nagyobb volt az elégedetlen-
ségük, ha palacsintáért, lángosért,
kürtőskalácsért kellett kígyózó soro-
kat kiállni. Ezt enyhítette a játék és
a színpadon bemutatott gyerek-

koncertek, valamint az a számtalan
játéksárkány, amelyet szélnek
ereszthettek a téren, majd szaladgál-
hattak a rakoncátlankodó műanyag
tárgyak után. A felnőttek a laci-
konyhák környékét is ellepték, de
egy-egy koncert erejéig a színpad
elé is beálltak, és sokan voltak kíván-
csiak a négyszeres országos bajnok
sepsiszentgyörgyi Orbán Gabi ke-
rékpáros akrobatamutatványaira is.

A hétvége viszont a hőlégballo-
nokról szólt, így természetes, hogy
a legapróbb gyerektől a legidősebb
látogatóig mindenki ezek megjele-
nését várta, és pillanatok alatt hatal-
mas tömeg gyűlt össze egy-egy autó
körül, és nagy érdeklődéssel követ-
ték, hogyan szerelik össze a kosara-
kat a hajtómotorral és hogyan fújják
fel a lángnyelvek kísérte forró leve-
gővel a több autóhoz kikötött, hatal-
mas vászonzsákokat, míg azok
„talpra” nem állnak. Ezután igyekez-
tek beszállni – már akinek sikerült
jegyet szereznie. A szabad repülés
során távolabbra is lehetett utazni,

míg a függesztett repüléskor csupán
30 méter magasságig emelt fel a
kosár 3-4 személyt. A többieknek a
csodálkozás, a nem mindennapi lát-
vány adatott meg. Mégis ezrek láto-
gattak ki a hét végén Vármezőbe.
Tévhitek és kötelékek

Az időjárás és a feltételek kedve-
zőek voltak, nyugtázta kérdésünkre
egy kiskunhalasi repülőcsapat tagja,
de ugyanezt mondta el a házigazdá-
nak számító Nyárád Ballon Sky
Team községbeli csapat egyik tagja
is. Adrian Gherman kiemelte: az
előző napokon esett az eső, de pén-
tek hajnalra elállt, pontosan akkor,
amikor a léggömböket ki kellett cso-
magolni, így fel lehetett szállni, bár
a széljárás nem minden alkalommal
volt megfelelő, mert a völgyből a
hegyek felé fújt, ezért voltak csapa-
tok, amelyek a földön maradtak, de
a legtöbben Nyárádremete alsó ré-
széről indultak szabad repülésre. Így
a Vármezőbe érkezők többnyire csak
függesztett repülést élvezhettek.
Minden különösebb incidens nélkül
zajlott le – tette hozzá a hat éve mű-
ködő helyi csapat egyik pilótájaként
is tevékenykedő szervező. Az sem
igaz, hogy léggömbök eltévedhetnek
repülés közben, de van eset, amikor
a külföldi, a tájat nem ismerő csapa-
tok földet érnek, és nyelvismeret
vagy telefonjel hiányában nem tud-
nak kellőképpen kommunikálni, így

nehezebb azonosítani, hogy hová kell
értük menni. Ilyenkor beülnek az ét-
terembe vagy kocsmába, és megvár-
ják, amíg a szállítóautó megérkezik.
Az is megtörténik, hogy olyan he-
lyen érnek földet, ahol nehezebben
vagy csak váltott terepjáróval lehet
őket megközelíteni, ezért visszaszál-
lításuk hosszasabb – próbálta a tév-
hiteket is eloszlatni a gyakorlott
repülős, miközben éppen egy kosár
rögzítésén dolgozott. Egy másik ko-
sárnál segédkező fiatalemberről ki-
derült: egy hajdúszoboszlói csapat
tagjaként jött Vármezőbe, de ő
maga vajdasági. Tíz éve került be a
hőlégballonos közösségbe, hiszen
náluk is van hasonló fesztivál. Örült,
hogy négy év elteltével ismét a Nyá-
rádmentére jöhetett, és reméli, a kö-
vetkező évben is itt lehet. Nemcsak
a repülés élménye hozza el ide,
hanem a baráti kötelékek is: szeretnek
itt lenni, visszahúzza őket a szívük, jól
érzik magukat, és hasonlóképpen
éreznek a Vajdaságba utazó itteni
repülősök is – árulta el lapunknak a
zentai Sándor Attila.
Az eddigi legnagyobb tömeg

Az idei fesztivált két szempont-
ból nevezte sikeresnek Lőrincz 
Miklós főszervező: egyik, hogy mind
a hat betervezett alkalommal sikerült
repülniük a léggömböknek: tizenöt
színes, öblös légi járművel érkeztek
csehek, moldávok, oroszok, magya-

rok és hazaiak. A másik az idei turis-
taszám: egyesek úgy saccolták, hogy
már szombaton elérte ez a szám a
húszezret, de ő valamivel keve-
sebbre teszi, úgy véli, hogy a három
nap alatt a látogatók száma elérte a
harmincezret, ami a fesztivál tizen-
négy éves időszakában a csúcsot is
jelenti. Az eddigi tapasztalatok szerint
vasárnap volt a legtöbb vendég, idén
azonban szombaton állt be a csúcs,
olyan pillanat is volt, amikor másfél
óra alatt lehetett a faluból kijutni a
megyei útra. Mivel a széljárás nem
volt a legkedvezőbb, a léggömböket
ki kellett vinni a völgyből, hogy fel-
szállhassanak, probléma volt az
áramellátással is, de megoldották, így
minden a programnak megfelelően
zajlott. A legnagyobb kérdést szá-
mukra azonban a forgalom jelenti: a
vármezői út nagyon keskeny egy ek-
kora tömeg számára. Eddig is nehézkes
volt a közlekedés a fesztiválok idején,
de most egyszerűen bedugult – magya-
rázta a főszervező, aki tudatában van
annak, hogy nem tudtak minden téren
a legjobban teljesíteni, és hogy a jövő-
ben egyes kérdéseken még dolgoz-
niuk kell: „fel kell készülnünk, ha
ekkora tömegeket mozgatunk meg”.
A szervezést hatfős stáb irányította,
ehhez csatlakozott számos önkéntes
és barát, hogy kézben tarthassák a
fesztivál levezetését – árulta el la-
punknak Lőrincz Miklós.

Gligor Róbert László

Nem mindennapi élmény a felszálló színes hőléggömbök látványa  Fotó: Gligor Róbert László

Minden eddigi látogatószám megdőlt
Harmincezren az idei 

hőlégballon-fesztiválon

Nemcsak léggömbök, hanem kis és nagy sárkányrepülők is szálltak a levegőben 



Erdélyi szülőként is igényel-
hetők a magyar kormány
családi támogatásai. Az erdé-
lyi magyar gyermekek szá-
mára a magyar kormány
támogatásai a Köldökzsinór
programon keresztül kérvé-
nyezhetők. Az anyasági tá-
mogatás és a babakötvény az
Eurotrans Alapítvány segítsé-
gével is igényelhető – hang-
súlyozta megkeresésünkre
Balázs-Lészai Orsolya, az alapít-
vány igazgatója.

Az anyasági támogatás kereté-
ben gyermekenként egyszeri
64.125 forint (jelenlegi árfolyam
szerint 910 lej), ikertestvérek ese-
tén gyermekenként 85.500 forint
(jelenlegi árfolyam szerint 1215
lej) támogatás igényelhető. A ké-
relmet a gyermek születését követő
hat hónapon belül lehet benyújtani
– fejtette ki. Minden, Románia te-
rületén élő, magyar állampolgár-
sággal rendelkező gyermek
édesanyja kérheti az anyasági tá-
mogatást. Mindkét szülő jelenléte
szükséges a gyermek magyaror-
szági anyakönyvezésénél, de a tá-
mogatást az anya egyedül is
igényelheti – mondta Balázs-Lé-
szai Orsolya.

A babakötvény keretén belül a
Magyar Államkincstár számlát nyit
a gyermek részére, amelyre 42.500
forintot helyez el – részletezte az
Eurotrans Alapítvány igazgatója.
Ez évente kamatozik, így a megta-
karítással majd a 18. évét betöltött
gyermek rendelkezhet. A babaköt-
vényt a 2017. június 30-a után szü-
letett gyermekekre igényelheti a

szülő vagy a gyermek törvényes
képviselője. Értelemszerűen a hat
hónaposnál idősebb gyerekek szá-
mára is lehet igényelni ezt a támo-
gatást. A támogatási adatlap
mellett szükséges a gyermek ma-
gyar anyakönyvi kivonata és a ké-
relmező személyi igazolványa
vagy útlevele – hangsúlyozta. 

Fontos megjegyezni: ha a gyer-
mek még nem rendelkezik magyar
anyakönyvi kivonattal, akkor a tá-
mogatási kérelem leadásakor az
anyakönyvezési eljárás is elindul.
A dokumentáció előkészítésében
és a formanyomtatványok kitölté-
sében is segít az Eurotrans Alapít-
vány – hívta fel a figyelmet
Balázs-Lészai Orsolya. 

Az elmúlt időszakban az Euro-
trans Alapítvány munkatársai több
mint 1500 kérelmezőnek nyújtot-
tak széles körű segítséget annak ér-
dekében, hogy gördülékenyen

folyjon az ügyintézés. Az alapít-
vány célja, hogy ezek az informá-
ciók minél több szülőhöz
eljussanak, és ezek a lehetőségek
elérhetők legyenek számukra, hi-
szen gyermekeink jövője a legfon-
tosabb – hangsúlyozta az igazgató. 

Az alapítvány Erdély-szerte 34
irodában van jelen, és várják
azok jelentkezését is, akik igé-
nyelni szeretnék a magyar állam-
polgárságot. Az érdeklődők
bármilyen kérdéssel fordulhatnak
az Eurotranshoz, minden ügyin-
tézés ingyenes, a munkatársak se-
gítenek a támogatási kérelem
összeállításában, fénymásolatok
készítésében, és fordítást is biz-
tosítanak. 

A Köldökzsinór program és a
kérelmezési folyamat részleteit
megtalálják az Eurotrans Alapít-
vány honlapján (www.eurotrans-
alapitvany.ro), de az érdeklődők
feltehetik kérdéseiket telefonon
is (0364/410-097) – tette hozzá
az Eurotrans Alapítvány igazga-
tója.

Az érdekeltek Maros megyében
az alábbi helyszíneken érdeklőd-
hetnek személyesen: Marosvásár-
helyen: Dózsa György utca 9.
szám, első emelet, 40-es ajtó
(hétfő–péntek: 8–16 óra között).
Nyárádszeredában a Rózsák/Tran-
dafirilor utca 16. szám alatt,
(hétfő–péntek: 8–16 óra között),
Szászrégenben a Mihai Viteazul
utca 5. szám alatt (hétfő–péntek:
9–15 óra között), Dicsőszentmár-
tonban a Rózsák/Trandafirilor utca
16. szám (hétfő–péntek: 9–17 óra
között). (Pálosy Piroska)
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Fotó: Soós Orsolya

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Anyasági támogatás és babakötvény
Köldökzsinór program

Ellenőrző akcióban a helyi rendőrség
A tiszta városért 

a lakosságnak is tenni kell!

Ezzel a mottóval indított el-
lenőrző akciósorozatot a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat
az alárendeltségében tevé-
kenykedő helyi rendőrség
révén. Az utóbbi időben a me-
gyeszékhely övezeteiben 
állandó ellenőrzéseket tarta-
nak, és megpróbálják lefülelni
azokat, akik illegális szemét-
lerakókkal rondítják a város-
képet. 

Kevesebb mint húsz nap alatt
több olyan egyént azonosítottak,
akik háztartási szemetet, növényi
maradványokat vagy bontásból
származó hulladékot helyeztek el
törvénytelenül. 

A helyi rendőrség munkatársai
több mint tíz alkalommal 200–
2000 lej közötti bírságot róttak ki
a helyi tanács 2019. évi 200-as
számú határozatának 8. cikkelyére
hivatkozva. Szeptember 4-én a volt
Ady/Rovinari negyedben bírságol-

ták meg azt a személyt, aki a lakás-
felújítása során keletkező törmelé-
ket helyezte el illegálisan a
lakótelepen. Egy marosszentannai
lakost a Kövesdombon, az 1848. út
59. szám alatt értek tetten. Egy
másik polgárt a Mimozelor utcában
érték tetten, amint a zöldövezetre
halmozta a tömbház hőszigetelésé-
ből származó hulladékot. Egy ga-
laci illetőségű személy pedig a
Rămurele utcai 197-es lakótársulás
konténereibe dobta a háztartási hul-
ladékot, anélkül, hogy a lakótársu-
lás engedélyét kérte volna, és a sort
folytathatnánk.A helyi rendőrség
marosvásárhelyi vezetősége együtt-
működésre kéri a lakosságot annak
érdekében, hogy felszámolják, il-
letve elrettentsék az illegálisan sze-
metelőket, ezért az észlelt
rendellenességeket jelezzék a rend-
őrség diszpécserszolgálatán a
0265/250-760-as telefonszámon.
(szer)

Augusztusban Maros megyé-
ben több ingatlant értékesí-
tettek, mint tavaly, az
eladásokat Marosvásárhely
vezeti. A megyében eladott
külterületek száma a tavalyi-
hoz képest idén augusztus-
ban csökkent, az értékesített
belterületek száma pedig
nőtt. Országos viszonylatban
a tavalyi év hasonló időszaká-
hoz viszonyítva idén augusz-
tusban nőtt az eladott
ingatlanok száma.

Augusztusban Maros megyében
71-gyel több ingatlant értékesítet-
tek, mint júliusban, éspedig 1031-et
(telkek, lakások és nem lakás ren-
deltetésű helyiségek), és 138-cal
többet, mint a tavalyi év hasonló
időszakában, amikor 845 ingatlan
cserélt gazdát a megyében. A leg-
több ingatlant (402) augusztusban
Marosvásárhelyen adták el, utána
következik Szászrégen (90), Maros-
szentgyörgy (60), Marosszentkirály
(56), Segesvár (26).

Maros megyében augusztusban
256 jelzálog szerepelt telekköny-
vekben, 17-tel kevesebb, mint előző
hónapban, és 105-tel kevesebb,

mint a tavalyi év augusztusában. A
legtöbb lakásra kivetett jelzálog a
megyében Marosvásárhelyen volt
(117), ezt követte Dicsőszentmárton
(34), Mikefalva (24), Szászrégen
(20), Vámosgálfalva (14) és Szo-
váta (12). 

A megyében eladott külterületek
száma a tavalyi 206 mezőgazdasági
területhez képest augusztusban
csökkent, idén csupán 87 ilyen te-
rület cserélt gazdát. A legtöbb me-
zőgazdasági területet Apoldon és
Bátoson adták el, mindkét telepü-
lésen 15-öt, ezt követte Jedd (6),
Nagyernye (5), Nyárádtő (5),
Szászrégen (4) Szentpál (4). Épít-
mény vagy anélkül értékesített bel-
telek szerint az év nyolcadik
hónapjában 755 beltelek cserélt
gazdát, tavaly pedig 441 belterüle-
tet adtak el. Építkezésre alkalmas
beltelket nagy számban Marosvá-
sárhelyen értékesítettek, 286 dara-
bot, ezt követte Szászrégen (62),
Marosszentkirály (55), Maros-
szentgyörgy (55), Szováta (19).
Lakótelepi társasházak és nem
lakás rendeltetésű építmények el-
adása terén csökkenés mutatkozott
augusztusban, a tavalyi 195-tel
szemben idén 184 eladást jegyez-
tek. A legtöbb saját tulajdonú tár-

sasházi lakást Marosvásárhelyen
adták el (114), ezt követi Szászré-
gen (24), Segesvár (14), Dicső-
szentmárton (14) és
Marosszentgyörgy (5). 

Augusztusban országosan
43.109 ingatlant értékesítettek,
7.781-gyel kevesebbet, mint egy
hónappal korábban, a tavalyi év
hasonló időszakához képest pedig
idén augusztusban 2.533 ingat-
lannal több cserélt gazdát. A leg-
több ingatlant Bukarestben
értékesítették, ezt követi Ilfov és
Brassó. A legkevesebb Fehér, Szi-
lágy és Olt megyében cserélt gaz-
dát. Nagy számban adtak el
mezőgazdasági területet Teleor-
man megyében, ezt követi Temes
és Dolj megye. 

A jelzálog alá helyezett ingatla-
nok száma is nőtt az év nyolcadik
hónapjában, 27.142 volt országos
viszonylatban, ez 6.744-gyel több
a tavalyi számadatoknál. Legtöbb
jelzálogot, 8.502-t, a múlt hónap-
ban a fővárosban jegyeztek, ezt kö-
veti Ilfov és Temes megye, a
legkevesebbet Hargita (64), Gorj és
Szilágy megyében. Bővebb infor-
mációk az Országos Kataszteri Hi-
vatal www.ancpi.ro honlapján
találhatók. 

Az ingatlanpiac hullámzásai
Több ingatlan cserélt gazdát idén

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor 

Fotó: Nagy Tibor 
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Újabb döntetlen, tizenegyből a nyolcadik
Csak a szokásos – könyvelték el csa-

patuk újabb döntetlenjét (az 1. ligás
labdarúgó-bajnokság 11 fordulója alatt
immár a nyolcadikat!) hétfő este a
Sepsi OSK szurkolói. A székelyföldi
csapat alacsony színvonalú, rengeteg
hibával tarkított csatát vívott a Jászvá-
sári CSM Politehnica otthonában, a
meccs nagy részében mindkét fél táma-
dói képtelenek voltak élni a lehetősége-
ikkel.

Az első félidőben a Poli csatára,
Andrei Cristea kétszer is már csak Fejér
Bélával állt szemben, de előbb a ka-
pufa, majd a szentgyörgyi kapus hárí-
tott, számolt be az NSO. Szünet után a
vendégektől Pavol Safranko mehetett
egyedül kapura, de belevezette a labdát
a jászvásári hálóőrbe. Végül két csere-
játékosnak köszönhetően jöttek a gólok
is: Juan Pablo Passaglia a tizenhatos
vonaláról kilőtte a Sepsi kapujának jobb alsó
sarkát, tíz perccel később pedig Edgar Salli
első labdaérintéséből gólpasszt adott Răzvan
Tincunak, aki a 11-es pontjáról a léc alá vágta
a labdát.

A szentgyörgyi védő a 88. percben dupláz-
hatott volna volt csapata ellen, de újabb lövé-
sét már védte Ştefan Târnovanu, így a 14
pontos Sepsi OSK maradt az 1. liga tábláza-
tának nyolcadik helyén.

Ranglista
1. Kolozsvári CFR    11     7         3         1         28-8      24
2. Craiova                  11     7         1         3         17-11     22
3. Viitorul                  11     6         3         2         26-14    21
4. Medgyes                11     5         3         3         20-16    18
5. Jászvásár              11     4         5         2         14-10    17

6. Botoşani                11     3         6         2         17-17    15
7. Astra                      11     4         3         4         14-14    15
8. Sepsi OSK             11     2         8         1         10-7      14
9. FCSB                     11     4         2         5         13-17    14
10. Dinamo                11     4         1         6         15-20    13
11. Chindia                11     3         3         5         14-17    12
12. Nagyszeben         11     3         1         7         11-22     10
13. Clinceni               11     2         3         6         15-24    9
14. Voluntari              11     1         2         8         8-25      5

Eredményjelző
* 1. liga, 11. forduló: Jászvásári CSM

Politehnica – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 1-1, CSU Craiova – Konstancai Vi-
itorul 3-1.

Fotó: GSP

Bajnokok Ligája: A mai program
A keddi mérkőzéseket követően az E, az F, a G és a H csoport máso-

dik fordulós mérkőzéseivel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Li-
gája.

A program:
* E csoport: Genk (belga) – SSC Napoli (olasz) (19.55 óra, TV: Di-

giSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport), FC Liverpool (angol) – Salz-
burg (osztrák) (22.00, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look
Sport 2)

* F csoport: Prágai Slavia (cseh) – Borussia Dortmund (német)
(19.55, DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Plus), FC Barcelona (spa-
nyol) – Internazionale (olasz) (22.00, DigiSport 1, Telekom Sport 1,
Look Plus)

* G csoport: Lipcsei RB (német) – Olympique Lyon (francia)
(22.00), Zenit (orosz) – Benfica (portugál) (22.00)

* H csoport: Lille (francia) – Chelsea (angol) (22.00, DigiSport 4,
Telekom Sport 4, Look Sport 3), Valencia (spanyol) – Ajax Amsterdam
(holland) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 2, Look Sport)

Feczesin nyolc év után újra 
a magyar válogatott keretben

Kihirdette a Horvátország és Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki se-
lejtezőre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretének összetételét a
csapat szövetségi kapitánya. Marco Rossi 26 játékost nevezett meg, kö-
zöttük meglepetésre nyolc év elteltével ismét ott van Feczesin Róbert
(az Újpest FC 33 éves, 11-szeres válogatott támadója legutóbb 2011
novemberében volt kerettag).

Az olasz tréner a Telkiben rendezett hétfői sajtótájékoztatón beszélt
a meghívottakról. Elmondta, néhány apróbb módosítással nagyjából
ugyanazokra számít, akikre legutóbb. Ennek oka, hogy két játékost el-
tiltottak, négynek pedig van sárga lapja, így bizonytalan a szereplésük
a második mérkőzésen. „Túlságosan könnyen osztogatják nekünk a sár-
gákat” – tette hozzá a szakvezető.

Feczesin behívását illetően úgy fogalmazott, hogy amióta az Újpest-
nél játszik, megváltoztatta csapata arculatát. „Modern labdarúgást kép-
visel, korszerűen futballozik” – indokolta döntését, hozzátéve, hogy
szerinte komoly segítséget jelenthet, ha Szalai Ádám esetleg nem játsz-
hat, vagy akár mellette is. „Feczesin küzdő szellemű és harcos játékos,
most pedig olyanokra van szükség, akik nem kímélik magukat” – foly-
tatta.

Az Újpest támadója a magyar szövetség (MLSZ) honlapján örömét
fejezte ki behívása miatt. „Bevallom, nem számítottam rá, de nagyon
örülök, hogy 33 évesen is ilyen formában tudok lenni” – fogalmazott
Feczesin. Hozzátette, mindig különleges érzés és hatalmas megtisztel-
tetés számára a kerettagság, és már izgatottan várja a közös munka meg-
kezdését.

A kapitány a reményeit illetően kijelentette, az azeriek ellen kötelező
a három pont begyűjtése, de ez egyáltalán nem ígérkezik könnyű fel-
adatnak. „A horvátok elleni mérkőzést muszáj alázattal megközelíteni.
Ha úgy játszanak, ahogy tudnak, akkor nagyon nehéz lesz pontot el-
hozni. Nyilván ezért megyünk oda, de kijelenteni, hogy pontokat ho-
zunk el, nagyképűség lenne” – vélekedett Marco Rossi.

A magyar csapat jövő csütörtökön 21.45-kor lép pályára Splitben,
három nappal később, vasárnap pedig 19 órától játszik az azeriekkel a
Groupama Arénában, jelen állás szerint zárt kapus mérkőzésen.

Az E csoportban öt fordulót követően a horvátok állnak az élen tíz
ponttal, őket követik a szlovákok és a magyarok kilenccel. A walesiek
a negyedikek hat ponttal, de ők eggyel kevesebb mérkőzést játszottak,
míg az utolsó helyezett azeriek öt találkozón mindössze egy pontot sze-
reztek.

A magyar válogatott kerete
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (Lip-

csei RB), Kovácsik Ádám (MOL Fehérvár FC)
* védők: Baráth Botond (Sporting Kansas City), Bese Barnabás

(Le Havre), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Arisz
Szaloniki), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Fe-
rencvárosi TC), Tamás Krisztián (Zalaegerszegi TE), Willi Orbán
(Lipcsei RB)

* középpályások: Holman Dávid (Pozsonyi Slovan), Kleinheisler
László (Eszéki NK), Kovács István (MOL Fehérvár FC), Nagy
Ádám (Bristol City), Pátkai Máté (MOL Fehérvár FC), Sigér Dávid
(Ferencvárosi TC), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)

* támadók: Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad Kalba), Feczesin Róbert
(Újpest FC), Holender Filip (FC Lugano), Nagy Dominik (Varsói
Legia), Németh Krisztián (Sporting Kansas City), Sallai Roland (SC
Freiburg), Szalai Ádám (Hoffenheim), Varga Roland (Ferencvárosi
TC)

A magyar csapat szövetségi kapitánya, Marco Rossi 26 játékosnak küldött meghívót. 
Fotó: MLSZ

Minifutball-vb: A magyar és a román válogatott
is győzelemmel rajtolt a csoportban

A magyar válogatott 4-2-re le-
győzte Szaúd-Arábiát az Ausztráli-
ában zajló minifutball-
világbajnokság B csoportjában. A
tegnap kezdődött seregszemle októ-
ber 11-én zárul, a sportág történeté-
ben először rendezik 32 csapat
részvételével.

A csodálatos, 5000 fő befogadá-
sára képes mobilarénában hiába tá-
madott többet és veszélyesebben
Nagy Lajos edző együttese, egy
kontra után szinte két húzásból a
szaúdiak szereztek vezetést, akik,
bár a csapatjátékkal hadilábon áll-
tak, egyénileg kifejezetten képzett-
nek és villámgyorsnak bizonyultak.
A figyelmeztetés hatott, a magyarok
gyorsan megszerezték a vezetést az
első félidő elején: ekkor Horváth
Zsolt csípett el egy indítást, passzá-
val Ladányi Dávid már csak a ka-
pussal állt szemben, és higgadtan a
kapu bal oldalába lőtt. A gól után
két-három további jó helyzetet is ki-
alakítottak a magyarok, találatot
azonban nem ők, hanem a szaúdiak
értek el, így 1-1-es döntetlennel tér-
tek pihenőre a felek.

Szünet után az arabok letámadás-
sal próbálkoztak, a gólokat azonban
a magyar csapat szerezte. Ladányi

nagyon elemében volt, előbb ismét
Horváth Zsolttal játszott össze pará-
désan, és lőtt laposan a kapuba, aztán
egy kontra végén a kapusról kipat-
tanó labdát a bal felső sarokba
emelte, így mesterhármast ért el. A
41. percben ismét egy letámadás ve-
zetett eredményre, amelyet újra Hor-
váth Zsolt készített elő, de ezúttal
Sós Márkó számára, aki nem hibá-
zott. Ugyan az ellenfél egy könnyen
befújt büntető után még szépített, a
magyar csapat azonban magabizto-
san megnyerte nyitómérkőzését.

Győzött a román válogatott is,
amelynek soraiban három marosvá-
sárhelyi játékos is van – Klein
László, Mircea Ungur és Andrei
Balea egyaránt a Nova Vita játé-
kosa. A Virgil Bejenaru és Tudor
Şimon irányította legénység tízet
rúgott Nigériának úgy, hogy közben
egyet sem kapott. A gólszerzők:
Stelian Stancu (4), Răzvan-Ale-
xandru Plopeanu (3), Ioan Mircea
Popa (2), Dragan Robert Paulevici
(1). Az eredmény: Románia – Nigé-
ria 10-0.

Tornagyőzelem Debrecenben: az MSE 
megnyerte a VI. T-Bútor Outlet-kupát

Remek sikert ért el a Marosvásárhelyi MSE U10-es
csapata az elmúlt hétvégén, Debrecenben, a VI. T-
Bútor Outlet-kupáért kiírt 12 csapatos tornán (10 ma-
gyarországi, két romániai, a határon túlról érkezett a
Nagykárolyi Kinder is): Marosvásárhelyre hozták a
serleget – írták a klub közösségi oldalán.

A beszámoló szerint a C csoportban az első két mér-
kőzésen, a Loki Focisuli és a Várda Akadémia ellen
aratott sikerrel biztossá vált, hogy a felsőházi rájátszás-
ban folytathatják, így belefért az utolsó csoportmecs-
csen elszenvedett vereség a későbbi, döntős ellenféllel,
Egerrel szemben. A rájátszásban pedig éppen annyival

múlták felül a Miskolcot az első találkozójukon,
amennyi elég volt ahhoz, hogy a döntőbe kvali-
fikáljanak a házigazda Debreceni Sportiskolától
elszenvedett vereség dacára is, tekintve, hogy a
miskolciak előtte legyőzték a DSI-t. A körbeve-
réseknek ezúttal az MSE örülhetett. A finálé a
csoportmeccshez hasonlóan küzdelmes csatát
hozott az egriek ellenében, a magyarországi csa-
pat kétszer is vezetett, a marosvásárhelyiek
azonban mindkét alkalommal gyorsan egyenlí-
tettek, majd a hajrában a győztes gólt is megsze-
rezték.

Az MSE eredményei: a csoportban: 1-0 a
Loki Focisuli ellen, 2-0 a Várda Akadémia ellen,
2-3 az Eger SE ellen; a rájátszásban: 3-0 Mis-
kolc ellen, 0-1 a Debreceni Sportiskolával; a
döntőben: 3-2 az Eger SE ellen.

A tornagyőztes csapat összetétele: Cocis Márk
– Bányász Bence, Farczádi Tamás, Keresszegi
Kristóf, Muzsnai-Magyarossy Róbert, Nagy
Lehel, Szabó Ákos, Szabó Örs, Timár Milán, Tor-
dai Armand. Gólszerzők: Timár Milán (6), Szabó
Örs (3), Farczádi Tamás 1, Tordai Armand 1.Fotó: az MSE közösségi oldala

A magyar keret
* kapusok: Tajti Bence, Sikur Lajos
* mezőnyjátékosok: Mezőfalvi Loránd, Horváth Zsolt, Gregus Ri-

chárd, Barabás Miklós, Kovács Gergely, Fülöp Viktor, Seregy Tamás,
Sós Márkó, Fritz Attila, Égető Márk, Tornyai Viktor, Ladányi Dávid,
Suscsák Máté

* szövetségi edző: Nagy Lajos

A román keret
* kapusok: Florin Matache, Klein László
* mezőnyjátékosok: Mircea Ungur, Andrei Balea, Dragan Paulevici,

Răzvan Plopeanu, Şaron Chirică, Mircea Popa, Răzvan Radu, Andrei
Cârstea, Toma Vincene, Sebastian Vasile, Ionuţ Alecu, Stelian Stancu

* szakmai stáb: Virgil Bejenaru (edző), Tudor Şimon (szakmai igaz-
gató), Dan Ştefan Cojocaru (menedzser), Cristian Lupu (sportigazgató)
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A MAROSVÁSÁRHELYI
TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 

alkalmaz
• repülőtéri utastájékoztató tisztviselőt – COR-kód 432305 – meg-
határozatlan időre. A versenyvizsga időpontja: október 16., 10 óra;
• humánerőforrás-szakfelügyelőt – COR-kód 242314 – meghatáro-
zatlan időre. A versenyvizsga időpontja: október 21., 10 óra. 

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon 
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. 

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

Jelentkezni lehet az unitáriusok
szüreti báljára 

A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség jótékonysági szüreti bált tart október 5-én,
szombaton 18 órától a marosvásárhelyi Blue Pearl
vendéglőben. A részvételi díj személyenként 60
lej. Zenél Ábrám Tibor és zenekara. Jelentkezni a
Bolyai téri és a kövesdombi unitárius egyházköz-
ség lelkészi hivatalában lehet. A részvételi díjat a
jelentkezéskor kell kifizetni. Érdeklődni a
0265/261-454-es és a 0365/449-316-os telefon-
számon lehet. Az adományokat a Dávid Ferenc-
dombormű elkészítésére és az unitárius bölcsőde
építésére fordítják. 

Emléktáblát állítanak 
Fülöp Györgynek

Fülöp György, a Református Kollégium egykori di-
ákja, a Bolyai Farkas líceum néhai tanára és igaz-
gatóhelyettese emlékére lepleznek le domborművet
október 4-én, pénteken délután 2 órakor az iskolai
sportpálya öltözőjének falán. A valamikori sportosz-
tályok létesítőjének, több marosvásárhelyi női ko-
sárlabdacsapat sikeredzőjének portréja Gyarmathy
János szobrászművész alkotása. 

Tízéves 
a kiskendi művelődési ház 

Október 5-én, szombaton 12 órától fennállásának
10. évfordulóját ünnepli a Sütő András nevét viselő
kiskendi művelődési ház. Ez alkalommal leleplezik
az író portréját és a műveiből ihletett alakokat áb-
rázoló emléktáblát, amelyet Nagy Pál színművész,
fafaragó készített. Nagy Pál a színpadon rövid iro-
dalmi összeállítással emlékezik az íróra. Az avató-
ünnepséget követően idősnapi rendezvény lesz,
amelyen köszöntik az öregeket.

Úti beszámoló 
a Női Akadémián 

Úti beszámolóval indítja előadásai őszi évadát a
Női Akadémia. Márton Zólyomi Annamária képes
kubai úti beszámolót tart október 8-án, kedden
17.30-tól a Bernády Házban (Horea utca 6. szám)
A belépés díjtalan, a szervezők további rendezvé-
nyek megszervezése érdekében adományt köszö-
nettel elfogadnak. 

Rollerrel 
az állatok világnapján 

Az állatok világnapja alkalmából október 4-én, pén-
teken 16 órától a marosvásárhelyi állatkertben rol-
leres felvonulás lesz. A benevezők vihetnek
magukkal játékot, könyvet, kifestőkönyvet, amit a
Kisemberek Egyesületének (Asociaţa Little People
Romania) ajándékoznak. Köztisztasági okok miatt
csak új tárgyakat vesznek át. 

Jóisten és pszichológusa 
A marosvásárhelyi Ariel színház által szeptember
29-én bemutatott Jóisten és pszichológusa című
felnőttelőadást legközelebb október 6-án, vasárnap
és 30-án, szerdán 19 órától láthatja a közönség.
Mivel a bábszínház stúdiótermében játsszák az elő-
adást, a helyek száma korlátozott, ezért az érdek-
lődők a 0747-942-181-es telefonszámon (sms-ben
is) vagy a rablopandur@yahoo.com e-mail-címen
foglalhatnak előre jegyet. 

Erdélyi sajtmustra
Október 4-én 9 és 19 óra között a marosvásárhelyi
Rákóczi lépcső alatti kis utcában lesz a Petry Lát-
ványműhely és Múzeum szervezésében az Erdélyi
sajtmustra, ahol számos sajtkülönlegesség közül
lehet majd válogatni, ugyanott termékverseny is
lesz. A sajtmustrára továbbra is várják a sajtkészí-
tők jelentkezését a pr@petry.ro e-mail-címen.

RENDEZVÉNYEK

A Magyar Olvasótársaság kezdeményezése nyomán
a magyar nyelvterületen egyre inkább elterjed a ma-
gyar népmese napja. A 2005-ben indult mozgalom
mindazokhoz szól, akiknek fontos a népmese fenn-
maradása és a mesékben élő bölcsesség továbbadása.
A magyar népmese napját szeptember 30-ára, Bene-
dek Elek születésnapjára rögzítették. A nyárádgálfalvi
Szentiváni Mihály Általán-os Iskola tavaly csatlako-
zott a kezdeményezéshez, és idén sem feledkezett el
mesemondással, mesék nyomán készített gyermekraj-
zok kiállításával megemlékezni Elek apóról és egyál-
talán az egész magyar kultúrkincsről, amit mese,
népmese, népmonda, szájhagyomány fogalmakkal je-
lölünk.

Feledhetetlen élmény marad ez a nap a nyárádsze-
redai Deák Farkas Általános Iskola első osztályos di-
ákjai számára is, akik a Székelyföldi Legendárium
meghívására a magyar népmese napját Budapesten ün-
nepelhették meg. A harmadik alkalommal megszerve-
zett találkozóra idén is meghívást kaptak azok a
csapatok, amelyek az idei második Kárpát-medencei

Legendárium júniusi székelyudvarhelyi karneválján ki-
tűnő előadásokkal mutattak be mondákat, legendákat.
A szeredai apróságok a nyárádmagyarósi Kati kútja
monda feldolgozásával lettek másodikok, így a többi
díjazottal együtt (a felvidéki Rozsnyó és Beregszász,
az erdélyi Szamosújvár és Felsősófalva, a vajdasági
Csantavér) tölthettek néhány napot a magyar főváros-
ban. A Várkert Bazárban hétfőn megtartott fesztiválon
ismét előadták a nyárádmenti mondafeldolgozás nyo-
mán összeállított darabjukat, de hazai ismerősöknek is
tapsolhattak, ugyanis a nap programjában idén is ott
szerepelt a nyárádszeredai Bekecs táncegyesület Le-
gendák kertjében című mesejátéka is. A nyárádmenti
gyerekek nem hagyták ki Elek apó kútjának megláto-
gatását sem. Benedek Elek, a nagy mesemondó 160
évvel ezelőtt ezen a napon született. „Hála és köszönet,
hogy ennyi csodálatos élményben lehetett részünk.
Elek apó és Kányádi Sándor bácsi nyomában járni első
osztályosan nagy megtiszteltetés és felemelő érzés
volt” – jegyezte be közösségi oldalán Kátai Judit taní-
tónő. (gligor)

Mesével, mondával a népmese napján

A szeredai apróságoknak nagy élményben volt részük 
(fotó: www.facebook.com/Kátai Ávéd Judit)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ Marosvásárhelyen, a No-
vember 7. negyedben I. emeleti, 2
szoba-összkomfortos, szigetelt, ter-
mopános, központi fűtéses tömbház-
lakás. Tel. 0744-867-828. (10/4630-I)

KIADÓ központi, 2 szobás lakás közös
udvaron. Tel. 0754-827-348. (1/4585)

ELADÓ ház a Tudorban, a Muncii utca
24/11. szám alatt. Tel. 00-36-20-986-
3208. (1/4640)

ELADÓ többféle demizson és PVC-
hordók. Tel. 0365/448-371. (6/4645)

GYALUPAD és szerszámok eladók. Tel.
0743-135-225. (-)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

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

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁTAT. Laborvizsgálat, ultra-
hangos csontszűrés. Programálás a
0265/311-771-es telefonszámon.
(2/4600-I)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserépforgatást és
más munkálatokat vállal. Tel. 0746-
647-479. (1/4318-I)

A STANDARD UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvez-
ménnyel vállal tetőjavítást, ácsmun-
kát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitume-
nes szigetelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk. Tel. 0736-045-781.
(4/4274-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépfor-
gatást, csatornakészítést, csatornaja-
vítást, bádogosmunkát. Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)

MINDENHEZ értő mester  nyugdíja-
soknak 23% kedvezménnyel vállal te-
tőjavítást. Tel. 0743-512-168.
(4/4571)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (5/4644-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett férjemre, BARTHA 
GERGELYRE emlékezem halálá-
nak 12. évfordulóján.
Mert nem halt meg ő, még mindig
él nekem,
csak messze távozott, hol meg
nem érinthetem.
Legyen szép örök álma!
Felesége, Bartha Gizella. 
(6/4506-I)

Benne vagy a szóban, a lehulló
csendben…
Szomorú szívvel emlékezünk
BAKAI ANNA-MÁRIÁRA (Ani) ha-
lálának tizedik évfordulóján. Sze-
rettei. (9/4629)

Fájó szívvel emlékezünk október
2-án BAKAI ANNA-MÁRIÁRA ha-
lálának 10. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Nyugodjon
békében! Sanyi és családja.
(9/4629)

Szomorú szívvel emlékezünk a
szentháromsági FAZAKAS 
AMÁLIÁRA született Péterfi halá-
lának 20. évfordulóján. Emlékét
örökre megőrizzük. Szerettei.
(11/4650-I)

„Nem múlnak el ők, kik szívünk-
ben élnek.”
Szomorú szívvel emlékezünk a
legdrágább édesanyára, a maros-
vásárhelyi RÁCKÖVY ILONÁRA,
aki október 2-án tíz éve, hogy el-
hagyott bennünket. 
Drága, szép emléke örökre ben-
nünk él. Nagyon hiányzol ne-
künk. Nyugodj békében! Emlékét
őrzik lányai: Ildikó és Enikő, uno-
kái: Franciska, Imola és családja.
(3/4660)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan tudatjuk mindazok-
kal, akik szerették és ismerték,
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, unokatestvér,
rokon és anyatárs, 

SASS OLGA 
életének 85. évében csendesen
eltávozott közülünk. Temetése
2019. október 2-án 11 órakor lesz
a katolikus temető felső kápolná-
jából, unitárius szertartás szerint.
Búcsúznak tőle szerettei.
Emléke bennünk él tovább.
(4637-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon és jó
barát, 

FEJÉR ANNA 
a Higiéna szövetkezet

volt dolgozója 
folyó év szeptember 25-én, éle-
tének 86. évében, rövid szenve-
dés után csendesen megpihent.
Temetésére 2019. október 4-én
déli 12 órakor kerül sor Szente-
sen (Magyarország), az evangéli-
kus temetőben. 

A gyászoló család. (16/4656-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki dr. Sass István főorvos 
kollégánknak szeretett 
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Az I. Szü-
lészet-Nőgyógyászati Klinika
munkaközössége. (2/4659-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet minden rokonnak,
ismerősnek, jó barátnak, akik
részt vettek id. VAJDA JÓZSEF
temetésén, sírjára koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkban
vigasztaltak. A gyászoló család.
(2/4641-I)

Szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki eljött dr. BUKSA
KÁLMÁN temetésére, azt, hogy
szerették, tisztelték és lerótták
kegyeletüket drága halottunk
előtt. Isten nyugtassa őt
békében! A gyászoló család.
(12/4651-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT (3-as fokozatú). Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)

MŰEMLÉKEK HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT
keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (64080-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz  ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21623-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és BELESMŰHELYÉBE személyzetet. Tel. 0744-644-
026. (21623-I)

ALKALMAZUNK TANYÁRA ÁLLATGONDOZÓT hosszú távra, teljes ellátással. Tel. 0744-624-809.
(21623-I)

KISZÁLLÁSRA is hajlandó MUNKATÁRSAT keresek. Tel. 0745-018-784. (21635)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Árverés
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén 2019. október 17-én 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az
alábbi ingatlant:
– 5153 négyzetméter belterület Petele 571. szám alatt, Maros megye,
telekkönyvszáma 50055, kataszterszáma 50055, kerítés veszi körül. A kikiáltási ár
102.600 lej, a becsérték 75%-a (második licit), nem tartalmazza a héát. 
A törvényes előírások alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot
formálnak a fenti ingatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637, címzett
a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal –, vagy mutassanak be garancialevelet a
kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a
megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2019. október 2. Jelen hirdetést
kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Petru Maior
utca 33. szám alatt, a Petelei Polgármesteri Hivatalban, valamint megjelenik a
pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es
telefonszámon. 

Szünetel 
a vízszolgáltatás 

Marosvásárhelyen
Az AQUASERV RT.  marosvásárhelyi kirendeltsége értesíti a fo-

gyasztókat, hogy a hálózaton végzendő beütemezett  bővítési mun-
kálatok miatt október 3-án 9–17 óra között (hozzávetőleges
időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, a kö-
vetkező utcákban: 

• a Szabadság utcában, a 34–120., illetve a 37–177. számok kö-
zött, a Tavasz, Kenyér, Mező, Rovinari, Szeret, Hegyi Lajos, Ta-
kács, Zsil, Bethlen Gábor, Hattyú, Romulus Guga, Mioriţa, Akác,
Szitás, Kőműves, Milcov utcában és az Oneşti téren.  

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejezté-
vel  a rendszerben  a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmaz-
hat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszön-
jük a megértésüket. 

A marosvásárhelyi Aquaserv  Rt.

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-
300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon 

a Cariere címszónál. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát szervez a következő megüresedett
állások betöltésére:  egy CSALÁDORVOS szakorvosi állás a
fogyatékkal élő felnőttek felmérési osztályán és egy kezdő
SZOCIÁLIS GONDOZÓI állás a marosszentkirályi és
marosszentannai családi típusú házaknál. 
Az írásbeli vizsga 2019. október 24-én 10 órakor lesz, az állásinterjú
az írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül,
esetenként a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat október 15-én 15 óráig kell
benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. 
(sz.-I)



Álláshirdetés
Tréningközpontba FELÜGYELő

– tapasztalat nem szükséges
Feladatkör:

• szakmai gyakorlatoztatás, csoportfelügyelet
• szállodai munkára jelentkező személyek gyakorlati betanítása

Elvárás:
• magyar és román nyelv ismerete
• jó fizikai állóképesség

Helyszín: Marosvásárhely
Jelentkezés: cv@westjobs.eu

További információk: 0735-600-900

Megjelenés előtt a 2020-as 
Székely kalendárium

November elején kerül a könyvesboltokba és a lapárudákba a Szé-
kely kalendárium 2020-as kiadása. Fő témavonulatát ezúttal Szé-
kelyföldnek a 80 évvel ezelőtti, a „kicsi magyar világ” kezdetét
jelentő visszatérése képezi, de természetesen a megszokott rovatok
sem hiányoznak belőle. Székelyföld ételkultúrája, sajátos receptjei
ismertetése mellett a szerkesztő külön fejezetet szentel a pisztráng-
nak, illetőleg a pisztrángfogyasztásnak, de gyógynövényekről, erdei
gombákról, régi és élő népszokásokról egyaránt szó esik a 336 olda-
las, teljesen színes kiadványban. Kiderül, milyen székely kötődése
volt Horthy Miklósnak, miként sikerült megmenteni a székely ha-
tárőrök harci kürtjét az Uz-völgyében, mit jelent az „ájos fül” a gyi-
mesi csángóknál. Azt is megtudjuk, mennyire boldogak a székelyek
– ennek fokozásához pedig megannyi viccel, góbésággal, anekdotával
járul hozzá a 2020-as Székely kalendárium.
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Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:

– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap 
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)

– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)

Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró / fő 


