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Négylábúak szolgálatban

A csendőrség megbízható partnerei

Segesvári
Akadémia
Fesztivál

A nemzetközi Segesvári Akadémia
Fesztiválon vett részt augusztus első
felében két tehetséges, a klasszikus
zene világában élő marosvásárhelyi fiatal, Antal Andrea és Dascăl Alexandru, a Művészeti Szaklíceum
diákjai.

____________5.
Kiválasztották
Erdély legjobb
pálinkáit

A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi
Pálinka Lovagrend közös szervezésében idén második alkalommal tartották
meg az erdélyi pálinka- és párlatversenyt. A zsűri ebben az évben 23
arany-, 17 ezüst- és 7 bronzérmet
osztott ki a Kultúrpalotában.

____________6.
Református
levéltárak Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Református Egyházközség számára fontosnak tartott
levelek megőrzésének igénye már a
reformációt követő évtizedekben megmutatkozott.

A Maros Megyei Csendőr-felügyelőség
két egységének képviselői kedden munkakutya-bemutatót tartottak a jeddi kiképzőtelepen,
ahol
a
csendőrök
megbízható partnereiről, azok kiképzési
módjáról és sorsukról tudhattunk meg
részleteket.

Szer Pálosy Piroska

A sajtótájékoztató keretében elhangzott azoknak a betanított ebeknek a haszna, amelyek
rendkívüli esetekben a csendőrség munkáját segítik. Az 5-6 hónapos kölykök a nagyszebeni
Dr. Aurel Greblea kinológiai központból kerülnek az egységekhez, ahol tizenegy hónapos korukig az előidomítás zajlik. Ez idő alatt kialakul
a kutya és a vezetője közötti kapcsolat, a
„gazdi” iránti ragaszkodás, megtanul a nevére

hallgatni, megismeri a pórázviselést és a szájkosarat, az alapvető parancsszavakat, megtanulja a szabályszerű sétálást, a járműveken való
utazást, ugyanakkor a szaglásukat is fejlesztik.
Ezt követően a kutya és vezetője továbbképző tanfolyamon vesz részt a nagyszebeni
központban, amely a járőrözésen és bevetésen
használt párosnak három hónapig tart,
(Folytatás a 4. oldalon)

Új fesztivál kezdődik!

Awake – a zene
és a művészetek kertje

Vadonatúj és különlegesnek ígérkező fesztivál
veszi kezdetét a hét végén. Péntektől vasárnap
estig a gernyeszegi Teleki-kastély és a hozzá
tartozó kert ad otthont az első Awake fesztiválnak – egy olyan eseménysorozatnak, amely
több kíván lenni egyszerű zenei szemlénél: nem
rétegbuli, mégis összművészeti jellegű esemény, amelyen a koncertek és a buli mellett helyet kap az irodalom, a képzőművészet, a
filmművészet is – méltóbb helyet minderre
aligha találhattak volna a több évszázados mecénás múltra visszatekintő főúri család kastélyánál.

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

A közelgő fesztivállal kapcsolatosan hétfőn délután 2
órától szerveztek sajtótájékoztatót a Kultúrpalota kistermében, a szervezők, valamint a kastély tulajdonosa, gróf
Teleki Kálmán jelenlétében. A jelenlevőket Laura
Coroianu fesztiváligazgató üdvözölte annak a bukaresti
irodának a képviseletében, amely hét éven át a híres
BestFestet szervezte, most pedig, marosvásárhelyi kérésre az Awake professzionális megszervezését vállalta
el.
(Folytatás az 5. oldalon)

____________7.
Hajnal Gyuszi
66 évesen is kitart
a futball mellett

Sokan futballberkekben a mai napig
azt állítják, hogy ő volt a marosvásárhelyi labdarúgás minden idők egyik
legtehetségesebb játékosa, akinek
akaratból kellett volna több, s akkor
abban az időben Európa egyik Maradonája lett volna.

____________9.

Euróálmok

Benedek István
Hétfőn a külügyminiszter, tegnap már a szocdem pártvezér is azt nyilatkozta, hogy 2022-ben csatlakozhatunk
az euróövezethez. Erről leghamarabb Hofi egyik halhatatlan kabaréjából ide alkalmazható kérdés juthat
eszünkbe: erről az euróövezetnek is szóltak? Reméljük,
nem, mert a hasukat fognák a nevetéstől. Nemcsak a
román gazdaság jelenlegi versenyképessége láttán,
hanem attól is, hogy miközben ezt mondják, a kormányunk vért izzadva azon dolgozik, hogy további évtizedekre maradjunk le a kontinens fejlettebb részeitől.
Aztán az sem sokkal kevésbé vicces, hogy erről a kérdésről a diplomácia vezetője beszél egy lengyel lapnak
adott interjúban, és a nyilatkozatát – hozzáértést mímelve – visszhangozza másnap a pártfőnöke. Ezek a nyilatkozatok a hangzatos szövegekre vevő, de a háttérbe
nem látó és arra talán nem is túl kíváncsi rétegek megvezetésére kiválóak. A többiek tudják, hogy ilyen kérdésben a gazdasági szakértőket illik komolyan venni, azok
viszont korántsem ilyen derűlátóak. Például a jegybank
kormányzója és az intézmény vezetőtanácsában helyet
foglaló egyik korábbi pénzügyminiszter szerint, bár a
csatlakozás technikai feltételeit úgy-ahogy már teljesíti
az ország, a mostani gazdasági növekedési ritmus mellett mintegy évtized múlva lehetne csatlakoznunk
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 38 perckor,
lenyugszik
20 óra 6 perckor.
Az év 242. napja,
hátravan 123 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma RÓZSA, holnap ERIKA
és BELLA napja.
ERIKA: az Erik férfinév női
párja.
BELLA: több nyelvben előfordul, mint a -bella végű nevek
önállósult beceneve, ezenkívül
az olaszban és a spanyolban önálló jelentése is van: szép.

Tiszta égbolt
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 100C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. augusztus 29.

1 EUR

4,5985

100 HUF

1,5059

1 USD

1 g ARANY

3,8198
162,0886

Kirándulás Csernátonba
és Kézdivásárhelyre

Az Erdélyi Magyar Baloldal szeptember 2-án kirándulást
szervez Csernátonba és Kézdivásárhelyre. Feliratkozni
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatti,
első emeleti székhelyen lehet. Bővebb tájékoztatás hétfőtől csütörtökig 9–11 óra között a 0744-928-299-es telefonszámon kérhető.

Felvételi
a BBTE marosvásárhelyi tagozatán

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának marosvásárhelyi tagozata őszi
felvételit hirdet az óvodai és elemi oktatás pedagógiája
szakra. Beiratkozni szeptember 6–7-én lehet az egyetem
titkárságán, az írásbeli vizsgára szeptember 8-án délelőtt
9 órától kerül sor. Az írásbeli vizsga kritériumairól, a beiratkozás és a felvételi menetéről további információk az intézet honlapján találhatók, illetve személyesen a kar
titkárságán is kérhetők (Marosvásárhely, Köztársaság tér
38. szám). A titkárság telefonszáma: 0265-311-665, honlapcím: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro-marosvasarhely/.

Ingyenes gyermekkirándulás

A Telefonos Szeretetszolgálat IX. alkalommal szervez ingyenes gyermekkirándulást olyan 7 és 14 év közötti iskolásoknak,
akik
egész
nyarukat
megszokott
környezetükben töltötték. A táborozás szeptember 6–10.
között zajlik a máramarosi Kővárfonácon, ahová 20 marosvásárhelyi és ugyanennyi kolozsvári gyermek jelentkezését várják. Jelentkezési határidő: szeptember 1., péntek
20 óra. Bejelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a 0753565-656-os telefonszámon lehet.

Szóbeliznek a pótérettségizők

Augusztus 25-étől, péntektől 31-éig, csütörtökig zajlanak
a pótérettségi szóbeli vizsgái. Tegnap anyanyelvből szóbeliztek, ma és holnap számítógép-kezelési ismereteikről,
holnap és csütörtökön idegennyelv-tudásukról adnak számot a diákok. Az ideiglenes eredményeket szeptember elsején, pénteken, a fellebbezések utáni végső
vizsgajegyeket 6-án, jövő szerdán függesztik ki.

Zárva lesz a Volt Politikai Foglyok
Szövetsége székháza

A Volt Politikai Foglyok Szövetsége értesíti tagjait, hogy
szeptember 4–6. között a szövetség székháza a kongreszszus miatt zárva lesz. Ezt követően szeptember 7-én nyitnak – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Vakációs bibliahét

Szeptember 4–8. között kerül megrendezésre a vakációs
bibliahét az alsóvárosi református gyülekezetben (Marosvásárhely, Ludasi utca 3. szám). A foglalkozásokra minden
gyermeket várnak naponta 16 és 19 óra között.

Játéktárba várják a gyermekeket

A Női Akadémia minden hétfőn 11-től 13 óráig 6–12 éves
korú gyermekeket vár játszani a marosvásárhelyi Forradalom (Revoluţiei) utca 45. szám alatti Játéktárba. A foglalkozásra előre be kell jelentkezni a 0722-318-605-ös
telefonszámon naponta 10–13, illetve 18–20 óra között
(hétvégén is lehet), a helyek száma ugyanis korlátozott. A
foglalkozás ingyenes, a résztvevők szüleinek adományait
köszönettel elfogadják, és a Játéktár felszerelésére fordítják. A játékok októbertől kikölcsönözhetők.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Unitárius egyházköri találkozó Jobbágyfalván

A Marosi Unitárius Egyházkör
szeptember 2-án, szombaton Jobbágyfalván szervezi meg VII. egyházköri
találkozóját. A találkozó de. 10 órától
ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét
a jobbágyfalvi unitárius templomban,
mely alkalommal a szószéki szolgálatot Rácz Norbert kolozsvár-belvárosi
unitárius lelkész végzi. A szószéki
szolgálat után a szabédi unitárius egyházközség kórusa zsoltárfeldolgozásokat énekel, szaval Kecskés Lajos
nyugalmazott unitárius lelkész, majd a
záróének előtt köszöntések fognak el-

RENDEZVÉNYEK

hangzani. A találkozó első templomi
részére az 500 éves reformáció
jegyében kerül sor.
A találkozó második része a falu
közvetlen szomszédságában található
Tündér Ilona vendéglátóhelyen zajlik,
ahol Szász Csaba Levente házigazda
és családja fogadják szeretettel a résztvevőket. A találkozó második része
rövid hálaadó istentisztelettel kezdődik, amelyet Sándor Szilárd jobbágyfalva-nyárádszeredai unitárius lelkész
végez, majd kulturális műsorra, énekés néptáncelőadásokra, szabadtéri já-

Könyvbemutató
a szászrégeni művelődési házban

Augusztus 31-én, csütörtök délután 6 órai kezdettel
könyvbemutatónak ad otthont a szászrágeni Eugen Nicoară művelődési ház kiállítóterme. A könyvbarátok
megismerhetik Réthy István Tangóharmonika című noválláskötetét. A Szászrégenből elszármazott szerzővel
Fábián András, a Szászrégen és Vidéke főszerkesztője
beszélget. Közreműködnek a Humana Regun Egyesület tagjai, zongorán játszik Géczi Amália egyetemi hallgató. A szervezők – a Humana Regun Egyesület, a
Szászrégen és Vidéke szerkesztősége és az Eugen Nicoară művelődési ház – mindenkit szeretettel várnak. A
rendezvény az V. Szászrégeni Magyar Napok keretében zajlik.

60 éves
a Székely Népi Gyermekegyüttes

Megalakulásának 60. évfordulóját ünnepli szeptember
2-án, szombaton a Székely Népi Gyermekegyüttes.
Délelőtt 10 órakor Az emlékek hullámhosszán címmel
találkozóra kerül sor a Kultúrpalota kistermében. Délután 4 órakor a Kultúrpalota előcsarnokában bemutatják
a Gyöngyvirágtól lombhullásig című kötetet, majd 17
órakor a nagyteremben megkezdődik a gálaműsor.

Orgonakoncert Szászrégenben

A szászrégeni evangélikus templomban augusztus 30án, szerdán 18 órakor a kolozsvári Subito kvartett orgonakoncertje hallgatható meg.

Könyvbemutató és előadás

A Maros Megyei Múzeum szervezésében dr. Szinyei
Merse Anna művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott főmuzeológusa Dósa Géza képzőművészről szóló könyvét mutatják be szeptember 6-án,
szerdán délután 6 órai kezdettel Marosvásárhelyen, a
Kultúrpalota Tükörtermében. A könyvbemutatót követően a művészettörténész Dósa-kortársak – akiknek
megadatott a kiteljesedés címmel tart vetített képes előadást.

A pirostarka ünnepe

A Romániai Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete
szeptember 1-jén és 2-án Marosvásárhelyen szervezi
mag a pirostarka ünnepét. Szeptember elsején 10 és
15 óra között wokshopot tartanak a Tempo szállodában,
17-19 óra között a prefektúrán tartják a pirostarka fajta
szarvasmarha nemzetközi kongresszusát. Másodikán
10-kor lesz az állatkiállítás hivatalos megnyitója. A legszebb egyedek bemutatására és a díjazásra a méntelepen kerül sor, majd gulyásfőzés zárja a rendezvényt.

Skandináv lottó –
még lehet jegyet váltani

Szeptember elsején, pénteken este 7 órakor Szászrégenben, az Eugen Nicoară művelődési ház nagytermé-

tékokra kerül sor. Gyermekek számára
játékok és kézműves tevékenységek
lesznek. A találkozó alkalmával bográcsgulyásfőző versenyre is sor kerül.
A bográcsgulyást az egyházközségek
bográcsgulyásfőző csapatai készítik el,
amelyekből minden résztvevő részesül.
A Marosi Unitárius Egyházkör VII.
találkozójára az egyházkör híveit és
minden érdeklődő testvérünket szeretettel hívják és várják a találkozó szervezői.
Kecskés Csaba lelkész-esperes

ben vendégszerepel a Kézdivásárhelyi Városi Színház.
A társulat Kiss Csaba Skandináv lottó című vígjátékát
adja elő. Fellép: Kiss László, Polgár Emília, Lung László
Zsolt, Orbán Levente, Korodi Janka eh. Rendező: Kolcsár József, díszlet- és jelmeztervező: Bajkó Blanka
Alíz. Belépőket még lehet váltani a művelődési ház
jegypénztáránál, jegyfoglalás a 0741-024-882-es, 0757109-450-es telefonszámokon. Egy jegy ára 20 lej. Az
előadásra az V. Szászrégeni Magyar Napok rendezvényeként kerül sor.

II. lőrincfalvi falutalálkozó

Dózsa György község polgármesteri hivatala augusztus
31. és szeptember 3. között szervezi meg a II. lőrincfalvi
falutalálkozót és a testvértelepülések találkozóját. A háromnapos rendezvényen fellép Homonyik Sándor és
zenekara, a Bekecs néptáncegyüttes, László Attila, a
Búzavirág és Somvirág néptánccsoport, a Kéknefelejcs
magyarnóta-társulat, a Marosvásárhelyi Székely Néptáncosok Jakab Melinda vezetésével. A falutalálkozó keretében
megrendezésre
kerül
az
immár
hagyományossá vált murokországi zöldségkiállítás is. A
testvértelepülések találkozója alkalmával egyhetes diáktábort is szerveznek, melyen 75 diák és 15 kísérő
vesz részt a testvértelepülésekről és Dózsa György községből. Minden lőrincfalvi elszármazottat szeretettel várnak.

Maroskeresztúr napja

Idén szeptember 2-án első alkalommal szervezik meg
Maroskeresztúr napját. A rendezvényre az Iskola utcában, az óvoda melletti területen kerül sor. A program
reggel 10-kor kerékpáros felvonulással kezdődik, 11-kor
díjazzák az aranylakodalmasokat. A kulturális műsorban
fellép a Kakasmandikó, valamint a Tipegők tánccsoport,
a Tornado taekwondo klub, Koncz Attila kickbokszoló.
Lesz gulyásfőzés, sakkverseny, tombola, ikonkiállítás,
futballmérkőzés. Többek között fellép a Bekecs táncegyüttes, a Vecker együttes és a Kiss Attila Band.

OperaTúra Erdélyben

A Magyar Állami Operaház egyik legnagyobb vállalkozása a Kárpát-Haza OperaTúra, melynek első részében, szeptember 4. és 21. között Erdély és a Partium
nyolc városába juttatja el két nagyszabású produkcióját.
A Túra szeptemberi fejezetének állomásai Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Nagyvárad, Temesvár, Arad és Kolozsvár. Minden
városban két napot időzik a társulat, az első napon
Erkel Hunyadi László című operája, a másodikon Ronald Hynd Lehár Ferenc világhírű operettjének zenéjére
készített balettje, A víg özvegy látható. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokráciaközpont-hálózata segítséget nyújt az online jegyvásárlásban. További
információk: Marosvásárhely – Klastrom (Mihai Viteazul) utca 10., 1-es lakrész; telefon: 0365-430-902. Az
előadások a sportcsarnokban lesznek: szeptember 10.:
Hunyadi László, 19 óra; szeptember 11.: A víg özvegy,
19 óra.

Sorsolás a Bernády Házban ma 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége ma, szerdán 16 órától tartja a júliusi
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea utca
6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosárjúLIus (kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a
vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető – AuGusZTus nyeremény (4x150 lej)
és a Hűségtombola-díj (100 lej).
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A DNA is kifogásolja
az igazságügyi törvénymódosításokat

Elutasította az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) köza
Tudorel
Toader
gyűlése
miniszter által az igazságszolgáltatás működését szabályozó törmódosítására
tett
vények
javaslatok többségét.

A DNA közleménye szerint a közgyűlés résztvevői szavazatukkal megerősítették, hogy a tervezett módosítások
jelenlegi formájukban az ügyészek tevékenységére való nyomásgyakorlásnak
tekinthetők. Az ügyészek egyöntetűen
elutasítják azt a javaslatot, amely szerint

az Igazságszolgáltatási Felügyelet átkerülne az igazságügyi minisztérium alárendeltségébe, ez ugyanis szerintük
sértené az ügyészek és bírák függetlenségét.
Elvetették ugyanakkor a bírák és
ügyészek felelősségre vonásával kapcsolatban tervezett módosításokat, amelyek
a
DNA
szerint
nem
megalapozottak, mint ahogyan annak a
szaktestületnek a létesítése sem, amely
– a miniszter elképzelése értelmében –
kizárólag a bírák és ügyészek ellen indított bűnügyi eljárásokkal foglalkozna.

Nagy többséggel elutasították a DNAügyészek az ügyészségek vezetőinek kinevezési
eljárásával
kapcsolatos
javaslatokat, valamint az előléptetési
feltételek terén tervezett módosításokat
is.
Egyetért viszont a DNA azzal a módosítással, amelynek értelmében négy
évre nő az ügyészségek vezetőinek mandátuma, és azt a javaslatot is jóváhagyták, miszerint a nyugdíjba vonult
ügyészek és bírák nem kérhetik újraalkalmazásukat – mutat még rá a vádhatóság közleménye. (Agerpres)

Dragnea kikelt a vádhatóság ellen

Romániában egyelőre a parlament vitatja meg és fogadja el a
törvényeket – jelentette ki kedden a Szociáldemokrata Párt és a
képviselőház elnöke, Liviu Dragnea, arra reagálva, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
közgyűlése elutasította Tudorel
Toader miniszternek az igazságügy működését szabályozó törvények
módosítására
irányuló
javaslatait.

„Csak nem tartóztatnak le mindnyájunkat, és maradnak még néhányan közülünk a parlamentben, Romániában
ugyanis a parlament vitatja meg és fogadja el a törvényeket. Egyelőre” – fogalmazott Dragnea.
Az utcai tüntetések kapcsán a szociál-

demokrata pártelnök hangsúlyozta, nem
igazán érti, mi váltotta ki ezeket, de a teljes társadalom álláspontját figyelembe
veszik az igazságügyi reform tekintetében, ugyanakkor az érintett szakmai
szervezetek érvei is meghallgatásra találnak.
„Minden érvet meghallgatunk, függetlenül attól, hogy több vagy kevesebb
szenvedéllyel ismertetik ezeket, aztán a
parlament dönt, végezetül pedig a törvény az államelnökhöz kerül, aki kihirdeti vagy visszaküldi azt” –
nyomatékosította Dragnea.
A PSD elnöke hozzátette, bár eddig
nem értett egyet azzal a javaslattal, hogy
zárják ki az államfőt a legfőbb ügyészség és az alárendeltségébe tartozó vádhatóságok
vezetőinek
kinevezési

folyamatából, készen áll arra, hogy meghallgassa az indítvány mellett szóló érveket.
„Emlékezzünk csak vissza: 2004–
2005-ig, amikor a Macovei–Băsescuféle hatalom változtatott ezen, a
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
nevezte ki a főügyészeket. Akkor azonban a CSM-t félreállították, és az elnököt
ruházták fel ezzel a hatáskörrel. (…)
Akkor bezzeg senki nem tiltakozott,
mert a CSM nem egy politikus, hanem
egy intézmény, amelynek gyakorlatilag
az egyenlő távolságtartás mérföldkövének kell lennie” – mutatott rá Dragnea,
aki szerint Johannis elnök reakciója eltúlzott volt, „itt ugyanis nem jogi vagy
politikai játékokról, hanem elvekről van
szó”. (Agerpres)

2018-ban tehát februárban zajlanának,
majd nyáron következnének az írásbelik.
Kértük ugyanakkor, hogy az írásbeli
vizsgák június 18–22. között legyenek,
tehát egy héttel hamarabb, mint ahogyan
azt a minisztérium eredetileg tervezte.
Javaslatunk annak a számos bejelentésnek a nyomán született, amelyek szerint
a vizsgázóknak nagyon nehéz körülmények között, 35 fokban kellett egy olyan
megmérettetésen részt venniük, amin a
sorsuk dőlt el” – nyilatkozta a Konstancai Diákegyesület elnöke, Alexandru
Manda.
A diák-érdekképviselet szerint a vál-

toztatás időt ad majd az érettségizőknek,
hogy kizárólagosan az írásbeli vizsgákra
koncentráljanak.
A terv szerint az érettségire való beiratkozás január 29–február 2. között zajlana, a román anyanyelvi, digitális és
idegen nyelvi kompetenciák felmérésére
pedig 2018. február 12. és 22. között kerülne sor.
Az írásbelik az eredeti terv szerint június 25–28. között zajlanának, majd július 4-én kifüggesztenék az előzetes
eredményeket, az óvások utániakat pedig
július 9-én tudatnák a maturandusokkal.
(Mediafax)

sem Szlovákiában nem voltak ilyen választások. A parlamenteket és a kormányokat új választások nélkül egyszerűen
szuverén államok intézményeivé értékelték fel.
A tiltakozás csak egy-két ezer fős demonstrációkra korlátozódott, mivel közel
karácsonyig a lakosságot abban az illúzióban ringatták, hogy mégis megtartják
az alkotmányban jelzett referendumot.
Ám Klaus és Meciar ezt megkerülte,
mivel negatív eredmény esetén mindkettőjüknek le kellett volna mondaniuk. A
békés kettéválásra 1993. január 1-jén került sor.
Dusan Kovác hangsúlyozta, hogy a
két országrész között nagy, történelmileg
kialakult különbségek voltak gazdasági
téren. Ez egyebek között azt eredményezte, hogy különösen a kevésbé képzettek
fogékonyak
voltak
a
propagandára. A szlovák oldalon a populisták azt fájlalták, hogy a cseh átlagbérek magasabbak a szlovákiaiaknál.
Csehországban viszont Klaus azt hitette
el, hogy a cseheknek könnyebb dolguk
lesz és gyorsabban juthatnak be az Európai Unióba, ha nem kell a gazdaságilag
gyengébb Szlovákia terheit viselniük. A
csehek és a szlovákok voltak annyira
gyakorlatiasak, hogy mindez nem ered-

ményezett véres nacionalista feszültségeket, ahogyan az Jugoszláviában történt.
Klaus manapság Csehszlovákia békés
kettéválását példának ajánlja a Brexit,
azaz Nagy-Britannia és az Európai Unió
elválásának esetére. A 76 éves politikus
kész akár a közvetítői szerepre is a britek
és az unió között. „Vállalnám a szerepet,
ha megbíznának vele. Meg tudom szervezni” – idézi Klaust a dpa egy másik évfordulós anyagában.
A szlovák oldalon különösen az elmaradottabb országrész gazdasági felzárkózását hangsúlyozzák. Vladimír Vano
szlovák közgazdász szerint „miközben
Szlovákia az Eurostat adatai szerint
1995-ben még csak az EU-átlag 48 százalékét érte el az egy főre jutó GDP-ben,
Csehország már akkor 76 százaléknál
tartott. 2016-ra Szlovákia 77 százalékra
tornázta fel magát, a 88 százalékos Csehország már csak 11 százalékkal volt jobb
nála”.
A közvélemény-kutatásokból mindig
az derül ki, hogy a szlovákok állnak a
legközelebb a csehekhez, s fordítva. Az
elmúlt 25 évben azonban valahogy szétvált az életük, már a gyerekeknek gondjaik vannak a másik nyelvével. (MTI)

Nem akarnak kánikulában vizsgázni

Szóbeli érettségi februárban?

A diákok érdekképviseleteinek
kezdeményezésére elképzelhető,
hogy az oktatási minisztérium a
2018-as érettségi szóbeli vizsgáit
februárra időzíti, így nem kellene
kánikulában szóbelizni, ráadásul
az írásbeli vizsgákra is jobban fel
lehetne készülni.

„A kezdeményezés onnan ered, hogy
nagyon sok panaszt kaptunk amiatt, hogy
a vizsgázók idén óriási hőséget voltak
kénytelenek kiállni a június-júliusi érettségin. Mi kértük, a minisztérium pedig
elképzelhetőnek tartja, hogy a kompetenciavizsgákra a tanév során kerüljön sor,

Sem a csehek,
sem a szlovákok nem akarták a válást

Máig vitatott, hogy a szövetségi
berendezkedésű Csehszlovákiából
25 évvel ezelőtt miért lett két független állam. A dpa-nak Dusan
Kovác szlovák történész, a független Szlovákia első elnökének, Michal
Kovácnak
a
testvére
elemezte a történteket.

Arra a kérdésre, miként viszonyult a
cseh és a szlovák lakosság akkor a váláshoz, a történész arra hívta fel a figyelmet,
hogy mindkét országrészben számos
közvélemény-kutatást bonyolítottak le, s
ezekből az derült ki, hogy a többség
egyértelműen a közös állam megtartását
akarta. Nyilvánvaló, hogy 1992 augusztusában (26-án) Brnóban a két országrész miniszterelnökei, Václav Klaus a
cseh oldalról és Vladimír Meciar a szlovákról négyszemközt hozták meg a legfontosabb döntéseket. Mindketten
ragaszkodtak a hatalomhoz, s ezt csak a
válás biztosította számukra a saját országrészükben.
Az új államok létrejötte azt kívánta
volna meg, hogy egy rövid átmeneti időszak után választásokat tartanak, amelyekkel az új állami elit legitimálja
magát, legalábbis a demokrácia szabályai szerint – mutatott rá a szlovák történész. Ám sem a Cseh Köztársaságban,
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Pénteken kezdődik
a parlamenti ülésszak

Pénteken kezdődik a képviselőház őszi ülésszaka,
a képviselőket 12 órára hívták össze. Az alsóház
közleménye értelmében a pénteki nap folyamán a
házbizottság is összeül, hogy kijelölje az alelnököket, a titkárokat és a kvesztorokat. A házszabály szerint ezekre a tisztségekre a parlamenti frakciók
javasolhatnak jelölteket, a parlament összetétele és
a frakcióvezetők közötti egyeztetések alapján. A házbizottság összetételéről titkos voksolással szavaz a
plénum. A szenátus őszi ülésszaka szintén pénteken
kezdődik. (Agerpres)

Amerikába látogathat a kormányfő

Várhatóan még az ősz folyamán látogatást tehet az
Amerikai Egyesült Államokba Mihai Tudose miniszterelnök – nyilatkozta Románia washingtoni nagykövete, George Maior. „Érdekes ősz elébe nézünk.
Nagy erőkkel dolgozunk Tudose kormányfő amerikai
egyesült államokbeli látogatásán, szeptemberben
jön a védelmi miniszter is, remélem, hogy a két házelnöknek is lesznek találkozóik hivatali kollégáikkal,
ugyanakkor készülőben van a legnagyobb gazdasági misszió is. (…) Meggyőződésem, hogy még az
ősz folyamán az USA-ba látogat a miniszterelnök” –
mondta Maior. A nagykövet szerint a rendszerváltás
óta most a legszorosabb a kapcsolat Románia és az
Amerikai Egyesült Államok között, és a vízumkötelezettség feloldása visszatérő téma az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetéseken. (Agerpres)

Feljelentették a futballmágnást

Zsarolás miatt feljelentést tett a legfőbb ügyészségen George Becali ellen az Országos Börtönigazgatóság – közölte kedden az intézmény sajtószóvivője,
Carmen Uţoiu. Korábban az Országos Börtönigazgatóság Szakszervezeteinek Szövetsége kérte az
üzletember feltételes szabadlábra helyezésének
visszavonását, miután egy augusztusi televíziós műsorban nyilvánosan is elismerte, hogy több ízben is
megfenyegette a jilavai fegyház igazgatóját, amiért
utóbbi nem engedélyezte börtönbüntetését töltő
unokatestvére, Victor Becali eltávozását. George
Becalit 2013-ban három és fél év, illetve hat hónap
szabadságvesztésre ítélték két ügyben. 2015. április
3-án feltételes szabadlábra helyezték a konstancai
törvényszék jogerős döntése nyomán. (Agerpres)

Elromlott
a Tarom madridi járatának gépe

Román állampolgárok rekedtek a madridi repülőtéren a TAROM egyik gépének meghibásodása miatt.
A külügyminisztérium arról tájékoztatta az AGERPRES hírügynökséget, hogy szakembercsoport dolgozik a repülőgép megjavításán. Románia madridi
külképviselete közölte: prioritásként kezeli a spanyol
fővárosban maradni kényszerülő román állampolgárok helyzetét, miután műszaki okokból törölni kellett
a Romániába tartó járatot. Az utasokat a Madrid–Barajas reptér közelében szállásolták el. (Agerpres)

Euróálmok

(Folytatás az 1. oldalról)
az euróövezethez. De ahhoz, hogy az euró átvételének
értelme is legyen, fel kellene számolni az ország régiói
közti fejlettségbeli különbséget. Tehát az ókirálysági régióknak a bukaresti szigeten kívüli részét a fővárosi
színvonalra kéne fejleszteni. Az uniós csatlakozás óta
eddig csak mélyíteni sikerült a régiók közti fejlettségi
szakadékot, de ilyen kis bökkenőkön vitéz kormányosaink biztos nem fognak fennakadni...
Meglehet, hogy a kérdés diplomáciai síkon való feltevése valahol a nyugati kancelláriáknak is szólt, talán
reagálnak majd valamit a szóban forgó nyilatkozatra.
Nem fogják elkapkodni, mert rossz kérdésre nehéz jó választ adni. Ahhoz, hogy az euróövezeti integráció kérdése reálisan feltevődjék, erős gazdasági teljesítmény
és belföldi politikai konszenzus kell. Az utóbbi lehet,
hogy megvolna, de a kormányzat épp most azon dolgozik, hogy a kedvező gazdasági szelekkel is csődbe kormányozza az országot. Ha nem sikerül nekik, és
valamilyen értelmesebb társaság váltaná le ezt a mostani csapatot, akkor egy évtized múlva fel lehetne tenni
ezt a kérdést érdemben is. Ha még mindig lesz olyan eurózóna, amelyikbe a szabályokat időnként viccnek értelmező tagállamokat is felvesznek, mert ez az unió és
a közös valutája előtt tornyosuló problémákat, illetve a
brüsszeliek megoldáskereső és cselekvési tempóját elnézve kérdéses.
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Négylábúak szolgálatban

Jó hangulattal zártak Jedden

Vasárnap késő este zárultak a
Jeddi Napok és Pálinkafesztivál idei rendezvénysorozat
programjai.

(Folytatás az 1. oldalról)
a nyomkövetésre szakosodott
kutya-ember páros számára hat
hónap a felkészülési időszak.
Amint Todoruţ Ioan Eugen ezredes elmondta, a megyei csendőrfelügyelőség és a marosszentgyörgyi mobil egység összesen tizennégy német juhászkutyával rendelkezik, a belügyminisztériumi szerkezetekben még
labrador és rottweiler fajtákat is
használhatnak. A csendőrségi munkakutyákat járőrözéshez, illetve kifinomult
szaglásuk
okán
nyomkövetéshez, hegyimentéshez,
robbanószerkezet-, kábítószer-felderítéshez veszik igénybe. A két
Maros megyei egységben két-két
nyomkövető kutya és bevetéseknél
alkalmazott tíz munkakutya van,
melyeket főként a közrend fenntartására, helyreállítására, agresszív
csoportok megfékezésére, azok
szétoszlatásához vesznek igénybe,
illetve a menekülő bűnözők elfogása során bizonyulnak rendkívül
hatékonynak. A nyomkövető kutyák rejtőzködő személyeket vagy
tárgyakat fedeznek fel, vagy személyes tárgy révén eltűnt személyt találhatnak meg. Amint
elhangzott, kifinomult érzékszervüknek köszönhetően gépjárműben utazó gyanús elemeket is
kiszűrnek, de robbanószereket
vagy fegyverszállítmányokat is
képesek leleplezni.
Megtudhattuk, hogy a belügyminisztérium keretében szolgáló munkakutyák a nyolcadik
életévük betöltésével nyugállományba vonulnak, tartalékosokká

válnak. Kérdésre válaszolva kiderült, hogy a törvényes előírások értelmében
a
tartalékos
munkakutyákat nyilvános árverésen értékesítik. A kikiáltási árukat
annak függvényében állapítják
meg, hogy élete során mennyire
használták ki, hány évet szolgált és
mennyi idős. Amennyiben nincs
jelentkező, az első árverést követően 20%-kal, a második alkalommal 40%-kal csökken a kikiáltási
áruk. Ha érdeklődés hiányában
harmadik kiírásra is sor kerül, a kutyát a vezetőjének adományozzák.
Arra a kérdésre, hogy megyénkben hol és milyen alkalommal volt
szükség az igencsak képzett csendőrkutyák bevetésére, a vezetők
főképp a mérkőzéseket említették,
de a járőrözések során is hasznosnak bizonyultak. Mint elmondták,
a szurkolók túlkapásait, a tömegverekedéseket igencsak jól meg

lehet fékezni a hasonszőrű munkakutyákkal, mert „egy kutya egy
egész csoportot képes helyettesíteni”. A csendőrség keretében kutyával dolgozni egyéni választás,
amelynek feltétele mindenekelőtt
az állatszeretet. Csak olyan ember
vállalja ezt a feladatot, aki elkötelezettséget érez a kutyával való
munka iránt, ragaszkodik a „társához”, ugyanakkor a tiszteletet is ki
tudja vívni, mert az állatnak éreznie kell a vezetőjéből kiáramló szeretetet, de annak felsőbbrendűségét
is ahhoz, hogy minden egyes parancsszavának engedelmeskedjék
– hangsúlyozták a vezetők.
A sajtótájékoztatót látványos bemutatóval zárták, ezáltal a gyakorlatban is meggyőződhettünk arról
a rengeteg munkáról és türelemről,
odaadásról, ami a csendőrségi
munkakutyák kiképzése és állandó
edzése mögött van.

Kedvezően véleményezte a szenátus pénzügyi bizottsága a
2017/52-es sürgősségi kormányrendeletet, amely az autóregisztrációs díjként, szennyezési adóként,
környezetvédelmi bélyegilletékként befizetett összegek visszafizetését írja elő. Az Európai Bíróság
döntéseivel összhangban lévő jogszabály értelmében kérésre vissza-

fizetik a járművek forgalomba helyezésekor felszámolt illetékek
összegét. Az évek során különböző
néven – autóregisztrációs díjként,
szennyezési adóként, környezetvédelmi bélyegilletékként – befizetett
összegek visszatérítését 2018. augusztus 31-éig kérvényezhetik az
országos adóhatóság (ANAF) kirendeltségeinél mindazok, akik a

rendelet életbe lépéséig nem kapták vissza pénzüket. A kormányrendelet értelmében a kifizetéseket
2018. január 1-jén kezdik el, és
2019. március 31-éig kell lezárulniuk. A 2017/52-es sürgősségi kormányrendeletet
törvényerőre
emelő tervezetről a szenátus plénuma első házként szavaz majd.
(Agerpres)

Fotó: Nagy Tibor

A hétvége programja az eddigiektől kisé eltérő volt, nem annyira a
szórakozás és a pálinka jelentette a
fő attrakciót, hanem a külföldi testvértelepülések egyhetes itt-tartózkodása – hangsúlyozta ki Bányai
István polgármester. A mintegy száz
vendég a hét végén is dolgozott, a
házigazdákkal együtt közös európai
kérdésekről tárgyalt, de nyilván belekóstolhatott a községnapi program kínálatába is. A vasárnapi
istentisztelet után sok helybeli is kilátogatott a sportpályán zajló rendezvényekre. A délutáni hivatalos
megnyitó után színpadra léptek a
jeddi citerások és a kárpátaljai nők
kórusa, majd a Maros Művészegyüttes hozta el eddig nem látott,
szász, román, magyar és cigánytáncokat felvonultató ünnepi műsorát.
Amíg az ezt követő koncertek zajlottak, a tömeg a sörsátrak alá menekült a hőség elől. Az esti enyhébb
idő kedvezett a vásárlátogatásnak: a
rengeteg bóvli mellett kínáltak értékesebb árut is: levendulatermékeket,
festett
üvegtárgyakat,
mézespogácsát. Pálinkával idén két
stand érkezett: a nyárádszentsimoni
Csípán Pálinkaház tízféle párlatot
hozott, köztük a tavalyi aranyérmes

eper- és az idén piacra dobott feketeribizli-pálinkát. A félliteres üvegpalackok különböző tartalmát 25 és
70 lej közötti áron lehetett hazavinni, ugyanilyen árakat találtunk a
kibédi Orbán pálinkafőzde asztalánál is, ahol tizenegyféle nedűt kínáltak kóstolásra, vásárlásra: itt a
fekete ribizli volt újdonság, de több
aranyérmes termék is kapható volt.
Az estefelé gyarapodó tömeg láttán Bányai István elégedettségét fejezte ki, hiszen annak ellenére, hogy
a szomszédos Marosvásárhelyről a
Forgatag miatt sokan nem itt álltak
meg, mégis nagynak tartotta a látogatók számát, olyan körülmények
között, amikor a plakátokat leszámítva csupán egy közösségi oldalon
létrehozott hirdetés jelentette a népszerűsítést. Este már üdítően hatott
a színes és hangos kavalkádban a
magyar népdalfeldolgozásokkal érkező PentaChord zenekar előadása,
majd a híresztelésekkel ellentétben
fellépett az est sztárvendége, Keresztes Ildikó is. A napot látványos
tűzijáték zárta.
Ezzel együtt a négyes testvértelepülési találkozó is zárult, a vendégek egy tartalmas, aktív vasárnap
után hétfőn reggel hazautaztak.
„Reméljük, jól érezték magukat
Jedden, mindig szeretettel visszavárjuk” – mondta el búcsúzás után
a jeddi elöljáró. (gligor)

Visszafizetnék az autóregisztrációs illetéket

Havad települései jövőt álmodnak

Amikor a víz vérré változik

Szombaton falustársi találkozó keretében szökőkutat és
turulmadaras
emlékművet
avattak Havadon, mint az
összetartozás és élni akarás
jelképét.

Gligor Róbert László

Havadon tízévente szerveznek falustársi találkozót, amikor a helyben
maradottak hazahívják és fogadják
az elszármazottakat. Idén csak a hetedik évet számlálják a tízből, mégis
úgy döntöttek, most szervezik meg

az ünnepséget. Szombaton délelőtt
a zsúfolásig telt református templomban adtak hálát Istennek az elvégzett közös munkákért és az
együttlét lehetőségéért. Nagy Attila
lelkipásztor arra figyelmeztette az
ünneplőket: ha csak néhány évente
is gyűlnek össze, térnek haza a havadiak, lelküket sose rágja „féreg”.
Nem az a fontos, hogy kit hová sodort az élet, és hogyan használta ki
az élet adta lehetőségeket, hanem
az, hogy tudjanak mindig hazatérni,
együtt lenni, eredményeket felmutatni, és hogy hozzák el gyermekei-

Az emlékművel Havad azt jelzi: az erős, összetartó, élni akaró közösségek közé tartozik
Fotó: Gligor Róbert László

ket is, mutassák meg nekik azt a helyet, ahol születtek. Az istentisztelet
keretében László János tanár mutatta be a helyi születésű ifj.
Csalóka Ernő lelkész teológiai szakdolgozatát, a havadi egyházközség
történetét feldolgozó, frissen megjelent kiadványt.
Az egyházközség most fejezte be
gyülekezeti házának és a ravatalozónak a kialakítását, ezért Nagy Attila lelkész köszönetet mondott a
helyiek és az önkormányzat adományaiért és Mihály Domokosné
tárgyadományáért. Az új gyülekezeti ingatlant istentisztelet után hálaadás és zsoltáréneklés mellett
adták át a közösségnek.
Összefogás és új kenyér
Ezután került sor a templom
előtti felújított téren a turulmadaras
emlékmű és egy, a község öt településének nevét jelző szökőkút leleplezésére és átadására. A szervezők
úgy gondolták, az idei találkozásnak ne csak személyi, hanem társadalmi, nemzeti okai is legyenek,
ezért állítottak emlékoszlopot, s tetejére a Vetró András kézdivásárhelyi mester alkotta turulmadarat,
mint a magyarok ősi hitvilágának
emléke, az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője, az
isteni gondviselés és iránymutatás,
a magyar nemzeti identitás és ösz-

Este a PentaChord és Keresztes Ildikó fellépésére voltak kíváncsiak a legtöbben
Fotó: Gligor Róbert László

szetartozás jelképe, de a szökőkút is
a község településeinek összetartozását jelzi. A turulmadár szimbolikájáról László János beszélt, majd
a Maros Megyei Tanács elnöke köszöntötte az ünneplőket. Péter
Ferenc az összefogásra hívta fel a
figyelmet, és úgy véli, ma, amikor
az elvándorlás jelenségével kell
szembenéznünk, fontos szerepe van
minden elemnek, ami az összetartozást erősíti. Havadon ma is építkeznek,
összefogást
jelképező
emlékművet adnak át: így lehet
erős, fiataljait itthon tartó és élhető
közösséget létrehozni, és az erős
közösségnek erős elöljárói is vannak – emelte ki.
A havadiakkal együtt ünnepeltek
az anyaországi testvértelepülések
képviselői is. Bazán Tibor, Hévízgyörgy polgármestere elmondta: ez
alkalomból az ünnepi asztalra ők
hozták az új kenyeret, a magyarok
kenyerét, amelyet nemzeti színű
szalaggal kötöttek át, jelképezve a
múltat, jelent, jövőt. A jövőben
pedig csak azok a kapcsolatok tudnak élni, fejlődni, amelyekért együtt
küzdenek meg a felek – fogalmazott. Kovács Béla önkormányzati
képviselő Ózdszentsimon testvéri
üzenetét tolmácsolta a községnek.
Az ünnepi műsor rendjén felléptek a havadi gyerekek és ifjak, a gegesi Ajándék zenekar, a havadi
Vadburusnyán csoport és a gegesi
kórus, majd közös énekkel és a
templomkertben álló emlékmű megkoszorúzásával zárult a rendezvény.

A jövő üzenete
Az Üzenet a mélyből nevet viselő
köztéri alkotás leleplezése kapcsán
Veress Gergely Domokos, Havad
polgármestere hangsúlyozta: ez az
ünnepség az egész községé, hiszen
az emlékmű az öt falu közös jelképe, az egyet akarás, az összetartozás, az együtt gondolkodás, a szép
törekvések életet jelző szimbóluma.
„Ebbe az emlékműbe nemcsak múltunkat álmodtuk bele, hanem a
közös jövőnk felé vezető járható
utat is” – fogalmazott az elöljáró. Az
élni akarást, a szárnyalást képzelték
bele az alkotásba, hisz Geges, Rigmány, Nyárádszentsimon és Vadasd
küldi az ő erejét, becsületes munkáséletét, küzdelmét, hitét szivárványsugárba kötve Havadra, így válik
egységgé a község élete, egy nagy,
közös szívdobbanásba. A víz maga
a megmaradás, az élet, hisz az egymást ölelő cseppek egymást erősítik, álmokká, erővé, életté
duzzadnak, és így nem az öt falu
lankadó erejét, hanem szívós, embert próbáló tartását, megmaradását,
élhető jövőjét látják benne. Vér
vízzé nem válik – tartja a szólás, de
itt vérré változik a víz, és erő, alkotás, jövő bontakozik ki. „Az emlékmű akkor él, ha a forrás, a víz mi
magunk vagyunk, ha mindenki hozzáteszi verejtékének gyöngyeit, lelkének lüktető áramlását, sodrását és
bizakodó hitét is” – figyelmeztette a
közösséget a polgármester.
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Egymásra talált hangok

Segesvári Akadémia Fesztivál

A nemzetközi Segesvári Akadémia Fesztiválon vett részt augusztus első felében két tehetséges, a klasszikus zene világában élő
marosvásárhelyi fiatal. Antal Andrea és Dascăl
Alexandru, a Művészeti Szaklíceum diákjai az
Azomureş vállalat által felajánlott ösztöndíj
nyerteseiként gazdagodhattak értékes
szakmai tapasztalatokkal és felejthetetlen
személyes élményekkel.

Az Azomureş másodszor vállalt partnerséget a
fesztivált szervező Cultura Viva Egyesülettel, és teljes mértékben fedezte a két diák költségeit. Májusban a Kultúrpalota kistermében volt a válogató, erről
lapunkban is olvashattak az érdeklődők. Két héttel
a fesztivál lejárta után arról beszélgettünk a fiatalokkal, mit éltek át a Segesvári Akadémián, és mi
az, ami számukra a leginkább megmaradt.

Antal Andrea zongora szakos diák, Kovács Zsuzsa tanítványa tizedikes volt a múlt tanévben, egy
Chopin-darabbal nyerte el az ösztöndíjt meghirdetők
tetszését. A kedves, közvetlen lány szívesen mesélt
segesvári tapasztalatairól.
– Kezdetben izgultam egy kicsit, hogy lesz-e ismerős az Akadémián, és megörültem, amikor kiderült, hogy három szobatársam vásárhelyi. A
megérkezésünk pillanatától mindenki nagyon kedves volt velünk. A Joseph Haltrich Líceum bentlakásában kiváló szállásban, ellátásban volt részünk,
és – ami a legfontosabb – rendkívüli oktatóktól tanulhattam. Egy ausztriai és egy svájci zongoratanárom, illetve egy fortepiano-tanárom is volt.
Hihetetlenül érdekes órákat tartottak, rengeteg mindent, hasonlatokat, metaforákat is behoztak az
együttlétekre, időt, teret adtak a kalandozásra, arra,
hogy tengerparton vagy tisztáson játszódik-e a zenemű. Minderre az iskolai tanítás során nincs lehetőség, ezért is volt akkora élmény számomra az a két
hét.
– Milyen nemzetiségű fiatalok vettek még részt a
fesztiválon?
– Spanyolok, olaszok, de a legtöbben Ausztriából
és Németországból érkeztek. Többjükkel összebarátkoztam, egy németországi lánytól csodálatos kottákat is kaptam. A tanárok pedig az elkövetkezőkre
nézve is felajánlották a segítségüket, ha kottákra
vagy zenei útbaigazításra lenne szükségem.
– Erdélyből érkeztek még zongora szakos diákok?
– Igen, Kolozsvárról. Ami az életkort illeti, a tizenkét zongorista közül én voltam a legfiatalabb,
ugyanakkor a középiskolások mellett egyetemisták,
mesterizők is részt vettek a fesztiválon.
– Naponta hány órát gyakoroltatok?
– Ezt egyénileg dönthettük el, nem volt előre
meghatározott gyakorlási idő. Ami engem illet, volt,
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sovány, befont hajú lány mintha egy
csendes, fehér sziget lett volna a napbarnította, vidám társaságban. Fülhallgatóval a fején ült a fél vagont elfoglaló fiatalok
között, és lehunyt szemmel adta át magát a
zenének, ami csak neki szólt. Később maga
mellé tette a készüléket, és próbált belekapaszkodni a feje fölött röpködő hangok, poénok valamelyikébe. Brassó felé kanyargott
már a tengerről Marosvásárhelyre tartó
vonat, amikor ő is beszállt a kártyázók közé.
Nemsokára aztán felbomlott a játékoscsapat, és kisebb csoportokban folytatódott az
iszogatás, sztorizgatás. A lány egy sima lapú
füzetet vett elő a hátizsákjából, kitépett pár
lapot, és tűrögetni kezdte. Apró hajók születtek az ujjai között, kezdetben 4-5 centisek,
aztán milliméteresek. A többieket nem kötötte le a különleges művelet, egyesek az ülések közé, a földre ereszkedtek le, ott
társasjátékoztak, mások aludni próbáltak. A
lány egyedül maradt.
– Régóta foglalkozol ilyesmivel? – telepedtem le mellé, miután értésemre adta,
hogy nem zavarom.
– Tulajdonképpen már egészen kiskoromtól. A szüleim külföldön dolgoztak, engem a

amikor hat, máskor csak két órát gyakoroltam. Egy
hirdetőtáblán oszthattuk be magunkat a kamarazenekurzusokra, nekem ez tűnt a legaranyosabbnak. Az
pedig, hogy minden a vár környékén zajlott, egészen
különlegessé tette a fesztivál hangulatát
– Melyik volt a fesztivál legmaradandóbb pillanata?
– Sok ilyen pillanat volt, most mégis kettőt emelnék ki. Az oktatók felváltva bizonyos ideig vettek
részt a fesztiválon, és egy este közös pizzázás során
éppen az egyiküktől búcsúztunk. Hosszasan elbeszélgettünk velük arról, hogy hogyan látják a fejlődésünket, hol állunk mondjuk Németországhoz
képest. Ami ebből az együttlétből leginkább megmaradt, annak a szeretetnek a megtapasztalása, amivel az oktatók hozzánk és a játékunkhoz
viszonyultak. A fesztivál másik fénypontja az Arcadia kamarazene-koncertje volt. A nyár fénypontja
pedig maga az egész fesztivál.
– A fesztivál a részt vevő fiatalok koncertjével
zárult. Miből állt a te fellépésed?
– Segesváron tanultam egy új darabot, egy négykezes Schubert-művet, amelyet egy másik zongoristával játsztunk. Ugyanakkor fortepianón egy
Mozart-szonáta 2. tételét is előadtam. Ez számomra
azért is volt nagy élmény, mivel nálunk nincs lehetőség ilyen hangszeren játszani.
– Beszéljünk egy kicsit a jövőről is. A középiskola után merre vezet az utad?
– Már idén ősztől feljárok meghallgatásokra Kolozsvárra. Ez azért is fontos, mert az én évfolyamomon én vagyok az egyetlen zongora szakos, így
nincs viszonyítási alapom. Az érettségi után leginkább a kolozsvári zeneakadémián szeretném folytatni tanulmányaimat.
Dascăl Alexandru klasszikus zene szakos diák a
múlt tanévben tizenegyedikes
volt.
Marian
Someşan tanítványa Mozart Don
Giovanni című
művéből Leporello áriájával
nyerte el az Azomureş ösztöndíját.
A tehetséges
fiatalemberrel telefonon beszélgettünk.
– Számomra
az új barátságok
kialakítása miatt
jelentette a nyár
egyik legszebb
részét a Segesvári Akadémia. Ugyanakkor szakmailag is sokat
adott a fesztivál, egy ausztriai oktató személyében
remek énektanárt ismertem meg. A fesztiválzáró
koncert is nagy élmény volt.
– Az érettségi után hol folytatnád a tanulást?
– Bukarestben vagy Kolozsváron, esetleg Olaszvagy Németországban, de Ausztria is szóba jöhet.
A beszélgetések végén mindkét diák köszönetet
mondott a fesztivál szervezőinek, a Cultura Viva
Egyesület mellett az Azomureş vállalatnak, hiszen
ennek a közbenjárásával vált számukra meghatározó
élménnyé az idei nyár.

Papírhajók

nagymamám nevelt fel. Ő mutatta meg, hogyan kell papírt hajtogatni. Első perctől nagyon megnyugtatott ez a tevékenység. Még
óvodásként csákókkal kezdtem, aztán a sótartók és repülők következtek. A suliban a
karácsonyi vásárokra is rendszerint készítettem ilyen díszeket. De a
kedvenceim a papírhajók. Az apró méretekre
viszont csak pár éve tértem át. Most már az internetről tanulok, ötleteket, módszereket
gyűjtögetek.
– Még iskolába jársz?
– Idén érettségiztem, szeptembertől kezdem az egyetemet Budapesten. Mindig is érdekeltek a társadalomtudományok, és azzal,
hogy bejutottam a Corvinus szociológia szakára, régi álmom teljesült. Most mégsem
várom annyira a tanévkezdést. Olyan irreálisnak tűnik, hogy egyik percben még otthon
vagyok a családdal, pár nap múlva pedig
vadidegen környezetben találom magam.
Igaz, nem leszek teljesen egyedül. A nővérem
is Pesten tanul, ugyanazon az egyetemen,

Awake – a zene
és a művészetek kertje

(Folytatás az 1. oldalról)
– Ez a fesztivál egy különleges és
szokatlan projekt eredménye, egy
olyan szemle, amelynek szerves része
a kortárs képzőművészet. Az ötlet
marosvásárhelyi diákok fejéből pattant ki, akik egy színvonalas, sok embert vonzó, de az átlagnál színesebb,
több művészeti ágat felölelő fesztivált
szerettek volna Marosvásárhelyen, illetve a város környékén. Amikor először ellátogattam Gernyeszegre,
azonnal megragadott a hely, a park, a
több évszázados fák és a kastély szépsége, a szemlének pedig mi adhatna
méltóbb helyszínt, mint egy olyan erdélyi főúri család birtoka, amely híres
volt a művészetek folyamatos pártolásáról? A fesztivált keményen reklámozzuk külföldön is, több neves
angliai lap újságírója is ellátogat Gernyeszegre, őket főleg a kortárs képzőművészet és a zenei fesztivál
különleges szimbiózisa érdekli. Nem
igaz, hogy a fiatalokat nem érdeklik
ezek a dolgok, az Y generáció tagjai
falják a művészeteket, a színházak,
galériák tele vannak velük, legalábbis
Bukarestben – számunkra nem meglepő, hogy nagy az érdeklődés az
Awake iránt.
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke is jó ötletnek tartja a fesztivál megszervezését. – A szemle
mind Maros megye, mind a kastély,
mind a település érdekét szolgálja.
Egy gyönyörű, turisztikai szempontból is fontos műemlék épület és egy
különleges rendezvény biztosan sok
látogatót vonz majd, ugyanakkor népszerűsíti Maros megye turisztikai-építészeti értékeit. Úgy gondoljuk, hogy
az ilyen jellegű eseményeket támogatni kell, ezért a megyei tanács
200.000 lejjel támogatja a rendezvényt.
A fesztivál keretében zajlott az Artdoor címet viselő képzőművészeti
verseny, amelyre több hazai, illetve
elszármazott képzőművész is benevezte alkotásait. A nyertesek jutalomban részesülnek, és a Teleki-birtokon,
a szemle ideje alatt kiállítják munkáikat. A zsűri elnöke, Mircea Cantor
Franciaországban élő neves képzőművész elmondta, nagyszerű dolog,
hogy a kortárs képzőművészeti alkotásokat, installációkat több ezer
ember tekintheti meg a fesztiválon.
– A Teleki családnak gazdag mecénási történelme van, én a Give more
sky to the flags (Adj több eget a zászlóknak) című munkámat hoztam el a
szemlére, amely ezen a környéken
különösen aktuális, hiszen a nemzetek együttéléséről szól.
Kim Attila építész, aki az idei Velencei Biennálén Románia képvise-

most kezdi a harmadévet. Tavaly és tavalyelőtt is jártam nála, láttam, milyen a bentlakási élet. Tetszett, de már akkor úgy
éreztem, nem egészen az én világom. A szüleim őt külföldre is magukkal vitték annak
idején, talán azért is annyira belevaló, mindenre nyitott.
– Most is a nővéredékkel utaztál?
– Igen, ezek itt mind
az ő barátai. Örülök,
hogy befogadtak, de nem akarok tolakodni,
inkább a háttérben maradok.
– A tengeren voltatok, ugye?
– Igen, Costineşti-en kempingeztünk. Nagyon jó volt, sokat kacagtunk, fürödtünk. Esténként, amikor a csapat bulizni ment, én
inkább kisétáltam a tengerpartra, néztem a
hullámokat, álmodoztam. A két hét alatt ezek
voltak azok az órák, amikor igazán szabadnak éreztem magam. Párszor persze elmentem a többiekkel szórakozni, de tömegben
mindig feszült vagyok, képtelen vagyok igazán felszabadulni. Talán majd Budapesten
én is megszokom a társasági életet.
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lője volt, szintén a zsűri tagjaként érkezett Marosvásárhelyre.
– Az Artdoor ötlete európai szinten
is egyedülálló. A hazai fesztiválokon
csak egyfajta szórakozás van – az
Awake „a zene és a művészetek
kertje” kíván lenni, ahol az irodalom,
a mozi, a képzőművészet és a zene találkozik egy olyan helyen, amely évszázadokon át a művészek és
pártfogóik találkozóhelye volt. A Teleki család komoly műgyűjtő volt, mi
pedig azt a szellemet próbáljuk feléleszteni, amely a kastélyra és a benne
lakókra a 17-18. században jellemző
volt: aktuális, kíváncsi, szabad és európai. Kortárs képzőművészeti installációk állnak majd a régi szobrok
mellett, klasszikus és teljesen mai
képzőművészeti alkotások is vannak
közöttük, olyanok, amelyek megállják a helyüket mind múzeumban,
mind szabadtéren.
Angela Kovács, Marosvásárhely
volt főépítésze is a zsűri tagjaként
nyilatkozott, és elmondta, hogy a
partnerként szereplő Építészek
Rendje díját a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum tanára, Laura Borotea nyerte el, aki diákjaival a
Napfogyatkozás című munkát nevezte be a fesztiválra. A mű a kastély
egykori hatalmas könyvtárának állít
emléket.
A fesztivál létrejöttéről Horia
Grigoraş ötletgazda, helyi szervező
számolt be, majd a szervezők a résztvevők kérdéseire válaszoltak. Mint
megtudtuk, napi 7-8000 emberre számítanak, legtöbb 10.000 embert tudnak fogadni. A teljes szervezőstáb
körülbelül 5-600-as lélekszámú, az
önkéntesek száma több mint 200. Az
Awake három színpaddal (The Cube,
The River, The Treehouse), színházi
játtéktérrel, Chill Gardennel, híd alatti
mozival és számos elfoglaltsággal
várja az érkezőket, a képzőművészeti
kiállítás mellett lesz többek között
erdei könyvtár, bazár, ételkert, tavi
társasjáték, játszótér, délutántól hajnalig pedig több mint negyven zenekar, illetve előadó szórakoztatja a
nagyérdeműt a Knife Partytól Gojirán, a Kiscsillagon és a Szempöl Offchestrán át az Alternosferáig.
A fesztivál pénteken 15 órakor
veszi kezdetét, és vasárnap éjjelig tart,
a háromnapos bérlet elővételben
(eventim.ro) 181 lejbe (kempinggel
205 lejbe), a napijegy 79 lejbe kerül.
A kapunál a bérlet 201 lejbe, a napijegy 99 lejbe kerül, a 12 év alatti gyerekek számára a részvétel ingyenes.
További információk az Awake oldalán (www.awakefestival.ro) találhatók.

– Milyennek látod az életed az egyetem
után?
– Azt, hogy mivel foglalkoznék a legszívesebben, még nem tudom, de az biztos, hogy
Budapestről csakis haza vezethet az út. Nagy
családról nem álmodozom, de egy vagy két
gyereket mindenképpen szeretnék. Lehetőleg
fiúkat. Miután hazakerültek a szüleim, nehezen szoktuk meg egymást a nővéremmel,
sokat veszekedtünk, volt, hogy össze is verekedtünk. Úgy gondolom, hogy a fiúgyermekek között valamivel kevesebb a
konfliktus, legalábbis eddig ezt tapasztaltam. Persze, lehet, hogy tévedek.
A társaság készülődni kezdett, hatalmas
bőröndök, sátrak kerültek le a csomagtartóból. Beszélgetőtársam is szedelőzködött.
Nemsokára nagyot szusszant a szerelvény,
majd megállt.
– Most, ebben a pillanatban ért véget a
nyaralás – jelentette be az egyik mókamester, egy bajszos, szemüveges fiú. A papírhajócskák a hátizsák első zsebébe kerültek.
Csak a legkisebbik maradt az ülésen, de
mire észrevettem, már továbbindult a vonat.
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Szarvasmarhaszemle Nagysármáson

Augusztus 26-án, szombaton, a Nagysármási Napok
rendezvény alkalmával tartották meg a XV. szarvasmarhaszemlét, amelyen a város
és környékbeli települések
gazdái vonultatták fel állományuk legszebb példányait.

Szerkeszti: Benedek István

Eurócsatlakozás előtt elemzés

Csak „komoly elemzést”, illetve az államelnöki hivatallal, a kormánynyal, a parlamenttel, valamint a Román Nemzeti Bankkal folytatott konkrét egyeztetést követően lehet határidőhöz kötni Romániának az
euróövezethez való csatlakozását – nyilatkozta kedden a Szociáldemokrata Párt elnöke.
Liviu Dragnea annak kapcsán beszélt erről, hogy Teodor Meleşcanu
külügyminiszter azt mondta egy lengyel napilapnak adott interjúban: bár
az ország már jelen pillanatban is megfelel a követelményeknek, várhatóan csak öt év múlva, 2022-ben fog csatlakozni az euróövezethez, miután
nőnek a nyugdíjak és az alacsony jövedelműek bevételei.
Ezt a kijelentést kommentálva a PSD elnöke így fogalmazott: „Ahhoz,
hogy felvállalt tervként beszélhessünk erről, előbb komoly elemzést kell
végeznie a parlamenti többségnek, a teljes parlamentnek, a Román Nemzeti Banknak, a kormánynak, tárgyalni kell az államelnöki hivatallal.
Mindannyiunknak közös kívánsága ez, de nem egy könnyen megvalósítható projektről van szó, ezért ezzel nem lehet játszani, nem lehet csak úgy
határidőket megszabni”. (Agerpres)

Az uniós tagországok több mint 1000
milliárd eurót költöttek az egészségügyre

Az Európai Unió (EU) tagállamai összesen közel 1058 milliárd eurót,
az unió GDP-jének 7,2 százalékát fordították egészségügyre – derül ki az
Eurostat pénteken kiadott felméréséből.
Az Európai Unió statisztikai hivatalának közlése szerint a bruttó hazai
termékhez (GDP) viszonyítva, az egészségügyre fordított állami kiadás
Cipruson (2,6 százalék), Lettországban (3,8 százalék), Romániában (4,2
százalék), Görögországban (4,5 százalék), Luxemburgban (4,6 százalék)
és Lengyelországban (4,7 százalék) volt a legkevesebb a vizsgált 2015ös évben. Ezzel szemben Dánia (8,6 százalék), Franciaország (8,2 százalék), Ausztria és Hollandia (mindkettő 8,0 százalék) az unió átlagánál
többet fordított az egészségügyre.
Megjegyezték, a rangsor egészen más, ha az egészségügyre költött öszszeg az egyes tagállamok lakosságszámával áll összehasonlításban. A
vizsgált időszakban az egy személyre jutó egészségügyi kiadások az EUban átlagosan 2000 eurót tettek ki.
Az egy főre jutó, 3000 eurót meghaladó, egészségügyre fordított tagállami kiadás Luxemburgban volt a legtöbb (4112 euró), majd a sorban
Dánia (4094 euró), Hollandia (3194 euró), Svédország (3170 euró), Ausztria (3149 euró), Írország (3138 euró) és az Egyesült Királyság (3020 euró)
következik.
A lista másik végén Románia (340 euró), Bulgária (343 euró), Lettország (468 euró), Lengyelország (520 euró), Ciprus (532 euró) és Magyarország (592 euró) sorakozik.
Az Európai Unió egészét tekintve az egészségügyre fordított, GDP-arányos költés a szociális védelem után (19,2 százalék) a közkiadások második legnagyobb tétele. Ezt az általános közszolgáltatások (6,2 százalék),
majd az oktatás (4,9), a gazdasági ügyek (4,3), a közrend és a biztonság
(1,8), a védelem (1,4), a szabadidő, kultúra és vallási felekezetek támogatása (1 százalék), a környezetvédelem (0,8), végül a lakhatás és a közösségi szolgáltatásokra fordított költségek (0,6) követik. (MTI)

Gyorsult a gazdasági növekedés
az OECD-országokban

Gyorsult a gazdasági növekedés üteme a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamaiban a második negyedévben.
Az OECD 35 tagországában negyedéves összevetésben 0,7 százalékkal
nőtt a hazai össztermék (GDP) április-júniusban, szemben az első negyedévben mért 0,5 százalékkal – derült ki az OECD honlapján hétfőn közzétett előzetes adatokból.
A hét legnagyobb gazdaság közül jelentősen gyorsult a növekedési
ütem Japánban, 0,4 százalékról 1,0 százalékra, illetve az Egyesült Államokban, 0,3 százalékról 0,6 százalékra. Nagy-Britanniában enyhén, 0,2
százalékról 0,3 százalékra emelkedett a GDP-növekedés üteme, Franciaországban és Olaszországban nem változott, 0,5, illetve 0,4 százalékon
maradt. Németországban enyhe lassulást mértek, az első negyedévi 0,7
százalékról 0,6 százalékra mérséklődött a növekedési ütem.
Az Európai Unióban és az euróövezetben egyaránt kis mértékben, 0,5
százalékról 0,6 százalékra kúszott fel a növekedés üteme.
Éves összehasonlításban 2,4 százalékkal gyarapodott az OECD-országok gazdasága, szemben az első negyedévi 2,1 százalékkal. A hét legnagyobb gazdaság közül Németország, Japán és az Egyesült Államok
dicsekedhet a legerősebb, 2,1 százalékos növekedéssel, 1,5 százalékkal
pedig Olaszország került a sor végére. (MTI)

A Maros Megyei Tanács, a
Maros Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság és a Nagysármási Polgármesteri Hivatal szervezésében
zajló, Nagysármáson már hagyománynak számító
kiállításon
ebben az évben 73 állattal neveztek
be a gazdák. Az idén is Moancă
Aurel Dorin állattenyésztési mérnök volt a rendezvény főszerve-

zője, aki elmondta, büszke arra,
hogy nagyon szép, gondozott példányokkal jönnek el az állattenyésztők, és idén több egyeddel
vettek részt, mint tavaly. A rendezvényt a város polgármestere, Ioan
Mocean nyitotta meg. A szemlén
részt vevő meghívottak között volt
Valer Sician állattenyésztési mérnök, a SEMTEST BVN Maros
igazgatója, Guşatu Ileana mérnök,
a Maros Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság aligazgatója és Maria
Fola állattenyésztési mérnök, a
Maros Megyei Állattenyésztési Hivatal vezetője. A szakemberek felszólalásukban a szarvasmarhatenyésztés, az állatok szaporításá-

nak, tartásának fontosságára, az állami mezőgazdasági támogatásokra és pályázatokra hívták fel
a gazdák figyelmét.
A részvételért 50 lejt kapott állatonként minden farmer, az I. díj
értéke 200 lej, a II. díjé 150 és a III.
díjé 120 lej volt. A legidősebb gazdát, Monacă Aurelt, a legfiatalabb
Hulpe Marian Sabint (nagysármasi
lakosok) 100-100 lejjel jutalmazta
a szervezőbizottság. A bírálóbizottság (dr. Péterfi Lajos, Dănuţ
Daniel, Cherecheş Daniel, Drăgan
Nicolae és Takács Ferenc állattenyészési mérnökök) döntése alapján a kiállítás nagydíját 300 lej
értékben Rusu Florin (Csehtelke)
nyerte el, a legtökéletesebb tőgyű
tehénnek kiírt díjat (100 lej) Suciu
Dumitru (Csehtelke) tehenének
ítélték. A többször ellett tehén kategóriában Rusu Florin, Moancă
Aurel és Suciu Dumitru, az egyszer ellett tehén kategóriában Nagy
Attila, Nagy Alexandru és Hulpe
Marian, a vemhes üsző kategóriában Nagy Árpád Vas, Oprea Viorel
és Libotean Maria, a tenyészüsző
kategóriában
Năsălean Ioan,
Hulpe Marian és Suciu Dumitru
gazdák állatait díjazták.
A rendezvényen különböző fajtájú galambokat, tyúkokat is megcsodálhattak az odalátogatók.
Fotó: Iszlai Anna (i.a.)

Kiválasztották Erdély legjobb pálinkáit

A Vásárhelyi Forgatag és az
Erdélyi Pálinka Lovagrend
közös szervezésében idén
második alkalommal tartották meg az erdélyi pálinkaés párlatversenyt. A zsűri
ebben az évben 23 arany-, 17
ezüst- és 7 bronzérmet osztott ki a Kultúrpalotában.

Emellett azokban a kategóriákban, amelyekben a vakkóstolásos
szakmai zsűrizést követően több
pálinka nyert aranyérmet, a zsűri
az aranyérmesek közül újrakóstolással kiválasztotta a kategóriagyőztest, vagyis a Championt.
Ennek értelmében 5 Championdíjat osztottak ki: Székely Titok
szilvapálinkájának, Orbók Ferenc
törkölypálinkájának, Mátyás József kajszibarack pálinkájának,
Székely Titok germensdorfi cseresznyepálinkájának és az Orbán
Pálinkafőzde feketeribizli-pálinkájának. A Champion-díjasok, illetve
a többi kategória „egyke” aranyérmesei közül a társadalmi zsűri – hiszen idén tíz érdeklődő, amolyan
„külsős” is részt vehetett a zsűrizésen – három pálinkát ítélt kiváló
minőségűnek, és ezek közül már

nem döntöttek, így három Forgatag
Nagydíjat ítéltek oda: Mátyás József kajszibarack pálinkájának, az
Orbán Pálinkafőzde fürtösmeggypálinkájának és Mátyás József
sompálinkájának.
Ugyanakkor a Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pálinka Lovagrend közösen úgy döntött, hogy
jövőtől a nagydíjas pálinkához,
párlatokhoz az alapanyagot szolgáltató gazdát, azaz a gyümölcstermesztőt
is
meghívják
az

ünnepélyes díjátadóra, és elismerésben részesítik.
„Már most felhívom az érdeklődők figyelmét, hogy jövőre ismét
megszervezzük a versenyt, tehát az
idei főzeteikből tegyenek félre egyegy fél literrel. Arra törekszünk,
hogy a 2018. augusztusi Vásárhelyi
Forgatagon megszervezendő III. erdélyi pálinka- és párlatversenyre a
mintákat tavasz végétől, nyár elejétől
tudjuk gyűjteni” – fogalmazott Gáspár Botond szervező. (közlemény)

Tüntetni készülnek a magánnyugdíjasok

Tüntetésre hívja a nyugdíjalapokban és befektetési alapokban részt vevők egyesülete (PFP) az alkalmazottakat szeptember harmadikán,
mert úgy vélik, a kormány el
akarja venni a pénzt a kötelező magánnyugdíjalapból –
derül ki az egyesület hétfői
közleményéből.

„A helyzet nagyon egyszerű: a
második pillérben van pénz, a kormány pedig el akarja venni. És ha az
államosítás/megszüntetés típusú intézkedéseknek nincs eredménye, a
kormány egyéb magyarázatokat is
keres arra, hogy miért kell elvennie
ezt a pénzt, vagy legalább egy részét”
– áll az egyesület közleményében.
Mihai Tudose kormányfő pénteken, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) országos végrehajtó bizottságának ülése után azt mondta, az
állami nyugdíjalap, vagyis az első

pillér hozama sokkal nagyobb,
mint a kötelező magánnyugdíjalapé, ami miatt vizsgálatot kért
arra nézve, lehetséges-e a magánnyugdíj-alapokba utalt hozzájárulás összegének csökkentése.
A PFP „gazdasági analfabetizmussal” vádolja a Tudose-kormányt, mondván, az intézkedés az
egész ország gazdaságán megérződik majd. „Milyen más kifejezést
találhatnánk arra, hogy a nyugdíjrendszer kapcsán valaki a »hozam«
kifejezést használja, miközben a
rendszer évek óta krónikus deficitben van? Elképzelhetetlen a
»hozam« szót használni egy olyan
rendszer kapcsán, amely a kiutalt
összegekből semmit sem fordít befektetésre (hogy a befektetés hozamáról lehessen beszélni, mint a
második pillér esetében. Lehetetlen
megértenünk, hogy a miniszterelnök és a kormánya nem tudja,

hogy jelenleg az állami nyugdíjrendszer semmivel sem több, mint
egy vezeték, amelyen keresztül a
mostani alkalmazottak által befizetett hozzájárulást nyugdíj formájában
átutalják
a
mostani
nyugdíjasokhoz” – áll a közleményben. „Az állami rendszer
2009 óta veszteséges, a deficit éves
összege eléri a 15 milliárd lejt” –
fogalmaz az egyesület.
„A valóságban a kormányt sem
a jövőbeni nyugdíjasok, sem a második pillér úgynevezett kisebb hozama nem érdekli. Egyébként arról
beszélnének, hogyan lehetne ezeknek az alapoknak a tevékenységét
jobbá tenni. A kormányt egyetlen
dolog érdekli: pénzt szerezni a hatalmas személyzeti költségek fedezésére, illetve a minden előzetes
vizsgálat nélkül felvállalt nyugdíjakra” – vélekedik az egyesület.
(Mediafax)
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Református levéltárak Marosvásárhelyen

500 éves a reformáció
Berekméri Árpád Róbert levéltáros

A Marosvásárhelyi Református
Egyházközség „nagylevéltára”
A Marosvásárhelyi Református
Egyházközség számára fontosnak
tartott levelek megőrzésének igénye
már a reformációt követő évtizedekben megmutatkozott. Ebből az
időből származik ugyanis a levéltár
legrégibb irata: János Zsigmond fejedelemnek a papi illetmények
megfizetésére vonatkozó, 1567. január 16-i rendelkezése. Az írott források és az egyház által megszerzett
jogok bizonyítékainak megőrzése a
17-18. század folyamán nemcsak
tovább élt, hanem el is mélyült,
amelyet a gondosan őrzött iratok folyamatossága is alátámaszt.

A rendelkezésre álló forrásokban
az archívum mint őrzőhely csak a
18. század második felében jelent
meg, térbeli elhelyezéséről pedig
egy 1829-ből származó jelentés tájékoztat. A referátumot Hegedűs
Lajos lelkész és Kibédi Péterfi József tanácsos akkor állította össze,
amikor a presbitérium megbízásából az egyházközség tulajdonában
lévő levéltár és klenódiumok számára biztonságos helyet keresett.
Eszerint a levéltár az ún. Kis köz
melletti papi szállás felső emeletén
egy kis szobában volt elhelyezve,
nem biztonságos körülmények között.
A levéltárra vonatkozó korai feljegyzésekből nem tűnik ki, hogy az
iratokat valamiféle rendszerben
őrizték volna, és készítettek-e hozzájuk segédletet. A levéltárban elhelyezett levelek nyilvántartásba
vételéről is csak 1811-ből találunk
adatokat. Az egyház főgondnoka I.
Székely Márton, Koltsár Mihály és
Minzer György presbitereket kérte
fel ekkor az eklézsia leveleinek
lajstromozására. Munkájuk eredményét nem ismerjük. A „M(aros)vásárhellyi
Reformata
Sz(ent)
Ekklésia leveleiről” 1823 novemberében összeállított első ismert segédlet már időrendbe szedte a
levéltárban őrzött közel száz iratot,
illetve az anyagban keletkezett hiányokat is feltüntette. Az újabb levéltárrendezést 1825 és 1828 között
Soós György végezte el, amelynek
során az iratokat megszámozta és
egy mutatókönyvbe bevezette. Fáradságos munkáját a presbitérium
40 véka tiszta és ugyanannyi elegy
búzával honorálta. Az ilyenformán
rendezett levéltárat Hegedűs Lajos
papi szállására költöztették, de az
elkövetkező években fokozatosan
elhanyagolták. 1846-ban Albert
János lelkész és Keresztes Zsigmond presbiter a teljes levéltári állományt átfésülte, és részletes

jelentésükben rámutattak annak
minden hiányosságára. A forradalmi események, illetve az azt követő korlátozások miatt ezek
kiküszöbölésére nem volt lehetőség, ami egy 1855-ben felvett jegyzőkönyvből is kiderül. A levéltárat
Hegedűs Lajostól átvevő és Kibédi
Péterfi Károly megbízott levéltári
felügyelőnek átadó bizottság tagjai
mind „a három rendbéli thechakban
lévő XXXI criptában az 1ső számtól 2281 számig regesztrum alatt
lévő leveleket darabszám szerint”
számba vették. Jelentésük alapján
főleg az I., II., X. és XXVIII. kriptában voltak igen jelentős hiányok,
de olyan iratokról is szó esett, amelyek nem voltak iktatva, és darabszám szerint adták át őket. A

levéltár azonban ennél komolyabb
beavatkozást igényelt.
1856 júniusában Péterfi Károly a
presbitériumtól egy bizottság felállítását kérte, amely a levéltárban őrzött leveleket szétválogassa. A
presbitérium 1857 januárjában Péterfi Károly és Antal Ferenc jegyző
mellé Szathmári József városi levéltárnokot és Vadadi Fülep Lajos esküdtet nevezte ki, akiket ezzel egy
időben a presbiterek sorába is felvettek. A megbízottak két hónap
alatt végezték el feladatukat. Munkájuk során az iratok iktatását napirendre hozták, a feleslegesnek ítélt
tételeket kiválogatták és – a presbitérium jóváhagyásával – megsemmisítették. Ugyanakkor felkérték a
jegyzőt, hogy egy olyan indexet
(névmutatót) állítson össze, amelyből kitűnjön, hogy „beadattak-e
azok a levelek, amelyeket a tanács
a levéltárnak keze alá a Repertoriumba iktatás végett, megtartani határozott”. Ezenkívül a tanácsülési
jegyzőkönyveket mutatóval kellett
ellássa, illetve arra is felhatalmazták, hogy a levéltárból kivett iratokat a kivevőktől visszaszerezze. A
jegyzőkönyvek indexeinek elkészítését a jegyző hamar megunhatta,
mert belőlük csak három készült el.
A következő években a presbitérium az iratok kivételére vonatkozóan némi szigorítást vezetett be, de
az anyagrendezésére továbbra sem
fordított kellő figyelmet. A levéltár
1862-ben megint olyan állapotban
volt, hogy Gáti Gábor levéltárnoki
ellenőr, miután többször is rávilágított a rendszertelenségre, lemondott.
A presbitérium 1863 májusában
döntött a levéltár rendbetétele mellett. Erre a feladatra Ditső Lajos
pénztárnokot és Farkas Elek jegyzőt
kérte fel, akik igen lelkiismeretes és
alapos munkát végeztek. Az iratokat 1863. február 1-jével bezárólag
lajstromozták, a szekrények fiókjait
megszámozták, hogy pontosan ki-

tűnjön, milyen sorszámú levelek találhatók bennük. A jegyzőkönyveket évszámok szerint rendezték, és
egy teljesen új, sokkal praktikusabb
indexet állítottak össze. Ezt Péterfi
József esperes és Petri Ádám tanácsos vizsgálta felül. A presbitérium
elé terjesztett jelentésükben az elvégzett munkáról igen elismerően
szóltak: tisztának, igen jónak és célszerűnek mondták. Ugyanakkor –
további rendszertelenség elkerülés
végett – egy állandó levéltárnok alkalmazását is javasolták.
1874-ben, az épületben található
füstelvezető cső megrepedése miatt
a levéltár kis híján tönkrement,
majd a Szent György utcában 1876ban keletkezett tűzvészkor kellett a
papi lakból sebtében kimenteni. A
zsákokba, illetve
ládákba beledobált
iratokat az egyház
korábban
által
megvásárolt Makariás-ház boltíves
szobájába szállították át. Sajnálatos, de ez esetben
érthető módon, az
eddig fennállt rend
megbomlott. Végleges tisztázását
valószínű, hogy
Ditső Lajos 1888ban végezte el. Az
iratok számára az
egyházközség
István
Mátyus
helyi asztalosmestertől 16 forintért
egy levélszekrényt
is vásárolt.
A Makariásházban 1896-ban tűzeset volt, és a
presbitérium által elfogadott átépítési javaslat a levéltárról már nem
rendelkezett. A Vártemplomba történő áthelyezését Vass Tamás lelkész és dr. Bernády György
főgondok nem tartotta célszerűnek,
így az iratokat az időközben bérbe
adott boltíves helyiségből az épület
bal szárnyának utolsó szobájába helyezték át. Vass Tamásnak a levéltár
szakszerű rendezésére irányuló javaslatát (100 forintot kért, hogy
azzal megfelelő segéderőt fogadhasson) a presbitérium elvetette, így
a levéltár rendezését az 1900-as
évek elején a Tóthfalusi József lelkész vezette presbiteri bizottság végezte el. Az akkori lehetőségekhez
mérten modern szekrényekbe elhelyezett iratokat 1587-től 1902-ig
tartalom szerint, 1914-ig pedig időrendi sorrendbe rendezték. Utóbbiakat fascikulusba (vastag boríték)
kötötték és külön fiókba helyezték
el, azonban elmulasztották a felfektetett katalógusba bevezetni őket.
Tóthfalusi lelkészsége alatt szívén viselte a levéltár sorsát, hiszen
azt megfelelően őrizte és rendben
tartotta. 1937-ben, amikor hivatalát
Adorjáni Gábornak átadta, a törté-

nelmi értékű levéltár súlyos állapotára az átadási-átvételi bizottság figyelmét is felhívta. Tette ezt azért –
mint azt az utódjához 1938. április
14-én írt leveléből olvashatjuk –,
mert amikor előzetes tudta és hozzájárulása nélkül a levéltárat 1936ban a Makariás-házból a Teleki-ház
alagsorába, egy nedves, szűk, alig
hozzáférhető helyiségbe költöztették, ez a történelmi értékéhez képest
nem méltó helyre került. A négy
szekrénybe elhelyezett, 5331-es
sorszámot elért iratokon a költözés
után alig négy-öt hónapra már meglátszott a nedves környezet okozta
károsodás. Tóthfalusi még ekkor is
hajlandó lett volna az anyagot tovább gondozni, de a presbitérium
Farczádi Eleket kérte fel a levéltárosi feladatok elvégzésére. Ez a
kezdeményezés azonban a történelmi események gyors váltakozása
miatt abbamaradt.
Az új hatalmi berendezkedés idején, 1941-ben megkezdett Vártemplom-felújítási munkálatok során
újra felmerült a levéltár elhelyezésének kérdése. A tervezet értelmében a felújított kápolna első és
második emeletén alakították volna
ki a levéltárat, illetve az egyházi
múzeumot. Emellett a presbitérium
1943-ban a levéltári anyag rendezését is napirendre tűzte. A főgondnok
javaslatára, 120 pengő havi díj ellenében Sipos Béla nyugalmazott irodaigazgatót kérte fel a munka
elvégzésére, aki pár hónap próbaszolgálat után teljesen megfelelő,
képzett és szakértő munkaerőnek
bizonyult. További tevékenységéről
nem maradt fenn adat, de jó szándékkal feltételezzük, hogy megbízatásának eleget tett. A levéltár
tervbe vett áthelyezése azonban
nem valósult meg. A háborúnak és
az azt követő politikai rendszernek
az egyházközség életére gyakorolt
kedvezőtlen hatásai miatt a sokat
hányódott levéltár 1959-ben a Vargák bástyájának alagsorába került
át, ahol szakszerű rendezésen is átesett.
Az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi vidéki levéltára
A szaklevéltárak működésének
lehetőségét a 353/1957. évi román
levéltári dekrétum teremtette meg,
amely lehetővé tette, hogy a román
állami levéltárak azonos szabályai
szerint az egyházak történelmi értékű iratanyagaikat saját hatáskörükben őrizhessék. A törvény adta
lehetőséggel élve az Erdélyi Református Egyházkerület 1959-ben egy
saját levéltárszabályzatot dolgozott
ki, amely már egy gyűjtőlevéltárhálózatot is magába foglalt. A
tervbe vett kolozsvári, marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi központok a környező egyházmegyék,
illetve egyházközségek történelmi
értékű iratanyagainak gyűjtőhelyéül
szolgáltak volna. Kerethiány miatt
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később csak a kolozsvári központi
és a marosvásárhelyi vidéki gyűjtőlevéltár kezdhette meg működését
1959-ben, illetve 1961-ben. Utóbbi
a Marosvásárhelyi Ref. Egyházközség régi levéltárán kívül a Marosi, a
Görgényi és a Bekecsaljai egyházmegyék iratait foglalta volna magába. A számottevő iratanyag
megfelelő befogadóképességgel
rendelkező és célszerű helyiségeket
igényelt volna. A városi Néptanács
építészeti és városrendezési ügyosztálya a levéltár részére – az alapvető
levéltári előírásokat is figyelmen
kívül hagyva – az 1958-1959-ben
felújított Teleki-ház két alagsori termét utalta ki. Ez a döntés később
számos irat pusztulását eredményezte. A kiutalt helyiségek rendbetételének, illetve az iratok
rendszerezésének kimerítő és időigényes munkáját a Püspöki Hivatal
által levéltárossá kinevezett Nagy
Béla Ádám nyugalmazott lelkipásztor és Gáll Sándor egyházmegyei
levéltáros végezte. Minden erőfeszítésük ellenére a levéltárat csak
1963-ban sikerült a Teleki-házba átköltöztetni.
A hatvanas évek második felétől
a levéltárosok munkájának nagyobb
részét az Értekezleti Szakkönyvtár
rendezése és szakszerű csoportosítása, a válóperek leltározása és lajstromozása, a Mátyus-alap, illetve az
egyházmegyei közigazgatási iratok
rendezése foglalta le. Az 1965. év
folyamán a Bekecsaljai egyházmegye tíz egyházközségének 1927–
1950 között termelt iratanyagát
szállították be a levéltárba, amely
közül hetet még abban az évben fel
is dolgoztak. A levéltárosok tevékenységét tudományos munkatársként dr. Farczády Elek is segítette.
Az iratrendezés mellett némi anyaggyarapításra is sor került. 1971 októberében vették át megőrzésre a
Marosi egyházmegye 1950-től
1964-ig terjedő iratanyagát, amelynek rendezését az újonnan alkalmazott Farkas Árpádra bízták. 1973
júniusában az új levéltáros felfektette a Kutatók jelenléti naplóját,
amelyből kitűnik, hogy a Gyűjtőlevéltár a mostoha körülmények ellenére, évente több alkalommal
négy-hat kutatót is fogadott. 1977től Bartha Gyöngyvér látta el a levéltárosi feladatokat, aki Sipos
Gábor főlevéltáros felügyelete alatt
többek között a Marosi, a Görgényi,
a Bekecsaljai, illetve a Ludasi egyházmegyék feldolgozatlan anyagának leltározását és lajstromozását
végezte el.
A levéltár 1987 szeptemberében
a Teleki-ház keleti szárnyának emeleti helyiségeibe került. A nagy raktárhelyiség polcait 1989. június
elején szerelték fel, amelyekre az
egyházmegyék időközben palliumba kötött, kötegelt iratait helyezték el. Ezekre került fel ugyanakkor
a Marosi egyházmegye 1962-1988
között, a Görgényi egyházmegye
1962-1968 között termelt és június
12-én átvett iratanyaga is.
A rendszerváltozás utáni a levéltár egy új, de annál ellentmondásosabb időszakba lépett. Míg a
kutatási és anyaggyarapítási lehetőségek terén jelentős előrelépés történt, addig az állagmegóvás a
’70-es évekbeli állapotokat idézett.
A levéltár állapotának javulását a
Teleki-házból a Makariás-házba
történő átköltöztetése csak részben
segítette elő. A történelmi értéket
képviselő iratanyag megőrzése a
fenntartó részéről ennél több odafigyelést és anyagi áldozatot igényel!
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös józsef ny. lelkipásztor
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Születési bizonyítvány 14 év alattiaknak

Elhanyagolt anyakönyvezések

A Maros Megyei Lakosságnyilvántartó Hivatal tájékoztat a születési anyakönyvi
kivonatok kései, a 14 év
alatti kiskorúakra érvényes
bejegyzésének lehetőségéről.

A gyermek születését követő
harminc napon belül az érvényben
lévő törvények értelmében az újszülött világrajöttét be kell jegyeztetni. Amennyiben ezt a határidőt
túllépik, a születés bejelentése és
bejegyzése a szülés helye szerinti
közigazgatási egység polgármesterének a jóváhagyásával és a megyei lakosság-nyilvántartó hivatal
véleményezésével lehetséges.
Bármelyik szülő kérelemmel
fordulhat a hivatalhoz, de ezt megteheti a szülész, a szülésnél jelen
lévő tanúk, a szociális gondozó, az
illető egészségügyi intézmény szociális gondozója, akinek tudomása
van a gyerek születéséről.

A kérvényt a születés helye szerinti közigazgatási egység polgármesteri hivatalának lakosságnyilvántartó közhivatalába, vagy a
szülők lakhelye szerinti lakosságnyilvántartó hivatalba kell benyújtani az alábbi okmányokkal:
– a születést megállapító orvosi
igazolás;
– az anya, valamint a bejelentő
személyazonossági igazolványa,
amennyiben nem az anya jelenti be
az újszülöttet;
– a szülők házassági anyakönyvi
kivonata (eredeti és másolat),
amennyiben az létezik;
– az anyakönyvvezető vagy a
közjegyző előtt tett írásos nyilatkozat, mindkét szülő aláírásával a
gyermek vezetéknevét illetően,
abban az esetben, ha a két szülő
különböző családnevet használ;
– a házasságon kívül született
gyermek esetében elismerési nyilatkozat a bejegyzést végző anya-

Bírságok és vállalkozói nehézségek

könyvvezető vagy közjegyző előtt,
amelyből kiderül a gyermek által
viselt vezetéknév és az anya beleegyezése;
– amennyiben nem tartózkodik
azon a településen, ahol a bejegyzést végzik, az elismervényt tevő
szülő közjegyző előtt tett nyilatkozata is érvényes;
– ha a két szülő lakhelye nem
azonos, nyilatkozatot kell tenni a
gyerek állandó lakhelyét illetően;
– nyilatkozat a gyermek és a
szülők nemzetiségéről, amiből
egyértelműen kiderül a szülők
óhaja, hogy a gyermeküket milyen
nemzetiségűnek jegyzik be.
Amint a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal igazgatója, Codruţa Sava kézjegyével
ellátott közleményből kiderül, az
év első hét hónapjában 224 olyan
gyerek kései bejegyzését engedélyezték, akik nem töltötték be a 14.
életévüket. (szer p.)

Bizalomhiány a szervizekben

A munkaügyi felügyelőség
legutóbbi közleménye az augusztustól érvénybe lépett
törvénymódosításról, amely a
feketemunka felszámolását
célozza, a naprakész jelenléti
napló követelménye arra
késztetett, hogy a szolgáltatást végző vállalkozók szemszögéből
is
betekintést
nyerjünk a tetemes bírságokat kilátásba helyező akciók
mögé.

Szer Pálosy Piroska

Megyeszékhelyünkön
szép
számban találni gépjármű-karbantartással foglalkozó vállalkozást.
Ennek dacára gyakori az olyan jellegű segítségkérés, amikor BECSÜLETES vállalkozót keresnek.
Negatív tapasztalatokban bárkinek
része lehet élete során, ezért a foglalkoztatási törvényt is figyelemmel
kísérve megpróbálok pozitív példákra összpontosítani.
A pénzügyi és munkaügyi felügyelők rendszeres ellenőrzései, a
kirótt büntetések, a megyei munkaügyi felügyelőség közleménye az
augusztustól érvénybe lépett törvénymódosításról – 20.000 lejes
bírság róható ki azokra a vállalkozókra, akik nem törvényes keretek
között foglalkoztatnak, valamint
10.000 lej, ha nem tartják be a munkaszerződés szerinti munkaprogramot, nincs aláírva a jelenléti napló
(condica) – talán igazolná azokat is,
akik valahol be szeretnék hajtani a
bírságokból származó veszteséget.
A közösségi oldalakon szakembert keresők többnyire azt kérik a
közösség tagjaitól, hogy olyan autószerelőt ajánljanak, aki nem veri
át a klienst, nem fizetteti ki egy új
alkatrész árát és szereltet vissza
használtat a gépjárműbe, ahol a
határ nem a csillagos ég stb. Szűkebb környezetemben a gépjárműjavítással kapcsolatosan pozitív
tapasztalatom ez idáig kevés helyen
volt, bár elképzelhető, hogy szép
számban vannak még olyan régivágású szakemberek, akik a szakma
becsületét előbbrevalónak tartják a
profitszerzésnél.

Amikor az ember lánya egy gépkocsijavító műhely csarnokába érkezik, általában nem sejtheti,
mekkora számlát nyújtanak be, az
sok mindentől függ. A Tudor negyedi MOL benzinkút mögötti gépkocsijavító műhelyben olyan
ügyvezetővel kerültem kapcsolatba,
aki nem csak készséges segítőnek
bizonyult, hanem hasznos tanácsokkal lát el minden alkalommal. A hasonló ügyvezetők nem élnek vissza
az ügyfelek hozzá nem értésével,
nem próbálnak hasznot húzni abból,
hogy olyan alkatrész megvásárlására
beszélnek rá, amelynek sok értelme
nincs. A célja minél hatékonyabban
megoldani a problémát, akár a saját
jövedelme rovására is.
Gumicsere pluszkiadással
Két éve múlt talán, hogy kényelemből a lakásomhoz legközelebb
eső autójavító műhelyt választottam. Nem meghibásodással kerestem fel a szervizt, azelőtt esett át a
sikeres műszaki vizsgán. November
tájékán csupán a téli gumiabroncs
cseréjét akartam mihamarabb letudni, még mielőtt túl nagy sorok
alakulnak ki. Akkor még nem sejtettem, hogy a naivságom miként
válik mélységes csalódássá. Hogy a
számlát becsületesen fizető ügyfélként becsapott, hozzá nem értő és
gyáva nőnek érzem magam még
így, utólag is. A gumiabroncsok cseréje helyett a féktárcsák azonnali lecserélését ajánlották, természetesen

saját és családom élete, testi épségünk érdekében. Kétkedve fogadtam a megállapítást, de a tulajdonos
meggyőzött, hogy az általa felfedezett meghibásodás igencsak veszélyes. Engedtem a rábeszélésnek,
megegyeztünk egy árban. Kocsi
szétszedve, alkatrész megrendelve… Pár nap és csörren a telefon, kiderül, az a gyártmány,
amelynek az árában megegyeztünk,
már nincs raktáron, egy másikat
kell rendeljenek a beszállítótól, értelemszerűen az ár duplázódik,
ehhez mérten pedig drágább lesz a
munkadíj is. Mi a teendő? A javaslatnak engedni – még ha szorongató
érzés kerített is hatalmába –, mert a
kocsi úgy már nem gurulhatott ki a
műhelyből… Mit tehet a járműtulajdonos, ha nem konyít a műszaki
dolgokhoz? Belefáradva legyint és
fizet, majd a legközelebbi alkalommal elkerüli azt, akiről úgy véli, becsapta, és próbaként rábízza autóját
a város túloldalán működő autószerviz szakembereire.
Legalább nem a szomszédban
kuncognak balgaságomon… gondoltam, miközben a Tudor negyedet
átszelve a Segesvári útra kanyarodtam, majd jobbra térve a műhely
udvarán találtam magam. Ahhoz
mérhető meglepetésben régóta nem
volt részem. A javítóműhelyben
nemcsak kijavították az előző helyen dupla árért elvégzett fusizást,

Középfeszültségű hálózat
meghibásodása okozta

Árammegszakítások
a Rózsák terén

A Dél-erdélyi Áramszolgáltató
Vállalat Maros megyei kirendeltségének vezetősége válaszolt arra az olvasói levélre,
amelyben a Rózsák terén lakó
panaszos az utóbbi időben tapasztalt árammegszakításokat
kifogásolta. Amint a szolgáltató válaszából kiderült, egy
középfeszültségű meghibásodás felderítése és a hibaelhárítás tette szükségessé a
gyakori árammegszakításokat.

zárlat történt és meggyulladt, ezáltal
pedig több vezetéket is károsított. A
tűzeset nyomán a károsodott középfeszültségű berendezéseket ki kellett cserélni, ezért elkerülhetetlen
volt a munkálatok alatti árammegszakítás.
Az áramszolgáltató közleményében hangsúlyozza, hogy a középfeszültségű hálózat rövid ideig tartó
árammegszakításai nem okoznak
kárt a háztartási berendezésekben.
A Dél-erdélyi Áramszolgáltató
Vállalat Maros megyei kirendeltségének vezetősége ezúton is elnézést
kér az okozott kellemetlenségekért,
mint nyomatékosítják, a szolgáltató
mindent megtesz annak érdekében,
hogy a fogyasztók minőségi áramszolgáltatásban részesüljenek az optimális paraméterek és az
érvényben lévő törvények betartásával – áll a dr. Ovidiu Georgescu
igazgató, Florin Florea kirendeltségvezető és Lorena Priţă sajtóképviselő
kézjegyével
ellátott
válaszlevélben. (pálosy)

hanem hasznos tanácsokkal láttak
el. A cégvezető nem sajnálta az
ügyfélre pazarolni idejét, tüzetesen
elmagyarázta a műszaki jellegzetességeket, megmutatta, le is rajzolta a
szóban forgó szerkezet működési
elvét. Így felvilágosítottak arról is,
hogy miként lehetett volna egytizedét sem kitevő, olcsóbb megoldással elkerülni azt, hogy tetemes
pénzösszegért kicseréltessenek néhány működőképes alkatrészt.
Szakmai alázat és elkötelezettség
– A mai pénzéhes világban miként
lehet ennyire engedékeny, emberséges hozzáállással nyereséges vállalkozást fenntartani? – faggattam a
Totalservice Kft. ügyvezetőjét.
– Háát… sehogy, mert nem
mondhatom nyereségesnek a vállalkozást. Ennek az egész tevékenységnek a hajtómotorja a szakma
iránti mélységes tisztelet és az embertársaink iránti segítőkészség, a
visszajáró ügyfelek iránti elkötelezettség. Számomra a legfontosabb,
hogy az ügyfelek elégedetten távozzanak, a nálam alkalmazásban levő
szakemberek bérét kitermeljük –
szívem szerint a mostani keresetük
duplája is kevés lenne –, a költségvetési befizetési kötelezettségeket,
a személyi jellegű kifizetéseket, a
legalapvetőbb kiadásokat időben
törlesszük, mivel elsőrendű, hogy
ne legyenek elmaradások.
– A Munkatörvénykönyv módosítása nyomán a feketemunka kiszűrése céljából még több
ellenőrzéssel és magasabb bírságokkal számolhatnak a vállalkozók, főként a szolgáltatást
végzők. Ez miként érinti a
kisvállalkozókat?
– Eddig sem dolgoztattunk feketén, mert nem érdemes
kockáztatni.
Ellenben óriási teher és
bürokrácia nehezedik a
vállalkozókra. Jól képzett,
stabil munkaerőt nagyon
nehéz találni. A kísérletező
kedvűek aláírják a munkaszerződést, pár nap elteltével pedig felmondanak,
mert úgy vélik, nem nekik
való ez a munka. Hogy az
illető csupán egy-két napot
vagy egy hetet dolgozott,
esetleg épp hátramozdított,
avagy a betanításával értékes időt pazarolt el a mun-

káltató, az senkit sem érdekel.
Amennyiben a vállalkozó bejelentette a munkaügyi felügyelőséghez – másképp nem dolgozhat
egyetlen percet sem –, másodpercnyi pontossággal be kell tartani azt
az idősávot ameddig a munkahelyén tartózkodhat az alkalmazott.
Sajnos, a szolgáltatásban általában
nem lehet előre látni, hogy műszaki
nehézségek miatt mikor sikerül például egy gépjármű javítását befejezni, amit az ügyfél türelmetlenül
vár. Ha pedig a városon átutazó személy járműve a munkaprogramunk
zárása előtti percekben romlik el,
mi a teendő? Netalán elküldeni az
illetőt szállodába, és másnap folytatni a munkát, merthogy az új rendeletek szerint a munkaszerződésben feltüntetett programon felüli munkavégzésért személyenként
tízezer lejért bírságolnak? – tette fel
a kérdést az ügyvezető.
– Vannak-e olyan intézkedések,
amelyek a munkáltató érdekeit
is figyelembe vennék?
– A jelenlegi törvénykezéssel
egyelőre, úgy tűnik, a munkavállalók érdekeit védik. Amennyiben
egy alkalmazott úgy érzi, akár másnaptól nem jelenik meg a munkahelyén, és még csak nem is kell előre
bejelentenie a munkáltatójának.
Ehhez joga van, de azt is figyelembe kellene vegyék a törvényhozók, hogy a munkáltatónak egy
alkalmazott kétszer annyiba kerül,
mint amennyit az kézhez kap, mivel
az állami költségvetésbe kötelező
módon be kell fizetni a bére után kiszámolt adót, egészségbiztosítást,
nyugdíjalapot, munkanélküli-alapot
stb. Amennyiben felszívódik az
„egynapos alkalmazott”, bottal üthetjük a nyomát, még azt is körülményes megoldani, hogy a
felmondását aláírva benyújtsa, ami
a szerződésbontás járható útja. A jelenlegi állás szerint a munkáltatónak csak kötelezettségei vannak az
állammal és a munkavállalóval
szemben. Nem véletlen, hogy a legtöbb vállalkozó azt érzi, kiszolgáltatott helyzetben van, mivel ilyen
téren az érdeküket nem védik a törvények. Talán e fennálló ördögi kör
miatt is élnek vissza egyesek a jóhiszemű kliensek bizalmával, és
próbálnak nyereségre szert tenni ott,
ahol épp lehet – fejtette ki kérdésünkre a Segesvári úti letérőnél működő Totalservice Kft. ügyvezetője.

Az áramszolgáltató vállalat írásban elküldött kérdéseinkre válaszolva arról tájékoztatta az
érintetteket, hogy az említett időszakban történt áramkieséseket a
Színház téri aluljáróban elhelyezett
föld alatti 20 kV-os vezetékhálózaton történt meghibásodás okozta,
amit a 151-es számú transzformátor
időszakos áramtalanításával sikerült
csak megoldani.
Májusban a föld alatti középfeszültségű vezetékhálózaton rövid-

Hajnal Gyuszi 66 évesen is kitart a futball mellett
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Cselsorozatai, hosszú indításai, jobb és bal lábas bombái,
pontos beadásai a mai napig
emlékezetesek az idősebb
Maros megyei szurkolók számára. Sokan futballberkekben a mai napig azt állítják,
hogy ő volt a marosvásárhelyi
labdarúgás minden idők egyik
legtehetségesebb játékosa,
akinek akaratból kellett volna
több, s akkor abban az időben
Európa egyik Maradonája lett
volna.

Czimbalmos Ferenc Attila

Hajnal Gyula ma, augusztus 30án tölti a 66. életévét, a mai napig
gyerekeket oktat a futballra, és
megmaradt a foci szerelmesének.
– Üdvözlöm, Hajnal úr! Az isten
éltesse! Hogy érzi magát 66 évesen?
– Köszönöm. Van egy kis vérnyomásom, a cukorszintem sem
alacsony, de ezt leszámítva jól vagyok, hiszen a mai napig az öregfiúkkal futballozom.
– A Bihar megyei Berettyószéplakról került városunkba, ahol
futballozni kezdett. Miért épp
Marosvásárhelyre?
– Kétévesen, azaz 1953-ban kerültem ide, akkor alakult meg a
MOGYE, aztán édesapám lett az
adminisztrátora az intézménynek.
Ott kezdtem el focizni, az akkori
Ştiinţa együttesénél, amelyet az
egyetemisták alapítottak, de ott játszott a bátyám is. Visszaemlékszem,
hogy
a
pálya
szomszédságában volt a lovarda,
mögötte a Békás-tó meg az erdő,
előtte a bánya, ahol jelenleg a klinika van, de annak idején lejártunk
a régi szerpentinen a Lemnarul tulajdonában lévő egykori Obor-pályára is játszani.
– Gyerekként csak futballozott?
– Úsztam, atletizáltam, vívtam,
íjaztam, lovagoltam, kosárlabdáztam, kézilabdásként pedig kétszeres

iskolás országos bajnok voltam
1965-ben és 1966-ban.
– Mikor került az AS Armatához?
– A Ştiinţától behívtak a Maros
Magyar Autonóm Tartomány válogatottjába (edzőnk Székes Károly
és Adorjáni Zoltán volt), amely Piteşti-en edzőtáborozott, ott ismertem meg Dinut, Lucescut, Dobrint.
1967-ben a toborozás Câmpinán
volt (akkor Vakarcs Domokos edzett), és országos másodikok lettünk. Időközben ifi válogatott
lettem, s a néhai Gheorghe Olának
köszönhetően balbekk voltam
1949–1953 között, különböző korosztályú válogatottakban 11 gólt
szereztem.
1967-ben az ASA Mureşul A osztályos lett, a tagja lettem, az első élvonalbeli meccsemen a Rapid ellen
játszottam 12 percet.
– Idővel a nagyválogatottban is
bemutatkozott…
– Igen, gólt rúgtam Olaszországnak, a Szovjetuniónak, Japánnak,
Hollandiának, Bulgáriának, Törökországnak is, de akkor sok, nagyvárosok közötti találkozót is
rendeztek, emellett olimpiai-, vb- és
Eb-selejtezőkön is játszottam Románia színeiben.
1976-ban a francia olimpiai bajnok csapat ellen is játszottam,
amelynek sorait a többi közt Platini,
Rocheteau, Giresse, Tigana is erősítette, akik 1984-ben a felnőttcsapattal Európa-bajnokok lettek.
Hatalmas lépés volt számomra,
hogy vidéki gyermekként oda felkerültem, habár 14 alkalommal voltam az év csapatában az A
osztályban mint középpályás.
– Sok jó futballista játszott
abban az időszakban helyi szinten is?
– Rengeteg, ezért is nagyon
nehéz volt bekerülni a válogatottba.
Amikor ifi válogatott lettem 1967ben, több vásárhelyi játékos volt az
ifjúsági válogatott tagja, például
Bölöni,
Lokodi
István,

Siklódi Károly, Végh Jenő, Csiszár
Árpád, Lukács Ede, Kanyaró Attila.
Más volt az ASA szerkezete
akkor, hiszen volt egy jó utánpótláscsapata, amelyet néha kínkeservesen vertünk meg edzőmeccsen. Például az egykori Metalotehnica
gerince is a hajdani AS Armata ifi
csapatából került ki.
– Amikor az AS Armatánál focizott, Vásárhelynek jó vidéki
együttese volt az A osztályban.
Mi volt a siker titka?
– Mi, játékosok külön jellemek
voltunk, de a pályán egyet alkottunk, amelynek a vezéregyénisége
a néhai Nagy Miki volt. Én jobb futballistával mint ő, nem játszottam.
De mi nem pénzért fociztunk, szívvel-lélekkel futballoztunk!
– Mindig is lokálpatrióta volt;
soha nem akart elszerződni Marosvásárhelyről?
– Az voltam mindig, habár megtehettem volna, akkor biztos másképp alakult volna a futballista
karrierem. Soha nem akartam innen
elmenni, én Marosvásárhelyen Vásárhelyért futballoztam, itt mindent
megkaptam, jól éreztem magam
mint labdarúgó s mint ember is, és

Macron már Afrikában kiszűrné
a menekültstátuszra jogosultakat

Emmanuel Macron francia államfő szerint már az afrikai
tranzitországokban, Nigerben
és Csádban ki kellene szűrni a
migránsok közül azokat, akik
jogosultak
menekültstátuszra, annak érdekében,
hogy „a lehető leggyorsabban
biztonságban részesüljenek”.

„A menekültügyi eljárás már az
afrikai kontinensen megkezdődne.
Azt teljes mértékben biztonságosnak meghatározott övezetekben
folytatnák le Nigerben és Csádban
az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) ellenőrzésével” –
mondta a francia elnök a migrációs
válságról Párizsban hétfőn rendezett EU–Afrika-csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón.
A párizsi minicsúcson a francia
elnök, Angela Merkel német kancellár, Paolo Gentiloni olasz és Mariano Rajoy spanyol kormányfő,
valamint Federica Mogherini, az
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főbiztosa mellett jelen volt
Mahamadou Issoufou nigeri és Idriss Deby csádi elnök, valamint
Fájez esz-Szarrádzs líbiai miniszterelnök is.
A találkozó végén a résztvevők
elfogadtak egy útitervet, de a közös
sajtótájékoztatón az országok vezetői elsősorban a migrációval kapcsolatos
saját
problémáikról
beszéltek. A zárónyilatkozat szerint
a közeljövőben egy küldöttség látogat el Csádba és Nigerbe az „eddigi
támogatások folytatásáért” a határ-

ellenőrzés és az embercsempész-hálózatok elleni küzdelem területén.
Macron javaslata szerint a menekültek beazonosítása az UNHCR
listái alapján történne és a már a
tranzitországokban tartózkodó migránsokat érintené. Ezzel elkerülhető
lenne, hogy „nők és férfiak elképesztő kockázatoknak tegyék ki
magukat egy nagyon veszélyes zónában, aztán pedig a Földközi-tengeren” – fogalmazott a francia
elnök. Kiemelte, hogy a biztonság
és az igazságszolgáltatás területén
is szükség van együttműködésre az
afrikai országokkal, valamint „időnként katonai jelenlétre is a rendzavarások és a Líbia felé tartó hullám
növekedésének elkerülésére, ami
csak felduzzasztaná a már megtelt
migránstáborokat”.
Emmanuel Macron felvetette a
származási országokba való visszatérés megszervezésének lehetőségét
is, amelynek érdekében országonként együttműködést javasolt.
A nigeri és a csádi elnök ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy csak
a fejlesztési programokkal oldható
meg a migrációs válság, és ennek
érdekében jelentősebb anyagi támogatást kértek az európai partnerektől. „Az alapprobléma a fejlesztés
marad, források kellenek” – mondta
Idriss Deby csádi elnök. „A bejelentésekhez már évek óta hozzászoktunk. Konkrét dolgokat szeretnénk”
– tette hozzá, a tartós megoldások
szükségességét hangsúlyozva. A zárónyilatkozatban egyébként szere-

pel, hogy az „európaiak elismerik,
hogy szükséges a Nigernek és
Csádnak nyújtott támogatások növelése”.
Mahamadou Issoufou nigeri
elnök szerint is fejlesztésekben kell
gondolkodni, nem kizárólag büntetőpolitikában.
Az afrikai országban 2015 óta kidolgoztak egy programot a migránshullám
megfékezésére,
elsősorban az embercsempészek elleni harc részeként. Az országban
kétféle tábor működik, az egyiket az
UNHCR működteti kizárólag nigeriek számára, míg a másikat a más
afrikai országokból, Líbia felé tartó
migránsoknak tartják fenn. A nigeri
hatóságok szerint így a migránsok
80 százalékát fel tudják tartóztatni.
Federica Mogherini elismerte,
hogy a szegénység jelenti az alapproblémát, de szerinte nincs szükség egy újabb Marschall-tervre,
miután az Európai Unió tagállamai
évente mintegy 20 milliárd eurót
fektetnek be az afrikai kontinensen.
A francia elnök és a német kancellár által hangsúlyozott megkülönböztetés a menekültek és a
gazdasági migránsok között a zárónyilatkozatba is bekerült.
„Az illegális bevándorlók a nemzetközi védelem semmilyen formáját nem igényelhetik, és vissza kell
őket toloncolni a származási országaikba, biztonságos körülmények
között, rendezetten és méltósággal,
lehetőleg önkéntes alapon” – olvasható a dokumentumban. (MTI)

mindig mindent megtettem a csapataim érdekében. Nekem minden
meccs élmény volt, elégedett vagyok azzal, amit csinálok és amit elértem az életben.
– 17 évig futballozott az ASAnál, innen Szászrégenbe, az
Avântulhoz került. Miért?
– Nem akartam többé focizni az
ASA színeiben. Én is makacs voltam akkor, de miért kellett mellőzniük vagy eltiltaniuk a csapattól
1983-ban, amiért egy hosszú és fárasztó jordániai edzőtábor után nem
maradtam még egy napot Bukarestben szórakozni, mert siettem haza a
családhoz? Szászrégenben nagyon
jól szerepeltem, a legjobb formában
voltam, szerettek ott is. Tulajdonképpen én a mai napig ízig-vérig
sportember maradtam, tisztelnek,
becsülnek, bárhova menjek Romániában.
– Mivel foglalkozik?
– Öt éve a Román Labdarúgószövetség kollaboránsa vagyok, sok
gyereket figyelek, foglalkozom
velük. Az életem hátralévő részében
is a tehetséges gyermekek felkutatásával fogok foglalkozni. 1992 óta
mesteredző vagyok, de most sem
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értem, hogy miért nem edzhetek
egy gyerekcsapatot.
– Kérem, mondjon néhány szót
a családjáról.
– A legkisebb fiam, Róbert a harmadosztályban futballozott, az
FCM II. együttesében, de az érettségi előtt abbahagyta és a továbbtanulásra összpontosított. Nem volt
nagy tehetség, de ügyes, szófogadó,
jó tanuló volt, most végezte a turizmus-földrajz szakot, emellett két
pedagógiai modult végzett színtízessel, környezetvédelemből fog
mesterezni. A középső fiam, László
jogász, míg a legnagyobb fiam,
Gyula Spanyolországban telepedett
le az első feleségemmel. Tőle van
egy lányunokám, Edina, aki 20
éves, a középső fiamtól is van egy
5 éves aranyos unokám. A család
mindig is szent volt nekem, jelenleg
is naponta együtt ebédel nálunk a
Hajnal család.
– Mit kíván még az élettől 66
évesen?
– Egészséget a családomnak és
azt, hogy újra az élvonalba jusson
az ASA, amelynek összetételét
mintegy 70 százalékban Maros megyei labdarúgók alkossák…

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592
Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése
értelmében nyilvános árverésen értékesítik a következő adósok javait:
FĂGET ERDŐ-KÖZBIRTOKOSSÁG, CUI 14107814, Magyaró 656.
szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám: OB.II_33
ILIEŞ IOAN, CUI 1681110261457, Dédabisztra 91. sz., végrehajtói
dossziészám 261457
A javak árverése 2017. szeptember 27-én 11 órától a Szászrégeni
Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén
lesz.
A FĂGET ERDŐ-KÖZBIRTOKOSSÁG eladásra szánt javai:
– FS 550 motoros kasza, kikiáltási ár 450 lej
ILIEŞ IOAN eladásra szánt javai:
– Dacia D2611x/pick up 19D, 1870 köbcentis, fehér, 2003-as gyártású
haszonjármű, kikiáltási ár: 1.600 lej.
A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának az 50%-a (negyedik árverés). A javak nincsenek megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt
a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060
számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek
a személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a
Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. augusztus 30.
Zogorean Florin hivatalvezető
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ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kapás Ferenc névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (3370)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (3171)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19259)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19258-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDNOKOT keresünk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055.
(19258-I)

MAGYARORSZÁGRA, PÉKSÜTEMÉNYGYÁRBA keresünk
DOLGOZÓKAT azonnali kezdéssel. Jelentkezni a 0745-111-103-as
telefonszámon. (19264-I)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK – azonnali kezdéssel – jókedvű,
idős, nem fekvő úriember mellé munkakedvelő, aktív, kötelezettség
nélküli, KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk munkakönyves alkalmazást és előnyös bérezést. A hajtási jogosítvány előnyt jelenthet. Érdeklődni a 0744-377-412-es telefonszámon mindennap 8-17 óra
között. (sz.-I)

SÜRGŐSEN alkalmazok C, E kategóriás hajtásival SOFŐRÖKET az
Unióba, vonzó fizetéssel. Tel. 0737-531-062, Szabó. (3375-I)

A MIKHÁZI NEUROPSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓS
KÖZPONT versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére:
SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás, PSZICHOLÓGUS – egy állás,
MUNKATERÁPIÁS OKTATÓ – egy állás, SZOCIÁLIS OKTATÁSI
ANIMÁTOR – egy állás, MOSÓNŐ – egy állás. A versenyvizsga menete: szeptember 21-én írásbeli és szeptember 25-én gyakorlati, illetve
szóbeli próba. Beiratkozni szeptember 13-ig lehet az intézet székhelyén: Nyárádremete község, Mikháza 54. szám, munkanapokon 8-15
óra között. A versenyvizsga feltételeiről, a beiratkozáshoz szükséges
iratokról, valamint a könyvészetről pontos felvilágosítást az intézetben
vagy a 0265/347-042-es és a 0733-683-490-es telefonszámon nyújtunk. (60278-I)

NÉMETORSZÁGBA és HOLLANDIÁBA, GYÁRBA keresünk
FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT. Fizetés 8 euró/óra, szállás biztosítva.
Azonnali indulás! Tel. 0755-497-510, 0755-260-156. Érdeklődni lehet
hétfőtől péntekig 9-17 óra között. Work&Job server. (60279-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás, 80 m -es, földszinti lakás a Rodniciei és a Livezeni
út
sarkán.
Tel.
00-45-287-46366,
e-mail:
dosap1@yahoo.com. (sz-I)
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KIADÓ Marosvásárhelyen 2 szobás,
összkomfortos
családi
ház
a
központban. Tel. 0723–570-520. (HN)
KIADÓ 2 szobás lakás egyetemista
lányoknak az orvosi egyetem közelében. Bővebb információ a 0746984-850-es
telefonszámon.
(3379-I)

ÉRTELMISÉGI nyugdíjas házaspár
kiadó garzont vagy egyszobás lakást keres hosszú távra. Előnyben
a November 7., a Kövesdomb és a
Tudor negyed. Tel. 0745-706-399.
(-I)

ELADÓK: szobabútor, leres kályha,
konyhabútor, hűtőszekrény, fagyasztó,
új, lábbal hajtható Monica varrógép. Tel.
0721-672-838. (3319)
ELADÓ
(2879)

tűzifa.

Tel.

0749-837-290.

ELADÓ cserép bontásból. Tel. 0748018-453. (3328)
TŰZIFA
(3395)

TŰZIFA
(3395)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

eladó.

Tel.

0755-864-507.

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3272)

BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, csatornajavítás, cserépcserélés, csatornapucolás. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel. 0746819-774. (3252)

MEGEMLÉKEZÉS

Mindig mások a napok, de az
érzések ugyanazok: hiányérzet, szeretet, fájdalom, s az
ott maradt sírhalom. Hosszú
és szép élet volt veled, neked
mindent köszönök, szívemben él, nem halt meg, csak
távol van.
Szívünkben fájdalommal, de
örök szeretettel emlékezünk
augusztus 30-án a drága,
hűséges férjre, melegszívű,
drága jó édesapára, tatára és
szerető
apósra,
VÉCSEI
JÓZSEFRE halálának 12.
évfordulóján. Áldott kegyelet
és hű emlékezet őrködjön
csendes sírja felett. Szerettei.
(3190-I)

Földi utad öt éve lejárt,
csillagok útján utazol tovább.
Tudtuk, hogy beteg vagy,
hogy fáj az életed, láttuk, hogy
titkolod,
nem
mondod
senkinek. Panaszszó nélkül,
befelé könnyeztél, búcsúzás
nélkül csendesen elmentél.
Milyen szomorú nélküled élni,
téged hiába keresni, téged
várni, téged szeretni titkon,
mindörökké.
De
abban
reménykedünk, hogy jó helyre
mentél, hisz te a jónál is
jobbat érdemeltél. A jóságodat
két
marékkal
szórtad,
önzetlenül adtál jónak és
rossznak. Mindig egy célod
volt, a családodért élni, ezt
csak a halál tudta széttépni.
Olyan üres nélküled az élet,
szeretni fogunk mindörökké
téged.
Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus
30-án
BUTTA
MARGITKA
született
Berekméri marosvásárhelyi
lakosra
halálának
5.
évfordulóján. Szép emlékét
örökké szívében őrzi férje,
Feri és fia, Szilárd. (3264-I)

Egy pillanat és mindennek
vége,
Te
eltávoztál
a
végtelenségbe,
maradt
a
bánat
és
egy
csendes
sírhalom, szívünkben az örök
fájdalom. Könnyes szemmel
állunk meg néma sírodnál. Te
a mi szívünkben örökké
létezel.
Halálának 5. évfordulóján
emlékezünk BUTTA született
BEREKMÉRI MARGITKÁRA.
Testvérei
családjukkal.
(3364-I)

Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk augusztus 30-án a
kakasdi TÖVISSI KATALINRA
született Gidófalvi halálának első
évfordulóján. Szíved ugyan nem
dobog már, a szeretet, amit itt
hagytál, erősebb a halálnál. Örök
az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a szívemben
marad. Nyugodj békében, drága
testvérem!
Rozália és családja. (3164-I)
Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk,
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra életünk végéig
könnyes
szemmel
emlékezünk.
Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk
id.
MESTER
SÁNDORRA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzik
bánatos szerettei. (3344)

Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, a mosoly mögött is
ott vannak a fájó könnyek.
Fájó szívvel emlékezünk a
göcsi KOVÁCS JULIÁNNÁRA
(Ida)
halálának
5.
évfordulóján. Drága emlékét
örökre szívünkben őrizzük.
Nyugodjon békében! Szerető
családja. (3371)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy szeretett édesapánk,
DÉZSI ANDRÁS
77 éves korában, súlyos szenvedés után, augusztus 16-án
Magyarországon visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Hamvait szeptember
2-án, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi
református
temetőben.
A gyászoló család. (3342-I)
Mély fájdalommal tudatom,
hogy
MAROSI JÁNOS
életének 70. évében augusztus
24-én elhunyt Magyarországon.
Emléke legyen áldott!
Öccse, Sanyi. (3345-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa és
dédapa,
idős özvegy CSATH GÁBOR
(CSUTY)
86 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Temetése augusztus 30-án, szerdán
13 órakor lesz a katolikus temető alsó kápolnájából. Nyugodj békében, Csuty tata!
A gyászoló család. (3377-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága nagybátyánk,
CSISZÉR JÓZSEF
hirtelen elhunyt. Nyugodj békében, Jóska bátya!
Búcsúzunk tőle: unokahúga,
Ildikó, unokaöccse, István
és családja. (3365-I)

Fájdalommal a szívünkben tu-

datjuk, hogy a marosvásárhelyi
kosárlabdaélet

kiemelkedő

egyénisége, apa, férj, testvér,

rokon, barát, szomszéd,

TAKÁCS KÁROLY

életének 60. évében elhunyt.
Temetése

augusztus

30-án,

szerdán 12 órakor lesz a megy-

gyesfalvi temetőben. Emléke le-

gyen örök, nyugalma békés!

A gyászoló család. (3383-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten értesültünk az
elkötelezett
igazi

sportember,

kosárlabdás

az

TAKÁCS

KÁROLY hirtelen elhunytáról.
Emléke örökké élni fog. Őszinte

részvétünk a gyászoló család-

nak. A Maros Kosárlabdaklub
játékosai és vezetősége. (sz.-I)

Szomorúan búcsúzik a Maros

Sportklub közössége TAKÁCS
KÁROLY kollégánktól. Őszinte
részvétünk

a

gyászoló

családnak. Örökké emlékezni
fogunk rá. (3381)
Fájó

szívvel

búcsúzom

osztálytársamtól,

volt

gyerekkori

barátomtól, CSATH GÁBORTÓL,

akihez több mint nyolcvanévi
baráti

kapcsolat

fűzött.

Gyászoló szeretteinek vigasztalódást, CSUTI barátunknak

békés nyugodalmat kíván Kiss
Géza és családja. (3368)

Megrendülten búcsúzunk egykori iskolatársunktól, barátunk-

tól, baráti körünk aktív tagjától,
CSATH

GÁBORTÓL.

Hozzá-

akaratában

való

tartozóinak

vigasztalódást,

megnyugvást

kívánunk.

Isten

A

Római Katolikus Gimnázium
öregdiákjai

tagjai. (3366)

baráti

körének

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük

mindazoknak,

temetésén,

és

akik

részt vettek ifj. LENGYEL MIHÁLY
fájdalmunkban

osztoztak. A gyászoló család.
(3384)
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közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy szeptember 4-8. között patkány- és rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a tulajdonosi társulásoknál, valamint szeptember 11–15.
között rágcsálóirtás lesz a magángazdaságokban is, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as
koncessziós szerződés alapján. A munkálatok időtartama változhat, az időjárás függvényében.
A rágcsálóirtásnál felhasználandó szer hatóanyaga a Brodifacoum, a rovarirtásnál a D-Fenotrin és a Diflubenzuron, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Kérjük, hogy figyeljenek a gyerekekre és háziállatokra, a balesetek elkerülése végett. Ha mégis a szervezetükbe kerülne a szer,
azonnal jelentkezzenek a marosvásárhelyi nagykózház sürgősségi
osztályán.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
Az
egyetlen
elismert
jövendőmondó
és
javasasszony, MARGARETA-MIA Marosvásárhelyen tartózkodik.
Felold bármilyen kötést, átkot, rontást, az
elváltakat, szerelmeseket újra összehozza,
gyógyítja
az
alkoholizmust,
depressziót,
impotenciát, csontfájást, segít stressz és vizsga
esetén, sikert és bőséget visz a házhoz, elűz
minden átkot, rontást. Ha ön úgy érzi, hogy nem
sikerül semmi, nem érzi jól magát, holott nincs
semmi szervi baja, vagy nem tud megházasodni,
nem tud elé pénzre szert tenni, pedig dolgozik, akkor ne habozzon, hívja
Margareta-Mia asszonyt, és ő segít, hogy megszabaduljon a problémától, ami
felemészti testi-lelki erejét.
Köszönetnyilvánítások:
András hálás Margareta-Mia asszonynak, mert az ő segítségével újból együtt
lehet kedvesével egy fájdalmas távollét után, és kigyógyult az alkoholizmusból.
Márta 39 éves koráig nem ment férjhez, de most Margareta-Mia asszony
megszabadította a kötéstől. Marius végtelenül hálás a javasasszonynak, mert
megmentette a cégét a csődtől. Mihoc az impotenciából gyógyult ki a
segítségével. Most együtt lehet kedvesével, és nagyon hálás neki. Gyöngyi
megszabadult a rontástól, így most már egészséges, nem küzd állandó
stresszállapottal.
Hívja bizalommal, 100%-ban megoldódik a problémája! Tel. 0743-473-597, 0733044-424. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

