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Az önző gyümölcs pártfogója

Gyönyörű lesz az idei termés

Közvitára bocsátják az új nyugdíjtörvény-tervezetet

A hamarosan közvitára bocsátandó új
nyugdíjtörvény értelmében 2021-től
„legalább a kétszeresére nő” minden
nyugdíj 2016-hoz viszonyítva – nyilatkozta Liviu Dragnea.

____________4.
Húrok harmóniája

Ma este 7 órától a gitármuzsika keleteurópai fővárosává változik Marosvásárhely. Ekkor kezdődik ugyanis a
tizenharmadik alkalommal megszervezett Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál, a kulturális életéről,
színházi-zenei-filmes-irodalmi-képzőművészeti pezsgéséről amúgy is nevezetes város egyik legfiatalabb, de
kétségkívül egyik legrangosabb szemléje.

Burus György szőlőséről nehéz nem idilli képet festeni, bár a
hetvenes évei elején járó bonyhai férfi a lelkemre kötötte,
hogy ne szépítsem a látogatásunkkor tapasztaltakat. Erre
nincs is szükség, a szőlőtőkék katonás sorai előtt ugyanis valóban csodaszép rózsabokrok őrködnek, a szőlős melletti kis
faház – György szavaival „kulipintyó” – ajtaja fölött ott díszeleg a faragott csodaszarvas, és a betérő figyelmét sem az
odabent száradó gyógynövények, sem a falon olvasható Erdélyi áldás nem kerülheti el.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

– Mindig szerettem a szőlőt, termesztésével 40 éve foglalkozom. Az
otthoni gazdaságban 400 tőkém van, ezt a hatszázat azonban három éve,
a nyugdíjazásom után telepítettem – kezdte történetét vendéglátónk, aki
korábban jegyzőként dolgozott, évtizedeket húzott le egy irodában. Ezért
is jelent számára igazi feltöltődést a természetközeli munka.
– A szőlőtőkéket Balázsfalváról és Zsidvéről vásároltam. Olaszrizlinget, szürkebarátot, muskotályt és újabban feketeleánykát termesztek. A
szőlő kényes és önző növény, megköveteli, hogy csak vele foglalkozzon
a gazda. Áprilistól őszig akad is bőven tennivaló – magyarázta Burus
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Dévai Boglárka
Eb-aranyérmet
szerzett tornában

Dévai Boglárka magyar tornász aranyérmet nyert a glasgow-i Európa-bajnokságon ugrásban. Ezzel húsz év
után nyer ismét magyar női tornász
Eb-aranyat; ő lett a magyar tornasport
harmadik női Eb-győztese Ónodi Henrietta (1989) és Varga Adrienn (1998)
után.

____________8.

Mindent egy lapra!

Mózes Edith

„Borzalmas” leleplező információt küldött szét tegnapi közleményében az egyik ellenzéki párt marosvásárhelyi képviselője.
Nem feltűnő egyébként a dolog, mert a politikus szinte napi rendszerességgel, menetrendszerűen szórja a közösségi oldalán és a
mass médiában is magyarellenes írásait.
A tegnapi „borzasztó” leleplezés az volt, hogy – szerinte – a
külügyminiszter „hivatalosan elismerte”, Magyarország támogatja a romániai „etnikai alapú” területi autonómiát. A külügyminisztérium meg „nem akar feszültséget kelteni”, magyarán,
cinkosságot vállal a hallatlan ügyben.
A közlemények e nem tudom hányadika nem mond semmi újat:
a képviselő régi vesszőparipáját lovagolja meg a parlamenti vakáció unalmas napjaiban. Elítéli mind a magyar, mind a román
kormányt és hatóságokat, előbbieket, mert támogatják az úgymond etnikai alapú autonómiát, illetve az erdélyi magyarság jogköveteléseit, utóbbiakat, mert „válasz nélkül hagyják, elnézik”
ezeket az égbekiáltó törvénytelenségeket.
A vétkek felsorolásából nem hiányzik – hogy is hiányozhatnék!
– a magyar miniszterelnök tusnádfürdői beszéde, sem pedig a
centenáriummal kapcsolatos szavai. Olaj volt a tűzre az a kijelentés, miszerint Románia a nagy egyesülés óta eltelt száz éve
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 9 perckor,
lenyugszik
20 óra 45 perckor.
Az év 219. napja,
hátravan 146 nap.

IDŐJÁRÁS

Kerékpáron Fótig

Ma IBOLYA,
holnap LÁSZLÓ napja.
IBOLYA: a virágnévből keletkezett régi magyar női keresztnév.
LÁSZLÓ: szláv eredetű, elemeinek jelentése: hatalom +
dicsőség.

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 170C
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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

Kezdődik a gitárfesztivál

Ma este 7 órakor a Rosenberg trió koncertjével megkezdődik a 13. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál. A
koncertre a marosvásárhelyi várban, eső esetén a Kultúrpalota nagytermében kerül sor. Az augusztus 12-éig tartó,
rangos zenei szemle programja az 5. oldalon olvasható.

Jogi tanácsadás

Augusztus 8-án, szerdán délután 4 órától jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Előadás a Máltai Szeretetszolgálatnál

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat előadás-sorozatot indított egy olyan témakörben, amely mind a fiatalok,
mind az idősebb korosztály számára üzenetet hordoz. A
soron következő második előadás a felnőtteket célozza, és
a magányosság helyes megélésének témakörét járja körül.
Az előadásra augusztus 9-én, csütörtökön délelőtt 10 órai
kezdettel kerül sor a Máltai Szeretetszolgálat Berek utca
1. szám alatti székhelyén.

Koncert Szászrégenben

Újabb orgonakoncertnek ad otthont a szászrégeni evangélikus templom augusztus 8-án, szerdán 18 órakor. Ezúttal az érdeklődők Vlad Năstase orgonaművész játékát
hallgathatják.

Nyáresti orgonahangversenyek

Augusztus 9-én, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi,
Bolyai téri unitárius templomban folytatódik a Nyáresti orgonahangversenyek koncertsorozat. Molnár Tünde Szeidl
Ferenc orgonáján Sweelink-, Bach-, Franck-, Liszt-alkotásokat játszik. 12-én, vasárnap szintén 19 órakor a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban
lesz orgonahangverseny. Mooser Ludwig orgonáján a művésznő Bach, Franck, László Árpád, Liszt műveiből ad elő.

Székelycsókai falunap

Augusztus 12-én, vasárnap falunapot tartanak az Ákosfalvához tartozó Székelycsókán. Az ünnep keretében 13 órakor lesz az istentisztelet.

Kirándul a Nagyinet

A Maros megyei könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet program résztvevői augusztus 9–11. között
a bigéri vízeséshez kirándulnak. A programban fürdés is
szerepel az Ocnele Mari-i feneketlen sós tóban, a Kazánszorosban pedig csónakázni fognak a résztvevők. A kirándulásra még lehet jelentkezni. Feliratkozni Illyés Claudiánál
lehet a 0748-741-507-es telefonszámon.

Nemzetközi elefántnapozoo

Augusztus 12-én, vasárnap 13 órakor a nemzetközi elefántnapozoo nevű foglalkozásra várják a marosvásárhelyi
állatkert látogatóit. Találkozó az elefántkifutónál.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Sagyebó István

A községi napokat követően, hétfőn reggel kis lelkes csapat pattant kerékpárra Balavásáron, hogy a magyarországi
Fótig karikázzon. A csapatban öt balavásári fiatalt vezet
Miklós Gyula mérnök, míg a fótiakat Acél Sándor irányítja. A két település testvérkapcsolatának egyik meghatározó mozaikdarabja a kerékpártúra, amit első
alkalommal 2000-ben, aztán 2007-ben szerveztek meg,
2013 óta pedig évente sor kerül rá. Sagyebó István polgármestertől megtudtuk: idén is a magyarságismeret gyarapítása
a célja a kerékpározásnak, a résztvevők számos kulturális
átnivalót megtekintenek a „nézelődős túra” során.

A csapat augusztus 15-én érkezik Fótra, ott csatlakozik
hozzájuk egy másik, szintén a két települést képviselő csoport, majd a Dunán kenuval folytatják a nem mindennapi
túrát: 16-án Dunabogdányból indulnak, majd egy leányfalusi pihenőnap után érkeznek meg Káposztásmegyerre. A
Küküllő menti köldöttség kétnapi pihenő és az államalapítási ünnep után utazik haza. A községvezető azt is elmondta: a túrák némelyike csak kerékpározást foglal
magába, máskor csak kenuzást, de a vegyes túrát is kedvelik, kenuztak már a Tiszán, a Dunán és az Ipolyon is.
(gligor)

A lakosság segítségét kéri a helyi rendőrség

Ott hagyják a hulladékot, ahol érik

Egyre gyakoribbá válik Marosvásárhelyen, hogy
a lakosok a háztartásban felgyűlt vagy az építkezésből származó hulladékot nem a kijelölt helyeken teszik le. A helyi rendőrség az utóbbi időben
több ízben bírságolt emiatt.

A helyi rendőrség közterület-felügyelettel megbízott csapata az utóbbi időben fokozott figyelmet fordít erre a jelenségre, augusztus 2-án több személyt is tetten értek, hogy
nem a megfelelő helyen próbáltak megszabadulni esetenként nagyobb mennyiségű hulladéktól. A Petru Dobra utcában tetten ért személy fahulladékot és pillepalackokat
dobott a szemeteskukák mellé, egy Szabadság utcai lakos
pedig nagy mennyiségű papírt dobott el a laktanya sarkánál
található sövény mellett. A Kovászna sétány egy lakóját
rajtakapták, amint faládákat és kartondobozokat helyezett
el a zöldövezeten. Egy másik személy építkezésből származó törmeléket dobott el az 1848. út 44. szám alatti ingatlan előtt. Minden érintettet 200 lejes pénzbírsággal
sújtották, a 2008. évi 20-as számú helyi tanácsi határozat
8. cikkelyének 5-ös bekezdése alapján, és kötelezték őket,
hogy takarítsák el a szemetet, és állítsák vissza eredeti állapotába a közterületet.
A városképet rontó szemetelés megelőzése végett a helyi
rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben ilyen
esetek szemtanúi, azonnal értesítsék a helyi rendőrséget a
0265-250-760-as vagy a 0734-567-009-es telefonszámon,
hogy a legközelebbi járőrcsapat a helyszínre siethessen.
(menyhárt)

Az előfizetők kérik vissza a TV2-t!

A közösségi médiában péntek óta Maros megyei kommentelők százai nehezményezik, hogy a romániai Digi
RCS-RDS kábeltévé-szolgáltató kínálatából eltűnt a TV2,
helyét a Comedy Central csatorna vette át. A Digi RCSRDS ügyfelei felháborodottan írták, hogy a cég mindennemű értesítés nélkül emelte ki a műsorrácsból a TV2
adót, valamint a Prime Tv-t és a Mozi+-ot. Helyettük a
Film4 és a Comedy Central Family nézhető. A Digi RCSRDS előfizetői néhány évvel ezelőtt az RTL Klub csatornának a műsorrácsból való kivétele miatt tüntettek a cég

marosvásárhelyi székhelye előtt, a probléma akkor igen
gyorsan megoldódott. A mostani esetben is felmerült a
tüntetés gondolata, egyelőre azonban nincsenek konkrét
híreink arról, hogy szervezett tiltakozásra kerülne sor. A
DIGI Románia ügyfelei kérdésére válaszolva azt írta a
közösségi oldalán, hogy a három kivett csatorna helyett
szintén három közkedvelt adót iktatott be a műsorrácsba, de nem adott magyarázatot arra, hogy miért tűnt
el a magyar tévénézők körében nagyon népszerű TV2.
(a.)

Pénteken a reggeli órákban Marosvásárhelyen, a
Dózsa György utcában egy gépkocsival közlekedő 26
éves nagyernyei fiatalember elütött az átjárónál egy
60 éves, marosbogáti férfit, aki szabályosan próbált
átkelni az úton. Péntek este Jedden egy gépkocsival

közlekedő, kolozsvári nő elveszítette uralmát járműve
fölött, amely egy hídfőnek ütközött. A balesetben egy
20 éves nő, az autó egyik utasa súlyosan megsérült, a
sofőr és további négy utas könnyebb sérülést szenvedett.

Súlyos közúti balesetek
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Eltávolították az Elie Wiesel szülőházára mázolt
antiszemita falfirkákat

Helyreállították
Máramarosszigeten a 2016-ban elhunyt
Elie Wiesel Nobel-békedíjas író
és holokausztkutató szülőházának homlokzatát, amelyre antiszemita, gyalázkodó falfirkákat
festettek szombatra virradóra
ismeretlen tettesek – közölte
hétfőn a Máramaros megyei
prefektusi hivatal.

Vasile Moldovan prefektus közleményben fejezte ki meggyőződését,
hogy a bűnüldöző szerveknek sikerül
felelősségre vonniuk az elkövetőket,
az antiszemitizmust büntető, újonnan
elfogadott törvény alapján. Az egy hónapja kihirdetett jogszabály szerint
Romániában három hónaptól három
évig terjedő szabadságvesztéssel sújtják az antiszemita megnyilvánulásokat.
Hétfőn az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége közleményben
ítélte el a – holokauszt áldozatait és
túlélőit sértő, illetve a Donald Trump
amerikai elnököt és más vezetőket
gyalázó – vandalizmust, másokat is arra bátorítva, hogy következetesen foglaljanak állást minden gyűlöletkeltő, előítéleteken alapuló megnyilvánulás ellen.
A Román Akadémia is közleményben fejezte ki hétfőn
megbotránkozását és felháborodását az Elie Wieselemlékház megszentségtelenítése miatt, és – bár tettüket elszigetelt esetnek tartja – az elkövetők példás megbüntetését sürgeti.
Elie Wiesel múzeumként berendezett máramarosszigeti
szülőházának homlokzatán szombat hajnalban jelentek meg
rikító, vörös festékkel felmázolt gyalázkodó feliratok. Az
egyik falfirka közvécének nevezte az emlékházat, egy másik
szerint „a zsidó már a pokolban van Hitlerrel”, a harmadik
pedig egy Angela Merkel német kancellárnak, Donald Trump
amerikai elnöknek és Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett obszcén káromkodás volt.
A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, a tetteseket a
közelben lévő térfigyelő kamerák felvételei alapján próbálják
azonosítani. A műemlék meggyalázását a román külügymi-

Román–izraeli közös
kormányülés

Izrael bukaresti nagykövetsége hétfőn megerősítette:
valóban közös kormányülésre készül Izrael és Románia. A találkozóra november elején kerülhet sor,
az izraeli delegációt Benjamin Netanjáhu miniszterelnök vezeti majd. A közös kormányülésen a kétoldalú
kapcsolatokról, az Európai Unióval ápolt kapcsolatokról és a román-izraeli együttműködésről esik szó,
Románia nagykövetségének Tel-Avivból Jeruzsálembe való költöztetésének témája továbbra is nyitott
marad. Először augusztusra időzítették a találkozót,
de elhalasztották. Viorica Dăncilă miniszterelök idén
április 25-én találkozott Benjamin Netanjáhu izraeli
kormányfővel Izraelben tett hivatalos látogatásán. A
találkozón Benjamin Netanjáhu üdvözölte, hogy Románia kormánya felvetette az izraeli nagykövetség
Jeruzsálembe
való
költöztetésének
ötletét.
(Mediafax)

Visszaesett a ROBOR
Fotó: DCNews

nisztérium, az író nevét viselő román nemzeti holokausztkutató intézet és az – Elie Wieselt halála után Máramaros megye
díszpolgárává avató – önkormányzat már szombaton elítélte.
A washingtoni holokausztmúzeum szerint a történtekért a
helyi hatóságokat is felelősség terheli, mert úgy vélik: elhanyagolták Wiesel szülőházát. Christoph Heubner, a Nemzetközi Auschwitz Bizottság alelnöke szerint Európa térképén
kétségbeejtő sebességgel jelennek meg a gyűlölködés újabb
helyszínei. „Elie Wiesel egész életében az emberi méltóságért
harcolt és azért, hogy a nevelés révén szorítsák vissza az antiszemitizmust. A szülőházán talált falfirkák azt bizonyítják,
hogy Romániában még erősíteni kell ezt a nevelést” – vonta
le következtetést a Nemzetközi Auschwitz Bizottság alelnöke.
Az 1928-ban Máramarosszigeten született, 2016-ban New
Yorkban elhunyt Elie Wiesel munkássága nyomán számos országban a tananyag és a közbeszéd részévé vált a holokauszt
tanulságainak levonása. Egyaránt tisztelték Amerikában és Izraelben, tevékenységéért 1986-ban Nobel-békedíjjal tüntették
ki. (MTI)

Az EU sajnálattal fogadta az amerikai szankciók
ismételt bevezetését

Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő közös nyilatkozatot adott ki a brit, a francia és a német
külügyminiszterrel, amelyben kiemelték, hogy továbbra is
„hatékony pénzügyi csatornákat” fognak fenntartani Iránnal,
nem fog leállni a földgáz- és kőolajimport a közel-keleti országból.
„Rendkívül sajnáljuk az amerikai szankciók ismételt bevezetését” – írták a brüsszeli keltezésű közleményben, amelyben
hangsúlyozták, továbbra is elkötelezettek a büntetőintézkedések által érintett európai vállalatok védelme iránt.
Ennek megfelelően kedden életbe lép az EU úgynevezett
blokkoló rendeletének frissített változata, amely megtiltaná az
európai cégek számára, hogy eleget tegyenek az Irán elleni
amerikai szankcióknak, így próbálva életben tartani az Egye-

sült Államok által egyoldalúan felmondott nukleáris megállapodást.
Az eredetileg 1996-ban elfogadott rendelet frissítésével
büntetés terhe mellett megtiltanák az európai vállalatok számára, hogy a korlátozások miatt felszámolják üzleti kapcsolataikat Iránnal, valamint kimondanák, hogy nem ismerik el
az amerikai szankciókat kikényszeríteni hivatott bírósági ítéleteket.
Az Európai Unió aláhúzta: eleget fog tenni az iráni atomalkuban foglalt vállalásának egészen addig, amíg Teherán is ezt
teszi, ugyanakkor elkötelezett a továbbra is kulcsfontosságú
partnernek és szövetségesnek számító Egyesült Államokkal
folytatott együttműködés fenntartása mellett.
Donald Trump amerikai elnök májusban bejelentette: országa kilép az iráni nukleáris programról 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodásból, s újra életbe lépteti a korábban
felfüggesztett szankciókat az iszlám köztársasággal szemben.
Az egyezmény többi aláírója arra az álláspontra helyezkedett,
hogy kitart az egyezmény mellett, amíg Irán is így tesz. (MTI)

Oszama bin Laden fia feleségül vette Mohamed Atta lányát – írta a hétfői brit sajtó, amely szerint az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat meggyilkolt vezetőjének családja a The
Guardian című lapnak beszélt a 2001. szeptember 11-i merénylet szellemi szerzőjének Hamza nevű fia és a terrorcselekményben részt vevő gépeltérítők vezetőjének lánya közötti
házasságkötésről.
Az egyiptomi Mohamed Atta vezette az American Airlines
Bostonból Los Angelesbe tartó 11-es járatát a New York-i Világkereskedelmi Központ északi tornyába. Rajta kívül még
négyen vettek részt a gép eltérítésében, mind szaúd-arábiaiak.
Hamza bin Laden az al-Kaida egyik magas rangú tagja,
sőt, egyes források szerint a nemzetközi terrorhálózat vezetője, Ajman az-Zavahri helyettese. Nem tudni, hol bujkál. A
nyugati titkosszolgálatok két éve egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek megtalálására – írta a The Guardian, hozzátéve, hogy a házasságkötés újabb bizonyítéka lehet annak,
hogy az al-Kaida a 2011-ben meggyilkolt Oszama bin Laden
öröksége köré szerveződve próbálja meg növelni támogatottságát.
Oszama bin Laden fia már tizenéves korábban elvett egy
nőt, gyerekük is született – írta a The Times. A 12 év körüli
fiú azonban nemrég „vértanúvá” vált. Hamza bin Laden má-

sodik házasságáról Oszama bin Laden anyja és féltestvérei
beszéltek egy interjúban a The Guardian című lapnak. Elmondták, nem tudnak pontos részleteket Hamza bin Laden
életéről, azt sem, hol tartózkodik, de valószínűsítik, hogy Afganisztánban.
Oszama bin Laden anyja, a Dzseddában élő Alia Ganem
szoros kapcsolatban van viszont meggyilkolt fia családjának
többi tagjával, így Hamza bin Laden anyjával is, aki férjével
a pakisztáni Abbottábádban volt, amikor az amerikai különleges erők 2011-ben végeztek Oszama bin Ladennel.
Hamza bin Laden anyját és Oszama bin Laden többi feleségét Szaúd-Arábia fogadta be a terroristavezér halála után.
Bin Ladennek legalább két fia meghalt már, egyikük egy amerikai dróncsapásban 2009-ben Afganisztánban, másikuk az
apjával együtt.
A bin Laden család házasságról szóló értesülései kisebb
meglepetést keltettek az első kommentárok szerint, Mohamed
Attáról ugyanis úgy tudták, nem volt nős, és gyerekei sem
voltak. 1996-ból származó végrendeletében nem tett említést
közeli hozzátartozókról. 2000-ben azonban hónapokat töltött
Afganisztánban a New York-i és a washingtoni célpontok elleni
támadások előkészítésével, és erről az időszakról szinte semmilyen információk nincsenek a magánéletével kapcsolatban.
Valószínűsíthető, hogy talán akkoriban lett gyereke. (MTI)

Sajnálatát fejezte ki az Iránt sújtó amerikai gazdasági szankciók újbóli bevezetése miatt hétfőn az Európai Unió, és egyúttal ismételten leszögezte, hogy
mindent meg fog tenni az érintett európai vállalatok
védelmében.

Ország – világ
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Oszama bin Laden fia és a nősülés

A pénteki 3,47 százalékról 3,40 százalékra esett viszsza hétfőn a háromhavi irányadó bankközi kamatláb,
a ROBOR 3M – tájékoztatott a Román Nemzeti Bank
(BNR). A hathavi irányadó bankközi kamatláb értéke
eközben a pénteki 3,53 százalékról 3,49 százalékra
csökkent. A kilenchavi ROBOR 3,56 százalékról 3,53
százalékra, a 12 havi pedig 3,63 százalékról 3,60
százalékra esett vissza. (Mediafax)

Tűz egy konstancai
bevásárlóközpontban

Tűz miatt kiürítettek hétfőn délután egy konstancai
bevásárlóközpontot – tájékoztatott a helyi katasztrófavédelem. A tűz a vendéglők kéménye körül
ütött ki. A bevásárlóközpont személyzetének még
a mentőegységek kiérkezése előtt sikerült kiürítenie az épületet. Egyelőre nem találtak sérülteket
vagy füstmérgezésben szenvedő személyeket.
(Agerpres)

Pótlék a vakációs utalványok
helyett?

A turisztikai miniszter szerint jövő évtől „a legroszszabb esetben” pótlékkal helyettesítik majd a közalkalmazottaknak járó vakációs utalványokat. Bogdan
Trif hétfői sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, 1,2 millió
közalkalmazott kapta meg az év első felében vakációs utalványát. Emlékeztetett, az 1450 lej értékű
üdülőjegyeket csak az ország határain belül használhatják fel a kedvezményezettek. Arra a kérdésre,
hogy milyen tervei vannak a kormánynak az üdülési
jegyekkel, a tárcavezető azt mondta, ezeket „a legrosszabb esetben” egy pótlékkal helyettesítik jövő
évtől, de semmiképpen nem fosztják meg a közalkalmazottakat ettől a támogatástól. (Agerpres)

Mindent egy lapra!
(Folytatás az 1. oldalról)

alatt sem tudott mit kezdeni a határain belül élő több
mint egymilló magyarral.
„Nemes” felháborodását csak fokozta, hogy a külügy
írásos válasza, mint mondta, színtiszta demagógia, mellébeszélés, annyit sem ér, mint a papír, amelyre írta. Innentől már személyeskedésbe csap át az elégedetlenség,
és úriemberhez méltatlan megjegyzések következnek a
tárcavezető korára, aki nem elég éber, holott a magyar
kormányfő kijelentései „direkt sértések” az ország szuverenitására nézve.
A kritikát, vagyis inkább a gúnyolódást, ironizálást a
román miniszetelnök sem ússza meg, akiről a politikus
nemes egyszerűséggel azt állítja, hogy „nem ért ezekhez
az ügyekhez”, és „teljesen feleslegesen ül a miniszterelnöki székben”.
Persze nincs egyedül a magyarok elleni „szélmalomharcban”. Komoly támogatóra lelt például párttársában, a volt államfőben, aki valamikor együtt pálinkázott
a székelyekkel, most meg nem győzi szidni őket. Meg,
természetesen, egyes hírtelevíziók műsorvezetőiben,
„politikai elemzőiben”. Hiába, egyesek így próbálnak
politikai tőkét kovácsolni a következő választásokra,
mások pedig a nézettségüket növelnék ezáltal. Mindent
egyetlen lapra, a magyar kártyára tesznek föl.
Mert például arra a statisztikai adatra, miszerint tavaly több mint 12 millió köbméter fát vágtak ki az országban, nem reagált egyikük sem. Bizonyára azért,
mert nem magyar grófokról van szó.
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Temesvári római katolikus püspökké
szentelték Pál József Csabát

Módosult a jövedelemhatár

Heti két ebéd a kis jövedelmű
nyugdíjasoknak

A marosvásárhelyi tanács legutóbbi ülésén megszavazták
azt a határozattervezetet,
amelynek értelmében a Gondoskodjunk nagyszüleinkről
program keretében módosult
a jövedelemhatár, valamint a
menü értéke, így november
1-től heti két alkalommal 17
lej értékű ebédre jogosultak
az 1162 lejnél kisebb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok.

Menyhárt Borbála

A temesvári Szent Györgyszékesegyházban hétfőn a temesvári egyházmegye püspökévé szentelték fel Pál József
Csabát, aki korábban a resicabányai Havas Boldogasszonytemplom
plébánosa
és
hegyvidéki főesperes volt. Az
új püspököt a ceremónia
végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is köszöntötte.

A három nyelven – németül, magyarul és románul – tartott szertartás keretében mintegy negyven
romániai, magyarországi, szerbiai,
horvátországi, németországi római
katolikus, illetve görög katolikus
püspök tette Pál József Csaba fejére
a kezét.
A püspök felkenésének, a főpásztori jelképek átadásának ceremóniáját Martin Roos leköszönő püspök,
valamint Ioan Robu bukaresti érsek,
metropolita és Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek vezette.
Pál József Csaba a püspöki beköszönő beszédében azt hangsúlyozta,
hogy Isten ajándékaként kell tekinteni a másik emberre, a másik
népre, és az „egység a sokszínűségben” elv követését tartotta kívánatosnak. Úgy vélte: a temesvári
egyházmegyében a magyarok, a románok, a németek, a horvátok, a
bolgárok és a szlovákok „csak
együtt tudják beteljesíteni az Úr
rendelését”.
A szertartás keretében felolvasták Ferenc pápa üdvözletét és apostoli áldását.
„Nagy felelősséggel és teherrel
járó tisztséget kapsz. Ezért buzgón
kérd az isteni támogatást, hogy a
Megváltó erényeivel megerősödve

Szent Gellért püspök és Nepomuki
Szent János védőszentek közbenjárásával, a máriaradnai Szűzanya oltalma alatt igyekezz hatékonyan
terjeszteni az üdvösségszerző tanítást, amelyből a hívek a legnagyobb
lelki gazdagságot meríthessék” –
fogalmazott üzenetében Ferenc
pápa.
A leköszönő Martin Roos püspök
arra emlékeztetett, hogy az egykori
csanádi egyházmegyéből alakult temesvári, szegedi és nagybecskereki
egyházmegyék ma is testvéri kapcsolatokat ápolnak, szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen
közös a történelmük.
A ceremónia végén a magyar
kormány és Orbán Viktor kormányfő üzenetét tolmácsoló Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes arra
figyelmeztetett, hogy a kereszténység mindig is nemzetben gondolkodott, és azt vallotta, hogy minden
nemzet, nemzetrész és nemzetiség
istennek egy gondolata, egyszeri és
megismételhetetlen érték.
A miniszterelnök-helyettes felidézte: Jézus azt kérte híveitől,
hogy „minden népeket” tegyenek
tanítványaikká, és nem az egyes
emberekre utalt. Hozzátette: a kereszténység nem megfojtotta a
nemzeti létet, hanem a megnemesítésével lehetővé tette a nemzeti lét
fennmaradását és kibontakozását,
és mindig elutasított két szélsőséget: a nemzetietlenséget és a sovinizmust.
„Az egyháznak küldetése és feladata az is, hogy a sokszínűség és a
gazdagság jegyében minden nemzetet tanítson, minden nemzethez
eljuttassa Krisztus üzenetét, hogy
minden nemzet, nemzetrész és ki-

Fotó: Duna World

sebbség a saját anyanyelvén, a saját
kultúrájában dicsőíthesse az Istent”
– fogalmazott nagy tapsot aratva a
miniszterelnök-helyettes.
Victor Opaschi, a román kormány vallásügyi államtitkára is arra
hívta fel a figyelmet köszöntőbeszédében, hogy a hit és a vallás
egyesíthet, és a találkozás helyévé
válhat egy olyan világban, amelyet
a széthúzás szelleme veszélyeztet.
Az államtitkár úgy vélte: a vallási
és etnikai sokszínűség fontos része
a romániai identitásnak, és erre Temesvár és a Bánság jó példát nyújt.
A 64 éves, székelyföldi származású Pál József Csabát május 16-án
nevezte ki Ferenc pápa a temesvári
egyházmegye püspökévé. Az új
püspök jelmondata: „Tartsd meg
őket a te nevedben!”, ezt Jézus főpapi imájából választotta. Címerében pedig a székely eredetre utaló
nap és hold, a Szentháromság jelképe, valamint a bánsági egyházmegye hétnyelvűségére utaló jelkép
szerepel.
A temesvári egyházmegyét 1990
óta német ajkú püspökök, Sebastian
Krauter, majd Martin Roos vezették. Martin Roos 19 évi püspöki
szolgálat után előrehaladott életkorára hivatkozva kérte felmentését. A
soknemzetiségű egyházmegye etnikai összetétele a bánsági svábok tömeges elvándorlása után radikálisan
átalakult. A mára csaknem 109 ezer
hívet számláló egyházmegyében a
hívek 44,1 százaléka magyar, 27,1
százaléka román, 10,9 százaléka
német, 4,8 százaléka horvát, 4,4 százaléka bolgár, 2,2 százaléka szlovák, 2,6 százaléka roma és 1,8
százaléka cseh nemzetiségűnek vallotta magát. (MTI)

Több mint 1600 fesztiválozónak volt
szüksége a mentők segítségére az Untoldon

A július végi tanácsülésen Pápai
László Zsolt, a Szabad Emberek
Pártjának (POL) képviselője kifejtette, alapjában véve jó ötletnek
tartja, hogy a város támogassa a rászorulókat, viszont több kérdést is
megfogalmazott a tervezetben foglaltak kapcsán. Például: nem derül
ki belőle, hogy hány személy lenne
jogosult az ingyenebédre, illetve
milyen elgondolás alapján járna
csupán a hét két napján menü az
érintetteknek, hiszen a rászorulók a
hét többi napján is kell étkezzenek.
Továbbá az is felmerült, hogy miért
17 lejben állapították meg az ebéd
értékét, miközben a városbeli vendéglőkben ennél kedvezőbb áron is
lehet napi menüt fogyasztani.
Megkeresésünkre a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális
igazgatóságának
osztályvezetője, Szőcs Zsuzsanna el-

mondta, 2009-ben kezdődött el a
Gondoskodjunk nagyszüleinkről
program, amelynek keretében a
város heti két meleg ebéddel támogatja a kis jövedelmű nyugdíjasokat, tehát valójában folytatódik a
program, annyi az újdonság, hogy
nőtt a jövedelemhatár, valamint a
menünek az ára, a törvény által
megszabott keretnek megfelelően.
Eddig 615 lej volt az egy főre eső
havi jövedelemhatár, az ennél kisebb jövedelmű nyugdíjasok voltak
jogosultak a heti két, eddig 12 lej
értékű, menüre. Most, hogy júliustól nőttek a nyugdíjak, megnövelték
a jovedelemhatárt 1162 lejre. Azon
nyugdíjasok tehát, akiknek a családjában ennél kisebb a havi egy
főre eső jövedelem, októberben benyújthatják a kérvényeket, hogy novembertől részesülhessenek a város
által biztosított ebédben. Szőcs Zsuzsanna hangsúlyozta, igazából
ameddig nem érkeznek be a kérések, nem tudni, hány igénylő lesz,
például ebben az időszakban nagyon kevés nyugdíjas, alig 10-20an élnek ezzel a lehetőséggel, de
volt idő, amikor 30-40-en kérték
az ebédet. Az osztályvezető szerint
az eddigi tapasztalatok alapján
gondolták úgy, hogy a heti két alkalom elegendő lesz a továbbiakban is, ugyanis jó nagy adag levest
és második fogást vihetnek haza a
jogosultak, ami sok esetben két
napra is elegendő egy-egy idős személynek.

Közvitára bocsátják az új
nyugdíjtörvény-tervezetet

A hamarosan közvitára bocsátandó új nyugdíjtörvény értelmében 2021-től „legalább a
kétszeresére nő” minden
nyugdíj 2016-hoz viszonyítva
– nyilatkozta Liviu Dragnea.

A Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnöke az Antena 3 vasárnap esti
műsorában beszélt az új nyugdíjtörvény tervezetéről, amelyet, állítása
szerint, csütörtökön bocsátanak
közvitára.
Dragnea hangsúlyozta, a 2016ban jegyzett 871 lejről 2017-ben
1000 lejre, 2018-ban 1100 lejre nőtt
a nyugdíjpont értéke, jövőre pedig
el fogja érni az 1265 lejt, ami
45,2%-os növekedésnek felel meg
2016-hoz viszonyítva.
„2020-ban a nyugdíjpont értéke
megkétszereződik. Ez lesz a nyugdíjpont értékének valaha – és nem
csak romániai szinten – jegyzett
legnagyobb mértékű növekedése.
Tehát, elvben, 2021-ben a nyugdíjpont értéke 1.875 lej lesz. Ezt elosz-

tottuk 25-tel, átlagosan ennyi évig
fizetünk nyugdíjjárulékot, és 75 jött
ki, ez lesz a referenciapont értéke.
2021-től ez lesz a nyugdíjtörvény
állandója, amelyet minden évben
az inflációhoz igazítanak. Az új
törvény több szakaszban lép hatályba, 2021-től azonban már
ennek alapján számolják ki a nyugdíjakat (…) A referenciapont értékét, a 75-öt, megszorozzák a
ledolgozott évek alapján gyűjtött
pontszámmal, és ez adja majd a
nyugdíj összegét. Ha például 40
pontot gyűjtöttél – sokaknak van
40 pontjuk –, 2021-től 3000 lej fölötti nyugdíjat kapsz” – magyarázta Dragnea.
A nagyobbik kormánypárt elnöke
megerősítette, hogy minden alkalmazottat évente tájékoztatni fognak
az általa összegyűjtött pontok számáról, ugyanakkor azt is közölte,
hogy bár a nyugdíjemelés „komoly”
terhet ró a költségvetésre, van fedezet rá. (Agerpres)

Több mint 1600 résztvevőnek nyújtottak legtöbb eset vasárnapról hétfőre virradó éjjel
ellátást a mentők a kolozsvári Untold történt, ekkor 524 személynek volt szüksége
fesztiválon, közülük 39-et kellett kór- orvosi segítségre.
Az ellátottak száma a fesztivál tavalyi kiadásáházba szállítani.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) beszámolója szerint augusztus 2–5.
között több mint 700 tűzoltó, orvos és asszisztens,
illetve a rohammentő szolgálat (SMURD) önkéntesei ügyeltek a rendre és a résztvevők testi épségére a kolozsvári Untold fesztiválon.
A helyszínen voltak az IGSU mellett a Kolozs,
Bihar, Szilágy, Beszterce-Naszód, Maros és Máramaros megyei tűzoltók is.
A mentők 1639 embernek nyújtottak elsősegélyt, 39-et pedig kórházba szállítottak. A

hoz képest enyhén, 4,5 százalékkal csökkent.
A fesztiválozók különféle problémák miatt kérték a mentősök segítségét, egyszerű horzsolástól
vagy fejfájástól, túlzott alkoholfogyasztástól a törésekig és súlyosabb sérülésekig.
A tűzoltók éjjel-nappal járőröztek a koncerthelyszíneken.
A fesztivál kezdete előtt a kolozsvári tűzoltóság
a helyszínen és annak közelében található minden
berendezést és ideiglenes építményt ellenőrzött
tűzvédelmi szempontból. (Mediafax)

Forrás: Protvro
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Ma kezdődik a 13. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál

Húrok harmóniája

Kaáli Nagy Botond
Ma este 7 órától a gitármuzsika
kelet-európai fővárosává változik
Marosvásárhely. Ekkor kezdődik
ugyanis a tizenharmadik alkalommal megszervezett Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál, a
kulturális életéről, színházi-zeneifilmes-irodalmi-képzőművészeti
pezsgéséről amúgy is nevezetes
város egyik legfiatalabb, de kétségkívül egyik legrangosabb szemléje.
A Harmonia Cordis Egyesület
által létrehozott és azóta is szervezett gitárfesztivál az elmúlt több
mint egy évtizedben a nemzetközi
szakma krémjét csábította Marosvásárhelyre, és ez az idén sincsen
másképp. A ma esti, nyitónapi koncerten a The Rosenberg Trio lép fel,
egyike a legendás Django Reinhardt
kevés, igazán méltó követőinek.
Az eltelt évek alatt a fesztivál fo-

lyamatosan bővült, a Kultúrpalota
termeiből a koncertek szabadtéri
előadásokká, kávéházi performance-okká (is) bővültek, a gitármuzsika folyamatosan és kitartóan
hódította meg a város tereit és termeit. Közben pedig hűséges követőkre talált. A kezdeti, kívülállói
szkepticizmust hamar meggyőzte a
közönség hálás jelenléte: már az
első kiadáson is telt házas koncerteken játsztak a meghívottak, ez a tendencia pedig – szerencsére – meg is
maradt, holott a mai világra és
annak fiataljaira nem a klasszikus
gitárra írt darabok, avagy a dzsesszmuzsika iránti lelkesedés a legjellemzőbb. A koncertek mégis igen
sikeresek, a szemlének sikerült kinevelnie a saját publikumát, amely
továbbadja mindazt, amit az elmúlt
időszakban a fesztiválon kapott.
A kezdeti koncertek mellé idővel
műhelygyakorlatok, mesterkurzu-

sok társultak, majd helyet kaptak kiállítások és kerekasztal-beszélgetések is, mostanra pedig dzsesszéjjel és számos helyszínnel is gazdaa
klasszikusgitárgodott
koncertekből kinövő, mára a
dzsesszt és a nívós pop-, illetve
rockzenét is felkaroló fesztivál.
Mindehhez hozzájárul, hogy a
koncertek mindmáig ingyenesek, a
hangulat nagyszerű, a program gazdag, a vendégművészek listája
pedig önmagáért beszél.
Ez a fesztivál veszi kezdetét ma
este 7 órától a várban (rossz idő esetén a Kultúrpalota nagytermében),
és tart hat napon keresztül. A programot, a fellépő művészek és formációk
szakmai
életrajzát
lapunkban többször is közzétettük
(előbbit megismételjük), a minden
zeneszerető, minőségi kikapcsolódásra vágyó léleknek ajánlott szemlére pedig visszatérünk.

Tritonus trio

Gasztronómia, kitüntetések, koncertek

Hangulatos községnapok Balavásáron

Tizedik alkalommal szerveztek a hét végén községi napokat Balavásáron, ahol a jó idő
és a szervezők jó alkalmat teremtettek a szórakozásra és a
baráti kapcsolatok erősítésére.

Gligor Róbert László
Különböző „fokozatokon” ünnepelt Balavásár az elmúlt évek során,
néha községi, máskor falunapként,
de tíz éve folyamatosan keretet biztosítottak a lakosságnak a találkozásra, szórakozásra – mondta el
bevezetőként Sagyebó István polgármester, majd hozzátette: öt alkalommal
sikerült
európai
pályázatokon is pénzt szerezni,
hogy együtt ünnepeljenek testvértelepüléseikkel. Figyelembe véve a
községi költségvetés helyzetét, az
idén szerényebb programot szerveztek, az utólag beérkezett tavalyi
pályázati pénzt használták fel az
idei költségek fedezésére, illetve
akadt néhány támogatójuk is. A
testvértelepülések meghívásáról
nem mondtak le, így a hét végén az
anyaországi Fót, Kisbárapáti, Gerjen, Tápiószentmárton, Aldebrő és
a felvidéki Nemesócsa küldöttségei
is jelen voltak. Ez megfelelő alkalomnak bizonyult ahhoz is, hogy
megerősítsék a Kisbárapáti és
Szentdemeter közötti tízéves kapcsolatot, amely a katolikus gyülekezetek szintjén indult el, de lassan
kialakultak a személyes, családi és

baráti kapcsolatok. A Somogy megyeiek évente egy-két alkalommal
vannak itt, a csíksomlyói búcsúra
tartva állnak meg, eljönnek a nyári
rendezvényekre is, s otthon nagy
szeretettel fogadják az erdélyi küldöttséget. A kapcsolat civil szervezeti szinten is kialakult, a községi
ifjúsági szervezet, az egrestői nőszervezet és a szentdemeteri gyülekezet is járt már az anyaországi
barátoknál, akik nagyon ragaszkodnak ehhez a kapcsolathoz. A kapcsolat további folytatásáról szóló
dokumentumot Sagyebó István és
Kiss Jánosné polgármesterek írták
alá vasárnap.
Elismerés a támogatóknak
Két kitüntetést is átnyújtott vasárnap a község polgármestere. A
fóti Szabadidősport és Kulturális
Egyesület vezetője, Acél Sándor
nemcsak a két település kapcsolatát
fűzte szorosra, hanem több erdélyi
vonatkozású kezdeményezése is sikeres volt, támogatást gyűjtött a fehéregyházi emlékmű felújításához,
a farkaslaki árvízkárosultak megsegítésére, valamint a tavaly közösen
felállított nyergestetői kopjafa elkészítéséhez. Mindezek elismeréseképpen Acél Sándort Balavásár
község tiszteletbeli polgárává fogadták. Ugyanekkor a község díszpolgára lett Kabai Elek, az Eldi
pékség tulajdonosa. Őt a közösségnek nyújtott támogatásért jelölték
erre a címre, hiszen nemcsak helyi,

de megyei és regionális sport- és
kulturális rendezvényeket is felkarol, ugyanakkor vállalkozása nemcsak a legnagyobb adóbefizető a
községben, hanem 450 személynek,
családnak nyújt megélhetést jelentő
munkahelyet, az alkalmazottak
zöme pedig a községből való.
Színes szórakozás
Hangulatos programok várták a
hét végén a község lakosságát a balavásári iskola és kultúrotthon udvarán.
Szombat
délelőtt
gasztronómiai program volt, ahol a
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A szemle
részletes programja:
Augusztus 7., 19.00 óra, marosvásárhelyi vár, eső esetén a Kultúr-

palota nagyterme: Tudor Gliga – Orosz Dávid duó (RO), Rosenberg
trió (NLD): Stochelo Rosenberg: szólógitár, Nous’che Rosenberg: ritmusgitár, Nonnie Rosenberg: nagybőgő.
Augusztus 8., Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem: 10.00–13.00,
illetve 15.00 – 18.00 óra: mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár, kamarazene) és más szakmai beszélgetések. 19.00 óra, a Kultúrpalota nagyterme: Ana-Maria Bibescu – Raisa Mihai duó (RO),
Gabriel Bianco (FRA). Szünet. Duo Melis: Alexis Muzurakis (GRC),
Susana Prieto (ESP). 22.00 óra: koncert a G. Caféban – Mircea Oaneş
(RO) és Babţan-Varga Flórián (RO).
Augusztus 9., Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem: 10.00–13.00,
illetve 15.00 – 18.00 óra: mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár, kamarazene), szakmai beszélgetések. 19.00 óra, marosvásárhelyi
vár, eső esetén a Kultúrpalota nagyterme: Girán Péter (HUN) flamenco, Nikita Boldyrev (RUS) dzsessz, Radu Vâlcu quartet (RO) –
Radu Vâlcu (gitár), Răzvan Florescu (ütős hangszerek), Mihai Balabaş
(hegedű), Andrei Petrache (zongora). 22.00 óra: koncert a G. Caféban:
Cristian Gheorghiu (RO) és Moldován András (RO).
Augusztus 10., Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem: 10.00–13.00
óra – szakmai beszélgetések. Román–magyar kulturális alkotói együttélés Marosvásárhelyen. Téma: A klasszikus gitár megjelenése Marosvásárhelyen a XX. században. Meghívottak: Lőrincz György, Ovidiu
Ene Atanasiu, Bibó Lajos, Liviu Georgescu. 11.00 óra: kiállítás – Lőrincz György: archaikus hangszerek. 15.00 – 18.00 óra: mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár, kamarazene) és más szakmai
beszélgetések. 19.00 óra, a Kultúrpalota nagyterme: Pavlovits Dávid
(HUN), Olivia Iancu – Claudiu Lobonţ lantduó (RO). Szünet. Giampaolo Bandini, (gitár, ITA) és Cesare Chiacchiaretta (tangóharmonika,
ARG).
Augusztus 11., Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem: 10.00–13.00,
illetve 15.00–18.00 óra: mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár,
kamarazene), beszélgetések. 16.00 – 17.00 óra, a Kultúrpalota kisterme: marosvásárhelyi fiatal tehetségek koncertje. Fellépnek: Bunea
Adrian, Cozma Tamás, Moldovan Andrea és Cristian Gheorghiu. 19.00
óra, a Kultúrpalota nagyterme: Tritonus Guitar Trio – Molnár Levente,
Szurgyi Gergely, Varga Bálint (HUN), Venti Chiavi Guitar Trio – Ritter
Zsófia, Kormos Balázs, Tóth Álmos (HUN). Szünet. Csáki András
(HUN) kvartett: Pál Tamás (elsőhegedű), Martalogu Adél (másodhegedű), Kardos Margit (brácsa), Moldován Szabolcs (cselló).
Augusztus 12., 19.00–22.00 óra, a Kultúrpalota nagyterme: Jazz
Night. Fellép Gabriel Guillén (VEN), Enyed Károly (zongora, RO),
Hadnagy Attila (nagybőgő, RO), Asztalos Zsolt (ütős hangszerek, RO).
Szünet. Pusztai Antal Jazz Band – Pusztai Antal (gitár, AUT), Nikita
Boldyrev (gitár, RU), Beke István Ferenc (gitár, RO), Mădălina Petre
(ének, RO), Enyed Károly (zongora, RO), Hadnagy Attila (nagybőgő,
RO), Asztalos Zsolt (ütőhangszer, RO).
balavásári önkormányzat és a Balavásárért Egyesület, a küküllőszéplaki és egrestői nőszervezetek,
valamint Fótról négy csapat állt
üstök mellé, így kora délutánra
csorbát, bab-, illetve hagyományos
gulyást, marha-, lábszár- és szarvasmájpörköltet, valamint lecsót tálaltak fel az ítészeknek és a
közösségnek. Minden csapat díjat
kapott a munkájáért, illetve balavásáriak nyerték el a tápiószentmiklósiak által felajánlott wellnesshétvégét. Délután a hivatalos megnyitót követően vajdaszentiványi néptáncosok vették birtokba a
szabadtéri színpadot, majd a
Lady&The Tramps, a Bronx, Homonyik Sándor és zenekara szóra-

Homonyik Sándort ma is szívesen fogadja a balavásári közönség

koztatta a tömeget. Vasárnap délután a balavásári néptánccsoport lépett fel, Ördög Levente és Szabadi
Nóra operett-előadása után Cristina
Blaga nótaénekes következett, majd
Csocsesz színre lépését követően a
Piramis koncertje és a tűzijáték
méltó módon zárta a szórakozást.
Sagyebó István megjegyezte, hogy
a szombati programokon a szokásosnál valamivel kevesebben voltak, de
ennek elfogadható és örvendetes oka
volt: ezen a napon három házasságot
is kötöttek Balavásáron. Majd félig
viccesen hozzátette: „legyenek kevesebben a falunapokon, s legyen minden hétvégén három lakodalom, két
keresztelő”, ami esélyt adhatna a közösség gyarapodására.

(Fotó: Gligor Róbert László)
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Önerőből munkálkodnak

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Az önző gyümölcs pártfogója

(Folytatás az 1. oldalról)
György, majd azt is hozzátette,
hogy bár az új ültetvények rendszerint a harmadik évben hoznak gyümölcsöt, már a tavaly volt mit
szüretelniük. Az idei termés pedig
gyönyörűnek ígérkezik.
– Nem vagyok a biogazdálkodás
híve, a kórokozók – a szürkerothadás, a lisztharmat – ellen ugyanis
védeni kell a szőlőt, és ezt csak permetezéssel lehet. A szőlősorok közötti rész be van gyepesítve, ez is a
kártevők elleni védelmet szolgálja.
A rózsabokrok szerepe pedig az,
hogy hamarabb jelzik a betegséget,
mint a szőlő – tudtuk meg Györgytől, aki azt is elárulta, hogy a kínai
orvoslásban használt, hosszú életet
ígérő gojibogyó termesztésével is
megpróbálkozott.
A szőlősgazda feleségével, Katalinnal jár ki dolgozni, pihenni a nyugalom
szigetévé
változtatott
domboldalra. Izzasztó munka, amit
végeznek, de szórakozás is egyben –
értett egyet a házaspár. Termésük nagy
részéből bor lesz, erre külön felszere-

lésük – többek között bogyózógépük
– is van. Burus György már évtizedek
óta borászkodik, számos versenyen indult már, és legutóbb is aranyéremmel
jutalmazták a muskotályát.
– Rossz bor nincs, csak rossz ivó
– véli a gazda, aki azt reméli, a két
fiatal vállalkozó, a Bonyhán gyümölcsöst telepítő Székely Szabolcs

A feldolgozás a végső cél

és Kacsó Csaba is megpróbálkozik
majd a szőlőtermesztéssel. Tanácsaival, tapasztalataival készségesen segítené munkájukat az ősz hajú, tüzes
tekintetű férfi, akinek meggyőződése, hogy a természettel összhangban élő, a gazdálkodásban fantáziát
látó fiatalok jelentik a Küküllő menti
község számára a jövőt.

Álom egy gyümölcsösről

A diákévek hamar elteltek, mindketten lediplomáztak, Szabiból magyar szakos tanár, Csabából
vegyészmérnök lett. A közös vállalkozás ötlete tanulmányaik befejezése után került újra elő. Szabolcs
falujában, Bonyhán vágtak bele a
gyümölcstermesztésbe, kizárólag
saját erőforrásaikra támaszkodva,
fiatalos találékonysággal és szenvedéllyel.
– Kapnak egy katicabogarat –
nyújtotta felénk a pöttyös látogatót
Csaba, miközben terepjárójukról leszállva egyre fennebb haladtunk az
alma-, körte-, barack-, nektarin- és
cseresznyefákkal teli domboldalon.
– Ősszel lesz
három éve, hogy
megvásároltuk az
első földterületet,
2,2 hektárt. Idén
még vettünk 1,74
hektárt, így a gyümölcsösünk közel
négyhektárnyira
nőtt. De ez a terület még nem elég
nagy ahhoz, hogy
pályázni tudjunk
vele – magyarázta
a fiatalember, majd
azt is elmondta,
hogy a gyümölcsfatermesztést az
internetről, illetve
szakkönyvekből
tanulták ki, a
könyveket főként
Szabolcs vásárolta.
– 968 fánk van,
a legtöbb almafa.
Nagyenyedről, egy

kertészetből vásároltuk a csemetéket, darabját 7 lejért. Nagyon odafigyeltünk arra, hogy minél
alacsonyabb áron indítsuk el a beruházást. A gyümölcsöst körülvevő
kerítést Magyarországról rendeltük,
ott volt a legolcsóbb – mesélték a fiatalok. Nem titkolták, hogy nem
ment minden simán, a 40 ár területen ültetett cseresznyés például a
talaj nedvessége miatt kipusztult,
helyébe goldenalmát ültettek. Esős
időben sok a kártevő, kéthetente
permetezniük kell. De a közös gyümölcsösbe ennél is gyakrabban, hetente járnak ki.
– Az öntözéshez a közeli patakból utánfutóval hozzuk a vizet. Szeretnénk egy öntözőberendezést
vásárolni, majd egy házikót is építenénk a szerszámoknak. Emellett a
terület bekamerázását is tervezzük,
a gyümölcsösben ugyanis nemcsak
madarak tesznek kárt – jegyezte
meg Csaba. Vendéglátóink azt is elmondták, hogy az idei nyár gyakori
esőzései részben megkönnyítették a
munkájukat, ugyanis ritkábban kellett öntözni, a magas páratartalom
miatt azonban a gombák is jobban

szaporodnak. Az ágakon ízletes
gyümölcsök vonzották a tekintetet
– zamatukról magunk is meggyőződhettünk –, a feldolgozás, értékesítés ideje azonban még messze
van. Amíg kicsik a fák, termésüket
kóstolónak tekintik a fiatalok. Pár
év múlva a nyers gyümölcsöt próbálják meg áruba bocsátani, egy
udvarhelyi mintát követve nem piacon, hanem házaknál, egy megrendelői hálózatot kialakítva
kínálnák a friss almát, körtét, barackot. A gyümölcsfeldolgozót a
tervek szerint öt év múlva hoznák
létre.
– A házi készítésű gyümölcslé a
nyers gyümölcstől eltérően egy évig
is eláll, ezért szeretnénk hosszú
távon ezzel foglalkozni – mondta
Szabolcs. Csabától azt is megtudtuk, hogy anyagi segítség nélkül,
saját megtakarításaikból hozták
létre közös gyümölcsösüket. Csaba
feleségével másfél évig Németországban dolgozott, Szabolcs pedig
a tanítás mellett nevelőként vállalt
másodállást, így sikerült kiteremteniük az induláshoz szükséges pénzösszeget.
Fotó: Nagy Tibor

Két harmincéves fiatalember
pár éve közöset álmodott: egy
gyümölcsöst, amelynek terméséből a távolabbi jövőben
házi készítésű, szomjoltó finomság készülhet. A bonyhai
Székely Szabolcs és a felsősófalvi Kacsó Csaba kolozsvári
egyetemistaként barátkozott
össze. Akkoriban fogalmazódott meg bennük először egy
gyümölcsfeldolgozó létesítésének gondolata.

Megújul a kultúrotthon

A Kis-Küküllő menti községben
jelenleg a bonyhai kultúrotthon teljes felújítása zajlik. A helyi költségvetésből finanszírozott beruházás
egy hónapja kezdődött, az épület
külső, belső javítása mellett hőszigetelésre, illetve udvarrendezésre is
sor kerül – tájékoztatott Varga
Edömér alpolgármester.
Szintén saját erőforrásból 2,7 kilométeren betonozzák le a községközponti sáncokat, a kivitelezésre ki
is írták már a versenytárgyalást. A
munkálatot jövőben a község más
településein is folytatják. Az idei
tervek között szerepel még két kilométer járda építése Bonyhán,
ugyanakkor leaszfaltozzák a községközponti Veresvölgy (Izvorului)
utcát. Szeptember végéig korszerűsítik a közvilágítást is. Bonyhán
csak minden második villanyoszlopon van égő, őszire minden oszlopra
energiatakarékos égőket szerelnek –
tudtuk meg az alpolgármestertől.
Nagy beruházások kezdődnek
Varga Edömér két nyertes pályázatról is beszámolt, amelyeket az
Országos Helyi Fejlesztési Program
(PNDL) keretében nyújtott be az
önkormányzat. Az egyik pályázat a
bonyhai és a jövedicsi iskola teljes
felújítására vonatkozik. Erre a beruházásra már kiírták a versenytárgyalást, a munkálat várhatóan jövő
tavasszal vagy nyáron kezdődik. A
másik pályázat összesen 6,2 kilométer mellékutca aszfaltozását foglalja magába a községközpontban,
illetve Kundon, Gógánban, Dányánban és Jövedicsen.
A helyi akciócsoporton (GAL)
keresztül egy műfüves sportpálya
kialakítására kapott támogatást a
község. A bonyhai iskola udvarára
tervezett létesítmény előkészítése folyamatban van, jelenleg a topográfusok dolgoznak a kijelölt területen.
Az év hátralévő részében a köves
utak javítását is folytatják – tette
hozzá az alpolgármester, akitől azt
is megtudtuk, hogy a bonyhai állatvásárok helyszínéül szolgáló teret –
amelynek két éve vonták be a működési engedélyét – tanácsi határozat alapján egy nyárádtői cégnek
adták ki. Jelenleg a vásártér enge-

délyeztetése zajlik, és ha ez megtörtént, illetve a sertéspestis miatti tilalmat feloldják, újra lesznek
állatvásárok Bonyhán.
Az alpolgármestert a Kis-Küküllő menti lakosság megélhetési
lehetőségeiről is megkérdeztük.
– Vannak gyári munkásaink, akik
Dicsőszentmártonba és Segesvárra
ingáznak, sokan azonban tavasztól
őszig külföldön, főleg Németországban vállalnak munkát. Gógánban hat-hét eladó ház is van, az áruk
tízezer euró körül mozog. Kundon,
ahol az ismert panzió is működik,
kétszer ennyibe kerül egy ház, jelenleg azonban tudomásom szerint
nincs új tulajdonosra váró ingatlan
a faluban – mondta Varga Edömér.
Az alpolgármestertől megtudtuk,
hogy a községben nincsenek parlagon hagyott földterületek, aki nem
tudja megművelni, az bérbe adja a
földjét. Az utóbbi években azonban
egyre jelentősebb a vadkár, a termést a medve és a vaddisznó „látogatja”.
Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy a hét végén, augusztus
11-én és 12-én tartják a bonyhai
községi napokat. A rendezvényen
néptáncműsorra és könnyűzenei
koncertekre is sor kerül, illetve a
helyi Harangvirág néptánccsoport is
közönség elé lép.

Február elsejétől Gógánból Mezőbándra helyezték Nyíri Hunor református lelkipásztort. A lelkész
nélkül maradt gyülekezetben az elmúlt fél évben a bonyhai lelkész, Fehérvári Bálint József teljesített
szolgálatot. Szeptember elsejétől
Szabó Elek Zsolt teológushallgató
személyében új helyettes lelkészt kapnak a gógáni reformátusok – tudtuk
meg Fehérvári Bálinttól, aki a gógáni
egyházközséghez tartozó két szórványtelepülésre, Kundra és Szászszentiványra is beszolgált az elmúlt
hónapokban, ez különösen ünnepnapokon, főként pedig húsvétkor jelentett nagy kihívást. A lelkipásztort a
bonyhai gyülekezet élén töltött csaknem másfél évtizedről kérdeztük.
– Tizennégy éve kerültem Bonyhára, azelőtt a Nyárádmentén, Kisgörgényben és Székelycsókán
szolgáltam. 2000-ben Bonyhán egy
590-es lélekszámú közösség fogadott. Amint számos más településen,
az elmúlt években itt is jelentősen
megfogyatkozott a gyülekezett, jelenleg 481-en vannak a hívek.
Évente két-három esketésre és
három-négy keresztelőre kerül sor,
a temetések száma 10–11 körüli.
Fehérvári Bálint azt is elmondta,
hogy feleségével, Erzsébettel mindig próbáltak valami újdonságot bevinni a gyülekezeti életbe, évente
hét-nyolc kulturális rendezvényt
szerveztek, illetve magyarországi
mintára bevezették az adventi vasárnapok megünneplését.

– Nyáron leginkább a fiatalokra
gondolunk, augusztusban filmklubot, sporteseményeket szoktunk szervezni nekik. A kisebb gyermekek
vakációs bibliahetét idén szeptember
elejére időzítjük. A nagyobbaknak
szóló programokon rendszerint mintegy 20 tizenévesre számíthatunk, főként olyanokra, akik tanítási időben
nincsenek itthon, ugyanis közelebbitávolabbi
városokban
végzik
a középiskolát. Néhányan Dicsőszentmártonban, mások Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron tanulnak
tovább, de Székelyudvarhely is
vonzza a fiatalokat. Évente kéthárom olyan tizenéves indul el Bonyháról, aki egyetemet végez, orvos,
tanítónő, pszichológus is került ki a
falu szülötteiből – tudtuk meg a lelkipásztortól. Idén kilencen konfirmáltak a faluban, jövőre négy
konfirmandusa lesz a gyülekezetnek.
Fehérvári Bálint azt is elmondta,
hogy a községbelieken látszik, hogy
szász vidék lakói, van bennük egyfajta tartás, zárkózottság, de amikor
segíteni kell valakin, példaértékűen
adakoznak. Az elmúlt években többek között egy rákkal diagnosztizált
asszony gyógyítására áldozott pénzösszeget a gyülekezet. A lelkipásztortól azt is megtudtuk, hogy mivel
az egyházközségnek öt épülete van
– a templom, a lelkészi és a kántori
lakás, valamint a régi és az új imaház –, mindig akad javítani-, szépítenivaló. Ottjártunkkor éppen az új
imaház külső falát vakolták.

Négy gyülekezetre vigyázott

Közeledik a vakációs bibliahét
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Feltámadhat a „székely Atlantisz”

Letették az új templom alapkövét Bözödújfaluban

A kommunista falurombolás,
de a feltámadás, élni akarás,
a remény és kitartás jelképe
is lesz az a templom, amelyet
a vízbe temetett Bözödújfalu
leomlott katolikus hajléka helyén építenek fel. Szombaton
elhelyezték az alapkövet, egy
év múlva pedig az Összetartozás templomának avatójára
várják a falu volt lakóit.

Gligor Róbert László

Augusztus első szombatja közel
három évtizede a bözödújfalusiak
évenkénti találkozásának időpontja.
Szombaton is sokan érkeztek a
világ minden tájáról, őket Csibi
Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester népviseletbe öltözve üdvözölte az Emlékezés parkjában.
Érkeztek a szomszédos településekről és a szomszédos megyékből, az
anyaországból és a földkerekség
messzi tájairól is mindazok, akiket
hazahívott a rög szava: jöttek kezet
szorítani, emléket felidézni, köny-

A hazatérőket a népviseletbe öltözött Csibi Attila polgármester fogadta

1977 és 1984–1988 között árvízvédelem címén gyűjtőgátat építettek,
majd 1988–89-ben elárasztották a
települést, amelynek lakói kénytelenek voltak elköltözni a szomszédos falvakba, az ország és a világ
34 különböző pontjára. A falurom-

Két lelkes elszármazott, Szombatfalvi József (b.) és Sükösd Árpád helyezte el a mérföldkövet
jelentő emléktáblát
Fotók: Gligor Róbert László

nyeket hullatni a „székely siratófalhoz”. Miután a tavaly műszaki
munkálatok miatt leengedték az
egykori Bözödújfalut beborító gyűjtőtó vizét, és ismét láthatóvá vált az
eltemetett település helye, idén már
tiszta és sima víztükör várta az érkezőket, miközben a tó partján sátrazó vagy a vízen csónakázó
turisták nagy részének fogalma
sincs arról, hogy milyen emberi sorsok és tragédiák rejtőznek a tófenék
iszapjában.
Ellenállni a víznek
A kommunista hatalom településrendezés címén falurombolási
tervet dolgozott ki, amely csak
1988-ra vált nyilvánvalóvá, és
„életképtelennek” ítélt romániai települések százait tette volna a földdel egyenlővé. Ezek egyike volt
Bözödújfalu, amely alatt 1975–

bolás jelképévé vált bözödújfalusi
katolikus templom sokáig ellenállt
a víz szorításának, de huszonhat év
után, 2014-ben tornya ledőlt, mielőtt a megmentésére tervezett
programot életbe léptették volna.
Erdőszentgyörgy önkormányzata, a
budapesti Székely-Hargita Alapítvány és a Bözödújfaluért Egyesület
elkészíttették a templom újjáépítésének terveit és elkezdték az adománygyűjtést. A bözödújfalusi
templom összmagyar kérdéssé vált,
a világ minden tájáról érkeztek adományok. Habár nem rendelkeznek
a szükséges összeg egészével, a
kezdeményezők már idén elkezdik
az újjáépítését, kihasználva a tó viszonylag alacsony vízállását. A bözödújfalusiak
hétvégi
találkozójának kiemelkedő mozzanata az emlékezés mellett az alapkőletétel volt.

1995 óta az emlékparkban találkoznak, ahol siratófal és kopjafafalu is épült
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bözödújfalusiak büszkék lehetnek,
mert belőlük nő ki az Összetartozás
temploma, amelyben mindenki
megtalálja majd azt, ami az övé: a
hitét, Istenét, és a nagy tragédia, keserűség nyomában marad egy olyan
jelkép, amely továbbviszi Bözödújfalu csodálatos világát.
Egy év múlva avatás?
Az emlékezésre, kézfogásra hazatértek az Emlékezés parkjából levonultak a tó partjára, ahol
elhelyezték a vízre építendő templom alapkövének márványtábláját,
amely majd a templom falára fog
kerülni. Sükösd Árpád, a falu szülötte elismerte: amikor a víz már kiszorította az emlékezőket a
templomkertből, és 1995-ben megépítették az évenkénti találkozások
eddigi helyét, a „siratófalat”, ő sem
gondolta volna, hogy egyszer ismét
a víz mellett fognak állni, és „Bözödújfalu sorsa ilyen fordulatot fog
venni”. Csibi Attila polgármester
mindenkit megnyugtatott: augusztus
folyamán minden papírmunkát befejeznek, és szeptemberben a marosvásárhelyi kivitelező el is kezdi
az építkezést. Jelenleg a szükséges
összeg 70 százaléka gyűlt össze
adományokból, és mire az épület kiemelkedik a vízből, nem 30, hanem
újabb 70 százalék fog gyűlni, jövő
augusztus elején már templomavatóra várnak mindenkit. Nemcsak a
templom újjáépítése fontos számára,
hanem az egykor vallásilag és etnikailag színes falu temetői is.
Templom nélkül nincs közösség
Az emlékezésre hazatértek talán
legidősebbike a közeli Csókfalván
élő, közel 90 éves Szombatfalvi
Anna, aki arra a kérdésre, hogy mit
jelent számára ez a falu, miért tér
vissza évente, elmondta: élete java
itt telt el, nagyon jó közösség, csendes, munkás falu volt az övék, és jó
lesz, ha elkészül az új templom, és
ezután odagyűlhetnek emlékezni.
Őt a Székelyudvarhelyen élő lánya,
Izsák Anna kísérte el, aki ugyancsak
ebben a faluban született, és nagyon
visszakívánkozik; ezek a találkozások ünnepet jelentenek számára,
ezért is örülnek, hogy új templom
épül. A nyárádmenti Székelyberébe
költözött Pálfi Sándor mindig elér-

püspöke, rámutatva: Bözödújfalu
Jó egymással lenni
A mai kor paradoxona, hogy em- nem megy feledésbe, mert új templékműveket, emlékjeleket állítunk loma az erdélyi szellemiség ottahelyett, hogy megélnénk a jelent – hona, az összetartozás és türelem
emelte ki szentbeszédében Boldi- hajléka lesz, ahol Isten és ember
zsár Ferenc erdőszentgyörgyi plé- együtt örvend. A vallásszabadság
bános, aki szerint ezen a napon az törvénye és az unitárius egyház
idő megállt, hogy mi újjáélhessük a megszületésének 450. évét ünnepillanatot, hogy érezzük, jó itt lenni, pelve, az 1568. évi tordai zsinaton
alkotott törvény egy másolatát nyújjó egymással és Istennel lenni.
totta
át Szombatfalvi Józsefnek, aki
„Jöttünk még néhányan, akik itt
születtünk. Fejet hajtunk, könnye- szerint Bözödújfaluban ez a törvény
ket hullatunk, gondolatban végig- mindig élt, de nem papírra, hanem
járjuk a falu határát, ahol a lelkekbe írva. A főpásztor ugyandolgoztunk, szenvedtünk, értéket akkor a tordai zsinatot megjelenítő
teremtettünk, ahol őseink a javaikat festmény kirakós változatát nyújés hitüket őrizték” – hangoztatta totta át Csibi Attila polgármesterSzombatfalvi József nyugalmazott nek. Az ünneplőket üdvözölte Dub
unitárius esperes, a falu szülötte. László, a marosvásárhelyi zsidó hit„Huszonnyolcadik
alkalommal község elnöke is, aki szerint Bözödéljük át a szülőfaluba való hazatérés újfalu közös erdélyi ügy, és „nem
örömét, fájdalmát, magunkkal merülhet feledésbe Erdély egyik
hozva életünket, amelyben ott van gyöngyszeme”.
a gyermek- és ifjúkor, az építkezés, Jelképet építenek
elűzetés, a lerombolás és az állandó
Ma már nem divat templomot
újjászületés”. A falu szülötte felso- építeni, főleg nem lerombolt temprolta az eltelt közel három évtized lomot újjáépíteni. Erdőszentgyörgy
sorsfordító pillanatait az első falu- önkormányzata a bözödújfalusiaktalálkozóktól a „siratófal” 1995. évi kal összefogva mégis újjáépíti a
megépítéséig, az emlékpark és a vízzel elárasztott és összedőlt temp„kopjafafalu” létrehozásán át a lomot – mutatott rá Péter Ferenc, a
mostani alapkőletételig, majd arra Maros Megyei Tanács elnöke. Böbiztatta a hazatérőket, hogy vigyék zödújfalu ma már jóval több, mint
magukkal azt az örökséget, amelyet a hat felekezetet és ugyanennyi
nemzetiséget, valamint
öt templomot számláló
egykori Bözödújfalu jelentett. Ezért épül az
Összetartozás
temploma, hogy továbbvigye, építse ezt az egyedi
örökséget a következő
évszázadokban.
„Nem a múlt fájdalmai fölött akarunk jajgatni, hanem az Úr
színe előtt állva, a jövőbe nézve, bizakodó
lélekkel örvendezni” –
hangsúlyozta ft. Bálint
Benczédi Ferenc, a Ma- Lelkészek áldották meg a vízparti alapkövet – egy hónap múlva kezdődhet az építkezés, egy év múlva avatják
gyar Unitárius Egyház a templomot
egy elárasztott település, egy példa
a kiállásra, amikor a túlélők és leszármazottak évente találkoznak,
emlékeznek, de azon is dolgoznak,
hogy az egykori falu ne csak emlék
maradjon, hanem kézzelfogható valóság legyen. A haza, a szabadság
utáni vágy bele van kódolva a magyar emberbe, és ezt megmutatta a
történelem. Ez az alapkőletétel
nemcsak a bözödújfalusiak, hanem
az egész magyar nemzet élniakarásáról tesz tanúbizonyságot –
mondta Péter Ferenc. A templomépítéshez szükséges vízügyi engedélyek
beszerzésében
Csibi
Attilának hathatós segítséget nyújtott Pásztor Sándor, a Bihar Megyei
Tanács elnöke, aki felszólalásában
a kitartás jelképének nevezte a bözödújfalusiakat.
Csibi Attila Zoltán őszintén bevallotta: amikor Erdőszentgyörgy
polgármestere lett, keveset tudott a
bözödújfalusi emberekről, de lassan
megismerte őket és fájdalmukat. A

zékenyül a falu határa láttán. 72
éves kora ellenére évente háromszor hazatér a temetőbe és egyszer
az augusztusi emlékezésre, mert
jólesik találkozni a régi ismerősökkel.
Idén a legmesszebbről Jenei Erzsébet érkezett: első alkalommal jár
a faluban, apósa itt született, és ő is
szerette volna látni ezt a falut, amióta értesültek a templomépítési
szándékról. Hihetetlen és érthetetlen számára, amit ezzel a településsel egykor cselekedtek, nehéz
erről beszélni, de reméli, hogy „a
jövő mást hoz” és a bözödújfalusiak magukra találnak. A templomépítés terve remek dolog, mert
„ahol nem épülnek templomok,
ott nem épülnek emberi közösségek sem”, és nem tartós az a közösség, amely nem a hiten alapul
– mondta el véleményét lapunknak a dél-afrikai Durbenből ideutazott nő.
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Nagyüzem a Sziget utcában

Két labdarúgó-bajnoki mérkőzést – egyet az 1. ligában, egyet pedig a 2. ligában – is játszottak három
nap alatt a marosvásárhelyi Sziget utcai stadionban.
Sajnos azonban egyikben sem volt érdekelt marosvásárhelyi csapat, ezen a szinten ugyanis jelenleg nincs
labdarúgása a városnak.
A nagyszebeni FC Hermannstadt viszont itt játssza
a hazai pályás találkozóit az élvonalban, mivel a szebeni stadiont újjáépítik, a kolozsvári U pedig azért
költözött átmenetileg a Sziget utcába, mert a Kolozsvár Arénát az Untold fesztivál vette egy ideig birtokba.
Egyik találkozóra sem tolongtak a marosvásárhelyi
nézők, bár néhányan azért helyet foglaltak a lelátón.
A 2. liga 1. fordulója keretében a kolozsvári U a bukaresti Metaloglobust fogadta, és 2-0 arányú győzelmet aratott. Az U az idén jutott fel a 3. ligából, miután

a korábbi csapat csődbe jutott, és alulról kellett kezdenie.
Az 1. liga keretében az FC Hermannstadt ellenfele
a szintén 1. ligás újonc Dunărea Călăraşi volt. Az
első félidőben úgy tűnt, továbbra is fekszik a nagyszebenieknek hazai pályaként a stadion, hiszen
Blănaru révén vezetéshez jutottak. A Hermannstadtnak lett volna lehetősége növelni az előnyt,
azonban elmulasztotta megtenni, és ez megbosszulta magát. A hosszabbítás perceiben a pályát
nagyon jól ismerő játékos egyenlített a călăraşi-i
csapatnak: Dobrosavlevici egy ideig a megszűnt ASA
csapatában játszott.
Az 1. ligában vasárnap este egy további mérkőzést
is játszottak a 3. forduló keretében, ezen a FCSB
hazai pályán 4-0-ra verte az első kapott gól után öszszeomló Jászvásári Polit. (b. zs.)

Simona Halep negyvenedik hete az élen

Negyvenedik hete vezeti a női profi teniszezők világranglistáját Simona Halep.
Halep ezzel a teljesítménnyel felzárkózott Ilie Năstase mellé, aki az ATP világranglistájának legelső
férfi teniszezője volt, és szintén 40 hétig vezette a
ranglistát 1973. augusztus 23-a és 1974. június 2-a
között.
Simona Halepnek jelenleg 7.571 pontja van, 911gyel több, mint a második helyen álló Caroline Wozniackinak (Dánia). Ugyanakkor minden idők 11.
legeredményesebb játékosa, megelőzve a francia
Amelie Mauresmót, aki 39 hétig vezette a rangsort.
Mihalea Buzărnescu, aki vasárnap megnyerte a

Forrás: Tennis World USA

San Jose-i (Kalifornia) tenisztorna döntőjét, megszerezve ezáltal pályafutása első WTA-tornagyőzelmét,
négy helyet lépett előre a világranglistán, és a 20. pozíciót foglalja el.
Rajta és Halepen kívül további négy játékos képviseli Romániát a legjobb száz között: Sorana Cîrstea
az 54., Irina-Camelia Begu az 55., Monica Niculescu
a 69., Ana Bogdan pedig a 82. helyen áll.
Párosban Irina Camelia-Begu a 26., Mihaela Buzărnescu a 30., Monica Niculescu a 31., Raluca Olaru
a 49.
A világbajnoki pontversenyben is Halep vezet Angelique Kerber és Caroline Wozniacki előtt.

Medgyes András, a sokoldalú sportoló

Medgyes András nem volt
élsportoló, sportkedvelő életmódjával azonban hírnevet szerzett
Szovátán. Nem véletlenül, hiszen
nem kevesebb, mint hat-hét sportágba kóstolt bele legalább alapversenyszinten. A szovátai Domokos
Kázmér Iskolaközpont volt adminisztrátora ifjúkorától asztaliteniszezett,
súlyt
emelt,
kosárlabdázott, kézilabdázott és tekézett helyi szinten, viszont a legjobban a pingpongot szerette meg:
– Ötödikes voltam, amikor Szovátán elkezdtem asztaliteniszezni.
Visszaemlékszem, hogy otthon, a
konyhaasztalon házilag készített
faütőkkel ütöttük a celluloidlabdát,
háló helyett pedig seprűnyelet
használtunk. Egy évre rá sikerült a
szüleimnek egy kínai ütőt beszerezniük. Azzal a nagyobbakkal is
fel tudtam venni a versenyt, és 14
éves koromban, azaz 1970-ben iskolabajnok lettem. Aztán egy ideig
az asztalitenisz kimaradt az életemből – abban az időszakban több
sportágba is belekóstoltam –, viszont a pingpongot a mai napig
űzöm: minden amatőr versenyen
részt veszek, ahol a nálam húsz
évvel fiatalabbakkal is sikerül fel-

venni a versenyt – mondta el a 64
éves Medgyes András, majd így
folytatta: – Szintén 1970-ben, miután a Szovátán megrendezett megyei
súlyemelő
versenyen
diadalmaskodtam, az országos versenyen is részt vettem Ploieşti-en.
Ott 8. lettem a súlycsoportomban,
aztán a marosvásárhelyi ASA súlyemelő szakosztályához hívtak, de
mivel én a labdajátékokat jobban
szerettem, nem fogadtam el az
ajánlatot. Egy időben tekéztem is
Szovátán, a helyi Medve-tónál,
emellett kosárlabdáztam a megyei
bajnokságban – 20 éven át voltam

a helyi öregfiúk csapatának az irányítója –, sőt hat évet futballoztam
is Sóváradon, a falusi bajnokságban, ahol többek közt id. Újfalvi
Béla, Sebes Zoltán, Görög István,
Görög Péter is csapattársam volt –
mesélte el a minap.
Medgyes András 1981-ben országos amatőr síbajnokságon is
részt vett Marosfőn, a Daciadaversenyeken, sőt idővel az extrém sportoknak is hódolt: arról is
vált ismertté Szovátán, hogy
egykoron jeges vízben fürdött,
télen pedig fürdődresszben sízett. (C. A.)

Dévai Boglárka Eb-aranyérmet
szerzett tornában

Dévai Boglárka magyar tornász
aranyérmet nyert a glasgow-i Európa-bajnokságon ugrásban. Ezzel
húsz év után nyer ismét magyar női
tornász Eb-aranyat; ő lett a magyar
tornasport harmadik női Eb-győztese Ónodi Henrietta (1989) és
Varga Adrienn (1998) után.
Dévai Boglárka a legmagasabb
pontszámmal jutott be az ugrás
döntőjébe, és elsőként kezdte a finálét.
Rácz Gábor tanítványa a mezőny
legnehezebb – 6-os kiinduló nehézségi pontszámú – ugrását mutatta be
elsőre, egy kis ellépés után 14.633os pontszámot kapott. Másodjára

jött az 5,4-es nehézségű ugrás,
8.966-os kivitellel – ez 14.066-ot
ért, átlagban pedig 14.349-et. Az ellépés miatt Dévai Boglárka azt
hitte, oda az érem, és ezt meg is
mondta edzőjének, de tévedett.
Senki nem tudta túlszárnyalni a teljesítményét.
A román Denisa Golgota, az
orosz Angelina Melnyikova és a
belga Nina Derwael is két éremmel
zárta a szerenkénti döntőket. Melnyikova második, Golgota harmadik lett Dévai Boglárka mögött
ugrásban, majd előbbi felemás korláton bronz-, utóbbi talajon ezüstérmet nyert.

Milák Kristóf arany-, Kenderesi
Tamás pedig ezüstérmet szerzett
200 méter pillangón vasárnap az
úszók Glasgow-ban zajló Európabajnokságán.
A 18 éves Milák 1:52.79, a 21
esztendős, olimpiai harmadik Kenderesi 1:54.36 perces idővel csapott
célba. Az elődöntőből a fináléba
Kenderesi került a legjobb, Milák a
második idővel, igaz, az előfutamban mindketten gyorsabban úsztak,
amire szükségük is volt, mivel a
négy magyar induló közül – a szabályok szerint – csak kettő juthatott
tovább az elődöntőbe. A 2010-ben
ifjúsági olimpiai bajnok Biczó
Bence pedig a mezőny harmadik

idejével, míg a címvédő, 2015-ben
világbajnok Cseh László az ötödik
idővel esett ki. A rajt után Milák a
várakozásoknak megfelelően az
élre állt, és óriási iramot diktált, féltávnál már másfél másodperc volt
az előnye. Az utolsó ötvenre fordulva nem volt kérdés a győzelme,
csak az Európa-csúccsal harcolt, de
végül kilenc századdal elmaradt
attól. Mindeközben Kenderesi a tőle
megszokott kiváló hajrával lett második. Milák a magyar úszóválogaelső
aranyát
nyerte
tott
Glasgow-ban, ahol az eddigi egyetlen magyar érmet szombaton Késely Ajna szerezte, 800 méter
gyorson a második helyen végzett.

Hat magyar lesz érdekelt a berlini
atlétikai Európa-bajnokság első, hivatalosan nulladik napján.
Hétfőn a kalapácsvetőknél a döntőbe jutás volt a cél, a nevezési listán negyedik Halász Bence mellett
Pásztor Bence indult. A fináléhoz,
amelyre kedden helyi idő szerint
19.45-kor kerül sor, 76 méter kell,
vagy a legjobb 12 folytathatja. A junior világbajnok, U23-as Európabajnok Halász – aki szombaton már
a helyszínen ünnepelte 21. születésnapját – idén dobta meg 79,57-es
egyéni csúcsát, a székesfehérvári
Pásztornak viszont 75,74-es legjobbját kell megjavítania a fináléhoz.
Elkezdődnek a 100 méter előfutamai, a férfiaknál Szabó Dániel, a
nőknél Nguyen Anasztázia áll rajthoz. A 21 éves székesfehérvári
sprinter idén érte el 10,34 másod-

perces egyéni csúcsát. Nguyen
Anasztáziának, aki a 4x100-as váltóban is fut, 11,49 másodperc idei
legjobbja – mindkettőjüktől szép
eredmény lenne az elődöntőbe kerülés, ahol 12 kiemelt vár a továbbjutókra.
A ranglista első 12 helyezettjének
helye biztos az elődöntőben 400 m
gáton is, ahol a Koroknai testvérek
szerepelnek. Közülük a 28 éves Tibornak jobbak az esélyei, aki egy
héttel az Eb előtt 49,58 másodperces egyéni csúcsot futott. Öccse, a
25 éves Máté sérülései ellenére teljesített Eb-szinten belül (50.51 mp)
bátyja segítségével, ugyancsak a
Honvéd Kupán.
Hétfőn csak délután rendeztek
versenyeket az Eb-n, amelyre 51
ország 1573 atlétája – 829 férfi,
744 nő – nevezett, köztük 33 magyar.

Úszó-Eb

Atlétika-Eb –
Hat magyar az első napon

A nevezési listán negyedik Halász Bence

Forrás: Magyar Atlétikai Szövetség
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A hét közepén tetőzik a kánikula
Németországban

Tovább tart, és csak a hét közepén tetőzik a
kánikula Németországban, akár új melegrekordot is mérhetnek majd. A hőség és az
aszály egyre súlyosabb gondokat okoz, Brandenburg tartományban már a folyók kiszáradásával fenyeget.

A Schwarze Elster 18 méter széles medrét általában
két méter magas vízoszlop tölti meg a Senftenberg
nevű város közelében, most viszont egy több kilométeres szakaszon porzik a meder, és itt-ott kagylóhéjak
és haltetemek borítják – áll a BZ című berlini lap hétfői riportjában.
A Schwarze Elster az első folyó, amely Németország egyik leginkább aszályos vidékén részlegesen
kiszáradt. A tartomány többi természetes vize sincs jó
állapotban, pedig Brandenburg a 3000 taváról és 32
ezer kilométer hosszúságú víziút-hálózatáról is híres.
A Németország és Lengyelország közötti határfolyón, az Oderán például hetek óta szünetel a hajóközlekedés, a vízállás 115 centiméterre süllyedt, így már
gyalog át lehet kelni az egyik országból a másikba. A
Spree vízellátása is veszélyben van, a csapadékszegény időkben utánpótlást biztosító tározók vizének 65
százalékát már beleeresztették a folyóba, hogy ne kelljen korlátozásokat bevezetni, és a készletek legfeljebb
még egy hónapig tartanak ki.
A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) adatai
szerint a 2018-as nyári hőség és aszály történelmi léptékű, július eleje óta szokatlanul magas az átlaghőmérséklet, július közepe óta pedig hőhullám sújtja
Németországot, és sok helyütt tavasz óta nem volt számottevő csapadék.

A száraz, meleg időben sok helyütt vészesen algásodnak a folyók és a tavak, és tömeges a halpusztulás.
Máshol erdőtüzekkel küzdenek. A szintén az ország
északkeleti részén fekvő Mecklenburg-Elő-Pomeránia
tartományban például a hatóságok hét végi összesítése
szerint eddig 1300 hektáron kapott lángra a növényzet.
A legnagyobb tűzvész július elején volt a Gross Laasch
nevű községnél, ahol egy olyan erdőben keletkezett
tűz, amelyben sok második világháborús lőszermaradványt rejt a talaj. A tűzoltók négy napon keresztül küzdöttek a lángokkal.
A tűzveszély miatt számos településen betiltották a
németek egyik kedvenc nyári szórakozását, a szabadtéri grillezést. Berlinben például akár ötezer euró büntetéssel sújthatják a tilalom megszegőit.
A mezőgazdaságban katasztrofális hatásokkal számolnak. A karácsonyfa-termesztésre szakosodott erdőgazdálkodók országos szövetségének (BVWE) egy
hétfőn ismertetett előrejelzése szerint az ország keleti
és északi részén a legfiatalabb csemeték 100 százaléka
kiszáradhat, mert nem elég mély a gyökérzetük az
aszály túléléséhez, így néhány év múlva karácsonyfaellátási nehézségek keletkezhetnek.
A DWD előrejelzése szerint a következő napokban
folytatódik a kánikula, a hét közepén 39 Celsius-fokot
is mérhetnek, és előfordulhat, hogy megdől a 2015. augusztus 7-én a bajorországi Kitzingenben mért 40,3
fokos melegrekord. A hét második felében enyhülés
következhet, de a hűvösebb, 25-30 fokos hőmérsékletű
levegő heves viharokkal érkezhet meg Németország
déli és nyugati részére. (MTI)

A tömegsportok hozzájárulnak a szezonalitás
csökkentéséhez a turizmusban

Forrás: Euronews

vatásos sportolója van, és mintegy
3600 kilométernyi kerékpározásra
alkalmas utat építettek országosan.
A kerékpár-értékesítés és a kapcsolódó üzletágak évente 50-100 milliárd forintos piacot jelentenek –
ismertette.
A kerékpáros turizmus által
évente generált turisztikai költésekre külön mérés nincs. Példaként említette, hogy a kerékpáros
forgalom mérésének a bevezetését tervezik a nagyobb forgalmú
Princzinger Péter, a Magyar Ke- kerékpárutakon. Ezenkívül kerékrékpáros Szövetség elnöke elmondta: a két-három vagy több
napos versenyek belföldi turisztikai
attrakciók. Hozzájárulnak a tavaszi,
őszi szezon erősítéséhez – a főszezonon kívüli turizmus fellendítéséhez is. Példaként említette, hogy a
közelmúltban Zalakaroson több
mint 3 ezren vettek részt a versenyen, két éjszakával számolva legalább 12 ezer vendégéjszakát hozva
a városnak.
A sportesemények az országmárka építéséhez is hozzájárulnak,
a versenyek közvetítését több országban követik. Magyarországon
mintegy 150 ezren kerékpároznak
rendszeresen, a sportágnak 1400 hiA kerékpáros turizmus és a
tömegsportrendezvények
hozzájárulnak a szezonalitás
csökkentéséhez az idegenforgalomban, a sport és a turizmus egymást erősítik –
hangsúlyozták a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Magyar
Szabadidősport
Szövetség képviselői a Magyar Turisztikai Szövetség
sajtóbeszélgetésén
hétfőn
Budapesten.

párosbarát utak kijelölését is tervezik a Balaton déli partján, 600
kilométeren – tette hozzá. A
négy kiemelt turisztikai régióban felmérik a kerékpáros-infrastruktúra hiányzó elemeit, és
javaslatot terveznek a fejlesztésére
– közölte.
Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke szintén
azt emelte ki, hogy a tömegsportrendezvényeknek – futás, maraton,
úszás – jelentős az idegenforgalmi
értéke. (MTI)

A Szent István-bazilikába
került a Magyarok kenyere
program aratókoszorúja
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Összeöntötték a magyar gazdák által összegyűjtött búzát Kárpátalján
Fotó: MTI/Nemes János

A Szent István-bazilikában állították ki a Magyarok kenyere – 15
millió búzaszem program keretében
a Kárpát-medencei magyar gazdák
által gyűjtött búzából készült aratókoszorút.
A Kárpát-medence valamennyi
határon túli, magyarlakta területe,
valamint a 19 magyar megye kalászából font koszorút első alkalommal állították ki a bazilikában –
hangsúlyozta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz)
elnöke, az Országgyűlés alelnöke
hétfőn, a koszorú kihelyezésekor
tartott átadón.
Elmondta, hogy a két részből álló
koszorú külső része az anyaországot jelképezi, amely átöleli a határon túl élő magyarságot. „Ez a
dupla koszorú az összefogást, az
összetartozást jelképezi” – hangsú-

lyozta, hozzátéve, hogy a 15 millió
búzaszem a 15 millió magyar összetartozásának szimbóluma.
Snell György püspök nagyon
szép jelképnek nevezte a koszorút,
hozzátéve, hogy a katolikusok számára a búza azért is fontos jelkép,
mert Krisztus az utolsó vacsorán a
sok kis búzaszemből összeálló kenyér színe alatt „maradt itt” az eukarisztiában. „A sok kis búzaszem
itt a magyarok összefogását és egységét jelenti, az eukarisztiában
pedig minden jóakaratú emberét” –
fűzte hozzá.
A több mint kétszer két méteres
aratókoszorút Tüske Tünde, a
Szalma-Kincs-Tár vezetője és kollégái fonták, több évszázados erdélyi
tradíciók
alapján.
A
búzakalászokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz
együtt gyűjtötte össze. (MTI)

Snell György püspök, a Szent István-bazilika plébánosa megszenteli a Magyarok kenyere –
15 millió búzaszem program keretében elkészült aratókoszorút a Szent István-bazilikában
2018. augusztus 6-án.
MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Picasso tíz elfeledett művére
bukkantak

Egy új kiállításra készülődve
és a múzeum raktárépületeinek felújítása alatt számtalan
elfeledett műalkotásra, köztük Picasso tíz művére bukkantak a Teheráni Kortárs
Művészeti Múzeum (Tmoca)
gyűjteményében – adta hírül
a The Art Newspaper című
művészeti folyóirat honlapja.

Az intézmény 2019-ben nagyszabású kiállításon mutatja be nyugati
művészeti gyűjteményének azon
darabjait, amelyek Reza Pahlavi sah
1979-es elűzése óta rejtve maradtak
a nyilvánosság előtt.
A mintegy háromezer darabos
gyűjteményből, amely az impreszszionizmustól és a kubizmustól a
pop-artig és a minimal artig ölel fel
irányzatokat, 400-500 művet állítanak ki az intézmény ötezer négyzetméternyi kiállítóterében.
A Portré, csendélet, tájkép című,
február 21-én megnyíló kiállítást az
után rendezik meg, hogy Berlinben
tavaly elmaradt a Reza Pahlavi
néhai iráni sah felbecsülhetetlen értékű műkincseiből tervezett kiállítás, amelynek teljes anyagát a

Tmoca biztosította volna. A német
fővárosba tervezett kiállítás kurátora, a holland Mattijs Visset állítja
össze a jövő évi tárlat anyagát is.
A kiállítást előkészítve és a múzeum raktárainak felújítása idején
találta meg a művészettörténész a
régen elfeledetett vagy eltűntnek
vélt műveket. A múzeumban eddig
csupán két Picasso-művet tartottak
nyilván, most már tizenkettőre bővült a gyűjtemény – mondta Visser,
aki úgy véli, további műremekekre
is bukkannak az előkészületek idején.
A Farah császárné bábáskodásával létrejött gyűjtemény a nyugati
művészetek egyik legnagyobb és
legértékesebb kollekciója a világon
olyan művészek remekműveivel,
mint Claude Monet, Max Ernst, Vaszilij Kandinszkij, Pablo Picasso,
Francis Bacon, Jasper Johns vagy
Andy Warhol.
Az új kiállítás a sah által gyűjtött
remekművek mellett bemutatja az
intézmény új szerzeményeit, köztük
Günther Uecker, Bertrand Lavier és
Tony Cragg munkáit, valamint helyi
fiatal művészek alkotásait is. (MTI)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 4 szobás tömbházlakás a
Moldovei

utcában

négyemeletes

tömbház negyedik emeletén. Tel.

0724-374-212, 10-20 óra között.
(9726-I)

EGYEDÜLÁLLÓ

LEHETŐSÉG!

ELADÓ Marosvásárhelyen, központi

ZARÁNDOKÚT: Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközösség
György Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez.
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság
hegye, Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában
pedig Amman, Jerash, Nébó-hegy és a csodálatos Petra.
Szabad helyek száma: 10.
Minden érdeklődőt szeretettel tájékoztatunk a 0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR objektív okok
miatt elhalasztja a 2018. augusztus 20-ára valutaváltás,
közélelmezés,
autókölcsönzés
szolgáltatásra
meghirdetett
versenytárgyalást. Az ajánlatok benyújtásának határideje
augusztus 14-én 16 óra. (sz.-I)

zónában, III. és IV. emeleten pentho-

ELADÓ

nek, dupla garázzsal (körülbelül 32

(9711)

lálható. A lakás 160 m , külön bejá-

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0758-621-

use stílusú luxusapartman igényesm ), mely az épület első szintjén ta2

2

ratú, ultramodernül felszerelt, két

hálószobával, szaunával, tágas nap-

paliba nyíló, teljesen felszerelt, bebútorozott

konyhával,

két

fürdőszobával (jacuzzival), öltözőszobával és nagy balkonnal. A lakók

biztonságát fém bejárati ajtó, valamint az épület biztonsági szolgálata
védi. Ára alkudható. Érdeklődni a
0745-507-253-as

(sz.-I)

telefonszámon.

HOSSZÚ távra kiadó teljesen bebútorozott, felszerelt tömbházlakás az

1918. December 1. úton, 150-es

tömbház, II. emelet. Tel. 0731-526690. (9766-I)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a

Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438-

594. (20084)
ELADÓ

varrógép,

asztali

elektromos

bőrvarrásra

is

hajtású

alkalmas,

közepes méretű szőlőprés, üvegkorsók,
régi típusú furgonra (duba) fémből

készült csomagtartó. Érdeklődni a 0770338-670-es telefonszámon. (9685)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.

(9694)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-

621. (9741-I)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.

Tel. 0740-570-753. (9711)

kemény

tűzifa,

gyertyánfa

házhoz szállítva. Tel. 0745-793-465.

359. (9791)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-

713. (9791)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0755-873-

628. (9791)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(9701)

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (1778-I)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatorná-

zást),

tetőjavítást,

cserépforgatást.

„lindabozást”

Tel.

(8988)

és

0751-847-346.

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépfor-

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserép-

forgatást,

csatornajavítást,

bár-

milyen munkát. Tel. 0748-901-446.

(9661)

TAPASZTALT takarítónő állást keres

munkakönyvvel. Tel. 0726-371-662.

(9724-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.

Tel. 0748-020-050. (9769-I)

VÁLLALOK tetőkészítést, -javítást,
cserépforgatást, teraszkészítést, bár-

milyen javítást. Kedvezmény: 15 %.
Tel. 0754-497-646, Attila. (9794-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden évben eljön egy nap,

Szomorúan emlékezünk LÁSZLÓ

ERZSÉBETRE (Baba néni) halá-

lának 4. évfordulóján. Szép emlé-

két,

és

szeretetét

szívünkben őrizzük. Emléke le-

csendesen megpihent. Búcsúzik

tőle felesége, gyermekei, unokái,

ELHALÁLOZÁS

2018. augusztus 8-án 14 órakor

lesz a marosvásárhelyi reformá-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, apa, nagyapa,
BRATU GHEORGHE
tanár

életének 71. évében váratlanul el-

hunyt. Drága halottunkat 2018.
augusztus 7-én helyezzük örök

nyugalomra a meggyesfalvi temetőben.

A gyászoló család. (9782-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyám,

SZABÓ MARGIT
szül. Csiszér

életének 90. évében elhunyt.
Drága halottunkat 2018. augusz-

tus 8-án 13 órakor helyezzük

örök nyugalomra a marosvásár-

helyi

református

Nyugodjon békében!

temetőben.

Gyászoló szerettei. (9789-I)

fia és annak családja, valamint

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

nyugalma csendes! Aki ismerte

nyugalmazott református

lettel. (9779)

tam, futásomat elvégeztem, a

(2 Timóteus 4:7)

HORVÁTH KOVÁCS LORÁND

életének 89. évében 2018. au-

gusztus 4-én csendesen megpi-

hent. Búcsúznak tőle: szeretett

Garázstetőket is javítunk és készí-

reke, Loránd, Gyöngyvér, Ádám,

bármilyen

munkát.

tünk. Nyugdíjasoknak 20% kedvez-

mény. Tel. 0748-669-239, Mihály.

(9666)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-

ből, cserépből, teraszt fából; bármilyen

javítást

vállalunk.

0745-680-818, Csaba. (9706-I)

Tel.

Szünetel
az ivóvíz-szolgáltatás

Az Aquaserv Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy az ivóvízhálózaton
végzendő korszerűsítési és bővítési munkálatok miatt 2018. augusztus 8-án 9 és 15 óra között (becsült időpont) felfüggesztik az
ivóvíz-szolgáltatást a következő övezetben:
– Marosvásárhely, Predeal utca 65–121., 68–126. szám, Arató
utca 23–35., 24–36. szám.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízszolgáltatás elindítása után rövid időre a csövekben lévő lerakódás miatt a víz elszíneződhet, a kitisztulásáig csak háztartási célokra ajánlatos
használni.
Elnézést kérünk a kellemetlenségért, köszönjük megértésüket.
Aquaserv Rt., Marosvásárhely

felesége, Hajnalka, négy gye-

Melletted állva, remélve, hogy se-

gíthetek neked, bátorítottalak,

fogtam a kezed, és csak kértem a

Jóistent, hogy maradj velem. Elhagytad a házat, amit úgy szeret-

Zsombor és családjuk, testvérei,

Attila, Csaba-László, Ildikó és

családjuk, a rokonok, barátok,

szomszédok, volt hívei és mind-

örök

nyugalomra

a

próbáltuk.

marosvásárhelyi református te-

hagyva, melyet remélve hordoz-

„Boldogok a halottak, akik az

tál magadban. Kegyetlen volt a

sors, elvett tőlünk, de a szíved itt

maradt közöttünk. Az idő múlik,

de feledni nem lehet, csak meg

metőben.

Úrban halnak meg.”

(Jelenések 14:13) (9792-I)

kell tanulni élni nélküled. Szí-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

lommal emlékezünk a csókai

CSATÓ KLÁRA

vünkben soha el nem múló fájda-

a szeretett édesanya, feleség,

születésű id. SZABÓ FERENC

73 éves korában elhunyt. Drága

lálának első évfordulóján. Emlé-

án, szerdán 14 órakor helyezzük

volt maroskeresztúri lakosra ha-

halottunkat 2018. augusztus 8-

két őrzi szerető felesége, három

örök nyugalomra a római katoli-

unokája. Emléke legyen áldott,

Emléke szívünkben él!

gyermeke, két menye, három
nyugalma csendes! (9739)

sen alszik, megpihent végleg,

angyalok bölcsője ringatja már,

nem jöhet vissza, hiába hívjuk,

emléke

szívünkben

talál…

kus temető alsó kápolnájától.

A gyászoló család. (sz-I)

otthont

Fájdalommal és megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett édes-

anya, anyós, nagymama, déd-

mama, nagynéni, unokatestvér,

rokon, szomszéd és ismerős,
CSEGEDI MATILD

életének 76. évében Isten akara-

tából 2018. augusztus 5-én meg-

pihent. Drága halottunk temetése

augusztus 7-én 13 órakor lesz a
pókai temető ravatalozójából, ad-

ventista szertartás szerint.

Búcsúzik tőle

a gyászoló család. (9799-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki a
pókai

Csegedi

családnak

a

szeretett édesanya, CSEGEDI
MATILD elvesztése miatt érzett
fájdalmukban.
békében,
Marika

és

Nyugodj

drága

Sándor. (9781)

gyászoló

zük

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-

tudtál, örökre lecsuktad a sze-

med… Te csak aludjál. Csende-

én, pénteken 12 órakor helyez-

mit hibáztunk, nem tudtunk megpedig

Hirtelen mentél el, köszönni sem

Őszinte

Megfáradt testét augusztus 10-

menteni,

A gyászoló család. (9795-I)

azok, akik ismerték és szerették.

tél, itt hagytál mindent, amiért

küzdöttél. Bocsáss meg, ha vala-

dott, nyugalma csendes!

Őszinte

lelkész, költő

gatást, tetőjavítást, tetőkészítést (Lindab-lemez),

tus temetőben. Emléke legyen ál-

testvér, barát,

hitet megtartottam.”

és tisztelte, gondoljon rá kegye-

viselt hosszas szenvedés után

testvérei és rokonai. Temetése

VENCELRE halálának első évfor-

sógora. Emléke legyen áldott,

FERENCZI MIHÁLY

(9788)

Testvére, Ilonka és a család.

„Ama nemes harcot megharcol-

dulóján. Emlékét őrzi felesége,

apa, testvér, após, sógor, kol-

léga, a torboszlói születésű

életének 67. évében türelemmel

Fájó szívvel emlékezünk a harasztkeréki születésű NOVÁK

a szeretett férj, édesapa, nagy-

gyen áldott, nyugalma csendes!

mely a mi szívünkben örök emléket hagy.

jóságát

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

testvérem!

családja,

Cseh

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki a
kollégánk,

családnak

elvesztése
Metalul

IGNAT

volt

PETRU

alkalmából.

Szövetkezet

közössége. (20350)
Megrendülten

A

munka-

értesültünk

PÉTERFY ISTVÁN volt osz-

tálytársunk tragikus haláláról.
Szerény mosolya, emberséges

humora, szeretetre méltó lénye
örökre

megmarad

zetünkben.

emléke-

Mélyen

együtt-

érzünk gyászoló szeretteivel.
Volt

osztályfőnöke

osztálytársai

a

Líceumból. (sz.-I)

és

Művészeti

2018. augusztus 7., kedd _______________________________________HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG

11

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)
A ROMARIS CÉG alkalmaz SOFŐRT trélerre és 8X4-es kamionra. További információk a 0744-327-177, 0265/446-133-as telefonszámon. (20326-I)
BÁROSLÁNYT alkalmazok. Tel. 0752-526-181. (9592)

NÉMETORSZÁGBA SZALÁMICSOMAGOLÁSRA keresünk
MUNKAERŐT. Órabér: 10,45 euró. A kiutazás költsége az első fizetésből vonódik le. Tel. 0740-881-428. (9673)

ÜZEMMUNKÁSI állás – Marosvásárhely: SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk a marosvásárhelyi Petry húsüzembe. Nők és férfiak is jelentkezhetnek. Húsiparban szerzett tapasztalat nem
szükséges! Fix bérezés, napi kétszeri étkezés biztosítva, hosszú
távú, stabil munkahely, fejlődési lehetőséggel. Jelentkezzen önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-címen vagy személyesen a Barajului
utcában levő vágóhídon. (62550-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be, vagy
elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62554-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat
- központ

• Fogyasztóvédelmi hivatal

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

• Vasútállomás

• Távolsági buszállomás

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0745-606-215

koszorúk

- 0745-606-269

és halottszállítás

- 0745-609-830

• Melinda temetkezés

- 0741-615-661

Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,

teljes körű szolgáltatás

- 0740-263-907

• Maros megyei RMDSZ
• Thomas Hux sofőriskola
• Üveg-tükör szerelése,

házhoz szállítás

www.maori.ro

- Transervice

- 0741-235-239,

- 0365/882-842

- 0365/440-528

e-mail: info@maori.ro
- 0265/216-242

- 0265/216-768

turisztikai iroda

- 0265/269-900

9–17 ó.

- 0265/255-092

- 0745-611-999
- 0265/264-011

Royal GTS

- 0265/269-308
0731-898-989

Hu 0036-306-053-753

- 0800-801-929

- Family Holiday

- 0265/200-928

-Thomas Hux utazási iroda

- 0800/800 928

- 0265/264-442

- 0265/262-907

- 0265/248-430

- World Travel Shop

- Intertours

- 0265/269-667

- 0265/311-862

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda

- 0265/263-021

- 0365/400-404

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek,

- Bálint-Trans

- 0365/400-401

- 0265/237-774

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

- 0722-885-851
- 0265/266-801

- 0265/236-284

- 0365/449-833,
- 0749-922-887
- 0365/882-842

- 0772-068-684

- 0265/215-702

Méltányos reklámdíj fejében

- 0265/208-800

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/254-625

a 0265/268 854-es telefonon.

- 0265/208-888

- 08008 208-888

állandó szereplője lehet
Várjuk jelentkezését

Rovarirtás

Ezúton tudatjuk, hogy 2018.
augusztus 8-a és 14-e között a
Coral Impex Kft. munkatársai
a cég és a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal között
kötött 2019.09.13/313-as szerződés értelmében rovarirtást
végeznek Marosvásárhely közés magánterületén. Megjegyezzük, hogy az időjárás
függvényében az időpont kitolódhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin és az Smetopren.
Ezeket
az
egészségügyi minisztérium engedélyezte, az Xn és Xi mérgezési kategóriába tartoznak.
A kellemetlen incidensek elkerülése végett megjegyezzük,
hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen cég, amely rágcsáló-,
rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhely területén, mind a köztereken, mind
a tulajdonosi társulásoknál,
háztáji gazdaságnál és gazdasági egységeknél.

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR
versenyvizsgát szervez egy KÖZGAZDÁSZ SZAKFELÜGYELŐI
(pénzügyi ellenőrzési szakterület – CFG, CFP) – COR-kód 241304
– állás betöltésére, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: augusztus 22-én 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (62558-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek
elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. Email-cím: office@consuselectric.ro (62548-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol
megbecsülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok
és versenyképes juttatás jár. Várjuk önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro e-mail-címre, vagy érdeklődj a 0740-681-541-es
telefonszámon. (62555-I)

SZOVÁTÁN MŰKÖDŐ CSALÁDI JELLEGŰ GYERMEKOTTHONBA keresünk keresztény értékrendet valló, gyermeknevelés terén tapasztalattal rendelkező CSALÁDOT 8 gyerek nevelése
és gondozása céljából. A bentlakásos intézményben teljes munkaidős szerződést kínálunk. Előnyt jelent az angol- vagy németnyelvismeret. Tel. 0754-450-799. (20342-I)
CUKRÁSZLABORBA ÜGYES KEZŰ SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (9740-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési
jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a
0372-759-230-as telefonszámon. (62556-I)
MAGÁNCÉG VÍZ-GÁZ SZERELŐT és SEGÉDMUNKÁST,
KŐMŰVEST alkalmaz. Tel. 0722-415-169. (9688)

MAGÁNCÉG alkalmaz ASZTALOST, FARESTAURÁTORT, FÉNYEZŐT. Kezdők is jelentkezhetnek. Tel. 0722-786-111. (20349-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT, MÉSZÁROST és
a belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (20401-I)
A ROSEN-GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I)
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A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
taxisOfőröket

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány
vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány,
legalább 21 éves életkor és hajlandóság a taxisofőri tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költségén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló, a taxisofőri tanúsítványról
készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén
– Marosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A Siletina Impex Kft. vezetősége

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
a következő állásokat hirdeti meg:

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe
Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök
vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség
– szakmai gyakorlat

B. Autószerelő

Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat

C. Autóvillamossági szakember

A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház
a 2007. évi 21-es
kormányrendelet
13. cikkelyének
3. bekezdése értelmében
előadó-művészeti
és zeneművészeti
intézményekben sajátos
tevékenységre

HANGOSÍTÓT
alkalmaz.

Követelmények:
elektronikai, elektrotechnikai, hangosítási,
számítógép-kezelési
ismeretek, művészi érzék.
Jelentkezni
2018. augusztus 22-ig
lehet az intézmény
humánerőforrás-irodájában.
Interjú:
2018. augusztus 24-én
11 órától.
Tájékoztatás
a 0365/804-862
(113-as mellék)
vagy a 0265-219-261-es
telefonszámon.

Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló iratokról készült másolatokat,
illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely,
Bega utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra
között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A Siletina Impex Kft. vezetősége
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