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Visszatér a kerékpáros tömeg

Újra az óvodákért tekernek

Bélapátfalván
jártak az erdőszentgyörgyiek

Múlt hét végén a magyarországi testvértelepülésen, Bélapátfalván járt Erdőszentgyörgy küldöttsége, amelyet
az ottani szüreti mulatságra hívtak
meg.

____________2.

Magyar állami
kitüntetések

A közösségükért kifejtett tevékenységükért és példamutató életükért most
három Maros megyei részesült Áder
János köztársasági elnöktől rangos elismerésben.

____________4.

Több ezer euró
helyett
kényszermunka

Külföldre mennek egy jól fizető állás
reményében, majd a beígért ezer-kétezer eurós havi bér helyett koldulásra,
prostitúcióra kényszerítik őket, az
ebből származó jövedelem pedig természetesen nem az ő markukat üti.

Vasárnap délben kerékpáros gyermekek
és felnőttek veszik pár órára birtokba
Marosvásárhely főterét. A Critical Mass,
azaz Kritikus Tömeg létrehozói az európai mobilitás hete keretében szervezik
meg szeptemberről szeptemberre a biciklis közlekedést népszerűsítő, kerékpársávok fontosságát hangsúlyozó
akciót, amelyet pár éve a legkisebb
bringásoknak szóló, játékosan oktató
programok is színesítenek.

Nagy Székely Ildikó

A Marosszéki Közösségi Alapítvány szervezésében évente kétszer – ebben az időszakban,
illetve áprilisban, a Föld napja alkalmából –
zajló rendezvénynek rendszerint adománygyűjtő jellege is van. A Tekerj egy jó célért! jelmondat mögött idén tavasszal marosvásárhelyi
óvodák futóbiciklikkel, védősisakokkal és
egyéb kiegészítőkkel való felszerelése állt, és
ez a mostani törekvés is.
Amint azt Gál Sándortól, a Marosszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatójától
megtudtuk, áprilisban 2000 lej gyűlt be, ez az
összeg két óvoda biciklikkel való felszerelésére

Jóváhagyták
az idei első költségvetés-kiigazítást

Elfogadta a kormány szerdai ülésén
a 2017-es évi költségvetés első kiigazítását, tartva a 2,95%-os költségvetési hiányt – közölte az
Agerpres hírügynökséggel a kabinet.

A kormány tájékoztatása szerint az első
félévben 5,8%-os gazdasági növekedést
mértek, ami 21,9 milliárd lejjel növelte a
bruttó hazai termék (GDP) összegét, 815,2
milliárdról 837,1 milliárd lejre. A költségvetési hiány megmarad a bruttó hazai termék 2,96%-os szintjén.
A közlemény leszögezi, hogy minden állami intézmény működéséhez szükséges
pénzösszeg teljes egészében biztosított, és
a kiigazítás révén biztosítják az év során elfogadott rendelkezések gyakorlatba ültetéséhez szükséges pénzalapokat is: a
közalkalmazottak megemelt összegű fizetését, az egyetemi hallgatók ösztöndíjának
kézbesítését a teljes egyetemi év alatt, a kisés középvállalkozások létesítésére ösztönző
Start-up Nation-România programot, a mezőgazdasági termesztők támogatását.
Az egészségügyi minisztériumnak 431
millió lejt utaltak ki pótlólagosan az alkalmazottak béreinek kifizetésére, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárca pénzalapjait

1,8 milliárd lejjel növelték meg a területalapú támogatások kifizetésére, a belügyminisztérium 1,2 milliárd lejt kapott a
pótköltségvetésből a rendőrök béreinek kifizetésére, valamint a felszerelések karbantartására és beszerzésére.
Az üzleti környezetért, kereskedelemért
és vállalkozásokért felelős minisztériumnak
250 millió, a munkaügyi és társadalmi igazságosságért felelős tárcának 795 millió, a
pénzügyminisztériumnak 2.464 millió lejt
utaltak ki a pótköltségvetésből.
A közlemény arra is kitér, hogy a kiigazítás nem befolyásolja a védelmi minisztérium büdzséjét.
A kiigazítás során 1.980 millió lejjel
csökkent a regionális fejlesztési, közigazgatási és európai alapokért felelős minisztérium, 6.249 millió lejjel a szállításügyi
minisztérium, 303 millióval a távközlési
minisztérium költségvetése. A csökkentések
oka az, hogy késve fogadták el a 2017-es
évi büdzsét, ami a beszerzések késlekedéséhez vezetett. A közlemény hozzáteszi,
hogy a csökkentések csak azokat a keretösszegeket érintik, amelyeket már nem
lehet felhasználni a következő 4 hónapban.
(Agerpres)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

elegendő, de a projektben még egy tanintézet
szerepel. Mindazok, akik támogatni szeretnék a
kezdeményezést, részt vehetnek a biciklis körökben már ismert pontgyűjtő játékban, amelynek során kilenc helyszínen kell pecsétet
gyűjteni. A játékra ezúttal is két kezdő csomagot
hirdettek meg, a Prémium 20, a Gold csomag
40 lejbe kerül. Benevezni a pedaleaza.muresonbike.ro honlapon, illetve a helyszínen is lehet.
Gál Sándor azt is elmondta, hogy mostanáig 32en iratkoztak fel a játékra. A pontgyűjtés
(Folytatás a 2. oldalon)

Támogatják
Románia
schengeni
csatlakozását

Az Európai Uniónak mielőbb
jóvá kell hagynia Románia és
Bulgária schengeni csatlakozását, majd a megfelelő időpontban Horvátországét is –
mutatott
rá
Jean-Claude
Juncker az Európai Parlament
strasbourgi plenáris ülésén
tartott évértékelő beszédében
szerdán.

Az Európai Bizottság elnöke
május elején tett romániai látogatása
alkalmával meggyőződését fejezte
ki, hogy 2019-ig, amikor Románia
átveszi az Európai Unió Tanácsának
soros elnökségét, megszűnik az országgal szembeni együttműködési
és ellenőrzési mechanizmus, illetve
Románia schengeni tagállam lesz.
Akkor Juncker határozottan kijelentette, hogy támogatja Románia
schengeni csatlakozását, az ország
ugyanis teljesítette az ehhez szükséges feltételeket. (Agerpres)

____________5.

Jenei Imre
a nagyváradi
hétköznapokról

A neves szakemberrel Nagyváradon,
egyik kedvenc kávézójának teraszán
találkoztunk, és futballistakarrierjéről,
edzői sikereiről, családjáról beszélgettünk.

____________9.

Kiszámított véletlenek?

Antalfi Imola

Felezik, harmadolják a korrupció miatt elítélt politikusok, közéleti szereplők börtönbüntetését, másoknak a pereit meg újrakezdik. Múlt héten a Nemzeti
Befektetési Alap (FNI) csődjének felelőse, a 10 év szabadságvesztésre ítélt Nicolae Popa 3 év és 2 hónap
után gyakorlatilag kisétált a börtönből, miután feltételes szabadlábra helyezési kérelmét senki nem óvta
meg. Vagyis „hagyták”, hogy kikerüljön a rácsok
mögül, mint aki már eléggé megbűnhődött tetteiért.
Aztán tegnap Gregorian Bivolaru, a Spirituális Integráció az Abszolútumba (MISA) nevű vallási mozgalom vezetője hagyta el a besztercei börtönt. Büntetését
harmadolták (betöltötte a 60. évét), az ő szabadlábra
helyezésének kérelmét sem óvta meg senki. A kiskorú
megrontásáért kapott 6 év letöltendő börtönbüntetése
kellőképpen összezsugorodott, így aztán Bivolaru (aki
2005-ben politikai menedékjogot kapott Svédországban, és 2016-ban fogták el a francia hatóságok egy
párizsi vásáron) szépen kisétált a zárkából, elmondta,
hogy nagyon jól érzi magát, és… könyveket készül
írni.
(Folytatás a 3. oldalon)
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6 óra 58 perckor,
lenyugszik
19 óra 36 perckor.
Az év 257. napja,
hátravan 108 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma SZERÉNA és ROXÁNA,
holnap ENIKŐ és MELITTA
napja.
ENIKŐ: Vörösmarty Mihály
költőnk alkotta meg az ősi
Enéh (ünő) névből a -kő kicsinyítőképzővel.
MELITTA: görög eredetű női
név, jelentése: méh.

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. szeptember 13.
1 EUR
1 USD

max. 270C
min. 110C

100 HUF

1 g ARANY

4,5986
3,8421
1,4937

164,6011

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Helyi termékek vására a Petrynél

A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét megszervezik a Local Farmers’ Market rendezvényt. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző
hagyományos és helyi portékákból: hús-, tejtermékek, sajt,
méz, lekvár, szörp, gyümölcslevek, bor, pálinka, zöldség,
gyümölcs, tea, fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek (házi készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek). A vásárt szeptember 15-én, pénteken
8-19 óra között tartják a Rákóczi-lépcsőnél.

Vízimentés a Sörpatikánál

Szeptember 15–17. között 10 órától 14 óráig a Maros folyó
Víkendtelep mögötti szakaszán a Maros megyei Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség vízimentő-bemutatót, valamint sétacsónakázást szervez gyerekek számára. Az
érdekeltek megtekinthetik az egység felszereltségét és a
mentési akciók gyakorlati bemutatóját.

Székely-mezőségi vigadalom

A Pro Pambus Mezőpanitért Ifjúsági Egyesület szeptember
16-án szervezi meg a székely-mezőségi vigadalmat a helyi
iskola udvarán. A tizenkét meghívott tánccsoport mellett
fellépnek a község népdalénekesei is. 15 órától a tánccsoportok huszárok kíséretében felvonulnak a faluban, majd
16 órától 20 óráig valamennyi tánccsoport fellép az iskola
udvarán. Ezt követően táncház lesz, muzsikál Miklósi
Hunor, Szigeti Nimród és Szabó Bence. Az együttesek
mellett három énekes fellépő is lesz, az iskolában pedig
népművészeti kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.
Az esemény fő támogatója: Mezőpanit Polgármesteri Hivatala, a Maros Megyei Tanács, a Communitas Alapítvány
és az RMDSZ.

Zenei és gasztronómiai hétvége

Mozgalmasnak ígérkezik a szeptember 15-17-i hétvége
Marosvásárhelyen. A marosvásárhelyi várban pénteken,
szeptember 15-én veszi kezdetét az első alkalommal megszervezett City Food Karaván, ahol vasárnapig főzőshow,
szórakoztató gyerekprogramok várják az érdeklődőket és
híres séfek által készített falatokat is lehet majd kóstolni.
Ugyancsak péntektől vasárnapig kerül sor az Alternative
Rock című eseményre a marosvásárhelyi Ligetben, ahol
számos romániai és magyarországi együttes koncertezik.

A Brio Sonores Marosvásárhelyen

Szeptember 16-án, szombaton 19 órától a marosvásárhelyi
várban koncertezik a Brio Sonores együttes, a Românii au
talent tehetségkutató negyedik kiadásának nyertes csapata.

Kirándulás
a töltöttkáposzta-fesztiválra

Az Erdélyi Magyar Baloldal szeptember 23-án, jövő szombaton kirándulást szervez Szovátára, Parajdra és Korondra.
A társaság Parajdon részt vesz a töltöttkáposzta-fesztiválon.
Jelentkezni a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám
alatti székházban (I. emelet) lehet hétfőtől csütörtökig 9–11
óra között. Érdeklődni ugyanebben az időpontban a 0744928-299-es telefonszámon.

Neagoi Zsófia egyéni tárlata nyílik

Szeptember 16-án, szombaton délelőtt 11 órától a Képzőművészek Maros Megyei Egyesületének kiállítótermében
(Köztársaság tér 9. szám) kerül sor Neagoi Zsófia egyéni
kiállításának a megnyitójára. A tárlat szeptember 29-ig tekinthető meg.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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Visszatér a kerékpáros tömeg

(Folytatás az 1. oldalról)
vasárnap 13 órától 15 óráig zajlik. A
résztvevők között 15.15-kor az Easy
Rider felajánlásával egy Devron biciklit, illetve más értékes nyereményeket
sorsolnak ki.
Megújult gyermekprogram
A Creactivity Egyesület szervezésében zajló, Kreaktivitás a forgalomban
című gyermekprogram már 12.30-kor
elkezdődik. A kis kerékpárosok egy izgalmas menetleveles játékon vehetnek
részt, melynek célja a biztonságos
közlekedés szabályainak megismertetése. A játékot az előző években bizonyára már sokan kipróbálták, ezúttal
azonban újdonságokra is lehet számítani. Erről Gál Csilla, az egyesület elnöke számolt be lapunknak.

– A kilencállomásos játékba új elemeket vezetünk be, ilyen lesz például
a 3D-s kocka, és a korábbinál nagyobb, korcsoportokra osztott akadálypálya. Ezúttal nemcsak felsoroljuk
a gyermekeknek a kerékpár tartozékait, hanem a kezükbe is adjuk a biciklit, és arra is lehetőséget adunk, hogy
a kötelező felszerelést kipróbálják.
Ezzel a védősisak használatának szükségességét igyekszünk tudatosítani
bennük, a szülőknek pedig arra hívjuk
fel a figyelmét, mennyire fontos az,
hogy gyermekeik láthatóak legyenek a
közlekedésben, függetlenül attól, hogy
járművel vannak-e vagy gyalog. A legjobb, ha mindig van rajtuk valamilyen
fényvisszaverő, például egy kitűző –
mondta az egyesület elnöke. Gál Csilla
arra is felhívta a figyelmünket, hogy a

játékban részt vevő gyermekek kis
nyereménytárgyak, többek között iskolai felszerelések közül választhatnak, ugyanakkor a játék végén szüleik
is vásárolhatnak tombolát, amellyel értékes nyereményekhez juthatnak. Az
így begyűlt összeget szintén a futóbiciklik megvásárlására fordítják.
A kis kerékpárosok kritikus tömege
14.30-kor indul, az óvodások, iskolások
a korábbi alkalmakhoz hasonlóan a főteret kerülik meg, ezt követően kerül
sor a Critical Mass Junior sorsolásra.
A felnőtt biciklisek felvonulása a
Sörpatikáig tartó, megszokott útvonalon halad, a tömeg 16 órakor indul. Ezt
megelőzően, a hagyományos forgatókönyv szerint magasba lendülnek a kerékpárok.

Bélapátfalván jártak az erdőszentgyörgyiek

Múlt hét végén a magyarországi
testvértelepülésen, Bélapátfalván járt Erdőszentgyörgy küldöttsége, amelyet az ottani
szüreti mulatságra hívtak meg.

Gligor Róbert László
A bélapátfalvi őszi szüreti mulatságon a Kis-Küküllő-parti kisvárost 13
néptáncos, négy kísérő és Szekeres
Margit képviselte. A csütörtökön odautazó csapat megérkezés előtt a közeli
Egerben tett kitérőt, meglátogatva a
várost, Dobó István szobrát és a Dobó
téri minorita templomot. Természetesen a leghíresebb műemléket, az egri
várat, majd a nemrég megnyitott, felújított kazamatakiállítást sem kerülték
el. Bélapátfalvára érkezve a csapat a
Gesztenyés-kiállítóházban Erdőszentgyörgyöt bemutató tárlatot rendezett
be. Másnap, pénteken a településsel ismerkedtek a vendégek: az egyedi látképet nyújtó Bél-követ, a falu melletti
erdei tavat is felkeresték, azután az
egyetlen épen maradt középkori apátságot, amely ma is élő vallási helyszínként működik, a helyi ciszterci
kolostort. A csendben és nyugalomban
eltöltött órákat a pörgés váltotta fel,
ugyanis átruccantak a közeli turistaparadicsomnak számító Szilvásváradra,
ahol kipróbálhatták Magyarország
egyetlen egycsöves bobpályáját, megcsodálhatták a Szalajkában úszkáló
pisztrángokat s az ország híres lipicai
ménesét is. Pénteken délután a szent-

Casting!

Emlékezetes hétvégét töltöttek Magyarországon az erdőszentgyörgyiek

Fotó: Szilágyi Mónika

györgyiek felöltötték népviseletüket, a
Gesztenyés-házban Szekeres Margit
bemutatta Erdőszentgyörgyöt és ismertette a település kultúráját szemléltető tárgyakat. A tánccsoport mezőségi
korcsos és mezőkölpényi táncokat mutatott be.
Szombat a szüreti felvonulás és mulatozás napja volt. A sokaság népviseletben, lovas kocsik és feldíszített
szőlőkoszorús gépek kíséretében vonult fel a település utcáin. Az ünnepi
menetet három vicces próbatétel szakította meg, amelyen bélapátfalviak,
erdőszentgyörgyiek és jászóiak (Felvidék) képviselői mérettettek meg: a férfiak fát aprítottak, a nők nudlit
nyújtottak, a harmadik próbában a fér-

fiak gombot varrtak, a nők szeget vertek egy fába. Mindhárom feladatban a
legeredményesebbnek a Küküllő
menti csapat bizonyult.
Az iskolánál folytatódó kulturális
rendezvényeken fellépett az erdőszentgyörgyi Százfonat néptánccsoport is,
előadása mellett bözödi népdalokat is
hallhatott a közönség. Este szüreti mulatsággal zárult az ünnepség, a szentgyörgyiek vasárnap indultak haza, s
Félixfürdőn szünetet tartva élményátbeszéléssel zárták az emlékezetes hétvégét. A testvérkapcsolatok ápolása
folyamatos a két település részéről, a
bélapátfalviak idén tavasszal látogattak Erdőszentgyörgyre.

biai színművészek játszanak, a női főszerepet az orosz Rina Grishina vállalta el. Őt többek között olyan
filmekből ismerhetjük, mint az Another Year, a Crime and Punishment,
avagy a Kukhnya.
Az alkotócsapat nyolc női mellékszerepre keres jelentkezőket. A szereplőválogatáson való részvételhez az
érdeklődőknek egy e-mailt kell elküldeniük Irina Toncean producer címére
– iritoncean@gmail.com –, a levélnek
tartalmaznia kell a jelentkező nevét,
életkorát, foglalkozását, lakhelyét, telefonszámát, egy fényképet és azt,
hogy az illető rendelkezik avagy nem
rendelkezik színészi tapasztalattal. A
jelentkezési határidő szeptember 16-a,
szombat, 18 óra. A szereplőválogatáson részt vevők életkora 16 és 35 év

közötti lehet, a színészi tapasztalat
nem kötelező.
Ami a filmet illeti, a szinopszis szerint egy fiatal lány egy elhagyatott
gyárban, bezárva ébred. Megtudja,
hogy a Pin-up Island nevű kormányzati program alanya – a program keretében választják ki azokat a nőket,
akiknek be kell népesíteniük a szigetet
az emberi faj túlélésének érdekében,
mert a világot egy halálos vírus pusztítja. Sikerül-e vajon megszöknie? –
teszik fel a kérdést az alkotók.
A GAT Films Transilvania független filmvállalat, amelyet 2014-ben alapított Ovidiu Radian Vasu és Alecs
Năstoiu. A szereplőválogatással kapcsolatosan Irina Toncean producernél
(a fent említett e-mail címen, valamint
a 0744-268-894-es telefonszámon)
lehet érdeklődni.

Női szereplőket keresnek
az új, marosvásárhelyi nagyjátékfilmbe

Kaáli Nagy Botond

A GAT Films Transilvania producerei castinget hirdetnek Alecs Năstoiu
új, The Secret of Pin-up Island című
nagyjátékfilmje kapcsán – a szereplőválogatásra szeptember 17-én, vasárnap 16 órakor kerül sor a Privo Hotel
konferenciatermében (Kaptató–Urcuşului u. 1 sz.). Alex Năstoiu második
nagyjátékfilmjét készíti elő, a forgatás
szeptember végén kezdődik. A rendezőt az igen sikeres Billion Star Hotel
című alkotása kapcsán ismerhetjük,
amely 2016 februárjában került a mozikba, és azóta tizenkilenc díjat nyert
különböző fesztiválokon.
A The Secret of Pin-up Island nemzetközi koprodukció, amelyben hazai,
oroszországi, osztrák, thaiföldi és szer-
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Vétót kérnek az ukrán elnöktől
a kárpátaljai magyar szervezetek

Nyílt levélben kéri három kárpátaljai magyar szervezet Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy alkotmányos felhatalmazásával és politikai befolyásával
élve akadályozza meg az új ukrán oktatási törvény
hatályba lépését.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökei által
aláírt, az MTI-hez szerdán eljuttatott levél szerint a Legfelsőbb Tanácsban elfogadott, az oktatásról szóló, a nemzeti kisebbségek alkotmányos jogait sértő törvénnyel kapcsolatban
fordulnak az ukrán államfőhöz mint Ukrajna alkotmányáért,
valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméért garanciát vállaló személyhez, a magyar szervezetek
partneréhez, akivel 2014. május 1-jén választási megállapodást írt alá a KMKSZ Ungváron.
„A 2017. szeptember 5-én Ukrajna Legfelső Tanácsa által
elfogadott, oktatásról szóló törvény 7. cikkelye ellentétes az
ország alkotmányával, semmibe veszi Ukrajna nemzetközi
vállalásait, megfosztva a nemzeti kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, felgyorsítva ezzel az asszimilációs folyamatokat, ami alapjaiban veszélyezteti azok
megmaradását” – állapítják meg az aláírók.
Az anyanyelvi oktatás joga – folytatódik a nyílt levél – Ukrajna számos nemzeti kisebbségi közössége, például a bolgárok, moldávok, románok, magyarok számára nem csupán a
mai Ukrajna hatályos jogszabályaiból fakad, hanem évtizedek

óta gyakorolt jogról van szó, amellyel hosszú éveken keresztül
más állami formációk keretében is élhettek.
„Hangsúlyozzuk, hogy Ukrajna több kétoldalú nemzetközi
szerződésben is vállalta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatására vonatkozó jogok biztosítását” – mutatnak rá a dokumentumot jegyzők.
„Emlékeztetnénk arra, hogy a fent említett, a KMKSZ-szel
aláírt választási megállapodásban, melyet a választások előestéjén hirdettünk ki, Ön vállalta, hogy Ukrajna elnökévé választása esetén hozzájárul a nyelvi kérdések pozitív
elbírálásához, mégpedig a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak biztosításához a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája alapján, valamint ahhoz, hogy előmozdítja a
nemzetiségi oktatási intézmények különálló irányítási egységeinek létrehozását” – állapítják meg a magyar szervezetek
vezetői.
„Arra kérjük Önt, tisztelt Elnök úr, hogy alkalmazza az Ukrajna törvényei által biztosított hatásköreit és politikai befolyását annak érdekében, hogy ne lépjen hatályba az oktatásról
szóló törvény, amely nemcsak sérti az alkotmány által szavatolt emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, hanem veszélyt jelent országunk tekintélyére nemzetközi szinten is,
megkérdőjelezi európai integrációs törekvéseinket, melyek
megvalósítása lehetetlen az emberi jogok és szabadságjogok
megsértésével, különösen a lakosság olyan veszélyeztetett
csoportjainak kárára, mint a nemzeti kisebbségek” – zárul a
kárpátaljai magyar szervezetek nyílt levele. (MTI)

Juncker: „ismét szél dagasztja az EU vitorláit”

Tíz évvel a gazdasági válság kirobbanása után megfordult a szélirány, Európa „vitorláit ismét szél dagasztja”, ezért ki kell használni a mostani lendületet
egy erősebb, egységesebb és demokratikusabb unió
létrehozására – jelentette ki szerdai évértékelő beszédében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

Minden egyes tagországban jól érezhető, hogy Európa új
lendületet vett, az EU gazdasági növekedése az utóbbi időben
az Egyesült Államok bővülését is meghaladja – mondta
Juncker az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén, hozzáfűzve, hogy a munkanélküliség kilenc éve nem volt
ilyen alacsony, nyolcmillió új munkahely jött létre, és így ma
235 millióan dolgoznak az Európai Unióban, ami példa nélküli.
Rámutatott: közös valutaalapot, valamint gazdasági és
pénzügyminiszteri posztot kellene létrehozni a belső piac
megerősítése, az integráció mélyítése érdekében. Elmondta,
utóbbihoz nem szükséges új hivatal, a tisztséget a bizottság
egyik tagja is betölthetné, aki egyben az eurócsoport elnöke
is lenne.
Mint mondta, támogatná az Európai Bizottság és az Európai
Tanács elnöki tisztségének összevonását az EU működésének
hatékonyabbá tétele érdekében. Juncker arra is felszólított,
hogy bizonyos külpolitikai kérdésekben ne egyhangúlag,
hanem minősített többséggel hozza meg döntéseit a tagállami
kormányokat tömörítő tanács, vagyis szűnjön meg a tagállamok vétójoga.

Azon véleményének is hangot adott, hogy fel kell állítani
egy uniós kibervédelmi ügynökséget, egy szervezetet a hírszerzési információmegosztás koordinálására, illetve olyan
jogkörökkel is célszerű lenne felruházni majd az uniós ügyészi
hivatalt, hogy a határokon átnyúló terrorügyekben is eljárhasson. A bizottság elnöke kijelentette, hogy meg kell teremteni
az egyenlőség unióját, amelynek tagjai egyenlők a méretüktől
és a földrajzi helyzetüktől függetlenül, nem lehetnek másodrangú állampolgárok. „Európának egyszerre kell lélegeznie a
tüdeje keleti és nyugati felével, máskülönben a kontinens légszomjat kap” – közölte.
„Európa a szolidaritás kontinense, és az is marad, amely befogadja az üldözötteket, az illegális bevándorlást azonban meg
kell fékezni, szabályozott mederbe kell terelni a migrációt” –
hangoztatta Juncker, aki szerint bár az ügy sok konfliktust
okozott, mégis sikerült komoly előrehaladást elérni, a külső
határok védelme például sokkal hatékonyabb, mint korábban,
s jelentősen csökkent az illegálisan Európába érkezők száma
is. Leszögezte: a határvédelem felelősségét az EU külső határain fekvő tagállamok nem viselhetik egyedül.
Elmondta, hogy a bizottság hamarosan új javaslatokkal fog
előállni a gazdasági bevándorlók visszaküldésének felgyorsítására, továbbá kiemelte, hogy javítani kell a menekültek helyzetét a líbiai táborokban, és nagyobb szolidaritást kell vállalni
Afrikával.
Európa nem egy erődítmény, a tagállamok tavaly 720 ezer
menekültet fogadtak be, háromszor többet, mint az Egyesült
Államok, Ausztrália és Kanada együtt – mondta. (MTI)

Törökország maga rendelkezik biztonságának szavatolásáról

Erdogan szerint a nyugati országok „megőrültek” az orosz–
török védelmi megállapodás miatt. „Mit kellett volna tennünk? Önökre várni? Törökország most és a jövőben is
minden óvintézkedést megtesz a biztonság terén” – fogalmazott Erdogan a NATO-tagállamokhoz címezve szavait.
A török elnök kedden bejelentette, hogy az egyezmény keretében Ankara már kifizette Moszkvának az előleget.
A fejlett, nagy hatótávolságú Sz-400 rakétarendszer repülőgépek, robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták megsemmisítésére alkalmas, 400 kilométeres hatókörben, 30 kilométeres
magasságig.
Vlagyimir Kozsin, az orosz elnök haditechnikai együttmű-

ködési ügyekben illetékes tanácsadója a megállapodásra vonatkozóan a TASZSZ orosz hírügynökséggel közölte: garantálni tudja, hogy minden, a szerződéssel kapcsolatban
meghozott döntés „szigorúan összhangban áll” Oroszország
stratégiai érdekeivel. „Ebből a szempontból teljesen megértjük
azoknak a nyugati országoknak a reagálását, amelyek megpróbálnak nyomást gyakorolni Törökországra” – tette hozzá.
A török vezetés védelmi szempontból elsősorban attól tart,
hogy azok a fegyverek, amelyeket az Egyesült Államok a szíriai kurdoknak az utóbbi hónapokban küldött támogatásul az
Iszlám Állam elleni harchoz, a törökországi kurd lázadókhoz
kerülnek. Ankara úgy látja, hogy ebben az esetben a szíriaitörök határ mindkét oldalán felélénkülnének a saját állammal
nem rendelkező kurd kisebbség függetlenedési törekvései.
A Hürriyet tekintélyes török napilap szerdai számában arról
írt, hogy a szíriai kurd Népvédelmi Egységek (YPG) milicistái
a közelmúltban a török Hatay tartománnyal határos északnyugat-szíriai Afrín térségébe telepítették a Washingtontól kapott
nehézfegyverzetüket. (MTI)

Nyomozást kezdeményezett több mint 700 katalán polgármester ellen a spanyol állami főügyész szerdán.
José Manuel Maza, a katalán ügyészségek vezetőinek eljuttatott dokumentumban azt kérte: idézzék be azokat a polgármestereket, akik október 1-jén biztosítják a
szavazóhelyiségeket a függetlenségi referendum megtartásához, és ha nem jelennek meg, vegyék őrizetbe őket.
Maza emlékeztetett arra, hogy a katalán önrendelkezési
népszavazás megrendezését a spanyol alkotmánybíróság múlt
pénteken felfüggesztette, és egyúttal figyelmeztette a katalán
kormányt valamint Katalónia polgármestereit, hogy kötelességük a népszavazás megakadályozása.
A főügyész kitért arra is, hogy a referendum illegális megrendezésében való közreműködéssel több bűncselekmény is

megvalósulhat: pénzbírsággal sújtható engedetlenség, felfüggesztéssel járó hivatali kötelesség elmulasztása, illetve közvagyon hűtlen kezelése, amelyért szabadságvesztés is
kiszabható.
Katalónia 948 polgármestere közül eddig 706-an nyilvánították ki hivatalosan, hogy lehetővé teszik a voksolást a szokásos szavazóhelyiségekben, ahogy azt kérte tőlük Carles
Puigdemon katalán elnök.
A voksolás előkészületeinek megakadályozására a katalán
főügyészség kedden utasította a katalán és spanyol rendőrséget, valamint a csendőrséget, hogy foglalják le a népszavazásra szánt anyagokat: szavazólapokat, borítékokat, urnákat,
a szavazatszámláló bizottságok számára készített útmutatókat
és propagandaanyagokat. (MTI)

Törökország továbbra is maga rendelkezik arról, milyen módon szavatolja saját biztonságát – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török államfő szerdán
Ankarában azután, hogy Oroszország és a NATO-tag
Törökország a napokban aláírta az Sz-400 típusú
orosz légvédelmi rendszer megvásárlásáról szóló
szerződést.

Több mint 700 katalán polgármester ellen indult nyomozás

Ország – világ
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Elutasított indítvány

Elutasította szerdán a képviselőház plénuma azt az
egyszerű indítványt, amelyet az igazságügyi miniszter ellen nyújtott be a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR).
104 képviselő támogatta szavazatával az indítvány
elfogadását, 162-en ellenezték, heten tartózkodtak.
Az ezzel kapcsolatos vitára kedden került sor az alsóház plénumában, az igazságügyi miniszter jelenlétében. A PNL és az USR azt kérte az indítványban
Tudorel Toadertől, hogy jelenlegi formájában ne terjessze elő az igazságügyi törvények módosításáról
szóló tervezetet, amelynek – a két alakulat szerint –
„rejtett céljai” vannak. (Agerpres)

Migránsokkal teli bárka
sodródott a Fekete-tengeren

Összesen 157 iraki és iráni migráns, köztük 56 gyerek volt egy bárka fedélzetén, ami kedden sodródott
a Fekete-tengeren. A bárkát szerda hajnalban vontatták ki a midiai kikötőbe, a migránsokat pedig bekísérték a parti őrség székhelyére. Itt ellenőrizték és
azonosították őket, sokuknál nem voltak személyes
iratok. A Fekete-tengeren sodródó vízi járművet kedden észlelték, mindegy 32 tengeri mérföldre KeletMidiától. A bárka fedélzetén levő emberek élete
veszélyben volt a rendkívül erős szél miatt, rádión
keresztül segítséget kértek. (Mediafax)

Nagyszebenben lesz
az EU-csúcstalálkozó

Üdvözli Klaus Johannis államfő az Európai Bizottság
elnöke, Jean-Claude Juncker arra vonatkozó javaslatát, hogy legyen Nagyszeben a Brexit után egy
nappal, azaz 2019. március 30-án tartandó EUcsúcstalálkozó helyszíne. Az Államelnöki Hivatal
közleményében rámutat: Románia az elkövetkezőkben is stratégiai célkitűzésének tekinti az európai
projekt megerősítését. Klaus Johannis értékelte,
hogy az Európai Bizottság elnöke ismét támogatásáról biztosította Románia schengeni csatlakozását.
(Agerpres)

Tizenöt tonna
fahulladék semmisült meg

Nagy valószínűséggel a szél által sodort szikrák
miatt gyulladt ki kedd délután a Holzindustrie
Schweighofer szászsebesi gyárának udvarán tárolt
fahulladék. Négy tűzoltókocsival fékezték meg a lángokat és egy SMURD mentőkocsi is a helyszínre érkezett. A tűzben körülbelül 15 tonna fűrészpor és
fahulladék égett el. A gyár igazgatója, Răzvan
Cosma szerint egyetlen alkalmazott élete sem volt
veszélyben és sérültek sem voltak, ugyanis a belső
szabályzatnak megfelelően a gyár tűzoltócsapata
azonnal nekilátott a lángok eloltásának, és értesítették a tűzoltókat is. A Schweighofer cégcsoportnak öt
üzeme működik Romániában. A szászsebesi gyárat
2003-ban nyitották meg. (Agerpres)

Kiszámított véletlenek?

(Folytatás az 1. oldalról)
Szép lassan szabadlábra kerülnek a nagy halak, vagy
egyáltalán be sem kerülnek a börtönbe. Az időhúzás
nagymestere a hazai igazságszolgáltatás, a perek esetenként évekig tarthatnak, és ha születik is végzés, időnap előtt kisétálnak a rácsok mögül a sztárelítéltek.
Mindez pedig szépen, a törvényességbe csomagolva történik. Mert hogyan is akadhatnánk bele például abba,
hogy Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék a nulláról tárgyalja a szenátus elnökének, Călin Popescu Tăriceanunak, a PSD elnökének, Liviu Dragneának az ügyét (az
első tárgyalást október 3-ra tűzték ki), és várhatóan Dan
Şova volt parlamenti képviselő, valamint Sebastian
Ghiţă üzletember esetében is hasonló döntés születik.
Ugyanis egy pert ugyanaz a bírói tanács tárgyal, és ha
ennek összetétele „véletlenül” módosul, akkor a mindent elölről kell kezdeni szabály lép életbe. Történetesen
ez a helyzet állt elő azok után, hogy meglepetésszerűen
nyugdíjba vonult a fent említett személyek perét tárgyaló
bírói tanács egyik tagja. Aki egyébként már vagy két
évvel ezelőtt nyugdíjba vonulhatott volna, ám sajtóhírek
szerint kérelmezte, hogy maradhasson posztján. Ha már
kérését jóváhagyták, elvárható lenne, hogy az említett –
hivatali visszaéléssel, megvesztegetéssel, pénzmosással
vádolt – politikusok, velük gazdaságilag összefonódó
vállalkozók pereit végigvigye. A perek közt van, amelyik
még 2015-ben kezdődött el, és igazán nem lehet tudni,
mikorra zárják le ezeket az ügyeket. Másfelől, a bírónő
különös hirtelenséggel való nyugdíjba vonulásának oka
lehet éppen az, hogy nem látja a perek végét, avagy –
valami miatt – nem kíván ítéletet hozni sem a Tăriceanu-, sem a Dragnea-perben. Így aztán jobb kiszállni az
egészből, és másokra bízni a döntést. Valamikor valakik
csak ítéletet hoznak, addig viszont a fent említett politikusok alakítják a társadalom dolgait…
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Magyar állami kitüntetések

Szentpálon nincs lopás

Közösségükért tevékenykednek

Mintha 52 őr állna
az utcán

Simon István, Kerelőszentpál község polgármestere szerint nincs lopás a községben. Az elmúlt időszakban ötvenkét térfigyelő kamerát szereltek fel a község
területén. A polgármester szerint olyan ez, mintha 52
őr állna az utcán.

Mózes Edith

Kedden, szeptember 12-én
csíkszeredai
Magyarország
konzulátusán adták át az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából
adományozott
magyar állami kitüntetéseket
tizenegy székelyföldi személyiségnek. A közösségükért kifejtett
tevékenységükért
és
példamutató életükért most
három Maros megyei részesült
Áder János köztársasági elnöktől rangos elismerésben.

Az
állami
kitüntetéseket
dr. Farkas Balázs ideiglenes ügyvivő
konzul adta át, a hangulat Márdirosz
Ágnes színművész versmondásával,
valamint a Csíki Kamarazenekar előadásával vált ünnepélyesebbé.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméje melletti bátor kiállása, valamint az erdélyi magyarság
nemzeti identitásának megőrzését
szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozták Gráma Jánosnak, a Volt Politikai Foglyok
Maros Megyei Szövetsége titkárának.
A Szászrégenhez tartozó Radnótfájáról származó, most 78 éves kitüntetettet 1956-ban, 17 éves korában írt
„Ó én szép nemzetem” című verséért
1959. március 15-én letartóztatták. A
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet elsőéves hallgatója volt, amikor
tiltott iratok terjesztésének vádjával
nyolc év javítóbörtönre ítélték. A tárgyalás után a hírhedt szamosújvári
börtönbe került, majd onnét a Brăilai
Nagysziget több munkatelepén (Salcia, Stoeneşti), majd a Duna-deltá-

ban, a Peripravához tartozó egyik
nádkitermelő uszályhajón dolgozott,
onnan szabadult 1963. január 29-én.
A teológiára nem engedték visszatérni, csak fizikai munkára alkalmazták: 1963–1964-ben utcaseprő volt a
szászrégeni köztisztasági vállalatnál,
majd miután 1965–1968 között elvégezte a marosvásárhelyi technikumot, az építési szakmában kapott
munkát. 1968–1970 között az út- és
hídépítő vállalatnál, majd 1970-től
1999-es nyugdíjazásáig topográfusként a marosvásárhelyi villamossági
vállalat tervezőosztályán dolgozott.
Aktív szerepet tölt be a Volt Politikai Foglyok Maros megyei szervezeténél, melynek 2005-től jelenleg is
titkára. Fogságáról két könyvet is írt,
a Játék a szívvel és az 1401 nap a pokolban címűt, ugyanakkor Hangulatok címmel verseskötetet jelentetett
meg. A börtönben tanúsított kiállásáért megkapta a Magyar Köztársaság
1956-os Emlékérmét.
Tóth Sándor pedagógus, a Hajdina
néptáncegyüttes alapítója és vezetője
a szórványban élő magyarság nemzeti öntudatának és anyanyelvének
megőrzését, valamint a népzenei hagyományok ápolását szolgáló értékőrző munkája elismeréseként a
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta.
„A 90-es évek elején szárnyra kapott néptáncmozgalom Sándort is
megérintette. Marosludason kezdetben 24 ifjút, majd valamennyi korosztályt, azóta pedig már az ötödik
nemzedéket vezeti be a néptánc elbűvölő világába. Az idén 18 éves néptáncegyüttessel olyan szintre sikerült

Képzeld el, haver…

…hogy az Európai Menekültügyi
Bizottság, mely Brüsszelben műdödik (remélem, pontosan tálalom az adatokat), úgy dönt, hogy
tíz afgán/szír/iraki családot Marosvásárhelynek ajándékoz örökáron. Ideküldi őket mindenféle
ígéretekbe és ajánlólevelekbe
szépen becsomagolva. Szavatossági idő nincs szavatolva, a hazatérés kizárt. Az érintettek soha
nem állították, hogy szándékukban állna.
Kedvencünk, a nagy operátor,
DöFi meghajol Brüsszel bölcsessége előtt. Soros sehol sincs az
ügyletben, már most leszögezem,
ugyanis nincs közvetlen, de még
közvetett összeköttetés sem DöFi
és a gyűrött képű milliárdos között.
A tíz családot elhelyezik például
a Kossuth (pardony: Kalarásilor)
utca udvari lakásaiban, ahol egy-

Fotó: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

emelnie a színpadi produkciókat,
hogy érdemesnek tartotta a Romániai
CIOFF Szövetsége a Hajdina néptáncegyüttest tagjává fogadni. Hasonló erkölcsi súlyú elismerésként
érzékelhető a Bukovinai Székelyek
Országos Szövetségének pártfogása
is, amely az erdélyi magyar néptánc
hivatalos küldötteként jeleníti meg az
együttest a világ színpadán” – hangzott el a díjátadó laudációban.
A harmadik Maros megyei kitüntetett Demeter Irén református vallástanár, akinek az elhivatott
hitoktatói munkáját, valamint a vakációs bibliahét megszervezését tartotta
az adományozó elismerésre méltónak.
Amint Csíkszeredában is elhangzott: „Demeter Irén úttörőként kezdeményezte az élménypedagógia
módszerének bevezetését a hitoktatásban, 2007 óta tart képzéseket, élménypedagógiai foglalkozásokat,
fazekas-meditációs műhelyeket a
Kárpát-medence számos településén.
2010-ben hollandiai testvéralapítványok munkatársaival kezdeményezte
az első marosvásárhelyi református
óvoda létrehozását. Szakmai tevékenysége emellett kiterjedt számos,
óvodásoknak és iskolásoknak szóló
hittan-tankönyv megírására is, amelyek által az ökumenikus megértés,
együttműködés fontos szereplőjévé
vált. Az önkéntesség jegyében végzett fáradhatatlan munkája fiatalok,
lelkészek és vallástanárok számára
mutat példát határokon átnyúlóan”.
(karácsonyi)

éppenséggel megháromszorozódik
záros határidőn belül.
A városban elfogynak a muszkor a szocialista lakáshivatal ke- limkendők és végselymek, vásznak,
gyeiből az azóta kipaterolt újpa- a fejfedőnek való férfifátylak és fezraszt családok laktak. Amazok nem anyagok. Ha eddig nem, mostantól
változtatták meg az utca jellegét,
legfennebb csak módszeresen vagy
inkább különösebb beruházási terv
nélkül rongálták az épített környezetet, szaporodtak és szaporodásra fogva mind viselnek majd nemzeti
serkentették a szembeni hotel ma- burkolatot, amely messziről kivirít
gányos férfi szállóvendégeit. Kül- az európai egyenunalomból. A puföldi műszóval: stricheltek.
cérság eltiltatik, a kisgyerekek kiA tízek lehelyezése után röviddel vételével. Gyorsan megtanulnak
megérkezik az IR7-es családhoz ro- utca-románul és talán még utcakonlátogatásra újabb tizenkét magyarul is, de ha valami hivataember, akik menedékjogot kapnak los ember vagy irat érkezik a
családkiegészítés címén. AFR3-nál városházáról, az adó- és vámhivahármas ikrek születnek minden kü- taltól, egyszóval a hatóságoktól, kilönösebb beavatkozás nélkül. jelentik, nem értik, nem tudnak a
Szóba sem jön a m-szentgyörgyi gyaurok nyelvén.
gyermekáldás-fokozó és -képzőinNaponta hatszor imára borulnak
tézet. És ez megismétlődik még arccal keletnek. Eleinte zavarban
három esztendőben egymás után. lesznek, hol is van kelet, de aztán
Akárhogyan is nézzük, a csoport rájönnek, hogy a Vártemplom irálétszáma megkétszereződik vagy nyában. Nos, éppen ez zavarodott-

„Ha meg akarok nézni valamit, akkor – mutatja az okostelefonját
– telefonról megnézem, és felhívom az illetőt: mit keresel ott? Az
meg csodálkozik, hogy mi van?” Nagyon jó minőségű kamerák, ki
lehet nagyítani a képet, tiszta a kép éjszaka is. Ötvenkét ilyen berendezés felügyel az emberek biztonságára – hangsúlyozta.
Kérdésünkre arról is tájékoztatott, hogy amikor hivatalba lépett,
710 szociális kérelem volt iktatva a hivatalban, jelenleg ezek száma
50-re csökkent. Ami azt is jelenti, hogy az emberek munkába álltak.
„A községben csak az nem dolgozik, aki nem akar. Ha valaki munkát
keres, én két nap alatt szerzek neki” – mondta.
A polgármester van az emberekért, nem fordítva
– Nálam az ajtó soha nincs becsukva. Ha itt vagyok az irodában,
mindenkit fogadok – folytattuk a beszélgetést.
– Nemrég egy polgármester-kollégája arról beszélt, hogy úgymond rendet csinált a hivatalban. Nem mehet be akárki hozzá,
csak a fogadóórák idején…
– Amikor megválasztottak, én is kiírtam az ajtóra, hogy kedden 9
és 11 között, csütörtökön 11-től 13-ig tartok fogadóórát. Soha nem
felejtem el, Szentmargitáról egy 81 éves bácsi jött ide biciklivel.
Délre ért ide, a régi titkárnő azt mondta, hogy „nu vă mai primeşte
domnu’ primar”. Meghallottam, és megkértem, jöjjön be. Szabadkozott, hogy elkésett, és visszajön majd csütörtökön. Akkor levettem
a programot. Az az ember azért jött, hogy oldjam meg a problémáját,
öt kilométert biciklizett, és én mondjam azt, hogy jöjjön csütörtökön? Ezt nem tudnám megtenni. Akárki jön ide, ha nem vagyok
éppen tárgyaláson, az ajtóm mindig nyitva van, szólnak, bejönnek,
megoldjuk a problémát.
– Ezért van a polgármester…
– A polgármester van az emberekért, nem az emberek a polgármesterért. Sajnos, egyesek ezt fordítva értelmezik.

ságuk oka. Többször is beadványnyal fordulnak a városhoz – ebben
a Vatra utódszervezeteitől és az ultranacionalista országgyűlési képviselőktől
kapnak
hathatós
támogatást, jogi és vallási érveket
–, hogy vagy bontsák le, vagy költöztessék el a hitetlenek templomát,
mert az őket nagyon zavarja. Mint
vénkisasszonyt az öncélú dugattyúzás. Sajnos nem lehet, ugyanis időközben a fránya magyarok
világörökségesítették.
Egy következő szakaszban, a beköltöztetést követő hatodik évben,
erélyesen követelik a városházától,
éppen 121 muszlim felnőtt őslakos
(!) írja alá a beadványt, hogy a
Kossuth – pardony: Kalarásilor –
utca nevét változtassák mondjuk
Dzsalalabad-Dzsihád-ra. És egyirányúsítsák Bagdad, Teherán vagy
Damaszkusz felé. A városháza
amúgyis nyitni akart már az Ősi
Napkelet felé, hiszen a füstölgő kéményű cukor-, tégla-, szövőgép- és
bútorgyárak termékeit ott nagyon

Fotó: Nagy Tibor

jól el lehet sózni. A kombinát füstjét
pedig a brit tüdőszanatóriumok
felé irányítják. Büntetésből, mert
kiléptek a közösségből.
Gyermekeik számára külön osztályokat nyitnak, s ezek lassan
olyan népesek lesznek, hogy az
akkor még mindig vajúdó római
katolikus algimnázium ügyét úgy
oldják meg, hogy egyszerűen Ali
Akbár-Ibn Szina kádiképző középiskolává nyilvánítják.
A legnagyobb gondot majd a
mecsetépítés okozza, mert a minaret tornya magasabb lenne a városházáénál, és ezt mégsem engedheti
meg magának egy ilyen fontos
géta-dák alapítású municípium.
Ezért odaadják nekik az akkor már
teljesen kihalt, átalakított volt
Knöpfler Vilmos utcai Brăila-zsinagógát. Azt faraghatják hithűvé.
Csupán egyetlen dolgot nem
várhatunk el tőlük: hogy hazatérjenek. Erről szó sem lehet. Ugyanis
ilyen bőkezű munkaundorítási segélyt sehol nem osztanak Ázsiában.
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Több ezer euró helyett kényszermunka

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Külföldre mennek egy jól fizető állás reményében, majd
a beígért ezer-kétezer eurós
havi bér helyett koldulásra,
prostitúcióra
kényszerítik
őket, az ebből származó jövedelem pedig természetesen
nem az ő markukat üti, sőt,
ha nem „termelnek” eleget,
eseténként verés meg éheztetés a jussuk. Évente hétszáznyolcszáz romániai személy
válik emberkereskedők áldozatává, és ez a hivatalos statisztika, tehát csupán a
felderített esetekre vonatkozik. Maros és Hargita megye
az áldozatok számát illetően a
lista végén szerepel. A jelenségről Zaharia Cristina Gabriela
rendőrbiztossal (fotó), az Emberkereskedelem Elleni Országos
Ügynökség
helyi arról számoltak be, hogy ismerősök gazdaságban dolgozniuk, hanem
koordinátorával beszélget- ajánlották nekik a munkát, amely koldulásra kényszerítették őket, fornyomán az emberkereskedelem ál- galmas útkereszteződésekben, a
tünk.

Menyhárt Borbála

Az Emberkereskedelem Elleni
Országos Ügynökség marosvásárhelyi regionális központja egyike
azon 15-nek, amelyek országszerte
működnek, és a hatáskörébe Maros
és Hargita megye tartozik. – Valójában kapocs vagyunk az áldozatok,
valamint a hatósági szervek és a
nemkormányzati szervezetek között, akik támogatást nyújtanak az
emberkereskedelem áldozatainak.
Több téren zajlik a tevékenységünk,
egyrészt hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, azaz tájékoztató kampányokat szervezünk, közösségekbe
megyünk ki, és a veszélyeztetett rétegeknek is próbáljuk elmagyarázni, hogy melyek azok a
csapdahelyzetek, amelyekbe ha belesétálnak, akkor emberkereskedők
áldozataivá válhatnak. Másrészt támaszt nyújtunk az áldozatoknak.
Miután a hatóságok azonosítják
őket, jelzik nekünk, és próbálunk
segíteni abban, hogy túllépjenek a
lelki traumán, amit ez a helyzet
okoz. Nagyon nehéz, hiszen olyan
személyekről van szó, akik hosszú
ideig testi bántalmazásoknak, lelki
megrázkódtatásoknak vannak kitéve, sok esetben önmagukat hibáztatják azért, amiért ebbe a helyzetbe
kerültek, és nehezen fogadják el a
segítséget. Pszichológiai és orvosi
ellátást biztosítunk számukra, és az
áldozat beleegyezésével közösen
kidolgozunk egy, a társadalomba
való visszailleszkedést segítő tervet.
– Kik válnak leggyakrabban az
emberkereskedők áldozataivá?
– Az áldozatok zöme nő, illetve
25 év alatti fiatal, valamint hányatott sorsú, sok esetben egyszülős
családokból származó gyerekek,
akik olyan közegben élnek, ahol
mindennapi a családi agresszió, az
alkohol-, illetve drogfogyasztás.
A statisztika alapján általában
alacsony végzettségűek esnek áldozatul az emberkereskedőknek, a
legtöbb esetben alig nyolcosztályos
végzettséggel rendelkeznek. Valószínű, ez is hozzájárul, hogy nem
képesek felmérni a veszélyeket, és
könnyen elfogadják a kecsegtető
ajánlatokat, sok esetben ismeretlen,
vagy akár ismerősök részéről. Minden alkalommal elmagyarázzuk,
hogy az, hogy egy ismerős személy
részéről érkezik a csodásan hangzó
állásajánlat, nem jelent semmiféle
garanciát. Az áldozatok sok esetben

dozataivá váltak. Sajnos nehéz biztos
megélhetést
jelentő
munkahelyet találni, ezért ha kimondják az ezer eurót, már látják is
elköltve az adott összeget, viszont
nagy felkiáltójel kellene legyen, ha
olyan munkáért ígérnek sok pénzt,
amire az illetőnek nincs is képesítése, illetve feketén, mindenféle hivatalos
szerződés
nélkül
foglalkoztatnák őket. Sajnos sokan
beadják a derekukat, elindulnak a
célország felé, csupán ígéretek alapján, arról álmodozva, hogy amit itthon nem sikerült megvalósítani, az
majd idegenben sikerül. Ezek általában álajánlatok, és a határátlépés
után elveszik tőlük a személyazonossági iratokat, illetve azokat az
eszközöket, telefont, tablettet, amelyekkel kommunikálni lehetne a
hozzátartozókkal, vagy segítséget
lehetne kérni. Ezután általában
megváltozik a célállomás, és a jól
fizetett állás, beígért kényelmes
szálláshely helyett azzal szembesül
a munkavállaló, hogy bezárják egy
lakásba – amely esetenként bordélyházként működik –, és olyan
dolgokra kötelezik, amiből az őt kihasználónak bevétele származik. Itt
kezdődik a kálvária, hiszen minden
emberi jogát elveszíti az illető, a kizsákmányoló kezében van, nem
számít, ki az, hány éves, mivel foglalkozott azelőtt, hanem kizárólag
az, hogy mennyi pénzt hoz.
– A statisztikák alapján évente
hány romániai személy válik áldozattá?
– Tavaly országszerte 756-ot tartottak nyilván, 2015-ben 880-at,
2014-ben 757-öt. A kizsákmányolás
során munkára, koldulásra vagy
szexuális szolgáltatások nyújtására
késztetik áldozataikat az emberkereskedők. Sajnos a tavalyi statisztika
alapján
a
szexuális
kizsákmányolás az első helyen áll,
és Anglia, Németország, Hollandia
voltak a főbb célországok.
Örülünk, hogy tavaly Maros és
Hargita megye, amelyek a hatáskörünkbe tartoznak, a lista végén szerepeltek az áldozatok számát
illetően, tehát úgy tűnik, hogy a
rendszeres tájékoztató akcióinknak
van eredménye. A legtöbb áldozat
Dolj, Galac, Bákó, Argeş megyéből
származik.
Volt például néhány idős, vidéken élő ember, akiket Németországba, mezőgazdasági munkára
toboroztak. Miután megérkeztek a
célállomásra, nem kellett a mező-

hideg földön kellett kéregetniük, a
szálláshelyen embertelen körülmények között tartották fogva, esténként megverték őket, és élelmet
sem kaptak, ha a kereskedő nem
volt elégedett az aznap összegyűjtött pénzzel.
Általában a férfiakat és a gyerekeket munkára fogják vagy koldulásra kényszerítik, a nőket pedig
prostitúcióra. Sok esetben éveket
töltenek rabságban, és ahogy telik
az idő, egyre inkább egy használati
tárggyá válnak a kizsákmányoló kezében, elvesztik az önbizalmukat,
megszűnik körülöttük minden. Nagyon nehéz kiszabadulni, hiszen elveszik a telefonjaikat, amivel
segítséget kérhetnének, folyamatosan őrzik, figyelik őket, viszik és
hozzák a munkavégzés helyszínére,
nincs lehetőségük senkivel felvenni
a kapcsolatot vagy megszökni. Sok
esetben évek múlva, kizárólag a
rendőrség beavatkozásával tudnak
megszabadulni ebből a pokolból.
Általában a hozzátartozók, miután
huzamosabb ideig nem sikerül kapcsolatba lépniük az illetővel, bejelentik az eltűnését, hogy elment
dolgozni külföldre, de nem ad magáról életjelt. Elkezdődik a felderítés, a hatóságok felveszik a
kapcsolatot az adott ország hatósá-

gaival, a rendőrség felkutatja a helyszínt, ahol fogva tartják az áldozatot,
majd hazajuttatják őket. Itthon felveszik velünk a kapcsolatot, és elkezdődik a családba, társadalomba
való visszailleszkedés folyamata.
Viszont ha nem tesznek bűnügyi
feljelentést, nem lehet eljárni az emberkereskedők ellen, hogy megkapják a méltó büntetésüket, és sajnos
egyesek annyira félnek, hogy nem
mernek feljelentést tenni. Voltak áldozatok, akik első lépésben nem kívántak együttműködni sem velünk,
sem pedig a rendőrséggel, de egy
idő elteltével önszántukból kerestek
meg, és segítséget kértek. Jelezték,
hogy nem tudnak visszatérni a normális életvitelbe, nem alszanak
éjjel, rémálmaik vannak.
– Említette, hogy gyerekek is
vannak az áldozatok között. Viszont ahhoz, hogy külföldre vigyenek egy gyereket, szülői
beleegyezés szükséges…
– A gyerekek életkorukból adódóan naivak, nem képesek felmérni
a veszélyhelyzeteket, ezért könnyen
elcsábíthatják őket az emberkereskedők. A gyerekek a szülők elfoglaltsága miatt sokat vannak
egyedül, különféle körökben forognak, ahol esetleg megfordulnak az
emberkereskedők, sok esetben tudják, hogy nehéz sorsú családból
származik az adott gyerek, ezért
könnyebb olyan ajánlattal előrukkolni, amiről tudják, hogy arra vágyik a kiskorú. Előfordul, hogy a
szülő beleegyezését adja, hogy a
gyereket kivigyék az országból,
mert olyan ajánlattal áll elő, tegyük
fel egy rokon, hogy elviszi külföldre kirándulni, amire esetleg a
szülőknek nincsen anyagi lehetőségük. A gyerekeket általában koldulásra vagy munkára kényszerítik.
Egy táblácskát helyeznek a nyakukba, amelyen segítséget kérnek,
vagy megtanítanak nekik pár szót
az adott ország nyelvén, hogy pénzt
kérjenek. Előfordult, hogy ha a kizsákmányoló nem volt megelégedve a szerzett összeggel,
megverték a gyereket, mivel nem
tudta eléggé sajnáltatni magát.
– Mire figyeljenek oda azok,
akik külföldön szeretnének munkát vállalni, hogy ne sétáljanak
bele az emberkereskedők csapdájába?
– Sajnos sokan gondolják azt,
hogy mindez velük nem történhet
meg, és az áldozatok utólag döbbennek rá, hogy voltak jelek, amelyek első látásra jelentéktelennek
tűntek. Egy rossz döntés viszont az
egész életünkre kihat. Ha úgy hozunk döntést, hogy előzőleg alaposan tájékozódunk, sok veszélytől
megvédhetjük magunkat.

5

Azt ajánljuk, hogy az állásajánlatokat a területi munkafelügyelőség
honlapjáról szerezzék meg, hiszen
ott olyan cégek kínálata szerepel,
amelyek engedéllyel rendelkeznek
külföldi, illetve hazai állások közvetítésére. Az újságokban hirdetett
ajánlatok, vagy ha valaki – legyen
az akár egy ismerős –, figyelmünkbe ajánl egy nagyon jól fizető
állást, veszélyeket rejthet. Ha kapunk egy ajánlatot, a saját biztonságunk
érdekében
legalább
ellenőrizzük, hogy az adott cég valóban létezik-e, és hogy engedélyezett-e. A munkaügyi felügyelőségen
van egy jegyzék az engedélyezett
munkaközvetítő cégekről. Ha az
adott cég nem szerepel ezen, az már
egy óriási kérdőjel, és nem ajánlott
komolyan venni az ígéreteiket. Továbbá az Emberkereskedelem Elleni Országos Ügynökség által
üzemeltetett 0800-800-678 zöldvonalon információt lehet kérni a cégekről, amelyek kapcsán kételyek
merülnek fel, illetve azokról a csapdákról, amiket rejthet egy kecsegtető
állásajánlat,
innen
az
emberkereskedelem áldozatai is
kérhetnek segítséget. A hívást
ahhoz a regionális központhoz irányítják, ahol az illető lakhelye van.
Ugyanakkor vissza kell utasítani
azokat az ajánlatokat, amelyek feketemunkát feltételeznek, nem szabad felülni olyan ígéreteknek, hogy
majd a munkaadó mindenről gondoskodik, állja az utazási költségeket, a szállást. Senki sem tesz
semmit úgy, hogy ne várna el valamit cserében. Általában, miután
megérkeznek a célországba, a munkáltató kijelenti, hogy az első fizetésből mindezeket a költségeket
behajtja, és onnan kezdődik a kizsákmányolás. Továbbá, miután
megbizonyosodtunk, hogy az adott
céggel minden rendben van, nem
indulunk el anélkül, hogy munkaszerződést kötöttünk volna. Enélkül
nincs amit keressünk egy idegen országban. És nagyon figyeljünk a
munkaszerződésben a kisbetűs
részre, mivel olyan megfogalmazások is lehetnek benne, mint pl. „más
tevékenységek” a munkaadó kérésére.
Mindemellett, ha már úton vagyunk a célország felé, és utazás
közben veszélyre utaló jeleket észlelünk, például elveszik az iratainkat, akkor az első személytől, aki az
utunkba kerül, azonnal kérjünk segítséget. Ezért tanácsos legalább néhány alapszót elsajátítani az adott
ország nyelvén vagy egy nemzetközileg elismert nyelven, pl. angolul,
illetve jó előzetesen tájékozódni a
konzulátusok pontos címéről.

Illusztráció
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Bogdán Emese
Várunk egy kényes helyen, ahol senki sem
beszél, csak suttog a szűk kis folyosón elhelyezett műanyag székekben előredőlve. Pár
takarékos égő enyhén bevilágítja az arcokat.
Kilencen várnak még előttem, ülve, állva
vagy falnak támaszkodva, komor arccal mélázva a csendben. Már fél nyolc van, kint is
besötétedett, de itt még kilencig fogadnak,
addig csak sorra kerül az a kilenc nő. Aki itt
vár, az mind nő. Fiatal, középkorú és öreg.
Valahogy mintha minden korosztály képviseltetné magát itt és most egyszerre. Feszültség van a levegőben, érzem, mert amióta itt
vagyok, eluralkodott rajtam is egy kimondhatatlan szorongás, rossz előérzet, vagy ki
tudja mi, ami ennyire szorít ott belül, valahol
a gyomrom tájékán. Mindenki suttog, hogy a
baját csak a társa hallja, mert az intim problémáit diszkréten kezeli az ember. A suttogó
társ bizalmas, régi vagy most szerzett lelki
barát, támasz, vagy bárki ismeretlen, aki a
legmegfelelőbb arra, hogy most ezekben a
belépés előtti kételyes pillanatokban ott legyen, ahol lennie kell. Két lány áll az ajtó
előtt, egymást bátorítják, ők következnek.
Egyikük belép, és kint elnémul a suttogás,
mert bentről ha nem is minden, de az intim
dolgok intim része jól kihallatszik két nyelven. A doktornő más vidékről került ide, de
jóindulattal töri a magyart. Érteni mindent
ért, s ha mégis elakadna, fordít az asszisztensnő. A barna lány van bent. – Tessék
kérem, poftiţi – mondja – mi van baj? – a
hangja énekel, és kívülről érzed, hogy mosolyog, biztat. – Tesek levetkez, mi van problema? Csend, a többit már nem hallani, mert

ami „van problema”, azt mindenki nagyon
halkan mondja. Kis idő után ismét éneklő a
hang – Hát itt van kis kandida, ez nem jó, kell
tratament şi pentru soţul. – Dar nu este szóc
– hallatszik a válasz ugyanolyan rossz kiejtéssel. – Atunci tratament pentru prieten, borátja – mondja csilingelő hangon. – Barátja –
magyarázza az asszistensnő is. Ezzel már kint
is van a barna lány recepttel a kezében. Az
ajtó előtt megvárja szőke társát, aki most lép
be, mikor újra elhalkul a beszéd… a barna
lány is figyel, hallgatózik, nem érzi, hogy rátapadnak a szemek. Mert kint már sokan ismerik a candidát, ő még nem, csak így ahogy
hallotta, hogy „kis candida”. Bent újra énekel
a diagnózis – itt megvan kis bobo –, van neki
három hónap, brávo… – újra csend. – În sfărşit a reuşit săraca – mondja az asszisztensnőnek, hogy örömét saját nyelvén is kifejezze.
– Kell jönni control minden hónap dragă,
bine?… A szőke lány már asszony. Olyan kicsike, törékeny, vékonyka, hogy ki se nézni
belőle. Kipirulva veszi a kabátját kint, szeme
könnyes, nagyot sóhajt és megöleli a barnát
– sikerült végre – mondja hangosan mindenkinek, s felderül a szűk kis folyosón levő székeken ülők arca is. Aztán a lányok vidáman
távoznak, mindenkinek minden jót kívánva.
Középkorú nő lép be, arca nem árulkodik, és
bentről sem hallatszik, miért jött. – Biztos
csak a papírokért – magyarázza kint egy hang
–, azért nem beszélnek, és így is van, mert a
nő már megy is, de arca gondterhelt, rátapadnak a várakozó szemek, kabátját ölti és vonul.
Elegánsan megy – viszontlátásra – mondja,
de hangja erőtlen, divatos csizmája kopog a
lépcsőn. – Rosszak a papírok, az eredmény–
mondja magyarázólag ugyanaz a hang, aztán

belép a következő… szemek az ajtón. – Poftiţi, tesek – nagyhasú nő lép be komótosan –
jó nagyocska már –, magyarázza újra a kinti
hang, mintha ez lenne a kötelessége, mintha
csak ezért jött volna ide, hogy mindent kommentáljon. – Már nem lehet sok hátra – és
bent is azt énekli a doktornő, hogy – mai este
un pic şi gata, maximum 2 hét – mondja a
nővér is. – Bobo jol van, ugjes mozog, bravo
– itt van keze, int neked – mutat a képernyőre. – Na ugye, mondtam? – mondja ismét
a nagyokos kinti magyarázó. Alig látni arcát
a félhomályban. Szemben velem egy nagy
hasú, kövér, hatvan körüli, fogatlan nő ül, s
szörnyű látványt nyújt a takarékfényben. Akkora, hogy alig fér a széken. Hol hasa alatt,
hol fölötte fogja össze a kezét, és időnként
úgy fészkelődik, hogy teste együtt mozog a
székkel. Kitaposott, kopott félcipőjében két
zokni egymáson gyűrődik, kidagadva a rüsztön. Lábára néz, csak úgy, aztán bokázik kettőt a levegőben a szék alatt, majd egyik láb a
másikat hátratuszkolva, keresztbe téve megállapodik egy időleges támaszban. – Nagy daganata lehet szegénynek – látom kint a
széken, azért hozta a fiatalkát, aki mellette ül,
hogy legyen támasza, ha kimondják a verdiktumot, hogy irány a kés alá… de ő nem szomorú és nem is fél. Rövid őszes haja nagyon
gyér, belátni alatta egész koponyáját. Arca
kerek és nagy, sűrűn ásít, és nagyra tátja a száját, abba is belátni. Véletlenül sincs egy foga
sem, és mikor becsukódik a csűrkapu, ajkai
egy vonalban egyesülnek, csattogó hangot
hallatva a következő ásításnál, vagy ha a fiatal
lánynak suttog valamit. – Szegény asszony –
nézek rá részvéttel, de ő vidám és sugárzik belőle az erő. Félpercenként kioltja légszomját
egy nagy ásítással, úgy, mintha a kis, áporodott szagú váróterem egész levegőjét magába
akarná terelni, aztán az ajkak záródnak, és

Az OrtoProfil Románia Silicon House
műhely személyre szabott, egyedi kivitelezésű protézis termékcsaládja elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat,
valamint a ProfessionCert Kft. és a
Sérültek.hu Magazin különdíját Budapesten az Országházban megszervezett díjátadó ünnepségen.

Innováció és fejlődés
Dr. Boga Ferenc Vilmos, az OrtoProfil
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az Ortoprofil Románia keretében működő Silicon
House műhely termékei mind a hazai, mind
pedig magyarországi pácienseik számára elérhetőek. Figyelembe véve, hogy a protézisek manufakturális módszerrel, a szilikon
rétegzésével, egyedi mintázással készülnek,
termékeik jótállását technikusaik szakértelme
és többéves tapasztalata adja.
Frunda György, az OrtoProfil elnöke szerint a Magyar Termék Nagydíj, valamint a
ProfessionCert Kft. és a Sérültek.hu Magazin
különdíja bizonyítja, hogy termékeik kifogástalan minőségűek, amelyeket nemcsak itthon,
hanem már külföldön is elismernek. A 2013
óta működő Silicon House műhely az új és
innovatív technikának és a külföldön képzett
ortopéd technikusok szakértelmének köszön-

hetően folyamatosan fejlődik, annak érdekében, hogy pácienseik teljes és minőségi életet
élhessenek.
Itthon és határon túl is
A Silicon House szakemberei, ortopéd
technikusai, Bíró Attila Zsolt és Simonfi

Magyar Termék Nagydíjat nyert
az Ortoprofil különleges protézis
termékcsaládja

A Silicon House a marosvásárhelyi székhelyű OrtoProfil Prod Románia Kft. speciális
ortopédiai műhelye, amely nemcsak Romániában, de Közép-Kelet-Európában is egyedülálló szolgáltatásokat nyújt pácienseinek.
A 2013-tól működő műhely személyre szabott, egyedi kivitelezésű, a legmodernebb
eszközökkel és technikával előállított ujj-,
részleges kéz- és lábprotéziseket, valamint
2017 júliusától egyéni mellprotéziseket is készít.

összeragadnak nagy szusszanása közben, elzárva a kijáratot, mint a metróajtók. Ők következnek, ketten mennek be. – Eu szunt
mötusá – hallatszik ki a magyarázat. – Nem
vele van baj – közvetít a tudós, kinti magyarázó – ő jött a fiatallal. – Hősiesen magyaráz
bent, mert a fiatal egy szót sem tud románul.
– Nu-i nimic, ne înţelegem cumva – hallatszik
a benti dallam. – Itt van bobo, három honap –
néma csend… és érződik bentről a döbbenet,
és már nem énekel a diagnózis. A dallam is
leáll, s a feszültség kint is érződik. – Vai, nu
se poate – cum aşa, bevett sok rossz tábletá,
ez nem jo pentru gjárek. Ez tratament pentru
reumatism, mérgezi bobót. – Nem szabad engedni, kell chiuretaj, muszáj, mert bobo lesz
baj, nem egesseg – magyarázza. – Miért írták
fel a gyógyszert, ha mérgezi a kicsikét?… –
kérdezi a kísérő, s hallatszik, ahogy nagyot
ásít odabent is. – Nem sír Ilonká, még fiatal,
csinál más bobót mikor jól van. – A hangja
csupa részvét, de többet nem tehet. Kint a földet nézik a szemek, mikor ketten kilépnek,
mintha senki se hallott volna semmit. Kisírt fiatal arc bámul a fogasra, sietnek kijutni innen.
A kövér nő föladja a kabátot a fiatalra, aztán
nagy lendülettel ő is fölveszi, és közben mondogat. – Hadd el na, ha muszáj, muszáj… Inkább, minthogy egy életre szerencsétlen
legyen. A fiatal szipog, arcán sápadt fájdalom,
lépte erőtlen, ő támogatja. – Viszontlátásra –
mondja helyette is, és csendben távoznak. Az
áporodott levegő egyre nehezebb, bent sem
énekel már a hang, s kint sem suttog senki. Be
kéne menni, de nem hívnak… nagy űr tátong
a homályban. Halkan elment valaki… s távozott egy élet is. Valamiért mennie kellett, valamiért nem jöhetett közénk. Ismeretlen szálak
akadályozták meg ebben, vagy csak az emberi
figyelmetlenség…? – Viszontlátásra – visszhangzott erőtlenül a folyosó utána.

Csaba minden protézist kézzel, úgynevezett
manufakturális módszerrel állítanak elő, gondoskodván arról, hogy a termékek teljes mértékben
megfeleljenek
a
páciensek
igényeinek. Bíró Attila Zsolt, a Silicon House
ortopéd technikusa így nyilatkozott:
– A Magyar Termék Nagydíj elnyerése is
azt tükrözi, hogy nemcsak hazánkban, hanem
a határon túl is jelenősen megnőtt e szolgáltatás fontossága és szükségszerűsége. Nagy
örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a befektetett munkának megvan a gyümölcse.
Sokat köszönhetünk pácienseinknek, hiszen
erejük és élni akarásuk emberfeletti és példaértékű, így általuk mi is fejlődünk.
Simonfi Csaba megjegyezte, hogy az orr-,
mell-, alsó és felső végtag protézisek mind
egy, erre a célra kifejlesztett, speciális szilikonból készülnek, mely színezhető, könnyen
formálható és alakítható anyag, ami nem irritálja a bőrt.
– Kijelenthetem, hogy a szilikonból gyártott protézisek nemcsak esztétikailag, hanem
funkcionalitásuk szempontjából is kulcsfontosságúak – tette hozzá.
A Magyar Termék Nagydíj pályázatot
2017-ben huszadik alkalommal írták ki és valósították meg. Az előző évekhez hasonlóan
a kiemelkedő sikerrel szerepelt pályázók és
pályázatok számára, teljesítményük további
elismeréséül a Kiírói Tanács, a kiírók különkülön, valamint különböző cégek, főhatóságok és civil szervezetek további értékes
különdíjakat ajánlottak fel.
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Vendégváró és hétköznapi falatok

Ez a főzés! Mindig ezzel a kérdéssel Gombás-paprikás quiche
szembesülnek a háziasszonyok, hiszen mindennapi feladatról van szó, s
az ötletekből gyakran kifogyunk. Hála
istennek adottak az idényzöldségek
és gyümölcsök, s óhatatlanul adják a
megoldást. S persze a családtagok sugallata is jól jön, amikor megkérdik:
mikor főzöl lucskos káposztát és szilvás gombócot? Nos, ezeket alapul
véve, ma két vendégváró fogást és
két ősz eleji kihagyhatatlan kedvencet főzzünk meg. Közösen.

Mezey Sarolta

Vinettapálcikák
Hozzávalók: egy vinetta, 10 dkg sajt, 3
kanál prézli, 1 tojás, só, bors, kevés víz.
A vinettát pálcikákra vágjuk, s tíz percre
vízbe áztatjuk, majd a vizet leöntjük, a vinettát törlőkendővel megszikkasztjuk, és megsózzuk. A sajtot lereszeljük, prézlivel,
borssal összevegyítjük. A tojást felverjük. A
vinettarudakat egyszer tojásba, majd sajtos
prézlibe mártjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe
helyezzük és a sütőben megsütjük. Mártogatóssal sör mellé vagy paradicsommal kínáljuk.

Egyedi kezdeményezés

A francia alaprecepten mindig változtatok,
mindig aszerint, hogy éppen mi van otthon
készleten.
A tészta hozzávalói: 20 dkg liszt, 10 dkg
dermedt vaj vagy margarin, egy kanál ecet,
2-3 kanál víz.
Ezeket jól eldolgozzuk, s legalább egy
órára hűtőbe tesszük.
A töltelék hozzávalói: 30 dkg reszelt sajt –
juh- vagy tehénsajt –, 4 tojás, 4 kanál tejföl,
egy fej hagyma, 50 dkg gomba, két kápiapaprika, egy gogospaprika, petrezselyemzöld,
pár szem cherry paradicsom, só, bors, két
kanál olaj.
A tésztát a hűtőből kivéve mikróban kissé
meglangyosítjuk, hogy könnyen nyújtható legyen, s egy kivajazott, kilisztezett, 28-30 cm
átmérőjű tűzálló edényt kibélelünk vele úgy,
hogy a széleit rányomkodjuk. Megszurkáljuk
és elősütjük.
Közben elkészítjük a tölteléket. A hagymát, paprikát megdinszteljük, majd hozzáadjuk a gombát is, s ezt is megfonnyasztjuk, s
rátesszük a félig megsült tésztára. A tojást
felverjük, hozzáadjuk a reszelt sajtot, a tej-

fölt, a sót, borst és a petrezselyem zöldjét,
addig keverjük, amíg homogén masszát kapunk belőle, amit rátöltünk a párolt zöldségekre.
Legvégén felvágjuk a kis paradicsomokat,
ráhelyezzük a masszára. Ezek lesznek a
quiche díszítőelemei. Az egészet szép aranysárgára sütjük. Melegen is, hidegen is kitűnő
vendégváró.
Lucskos káposzta

Nagyon hétköznapinak tartott, de igazán
fenséges levesétel. Füstölt hússal, oldalassal,
sonkával, a csülök soványabb részével vagy
friss sertéshússal egyaránt finom. Ezekből
tetszés szerinti mennyiséget használunk,
minél húsosabb, annál jobb. Amíg a hús fő,
felvágjuk a káposztát, egy fej fehér hagymát,
4-5 cikk fokhagymát, egy kápiapaprikát.
Amikor a hús félig megfőtt, hozzáadjuk a káposztát és a többi alapanyagot. Kis borssal,
szárított kaporral, csomborral ízesítjük. A
sóval csínján bánjunk, ha füstölt és sós a hús.
Amikor a leves megfőtt, kivesszük a kaprot,
csombort, a füstölt húst feldaraboljuk, és úgy
tesszük vissza a levesbe.
Híg rántással sűrítjük egy picit, amihez
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szép pirospaprikát használunk, hogy a levesünk szép színt kapjon. Ízlés szerint ecettel
savanyítjuk. Jó paniti tejföllel, kaporral tálaljuk.
Szilvás gombóc
Kihagyhatatlan. Nem kell sajnálni a fáradságot, amíg tart a szilvaszezon. Jó, ha besztercei szilvából készítjük, ez a legízesebb.
A család étvágyától függően választjuk a
mennyiségeket. Leglább egy kilogramm
krumplit meghámozunk, felvágunk, sós vízben megfőzünk, és forrón két-három kanál
olajjal, kevés zsírral pürévé törjük. Amikor
ez kihűlt, annyi lisztet dolgozunk bele,
amennyit felvesz. Tojást régebb tettem bele,
most nem. És puhább lett! A tésztát lisztezett
lapítón fél centi vastagságúra nyújtjuk, és
négyzetekre vágjuk. Valamennyi négyzetecskébe egy-egy kimagozott szilva kerül, amit
fahéjas cukorral töltünk meg. (Ez el is maradhat!)

Fotó: Mezey Sarolta

A gombócokat forrásban levő sós vízben
megfőzzük, s amikor a víz felszínére emelkednek, akkor enyhén pirított zsemlemorzsába forgatjuk. Forrón porcukorral és
fahéjjal tálaljuk. Friss szilvakotyóval még
jobb!
Jó sütés-főzést, és jó étvágyat kívánok!

Cukorbetegen is lehet hegyet mászni

A Maros Megyei Cukorbeteg Gyerekek
és Fiatalok Egyesülete (ASCOTID)
egyedi kezdeményezést valósított
meg idén nyáron. A Dia Mount Challenge országos szinten az első olyan
projekt, amellyel be akarták bizonyítani , hogy az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő fiatalok is képesek
hegyet mászni, és ha folyamatosan
ellenőrzik a vércukorszintjüket, akkor
képesek a saját korlátaikat is túllépni.

Menyhárt Borbála
Először májusban a Csukás-hegységben
próbálkozott a csapat a hegymászással, a
szélsőséges körülményekkel, a komoly fizikai megterheléssel. Ekkor mindenki hagyományos vércukorszintmérő készüléket
használt.
A projekt második részére szintén a nyáron, a Fogarasi-havasokban került sor, a
Szombatvölgy – Nagyablak és a 2398 méter
magas Cheia Bandei csúcs térségében. A huszonhárom résztvevőből tizenöt 1-es típusú
cukorbetegségben szenvedő fiatal volt, akik
nem voltak különösebben edzettek és nem is
vettek részt hasonló túrákon. Ez alkalommal

a „hegymászók” a vércukorszintet folyamatosan mérő szenzort használtak. Ennek a készüléknek
a
segítségével
sokkal
nyugodtabban tudtak hegyet mászni, nem
kellett tartaniuk a veszélyesen alacsony vércukorszinttől, ami a kemény fizikai megterhelés legnagyobb kockázata.
A kérdésre, hogy mi volt a célja ennek az
igen merész kezdeményezésnek, Rodica
Molnar, a Maros Megyei Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egyesületének (ASCOTID)
az elnöke kifejtette:
– Be szerettük volna bizonyítani, hogy
semmi különbség nincs egy cukorbeteg és
egy egészséges fiatal között akkor, ha a vércukorszint a megengedett értékek között van.
Fel szeretnénk hívni a hivatalos szervek figyelmét, hogy ha a fiatalok vércukorszintje
nincs a normális határok között, nagy eséllyel
alakulnak ki szövődmények: például veseelégtelenség, vakság, amputálás. A folyamatos
vércukorszintmérő szenzor, a modern technológia segít, hogy elkerüljék vagy időben
kezeljék a súlyosan alacsony vércukorszintet.
Arra is fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy
igen aggasztó a frissen diagnosztizált gyerekek és fiatalok száma, és sajnos a nemkor-

mányzati szervezetek hiába próbálnak segíteni, az államra háruló feladatokat nem tudják
pótolni.
Óriási érvágás az érintett családoknak,
hogy jelenleg a 18. életévüket betöltött fiata-

lok hivatalosan napi egy darab tesztcsíkra jogosultak, holott a vércukorszintet napi 6-8
alkalommal szükséges ellenőrizni. Azért harcolunk, hogy ezt a szabályozást a hatóságok
újraértékeljék – mutatott rá az egyesület elnöke.
Mint mondta, a túrázás sikeres volt, semmi
baj nem történt, és a fiatalok számára nagy
élmény volt. Örültek a támogatók által felajánlott felszerelésnek és főként annak a lehetőségnek, hogy kipróbálhatták a szenzort,
ami folyamatosan méri a vércukorszintet.
Rodica Molnar köszönetet mondott a partnereknek, többek között a marosvásárhelyi
SMURD rohammentő szolgálatnak, a hegyi-

mentő szolgálatnak, dr. Irina Muntean diabetológus szakorvosnak, valamint az önkénteseknek, akik nélkül ezen kezdeményezés
nem valósulhatott volna meg.
A Dia Mount a Cukorbeteg Gyerekek és
Fiatalok Egyesületének az egyik legmerészebb pályázata volt – véli dr. Muntean Irina
diabétesz-szakorvos, aki maga is cukorbeteg.
– Az volt a célunk, hogy megmutassuk
mindenkinek, mekkora segítséget jelent a cukorbetegség kezelésében a szenzor, amely folyamatosan méri a vércukorszintet, ami
biztonságot nyújt bármilyen szélsőséges körülmények között, ugyanis jelzi a vércukorszint alakulását, így sokkal könnyebb
elkerülni a súlyos hipoglikémiás állapotot, és
nagy segítség a pontos mennyiségű inzulin
adagolásában is. A túrázás során semmilyen
rendkívüli esemény nem történt, és a vártnál
sokkal kevesebb volt az alacsony vércukorszint. A közel tízórás megfeszített hegymászás alatt a fiatalok átlagosan 25 alkalommal
mérték meg a vércukorszintjüket. A szenzor
hiányában ez 25 szúrást jelentett volna.
Ennek ellenére az Egészségügyi Minisztérium napi egy darab tesztcsíkot biztosít minden 18 évet betöltött fiatalnak, ami messze
nem elég ahhoz, hogy normális életet éljenek.
Így a tesztcsíkokkal „megspórolt” pénzt később az állam kénytelen lesz a szövődmények kezelésére fordítani – mutatott rá a
szakorvos.
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A zongorától a hidrogénbombáig (1.)

Sokan úgy vélik, hogy a zene és a tudományok felmérhetetlen távol állnak
egymástól; a zenészek önfeledten
muzsikálnak, a tudósok pedig hihetetlen erőfeszítéssel igyekeznek megfejteni és az emberiség számára
használhatóvá tenni a világ titkait. A
zene és a tudomány útja e nézőpont
ellenére mégsem párhuzamos, hanem
számos ponton keresztezi egymást.
Egy kis túlzással azt is állíthatjuk,
hogy a zene a tudomány lelke.

Szilágyi Mihály

Teller Ede élete kitűnő példa arra, hogy a
nagy találmányoknak nem állja útját a zenélés, sőt a muzsika – mivel a teljes emberi
agyat működésbe hozza – pozitív hatással
van a tudományos gondolkodásra.
Kodály Zoltántól megkérdezték egyszer,
hogy mikor kell elkezdeni a gyermek zenei
nevelését. A zenetudós meglepően válaszolt:
először azt mondta, hogy a gyerek születése
előtt kilenc hónnappal, később pedig kiegészítette azzal, hogy a gyermek zenei nevelését már az anya születése előtt kilenc
hónappal kell elkezdeni. Teller Ede a kodályi
elv szempontjából rendkívül szerencsésnek
mondhatta magát, mert az édesanyja jól zongorázott, és négy nyelven beszélt.
Teller Ede édesanyja, Deutsch Ilona Lugosról (Lugoj) származott, és zongoraművész
szeretett volna lenni, de abban az időben egy
polgári családból származó lánynak ez túl bonyolult volt. Így a zongorista karrier helyett
férjhez ment Teller Miksa budapesti ügyvédhez, és abban reménykedett, hogy majd a
gyerekei beteljesítik zongoraművészi álmát.
A Teller családban az Emma nevű lányt
1908. január 15-én Ede követte. És mintha a
titkok világa tréfát szeretett volna űzni a szülőkből, Ede hároméves koráig egy szót sem
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szólt. Apja és édesanyja is egyre inkább arra
gyanakodtak, hogy a kisfiú szellemileg nem
teljesen egészséges. Aztán egyszer csak
csoda történt: a fiúcska hirtelen megszólalt,
és egész mondatokban kezdett beszélni. A
gyerek hosszú hallgatásának talán az lehetett
az oka, hogy a családban két nyelven beszéltek: édesanyja németül, édesapja magyarul
társalgott csemetéivel.
A Teller családban gyakori esti programnak számított a zenélés. Az édesanya zongorázott, az apa pedig hegedült. Zenei
értelemben úgy is fogalmazhatunk, hogy a
család életében állandóan jelen volt a harmónia; a zene törvényszerűségei pedig mindenkit
megtanítottak
arra,
hogy
a
disszonanciákat fel kell oldani…

CSERJE,
BURGONYASzERű TERMéSSEL

NOVI...
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Teller Ede 1958-ban

A kis Ede hatéves korában ámulatba ejtette
környezetét, mert három- és négyjegyű számokat képes volt fejben szorozni és osztani.
Az apa kis büszkesége hamarosan „bosszúságot” okozott, mert rájött, hogy a hegedű
nem játszik olyan ügyesen, mint a zongora,
és mivel gyakran szóvá is tette megfigyelését,
Miksa úr kimaradt a házi együttesből. Zenélés helyett az apa sakkban igyekezett elégtételt nyerni, de nagy „keserűségére” a kisfiú
rövid időn belül könnyedén legyőzte apját.
Az I. világháború végén nehézkessé vált az
élet Budapesten, így az apa a családot Lugosra küldte, mert ott könnyebb volt az élet.
A nagy meglepetés akkor következett be,
amikor a trianoni döntés következtében Romániát Erdélyhez csatolták, és a család nem
találkozhatott az apával. Ez az időszak megalapozta Teller Ede zenei képzését, mert egy
állás nélkül maradt zenetanárt fogadott fel a
család a gyerek tanítására. A zongora hamar
barátságot kötött a gyerek ujjaival, és az édesanya már abban kezdett reménykedni, hogy
fia híres zongorista lesz.
A Budapesten maradt édesapa egy évig
küzdött, míg kapcsolatai révén sikerült magához vinnie feleségét és gyermekeit. A Lugoson töltött évekre Teller Ede úgy
emlékezett vissza, hogy ha nem sikerült
volna onnan eljönniük, valószínű, hogy zongorista lett volna belőle. Arról viszont alig beszél a világ, hogy a zeneakadémiára is
beiratkozott, ahol két évet tanult.
Teller Edét jobban érdekelte a matematika,
mint a muzsikálás, ezért tudatosan a számok
világában mélyült el. Budapesten érettségizett. Édesapja tanácsára vegyészmérnöki
szakra iratkozott a Királyi József Műegyetemre. Az egyre jobban fellángoló antiszemitizmus miatt 1927-től Németországban tanult
kémiát és fizikát, 1930-ban Lipcsében megszerezte doktori címét, majd 1935-ben az
Egyesült Államokba menekült.

Amerikában részt vett az atombombák kifejlesztésében, ugyanakkor az atomreaktorok
biztonságosabb működésének kidolgozásában is nagy szerepe volt. Őt nevezik a hidrogénbomba atyjának.
Bőséges tudományos munkája mellett a
zongora mindig szellemi erőforrása volt. Ha
pihenni vágyott, a zongorához ült, és egy-egy
Mozart-szonátával új erőt nyert. Eme sajátos
pihenési formának azonban nem mindenki
örült, mert gyakran éjszaka ült a hangszer
mellé, amikor nem mindenki volt fogékony a
mozarti zsenialitásra.
Az atomok láthatatlan világában jártas
tudós a zene láthatatlan világának titkait is
fürkészte. Igyekezett szavakkal megfogalmazni, mitől szép a zene. „…hogy a zenében
mi szép, csakis azon múlik, hogy mi mit fogadunk el szépnek. Tudom, ezt nehéz elfogadni, míg élvezettel hallgatjuk a zenét, de azt
gondolom, hogy a zenében az egyszerűség és
komplexitás kontrasztját szeretjük. Ha túl
egyszerű, előbb-utóbb unalmassá válik. Ha túl
komplex, idegenszerűnek érezzük. Amikor
egy szonáta ugyanazt a témát különböző skálákon mutatja be, és azokat éppen csak észrevehető módon fűzi össze, akkor örömet okoz,
hogy a kapcsolatok felfogása érdekében oda
kell figyelnünk. A zene olyan játék, ami az
emberi megismerés folyamatát példázza.”
Nem egy zenében érdekelt muzsikus állítja, hogy a zene az emberi megismerés folyamatát példázza, hanem egy atomfizikus.
Ha elfogadjuk hitelesnek, amit a tudomány
terén állított és bizonyított, miért ne fogadnánk el azt is, amit a zenéről mondott? Ha
Teller Edét kérdezték volna a zene tantárgy
fontosságáról, biztos, hogy nem nevezte
volna alacsonyrendűnek. Aki pedig ezek után
is mellékvágányra tolná a zenét, az olyan
okosnak érzi magát, hogy egy Teller Edét is
felülbírálhat, vagy éppen tudatlanságát igyekszik mindenáron kinyilvánítani?
(Folytatjuk)

...SHARIF
(zíNéSz)

u

ROBUSzTUS

uq

JÁROM

uq

q

AFRIKAI
ÁLLAM

A NÁTRIUM
VEGYJELE

u

q

q
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Jenei Imre a nagyváradi hétköznapokról
és Bóné Tiborról, valamint az ASA aranycsapatáról

Jenei Imre, a román és a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi
kapitánya a bukaresti Steaua együttesének sikeredzője volt, majd a csapattal 1986. május 7-én elhódította a
Bajnokcsapatok Európa-kupáját. A
szakember mindmáig roppant népszerűségnek örvend, különböző hazai
sportcsatornák monstanság is gyakran kérik ki a szakmai véleményét,
főleg a fontosabb labdarúgó-mérkőzések után. A neves szakemberrel
Nagyváradon, egyik kedvenc kávézójának teraszán találkoztunk, és futballistakarrierjéről, edzői sikereiről,
családjáról beszélgettünk.

Czimbalmos Ferenc Attila

– Hogy telnek a hétköznapjai, Jenei úr?
– Reggeliben megveszem a kedvenc újságaim, majd a barátaimmal teázgatunk, és közben megbeszéljük az aktuális politikai és
sporttémákat. Ez általában eltart délig. Kettőkor ebédelek a feleségemmel (Gyulai Ilona
kétszeres olimpiai bronzérmes, világbajnoki
aranyérmes és négyszeres világbajnoki bronzérmes tőrvívó – a szerk.), ez már 40 éve hagyomány a családunkban. Ebéd után
elolvasom az újságokat, utána ledőlök egy kicsit, este pedig tévézünk vagy a barátokhoz
megyünk, illetve hetente kétszer kártyázni
járok egy baráti társaságba. Emellett naponta
8-10 kilométert sétálok a feleségemmel.
Jólesik, hogy a sétálóutcán a mai napig sok
ember felismer, rám köszön, aláírásokat kérnek, fotózkodnak velem.

– Felesége is magas szinten, eredményesen sportolt, mindketten hírnévre tettek
szert. Hogyan sikerült összeegyeztetni a
családi életet a sporttal?
– Mindketten sporttanári oklevéllel rendelkezünk, de én edző voltam, nem tanítottam.
A feleségem a nyolcvanas években edzősödött, és ezzel párhuzamosan tanított is itt, a
sportegyetemen. Amikor én edzőként kezdtem tevékenykedni a Steauánál, egy hazautazásom alkalmával azt mondta, hogy lemond
az edzőségről. Így is tett, és tovább nevelte a
kislányunkat.
– Ön a labdarúgói karrierének legszebb
és legsikeresebb éveit a Steauánál érte el:
játékosként ötszörös bajnok és háromszoros Románia-kupa-győztes volt. Mindig
labdarúgó akart lenni?
– Dehogyis labdarúgó: ügyvéd! És meg
sem fordult a fejemben, hogy a Steauához
menjek. Azonban annak idején nem működött jogi egyetem Aradon, csak Temesváron,
ezért ott akartam tanulni s futballozni. A Steaua elődjénél, a CCA-nál azonban ezt megneszelték, és 1956-ban katonai behívót
küldtek nekem az aradi sorozási központhoz,
hogy Bukarestben rukkoljak be. Így kerültem
az akkori CCA-hoz, ahol 13 évig játszottam,
habár a Dinamo is le akart szerződtetni.
A CCA-nak akkoriban nagyon jó csapata
volt (ott játszott többek között Apolzan, Voinescu, Onisie, Constantin, V. Zavoda, F. Zavoda, Tătaru, Bóné, Cacovean stb.), és a 13
év alatt kiváló szakemberek irányították a
szakmai munkát (például Dobay, Onisie, Gh.
Popescu, Kovács I., Savu), akiktől én is sokat
tanultam.

– Edzői karrierjének a csúcspontját kétségkívül a Bajnokcsapatok Európa-kupájának a megnyerése jelenti a Steauával,
1986-ban. Kiváló csapat kovácsolódott
össze a keze alatt, amelynek egyik legmeghatározóbb labdarúgója a marosvásárhelyi születésű Bölöni László volt. Mit
jelentett az akkori Steaua együttesében
Bölöni?
– Nagyon sokat, hiszen nemcsak kiváló
futballista, hanem intelligens értelmiségi
ember volt, aki sokat használta a fejét a pályán is. Két, jól meghatározott feladattal ellátott játékosom volt abban a csapatban,
Tudorel Stoica és Bölöni, ők egymást segítették, nélkülük nem lett volna az akkori sikersorozat sem. Lacit amúgy a válogatottnál is
nagyon szerették, amikor ott edzősködött, hiszen nagy hangsúlyt fektetett a fiatal tehetségekre. Sajnáltam, hogy nem maradt tovább a
válogatottnál edzőnek, viszont örvendtem
neki, hogy onnan a lisszaboni Sportinghoz
került, ahol elkezdődött a szakvezetői sikersorozata.
– A Steauánál ön edzte még a volt ASA-s
játékost, Fodor Jánost, sőt a CCA-nál
csapattársa volt Cornel Cacovean és a
néhai Bóné Tibor is. Emlékszik-e még
rájuk?
– Hogyne emlékeznék! Sőt nem csak
rájuk, hanem az egykori AS Armata aranycsapatának tagjaira is, hiszen sok jó zsukás
játszott akkoriban a vásárhelyieknél. Kanyaró
Attilával tartom a kapcsolatot, még szoktunk
találkozni. De, hogy válaszoljak a kérdésére:
az egykori CCA, akárcsak az 1986-os Steaua
már a gyors, rövid passzos játékot részesítette

Bajnokok Ligája:
A Barcelona könnyedén elintézte a Juventust
tak, így összességében simán verték a második félidőben enerváltan
és rosszul futballozó olasz bajnokot.
Messi két góllal zárt, illetve pályafutása során először betalált Gianluigi Buffon kapujába.
A másik nagy érdeklődéssel várt
keddi mérkőzésen az AS Roma gól

nélküli döntetlent játszott a vendég
Atlético Madrid ellen.
A játéknap többi meccsén az esélyes együttesek könnyedén hozták a
kötelezőt: a Chelsea 6-0-ra, a Manchester United és a Bayern München
egyaránt 3-0-ra, a Paris Saint-Germain pedig – többek között Neymar
és Mbappe góljaival – 5-0-ra győzött.

Eredményjelző

Lionel Messi két gólt lőtt Gianluigi Buffonnak,
és Rakitic találatában is vastagon benne volt

Az FC Barcelona hazai pályán
könnyedén, 3-0-ra legyőzte a legutóbb döntős Juventust a labdarúgó
Bajnokok Ligája csoportkörének
első, keddi játéknapján.
A D jelű négyes két favoritjának
rangadóján az első félidőben békés
mederben folyt a játék. A Barcelona
birtokolta többet a labdát, ám valamivel az olaszok tűntek veszélyesebbnek, mégis Lionel Messi hajrában
szerzett góljával a katalánok vonulhattak előnnyel a szünetre.
A fordulás után az első helyzet a
vendégeké volt, ezt követően azonban Messiék átvették az irányítást,
két labdaszerzés után is gólt rúg-

Bajnokok Ligája, csoportkör, első forduló:
* A csoport:
Benfica (portugál) – CSZKA Moszkva (orosz) 1-2 (0-0)
gól: Seferovic (50.), illetve Vitinho (63., 11-esből), Zsamaletdinov (71.)
Manchester United (angol) – FC Basel (svájci) 3-0 (1-0)
gól: Fellaini (35.), Lukaku (53.), Rashford (84.)
* B csoport:
Bayern München (német) – RSC Anderlecht (belga) 3-0 (1-0)
gól: Lewandowski (12., 11-esből), Alcantara (65.), Kimmich (90.)
piros lap: Kums (11., Anderlecht)
Celtic Glasgow (skót) – Paris Saint-Germain (francia) 0-5 (0-3)
gól: Neymar (19.), Mbappe (34.), Cavani (40., 85., az első büntetőből), Lustig
(83., öngól)
* C csoport:
Chelsea (angol) – Qarabag (azeri) 6-0 (2-0)
gól: Pedro (5.), Zappacosta (30.), Azpilicueta (55.), Bakayoko (71.), Batshuayi
(76.), Medvegyev (82., öngól)
AS Roma (olasz) – Atlético Madrid (spanyol) 0-0
* D csoport:
FC Barcelona (spanyol) – Juventus (olasz) 3-0 (1-0)
gól: Messi (45., 69.), Rakitic (56.)
Olimpiakosz (görög) – Sporting Lisszabon (portugál) 2-3 (0-3)
gól: Pardo (89., 93.), illetve Doumbia (5.), Martins (13.), Fernandes (43.)

Ma este az Európa-ligában

Ma elkezdődik a labdarúgó-Európa-liga csoportköre is, egyetlen román csapat részvételével (a magyar klubok
a selejtező során elvéreztek): a Bukaresti FCSB a cseh Viktoria Plzent fogadja, amellyel a BL-selejtezőben is
összekerült. Az első számú európai kupasorozatban rendezett párharcban a románok kerekedtek felül, de végül
mindkét alakulat az Európa-ligában kötött ki. A ma esti műsor:
20 órától:
* A csoport: Villarreal (spanyol) – Lokomotiv Asztana (kazah), Slavia Prága (cseh) – Maccabi Tel Aviv (izraeli)
* B csoport: Dinamo Kijev (ukrán) – Skenderbeu (albán), BSC Young Boys (svájci) – Partizan Belgrád (szerb)
* C csoport: Hoffenheim (német) – Braga (portugál), Basaksehir Isztambul (török) – Ludogorec (bolgár)
* D csoport: Austria Bécs (osztrák) – AC Milan (olasz), Rijeka (horvát) – AEK Athén (görög)
* E csoport: Atalanta (olasz) – Everton (angol), Apollon Limasszol (ciprusi) – Lyon (francia)
* F csoport: Zlín (cseh) – Sheriff Tiraspol (moldáv), FC Koppenhága (dán) – Lokomotiv Moszkva (orosz)
22.05 órától:
* G csoport: Hapoel Be’er Sheva (izraeli) – Lugano (svájci), Bukaresti FCSB (román) – Viktoria Plzen (cseh)
* H csoport: Crvena Zvezda (szerb) – BATE Boriszov (fehérorosz), Arsenal (angol) – 1. FC Köln (német)
* I csoport: Olympique Marseille (francia) – Konyaspor (török), Guimaraes (portugál) – Salzburg (osztrák)
* J csoport: Zorja Luganszk (ukrán) – Östersunds (svéd), Hertha BSC (német) – Athletic Bilbao (spanyol)
* K csoport: Zulte-Waregem (belga) – Nice (francia), Vitesse (holland) – Lazio (olasz)
* L csoport: Vardar Skopje (macedón) – Zenit Szentpétervár (orosz), Real Sociedad (spanyol) – Rosenborg (norvég)
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A Steauát BEK-győzelemre vezető szakembernek jólesik,
hogy ma is sokan megismerik az utcán, aláírást kérnek
és fotózkodnak vele

előnyben. Én azonban olykor-olykor egy-két
hosszú keresztlabdát is adtam társaimnak.
Egy találkozón aztán Bóné rám förmedt, ma
is emlékszem: „ne technikázz, röviden paszszolj!”. Bóné szerette ezt a játékstílust, hiszen
később azt a rövid, gyors passzos játékot
megpróbálta megtanítani játékosainak az AS
Armatánál is.

Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények

* 5. liga, Északi csoport, 2. forduló: Marosfelfalu – Mezőkirályfalva 5-1, Nyárádremete – Abafája 6-0, Szászrégeni Testvériség –
Lövér 4-0, Bátos – Köhér 11-1, Magyaró – Görgénysóakna 4-0. Alsóidecs állt. Az élcsoport: 1. Nyárádremete 6 pont, 2. Bátos 3, 3.
Magyaró 3.
* 5. liga, Közép csoport, 2. forduló: Harasztkerék – Tuzson 9-0,
Mezőrücs – Segesvár 2-3, Kerelőszentpál – Galambod 1-2, Cikmántor – Balavásár 2-1, Kerelő – Gernyeszeg 4-2. Csittszentiván
állt. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 6 pont, 2. Galambod 4, 3. Gernyeszeg 3.
* 5. liga, Déli csoport, 1. forduló: Mezőceked – Marosugra 1-3,
Mezőtóhát – Mezőzáh 1-1, Marosludas II – Radnót II 3-0, Maroskece – Vámosgálfalva 4-2, Magyarsáros – Küküllődombó 4-1. Az
élcsoport: 1. Magyarsáros 3 pont, 2. Marosludas II 3, 3. Maroskece
3.
* 6. liga, I. forduló: Somosd – Uzdiszentpéter 5-3, Jedd – Mezőpanit 9-1, Nyárádgálfalva – Kibéd 4-1, Csíkfalva – Mikefalva 3-1,
Koronka – Egrestő 5-2, Küküllőszéplak – Székelybere 0-3. Az élcsoport: 1. Jedd 3 pont, 2. Koronka 3, 3. Nyárádgálfalva 3.

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 4. forduló: Manchester City – Liverpool
5-0, Arsenal – Bournemouth 3-0, Brighton & Hove Albion – West
Bromwich 3-1, Everton – Tottenham 0-3, Leicester – Chelsea 1-2,
Southampton – Watford 0-2, Stoke – Manchester United 2-2, Burnley – Crystal Palace 1-0, Swansea – Newcastle United 0-1, West
Ham United – Huddersfield 2-0. Az élcsoport: 1. Manchester United
10 pont, 2. Manchester City 10, 3. Chelsea 9.
* Spanyol bajnokság, 3. forduló: Leganés – Getafe 1-2, Real
Madrid – Levante 1-1, Valencia – Atlético Madrid 0-0, Sevilla –
Eibar 3-0, Barcelona – Espanyol 5-0, Deportivo La Coruna – Real
Sociedad 2-4, Athletic Bilbao – Girona 2-0, Celta Vigo – Alavés 10, Villarreal – Betis 3-1, Málaga – Las Palmas 1-3. Az élcsoport: 1.
Barcelona 9 pont, 2. Real Sociedad 9, 3. Sevilla 7.
* Olasz Serie A, 3. forduló: Juventus – Chievo 3-0, Sampdoria –
AS Roma (elhalasztva), Inter – SPAL 2-0, Atalanta – Sassuolo 2-1,
Cagliari – Crotone 1-0, Hellas Verona – Fiorentina 0-5, Udinese –
Genoa 1-0, Lazio – AC Milan 4-1, Benevento – Torino 0-1, Bologna
– Napoli 0-3. Az élcsoport: 1. Juventus 9 pont, 2. Napoli 9, 3. Inter
9.
* Német Bundesliga, 3. forduló: Hamburger SV – RB Leipzig 02, Freiburg – Borussia Dortmund 0-0, Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 0-1, Augsburg – 1. FC Köln 3-0, Mainz – Bayer
Leverkusen 3-1, Wolfsburg – Hannover 96 1-1, Hoffenheim –
Bayern München 2-0, Hertha BSC – Werder Bremen 1-1, Schalke
04 – VfB Stuttgart 3-1. Az élcsoport 1. Borussia Dortmund 7 pont,
2. Hoffenheim 7, 3. Hannover 96 7.
* Francia bajnokság, 5. forduló: Lille – Bordeaux 0-0, Metz –
Paris St. Germain 1-5, Nice – AS Monaco 4-0, Troyes – Toulouse
0-0, Montpellier HSC – Nantes 0-1, Strasbourg – Amiens SC 0-1,
Caen – Dijon 2-1, St. Etienne – Angers 1-1, Lyon – Guingamp 2-1,
Olympique Marseille – Stade Rennes 1-3. Az élcsoport: 1. Paris St.
Germain 15 pont, 2. AS Monaco 12, 3. Lyon 11.
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FONTOS TELEFONSzÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

ELHALÁLOZÁS

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. Tel. 0740076-300. (3603-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)
ELADÓ sürgősen 11 ár beltelek
Marossárpatakon. Tel. 0740-653-491.
(3608)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM vállalkozásom fontos
iratait:
cégkivonat
(Certificat
de
constatator)
Tar
Eunika
egyéni
vállalkozása, CUNR 7173/02.05.2009.
Semmisnek nyilvánítom. (mp.)

MINDENFÉLE

Szomorú szívvel, Isten akaratában

megnyugodva

tudatjuk,

hogy a szeretett édesanya, nagy-

mama, anyós, testvér, anyatárs,

rokon, ismerős, jó szomszéd, a

nyárádandrásfalvi születésű
TOTH EMMA
szül. Zolnai

volt marosvásárhelyi lakos,
a Bőrgyár volt dolgozója

76 éves korában rövid szenvedés

után Németországban visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése

2017. szeptember 15-én 13 órától

lesz a marosvásárhelyi református temetőben, adventista szer-

tartás szerint.

A gyászoló család. (3680-I)

Ezer évben egyszer születik

olyan keresztanya, amilyen az

enyém volt 56 éven át. A pótolha-

tatlan

feleség,

keresztanya,

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

mama, rendkívül jó barát,

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3622)

angyalokkal az égbe távozott. Te-

BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna
készítése,
famunkálatok,
tetőkészítés.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (sz.)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok használt hűtőket, fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011. (3415)
KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(3728)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk szeptember 14-én
KEREKES SÁNDORRA, aki
már 12 éve itt hagyott
bennünket. Mindig szeretettel
gondolunk
rá.
Felesége,
gyermekei családjukkal együtt.
Nyugodjál békében! (3665-I)

Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád,
nem maradt más hátra. Ott
pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja
senki.
Szomorú szívvel emlékezünk
a
drága
nagymamánkra,
KERTÉSZ
ZSUZSANNÁRA
szül. Gyepnár halálának 5.
évfordulóján. Unokái: NóraNoémi
és
Csaba-Zoltán.
(3723)

FILIMON JÚLIA
(Jucika)

a Sportpoliklinika volt nővére

szeptember 11-én délután 5 óra

45 perckor, 91 éves korában az

metése szeptember 14-én délben

1 órakor lesz a református temetőben, református szertartás sze-

rint. Nyugodj békében! Emléked
örökké élni fog.

Szeretteid. (3722-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én

szerettelek. Ne sírjatok, én már

nem szenvedek, a fájdalom az,

hogy nem lehetek veletek. Bú-

csúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága férj, édesapa, após,

nagytata, dédnagytata, rokon,

apatárs és jó szomszéd,
JAKÓ KÁROLY

életének 81. évében eltávozott az

élők sorából. Temetése csütörtö-

kön, szeptember 14-én 14 órától

lesz a galambodi családi háztól.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (3727-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki

és

mély

osztozunk

fájdalmában

együttérzéssel

Ghirbe

Anikó

ÉDESAPJA

elhunyta alkalmából. Sógora,

Milu, sógornője, Kati és anyósa,
Éva. (3731-I)

„Az én életem hamarabb véget
ért, mint szerettem volna, ti
tudjátok, hogy én nem tehetek
róla. Ne sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom a tiétek,
hogy én nem lehetek veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 14-én DRĂGULESCU
LÁSZLÓRA halálának negyedik
évfordulóján.
Bánatos édesanyja, testvérei:
Babi, Levente és családjuk.
(3688)
NYIRÓ JÁNOS
1986-2009
Az élet nagy megpróbáltatás.
Az ember küzd, tervez.
Aztán jön egy pillanat,
S minden csak álom marad!
Mint fénylő napsugár,
Beragyogtad életünk egét,
S mint villám, úgy mentél el
egy szomorú estén.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága gyermekünkre, aki már 8 éve nincs
közöttünk. Emléke legyen áldott! Akik ismerték és szerették,
áldozzanak egy percet az emlékére.
Szerettei. (6371-I)

Hiányod
fájdalom,
elviselni
nehéz, örökké tart szívünkben az
emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember
14-én
CZIKA
ANNÁRA (Nusi) halálának 4.
évfordulóján.
Szerető fiai: István és Attila,
menyei: Babi és Otti. (3710-I)

Lágy őszi tájból és sok kedves
nőből
próbállak összeállítani téged;
de nem futja, már látom…
Emléked az idő sűrűn szőtt
kendőjén keresztül hordom, és
érzem, hogy itt bujkálsz, csak
rejtőzöl, mint titok a szó mögött,
és gyakran kapkodok utánad,
hogy álmaimból valóssá legyél…
hogy hangosan nevessünk,
legyintésed
feledtesse
a
hétköznapok gondjait.
Örök az arcod, nem száll el
szavad, minden mosolyod a
lelkünkben marad. El nem múló szeretettel emlékezünk BÁLINT
ETELKÁRA, a legjobb Édesanyára, feleségre. Nyugodjál békében,
imádott Édesanyánk! (-I)
Szomorú
szívvel
tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy
KERESTELY FERENC
75 éves korában nagyon
hosszú
szenvedés
után
elhunyt. Szeretett halottunkat
szeptember 14-én, csütörtökön
13 órakor helyezzük örök
nyugalomra
a
kisillyei
temetőben,
református
szertartás szerint. Nyugalma
legyen csendes!
Bánatosan búcsúzunk: szeretett felesége, Gizi, fia, Csabi és
barátnője, Marika, leánya, Emi, veje, Radu, két unokája: Dalma,
István és felesége, Krisztina, dédunokája, Sofia Maria. (3733-I)
Az Európa Gimnázium 3.D
osztálya, szülői közössége és
Balizs
Enikő
pedagógus
együttérzésüket fejezik ki a
László
családnak
mély
gyászukban. (sz.-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a drága
jó barátnőtől és szomszéd.asszonytól, KÁRP EDITTŐL.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Rodi, Feri, Szoly és
családjuk. (3745-I)
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Tömegverekedés
román és magyar futballszurkolók között
CFR 1907 nagy riválisának számító
kolozsvári Universitatea szurkolóihoz tartozó futballhuligánok zavarták meg, akik behatoltak a zártkörű
rendezvénynek otthont adó sporttelepre, és CFR-ellenes, valamint magyarellenes jelszavakat skandáltak.
A szervezők először kitessékelték
őket, de nemsokára botokkal és láncokkal felfegyverkezve tértek viszsza. A kirobbant tömegverekedés a
támadók elkergetésével végződött.
A telefonon riasztott csendőrség
már csak a verekedés utáni állapotokat láthatta.
A CFR szurkolói csoportjának a
tagja elmondta: feljelentést tesznek
az Universitatea ultrái ellen a rendőrségen. Hozzátette, nem azt fájlalják, hogy néhányuknak beverték a
fejét, hanem azt, hogy a véres csatajelenetek a feleségek és gyermekek szeme láttára történtek. Azt
is hozzátette: ilyen iszonyatos etnikai gyűlölettel még soha nem szembesült.
A Kolozs megyei rendőrkapitányság szerdán a honlapján közölte, hogy ugyan feljelentést még
senki nem tett, hivatalból vizsgálatot indított a szombati incidens kap-

csán, és arra kérte a szemtanúkat és
mindazokat, akik segíthetnek a
résztvevők azonosításában, hogy jelentkezzenek. A rendőrség azt is közölte, hogy három olyan személyt,
akiket a támadásban való részvétellel gyanúsítanak, később előállítottak, és a helyszínen megállapítottak
alapján készített jegyzőkönyveket
átadták az ügyészségnek.
A kolozsvári NCN televíziónak
nyilatkozva az Universitatea menedzsere, Ioan Ovidiu Sabău elítélte
a csapata szurkolóinak magatartását. „Nem tudok egyetérteni ezzel a
viselkedéssel. A hatóságoknak tenniük kell a dolgukat, azért fizetjük
őket” – nyilatkozta a volt válogatott
labdarúgó.
Az Universitetea szurkolói csoportjának az egyik név nélkül nyilatkozó képviselője a Ziar decluj.ro
portálnak elmondta: nem a kolozsvári CFR szurkolóival volt nézeteltérésük, hanem a Ferencváros és a
Videoton szurkolóival, akikkel
1998 óta nyílt konfliktusban állnak,
és azóta minden alkalmat kihasználnak arra, hogy megbosszulják a
csaknem két évtizede Budapesten
elszenvedett sérelmeket. (MTI)

hány napja elhangzott beszédére reagált a Háárec című izraeli újság
honlapja szerint, miután Golán azt
a nézetet hangoztatta, hogy a szakadár Kurdisztáni Munkáspárt (PKK)
nem terrorszervezet.
A Dél-Amerikában tartózkodó
izraeli kormányfő Golánnal ellentéA kormányfő a volt helyettes ve- tes álláspontot foglalt el. Kiemelte,
zérkari főnök, Jaír Golán tábornok hogy Izrael szemben áll a PKK-val,
egy washingtoni konferencián né- és igenis terrorszervezetnek tekinti

– „szemben Törökországgal, amely
támogatja a Hamász terrorszervezetet”– utalt a Gázai övezetet uraló
iszlamista Hamász szervezetnek
adott török segítségre.
„Izrael ellenez minden terrortevékenységet, bármi is legyen az, de
támogatja a kurd nép jogos küzdelmét saját államának megteremtésére”
–
áll
Netanjahu
közleményében. (MTI)

Egy, a hét végén Kolozsváron
történt, román és magyar futballszurkolók közötti tömegverekedésről jelentek meg
cikkek kedd este kolozsvári
hírportálokon.

A Maszol.ro és a Ziardecluj.ro
portál beszámolója szerint a kolozsvári Universitatea futballklubhoz
tartozó futballhuligánok botokkal és
láncokkal támadtak szombaton a rivális Kolozsvári CFR 1907 futballklub magyar szurkolói csoportja
által rendezett amatőr futballkupa
résztvevőire.
A KVSC 1907 nevű magyar
szurkolói csoport a kolozsvári Fellegvár dombon egy bérelt sportpályán
nyolcadik
alkalommal
szervezte meg azt az amatőr futballkupát, amelyre erdélyi, magyarországi és felvidéki magyar amatőr
csapatokat hívnak meg. Amint az
egyik, neve elhallgatását kérő szurkoló a Maszol.ro-nak elmondta: a
focikupa inkább családi piknikhez
hasonlít: a csapattagok családostul
vesznek részt rajta, és a mérkőzések
között sörözéssel, flekkensütéssel
töltik az időt.
A sporteseményt a kolozsvári

Netanjahu:
Izrael támogatja a független kurd államiságot

Izrael támogatja a független
kurd állam megszületését, de
ellenzi a kurdok földalatti ellenálló mozgalmának tevékenységét – hangsúlyozta
Benjámin Netanjahu miniszterelnök Jeruzsálemben kiadott közleményében.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-520-408. (19288-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. (19353-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19281-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60258)
AUTÓMOSODÁBA AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk nappali és éjjeli műszakra is. Tel. 0732-539-275.
(19300-I)

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek osztálya/javak értékesítése

Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám
Tel: 0265/250-982, 194-es mellék
Fax: 0265/261-093
E-mail: Ramona.Munteanu.MS@anaf.ro

Eladási közlemény
A 2007. évi 14-es kormányhatározat 9. cikkelye értelmében, amely az állam magántulajdonába került javak
eladásának módozatait és feltételeit szabályozza, a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám, 5-ös iroda, földszint) 2017. szeptember 26-án 11.30 órai kezdettel
nyilvános árverésen (második árverés) értékesíti az alábbi ingóságot:
– Volkswagen Transporter személygépkocsi
Azonosító adatok:
– Volkswagen Transporter személygépkocsi, alvázszáma WV2ZZZ70ZRH113442, 1896 köbcentis, 1994-es
gyártású, dízel, zöld színű. Kikiáltási ár: 4.350 lej. Az árverési lépték az ingóság árának 5%-a. A vásárlásban
érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig (szeptember 25.) az intézmény iktatójában sínes dossziéban nyújtsák be a következő iratokat: részvételi kérvény, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi garancia kifizetését igazoló irat (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO42TREZ4765005XXX000201, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását
(esetenként), a román állampolgárságú román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolatát, a külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű hitelesített fordítását, a román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, a külföldi magánszemélyek az útlevél vagy
személyi igazolvány másolatát, az adóhivatal igazolását, hogy az ajánlattevőnek nincsenek tartozásai. Bármely irat hiánya az árverésről való kizáráshoz vezet. Az árverésre a fentebb közölt helyen és időpontban
kerül sor.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám, javak értékesítése részleg, 5-ös iroda – vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 194-es mellék.
Dénes Irén, a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője
Ramona Munteanu, értékesítési részleg
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés.
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon.

Kirándulás
a Prislop-kolostorhoz
szeptember 25–26-án

A Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesülete
(CARP) kirándulást szervez szeptember 25-én és
26-án a felsőszilvási Prislop-kolostorhoz (Arsenie
Boca sírjához), a vajdahunyadi kastélyhoz, Déva
várához és a gyulafehérvári várhoz.
Indulás reggel 8 órakor az egyesület Marosvásárhely, Bolyai utca
36. szám alatti székhelye elől. Részvételi díj, amit iratkozáskor ki kell
fizetni, 140 lej tagonként, ami magába foglalja a szállítást busszal,
szállást háromcsillagos szállóban (vacsora, reggeli, ebéd), a belépőt a
vajdahunyadi kastélyba. Fontos: a kiránduláson résztvevőknél legyen
személyazonossági igazolvány és a legutóbbi nyugdíjszelvény. Bővebb felvilágosítás a 0365/430-813 és a 0265/262-651-es telefonszámon, 7–13 óra között.
A vezetőség

