
A belga rendőrség
több alkalommal
leleplezhette volna a
későbbi támadókat
A belga hatóságok legalább tizenhá-
rom alkalommal leleplezhették volna a
tavaly novemberi párizsi merényletek
későbbi elkövetőit, a sorozatos hibák
miatt azonban nem sikerült megaka-
dályozni a terrortámadásokat 
____________3.
Félelem, 
nemtörődömség 
és cinkos káröröm
Tegnap délelőtt Marosvásárhelyen az
Izsák Márton által készített emlékmű
előtt hajtottak fejet az egybegyűltek a
holokauszt  áldozatainak emlékére. 
____________4.
Mélyponton a 
gabona és a tej ára
A tej alacsony ára miatt az utóbbi idő-
szakban Szentgericén harminccal
csökkent a tehénállomány, van olyan
gazda, aki az összes állatát eladta,
ugyanis úgy érzik, ilyen körülmények
között már nem éri meg állattartással
foglalkozni.
____________6.
A magyar fociról
volt magyar kapitá-
nyokkal és olimpiai
bajnokokkal 
Marosvásárhelyen
A magyar foci – ezzel a címmel szer-
vezett közönségtalálkozót Marosvá-
sárhelyen az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Maros megyei szervezete, va-
lamint a Cseh Gábor által vezetett Pro
XXI Sport- és Kulturális Alapítvány.
____________7.

A Maros Művészegyüttes
gálaestjéről

Ünneplő 
„hatvanasok”!

Egy héten át tartó, nívós programpontokból
összeállított, igazi ünnepségsorozat ért véget va-
sárnap délután. Olyan évfordulót ünnepelt Ma-
rosvásárhely és Maros megye művészetszerető
lakossága és vezetősége, amilyen ritkán adódik
e tájakon: a Maros Művészegyüttes hatvanadik
évfordulója adott okot az emlékezésre, a beszél-
getésekre, a találkozásokra, az előadásokra, a
mulatságra. Az évfordulós eseményhét több mo-
mentumát is érintettük korábban – a rendezvény-
sorozat vasárnap este a Kultúrpalotában,
nagyszabású és valóban ünnepi hangulatban ért
véget egy olyan, meglepetésekben gazdag gála-
est keretében, amelyen fellépett a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia vegyes kara, illetve a
művészegyüttes magyar és román tagozata is.

Az est kezdetén az ünnepi gálaest ceremónia-
mesterei, Kilyén Ilka és Liviu Pancu

Láthatóvá tenni Székelyföldet! – fogal-
mazta meg az idei Székelyföld Napok
rendezvénysorozatának célját Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke. Az
október 12–23. között zajló kultúrate-
remtő eseményeket Hargita, Kovászna
és Maros megye összefogásával szerve-
zik meg.

Az idei Székelyföld Napok gazdag kínálatát
tegnap sajtótájékoztatón ismertette Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Borboly
Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, Grü-
man Róbert, a Kovászna Megyei Tanács alel-
nöke, valamint a megyei önkormányzatok
alárendeltségében működő kulturális intézmé-
nyek képviselői. „Célunk láthatóvá tenni Szé-
kelyföldet, megismertetni e régió sajátos
értékeit” – mondta Péter Ferenc, hangsúlyozva,
Maros megye ezúttal is gazdag eseménykíná-

lattal – mintegy húsz programmal – várja az ér-
deklődőket. A három megye nemcsak a Szé-
kelyföld Napokon működik együtt, a
hétköznapokban is sok közös projektben partner
– jelentette ki Borboly Csaba, a Hargita Megyei
Tanács elnöke. „A kulturális programok lehető-
séget nyújtanak arra, hogy megmutassuk érté-
keinket, hagyományainkat, szorosabbra fűzzük
a civil szervezeteink, a kulturális és művészeti

Kesergő a sajtóért
„A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen.”
A múlt század hetvenes éveiben született Illés-dalt az

agymosásos átkos rendszerben hányszor de hányszor éne-
keltük tábortűz mellett! Most is, amikor a billentyűzeten
„zongorázva” próbálom szavakká formálni keserűsége-
met, előugrik önszabályozó erkölcstáramból a figyelmez-
tetés: veszélyes fegyver a szó. A politika és – miért
tagadnánk – a népszerűséghajhász média túlgerjesztette
a társadalmat. A fokozott izgalmi állapotban egyre több
katasztrófát, terrorakciót, perverzitást és gyilkosságot zú-
dítanak ránk. Így nem csoda, hogy a szakmabelieken kívül
keveseket hoz lázba a legnagyobb magyarországi napilap
kivégzésének híre. A tulajdonos gazdasági okokra hivat-
kozik, a bennfentesek nevetségesnek tartják ezt az érvet.
Még a konkurens újságban is a demokrácia zülléséről
írnak, és kizárják, hogy ennek a sajtópuccsnak gazdasági
okai lennének. A Népszabadság már rég nem pártlap. A
többszöri tulajdonosváltás után kereste a helyét. Az ott
dolgozó újságírók célja az volt, hogy jól szerkesztett, füg-
getlen lapot tegyenek az olvasók asztalára. Természetesen
sok vitatható írás is megjelent a lap hasábjain. Akikről le-
leplező vagy bíráló cikket közöltek, azok balliberálisnak

(Folytatás a 3. oldalon)(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Márton Áron Marosszentgyörgyön
Október 13-án, csütörtökön 18 órakor a marosszent-
györgyi római katolikus plébánia tanácstermében kiál-
lítás nyílik a borzonti Vadárvácska alkotótáborban
2015-ben készült, Márton Áron püspököt megjelenítő
festményekből. A tárlatot megnyitja és az alkotásokból
készült művészeti albumot bemutatja Nagy Miklós
Kund művészeti író és Gál Mihály, a tábor működte-
tője. Az est folyamán msgr. Csíki Dénes pápai káplán,
kanonok, nyárádköszvényesi plébános – aki évekig
volt a nagy püspök titkára és irodavezetője – szemé-
lyes élményeit osztja meg az érdeklődőkkel. Közremű-
ködik az egyházközség Szent György énekkara, a
Jubilate Deo énekcsoport, valamint a Kolping család
kórusa. Házigazda: Baricz Lajos.

Kata történet – Szászrégenben 
a Nagyvárad táncegyüttes

A nagyváradi Szigligeti Színház és a Nagyvárad tánc-
együttes október 12-én, szerdán a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési házban bemutatja Kata történet
című táncjátékát. A produkció Shakespeare Makran-
cos hölgy című vígjátéka nyomán készült. Jegyeket a
művelődési ház jegypénztáránál lehet vásárolni, illetve
elővételben a 0741-024-882-es, 0757-109-450-es te-
lefonszámon foglalhatók. Egy belépő 15 lej.    

Híres operakórusművek
Híres operakórusművek címmel tartanak rendkívüli
vokálszimfonikus hangversenyt október 13-án, csütör-
tökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezé-
nyel Werner Seitzer németországi karmester,
zongorán játszik Horia Maxim, közreműködik a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szimfo-
nikus zenekara. Műsoron: Schumann-, Mozart-,
Verdi-, Mascagni-, Smetana-, Beethoven-, Weber-,
Wagner-művek. A koncertre a 2-es számú bérletek ér-
vényesek.

Jótékonysági szüreti bál
A marosvásárhelyi unitárius egyházközség október
22-én, szombaton délután 6 órai kezdettel jótékony-
sági szüreti bált szervez a Kék Gyöngy (Blue Pearl)
vendéglőben, a volt Metalotehnica étkezdéjében. 
A bálon begyűlt összeget a kövesdombi unitárius
templom orgonája és a hozzá tartozó hangosítóberen-
dezés költségeire fordítják. A belépődíj egy személy
számára 25 lej, ez magába foglalja a vacsorát, kávét,
ásványvizet és az élőzenét. A jó hangulatról Ábrám
Tibor és zenekara, illetve Buta Árpád énekművész
gondoskodnak. A bál során tombolajegyek vásárolha-
tók. Jelentkezni a kövesdombi unitárius templom lel-
készi hivatalában, illetve a bál előtt a helyszínen is
lehet. 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség október 7-én, pénte-
ken közzétette az iskolaigazgatói, illetve aligazgatói ver-
senyvizsgára jelentkezők névsorát. A tanfelügyelőség
honlapján megtalálható jegyzék szerint 24 jelentkezési
dosszié hiányos volt, és a szükséges iratok hiányában el-
utasították a szóban forgó személyek jelentkezését.

Az igazgatói vizsgára összeállított iratcsomók közül 13-
at, az aligazgatói vizsgára beadott dossziék közül 11-et uta-
sítottak vissza. Több esetben az erkölcsi bizonylat,
bizonyos szakmai minősítésekre vonatkozó igazolások hi-
ányát, egy jelöltnél pedig a névváltoztatásra vonatkozó bí-
rósági végzés hiányát kifogásolták. Az elutasítottak
névsorában nyolc magyar név is szerepel, közülük ketten
pályáztak volna igazgatói tisztségre.

Matei Dumitru egykori főtanfelügyelő, a marosvásárhe-
lyi Traian Săvulescu Mezőgazdasági Szakközépiskola je-

lenlegi igazgatójának dossziéja, amellyel a tanintézet ve-
zetői állására pályázott, szintén hiányosnak minősült. A je-
löltek listáján ugyanakkor olyan személy is szerepel, aki
két tanintézet igazgatói állását is megpályázta volna, illetve
ugyanazon iskola igazgatói és aligazgatói funkciójára is pá-
lyázott, de iratcsomóját elutasították.

Miután több mint 40 iskolában egyetlen dossziét sem
adtak be az igazgatói, aligazgatói versenyvizsgára, a nagy-
számú elutasított iratcsomó miatt további kilenc tanintézet
vezető állásait nem pályázták meg. Ez a visszás helyzet ala-
kult ki a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Is-
kolában is.

Mi az eljárás ilyen esetben? – kérdeztük Illés Ildikó me-
gyei tanfelügyelő-helyettest, aki azt nyilatkozta, hogy az
elutasított jelöltek listájába hibák csúsztak, így módosításra
szorul. A végleges jegyzéket ma reggel közlik, szintén ma
tudjuk meg, hogy mi lesz a pályázók nélkül maradt isko-
lákkal. Az igazgatói, aligazgatói vizsgára holnap kerül sor.

Iratkozás esti tagozatra
Október 17-étől, jövő hétfőtől be lehet iratkozni a Maros-
vásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum esti tagozatú
XI. osztályába, közigazgatási technikus szakra. Az oktatás
magyar nyelven zajlik, a líceum alsó tagozatát elvégzett,
illetve 3 éves szakiskolát végzett diákok jelentkezhetnek.
A tanítás a II. félévtől kezdődik. Beiratkozni az iskola tit-
kárságán lehet naponta 12–14 óra között. Bővebb tájékoz-
tatás a 0365/431-231-es telefonszámon.

Nyílt nap a Medicare-nél
A Medicare Otthongondozó Alapítvány októberi nyílt napot
szervez a Kornisa sétány 23/1. szám alatt (az egykori di-
ákétkezdével, a volt Angela vendéglővel szemben) október
12-én, szerdán 15-19 óra között. Ingyenes vérnyomás-, il-
letve vércukorszintmérést végeznek, és készletükből a be-
tegek részére felajánlanak beteggondozáshoz szükséges
termékeket: fáslit, gumiharisnyát, kötszert, lepedőt, cse-
csemőápolási, illetve felfekvést megelőző krémet, ruházati
és irodai eszközöket, cukorbetegeknek egyszer használa-
tos eszközöket, vizelet-, illetve colostomás felszereléseket,
tájékoztató anyagokat. Adományokat is elfogadnak, ezeket
a rászoruló betegek gondozására fordítják. Előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján (0744-339-765) mozgásszervi
megbetegedésekben, agyvérzésben szenvedő betegek-
nek angliai kinetoterapeuta ingyenes tanácsadást biztosít a
helyszínen vagy a lehetőségek szerint akár a betegek ottho-
nában. Érdeklődni a 0265/212-623-as telefonszámon lehet. 

Erőss Attila könyvei 
a Garabontzia Könyvesboltban

A Juventus Kiadó gondozásában második kiadásban je-
lent meg Erőss Attila Nincs kegyelem című tárcaregénye.
A szép kivitelezésű kötetben a szerző a kritikai realizmus
eszközeivel rajzolja meg az erdélyi együttélés mozaikját a
második világháború utolsó napjai és a következő eszten-
dők tükrében. A könyv fűzött, illetve kötött változata a ma-
rosvásárhelyi Szentgyörgy (Forradalom) utca 4. szám
alatti Garabontzia Könyvesboltban kapható. A szerző
másik két kötete is hamarosan ugyanebben az üzletben
lesz megvásárolható.

Sportolótoborzó
A marosvásárhelyi Master Ski&Bike sportklub triatlon- és
terepfutócsapatainak bővítése céljából válogatást tart 13
– 16 éves fiúk és lányok számára. Jelentkezni a Bolyai-
pályán október 14-én, pénteken 14 órától lehet. Felmérő
próbák: 200 méter és 1 km futás. Azoknak, akiket beválo-
gatnak, a  Master Ski&Bike sportklub ingyenes úszó-, futó-
és kerékpárosedzéseket biztosít.

Dalverseny és szüreti bál 
a cserkészeknél

A hét végén kerül megrendezésre Marosszentgyörgyön a
XIII. Dalos Pacsirta országos cserkészdalverseny és a X.
országos cserkész szüreti bál. A verseny a Romániai Ma-
gyar Cserkészszövetség, a Maros Megye Cserkészeiért
Egyesület és a marosszentgyörgyi 21. sz. gr. Petki Dávid
cserkészcsapat szervezésében október 14-én, pénteken
és 15-én, szombaton zajlik. Versenykategóriák: néptánc-,
kézműves- és dalverseny. Bővebb tájékoztatás az ese-
mény Facebook-oldalán.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma BRIGITTA, 
holnap MIKSA napja. 
MIKSA: a Miklós régi magyar
becéző formájából önállósult,
de lehet a Mikhál (ma: Mihály)
név becézője is. Később, erede-
tétől függetlenül a Maximi-
lián magyarítására is al-
kalmazták.

11., kedd
A Nap kel 

7 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 42 perckor. 
Az év 285. napja, 
hátravan 81 nap.

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

Versenyvizsga előtti bizonytalanság
24 iratcsomót dobtak vissza

Vasárnap délután színpaddá változott a marosvásárhelyi
Színház tér, ahová a Folk Center Alapítvány, a Maros Me-
gyei Ifjúsági Egyeztető Tanács és a Marosvásárhelyi Ma-
gyar Diákszövetség tánccsődületre hívta a városlakókat. 

Pár percre nyárádmenti muzsika csendült fel, a muzsi-
kusok minden tánckedvelőnek, érdeklődőnek szívből húz-
ták a talpalávalót. A tánccsődület célja volt megmutatni a

közös és szabad tánc erejét és szépségét. Az eseménnyel
indították a 2016–2017-es táncházas évadot, ugyanis a Folk
Center Alapítvány és a Táncolj most szervezésében hétfőn-
ként kezdőknek és haladóknak néptáncoktatás indul élő-
muzsikával, énektanítással, néprajzoktatással. 

A táncházestekre a Jazz&Blues Clubban kerül sor 8 órai
kezdettel.  A táncház lapzártakor már be is indult. (mezey)
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Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

Tánccsődület után rendszeres táncoktatás
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Hétfőn megnyitották 
az újjáépült sztrádaszakaszt

A végéhez értek a Nagyszeben–Szászváros sztráda
újjáépített szakaszán a munkának, hétfőn 14 órától
korlátozások nélkül újraindult a forgalom. Az átvevő-
bizottság szerint a munkálatok műszaki és minőségi
szempontból egyaránt megfelelők. A szakhatóság arról
is tájékoztatott, hogy a felmerült problémák nyomán úgy
döntöttek, hogy a Nagyszeben–Szászváros sztráda hár-
mas szakaszát teljes egészében megvizsgálják. 

9,3 százalékkal bővült 
az ipar üzleti forgalma 

Augusztusban 9,3 százalékkal bővült az ipar üzleti
forgalma az előző év nyolcadik hónapjához viszo-
nyítva, júliushoz képest ellenben 4,7 százalékos visz-
szaesésről számolt be hétfőn az Országos
Statisztikai Intézet. A tavaly augusztushoz mért gya-
rapodás a feldolgozóiparnak köszönhető, ami 10,4
százalékkal bővült. Ágazati bontásban a tartós fo-
gyasztási cikkek terén 27,1 százalékos, a tőkejavak-
nál 18,6 százalékos, a fogyasztási cikkeknél 9,6
százalékos, míg a továbbfelhasználásra gyártó szek-
torban 6 százalékos növekedést jegyeztek. A vizsgált
időszakban a kitermelés 21,8 százalékkal, az ener-
getikai ágazat pedig 14,9 százalékkal zsugorodott.

Az export 4 százalékkal, 
az import 6,8 százalékkal nőtt 

Az export 4 százalékkal, az import pedig 6,8 száza-
lékkal nőtt az első nyolc hónapban, a külkereske-
delmi mérleg hiánya közben 27 százalékkal
magasabb, mint az előző év azonos időszakában.
Mint az Országos Statisztikai Intézet által hétfőn nyil-
vánosságra hozott adatsorokból kiderül, a kivitel
37,43 milliárd euróra, a behozatal 43,57 milliárd eu-
róra rúgott, a deficit így 6,13 milliárd euró volt, 1,33
milliárd euróval több, mint a 2015. január 1. és au-
gusztus 31. között felhalmozott hiány. Augusztusban
az export 4,44 milliárd eurót tett ki, ami 13,4 száza-
lékkal meghaladja az egy évvel korábbi szintet. Az
import eközben 5,46 milliárd euró volt, ami 14,4 szá-
zalékos gyarapodást jelent. A deficit 1,01 milliárd eu-
róra rúgott a júliusi 643 millió euró után.

90 százalékkal is nőhet 
az orvosi ügyeletekért járó díj

Csaknem 90 százalékkal nagyobb ügyeleti díjat kap-
hatnak az orvosok október elsejétől, miután a kor-
mány elfogadta a 2016/20-as sürgősségi rendeletet.
A pluszügyeleteket mostantól az augusztus elsejétől
megemelt alapfizetés után számolják ki – jelentette
be az egészségügyi tárca. Az ügyeletek megemelt
díját november 15-étől kaphatják meg az orvosok –
derül ki a szaktárca közleményében. A tárca közle-
ménye szerint a pluszügyeleteket ezentúl külön, rész-
munkaidős egyéni munkaszerződés alapján végzik.
Újdonság, hogy a „kötelező ügyelet” esetében 25
százalékos pótlék jár az éjszakai munka után. Az or-
vostudományok terén doktori címmel rendelkező or-
vosoknak 2010 óta 15 százalékos pótlék jár, amit
augusztus elseje óta nem kaptak meg. Az ügyeletek
kifizetésére szolgáló pénzalapokat a megyei egész-
ségbiztosítási pénztárak bocsátják a kórházak ren-
delkezésére, a fenti sürgősségi rendelet alapján.

2017-ben töröltetnék a kanadai
vízumkényszert

A román kormány 2017-től kéri  a  Kanadába utazó
román állampolgárok vízumkényszerének eltörlését.
A források szerint a kanadai hatóságok már tájékoz-
tatták a román hatóságokat arról, hogy szándékuk-
ban áll a román állampolgárok vízumkényszerét
megszüntetni, amire jó esély van a két miniszterelnök
megbeszéléseit követően. 

A belga hatóságok legalább tizen-
három alkalommal leleplezhették
volna a tavaly novemberi párizsi
merényletek későbbi elkövetőit, a
sorozatos hibák miatt azonban
nem sikerült megakadályozni a
terrortámadásokat – derült ki hét-
főn a belga rendőri szervek mun-
káját felügyelő bizottság
kiszivárgott jelentéséből.

A jelentést elsőként feldolgozó De
Tijd című flamand napilap szerint a nyo-
mozás során elkövetett hibák részben a
személyzethiány számlájára írhatók, leg-
alább hat esetben ez volt a fő oka annak,
hogy nem sikerült eligazodni a nyomo-
kon.

A jelentésben arról számoltak be,
hogy a rendőrség már 2015 februárjában
birtokában volt olyan hangfelvételeknek,
amelyeken a merényletek szervezésében
részt vevő, majd hónapokig bujkáló
Salah Abdeslam terrorgyanús szemé-
lyekkel beszél telefonon.

A belga rendőrség tavaly márciusban
figyelmen kívül hagyta a spanyol ható-
ságok által átadott – később a párizsi tá-
madók közé tartozó – Brahim
Abdeslamra vonatkozó információkat. Ő
volt a testvére a magát nyolc hónappal
később felrobbantó, dzsihadista Salah
Abdeslamnak, a párizsi terrortámadások
egyetlen életben maradt elkövetőjének.

A személyzethiány miatt nem tudtak

előrelépni hat hónapon keresztül a ké-
sőbbi merénylők közé tartozó Bilal
Hadfi ügyében sem.

Peter De Waele rendőrségi szóvivő
bosszúságának adott hangot a bizalmas
jelentés nyilvánosságra hozatalával kap-
csolatban, és kijelentette, nincs felhatal-
mazása arra, hogy kommentálja az abban
szereplő információkat.

A francia fővárosban hét helyszínen
elkövetett, tavaly november 13-i me-
rényleteknek 130 halálos áldozatuk volt.
A támadások elkövetőjeként az Iszlám
Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.
Abdelhamid Abaaoud, a terrorcselekmé-
nyek feltételezett főszervezője több tár-
sához hasonlóan belga állampolgár volt. 
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minősítették e sajtóorgánumot. A szocialisták pont ez
utóbbi irányultságot kérték számon a szerkesztőkön,
akik még e válságos napokban is elzárkóztak attól, hogy
pártlapot készítsenek. Függetlenek akarnak lenni.
Nehéz vállalkozás a gazdasági-politikai hatalommal
szembemenni, de meg lehet próbálni. Egy olyan látás-
módot képviselni, amelyre szükség van a társadalmi
sokszínűségben. Sajnos a demokrácia értékrendje az el-
múlt évtizedekben útközben valahol elveszett. Vagy el-
korcsosult. Hisz a sajtó szabadsága, politikai,
gazdasági függetlensége sok esetben mára csak üres
szólam. Nehéz, de nem lehetetlen gerincesnek maradni.
Csak az olvasó, az előfizető támogatottságát ne veszít-
sük el, aki jobbító szándékú partnerünk kell legyen. Meg
kell értenie, hogy a nyomtatott szó fegyver. Amelyet a
bürokraták packázásaival szemben használhat. Fegyver,
hogy leválthassák a korrupt politikusokat. Fegyver,
hogy a megálmodott demokráciát talán a fiaink, lánya-
ink megélhessék. A gondolkodó ember fegyvere, és talán
a cselekvőé is. Az ötvenhatós megemlékezések havában
jó, ha erről nem feledkezünk meg. 

Kesergő a sajtóért
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világA belga rendőrség több alkalommal 
leleplezhette volna a későbbi támadókat

Az Európai Unióban tavaly mintegy 4,7 százalékkal
bővült a légi utasforgalom 2014-hez képest – kö-
zölte hétfőn az unió statisztikai hivatala (Eurostat).

Az utasok száma tavaly 918,3 millió volt az EU tagállama-
iban, ez a pénzügyi válság mélypontjához, 2009-hez viszo-
nyítva 22 százalékos növekedést jelent.

A vizsgált időszakban a teljes forgalomnak 45,2 százalékát
tették ki a tagországok közötti utasok, 37,2 százalékát az unión
kívülre repülők, 17,6 százalékát pedig a belföldi utazók.

A legnagyobb mértékben, 16,3 százalékkal Szlovákiában
emelkedett a forgalom, megelőzve Romániát és Magyarorszá-
got, előbbiben 15,3, utóbbiban 13 százalék volt a növekedés.
Visszaesést egyetlen tagállamban sem jegyeztek. 

Nagy-Britanniában regisztrálták a legtöbb utast, 232 milliót,
ami 5,6 százalékos növekedés, utána Németország (194 mil-
lió), Spanyolország (175 millió), Franciaország (141 millió)
és Olaszország (128 millió) következik. Az utasok száma alap-
ján Európa legforgalmasabb repülőtere változatlanul Lon-

don/Heathrow, ahol 75 millió utas fordult meg tavaly, 2,2 szá-
zalékkal több, mint 2014-ben. Párizs Charles de Gaulle repü-
lőterén 3,2 százalékkal 65,7 millióra, Frankfurtban pedig 2,5
százalékkal 60,9 millióra emelkedett az utasforgalom.

A legtöbb unión kívüli utast, 44 milliót London/Heathrow-
n kezelték, az EU-n belüli forgalmat tekintve
Amsterdam/Schiphol vezetett 33,4 millió utassal, a legna-
gyobb belföldi forgalmat pedig 14 millióval Párizs Orly repü-
lőtere bonyolította le.

Az Eurostat adatai szerint a magyarországi légi utasforga-
lom 2015-ben 13 százalékkal 10,22 millióra nőtt 
az előző évhez képest. Ezen belül az unió tagállamaira 
8,092 millió, az unión kívüli országokra 2,136 millió utas ju-
tott. A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér az utas-
forgalom alapján a 37. helyen állt az európai repülőterek
rangsorában.

Légi balesetek következtében 155 ember vesztette életét a
tavalyi évben az Európai Unió területén.

Jelentősen nőtt a légi utasforgalom 
az unióban 

Az Európai Bizottságnak tudomása van a Népsza-
badság kiadásának felfüggesztéséről, és aggodal-
mát fejezi ki miatta – jelentette ki Margarítisz
Szkínász, az Európai Bizottság (EB) vezető szóvivője
hétfőn sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre vála-
szolva.

Hozzátette, hogy a médiaszabadság, a pluralizmus és az új-
ságírók védelme egy szabad és demokratikus társadalom alap-
vető értékei. Az Európai Bizottság (EB) elkötelezett ezen
értékek védelme és támogatása mellett.

A kialakult helyzet és annak okai kérdéseket vetnek fel,
ezért a bizottság szoros figyelemmel követi a fejleményeket –
mondta Szkínász. A testület ugyanakkor nem bocsátkozik ta-
lálgatásokba, és nem ragad ki egyetlen részletet sem, annak

érdekében, hogy a jogállamiság kereteit teljes összességében
tudja vizsgálni és értékelni – tette hozzá.

Nathalie Vandystadt, az Európai Bizottság digitális és mé-
diaügyekért felelős szóvivője a sajtótájékoztatón kiemelte,
hogy a testület eszközei korlátozottak, de feltétlenül támogatja
a sajtó szabadságát, amelynek védelmét az Európai Unió Em-
beri Jogi Chartája is rögzíti. A sajtószabadságot vizsgáló fi-
renzei uniós intézet folyamatosan készít jelentést a sajtó
szabadságának helyzetéről a tagállamokban, így a magyaror-
szágiról is – mondta.

Amennyiben jogi következmény vetődne fel egy tagállam-
ban a média szabadságával kapcsolatban, az Európai Bizottság
is cselekedhet mint a kezdeményezések segítője és előmozdí-
tója – tette hozzá a szóvivő.

Aggodalmát fejezte ki 
a Népszabadság felfüggesztése miatt az EB

A halálbüntetés eltörlését sürgette közös nyilatko-
zatában hétfőn Federica Mogherini, az Európai Unió
kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Thorbjorn
Jagland, az Európa Tanács főtitkára a legsúlyosabb
büntetés elleni fellépés európai és világnapján.

„A halálbüntetés nem egyeztethető össze az emberi méltó-
sághoz való joggal. Embertelen és megalázó bánásmód, nem
bizonyított, hogy komoly elrettentő hatása lenne, és ahhoz
vezet, hogy a bírói tévedések visszafordíthatatlan és végzetes
következménnyel járhatnak” – olvasható az MTI brüsszeli iro-
dájához is eljuttatott közleményben, amelyben határozottan és
feltétel nélkül elítélték ezt a büntetési formát.

A főképviselő és a főtitkár felszólították az európai orszá-
gokat, hogy erősítsék meg az emberi jogok európai egyezmé-
nyének a halálbüntetés eltörlését célzó jegyzőkönyveit. A
kontinens valamennyi országának biztosítania kell az Európa
tanácsi és az európai uniós tagságból következő kötelezettsé-
gek teljesítését – írták.

A két szervezet elítélte, hogy – a kontinensen egyedüliként
– Fehéroroszország továbbra is alkalmazza a halálbüntetést,
és a már kiszabott ítéletek módosítására, illetve a kivégzésekre
vonatkozó moratórium azonnali bevezetésére sürgette az or-
szág hatóságait.

„Az Európa Tanács és az Európai Unió örömmel fogadja a
halálbüntetés eltörlése felé mutató világszintű tendenciát, 
(…) azonban sajnálattal állapítja meg, hogy a kivégzések
száma a halálbüntetést alkalmazó országok egy részében nö-
vekedett, és a gyakorlatban moratóriumot érvényben tartó or-
szágok között is voltak olyanok, amelyek kivégzéseket
hajtottak végre. A két szervezet különösen aggasztónak tartja
a kiskorúak kivégzését, amely ellentétes a nemzetközi joggal.
Egyes országok továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést a ká-
bítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében, amely
szintén sérti a nemzetközi jogot” – írták a dokumentumban.

Október 10-ét 2003-ban nyilvánították a halálbüntetés elleni
küzdelem világnapjává.

A halálbüntetés eltörlését sürgette 
az EU és az Európa Tanács



Ingyenes európai vasútbérletért 
lobbizott a MIÉRT

A hétvégén, október 7–9. között zajlott az Európai Néppárt Ifjúsági
Szervezetének (YEPP) tanácskozása Bécsben. Fontos határozatokat ho-
zott a YEPP: biztonságos Európát szorgalmaz, egységes hadsereggel. Fel-
hívta az Európai Bizottság és az EU-s tagállamok figyelmét, hogy
erősítsék meg az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikáját. A YEPP
álláspontja, hogy a határaink védelme Európa egyik legnagyobb priori-
tása, ennek érdekében az Európai Parlament és Bizottság egy közös eu-
rópai hadsereg létrehozásán kell hogy dolgozzon. 

A határozatok mellett a YEPP Elnökök Tanácsa nyilatkozatot is elfo-
gadott, amelyben felkérik az Európai Néppárt tagszervezeteit, hogy kor-
szerűsítsék struktúráikat, nyissanak a társadalom felé és az állampolgárok
nyelvén szóljanak hozzájuk. Ugyanakkor a nyilatkozat kiemeli, hogy ezek
a tagpártok szorosabban együtt kell hogy működjenek az ifjúsági szerve-
zetekkel, és teret kell biztosítsanak az új generációnak a politikai szerep-
vállalásra.  A Magyar Ifjúsági Értekezlet nem értett egyet azzal a
YEPP-határozattal, amelyben azt kéri az Európai Néppárttól, hogy vonja
vissza azt a javaslatát, amely ingyenes Interrail vasúti igazolványt bizto-
sítana minden 18 évet betöltött fiatal európai állampolgárnak. 

intézményeink közötti kapcsolato-
kat” – tette hozzá a tanácselnök. 

Grüman Róbert jelzésértékűnek
nevezte, hogy Maros megyét
„visszakapcsolták” Székelyföld
vérkeringésébe, mint mondta,
„egységes Székelyföldben gondol-
kodunk”. A Székelyföld Napok
több alkotóműhelynek ad keretet.
Negyvenegy ország részvételével
megtartják a 4. Székelyföldi Grafi-
kai Biennálét, amely már a kezde-
tektől a grafika integráló
szerepének megfogalmazását vál-
lalta. Idén 504 képzőművész 1238
alkotásából 312 művet válogatott
be kiállításra a szakmai zsűri, a tár-
lat megnyitójára október 12-én
kerül sor Sepsiszentgyörgyön. A
III. Székelyföldi Dokumentum-
film-szemle székelyföldi témájú
dokumentumfilmek vetítésével az
alkotók és a közönség között te-
remt kapcsolatot, a vetítések több
településen zajlanak. A három me-
gyében sorra kerülő főbb progra-
mokat Mágori István, a Kovászna
Megyei Művelődési Központ mun-
katársa, Ferencz Angéla, a Hargita
Megyei Kulturális Központ igaz-
gatója és Barabási Attila, a Maros
Művészegyüttes igazgatója ismer-
tették. Elhangzott, hogy Kovászna

me-
gyében több mint 50 rendezvény
lesz 24 településen, idén a kisebb
helységekben is szerveznek prog-
ramokat (bábelőadásokat, filmve-
títést, népi mesterségek napját,
könyvbemutatót, nép-táncelőa-
dásokat). „Hargita me-gye
büszke kulturális örök- ségére,
de emellett meg szeretné mutatni
természeti kincseit, agrárnapokat
szervez” – hangsúlyozta Ferencz
Angéla.

Barabási Attila elmondta, a 60

évvel
ezelőtt megalakult Maros Művész-
együttes népdalokkal, néptáncok-
kal lesz jelen, az idei
rendezvénysorozat részeként első
alkalommal szerveznek népviselet-
bemutatót. Ez előzi meg a VII.
Székelyföld Napok Maros megyei
ünnepélyes megnyitóját, amire ok-
tóber 12-én 18 órakor kerül sor a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. A megnyitón fel-
lép a Maros Művészegyüttes, a
Bekecs néptáncegyüttes, vala-

Kezdődnek a Székelyföld Napok
(Folytatás az 1. oldalról)

2004-től az akkori román kor-
mány október 9-ét holoka-
uszt-emléknappá nyilvání-
totta. 1941-ben az Anto-
nescu-kormány beleegyezé-
sével ezen a napon kezdték
meg a román fennhatóság alá
visszakerült bukovinai és
Dnyeszteren túli zsidók és ci-
gányok deportálását. Tegnap
délelőtt Marosvásárhelyen az
Izsák Márton által készített
emlékmű előtt hajtottak fejet
az egybegyűltek a holokauszt
áldozatainak emlékére. 

Miután szimbolikusan meggyúj-
tották a menóra gyertyáit, az Izrael-
ből ideiglenesen hazatelepedett
Salamon Sándor héber nyelven ol-
vasott fel egy imát az elhunytak em-
lékére, amelyet dr. Dub László, a
marosvásárhelyi zsidó közösség el-
nöke románra is tolmácsolt. Mint
minden évben, az idén is Vasile
Şandor, az Al. Papiu Ilarian Főgim-
názium történelemtanára emléke-
zett a szomorú eseményre,
elismerve, hogy az akkori román
hatóságok is hozzájárultak ahhoz,
hogy a visszacsatolt területeket
„megtisztítsák” a zsidóktól. 1940–
1941-ben az említett területekről

mintegy 80.000 zsidónak sikerült
kitelepednie, nagy részük már
akkor Palesztinát választotta úti
célul, akik maradtak, azokat a Har-
madik Birodalom és Románia kö-
zötti egyezség szerint a Búgon túli
haláltáborokba telepítették. Majd
szó esett a marosvásárhelyi zsidók
meghurcoltatásáról is, akiket
Észak-Erdély Magyarországhoz
való visszacsatolása után jóval ké-
sőbb, 1944. május 4-én gyűjtöttek
össze és gettósítottak a téglagyár
udvarán (jelenleg a D. Cantemir
Egyetem campusa), majd onnan
május 15. és június 8. között három
szerelvénnyel egyenesen Ausch-
witzba szállítottak. Az elhurcoltak-
nak mindössze a 15%-a került haza
– mondta a tanár. Felhívta a figyel-
met, hogy ma is fontos hirdetni, ok-
tatni a toleranciát azért, hogy
„fogadjuk el azt is, aki más, mint
mi, mert neki is ugyanolyan jogai
vannak ezen a földön”. 

A hatóságok részéről felszólalt
Lucian Goga prefektus, Dorin Flo-
rea polgármester, majd Alexandru
Câmpean, a megyei tanács alel-
nöke. Végül dr. Dub László feltette
a második világháború befejezése
óta e témával kapcsolatosan oly
sokszor elhangzott kérdést: hogyan
történhetett meg mindez? A hadvi-
selés gyávaságára utal, hogy a ka-

tonák nem a csatatéren, hanem
emögött gyerekeket, időseket, véd-
teleneket gyilkoltak le egy eszme
érdekében. A Tóra azt tanítja, hogy
„a te véred nem pirosabb, mint azé,
akit azért gyilkolsz, hogy meg-
mentsd a saját életed” – s ezt a vé-
rontást nemzetek nézték végig
karba tett kézzel. Mert azok az ese-
tek, amikor az emberek zsidókat
mentettek meg vagy menekítettek,
egyediek voltak. A nemzetek nem
emeltek szót a holokauszt ellen. S
ennek az oka a félelem, a nemtörő-
dömség és sajnos sok esetben a cin-
kos káröröm is volt – mondta a
zsidó közösség vezetője, majd hoz-
zátette: egyre kevesebb a még élet-
ben levő túlélő, hiszen az
átlagéletkoruk jóval 80 fölött van, a
hóhérok és a parancsot adók már

nem élnek, lassan nem lesz, aki hi-
telesen mesélné el a történteket,
azért kell emlékezni, hogy a fiata-
lok, a jövő nemzedéke is tudja meg,
mi történt, mert megengedhetetlen,
hogy mindez megismétlődjön. Dub
László azt is elmondta, sajnos a mai
társadalmunkban is jelen van az an-
tiszemitizmus, az idegengyűlölet,
ami egyre inkább fokozódik. „A ho-
lokauszt része volt a történelmünk-
nek és ezt is felelősen fel kell
vállalni. Ha nem tisztázzuk a múl-
tat, nehezen kapunk választ arra,
hogy tulajdonképpen kik is va-
gyunk és mit akarunk a jövőben” –
hangsúlyozta Dub László. 

A megemlékezés részeként a
jelen levő hivatalosságok és a zsidó
hitközség képviselői megkoszorúz-
ták az emlékművet. 

A 2016. júniusi választási
kampány finanszírozásának
esetleges szabálytalanságait
vizsgálja az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) a
kolozsvári városházán –
mondta el Horváth Anna al-
polgármester, az RMDSZ ak-
kori polgármesterjelöltje. Az
RMDSZ-nél is házkutatás
folyt. Horváth Anna hétfőn a
sajtónak elmondta, kihallga-
tásra beidézték a DNA-hoz,
ahová el is fog menni. 

„Bűnvádi nyomozás van folya-
matban a 2016 júniusában folyt vá-
lasztási kampány finanszírozásának
esetleges szabálytalanságai miatt,
amikor én kolozsvári polgármester-
jelölt voltam. Összefüggéseket ke-
resnek a kampány finanszírozása,
illetve a városházán végzett köz-
igazgatási tevékenységem között.

Nincs semmilyen minőségem az
ügyben. Kihallgatásra beidéztek a
DNA-hoz, és én el is megyek. Volt
házkutatás a lakásomon, az alpol-
gármesteri irodámban és a város-
háza más irodáiban is. A
lakásomból elvitték a személyes ha-
táridőnaplóimat, illetve egy számí-
tógépet” – mondta Horváth. 

Horváth Anna hozzátette: köz-
igazgatási pályafutásában kizárólag
a törvény előírásainak megegyező
tevékenységet folytatott. 

„Minden finanszírozást elküld-
tünk Bukarestbe, a törvénynek
megfelelően történtek, olyan ma-
gánszemélyektől kapott adomá-
nyokkal, akiknek a névsora ott van
az Állandó Választási Hatóságnál.
Ezek nyilvános iratok. A jelöltek-
nek szóltak az adományok, nem ve-
hettünk fel bankkölcsönt” –
nyilatkozta az alpolgármester. 

A kampány finanszírozását 
ellenőrzik 

a kolozsvári városházán

   4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _______________________________________________ 2016.  október 11., kedd

Megemlékezés a román holokauszt napján 
Félelem, nemtörődömség és cinkos káröröm

Fotó: Vajda György

Tapasztalatcsere végett járt a marosvásár-
helyi helyi rendőrségnél múlt héten Nagy
Csilla, az udvarhelyi rendőrség gazdasági
ellenőre. A két intézmény között kiváló a
kapcsolat, az udvarhelyiek rendszeresen
látogatnak Marosvásárhelyre, hogy tanul-
janak az itteni kollégáktól. 

A marosvásárhelyi helyi rendőrséget országszszerte
jó példaként tartják számon, ezért az ország külön-
böző részeiből érkeznek a helyi rendőrségek képvise-
lői, hogy elsajátítsák elsősorban a terepmunkával
kapcsolatos teendőket. Az udvarhelyi kollégákkal kü-
lönösen jó kapcsolatot ápol a vásárhelyi alakulat, leg-
utóbb múlt héten Nagy Csilla, az udvarhelyi helyi
rendőrség gazdasági ellenőre tartózkodott itt.  A fiatal
rendőrnő augusztus óta dolgozik a szakmában, és

mint mondta, sok segítséget kapott a vásárhelyi kol-
légáktól. Az itt töltött egy hét alatt terepmunkában
is volt része, a piacokon ellenőrizték az engedé-
lyeket, azt, hogy a termékek fel vannak-e cím-
kézve, jártak iskolai büfékben, ahol azt vizsgálták,
kínálnak-e a kereskedők a tiltólistán szereplő vagy
lejárt szavatosságú termékeket. Nagy Csilla sze-
rint a vásárhelyi kollégák munkáját többek között
a szervezettség, illetve az teszi példaértékűvé,
ahogyan a terepmunka során az emberekhez vi-
szonyulnak. – Azt tapasztalom, hogy itt minden
osztályon konkrétan le vannak osztva a feladatok,
és mindenki csak a saját hatáskörében dolgozik.
Ennek köszönhetően hatékonyan tudják végezni
a munkájukat – vonta le a következtetést.
(menyhárt)

Udvarhelyi kolléga
a helyi rendőrségen

Iktatták 
a támogatói aláírásokat

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség tegnap iktatta Bukarestben, a
Központi Választási Irodában  a parlamenti választáson való indulásához szük-
séges támogatói aláírásokat. Az eseményen jelen volt Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök, az RMDSZ szenátorai és parlamenti képviselői.

Vajda György



színművészek üdvözölték a jelen
lévő szenátorokat, képviselőket, a
megyei tanács elnökét és alelnökét,
Magyarország csíkszeredai főkon-
zulátusának konzulját. – Nagy ün-
nepre gyűltünk össze: a Székely
Népi Együttest 60 évvel ezelőtt ala-
pították Marosvásárhelyen, a
munka azóta töretlenül, magas mű-
vészi szinten folytatódik. Ünnepel-
jük a hajdani és a mostani
alkotókat: azokat, akik kijelölték az
utat, felmutatták a mércét. Büszkén,
szívesen és hálával emlékezünk
rájuk. 1956-ban az egyetlen magyar
együttesként alakult, de rögtön fel-
vállalta a román folklór népszerűsí-
tését is. Volt tánckara, énekesei és
énekkara. A Marosvásárhelyi Ál-

lami Filharmónia mai kórusa azon
énekkar utódja. Ezért kettős a mai
gálaest, nagy ünnep ez az Erdőn
Túli Rész életében. Köszönjük a
hűséges közönségnek, hogy együtt
énekelhetünk – mondták mintegy
felvezetőként a ceremóniamesterek.

Az énekkar 1970-ben elvált az
együttestől, és a filharmónia égisze
alá került, de több évig még nagyon
szorosan kollaboráltak. Ez okból az
ünnepi műsor első fellépőiként a
kórus tagjai álltak a színpadra, ahol
korálokat, magyar és román népdal-
feldolgozásokat, operarészleteket
adtak elő Vasile Cazan vezénylete
alatt (a karvezető asszisztense Sikó
Szidónia), Antonia Someşan zongo-
rakíséretével.

A kórus előadása után Barabási
Attila Csaba, a Maros Művész-

együttes vezérigazgatója és Vasile
Cazan, a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia igazgatója lépett a
színpadra. – Ünnepeltünk ezen a
héten úgy, mint a mesében, hét
napon és hét éjszakán keresztül.
Rendezvényeinkre összesen közel
háromezren jöttek el, ami azt je-
lenti, hogy sokan szeretnek, értékel-
nek és a szívükben hordanak
minket. Elismeréssel adózunk azok-
nak, akik egy egész életen át az
együttesért dolgoztak és dolgoznak.
Hatvan év akár egy egész emberi
élet is lehet, és számomra nagy
megtiszteltetés volt, hogy nagyon
sok olyan kollégával találkozhat-
tam, akik itt dolgoztak évtizedeken
keresztül. Olyan munkát vállaltak,
amit nem mindenki tud elvégezni.
Ezek az emberek találkoztak nehéz-
ségekkel, szép pillanatokkal, szo-
morúsággal és örömmel is. Az
együttes minden tagja hozzájárult a
magyar, a román, a szász és a ci-
gány népi kultúra népszerűsítésé-
hez. Büszke vagyok a mai Maros
Művészegyüttesre is, a kollégákra,
akik nem csak a színpadon bizonyí-
tanak, hanem mellette oktatnak, ne-

velnek is – mondta Barabási Attila
Csaba.

Vasile Cazan románul és magya-
rul szólt a közönséghez. – Csodála-
tos közönségünk van, köszönjük,
hogy velünk együtt ünnepelnek
ezen a rendkívüli ünnepségen. Ösz-
szetartunk, hiszen a művészek az

egész világon egy nagy családot al-
kotnak. Isteni csoda volt, hogy
1956-ban létrejöhetett ez a kiváló
együttes, amely szerte a világon
hírül viszi az erdélyi, Maros megyei
kultúrát és annak gazdagságát,
nagyszerűségét. Amikor 1970-ben a
kórus átjött a filharmóniához, az
zenei, szakmai szempontból termé-
szetes folyamat volt, a cél azonban
változatlan maradt: népszerűsíteni
az erdélyi népi kultúrákat, megis-
mertetni a marosvásárhelyi értéke-
ket. Hódolattal gondolok vissza az
elődeimre, a régi karnagyokra,
akiknek köszönhetően a mai 
kórus ily magas szakmai minőséget
ért el.

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke hozzátette: – Kö-
szönteni szeretném a ma este ünne-
peltjeit. Örülök annak, hogy ez a két
kulturális intézmény közösen ünne-
pel. Hatvan évvel ezelőtt is közösen
indultak útnak. A kultúra mindenhol
összetartó erő, ezért is fontos, hogy
minél élőbbé tegyük a mi közössé-
günket. Az együttes folyamatosan
azon dolgozott, hogy továbbadja
Erdély rendkívül gazdag népi örök-

ségét. Produkciói belföldön és kül-
földön is ismertté tették Maros
megyét. Mi büszkék vagyunk vál-
tozatos értékeinkre, multikulturális
intézményeinkre. Az együttes az
egyik pillére annak a munkának,
amely az erdélyi értékek megismer-
tetésén túl a nemzeti öntudat meg-

erősítését, az új táncosgenerációk
kinevelését is felvállalta.

Câmpean Alexandru, a megyei
tanács alelnöke elmondta, a hatva-
nadik évforduló több évtizednyi
aktív munkát takar, amelynek kö-
szönhetően az együttes ma a legma-
gasabb művészi színvonalon adja
elő műsorait. – Fiatal, energiában
gazdag, receptív művészek előadá-
sait láthatják ma este. Premierként
pedig olyan népi játékokat is láthat-
nak megyénkből és nem csak, ame-
lyek az előbbi állítást bizonyítják. A
Maros Művészegyüttes az ország
első három népi együttese közé tar-
tozik, köszönet érte mindenkinek –
mondta az alelnök, majd díjátadó
ceremónia következett, amelynek
keretében az együttes elismeréseit
adta át, a vezérigazgató köszönetét
fejezte ki. Díjat kapott Mihaila Ti-
moniu Mircea volt igazgató, Jánosi
József, Lateş Emilia, Pávai István
volt művészeti vezető, Iosif Titi Bo-
antă volt igazgató, Lokodi Edit
Emőke volt megyei tanácselnök,
valamint egykori és mai művészeti
vezetők, rendezők, koreográfusok,
közéleti személyiségek: Novák Fe-

renc Tata, Varga János, Könczey
Árpád, Marin Barbu, Bámbó Zol-
tán, Moldován Horváth István,
Cerghedi Florin koreográfus, Fü-
zesi Albert (aki nyugdíjba vonu-
lása előtt ez alkalommal
búcsúzott a közönségtől), vala-
mint Péter Ferenc, Câmpean Ale-
xandru, Vasile Cazan, illetve a
megyei tanács részéről kitünte-
tést kapott Barabási Attila Csaba
és Socolean Teodor.

Az est második részében külön-
leges programmal lépett színpadra
az ünneplő Maros Művészegyüttes
román tagozata, majd kis szünetet
követően a magyar tagozat. Hihe-
tetlen energiával, tökéletes precizi-
tással és hajszálpontos ko-
reográfiával adtak elő autentikus er-
délyi román és magyar táncokat – a
sok táncrend alatt valósággal ren-
gett a színpad, a közönségi ujjon-
gás, a közbetapsok és bravók
igazolták: igencsak átjött az a hatal-
mas munka, amellyel önmagát, az
emberöltőnyi életkort, az elmúlt
hatvan évet és annak művészeit kí-
vánta megünnepelni az együttes. Az
emlékezetes auditív és vizuális él-
ményt nyújtó, pergő táncrendek kö-
zött csodaszép magyar és román
népdalokat adott elő Kásler Magda,
illetve az együttes Mureşencele cso-
portja, majd ismét a táncé lett a fő-
szerep, hogy a grand fináléban, a
kötelező pezsgő előtt a két tagozat
és zenekaraik együtt álljanak a Kul-
túrpalota koncerttermének színpa-
dára, és muzsikáljanak, táncoljanak
még egy hatalmasat. Köszönjük,
nagy élmény volt!
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A filharmónia kórusa Fotó: Facebook

Ünneplő „hatvanasok”!

(Folytatás az 1. oldalról)

Péter Ferenc, Barabási Attila Csaba és Vasile Cazan

A Maros Művészegyüttes



Munkakedvvel tele
vette át Backamada-
ras község vezetését
Szőcs Antal, újonnan
megválasztott pol-
gármester. A község-
gazda egész életé-
ben mezőgazdaság-
gal foglalkozott, így
jól átlátja azokat a
nehézségeket, ame-
lyekkel a gazdák nap
mint nap szembesül-
nek. Mint mondta, a
községben sok a ten-
nivaló, de elsősorban
a lakosság igényeit
szem előtt tartva, az
infrastrukturális hiá-
nyosságokat próbál-
ják meg orvosolni.

Szőcs Antal rámuta-
tott, az infrastruktúra
terén sok a tennivaló, így elsősor-
ban ezekre a beruházásokra próbál-
nak összpontosítani. Backamada-
rason van egy igen égető probléma,
a falut Koronkával összekötő út
rossz állapota. Bár a két település
közötti rész karbantartása nem a
község feladata, viszont az útnak
egy része, egy másfél kilométeres
szakasz, a Középszeg utca a falu
területén van, és ez szorulna sürgő-
sen javításra. A szóban forgó úton
nagy a forgalom, a gázvállalat jár-
művei, az egyes munkagépek itt
haladnak át, és az utcában lakó ma-
darasiaknak sok bosszúságot okoz
a nagy forgalommal járó zaj meg a
por. Számtalanszor volt kövezve ez

a szakasz, ás a községvezetés most
pályázati lehetőségeket keres, hogy
végre leaszfaltozzák legalább a
hozzájuk tartozó másfél kilométert.
Ha a Koronkát Backamadarassal
összekötő teljes szakaszt sikerülne
leaszfaltozni, jelentősen lerövi-
dülne az út Marosvásárhelyre.

Bálintfalván is van egy másfél
kilométeres szakasz, a főúttól a
templomig és az öregotthonig, ami
nagyon rossz állapotban van, ezt az
év végéig lekövezik, hogy járha-
tóvá tegyék a környéket. Az idénre
tervezett tennivalók között járda-
építés is szerepel, várhatóan a
héten írják alá a szerződést a kivite-
lezővel, és a helyi költségvetésből
másfél kilométer járdát raknak le.

A polgármester elmondta, jelen-
leg egy pályázatuk elbírálás alatt
áll, szeretnék a szentgericei kultúr-
otthon külsejét felújítani, a tetőt új-
jáépíteni. Nagy igény mutatkozik
egy új tekepálya létesítésére,
ugyanis a faluban hagyománya van
ennek a sportágnak. Szintén pályázat
útján végeznének korszerűsítési mun-
kálatokat a backamadarasi, valamint
a szentgericei iskolákban, központi
fűtés szerelésére, szigetelésre, a labo-
ratóriumok felszerelésére, osztályter-
mek felújítására, valamint a
községközpontban udvarrendezésre
hívnának le pályázati pénzeket.
Megfelelő helyszínt keresnek 
az orvosi rendelőnek 

A polgármesteri hivatal udvarán
lévő épület, amely a gyógyszertár-
nak, valamint az orvosi rendelőnek
ad otthont, nem felel meg ennek a
rendeltetésnek. Nincsen illemhely,
az idősek számára nehezen megkö-
zelíthető, ezért el kellene költöz-
tetni egy olyan helyszínre, ahol
megfelelő körülmények között
tudnák fogadni a pácienseket –
véli a polgármester. – Madaras
központjában a régi kultúrotthon
épülete, ahol jelenleg a falumú-
zeum van, megfelelő lenne erre
a célra. Ha találnánk egy új hely-
színt a falumúzeumnak, esetleg
egy régi, tornácos házat, akkor
felújítanánk az épületet és oda-
költöztetnénk az orvosi rendelőt,
a patikát, és esetleg fogorvosi
rendelőt is lehetne ott nyitni – szá-
molt be a terveiről a polgármester.

Több alkalommal vetődik fel
a nyárádmenti településeken
az ötlet, hogy a térség össze
kellene fogjon, és a gazdák
által megtermelt zöldségeket
közösen értékesítsék. Ha-
sonló kezdeményezésre már
volt példa nyolc évvel ez-
előtt, de sajnos nem járt si-
kerrel. 

Szőcs Antal polgármester, aki
akkor gazdaként vállalt oroszlán-
részt a kezdeményezésben, el-
mondta, 2008-ban létrehozták a
zöldségtermesztők szövetkezetét a
Nyárádmentén, amelybe az Alsó-
és a Felső-Nyárádmentéről 29
gazda kapcsolódott be. A terv az
volt, hogy elindítják a gazdák által
megtermelt zöldségek közös érté-
kesítését, pályázati úton létrehoz-
nak egy feldolgozó-csomagoló
üzemet, ahol előkészítik a 
nagyáruházak polcaira szánt zöld-
ségeket. 

– Azt szerettük volna, hogy a

nagyáruházakban ne külföldi,
hanem hazai, nyárádmenti zöldsé-
gekhez jussanak hozzá a vásárlók.
Viszont a nyolc év alatt semmiféle
előrelépés nem történt az ügyben,
sőt, már a szövetkezetet is felszá-
moltuk – fejtette ki a polgármester.

Azt is hozzátette, már a kezdetek-
ben számos akadályba ütköztek.
Két évvel ezelőtt a kistérség képvi-
selői találkoztak egyik székelyföldi
üzletlánc vezetőivel, akik elvileg
vevők voltak az ötletre, viszont
amikor a konkrétumok kerültek te-
rítékre, kiderült, hogy már meg-
vannak a bevált magyarországi
beszállítóik. Ugyanakkor a tagok-
nak arra is rá kellett döbbenniük,
hogy valójában még így, szövet-
kezve sem rendelkeznek olyan
mennyiségű áruval, amit a nagy-
áruházak elvárnak. Szőcs Antal el-
ismerte, valójában azt tapasztalták,
hogy a gazdák nagy része is ide-
genkedik a szövetkezet típusú kez-
deményezésektől. Egy nyárád-
karácsoni gazda van, aki egy nagy-
áruháznak szállít zöldségeket, a
többieknek pedig már megvan a
helyük az egyes piacokon, kiala-
kult a vásárlókörük, és a járt utat
nemigen merik elhagyni a járatla-
nért. 
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Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Elsődleges az infrastruktúra

Elbukott a szövetkezési kísérlet 

Gyümölcsöző 
testvérkapcsolatok

A tej alacsony ára miatt az
utóbbi időszakban Szentgeri-
cén harminccal csökkent a te-
hénállomány, van olyan
gazda, aki az összes állatát el-
adta, ugyanis úgy érzik, ilyen
körülmények között már nem
éri meg állattartással foglal-
kozni. 

25 hektáron gazdálkodik, gabo-
nát termeszt és állattartással is fog-
lalkozik a szentgericei Nagy
György, a község alpolgármestere.
Mezőgazdasági gépeket vásárolt, és
folyamatosan fejleszti a gazdaságot,
viszont elárulta, nemrég oda jutott,
hogy fontolgatta, felszámolja a
szarvasmarha-állományt, a tej ala-
csony felvásárlási ára miatt. 

Naponta száz liter tejet vesz át
tőle a nyárádszeredai tejfeldolgozó,
literéért 74 banit fizet. A gazda el-
mondta, Szentgericén százhúsz
tehén van, viszont az utóbbi időben
igen lecsökkent a tej ára, ami sajnos
az állatállomány megfogyatkozásá-
hoz vezetett. 

– A nyár folyamán harminc tehe-
net adtak el a falubeli gazdák, van,
aki a teljes állományt felszámolta.
Hajnali fél ötkor kelünk hétvégén,
ünnepnapokon is, mert fejni kell, az
állatokat el kell látni. Attól tartok,
hogy lesznek még gazdák, akik el-
adják az állataikat – vetítette elő a
csöppet sem derűlátó jövőképet az
alpolgármester. 

A gabona ára is kedvezőtlenül
alakult az utóbbi évek során, míg
három évvel ezelőtt például nyolc-
van bani–egy lej volt a búza kilója,
most csupán ötven banit kapnak
érte a gazdák, a kukorica kilóját
még alacsonyabb áron, negyven-
negyvenöt baniért lehet értékesíteni,
ami a termelők szerint nevetséges
összeg. Ilyen körülmények között, aki-
nek nincsen saját gépparkja, és a szán-
tástól az aratásig mindent meg kell
fizessen, vagy csupán két-három hek-
tár területen gazdálkodik, annak nem
is éri meg búzatermesztéssel foglal-
kozni, ugyanis semmiféle nyereség
nem származik belőle, sőt ráfizet. 

Mélyponton 
a gabona és a tej ára

Viszonylag ritka, hogy olyan
lelkes és kitartó támogatókra
találjon egy település, mint a
szentgericei közösség. A hol-
land és amerikai testvérgyü-
lekezetek több téren karolták
fel a szentgericeieket: kölcsö-
nökkel segítik a gazdákat a
gazdaságuk fejlesztésében,
illetve gondoskodnak arról,
hogy korszerű körülmények
között történjen az egészség-
ügyi ellátás. 

A testvérkapcsolatok a helyi egy-
házakon keresztül alakultak ki, az
unitárius egyház egy amerikai, a re-
formátus pedig egy holland közös-
séggel ápol szoros kapcsolatot. A
holland testvéregyház évek óta se-
gíti a gericei gazdákat, rendkívül
előnyös kamattal legtöbb ötezer
eurós kölcsönt biztosít a gazdák-
nak, a kamatként felszámolt össze-
get pedig a gericei egyháznak
adományozzák. A kölcsön visszafi-
zetésének a határideje öt év, ennek
lejárta után újra lehet támogatást
igényelni, természetesen egy jól
megindokolt kérés alapján.  – A
gazdáknak óriási segítséget jelent,
az évek során sokan éltek a lehető-
séggel, jelenleg is 16 szentgericei

gazdának van kölcsöne folyamat-
ban. Ennek köszönhetően nagy ka-
pacitású munkagépeket vásároltak,
bővítették az állatállományt – tud-
tuk meg Nagy György alpolgármes-
tertől. A holland közösségnek
szívügye a szentgericeiek támoga-
tása, a templomukban van egy per-
sely, ahol folyamatosan gyűjtenek
az erdélyi közösségnek, illetve
templomozás után fánkot árulnak,
és az innen begyűlt összeget is erre
a célra fordítják. 

A holland jótevőknek köszön-
hető továbbá, hogy Szentgericén
korszerű körülmények között törté-
nik az orvosi ellátás, nemrég négye-
zer eurót fordítottak az orvosi
rendelő karbantartására, illetve há-
romezer eurót egy performans fog-
orvosi szék vásárlására a helyi
fogorvosi rendelőbe. 

Az amerikai jótevők, akikkel a
helyi unitárius egyház áll kapcsolat-
ban, elsősorban a diákokat támogat-
ják, ezáltal szeretnék ösztönözni
őket arra, hogy folytassák tanulmá-
nyaikat. Azok a fiatalok, akik a
nyolcadik osztály elvégzése után
továbbtanulnak, egy tanévben ezer-
ezerötszáz lejes támogatásban ré-
szesülnek. 

A backamadarasi orvosi rendelő Fotó: Nagy Tibor

A Középszeg utca 

A szentgericei orvosi rendelő



A kolozsvári vereség után még
azt vélhettük, hogy a Marosvásár-
helyi Sirius női kosárlabdacsapata
többre képes, mint amit akkor elért,
és ezt az előkészületi találkozókon
mutatott játékra alapozva állítottuk.
A második fordulóban, a Brassói
Olimpia CSU elleni, hazai pályán
játszott találkozó azonban már óva-
tosságra int ilyen tekintetben. Talán
mégsem áll készen arra az újonc,
hogy helytálljon az élvonalban?

A szombati találkozó azt mutatta,
hogy nem. Már az első öt és fél
percben hatalmába kerítette a házi-
gazdákat a lámpaláz, sorra adták el
a labdákat, a vendégek pedig ellen-
támadásokból, könnyen szerzett
pontokkal 18-0-ra vezettek, amikor
Cherise Daniel az első pontokat érte
el szabaddobásokból. Ekkor azért
még úgy tűnt, nincs kizárva, hogy
az első ijedelmet követően a házi-
gazdák legalább szorossá tudják
tenni a meccset, még akkor is, ha
Brassó nyilvánvalóan favoritként
érkezett Marosvásárhelyre. Néhány
jól célzott triplával felzárkózott a
Sirius, a legközelebb, hat pontra, a

második negyed harmadik percében
jutott az ellenfeléhez. Már ebben a
periódusban nyilvánvaló volt azon-
ban, hogy palánk alatt nem számí-
tanak a piros-fehérek, ráadásul
McCune a második negyed köze-
pére begyűjtött négy személyi
hibát, ami tovább rontott a helyze-
ten. Ami 25-31 után következett

azonban, az már aligha magyaráz-
ható a kezdés lámpalázával. A ven-
dégek zsinórban 21 pontot
szereztek, elhúztak 25-52-re, s bár
a félidőt Gregory két pontja zárta, a
találkozó gyakorlatilag eldőlt.

Aki látta az előkészületi meccse-
ket is, most mintha nem ugyanazt a
csapatot látná a pályán, a játékosok

nem próbálnak a labda fogadására
helyezkedni, az irányító sokat
téved, védelemben pedig az ellenfél
játékosai akkor kerülnek üresen a
kosár alá, amikor és ahány-
szor akarnak. Brassót sike-
rült legyőzni a
Sirius-kupán, most lezser
29 pontot vertek a házigaz-
dákra. A különbség csak
az, hogy most volt fonto-
sabb.

A következő fordulóban,
szombaton, a Sirius Jász-
vásárra látogat, a kiesés el-
leni küzdelemben (már

most már körvonalazódik, hogy ez
lesz a célkitűzés) közvetlen ellenlá-
basa otthonába, s ez rendkívül fon-
tossá teszi a mérkőzést.

A magyar foci – ezzel a címmel
szervezett közönségtalálkozót Ma-
rosvásárhelyen az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete, valamint a Cseh Gábor
által vezetett Pro XXI Sport- és
Kulturális Alapítvány.

A rendezvény főmeghívottai a
magyar válogatott egykori szövet-
ségi kapitányai, Egervári Sándor és
dr. Mezey György, továbbá Básti
István és Szalay Miklós korábbi ma-
gyar labdarúgók voltak – akik
1968-ban Mexikóvárosban magyar
olimpiai bajnokok lehettek –, a be-
szélgetés moderátora Szucher Ervin
helyi újságíró, televíziós műsorve-
zető volt.

Cseh Gábor meghívására Maros-
vásárhelyre utazott és a rendezvé-
nyen nézőként részt vett a Magyar
Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
Heves megyei elnöke, Jakab Gábor,
az MLSZ amatőr bizottságának volt
elnöke, Balázs András, az MLSZ
Nógrád megyei elnöke, Répás Béla,
az MLSZ Zala megyei igazgatója,
Józsi György, az MLSZ Győr-
Moson-Sopron megyei igazgatója,
Horváth László, továbbá az MLSZ
Bozsik-programjának Békés me-
gyei koordinátora, Tóth Márton, az
MLSZ Heves megyei elnökségi
tagja, Barta András is, és nem utol-
sósorban jelen voltak olyan egykori
helyi labdarúgók is, mint Józsi
Dezső, Kiss Madocsa, Kanyaró
György, Fazakas Árpád, Szántó
János és Fodor János.

A közönségtalálkozót koncert
zárta, a magyarországi Boros Dénes
prímás és bandája szórakoztatta a
közönséget.

A műsor elején Szucher Ervin dr.
Mezey Györgynek szegezte a kér-
dést: van-e ok az ünneplésre a Fe-
röer-szigetek elleni 0-0-s döntetlen
után, majd a magyar labdarúgók
Eb-szerepléséről kapcsolatosan kér-
dezte az egykori szövetségi kapi-
tányt.

„Ezt nem kell siralmas ered-
ménynek neveznünk, ez így jött ki”
– mondta dr. Mezey György, majd
Egervári Sándor a sikeres Eb-sze-
replésről így vélekedett: „Ünnepel-
hettünk, hiszen volt ok erre, az
eredménnyel a játékosok örömöt

szereztek a szurkolóknak, az
egész nemzetnek. Jó volt ezt
megélni mind Marosvásárhelyen,
mind a nagyvilágban bárhol, ami-
ért minden elismerésem mind a
játékosoknak, mind a stáb tagjai-
nak. Ez egy olyan siker, amely bi-
zakodásra ad okot a közeljövőre
nézve” – fogalmazott Egervári
Sándor.

A salgótarjáni születésű Szalay
Miklós, aki 1968-ban Mexikóváros-
ban olimpiai bajnoki címet nyert
labdarúgásban, a 2016-os magyar
Európa-bajnoki szereplésről a kö-
vetkezőket mondta: „Mindany-
nyian büszkék vagyunk a magyar
válogatott idei teljesítményére.
Én is kinn voltam az Eb egyik ta-
lálkozóján, és jólesett, amit ott át-
éltem. Amúgy az olimpiai bajnoki
cím elnyerése óta bárhova me-
gyünk, boldog vagyok, ha ránk
emlékeznek.”

Ugyanerre a kérdésre Básti Ist-
ván, az 1968-as olimpiai bajnok
magyar együttes másik meghívott
tagja –  aki a Salgótarjáni Bányász
színeiben az 1971/1972-es idény-
ben bronzérmet nyert, és 310 mér-
kőzésen 52 gólt szerzett – így
nyilatkozott: „Régóta vártuk, hogy
ünnepeljünk, vártuk, hogy a magyar
válogatott kijusson egy ilyen mé-
retű labdarúgó-eseményre. Én azért

azt mondhatom, hogy jó játékhoz
szerencse is kell, így végre ünnepel-
hettünk!” – mondta Básti István.

Arra a kérdésre, hogy Dárdai ér-
kezése miként váltott ki ilyen pozi-
tív hatást mindamellett, hogy szinte
ugyanaz a csapat vívta ki az Eb-
részvételt, amely a selejtezők elején
gyengén szerepelt, Egervári Sándor
így vélekedett: „Dárdai egy igazi
karizmatikus egyéniség, aki szerin-
tem lendületbe hozta ezt a csapatot,
közel került a játékosokhoz, akik
nagyon jól viszonyultak hozzá, így
biztonságosabb csapatjáték felé te-
relte a társaságot. Az Eb alatt a je-
lenlegi kapitánynak, Bernd
Storcknak is voltak nagyon jó, meg-
lepő döntései, amelyek bejöttek”. 

Dr. Mezey György elmondta,
Dárdai Pál nem szövetségi kapi-
tánynak javasolta Storckot, hanem
bármilyen más funkciójú személy-
nek az MLSZ keretében – ő egyéb-
ként az évekig Ausztriában
légióskodó Szabics Imrét ajánlotta
–, így mindenkit meglepett, hogy
szövetségi kapitány lett, de senki
nem látta Dárdai Paliban, hogy zse-
niálisan edzette ideig-óráig a ma-
gyar válogatottat: „Storcknak
remek megérzései voltak, hiszen
olyan személyeket billentett hátsón,
akiket már rég kellett volna, így fel-
frissítette a válogatottat. Ugyanak-

kor voltak szerencsés húzásai is
ezen az Eb-n… S ha egyébként va-
lami okból kifolyólag távozna
Storck, jönne az újabb Storck, a
stábjával együtt” – mondta dr.
Mezey György.

Egervári Sándor szerint Storck-
nak volt ideje is arra, hogy felké-
szítse a magyar válogatottat, hiszen
három-négy hétig a játékosok felké-
szítésével foglalkozhatott. Ezzel
kapcsolatosan arra hívta fel a fi-
gyelmet: korábban erre a célra álta-
lában négy-öt nap állt
rendelkezésre.

Egervári Sándor természetesen
nem kerülhette el a 2015-ös hollan-
diai 8-1-es vereségről és az azt kö-
vető távozásáról szóló kérdést. Így
emlékezett vissza: „A mai napig
rossz érzés visszagondolni arra a
mérkőzésre. Nem tudtam és nem is
fogom tudni elfeledni. Három és fél
évig voltam szövetségi kapitány, az
első három év a sikerekről szólt,
aztán következtek a kudarcok. A
hollandiai mérkőzésen, a hatodik
gól után mondtam Andrusch Józsi
kapusedzőnek, hogy mi most be-
dobjuk a törülközőt, aztán még kap-
tunk két gólt, ami egyértelműen
meghatározta feladatvállalásunk
végét. A mai napig sem tudtam fel-
dolgozni azt a mérkőzést, így 40 év
futballban eltöltött időszak után azt

mondhatom, hogy ez volt a legmeg-
határozóbb pillanat az életemben. A
púpot a mai napig hordom a háta-
mon, de persze, ettől még nyugod-
tan tudok tükörbe nézni. A brazilok
otthon kaptak hatot a 2014-es világ-
bajnokságon, és nem állt meg az
élet, így azt kell mondanom, hogy a
romániai 3-0-s vereség után már ki
volt adva „kilövetésem” parancsa,
sajnos…”

Básti István szerint nem az a leg-
fontosabb, hogy külföldi edzőt he-
lyezzenek a magyar válogatott
edzői tisztségébe: „Én nem vagyok
meggyőződve, hogy külföldi szak-
emberekre lenne szükség, szerintem
nálunk is vannak nagyon jó szak-
emberek, akik hasznosak lehet-
nek a hazai labdarúgás számára.
Sajnos, a jelenlegi edzői munka
részben eredménycentrikus is,
ezért nehéz csapatot építeni, 
főleg, ha bele is szólnak” – mondta
Básti.

Arra a kérdésre, hogy mi járatban
Székelyföldön, Szalay István ezt
mondta:  „A nyolcadik éve, hogy
Parajdra járunk. Meglepetés 
volt számomra, amikor ott meglát-
tam a ma esti stáb tagjait, akiknek
az ideutazásáról nem volt tudomá-
som”.

Básti István: „Én még soha nem
voltam Székelyföldön, de csodála-
tos helyre jöttem, ahol csodálatos
emberek laknak. Nem bántam meg,
és ígérem, hogy mielőbb visszaté-
rek ide.”

Dr. Mezey György: „Nem tudok
elérzékenyülés nélkül beszélni a
Székelyföldről. Mindig nagyszerű
futballvezetőkkel jövök ide, és min-
dig csodálatos emberek fogadnak.
Ez a miliő, amelyet itt megtapasz-
talunk, elmondhatatlanul jó, remek
magyar és román emberekkel lehet
találkozni.”

Egervári Sándor: „A határ menti
városokban voltam korábban, vi-
szont a Székelyföldön még nem jár-
tam, így nagy élményt jelent
számomra, hogy ide jöhettem. Na-
gyon felemelő érzés megismer-
kedni az itteni emberekkel, 66 év
után már jobban érzi az ember, mi
a fontos, és mi a kevésbé fontos.
Ezért örvendek a meghívásnak,
szívesen jövök ide vissza ezután
is!”
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Sirius: 0-18-cal kezdték, 0-21-gyel folytatták

Czimbalmos Ferenc Attila

A magyar fociról volt magyar kapitányokkal és olimpiai bajnokokkal 
Marosvásárhelyen

Bálint Zsombor

A jó hangulatú rendezvény szereplői

Aki látta az előkészületi meccseket is, most mintha nem ugyanazt a csapatot látná a pályán.
Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 2. forduló: Marosvásárhelyi Sirius

– Brassói Olimpia CSU 51:80 (15-25, 12-27, 15-15, 9-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Ale-

xandru Ivan (Târgovişte), Alexandru Vasile (Jászvásár), Alexandru
Sandu (Bukarest). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).

Sirius: Daniel 15 (2), McCune 13, Beldian 9 (3), Laudermill 8 (2),
Gregory 4, A. Pop 2, Lovász, Gál, Bartha, Parajdi.

Olimpia: Pešović 20 (2), Webb 20 (3), Houser 19 (2), Higgins 10,
Ghizilă 5, Crăciun 4, Ardelean 2, Brezoi, Chiş, Ferariu, Haas. 

A női kosárlabda Nemzeti Liga 2. fordulójának további eredmé-
nyei: CSM Târgovişte – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 49:36, Szat-
márnémeti CSM – Jászvásári Poli 63:57, Galaci Phoenix – CSBT
Alexandria 68:59, Aradi ICIM – Kolozsvári U 71:75.

Ranglista
1. Brassó 2/0 4
2. Kolozsvár 2/0 4
3. Târgovişte 2/0 4
4. Galac 2/0 4
5. Szatmárnémeti 1/1 3
6. Sepsiszentgyörgy 1/1 3
7. Arad 0/2 2
8.Alexandria 0/2 2
9. Jászvásár 0/2 2
10. Sirius 0/2 2



A désfalvi és haranglábi iskola tanulói idén is meg-
emlékeztek kedvenc mesegyűjtőnkről, -írónkról, Be-
nedek Elekről, akinek születésnapi évfordulóját a
magyar népmese napjának szentelte a közakarat. Ne-
künk fontossá vált a népmesék éltetése, a mesében el-
rejtett bölcsességek felfedése és gyakorlása, ezért
minden év őszén  vetélkedővel, ügyességi próbával
tarkított kis rendezvényt szervezünk. Így került sor
palotaépítési munkálatra, mesebábvarrásra, sőt di-
vatbemutatóra is kedvenc mesehősünk ruhatárát
reklámozva a kisközönségnek. A versenyszellem
éltetése érdekében mesés keresztrejtvényt is oldot-

tunk, illetve kedvenc meséink rajzát az iskola előtt
futó aszfalton örökítettük meg. Miért ne olvassanak,
„nézzenek” mesét az arra járók is? 

Jó volt látni ismételten, hogy vannak mesesze-
rető gyerekek, akikben él a kalandvágy 
a szép után, él bennük az alkotás vágya. Ilyen őr-
zőkkel még biztonságban tudhatjuk népmesekin-
csünket. 

Márkos-Mátyás E. Zita, 
a désfalvi és haranglábi 

általános iskola magyartanára

Az idősek nemzetközi napjával
kapcsolatban sok szép gondolat
hangzott el a médiában és jelent
meg a sajtóban.

A marosvásárhelyi Máltai Szere-
tetszolgálat, ha nem is kapcsolódott
be a tömegeket érintő szervezésbe,
az újonnan felépült székházában
szerényen, de bensőséges hangulat-
ban ünnepeltek a szépkorúak.

Azért is volt illő ez az ünneplés,
mert a máltai ház állandó munka-
társai főleg az idős korosztály tag-
jaiból állnak. A szervezet  két
alapvető feladatára, a hit védelmére
és a szegények megsegítésére talán
ez a korosztály a legfogékonyabb.

Tulajdonképpen nem is ünnepre,
hanem egy jóízű beszélgetésre hí-
vott össze vezetőnk, Tulit Viktória.
Megvitattuk, hogy hol is van he-
lyünk ebben a változó világban  és
hogyan viszonyul hozzánk a fiatal
nemzedék.

A máltaiak lelki vezetője, Palkó
Ágoston római katolikus plébános
köszöntötte a jelenlevőket, és az
életből vett példákkal bizonyította,
hogy az idősebb korosztály megbe-
csülése mindig is jelen volt mind a
családban, mind keresztény közös-

ségünkben. Szász Anikó arról be-
szélt, hogy mi is a legfőbb vágya
egy szépkorúnak. Talán az, fejte-
gette, hogy a fiatalok figyelme, tö-
rődése az idősek iránt soha ne
lankadjon, mert ez a korosztály a
legjobban a szeretetet igényli.

Alkalomhoz illő versek is el-
hangzottak. Tövisi Éva  Sík Sán-
dornak A legszebb művészet című
versét olvasta fel, amiből megje-
gyeztük, hogy a legszebb művészet
derűs szívvel megöregedni. 

A Dendea Mária által elmondott
versnek is volt egy üzenete szá-
munkra. Bár tudom, hogy el kell
menjek, mégis mindig újrakezdem
(Utópia, elszavalta Radványi Haj-
nal).

Pollák Erzsébet felolvasta, hogy
ki nem öregszik meg soha. Buksa
Éva jóízű népi mondásokkal szí-
nezte kis műsorunkat. Varga Irénke
elénekelt: Várjatok csak, ősziró-
zsák!

Jó hangulatban fejeztük be kis
házi ünnepségünket, és igyekszünk
Sík Sándor tanácsa szerint derűs
szívvel megöregedni. 

Radványi Hajnal máltai tag
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Derűs szívvel megöregedni

Népzene, néptánc jubileumi elő-
adás-sorozatra voltam hivatalos,
mégis Honthy Hanna Az én
mamám c. dalának utolsó sora
cseng a fülemben, amikor e sorokat
jegyzem a Marosvásárhelyi Állami
Székely Népi Együttes fennállásá-
nak 60. évfordulója alkalmából ren-
dezett egyhetes ünnepség kapcsán.

Bizonyára sok szakvélemény je-
lenik meg táncmesterek,     népze-
nészek, újságírók tollából, fotók,
videofelvételek látnak napvilágot,
hisz ez az informatikai forradalom
megannyi lehetőséget kínál, de ne-
künk, a színpadról nyugdíjba vonult
együttestagoknak  mást-mást jelent
a sok év utáni együttlét.

Elsősorban jó látni, hogy után-
pótlásban nincs hiány, nem kell
csüggednünk, hogy kihalófélben
van a népzene, néptánc. Ezt is lát-
hatta és értékelhette a napokban a
nagyérdemű.

Ebből a hat évtizedes múltból 30
év alatt én is – mint az együttes ze-

nekari tagja – átéltem mindazt, amit
a sors nekünk tartogatott. Az össze-
hasonlítás háládatlan dolog, de
mégis ezt teszem, mert bőven akad
pró és kontra. Az átkosban csak egy
tévécsatornát nézhettünk, és nem
akármit. Nem volt internetünk, de
volt kezdetben a 134 tagú Állami
Székely Népi Együttesünk, fél-
szimfonikus zenekar, tánckar, 50-
tagú kórus, jó pár népdalszólista, és
mint kisegítő személyzet az admi-
nisztráción kívül műszaki gárda,
szabóság, csizmadiamester stb. Az
intézmény helyiségét jó párszor
cserélték, amíg a saját székházát
birtokba vehette. Voltunk a Város-
háza utca 1. szám alatt, a mai Ke-
reskedelmi és Iparkamara
épületében, a Bolyai téren, párhuza-
mosan a tornakertbeli próbaterem-
mel. 1970-ben a kórust a
filharmóniához csatolták, és a ver-
senyvizsgával újraalakult csökken-
tett létszámú együttes a református
egyház Forradalom utcai épületé-

ben húzta meg magát mostoha kö-
rülmények között, míg 2007-ben a
kövesdombi mozit színpaddal ki-
egészítve az együttes profiljának
megfelelően felújították.

Az új színház megépülése előtt a
három művészeti intézmény oszto-
zott a Kultúrpalota nagytermén, a
színház (1962-től mindkét tago-
zata), a filharmónia és a népi együt-
tes. A miénk a keddi nap volt, és
amikor nem volt kiszállásunk vagy
turné, ott tartottuk a telt házas elő-
adásainkat, vagy bemutatók előtt te-
remhiány miatt az akár éjszakába
nyúló főpróbákat.

A nagy együttessel akár kéthetes
országos turnékra jártunk, főleg vá-
rosok színháztermeiben, de sport-
csarnokokban is felléptünk, a
kisformációs csoportjaink eljutottak
Erdély mondhatni minden kis ma-
gyarlakta falujába. Tartottunk elő-
adásokat fűtetlen termekben is, de a
telt házas nézőtér és a tapsvihar
mindezért kárpótolt. Volt moldovai
turnénk és a román tengerpart is
többször szerepelt a „kívánságlis-
tánkon”.

A külföldi turnékról csak annyit,
hogy a régieknek kevesebb adatott
meg, de így is sikerült eljutnunk a
volt NSZK-ba, Hollandiába, Auszt-
riába és a távol-keleti országokba.
Itt már hosszabb volna a felsorolás.

Voltunk elszállásolva első osztá-
lyú szállodákban, de tömegszálláso-
kon és magánházaknál is.
Mindenütt „volt siker, vastaps, s
utána kínálás, ezért esett rosszul
őtőle a válás”, szólt a bemondó szö-
vegeiben, mert más volt a műsor-
szerkezet, nem a táncház, a
táncszínház, ami a mai trend. A hár-
mas formáció előadásain a Mojsze-
jev előadásaira emlékeztető
zenekar, tánckar, énekesek részvé-
telével táncszviteknek, népdalfel-
dolgozásoknak, népszokásoknak
tapsolhatott a közönség. A kisfor-
mációs, úgynevezett falujáró műso-
rainkat mozaikszerű, általában
vidám bemondószövegekkel tarkí-
tott táncok, népdalcsokrok, mókás
jelenetek alkották. Mindenik műfaj-
nak megvannak a fogyasztói, jól
megfértek és ma is megférnének a
színpadon.

Amit hiányolok az ünnepsorozat-
ból, hogy elmaradt (remélem, nem
véglegesen) a Székely Szabó Zol-
tánnak tollbamondott visszaemlé-
kezéseink, történeteink egy
csokorba szedett gyűjteményének
nyomtatott kiadása. Úgy érzem,
hogy a fent említett írás dokumen-
tumjellegű, mert sok-sok volt és je-
lenlegi együttestag élményeit,
véleményét osztaná meg az érdek-
lődőkkel, de velünk, régi és jelen-
legi együttestagokkal is.

Az alapító, avagy a későbbi
együttestagokból sokan már nem
lehettek köztünk, mert immár az an-
gyalokat kápráztatják el az erdélyi
népzene, néptánc gyöngyszemeivel.
Ők fentről figyelnek ránk, hogy az
aktív hátramaradottak itt a földi
életükben folytassák az általuk és
általunk hátrahagyott nemes felada-
tot, hogy őrizzék, ápolják a népi
kultúrát! Emlékezzünk rájuk lehaj-
tott fővel!

Sajnos nem mindenik eseményre
jutottam el, de az igazgató úr, Bara-
bási Attila Csaba jóvoltából az
együttes internetes oldalára feltett
ezernyi fotó és jó néhány videofel-
vétel részben kárpótolt. Nem min-
denkit sikerült értesíteni az
eseményről, foghíjas volt az együt-
testagok jelenléte. Egyesek igazol-
tan hiányoztak, mások
távolmaradása megkérdőjelezhető.
Kár volt nem részt venni, mert
életre szóló élménnyel lettünk gaz-
dagabbak.

Lehetnek hiányérzeteink, 
lehetnek más-más elvárásaink, óha-
jaink, de így is meghatódva, őszin-
tén kijelenthetem: És mégis szép
volt!

Szász Károly

És mégis szép volt…

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek.  

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat 

és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Mesenapot ültek Mikefalva község iskolái



A Nobel-békedíj kitüntetettjei (1994–2016)
1994 – Jasszer Arafat palesztin vezető, Simon Peresz izraeli külügyminiszter és Jichak Rabin izraeli kor-

mányfő;
1995 – Joseph Rotblat (Nagy-Britannia), a leszerelést támogató Pugwash mozgalom;
1996 – Carlos Belo püspök és José Ramos Horta ellenállási vezető (Kelet-Timor);
1997 – Nemzetközi Mozgalom a Gyalogsági Aknák Betiltásáért (ICBL) és Jody Williams (Egyesült Álla-

mok), az ICBL koordinátora;
1998 – John Hume és David Trimble, északír politikusok;
1999 – Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezet;
2000 – Kim De Dzsung dél-koreai elnök;
2001 – Egyesült Nemzetek Szervezete és Kofi Annan (Ghána) ENSZ-főtitkár;
2002 – Jimmy Carter volt amerikai elnök;
2003 – Sirin Ebadi iráni jogásznő, emberi jogi aktivista;
2004 – Wangari Maathai kenyai környezetvédő és politikus;
2005 – A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és Mohamed el-Baradei (Egyiptom), a szervezet főigazga-

tója;
2006 – Muhammad Junusz bangladesi közgazdász és az általa vezetett mikrohitelező Grameen Bank;
2007 – Al Gore volt amerikai alelnök és az ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Bizottsága;
2008 – Martti Ahtisaari finn békeközvetítő;
2009 – Barack Obama amerikai elnök;
2010 – Liu Hsziao-po (Liu Xiaobo) ellenzéki másként gondolkodó;
2011 – Ellen Johnson-Sirleaf libériai elnök (Afrika első, demokratikusan megválasztott női elnöke), Ley-

mah Gbowee, aki a nőket a libériai polgárháború ellen mozgósította és Tavakkul Karman jemeni nőjogi és
demokráciapárti aktivista;

2012 – Európai Unió;
2013 – Vegyifegyver-tilalmi Szervezet;
2014 – Kailás Szatjárti (indiai) és Malala Juszafzai (pakisztáni) a gyermekek jogainak védelmében folytatott

harcért;
2015 – A tunéziai Nemzeti Párbeszéd Kvartett;
2016 – Juan Manuel Santos kolumbiai elnök. 

„Gyökeres változást” hozhat az előrehaladott stá-
diumú fej- és nyakrákos páciensek kezelésében egy
antitest, amely a daganat elleni harcra készteti az im-
munrendszert – derült ki egy új vizsgálatból, amely
szerint a nivolumab nagyobb mértékben javítja a pá-
ciensek túlélését, mint a standard kemoterápia.

Az előrehaladott stádiumú fej- és nyakrákos bete-
gek túlélési esélyei nagyon alacsonyak. A New Eng-
land Journal of Medicine című folyóiratban közölt
tanulmány több mint 350 páciens bevonásával ké-
szült. Az eredmények szerint a nivolumabbal kezelt
betegek 36 százaléka, a kemoterápiával kezeltek 17
százaléka volt még életben egy évvel a kezelés meg-
kezdése után – írta a BBC News.

Az Európai Rákkongresszuson ismertetett eredmé-
nyek szerint továbbá az immunterápiával kezelt pá-
ciensek kevesebb mellékhatásról számoltak be.

A jobb túlélési arány még szembetűnőbb volt azon
daganatos pácienseknél, akiknél humán papillomaví-
rus (HPV) jelenlétét mutatták ki. A nivolumabbal át-
lagosan 9,1 hónappal, a kemoterápiával 4,4 hónappal
sikerült meghosszabbítani ezen páciensek életét. Az
előrehaladott stádiumú vagy a kezelésre nem reagáló
daganattal küzdő betegeknél általában kevesebb mint
hat hónap a várható túlélés. A brit Rákkutató Intézet-
ben dolgozó Kevin Harrington, a vizsgálat vezetője

szerint a nivolumab „gyökeres változást” hozhat az
előrehaladott stádiumú fej- és nyakrákos páciensek
kezelésében.

Egy másik tanulmány 94, előrehaladott stádiumú
veserákos páciens bevonásával készült. Az eredmé-
nyek szerint a nivolumab és az ipilimumab együttes
alkalmazása jelentősen csökkentette a tumor méretét
a betegek 40 százalékánál, és minden tizedik páciens
szervezetéből teljesen eltűnt a rák.

A standard kemoterápia a páciensek 5 százalékánál
eredményezett tumorcsökkenést.

Nagy-Britanniában évente nagyjából 12 ezer em-
bernél diagnosztizálnak veserákot, amely átlagosan
12 ember halálát okozza naponta. A gyógyszer-enge-
délyező hatóságok egyelőre csak a bőrrákos esetek
kezelésében hagyták jóvá a nivolumab alkalmazását.

Az ember immunrendszere képes felvenni a harcot
a rák különböző fajtáival. Bizonyos daganattípusok
azonban megtalálják a módját annak, hogy kivédjék a
szervezet immunválaszát. A „programozott halál 1”, azaz
a PD-1 elnevezésű fehérje megakadályozza, hogy az im-
munrendszer azonosítsa és megtámadja a rákos sejteket.
A szakemberek ezért olyan antitestek kifejlesztésébe
kezdtek – ilyen a nivolumab is –, amelyek a T-sejtek
felszínén keletkező PD-1 receptor blokkolásával
késztetik az immunrendszert a daganat elleni harcra.

„Gyökeres változást” hozhat a fej- és nyakrákos
páciensek kezelésében egy új immunterápia

Két elméleti közgazdász, Oli-
ver Hart, a Harvard egyetem
és Bengt Holmström, a Mas-
sachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) professzora
nyerte el az idei közgazdasági
Nobel-emlékdíjat a szerző-
déselmélet területén folyta-
tott kutatásaikért.

A svéd jegybank által 1968-ban
alapított közgazdasági Nobel-em-
lékdíjat a Svéd Tudományos Aka-
démia ítéli oda. A díj összege idén
8 millió svéd korona (928 ezer dol-
lár). A Svéd Tudományos Akadémia
az idei döntés indoklásában kie-
melte, hogy a brit, illetve finnor-
szági születésű, de évtizedek óta az
Egyesült Államokban dolgozó két
professzor elméleteinek segítségé-
vel jobban megérthetőek a valós
életben az üzleti szerződések és le-
hetséges buktatóik. A modern gaz-

daságot szerződések hálózata mű-
ködteti és fogja rendszerbe. Szerző-
dések szabályozzák például
valamely vállalat részvényeseinek
és vezetésének a kapcsolatát, a biz-
tosítótársaságok és ügyfeleik, vagy
a közintézmények és beszállítóik
viszonyát. Az eleve érdekellentétek
rendezésére létrejött ilyen és más
hasonló szerződéseket a kölcsönös
előny garantálása érdekében nagy
gonddal és odafigyeléssel kell meg-
tervezni.

Az idén díjazott tudósok olyan, a
legkülönfélébb tényezők ütközteté-
sére alkalmas átfogó elméleti keret-
rendszert dolgoztak ki szerződések
megtervezésére, amely lehetővé
teszi egyebek között például a cég-
vezetők teljesítményalapú javadal-
mazását, vagy a leírások és
költségmegosztás alkalmazását a
biztosításoknál, illetve a közintéz-

mények egyes funkcióinak a priva-
tizálását.

Bengt Holmström a hetvenes
évek végén fektette le a megbízó
(például a részvényesek) és a meg-
bízott (például a cégvezető) közötti
optimális szerződés kidolgozásának
az alapelveit, ezen belül is konkré-
tan azt, hogyan lehet a megbízott ja-
vadalmazását a teljesítmény
szempontjából releváns tényezők-
höz kapcsolni. Bemutatta, milyen
módon tudja egy optimális megbí-
zói szerződés a kockázatokat az
ösztönzőkkel kiegyensúlyozni. El-
méletét később gyakorlatban is al-
kalmazható formába öntötte.

Oliver Hart a szerződéselmélet
egy teljesen új területén, a szerző-
désben tételesen nem rendezett
problémák megoldásában ért el je-
lentős eredményeket a nyolcvanas
évek közepén. Mivel gyakorlatilag

lehetetlen minden esetleg felmerülő
problémát előre és tételesen ren-
dezni a szerződésekben, Hart in-
kább a döntési jogkörök optimális
elosztásának elvi alapjait dolgozta
ki. Kutatásainak eredménye számos
közgazdasági, politikatudományi és
jogi terület fejlődésére volt nagy ha-
tással.

Hart és Holmström optimális
szerződéselméleti munkássága ve-
tette meg számos gazdaságpolitikai
és intézményi szabályozási terüle-
ten hozott intézkedés elméleti alap-
jait.

Oliver Hart 1948. október 9-én
született Londonban. A brit–ameri-
kai kettős állampolgár professzor
1993 óta tanít a Harvard Egyetemen
közgazdaságtant.

Bengt Holmström 1949. április
18-án született Helsinkiben, a Finn-
országban élő svéd anyanyelvű ki-

sebbséghez tartozó családban. A
finn állampolgár professzor 1994
óta tanít a Massachusettsi Műszaki
Egyetemen (Massachusetts Institute
of Technology) közgazdaságtant és
vállalatvezetést.

A többi – az orvosi, a fizikai, a
kémiai, az irodalmi és a béke –
Nobel-díjat Alfred Nobel (1833-
1896) vegyész és üzletember, a di-
namit feltalálója végakaratának
alapján hozták létre, és először
1901-ben osztották ki. A közgazda-
sági Nobel-díjat, egészen pontosan
a Svéd Királyi Bank Alfred Nobel
Közgazdaságtudományi Emlékdí-
ját, a svéd központi bank alapította
fennállásának 300. évfordulója al-
kalmából 1968-ban. A díjat először
1969-ben ítélte oda a Svéd Királyi
Tudományos Akadémia. A lemaradt
jelöltek és jelölőik nevét ötven évig
titokban kell tartani.

Oliver Hart és Bengt Holmström kapta idén 
a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

Ezt a betű- és szám-
kombinációt csak 
marosvásárhelyiek
érthetik. Vagy azok,
akik szerte a világon a
Rádió GaGa adásait
hallgatják földi sugár-
zással, műholdról
vagy a világhálón a
www.radiogaga.ro
honlapon. Mindenki
más számára érthetet-
len vagy rejtélyes fel-
advány marad. GaGa:
rossz esetben értel-
metlen szótagismétlés,
jobb esetben angol-
szász nyelvterületen a
szintén értelmetlen-
séget kifejező „blabla“ megfele-
lője. A 17 pedig a középiskolai
matekórákon tanított legnagyobb
prímszám (mely maradék nélkül
csakis eggyel vagy önmagával
osztható). 

Valóban oly értelmetlen lenne
mégis mindez így együtt? Szá-
munkra, akik 17 és fél éve elkezd-
tük az előkészületeket ahhoz, hogy
1999. október 15-én du. 3 órakor
felcsendüljön az első élő adás Ma-
rosvásárhely első kereskedelmi rá-
dióadójában, nem tűnik
értelmetlennek, sőt életünk értelmé-
nek mondható ez a betű-szám
kombináció. Még akkor is, ha
tudjuk, hogy a GaGa blablát je-
lent. Mert mi együtt fordítottuk le
angolból azt a gyönyörű lírai val-
lomást – a Queen együttes Radio
Gaga c. slágerét –, amely a gene-
rációkat szórakoztató és nevelő
rádiónak mint jelenségnek állít
emléket, és amelyik így vall a
„fül rágógumiját” szolgáltató po-
litúros dobozról: 

Rádió…
Varázsszemedbe bámultam
Én, kiskamasz, oly boldogan,
És mindazt, amit tudni jó, 
Tőled hallottam,
Rádió… 
(…)
Refr. Mást se hallunk: rádió

gaga, rádió gugu, rádió gaga.
Mást se hallunk: rádió gaga,

rádió bla-bla.
Mit szólsz, mi újság?
Van, ki számít rád.

Íme, hát nem titok többé: a GaGa
annak a marosvásárhelyi (és szová-
tai és szászrégeni és segesvári) ke-
reskedelmi rádiónak a neve, amely

17 éves fennállása alatt megérde-
melten vívta ki az Erdély legna-
gyobb – és talán legjobb –
kereskedelmi adója címet. Hogy mi
minden fért bele ebbe a 17 eszten-
dőbe? Azt bajos lenne belezsúfolni
egy decens terjedelmű cikkbe. Kér-
dezzenek egy szülőt a 17 éves gyer-
meke eddigi életéről... Maradjunk
annyiban: sok jó és némi rossz, sok
elégtétel és egy-két csalódás, sok ta-
pasztalat, még több munka, egyre
több hallgató, sok-sok szeretet... és
a többi nem számít. 

Ennyi idő távlatából azt kell
mondanom, konzervatívak va-
gyunk: ragaszkodunk a bevált re-
ceptekhez, a nyerő csapathoz,
ragaszkodunk egymáshoz, és ra-
gaszkodunk a hagyományainkhoz.
Pl. évről évre koncertekkel tettük
emlékezetessé születésnapi bulija-
inkat, már a nulladik évtől kezdve.
Így lesz ez az idén is, a 17.-en, ok-
tóber 17-én este 7-től a marosvásár-
helyi sportcsarnokban. Dupla buli
az Üvegcentrum (20) és a Rádió
GaGa (17) szülinapján, dupla kon-
cert a Honeybeast és a Magna Cum
Laude magyarországi együttesek
fellépésével és sok-sok nyeremény-
nyel. 

Üröm az örömben, hogy szigo-
rított rendelkezések miatt idén
csak korlátozott mennyiségű
jegyet adhatunk el. Azok lesznek
ott tehát, akik igyekeznek a jegy-
vásárlással (25 lej), azok, akik 
kitartottak mellettünk 17 éve,
vagy akik talán éppen a mi ze-
nénken, híreinken, vicceinken nőt-
tek fel. 

GaGa 17… állítólag maradék
nélkül nem osztható. Mi mégis
megtesszük: maradéktalanul meg-
osztjuk mindenkivel.

GaGa 17.
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Nagy István



ADÁSVÉTEL

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0753-
590-792. (56658)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(56658)

TŰZIFA ELADÓ. Tel. 0758-641-927.
(56658)

ELADÓ korpa a koronkai malomnál
– 19 lej/25 kg-os zsák. Tel. 0722-356-
303, 0722-396-107. (56684-I)

ELADÓK piros, Lohmann fajta tojó-
tyúkok, a földön nevelve, Vajda-
szentiványon. Tel. 0752-522-081.
(56719-I)

ELADÓ garázs. Tel. 0744-781-522.
(56649)

ELADÓ egy kétrészes nagy vaskapu
galvanizált csőből. Tel. 0733-696-398.
(1144)

ELADÓ alma (jonatán, idared, jona-
gold). Ára: 1,50 lej/kg. Tel. 0740-289-
140, 0747-680-500. (56686-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-883-361. (56447)

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák – 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ 2000 kg szemes kukorica.
Tel. 0740-463-746. (56757)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás, bútorozott lakás
Marosvásárhelyen, a Nemzeti Szín-
ház környékén. Tel. 0744-605-060.
(56727-I)

KIADÓ magánház hosszú távra,
bútor nélkül. Tel. 0740-039-595.
(56647-I)

KIADÓ külön lakrész két diák vagy
diáklány (egyetemisták) részére ma-
gánudvaron az Unirii negyed környé-
kén. Tel. 0733-696-398, 0752-
034-345. (1144-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Lepedus Tamás névre
szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (56770)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(56116)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (56569-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (56579)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (18073-I)

VÁLLALOK csatornázást, tetőjavítást,
„lindabozást”, bármilyen bádogos-
munkát. Tel. 0751-847-346. (56629)

SÜRGŐSEN GONDOZÓNŐT kere-
sek idős nő mellé vidékre, havonta
egy hétre. Tel. 0747-171-541.
(56690-I)

IDŐS HÁZASPÁR gondozót keres
ottlakással. Tel. 0751-012-291. (56599)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (55134-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 
CSISZÁR MIHÁLYRA halálának
hatodik évfordulóján. Nyugalma
legyen csendes! Szerettei.
(56759)1

Veled volt teljes az életünk, 
hogy elmentél, elvitted örömünk. 
A fájdalmat leírni nem lehet, 
csak letöröljük érted hulló köny-
nyeinket.
Hirtelen halálod megtörte szívün-
ket, 
örökké őrizzük drága emlékedet. 
Egy jaj nem sok, annyit sem
mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú
útján. 
Szomorú és fájó szívvel emléke-
zünk a drága jó férjre, édesapára,
nagytatára és apósra, az ákos-
falvi FAGYURA KÁROLYRA 
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! A gyászoló család.
(mp.-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
11-én a nagyteremi TAKÁCS 
LILLÁRA halálának 3. évforduló-
ján .
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Örök álmát őrizze béke és nyuga-
lom, Ő már ott van, ahol nincs
fájdalom. Szerető unokái: Erzsi
és Lilla családjukkal. (56762)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, testvér, 

id. VERESS JÓZSEF 
életének 96. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Temetése
október 11-én, kedden 13 órakor
lesz az erdőszentgyörgyi ravata-
lozóból. 

A gyászoló család. (56746-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, testvér, sógornő, rokon, a
maroskeresztúri születésű 

TUDOR IRÉN 
született Aszalos 

életének 65. évében hosszú
szenvedés után megpihent. Te-
metése október 11-én 13 órakor
lesz a maroskeresztúri reformá-
tus temetőben. 

A gyászoló család. (56748-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
KIBÉDI MÁRTON 

a sáromberki autófestő 
életének 64. évében hosszas be-
tegeskedés után hirtelen elhunyt.
Temetése október 12-én 13 óra-
kor lesz a sáromberki temetőben.
Nyugodjon békében! 
Búcsúzik tőle felesége, fia, lánya,
veje és unokája. (56756-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, sógor, apatárs, szomszéd,
rokon, ismerős, 

KOMESZ SÁNDOR 
szerető szíve életének 80. évé-
ben, október 7-én, hosszan tartó,
nehéz betegség után megszűnt
dobogni.
Utolsó útjára kísérjük október 11-
én 15 órakor a református teme-
tőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (56758-I)

Panasz nélkül befele könnyeztél, 
Búcsúzás nélkül örökre elmentél.
Elhagytad a házat, amit úgy sze-
rettél, 
Itt hagytál mindent, amiért 
küzdöttél.
Nélküled jön az ősz, a tél, a ta-
vasz és a nyár,
De bármilyen szép is, nélküled
nem lesz ugyanaz.
Bocsáss meg nekünk, ha valamit
hibáztunk.
Helyettünk angyalok simogassa-
nak.
A te szíved pihen, a miénk vérzik.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagytata
és testvér, az ákosfalvi 

FÜLÖP ERNŐ 
életének 59. évében elhunyt. Te-
metése október 11-én, kedden 14
órakor lesz az ákosfalvi temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, legdrágább édes-
anya, felejthetetlen feleség,
nagymama, rokon, jó szomszéd
és barát, 

MÁTHÉ JÁNOSNÉ 
szül. KÖBÖLKUTI OLGA 

életének 79. évében október 8-
án, rövid, súlyos szenvedés után
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése október 11-én
du. 1 órakor lesz a református te-
metőben, katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Gyászoló férje, leánya és csa-
ládja, testvére. (56764-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, testvér,
rokon és ismerős, 

özv. RITZ LÁSZLÓNÉ 
szül. JENEI ÉVA-MÁRIA 

nehéz, küzdelmes éveket hátra-
hagyva, súlyos szenvedés után
október 9-én délután 6 órakor 78.
évében csendesen megpihent.
Örök nyugalomra október 12-én
14 órakor helyezzük a református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A gyászoló
család.
„Az édesanyák nem halnak meg
soha, 
csak szívük elfárad és megpihen,
a lelkük örökké velünk marad.”
(56766-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, anyós, nagy-
mama, sógornő, rokon és jó
szomszéd, 

özv. TÖRÖK ALBERTNÉ 
szül. ADORJÁNI ARANKA 

2016. október 9-én, életének 88.
évében, türelemmel viselt, hosz-
szú szenvedés után csendesen
megpihent.
Temetése október 11-én 13 óra-
kor lesz a családi gyászháztól.
Örök nyugalomra helyezik a ha-
vadi református temetőbe. Nyu-
godjon békében! 
Gyászoló gyermekei: Berci,
Győző és családja. (56772-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak  FÜLÖP
LAJOS (ERNŐ) tanácsos
elhunyta alkalmából. Az
Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal
munkaközössége  és a helyi
tanács RMDSZ-frakciója. (sz.-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
kollégáinknak, Török Győző csa-
ládjának a szeretett ÉDESANYA,
NAGYMAMA elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. Isten
nyugtassa békében! Az Imatex
Rt. vezetősége és a munkatársak.
(58814-I)

10   NÉPÚJSÁG ___________________________________________________HIRDETÉS _______________________________________________ 2016.  október 11., kedd

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

4.

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

versenyvizsgát hirdet 
megüresedett állások betöltésére 

a bölcsődéket adminisztráló osztályra
Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek

a 2011. évi 286-os, utólagosan módosított és kiegészített kormány-
határozattal elfogadott keretszabályzat 3. cikkelyében előírtak-
nak. 

• két általános orvosi asszisztens
– egészségügyi posztliceális tanulmányok
– legalább egy év tapasztalat a szakmában
• hat csecsemőgondozó
– középfokú végzettség (pedagógiai líceum, csecsemőgondozói

vagy óvónői szakirány, vagy csecsemőgondozói tanúsítvány)
– felsőfokú pszichológiai végzettség, pedagógia szakirány
• három takarító
– középfokú vagy általános iskolai végzettség
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2016. október 25-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határ-

ideje
– 2016. november 2-án 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük. 
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a

könyvészet listája a www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányoz-
ható. 

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-
lékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es
iroda.

Dr. Dorin Florea polgármester
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Az úszást kedvelők figyelmébe!
Kedves látogatók, tudomásukra hozzuk, hogy objektív okok, olyan meghibásodások miatt,

amelyek miatt nem lehet biztonságos körülmények között működtetni az uszodát, augusztus
2-án kezdeményeztük a javítási procedúra elindítását. Ma, október 10-én a javítási munká-
latok még folyamatban vannak, a törvényben előírt időtartamot és a határidőket betartva.

Emiatt a Mircea Birău fedett uszoda továbbra is zárva marad, tevékenységének újrafelvételét elha-
lasztottuk. 

Megértésüket köszönjük. 
A vezetőség

Közlemény
A Madagaszkár szereplői megelevenednek

Marosvásárhelyen! 
Tizenegy makimajommal és egy egyéniséggel rendelkező 

papagájjal lett gazdagabb a marosvásárhelyi állatkert. 
A marosvásárhelyi állatkertnek új lakói vannak: egy kék-arany arapapagáj és egy 11 tagú maki-

család. A nagy testű papagájt egy marosvásárhelyi személy adományozta. A szépségéről híres, egyé-
niséggel rendelkező madár könnyen beilleszkedett állatkerti családjába. A magokat, gyümölcsöket és
zöldségeket kedveli, és a Trópusi Pavilonban csodálható meg. Október másik meglepetése… a mada-
gaszkári állatok. A csíkos farkú faj 11 példányát Magyarországról hozták. A speciális ládákban szál-
lított makimajmok még karanténban vannak. A makikat hamarosan a Majompavilonban lehet
meglátogatni, amelyet átalakítottak, hogy a látogatók kedvükre megcsodálhassák a majmok játékát.
A 11 példányt a debreceni állatkertből hozták, cserébe fogságban született koatifiókákat és kanadai
ludakat adtak. A csíkos farkú madagaszkári makimajmok, amelyeket ezentúl Marosvásárhelyen lehet
megcsodálni, kihalóban levő faj.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Diszpécserszolgálat 
a marosvásárhelyi 

közvilágításban bekövetkező
hibák bejelentésére

Azoknak a polgároknak, akik közvilágítással kapcsolatos prob-
lémákat szeretnének bejelenteni, rendelkezésükre áll a diszpécser-
szolgálat. A marosvásárhelyi közvilágítási rendszer kezelésére az
INSTA GRUP KFT. van feljogosítva.

A polgárok számára napi 24 órában rendelkezésre álló telefon-
szám: 0265/259-272.

A hívásokat 7 és 15 óra között a szolgálatos diszpécser fogadja,
utána a robot rögzíti.

A szolgálatos diszpécser átveszi a panaszokat, nyilvántartást
vezet a telefonos bejelentésekről és reklamációkról, és csapatokat
szervez a problémák megoldására a terepen. A jelzett problémát
legtöbb három nap alatt megoldják. 

Másfelől, felhívjuk a figyelmet, hogy a hibakijavítás idején meg-
történhet, hogy az utcai világítást felkapcsolják napközben is, pró-
bából, amit nem kell meghibásodásnak tekinteni, és a
diszpécserszolgálaton bejelenteni, csak akkor, ha a közvilágítás
több mint egy órán át fel lesz kapcsolva.

Lucian Racz mérnök, 
a Műszaki Igazgatóság ügyvezető igazgatója

Hirdetés
Marosvásárhely 
Polgármesteri

Hivatalának
Kertészet- és Zöldövezet-

kezelő Igazgatósága a Prut
utca 24. szám alatti üzletében 

előnyös áron kínál 
eladásra különböző 

díszfákat és cserjéket,
amelyeket ebben az időszak-
ban lehet kiültetni, valamint
krizantémot szálanként 2 le-
jért, cserepes krizantémot 12-
15 lejért.

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/253-138 és a 0365/424-

416-os telefonszámokon.

Teban Anca mérnök, igazgató

A Népújság   hirdetési irodájában 
felveszünk  APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
ALKALMAZOK attesztáttal, B+C kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező SOFŐRT. Tel. 0744-511-664. (56761-I)
Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. komoly, megbízható FÉRFI
MUNKAERŐT alkalmaz. Követelmények: B kategóriás hajtási jo-
gosítvány, fizikai munkabírás, kellemes megjelenés. Jelentkezni
személyesen lehet a cég székhelyén a délelőtti órákban önéletrajz-
zal. Cím: Marosvásárhely, Dózsa György utca 71. szám. (sz.-I)
A KREATÍV KIADÓ alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező
MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@kreativkiado.ro e-mail-
címre várjuk. (sz.-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229.
(18064-I)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁKAT vállal 10% kedvezménnyel: ház-
tető-szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel vagy javítást, cserép-
forgatást, csatorna-, hófogókészítést, hőszigetelést, festést, kapuk
és kerítések készítését, bádogosmunkát, bármilyen javítást. Tel.
0747-634-747. (56485-I)
SZOBALÁNYI/SZOBAFIÚI állás NÉMETORSZÁGI HOTE-
LEKBEN. Németnyelv-tudás és tapasztalat nem szükséges. Ingye-
nes kiutazást és szállást biztosítunk. Jelentkezzen telefonon:
0740-223-377, hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (58747-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET alkalmaz. Tel.  0744-403-114.
(56693)
VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén alkalmaz SEGÉDSZAKÁ-
CSOT. Érdeklődni a 0725-991-799-es telefonszámon vagy 
transylvanianpub@gmail.com (18089)
BÚTORGYÁRTÓ KERESKEDELMI TÁRSASÁG a következő
állásokat hirdeti meg: BÚTORTERVEZŐ MÉRNÖK/TECHNI-
KUS, TERVEZŐOSZTÁLY-VEZETŐ, BELSŐÉPÍTÉSZ, ELŐ-
KÖNYVELŐ. Követelmények: kommunikációs készség,
pontosság, komolyság, számítógép-kezelési ismeretek, az AUTO-
CAD, ARCHICAD ismerete. A francia és angol nyelv ismerete
előnyt jelent. További információért hívja a 0757-590-321-es tele-
fonszámot. (18091)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
ALKALMAZUNK galvanizáló gépsort kezelő VEGYÉSZOPE-
RÁTOROKAT vagy SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT, akiket
a munkahelyen betanítunk. Tel. 0265/211-150, 7-15 óra között.
(18077)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Biztosít szállítást és étke-
zési jegyeket. Érdeklődni a 0744-692-873-as telefonszámon.
(18087-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk 
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-
263-as telefonszámon. (58773-I)
ALKALMAZUNK HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-I)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐKET ÉLELMISZERÜZLE-
TEKBE. Tel. 0745-891-451. (18097-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSNŐT és PINCÉRNŐT. Tel. 0745-
891-451. (18097-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe KASSZÁSNŐT és ELADÓ-
NŐT. Tel. 0744-681-130. (18099-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-
026. (18100-I)
NAGYERNYE KÖZSÉG, adószám: 4323462, székhely: Nagyer-
nye falu 439. szám, Nagyernye község, Maros megye, weboldal:
www.primariaernei.ro, e-mail-cím: ernei@cjmures.ro, a 2016. au-
gusztus 17-én jóváhagyott 20-as számú tanácsi határozat alapján
bérbe adja nyilvános árverés útján a Sáromberke belterületén fekvő,
6.796 négyzetméteres, 51260-as számon betelekelt területét. Az
adott területen található egy kereskedelmi társaság tulajdonában
levő épület. Megjegyzés: csak a belterület bérelhető. A versenytár-
gyalási dokumentáció beszerezhető a Nagyernyei Polgármesteri Hi-
vatal iktatójából, október 12-től kezdődően. Az ajánlatokat – egy
példányban – 2016. október 24-én du. 3 óráig lehet benyújtani az
iktatóba. Az ajánlatok kiértékelése 2016. október 25-én de. 10-től
kezdődik a polgármesteri hivatal gyűléstermében. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐ-
NÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (58817-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY_________________________________________ 2016. október 11., kedd

Maros Megyei Tanács

Hirdetés

A Maros Megyei Tanács 2016. november 14–17. kö-
zött versenyvizsgát szervez egyes szabaddá vált
köztisztviselői állások betöltésére:
– két I. besorolású, felső szakmai fokozatú taná-
csos/felügyelő, a Maros Megyei Tanács Műszaki
Igazgatóságának beruházási és közbeszerzési osz-
tályán 
– egy I. besorolású, felső szakmai fokozatú taná-
csosi állás a Maros Megyei Tanács Műszaki Igazga-
tóságának beruházási és közbeszerzési osztályán 

A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvá-
sárhely, Maros megye, Győzelem tér 1. szám alatti
székhelyén kerül sor.
Az írásbeli vizsga 2016. november 14-én 10 órakor,
az állásinterjú 2016. november 17-én 14 órakor
lesz.

A jelentkezőknek eleget kell tenniük a köztisztvi-
selők státuszát szabályozó újrakiadott és utólag
módosított 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelyébe
foglalt előírásainak.
A specifikus feltételek, a bibliográfia, a pályázati
dossziéba szükséges iratok jegyzéke a székhelyen
kifüggesztve és az intézmény www.cjmures.ro hon-
lapján is megtalálható.
A beiratkozáshoz szükséges iratcsomót a hirdetés-
nek Románia Hivatalos Közlönye III. részében való
megjelenését követő 20 napon kell benyújtani a
Maros Megyei Tanács székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0265- 263.211 (1233-as mel-
lék) telefonon.

Péter Ferenc elnök Paul Cosma jegyző

Közlemény
Integrált hulladékgazdálkodás Maros megyében
A projektet a Környezetvédelmi Operatív Ágazati Program (POS) keretében, az Európai Unió fi-
nanszírozza az európai regionális fejlesztési alapból.

A szentpáli hulladéktároló üzemeltetőjének kiválasztása. A hulladék elszállítása a mezőrücsi, a
dicsőszentmártoni és a balavásári átrakóállomásról, valamint az ákosfalvi, a mezőrücsi, a di-
csőszentmártoni és a balavásári válogatóállomásokról Kerelőszentpálra. 

A Maros Megyei Tanács, az Integrált hulladékgazdálkodás Maros megyében projekt tulajdonosa-
ként az állampolgárok tudomására hozza, hogy 2016. október 7-én, a megyei önkormányzat szék-
helyén aláírták A szentpáli hulladéktároló üzemeltetőjének kiválasztása. A hulladék elszállítása
a mezőrücsi, a dicsőszentmártoni és a balavásári átrakóállomásról, valamint az ákosfalvi, a me-
zőrücsi, a dicsőszentmártoni és a balavásári válogatóállomásokról Kerelőszentpálra című pro-
jektre vonatkozó szerződést. 

Az üzemeltető kiválasztására irányuló pályázat és az odaítélésre vonatkozó dokumentáció meg-
jelent az elektronikus közbeszerzési rendszerben (SEAP) a 2016. 05. 17-i 2838-as iktatószámmal
Szerződő hatóság: Maros Megyei Tanács
Kivitelező: az Iridex Group Import Kft., Bukarest – Salubritate Bukarest Rt. társulás
A szerződés értéke: 99.188.922,08 lej.
A szerződés időtartama: 8 év.

Maros Megyei Tanács, Péter Ferenc elnök


