
Tegnap délután avatták fel a marosvásárhelyi vár udvarán
azt a makettet, amely a vakok és gyengénlátók segítségére
szolgál. Egy olyan, háromdimenziós bronzmakettről van szó,
amely a várat ábrázolja, és amelyet végigtapogatva a nem-
látók is fogalmat alkothatnak arról, hogy miként néz ki a vá-
sárhelyi vár, a makett egyik oldalán pedig Braille-írással az
építmény történetét ismerteti az alkotó Berze Imre székely-
udvarhelyi szobrászművész. 

A makett – nyilvánvaló és elsőrendű funkciója mellett – olyannyira
szép, hogy szoborként is megállja a helyét, és mint azt az elmúlt napok-
ban tapasztalhattuk, a várba látogatók, a turisták tetszését is méltán el-
nyerte.

A makett létrehozásának és felállításának ötlete Orbán Lászlónak, az
Erdélyi Utakon Egyesület menedzserének nevéhez kötődik, az ötletet
felkarolta a Maros Megyei Múzeum, a kivitelezést támogatta a Maros
Megyei Tanács, a talapzat anyagi költségét pedig a marosvásárhelyi Ro-
tary Club Téka célirányos adományából fedezték.

Euróbojkott
Még néhány hét maradt az idei évből, s nyakun-

kon a két választást is hozó következő esztendő.
Először az Európai Parlamentbe küldendő képvi-
selőkre voksolhatunk jövőre, s noha egyes pártiro-
dákban már elkezdődött a kampány szervezése,
arról egyelőre nincs érdemi vita, hogy ki milyen
programmal készülne a következő EP-mandátum
során képviselni az érdekeinket.

Pedig volna miről beszélni. Például az uniós for-
rások fel (nem) használásával kapcsolatban pont a
román uniós biztos illette heves kritikával saját
pártjának kormányát, nem is egyszer az utóbbi idő-
ben. Ezzel a házon belüli támadással az illető hölgy
lehet, hogy kihúzta magát pártjának a következő
választásra esedékes jelöltlistájáról, de terítékre
tett egy sok milliárd eurós kérdést, amely olyan
forró kásának tűnik, hogy még kerülgetni sem haj-
landók egyelőre a politikusok.

És az a baj, hogy ebben a problémakerülésben
konszenzus van. Mert ez arra utal, hogy a főleg a
nagy infrastruktúraprojektek pályázati alapjaival
csapnivalóan gazdálkodó kormány teljesítményét
látva, az ellenzéknek nincs ötlete, hogy miként kéne
ezen a téren jobban teljesíteni. És ez csak egy 
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Benedek István

Korszerűsítenék 
a közvilágítást 
Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi tanács tegnap
rendkívüli ülésen határozott a városi
közvilágítás korszerűsítéséről. A siet-
ségre szükség volt, hogy a pályázati
iratcsomót a határidő lejárta előtt be-
nyújthassák az illetékes hatósághoz. 
____________4.
Rekord 
almatermés
Szeptember óta halmokban állnak a
gyümölccsel, főként almával teli zsá-
kok a nyárádszeredai gyümölcsprés
udvarán. Az alkalmazottak alig győzik
a munkát, átlagban napi két tonna
gyümölcsöt dolgoznak fel. 
____________6.
Győzelmekkel 
rajtoltak a CSM 
vízilabdázói
Győzelmekkel mutatkoztak be a férfi-
vízilabda Szuperligába harminc év
szünet után visszatérő marosvásárhe-
lyi csapat tagjai. Idegenben, az Aradi
AMEFA otthonában kétszer is nyerni
tudott Eduard Andrei fiatal gárdája…
____________7.

Fotó: Nagy Tibor

Felavatták a marosvásárhelyi várat megformázó makettet

Műalkotás látóknak és nemlátóknak

Kaáli Nagy Botond 



Október 19-e és 21-e között
születésének 190. évfordulója
alkalmából Koós Ferenc-emlék-
napokra kerül sor Szászrégen-
ben. 

Koós Ferenc 1828. október 18-án
született Magyarrégenben. Nemzetőr,
Kossuth-huszár, majd lelkipásztor volt.
Bukarestben dalárdát szervezett, isko-
lát alapított, templomot épített. A bu-
karesti magyar kaszinó (művelődési
ház) – a Hunnia – alapítója, majd a
dévai tanítóképző tanára és igazga-
tója. Élete során cikkei, beszédei, leve-
lei jelentek meg különböző lapokban,
évkönyvekben. 37 lapnak volt a mun-
katársa. Újságírói munkásságának
fontos részét teszik ki a műfordításai,
román, francia és olasz műveket tolmá-
csolt.

A Koós Ferenc-emléknapok prog-
ramja: 

Október 19-én, pénteken este 6 óra-
kor a Petru Maior városi könyvtár elő-
adótermében kerül sor a hivatalos
megnyitóra. Koós Ferenc élete és em-
lékei címen dr. Nagy Éva (a bukaresti
Koós Ferenc Kör részéről) tart elő-
adást, melyet rövidfilm követ. Csupán
Eduárd tanár, képzőművész a Koós Fe-

renc életútja című fényképkiállítást
mutatja be.

Október 20-án, szombaton délben
12 órakor a magyarrégeni szülőház-
nál a Koós Ferenc-emléktábla lelep-
lezésén vehetnek részt az
érdeklődők, ezt a magyarrégeni 37-
es számú Koós Ferenc cserkészcsa-
pat tevékenysége követi. Délután 4
órakor a radnótfáji református kis-

templom előadótermében kerekasz-
tal-beszélgetés lesz a Réges-Régen
helytörténeti vetélkedő győzteseivel.
Moderátor Nagy F. Attila tanár. A
rendezvény a fényképkiállítás meg-
tekintésével zárul.

A rendezvénysorozat következő
helyszíne este 6 órai kezdettel a DIO
Ház. Itt Székely Rozália tanárnő szer-
vezésében filmvetítés és diákelőadá-
sok lesznek.

Október 21-én, vasárnap délelőtt 10
órától a magyarrégeni református
templomban Biró Sándor lelkipásztor
ünnepi istentiszteletre várja a híveket.
Demeter József református lelkész
Koós Ferenc, a regáti magyarok apos-
tola címmel tart előadást. Ekkor kerül
sor Koós Ferenc szobrának megkoszo-
rúzására is.

Az emléknapok szervezői a Hu-
mana Regun Egyesület, a Kemény
János Művelődési Társaság, a szászré-
geni Rákóczi Szövetség, a Magyarré-
geni Református Egyházközség, a DIO
Ház Egyesület, a Radnótfáji Reformá-
tus Egyházközség és a bukaresti Koós
Ferenc Kör. Partner és támogató
Szászrégen Polgármesteri Hivatala és
a helyi tanács.

A szervezők mindenkit várnak a há-
romnapos rendezvényre.

Tegnaptól fizet az APIA 
Október 16-ától a Mezőgazdasági Kifizetési és Interven-
ciós Ügynökség folyósítja a gazdáknak a 2018-as mező-
gazdasági évre járó támogatást. Első körben azok a
farmerek kapják meg, akiknek a kérvénye rendben volt.
Mint ismeretes, földalapú támogatásként 102,6 eurót fizet-
nek hektáronként, a visszaosztott támogatások értéke 1-5
hektár területre 5 euró, 5,01-30 hektár között 50,3 euró. A
klímaváltozást megelőző és a környezetkímélő gazdálko-
dásért 58,2 eurót fizetnek hektáronként, míg a fiatal farme-
reknek 25,8 euró jár egy hektár területre. Jelenleg az eurót
4,66 lejes árfolyamon számolják ki, ebben az értékben
utalják át az érintetteknek.

Régi autók és kerékpárok 
bemutatója 

Október 21-én 10.30 és 13 óra között a kilencedik alkalom-
mal tartják meg a marosvásárhelyi várban a régi autók és
motorkerékpárok bemutatóját. A rendezvényen több mint
50 régi és új gépkocsit, illetve motorkerékpárt mutatnak be. 

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvé-
nyüket és az ügyükkel kapcsolatos iratokat. 

Újra műsoron a Svejk 
Október 18-án, csütörtökön 19 órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban látható a Kicsi Svejk háborúja című
néptáncszínházi produkció a Maros Művészegyüttes és a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház szervezésében. Az elő-
adást a XIV. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek
Találkozóján tűzték műsorra. Rendező-koreográfus: Varga
János, zeneszerző: Kelemen László. Jegyek válthatók a
színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (naponta
12.00–17.30 óra között, tel. 0372-951-251) és a színházi
jegypénztárban (naponta 9.00–15.00 óra között, tel. 0365-
806-865), valamint online, a www.biletmaster.ro honlapon. 

Marosvásárhely mint egyetemi
város 

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Műszaki Egyetem október 22-én 17 órától a gyógysze-
részeti kar előadótermében kerekasztal-beszélgetést szer-
vez arról, hogy az egyetemek miként járulhatnak hozzá a
város fejlődéséhez. Az erről készült tanulmányt a világ-
bank alkalmazottai készítették, és mutatják be az érdeklő-
dőknek. A rendezvényen bárki részt vehet. 

Alkalmazzák a családvédelmi 
törvényt 

A családon belüli erőszakot megelőző törvény értelmében
a segesvári törvényszék távoltartási végzést bocsátott ki
egy 39 éves dánosi férfi esetében, aki megszegte a paran-
csot, és 15-én meglátogatta a családot. A rendőrök 24
órára őrizetbe vették. Ugyanígy járt egy 34 éves marosvá-
sárhelyi férfi, aki volt élettársának a lakását nem közelít-
hette volna meg. A férfi volt élettársa autóbuszon utazott,
miközben ő gépkocsijával követte a buszt és a nőt hazáig. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma HEDVIG, 
holnap LUKÁCS napja.
LUKÁCS: a latin Lucas
névből alakult, jelentése: Lu-
cania tartományból való férfi.

17., szerda
A Nap kel 

7 óra 41 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 32 perckor. 
Az év 290. napja, 
hátravan 75 nap.
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100 HUF 1,4484
1 g ARANY 159,3098

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 60C

Megyei hírek

Fábián András Gy.

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

Pénzügyi vetélkedőt hirdet a Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és
a Magyar Mágnás Egyesület a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem partnerségével középiskolások szá-
mára. Az idei, hatodik alkalommal megszervezett Pénz-
mágnes – kulcs a gyarapodáshoz című vetélkedőre október
29-ig regisztrálhatnak a személyes pénzügyek iránt érdek-
lődő diákok. A verseny első, online fordulójára október 30-
án kerülne sor, a döntő november 30-án lesz Kolozsváron.
A vetélkedőre való benevezés díjtalan.

A döntőben a legjobban teljesítők értékes jutalomban ré-
szesülnek, aminek elbírálásáról szakmai zsűri dönt majd.
Az első három helyezett készpénzjutalmat (500, 300 és 200
euró értékben) kap, de különdíjak is várják az érdeklődő-
ket.

A versenyről sajtótájékoztatót tart Mile Lajos, Magyar-
ország kolozsvári főkonzulja, Rácz Béla Gergely, az
RMKT alelnöke és Bitai László, a Magyar Mágnás Egye-
sület elnöke, a Pénzmágnes vetélkedő szakmai vezetője. A
sajtótájékoztató csütörtökön (október 18-án) délután 2 óra-
kor lesz, helyszíne a főkonzulátus rendezvényterme (Ko-
lozsvár, Főtér 23.). 

A kétfordulós egyéni verseny tavaly óta nemzetközi jel-
legű, Erdély mellett Felvidékről, Kárpátaljáról és Délvi-
dékről is jelentkezhetnek középiskolás diákok. 

A versenyen való részvételhez mindenkinek egyénileg
kell regisztrálnia a www.penzmagnes.ro oldalon. Ezen az
oldalon találhatók a versenyszabályok és a felkészüléshez
szükséges anyagok is.

Operettest
Október 24-én, a magyar operett napján 19 órától a Lo-
rántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület, a Maros Megyei
Múzeum és Maros Megyei Tanács szervezésében 
operettest lesz. Fellépnek: Boros Emese mezzoszoprán,
Buta Árpád bariton és Szabó Levente tenor. Meghívott
Barabás Zsuzsa szoprán, a Kolozsvári Magyar Opera ma-
gánénekese. Zongorán játszik: Someşan Antonia. Jegyek
a Kultúrpalota pénztáránál válthatók.

Filmvetítés és beszélgetés 
Október 19-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi
várban a Székelyföld Napok keretében levetítik a Ma-
gyarok Romániában – száz év történelem című doku-
mentumfilm-sorozat harmadik részét, amelyből
megtudhatjuk, hogy mi is történt valójában az elmúlt
száz évben az országban. A vetítést a korszakhoz kö-

tődő beszélgetés követi Sárándi Tamás és Spielmann
Mihály történészekkel.

Pedro Gráma festménykiállítása 
Október 15-én Pedro Gráma Pedro képzőművész mint-
egy 60, fára és vászonra festett olajképéből nyílt kiállítás
a Kultúrpalota épületében, a gyermekkönyvtár melletti ki-
állítóteremben. A tárlat egy hónapig naponta 11 és 18 óra
között látogatható.

Politika tűsarkon 
A Női Akadémia szervezésében ma 17.30 órakor, a
marosvásárhelyi Köpeczi–Teleki-házban, a Forrada-
lom utca 1. szám alatt Hegedűs Csilla, az RMDSZ
ügyvezető alelnökének Tűsarkon – megbírjuk vagy ki-
bírjuk? című előadása lesz, amiben arra a kérdésre
keresik a választ, hogy miként vállalhatnak közéleti
szerepet a nők. A belépés ingyenes, a szervezők 
további rendezvények szervezésére adományt elfo-
gadnak. 

Október 18–21. között Marosvásárhelyen rendezik meg
a XIV. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Ta-
lálkozóját. A Székelyföld Napok keretében zajló esemény-
ről Barabási Attila Csaba, a Maros Művészegyüttes
igazgatója beszél az Ügy-félóra műsor meghívottjaként ma
18 órától.

A szerda 20 órai Sajtóprés című műsorban az RMDSZ
Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén hozott döntések-
ről, az igazságügyi törvényekről, valamint a kárpátaljai
helyzetről lesz szó. A műsor meghívottai: Illyés Gergely
politológus és Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió fő-
szerkesztő-helyettese.

RENDEZVÉNYEK

Néptáncról és politikáról az Erdély TV-ben

Ragadj rá a Pénzmágnesre!

Koós Ferenc-emléknapok Szászrégenben



A kedd délutáni avatóünnepségen
Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum
igazgatója üdvözölte a résztvevőket és
ismertette a makett elkészítésének törté-
netét, illetve jelenlegi elhelyezésének (az
alkotás a várbeli múzeum – az egykori
sorozóközpont – épülete mellett talál-
ható) okát. 

– Öröm számomra, hogy végre sike-
rült a vásárhelyi vár háromdimenziós
makettjét felállítani. Nem a mi ötletünk
volt, hiszen számos európai városban
láthatunk ilyent, de Marosvásárhelyen
ez hiányzott. Fontosnak tartottuk, hogy
legyen egy olyan turisztikai látványos-
ság a várban, amivel egy kicsit jobban
megérthetjük, hogy hogyan néz ki a
vár, milyen az elhelyezése, hol vannak
az épületek. Gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt érdekes lehet, és elsősorban a
nemlátók segítségére szolgál. Az alko-
tás létrejötte elsősorban Orbán László-
nak köszönhető, ő keresett meg ezelőtt
három évvel, akkor műanyagból ké-
szült el a vár léptékarányos makettje,
utána jött az ötlet, hogy miért ne ké-
szíthetnénk el ugyanezt bronzból és ál-
lítanánk ki a várban? Berze Imre
szobrászművész vállalta az elkészítését,
a makettet Székelyudvarhelyen öntöt-
ték. Az alkotás több mint egy éve került
Marosvásárhelyre, akkor keresett meg
Varga Imre a helyi Rotary Club Téka
részéről, és ajánlotta föl a klub segítsé-
gét. A talapzat elkészíttetésének pénz-
forrása – az előállítás több mint 8000
lejbe került – éppen hiányzott, és ezt a
Rotary Téka nagyvonalúan előterem-
tette. A makett eredeti helyszíne nem
pontosan itt lenne, de felszólítást kap-
tunk a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivataltól, hogy a várban nem állíthat-
juk ki, nem adnak engedélyt a felállítá-
sára. Végül az a mentőötlet született,
hogy mivel az egykori sorozóközpont
(a mai múzeumépület) és az azt övező,
egyméternyi sugarú terület a Maros Me-
gyei Tanácsé, ideköltöztetjük a maket-
tet. Sajnálatos, hogy még mindig ilyen
kicsinyes hozzáállással is találkozha-
tunk Marosvásárhelyen, reméljük, hogy
a jövőben ez megváltozik. A makett fel-

állítását szeretném megköszönni dr.
Nagy Attilának – ő volt a Rotary Club
Téka elnöke, amikor a gyűjtés és a tá-
mogatás megvalósult –, valamint Varga
Imrének, a klub jelenlegi elnökének –
mondta a Maros Megyei Múzeum igaz-
gatója. 

Dr. Nagy Attila hozzátette: – Köszö-
nöm mindenkinek, aki részt vett e makett
létrehozásában, a testvérklubokat és a
nemlátók egyesületének tagjait is szere-
tettel üdvözlöm. Minden Rotary-klub
mindegyik évben szervez egy-egy jóté-
konysági bált, az itt begyűlt összeg egy
része minden alkalommal jótékonysági
célt szolgál. A Rotary logója Service
about Self, azaz a közösséget szolgáljuk,
a klubok a közösségért tevékenykednek,
és hála Istennek annyi huzavona után ma
– rögtön a látássérültek nemzetközi nap-
ját, a Fehér Bot Napját követően – végre
sikerül felavatni ezt az alkotást. A munka
folytatódni fog mindaddig, ameddig a
makett méltó elhelyezésére végleges en-
gedélyt nem kapunk, és elárulhatom,
hogy van még egy hasonló projektünk: a
város központjában is el szeretnénk he-
lyezni egy ugyanezen célt szolgáló, a
központot a nemlátók számára megfor-
mázó makettet. 

Varga Imre megjegyezte, a makett a
közösséget szolgálja, szobrászművészeti
alkotásként, turistalátványosságként is
megállja a helyét, jól illeszkedik a kör-
nyezetbe, még vonzóbbá teszi a várud-
vart. – A makett ötlete két éve született,
és a 2016-os jótékonysági bálunk fő
célja volt. Ezen eseményen, dr. Nagy At-
tila elnöksége alatt gyűlt ki a Téka Klub
anyagi hozzájárulása az előttünk álló al-
kotás talapzatának megvalósításához. A
lehetőséget kihasználva pedig megemlí-
tem, hogy a napokban átadjuk a tavalyi
bálunk hozadékát, 31 kerekes széket a
rászorulóknak, abban a periódusban Ka-
rácsony Erdei Etel volt a klub elnöke. Az
idén pedig újra a látással és nemlátással
kapcsolatos, a közösségünk számára
rendkívül fontos és hasznos, gyermeke-
ink egészségét érintő célt tűztünk ki. A
részleteket a november 17-én tartandó
jótékonysági bálunk után hozzuk nyilvá-
nosságra – hallottuk az alkotás avatóün-
nepségén.

Az igazán szép, alulról jövő civil kez-
deményezésből született, a város turisz-
tikai értékét emelő, műalkotásként,
látványosságként is értelmezhető makett
sorsát a továbbiakban is figyelemmel kí-
sérjük. 
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Módosul a külföldiek földvásár-
lására vonatkozó törvénykezés

Módosítani készül a kormány a külföldiek földvásár-
lására vonatkozó jogszabályi környezetet – jelen-
tette be hétfőn késő este Petre Daea
mezőgazdasági miniszter a közszolgálati rádióban.
Mint rámutatott, a törvény jelenleg a képviselőház
előtt van, amely a döntéshozó testület. „Megteszik a
szükséges pontosításokat, tiszteletben tartva az eu-
rópai előírásokat, de a gazdákat is” – fogalmazott a
mezőgazdasági tárca vezetője, aki azt mondja, a je-
lenlegi helyzetet fenyegetésnek értékeli. Egy friss,
az európai parlamenti képviselők megrendelésére
készült felmérés azt mutatta ki, hogy a romániai
szántóföldek mintegy 40 százaléka külföldi irányítás
alatt áll. Az elemzés vészjóslónak nevezi a jelensé-
get, ami mind a mezőgazdaságra, mind a falvakra
és a munkaerőre negatív hatással van. A kutatás
szerint, ami amúgy nem hivatalos adatsorokat hasz-
nált, a földek 30 százaléka valamely európai uniós
ország állampolgárának a kezében van, 10 százalék
pedig unión kívüli lakosé. (Mediafax)

Angol nyelvű portált indít 
az RMDSZ

Erdélyről szóló angol nyelvű portált indít az RMDSZ
– közölte keddi hírlevelében a szövetség. A Transyl-
vanianow.com portált hiánypótló kommunikációs
csatornának szánják. A portál az Erdélyről szóló
hírek, véleményanyagok, videók révén a régió kul-
turális sokszínűségéről kíván tájékoztatást nyújtani,
és azokat az erdélyi magyarokat érintő sajátos ügye-
ket, problémákat is szeretné megmutatni, amelyek-
ről kevés ismeretük van a külföldi érdeklődőknek. A
fesztiválok, utazási útmutatók mellett az erdélyi tár-
sadalom számos területéről lesznek hírek; a tudo-
mány, a gazdaság, a sport, a kultúra, valamint a
vállalkozói világ is megjelenik majd az angol nyelvű
felületen – ígéri az RMDSZ. A weboldalt több erdélyi
újságíró, blogger, véleményformáló szerkeszti, és az
Eurotrans Alapítvány működteti a Bethlen Gábor
Alap támogatásával. A Transylvanianow.com portált
csütörtökön a Digitális Székelyföld Konferencián,
Székelyudvarhelyen mutatja be Porcsalmi Bálint, az
RMDSZ ügyvezető elnöke. (MTI)

Pályázatot hirdetnek a külhoni
családszervezetek támogatására

Kétszázmillió forintos keretösszeggel a határon túl
működő, családokat segítő civil, egyházi szerveze-
tek és vállalkozók támogatására hirdet pályázatot a
magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság – közölte Po-
tápi Árpád János kedden budapesti sajtótájékozta-
tón. Az államtitkár ismertette: a 2019. április 30-ig
megvalósuló programokra pályázatonként legfeljebb
kétmillió forint vissza nem térítendő támogatás igé-
nyelhető. A pályázathoz nem szükséges önrész. Po-
tápi Árpád János elmondta: támogatott programok
lehetnek például a téli szünetben megvalósuló gyer-
mektáborok, iskolai felkészítő programok, Márton-
napi, adventi vagy farsangi rendezvények. A
pályázatok benyújtásának határideje október 31.
(MTI)

szakterület, volna mit bőven beszélni az uniós alapok
felhasználásáról más, tágabb összefüggésekben is. Egy,
a témakörben a minap készült elemzés szerint az unió-
hoz való csatlakozásunk óta 16 milliárd eurót fizettünk
be a közös kasszába, és 48 milliárdot kaptunk ebből a
forrásból, ami, ha tudjuk is, hogy a lehívások nem egy-
forma ritmusban történtek minden időben, lebontva évi
hárommilliárd euró nettó bevétel. Egyes politikusok
szoktak is időnként kérkedni egy-egy sikeres pályázat
kapcsán az uniós alapokból lehívott összegekkel, de a
kérdéskör mélyebb vetületeit ritkán boncolgatják. Nem
véletlenül, mert az eltelt tizenegy év során nemhogy a
Nyugathoz való közelítés nem jött össze, de még az egy-
kori szocialista barakktársak mögött is sikerült növelni
az életszínvonalbeli hátrányunkat, ami egyértelműen
jelzi, hogy ezeket a milliárdokat sem jó gazdaszellemmel
költötték el. Ahogy ehhez a minap felszervált magas lab-
dához viszonyultak, a tendencia a következő időszakban
is megmarad, mert a jelek szerint nem az a fontos kérdés
a politikum számára, hogy a pártcsaládokon belüli és
az ország képviseletében való közös fellépéssel mit si-
kerül elérni az ország javára, hanem az, hogy ki kerül-
jön a listákra, és az így megszerzett pozíciók révén a
haszon milyen csatornán érkezzen a megfelelő zse-
bekbe. Majd a választás előtt a szavazóknak is kitalál-
nak valami hangzatos lózungot, hogy legyen mit a
kampányplakátokra nyomtatni.

Euróbojkott
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: Nagy Tibor

Műalkotás látóknak és nemlátóknak

Közel hatmilliárd euróra van szüksége a román ál-
lami vasúttársaságnak (CFR), hogy 10.000 kilomé-
ternyi vasutat felújítson, és az Európai Beruházási
Bank (EIB) hajlandó megadni erre a kölcsönt – kö-
zölte kedden Mihai Frumosu, az EIB szakértője egy
konferencián.

Frumosu elmondta, tízezer kilométernyi elévült sínpárt kel-
lene kicserélni, ez pedig 5,8 milliárd euróba kerül. Az Európai
Beruházási Bank képviselője szerint gondot jelent, hogy a
CFR éves költségvetését nagyon későn, általában május fo-
lyamán hagyják jóvá, aminek következtében késik a projektek

gyakorlatba ültetése, ez pedig a finanszírozások elvesztéséhez
vezet. A megoldás egy több évre szóló költségvetés lenne, vé-
lekedett a szakértő, aki szerint a legegyszerűbb megoldás a
szükséges összeg megkölcsönzése lenne. „Nagyon sok ország
választotta ezt a megoldást, az EIB támogatja is ezeket a projek-
teket, és tudnánk segíteni önöknek” – mondta Mihai Frumosu.

A vasúthálózat-felújítási stratégia értelmében összesen
12,181 milliárd euróra van szükség 2018–2022 között. 2018-
ban 1,393 milliárd euróra lett volna szükség a vasúthálózat
felújítására, és jövő esztendőben ez az összeg 1,804 milliárd
euró lenne. (Agerpres)

Közel hatmilliárd euró kellene  
a vasúthálózat felújítására

Raed Arafat attól tart, hogy földrengés esetén a kór-
házak működése gondot fog okozni. A belügymi-
nisztérium katasztrófavédelmi osztályának (DSU)
vezetője szerint egy sor intézkedésre van szükség
ez ügyben, ugyanakkor a beavatkozás felgyorsítása
érdekében törvénymódosítást javasol.

Az ötnapos földrengés-szimulációs mentőgyakorlat (Seism
2018) kapcsán a belügyi államtitkár azt mondta: tart tőle, hogy
földrengés esetén a kórházak az erőforrás hiánya vagy nem
működő felszerelés miatt nem fogják tudni ellátni funkcióju-
kat.

„Egy kórházat úgy kell felkészíteni, hogy a felszerelések
stabilan rögzítve legyenek, ne essenek le és ne menjenek
tönkre a földmozgás során, használhatóak maradjanak. Ezt je-
lenti egy földrengésbiztos kórház vagy egy sürgősségi esetre
felkészített kórház” – jelentette ki Arafat.

A belügyi katasztrófavédelmi osztály vezetője ugyanakkor
arra a következtetésre jutott a gyakorlat során, hogy módosí-
tani kell a katasztrófavédelmet szabályozó törvényeken,
ugyanis amikor gyorsan kell döntést hozni, nincs idő bizott-
ságok, miniszterek vagy a kormányfő aláírására várni, hanem

a beavatkozást irányító parancsnoknak kellene gyorsan intéz-
kednie.

„Bizonyos eljárásokon javítanunk kell, hogy ne legyen
szükség bizottság összehívására minden döntés előtt. Ezt je-
gyezte meg az amerikai egyesült államokbeli kolléga is, aki
azt mondta nekem: eleinte mi is így jártunk el, de aztán tanul-
tunk a természeti katasztrófákból. Sajnos számos ilyenben volt
részük az USA-ban” – mondta Arafat, hozzátéve, amerikai
kollégája is azt tanácsolta, hogy egyszerűsítsenek az eljáráso-
kon, „ne akadjanak el egy aláíráson”. 

A belügyi államtitkár szerint órákat lehetne nyerni sürgős-
ségi helyzetek esetén azzal, ha például a beavatkozást irányító
parancsnoknak nem kellene egy bizottság jóváhagyására vár-
nia ahhoz, hogy kérhesse az Európai Civil Védelem segítsé-
gét.

A 2000-es évek elején hozott jogszabályok azt írják elő,
hogy minden indítványt bizottságoknak és albizottságoknak
kell jóváhagyniuk, de a Seism 2018 gyakorlat során bebizo-
nyosodott, hogy a katasztrófavédelem fel tudja vállalni a be-
avatkozás felelősségét. Ezért törvénymódosítást fog
indítványozni e téren – mondta Raed Arafat. (Agerpres)

Arafat szerint módosítani kellene 
a vészhelyzeti törvénykezésen

(Folytatás az 1. oldalról)



Hétfőtől az országos garan-
ciaalap (FNGCIMM) garanciát
nyújthat a Fektess magadba
program keretében hitelt
igénylők számára, megbízatá-
sát a pénzügyminisztériumtól
kapta.

A garanciaalap közvetítésével a
román állam a felvett kölcsönök 80
százalékát garantálja, leszámítva a
kamatot vagy a különféle illetéke-
ket, díjakat. Idén 600 millió lej áll
rendelkezésre erre a célra.

A program haszonélvezői román
állampolgárok lehetnek, akiknek
Romániában van az állandó lakhe-
lyük. Olyan 16 és 26 év közötti fia-
talok igényelhetik a kölcsönt, akik
tanulmányaikat folytatják vagy az
oktatási minisztérium által akkredi-
tált képzésben vesznek részt, illetve
olyan 26 és 55 év közötti szemé-
lyek, akik tanulnak vagy szakmai
át/továbbképzésen vesznek részt. A
16–26 évesek 40.000 lejig, a 26–55
évesek 35.000 lejig terjedő hitelt
vehetnek fel, és mindkét kategória
további 20.000 lejt igényelhet,
amennyiben alkalmazottként dolgo-
zik.

A program hétfőtől elérhető a
CEC Banknál, a későbbiekben
további pénzintézetek is csatla-
kozhatnak, már elkezdődött a

megállapodások megkötése –
mondta el Alexandru Petrescu, a
garanciaalap vezérigazgatója.

Az összeget oktatási célra lehet
használni, tandíjra, könyvek, tanfel-
szerelések, szakmai folyóiratok stb.
vásárlására, bel- vagy külföldi kur-
zusokon vagy tudományos esemé-
nyeken való részvételre, utazási
költségekre. De számítógép, laptop,
nyomtató, szoftver is vásárolható
így, mint ahogy kollégiumi szállás
vagy albérlet kifizetésére is hasz-
nálható. Óvodai vagy magániskolai
díjakra is fordítható. Színház-,
opera-, könyvtár-, múzeum- vagy
mozibérlet is váltható az összegből,
kulturális szereplések és az ahhoz
kapcsolódó költségek is elszámol-
hatók.

Egészségügyi kiadásokra is for-
dítható a hitel, legyen szó az orszá-
gos biztosító által nem
finanszírozott gyógyszerekről, or-
vosi beavatkozásokról, szolgáltatá-
sokról, fogorvosi ellátásról.

Saját felhasználásra sporteszkö-
zöket vagy sportolásra (úszás, fit-
nesz stb.) bérleteket is lehet
váltani.

Ugyanakkor lakásvásárlásra, 
-építésre vagy -felújításra is igé-
nyelhető hitel a Fektess magadba
program keretében. (Mediafax)

Helikon-est
A Székelyföld Napok keretében októ-

ber 18-án 18 órától Mi lesz velünk? cím-
mel emlékestet tart dr. Murvai László
Bárd Oszkár író, költő születésének 125.
évfordulója alkalmából. Az előadás a ma-
rosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János termében lesz,
közreműködik Kilyén Ilka színművésznő.
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Hatszáz milliós 
a Fektess magadba program

idei garanciaalapja
A marosvásárhelyi tanács tegnap rendkívüli
ülésen határozott a városi közvilágítás kor-
szerűsítéséről. A sietségre szükség volt, hogy
a pályázati iratcsomót a határidő lejárta előtt
benyújthassák az illetékes hatósághoz. 

A határozattervezetet Makkai Gergely alpolgármes-
ter ismertette röviden. Elmondta, a városi közvilágítás
elavult, igen költséges a karbantartása és nem gazda-
ságos, emiatt vált szükségessé a korszerűsítése. A pol-
gármesteri hivatal a pályázati dokumentáción dolgozik,
ennek első iratait péntekig le kell adniuk a pályáztató
hatóságnak. Konkrétan: a beruházás rövid leírását, il-
letve a műszaki-gazdasági mutatókat jóváhagyó taná-
csi határozatot. Hangsúlyozta, még legalább hat tanácsi
határozatra lesz szükség ahhoz, hogy a beruházás fi-
nanszírozást kaphasson (például létre kell hozni a köz-
világítási szolgálatot, ennek jóvá kell hagyni a
működési szabályzatát, határozni kell a közvilágítási
szolgálat ügykezelésbe adásáról stb.). Nem olcsó, meg-
közelítőleg kétmillió euró a beruházás értéke, ennyi
pénzt saját forrásokból az önkormányzat nem biztos,
hogy elő tud teremteni – tette hozzá. Radu Bălaş kép-
viselő kérésére egy energetikai szakember ismertette
nagyvonalakban a tervet, hangsúlyozva az előnyeit: a
csökkenő karbantartási költségeket, illetve áramfo-
gyasztást. 

Az előterjesztés szerint a közvilágítás működtetése,
fejlesztése, ellenőrzése a helyi önkormányzat hatáskö-
rébe tartozik, a korszerűsítés végső célja a polgárok,
az autóközlekedés, valamint a gyalogosok biztonságá-
nak növelése, az energiafogyasztás csökkentése, a vá-
rosi infrastruktúra minőségének javítása. A beruházás
során ugyanis új, modern anyagokat használnak, és
csökkenni fog az évi karbantartási költség. A városba
vezető főbb utakon (Dózsa György, 1989. December
22., Köztársaság tér és 1918. December 1.) LED-es
égőkre cserélik a nátriumlámpákat, a gyalogátjárókhoz

erősebb fényt adó lámpatesteket szerelnek, napelemes
világítótesteket a gokartpályához és a Víkendtelepen
szerelnek fel. Ugyanakkor diszpécserközpontot is lé-
tesítenek, hogy a rendszert üzemeltesse, vezérelje, el-
lenőrizze. 

A határozattervezetet a tanácsülésen jelen levő mind
a 21 képviselő megszavazta. 

Megközelítőleg kétmillió euróból
Korszerűsítenék 

a közvilágítást Marosvásárhelyen

A Minority SafePack további
sorsáról beszélt a Szövetségi
Képviselők Tanácsának leg-
utóbbi ülésén Vincze Loránt, az
Európai Nemzetiségek Föde-
ratív Uniójának (FUEN) el-
nöke, miután sokan
érdeklődtek, mi fog történni
az elkövetkezendőkben az 
európai polgári kezdeménye-
zéssel.

A tanácskozáson a FUEN elnöke
elmondta, hogy miután összegyűl-
tek az aláírások, és hitelesítették a
tagállamok, valójában egyetlen út
állt a kezdeményezők előtt. A ko-
rábbi tapasztalat azt mutatta, hogy
az aláírások benyújtásával meg kell
várni, hogy milyen álláspontot ala-
kít ki az Európai Bizottság.

– A mi elemzésünk szerint az Eu-
rópai Bizottság, az európai elit,
amely erről döntött volna, nem állt
készen arra, hogy a polgári kezde-
ményezésünket pozitívan bírálja el.
Európa időnként az európai identi-
tását sem tudja felvállalni, nem tud
európai lenni abban az értelemben,
hogy keresztény, és hogy az ősho-
nos közösségek is részei ennek.
Ilyen körülmények között falnak üt-
köztünk volna, ha ezen az úton in-
dulunk el. Éppen ezért más utat
kerestünk, úgy döntöttünk, hogy

megfontoljuk a pillanatot, amikor
benyújtjuk az aláírásokat, de nem
ennek a bizottságnak, hanem a kö-
vetkezőnek.

A jövő évi európai parlamenti vá-
lasztások után új Európai Bizottság
áll fel, új összetételben, amely re-
mélhetőleg nyitottabb lesz az euró-
pai identitás, az őshonos
kisebbségek ügye iránt is.

Vincze Loránt kijelentette: – Ne-
künk addig az a dolgunk, hogy
minél több embert, minél több eu-
rópai kormányt, nemzeti parlamen-
tet, politikai pártot és jelöltet
meggyőzzünk arról, hogy szükség
van az őshonos kisebbségek védel-
mére az Európai Unióban. Ezt a

lobbimunkát nem csupán Brüsszel-
ben, de Madridban, Párizsban, Kop-
penhágában és a többi fővárosban is
el kell végezni a következő időszak-
ban. Ezért fogadtunk el a FUEN-
ben a kezdeményező bizottság
egyetértésével paktumot. 

A továbbiakban elmondta, hogy
Erdélyben már javasoltak egy pak-
tumot a román többségnek, amely
eddig nem volt vevő rá. Ugyanak-
kor hasonlót javasoltak Európának
is, amelyben az őshonos kisebbsé-
gek a többség támogatását kérik a
saját ügyeik elfogadtatására, arra,
hogy védelmet élvezzenek, hogy a
kisebbségi jogok az emberi jogok
részévé váljanak. Véleménye sze-

rint a következő időszak erről a lob-
bimunkáról szól elsősorban, és vár-
ják a megfelelő pillanatot az
aláírások benyújtására. 

A vadász példájával próbálta ér-
zékeltetni a döntésük miértjét. Mint
mondta, a vadász, amikor csak egy
töltény van a puskájában, ha rosz-
szak a fényviszonyok, nem megfe-
lelő a széljárás, nagyon megfontolja
a pillanatot, amikor elsüti a fegy-
vert. 

Ugyanígy, ha most benyújtanák,
és az Európai Bizottság elutasítaná
a kezdeményezést, a továbbiak-
ban semmilyen lehetőségük nem
lenne sem fellebbezésre, sem más
útra. Ezt szeretnék mindenképpen
elkerülni. A polgári kezdemé-
nyező bizottság elnökével levelet
intéztek Jean-Claude Junckerhez
és Frans Timmermanshoz, az Eu-
rópai Bizottság vezetőihez,
amelyben előzetes találkozót kér-
nek, hogy „miután a Bizottság
elég mostohán bánt ezzel az ügy-
gyel, győzzenek meg arról, hogy
valóban foglalkozni kívánnak a
problémával”.

Vincze Loránt hozzátette: – Cé-
lunk az európai jogi keretszabályo-
zás megteremtése, és ehhez együtt
meg kell találnunk a megfelelő pil-
lanatot, megfontoltan, kellő böl-
csességgel és türelemmel. 

Arra kérte a képviselőket, hogy
hazatérve mondják el azoknak, akik

segítettek az aláírásgyűjtésben,
hogy az aláírások biztonságban
vannak, érzik a felelősségét, és azon
lesznek, hogy minél több európai
jogszabály vonatkozzon majd az ős-
honos kisebbségek védelmére. 

*
A Minority SafePack európai ki-

sebbségvédelmi kezdeményezés,
amely uniós védelmet és támogatást
kér az őshonos kisebbségek szá-
mára nyelvük és kultúrájuk megőr-
zése érdekében. Kilenc javaslatot
tartalmaz a kisebbségi nyelvhaszná-
lat, az oktatás és kultúra, a regioná-
lis politikák, a jogegyenlőség, a
média és a regionális támogatások
terén.

A kezdeményezést az RMDSZ és
partnerei javaslatára az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniója –
kisebbségi vezetőkből álló bizott-
ság – égisze alatt 2013-ban indítot-
ták el. A bejegyzését korábban
elutasította az Európai Bizottság,
de az elutasító határozatot a kezde-
ményezők megtámadták a luxem-
burgi bíróságon, és pert nyertek,
tavaly márciusban az EB megálla-
podott velük a javaslatcsomag rész-
leges bejegyzéséről. Ezt követően
a kezdeményezőknek Európa leg-
alább hét országából kellett több
mint egymillió polgár aláírását ösz-
szegyűjteniük egy év alatt, hogy az
indítvány mérlegelésére késztessék
az Európai Bizottságot. 

Cél az európai jogi keretszabályozás megteremtése
Levélben fordultak az EB vezetőihez

Mózes Edith

Az októberi Székelyföld 
bemutatója

Ma 18 órakor a Bernády Házban mutatják be a Székely-
föld folyóirat októberi számát. Meghívottak: Lövétei
Lázár László főszerkesztő, Oláh-Gál Elvira újságíró, gróf
Tisza Kálmán. A bemutató a IX. Székelyföld Napok prog-
ramjának része.

Orgonakoncert 
a marosvásárhelyi Vártemplomban

A Székelyföld Napok részeként rendkívüli orgonakoncertre is sor kerül, Molnár
Tünde orgonaművész magyar zeneszerzők, Liszt Ferenc, Csíky Boldizsár, László
Árpád, Kozma Mátyás, Kodály Zoltán, Terényi Ede és Bartók Béla műveit fogja
játszani. Az egyházi és világi zene ötvözése a magyar orgonamuzsikában című
koncertre október 20-án, szombaton 18 órától kerül sor.

Antalfi Imola

Fotó: Antalfi Imola



P álma mindig lázadó típus volt.
Nyolcadikos korában fiúsra vá-
gatta derékig érő haját, hogy ne

kelljen az iskolai egyenruha mellé még cop-
fot is viselnie, amikor csak tehette, ellógott
az utolsó óráról, és a cigarettát, szeszes italt
is hamarabb kipróbálta, mint az osztálytár-
sai. Abban a kis Maros menti faluban azon-
ban, ahol élete első tizennégy évét töltötte,
mindig minden hamar kitudódott. 

– Apám rendszerint kiakadt, amikor rossz
híremet hallotta. Mióta az eszemet tudom,
megpróbált rövid „pórázon” tartani, talán
ez váltotta ki belőlem a „csak azért is” vi-
selkedést – kezdte történetét a negyvenes
évei közepén járó, szép arcú nő. – Édes-
anyámat kiskoromban elvesztettük, az 
„öregem” vasszigorral igyekezett őt 
pótolni, ezt pedig tizenéves fejjel nem vol-
tam hajlandó elfogadni. Ha szobafogságra
ítélt, az első adandó alkalommal kimásztam
az ablakon, ha kidobta a kedvenc kazettái-
mat, újakat másoltattam egy haverommal.
Így utólag belátom, nem lehetett könnyű
dolga. Csak nyolcadik osztály végén vál-
tottam stílust rövid időre, akkor, amikor
már közeledett a középiskolai felvételi. A
rendszerváltás éve volt, és úgy éreztem,
végre én is megnyerhetem a szabadságo-
mért vívott harcot. Teljes gőzzel kezdtem ta-
nulni, és bár a legjobb barátnőm sem hitte
el, hogy bejutok abba a rangos iskolába,
ahova készültem, sikerült. Igaz, a vonal fö-
lött az utolsó előtti helyen volt a nevem,
ennek azonban akkor egyáltalán nem volt

jelentősége. Csak az érdekelt, hogy új életet
kezdhetek. 

– Beköltöztél a városba? 
– Csak szerettem volna, apám ugyanis

nem engedte. Azt mondta, elég baj van
velem így is, hát még ha teljesen kiszabadu-
lok a keze alól. Még a bentlakásról sem
akart hallani, nemhogy
albérletről. Így négy
éven át ingáztam. Vala-
mivel 7 óra előtt indult
reggelente a vonatom, 8
órára be is értem Vásárhelyre, délután ötkor
pedig hazazötykölődtem. 

– Nem volt fárasztó?
– Az én életformámmal ki lehetett bírni, a

tanulásra ugyanis nem sok időt „veszteget-
tem”. Az osztályban hamar megtaláltam a
pár magamfajtát, velük lógtam fél délután,
amíg meg nem jött a vonatom. Apám úgy
tudta, tanítás után a könyvtárban ülök, és
készülök a következő napra. A jegyeim, per-
sze, hamar elárultak. Jöttek is az otthoni je-
lenetek, egyik a másik után, de én nem
éreztem hibásnak magam. Mindig azzal vé-
dekeztem, hogy ha bent lakhatnék a város-
ban, több időm lenne tanulni. Kilencedik
végén, pár héttel a tanévzárás előtt úgy né-
zett ki, hogy több tantárgyból is pótvizsgáz-
nom kell. Akkor kicsit megszeppentem,
összeszedtem magam. A délutáni kávézást,
bulizást persze akkor sem hagytam abba. Az
egyik törzshelyemen találkoztam egy fiúval,

akit akkoriban vettek fel oda pincérnek. Vele
egy új fejezet kezdődött, pontosabban kez-
dődhetett volna az életemben.

– Hogy ismerkedtetek meg?
– Már nem emlékszem pontosan. Egyszer

csak elkezdtünk beszélgetni, és attól a naptól
kezdve, ha ráért, mindig odajött az aszta-

lomhoz. Az első perc-
től nagyon tetszett, és
amikor megtudtam,
hogy egyetemista, még
vonzóbbnak tűnt. El-

mesélte, hogy szenvedélyes utazó, és azért
dolgozik a tanulás mellett, hogy legyen
pénze jönni-menni az országban és a hatá-
ron túl. Egyszer aztán engem is elhívott egy
hétvégi kirándulásra. Apám először hallani
sem akart róla, de valahogy sikerült megpu-
hítanom. Nem készültünk túl messzire, Ma-
roshévíz volt az úti cél, és a vonat, amellyel
utaztunk, a mi falunknál is megállt. Csak az
volt a gond, hogy én előzőleg úgy mutatkoz-
tam be a srácnak, mint tősgyökeres vásár-
helyi, és az indulás napján korán reggel be
is jöttem a városba, hogy ne derüljön ki a
hazugság. A vonaton azonban pár falumbe-
livel kerültünk egy kupéba, és lelepleződtem.
A barátom nem mutatta, mennyire bántja,
hogy átvertem, de a viselkedése érezhetően
megváltozott. A haverainak is csak úgy tes-
sék-lássék mutatott be, és végig távolság-
tartó maradt. Amikor hazaindultunk,
elárulta, hogy semmit nem gyűlöl úgy, mint

a hazugságot, a külföldön élő anyja hitegette
eleget kisgyermekkorától, és ő már akkor
megfogadta, hogy ezt senkitől nem fogja el-
tűrni. Aztán megkért, hogy többé ne keres-
sem. 

– Szót fogadtál?
– Azt reméltem, nem gondolja komolyan,

így párszor még elmentem a kávézóba, és
próbáltam beszélni vele. Végül beláttam,
hogy értelmetlen minden próbálkozás. Az el-
következőkben minden megváltozott körü-
löttem, már a saját haverjaim közé sem
kívánkoztam, mintha kiradírozták volna be-
lőlem azt a nagy szabadságvágyat. Össze-
barátkoztam egy csendes, rendes lánnyal az
osztályomból, akinek a szülei megengedték,
hogy iskola után átmenjek hozzájuk ebé-
delni, tanulni. Azt hiszem, leginkább nekik
köszönhetem, hogy sikerült leérettségiznem. 

– Az iskola után továbbtanultál?
– Mindig felnéztem az egyetemistákra,

magamban azonban nem éreztem ehhez
erőt. Otthon maradtam, és a helyi boltban
kezdtem dolgozni mint elárusító. Aztán elvé-
geztem egy virágkötői tanfolyamot, egyszer
talán annak is hasznát veszem. Két évvel az
érettségi után egy szüreti bálban összejöttem
egy szomszéd falubeli fiúval, egy év múlva
meg is tartottuk a lagzit. Két lányunk szüle-
tett, még szeretnénk egy kisfiút. 

– Boldog vagy? – kérdeztem beszélgeté-
sünk végén.

– Igen, biztosan. Bár ez annyira tág foga-
lom. Inkább azt mondanám, nyugodt vagyok
és végre szabad.

Negyven éve nyerte el nem-
zeti státuszát a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház,
amelynek Tompa Miklós Tár-
sulata szerdán és csütörtökön
a Székelyudvarhelyen tar-
tandó Interetnikai Színházi
Fesztiválon vesz részt. A
negyvenéves jubileum alkal-
mából az intézmény Tompa
Miklós és Liviu Rebreanu tár-
sulatának művészeti igazga-
tói nyilatkozatot küldtek a
sajtónak, ezeket az alábbiak-
ban közöljük. 

„Negyven évvel ezelőtt a Szé-
kely Színházból lett Marosvásárhe-
lyi Állami Színház megkapta a
Nemzeti Színház nevet. Ha nagyon
le akarnánk egyszerűsíteni, a Nem-
zeti Színház önmagában csak egy
elnevezés, és ezzel együtt egy ad-
minisztratív jellegű státus, amelyet
valódi tartalommal, művészi érték-
kel nekünk kell megtöltenünk.
Ugyanakkor ez a cím mégiscsak
olyan megtiszteltetés, amely csak
kevés intézményt illet. Ez a kitün-
tetés pedig kötelez.

Az elmúlt négy évtized során
voltak nehezebb időszakok is, ezek-
ből azonban mindig sikerült időben
fölállnunk. Mert a színház a legé-
lőbb művészet, mely estéről estére
újjászületik, és soha nem fogadhatja
el a nehézségeket. Ma a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színházat az or-
szág legjobb színházai közt tartják
számon, szakmai díjak egész sorá-
val büszkélkedhetünk. Hagyomány,
jelenidejűség, ízlés, lényegretörés,
korszerűség, nemzetköziség – itt és
most olyan színházban gondolko-
dunk, ami úgy szólítja meg a saját
közvetlen közegét, hogy közben ér-
vényes az összmagyar és összro-
mán színházkultúrában,
beilleszkedik az európai és világ-
színjátszás folyamataiba, anélkül,
hogy rétegszínházzá válna. Ennek a
szándéknak a jegyében már nem-
csak Romániában és a magyar
nyelvterületen vagyunk jelen, a
nemzetközi porondon is megálljuk

a helyünket: európai együttműködé-
seink vannak, előadásainkat rend-
szeresen bemutatjuk a fontosabb
fesztiválokon. Erre a Nemzeti Szín-
házra joggal lehet büszke alkotó és
néző egyaránt.” (Keresztes Attila, a
Tompa Miklós Társulat művészeti
igazgatója).

„A Nemzeti Színház elnevezés
egyszerre jelenthet sokat és keveset
is. Természetesen, egy Nemzeti
Színház többletfelelősséget jelent,
hiszen a tét nagyon nagy. Megtisz-
telő, hogy Nemzeti Színház va-
gyunk, de vannak pillanatok,
amikor úgy érzem, inkább kellene
színháznak lennünk, mint nemzeti-
nek.

Véleményem szerint méltósággal
kellene viselnünk ezt a titulust. El
kell ismernünk, hogy azok, akik ezt
a színházat létrehozták, mind a ma-
gyar, mind a román társulatot, ki-
váló munkát végeztek a Nemzeti
Színház megnevezés elnyerésével.
Ez a siker arra kötelez, hogy egy bi-
zonyos színvonalat megtartsunk,
hisz az elmúlt 40 évnek történelme

van. Azt kívánom, hogy ez a szín-
ház sikeres legyen, és színház le-
gyen a szó szoros értelmében.
Egyszerűen csak színház…” (Nicu
Mihoc, a Liviu Rebreanu Társulat
művészeti igazgatója).
Megmérettetés az Interetnikai 
Fesztiválon

Amint azt fentebb írtuk, a héten
a székelyudvarhelyi Interetnikai
Színházi Fesztiválon vesz részt a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. Idén Hen-
rik Ibsen Hedda Gabler (Keresztes
Attila rendezésében) és Doszto-
jevszkij–Crane Karamazovok
(Albu István rendezésében) című
előadásaival szerepel a társulat az
október 13–21. között zajló 9.
IFESZT-en, a romániai kisebbségi
színházak, társulatok seregszemlé-
jén.

A Keresztes Attila rendezésében
bemutatott Hedda Gablerről Szeke-
res Szabolcs így ír: „A Hedda Gab-
ler című drámában a címszereplő
titokzatos megfejthetetlensége mel-
lett fontos, hogy a férj, Jörgen Tes-

man ne legyen túl gyenge, különben
hamar eltűnik a süllyesztőben az
előadás tétje. Keresztes Attila ren-
dezésének az az érdekessége, hogy
bár az előbbiek ellenére elrajzolt
alak a művelődéstörténész, és nehe-
zen képzelhető el az akaratgyenge
férfi és a könyörtelenül hideg nő az
ágyban, de mégis a két nagyszerű
színész játéka egyben tartja a feszes
ütemű produkciót.” 
http://art7.hu/szinhaz/boncterem-
ben/ Ez a produkció képviselte a
társulatot a magyar színházi élet két
igen rangos seregszemléjén, a Pécsi
Országos Színházi Találkozón és a
Magyar Színházak Kisvárdai Fesz-
tiválján. Ez utóbbin Varga Andrea
címszereplő a legjobb női alakítási
díjat érdemelte ki. Ugyanezen a
fesztiválon kapott életműdíjat Bíró
József színművész, aki szintén fő-
szerepet játszik a produkcióban. Az
előadás szereplői: Bartha László
Zsolt, Varga Andrea, Kilyén Ilka,
Kádár Noémi, Bíró József, Kádár L.
Gellért és Biluska Annamária. Dísz-
lettervező: Szőke Zsuzsi; jelmezter-

vező: Bianca Imelda Jeremias; ze-
neszerző: Boros Csaba; rendező:
Keresztes Attila. A Hedda Gabler
ma a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színházban tekinthető meg.

Fjodor Mihajlovics Dosztojevsz-
kij – Richard Crane Karamazovok
című színpadi adaptációja negyedik
évada szerepel a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának műsorán. Az Albu Ist-
ván által rendezett produkció nem
egyszerűen színpadi adaptáció
Dosztojevszkij remekművéből: Ri-
chard Crane kiemelte a történetből
a regény központi szereplőit, a
négy főhőst, és velük játszatja el a
többi figurát is. A mű cselekménye
bölcseleti-etikai mondanivaló köré
csoportosul, hősei az orosz társa-
dalom archetipikus egyéniségei,
nagy esélyek hordozói, egymás
spiritualizált tükörképei – mindez
kortárs színpadi nyelven megfogal-
mazva. „A színművészek fantaszti-
kus játéka méltó módon teszi
egésszé Albu István rendezői kon-
cepcióját. A Tompa Miklós Társulat
négy igen tehetséges, fiatal színésze
hihetően, hitelesen formálta nem
csak a saját »fő szerepét«, hanem az
intenzíven változó mellékszerepek
sokaságát is. Nagy színészi feladat
ez, az alakítások pedig nem nőtték
túl a Kisterem adta tér bensőséges
voltát, az agresszió, az impulzív ér-
zelemkitörések nem harsányak, nem
túljátszottak, inkább visszafogottak
és felbugyogóak voltak, méltóak
ahhoz a mély, szinte torokszoron-
gató, dohos reménytelenséghez,
amelytől szinte dániai történetként
»bűzlött« az előadás” – írta kritiká-
jában Kaáli Nagy Botond
(http://helikon.ro/s/bunok-templo-
mabol/). A Karamazovok szereplői:
Bokor Barna, Galló Ernő, László
Csaba és Tollas Gábor. Jelmezter-
vező: Bocskai Gyopár. Díszletter-
vező: Tenkei Tibor. Rendező: Albu
István.

Az előadás az IFESZT-9. prog-
ramjában október 18-án, csütörtö-
kön a Tomcsa Sándor Színházban
tekinthető meg. (Knb.)

Fesztiválon vesz részt a negyven éve Nemzeti Színház magyar társulata

Fotó: Bereczky Sándor
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Szeptember óta halmokban
állnak a gyümölccsel, főként
almával teli zsákok a nyárád-
szeredai gyümölcsprés udva-
rán. Az alkalmazottak alig
győzik a munkát, átlagban
napi két tonna gyümölcsöt
dolgoznak fel. Nem csoda, hi-
szen a környékbeli idősek is
azt állítják, rég az ideje nem
volt az ideihez fogható bősé-
ges almatermés. 

Negyedik éve működik Nyárád-
szeredában a mozgó gyümölcsfel-
dolgozó üzem, ami rövid idő alatt
rendkívül népszerűvé vált, főként a
nyárádmenti gazdák körében. Kez-
detben a kisváros központjában, az
Andrásfalva felőli kijárat közelében
állomásozott a gyümölcsfeldol-
gozó, jó ideje viszont egy főút
menti portára költözött, ahol tágas
udvaron tudják tárolni a gyümölcs-
csel megpakolt zsákokat. 

Hegyi Ferenc, a vállalkozás tulaj-
donosa négy évvel ezelőtt mozgó
feldolgozóüzemet alakított ki egy
teherjármű rakterében: présgépeket,
daráló-, pasztőröző-, tisztítóberen-
dezéseket helyeztek üzembe a rak-
térben. A daráló- és a
préselőberendezésben inox- és mű-
anyag elemek vannak, ugyanis ha
fémmel érintkezik, megbarnul a
gyümölcs. A folyamat – amely
során az almából pasztőrözött lé
lesz – első mozzanata, hogy meg-
mosódik a gyümölcs, futószalagon
eljut a darálóba, utána pedig a
présbe. Figyelni kell arra, hogy rot-
hadt darabok ne kerüljenek bele,
mert elronthatják a végtermék ízét.

Ezt követi a pasztőrözés, majd a pa-
lackozás, műanyag palackba vagy
légmentesen zárt, csappal ellátott
zacskóba csomagolják a natúr gyü-
mölcslevet. Litere 2,5 lej, ennek a
fejében a palackot is biztosítják. 

Hegyi Ferenc rámutatott, a jármű
rakterében lévő gépsor már négy
éve használatban van, ezért ideje
lenne újat vásárolni, a vállalkozó
azon is gondolkodik, hogy pályá-
zat útján szerezzen erre finanszíro-
zást. 

A mozgó feldolgozóegység hat
alkalmazottal szeptembertől decem-
berig üzemel. Ez az őszi idény ki-
válónak bizonyult, folyamatosan
zsúfolásig tele az udvar préselésre
váró gyümölccsel. Eddig főként a
fáról lehullt almát hozták a gazdák,
de ebben az időszakban zajlik min-
denütt az almaszüret, ezért sok a
megrendelés, naponta több mint két
tonna almát dolgoznak fel, és így is
egy hétbe telik, amíg eleget tudnak

tenni a megrendelésnek, és a meg-
rendelő hazaviheti a kipréselt levet.
A szeredai üzemben az alma mellett
körtéből, céklából, murokból is pré-
selnek levet, viszont az utóbbi idő-
ben céklát és murkot nem fogadtak,
mivel ezek feldolgozása időigénye-
sebb. A vállalkozó szerint idén re-
kordnak számító almatermést
könyveltek el a gazdák, a környék-
beli idősek is azt állítják, hogy nem
emlékeznek olyan évre, amikor
ilyen mennyiségű almát szüreteltek
volna. Az előző évekhez viszo-
nyítva több mint kétszeres alma-
mennyiséggel fordultak a
feldolgozóhoz. A préselésre váró
gyümölcs főként a környékbeli fal-
vakból, a nyárádmenti gazdáktól
származik, de sokan Marosvásár-
helyről, Szászrégenből, Dicső-
szentmártonból vagy éppen 
Marosludasról viszik el a termést,
hogy abból natúr gyümölcslé ké-
szüljön. 
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Menyhárt Borbála

Elhunyt Paul Allen, a Microsoft
informatikai óriáscég egykori társ-
alapítója – jelentette be hétfőn este
Allen befektetési vállalata.

A 65 éves milliárdos a szülővá-
rosában, Seattle-ben hunyt el hétfőn
a rákbetegségével összefüggő
komplikációk következtében.

Paul Allen és Bill Gates, a Mic-
rosoft másik alapítója gyermekkori
barátok voltak, és 1975-ben alapí-
tották meg a Microsoftot, a vállalat
elnevezése Allentől származott.

Allen 1982-ben súlyos betegség
miatt megvált a Microsofttól, 2000-
ben pedig a cég igazgatótanácsi tag-
ságáról is lemondott. Közben
Vulcan néven befektetési vállalatot
hozott létre, megvásárolt két labda-
rúgócsapatot és egy kosárlabdaklu-
bot, valamint létrehozott három

kutatóintézetet is. Az egyik intézet
agykutatással, a másik sejtkutatás-
sal, a harmadik pedig a mesterséges
intelligenciával összefüggő kutatá-
sokkal foglalkozik.

Az üzletember a Forbes magazin
idei listáján a 44. leggazdagabb mil-
liárdos volt, 21,7 milliárd dolláros
vagyonnal. Ebből rengeteget költött
jótékony célokra.

Paul Allennél először 1983-ban
állapítottak meg Hodgkin-limfó-
mát. Később, 2009-ben non-Hodg-
kin-limfómával kezelték, pár
nappal ezelőtt pedig nyilvánosságra
hozta, hogy betegsége kiújult.

Bill Gates hétfőn este közle-
ményben fejezte ki gyászát. „Ösz-
szetört a szívem egyik legrégebbi és
legkedvesebb barátom, Paul Allen
eltávozásának hírére” – fogalmazott

Gates. Hozzátette: Allen „igazi társ
és drága barát volt. A személyi szá-
mítógépek nélküle nem jöhettek
volna létre”.

A Microsoft vezérigazgatója,
Satya Nadella szintén közlemény-
ben méltatta az elhunytat. „Nyugal-
mat árasztó és állhatatos” embernek
nevezte őt, aki „mágikus terméke-
ket, megoldásokat és intézménye-
ket hívott életre, és ezzel
megváltoztatta a világot”.

Tim Cook, az Apple vezérigaz-
gatója az iparág úttörőjeként és a
világ jobbá tételéért dolgozó em-
berként méltatta Twitter-bejegyzé-
sében Paul Allent.

Az Allen tulajdonában lévő
sportklubok szintén közleményben
fejezték ki gyászukat és együttérzé-
süket az Allen családdal. (MTI)

Elhunyt a Microsoft egykori társalapítója

Csökkentek kedden a főbb irányadó
bankközi kamatlábak

A hétfői 3,18 százalékról 3,17 százalékra csökkent kedden a három-
havi irányadó bankközi kamatláb, visszatért a pénteken regisztrált
szintre – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) adataiból.

A hathavi irányadó bankközi kamatláb eközben az előző napi 3,44
százalékról 3,41 százalékra esett vissza, miközben a kilenchavi, négy-
napnyi stagnálás után, 3,51 százalékról 3,48 százalékra, a tizenkét havi
irányadó bankközi kamatláb pedig 3,55 százalékra zsugorodott a már
három napja tartott 3,56 százalékos szintről.

Mint ismeretes, a háromhavi ROBOR értéke azért fontos, mivel
ennek alapján számolják ki a változó kamatozású hitelek törlesztőrész-
letét, miközben a hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztőrészleté-
nek kiszámításakor alkalmazzák. A kilenchavi ROBOR-t a kereskedelmi
bankok által egy másik kereskedelmi banktól felvett kölcsön kamatjának
kiszámításakor alkalmazzák. (Mediafax)

Meghaladták a 10 milliárd eurót 
a nyugdíjrendszer második és harmadik

pillérének alapjai
10,41 milliárd eurót tettek ki 2018. szeptember 30-án a nyugdíjrend-

szer második és harmadik pillérébe, vagyis a kötelező és a fakultatív
nyugdíjalapba befizetett hozzájárulások – ez 6,2 százalékos növekedést
jelent az első fél évben regisztrált összeghez képest.

Mint a romániai magánnyugdíjalapokért egyesület (APAPR) által
kedden nyilvánosságra hozott adatsorokból megtudhatjuk, a 2008 má-
jusában útjára indított második pillérben 9,9 milliárd euró volt a múlt
hónap végén, ami 5,5 százalékkal több, mint az első fél év végén. Ezeket
az összegeket hét nyugdíjalap kezeli. Szeptember végén a hozzájárulók
száma 7,18 millió volt az első fél év végén nyilvántartott 7,15 millió
után.

A második pillér aktualizált éves hozama 8,43 százalék volt.
A harmadik pillér aktívái eközben 425 millió euróra rúgtak, ami nagy-

jából megegyezik a korábbi adattal. A fakultatív magánnyugdíj-hozzá-
járulásokat tíz alap kezeli, amelyeknek mintegy 465 ezer ügyfelük van.

A 2007 májusában elindított harmadik pillér aktualizált hozama 6,47
százalékos. (Mediafax)

Megfogyatkoztak a külföldi tőkeberuházások
Az első nyolc hónapban 3,11 százalékkal, 2,863 milliárd euróra csök-

kentek a külföldi közvetlen tőkeberuházások a tavalyi év azonos idő-
szakához mérten – közölte hétfőn a Román Nemzeti Bank.

Tavaly ugyanebben az időszakban 2,955 milliárd euró volt a külföldi
tőkeberuházások értéke. Augusztusban 549 millió euró áramlott a román
gazdaságba.

A cégbíróság adatai szerint az idei első nyolc hónapban 5,14 száza-
lékkal kevesebb, 3748 külföldi tőkéjű új vállalatot alapítottak.

A jegybank szintén hétfőn tette közzé, hogy a folyó fizetési mérleg
hiánya 37,8 százalékkal, 5,83 milliárd euróra nőtt. A tavalyi év azonos
időszakához mérten ez 1,599 milliárd eurós növekedést jelent, 2017 első
nyolc hónapjában 4,231 milliárd euró volt a deficit.

Tavaly egész évben 1,5 százalékkal, 4,586 milliárd euróra nőtt a kül-
földi közvetlen tőkeberuházások értéke, a folyó fizetési mérleg hiánya
85 százalékkal, 6,464 milliárd euróra emelkedett. (MTI)

Visszaesett az építőipari termelés
4,6 százalékkal csökkent az építőipari termelés az idei első nyolc hó-

napban a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte hétfőn az or-
szágos statisztikai intézet.

A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a csökkenés
2,6 százalékos volt.

A nyers adatok szerinti csökkenést főleg az új építményeknél tapasz-
talt visszaesés idézte elő, ezek volumene 8,3 százalékkal volt kisebb.
Ugyanakkor a generáljavításoknál 2,2 százalékos növekedést jegyeztek,
a karbantartási munkálatok volumene 5,2 százalékkal nőtt.

Az épületek típusa szerinti felbontásban az ipari létesítményeknél 9,6
százalékos volt a növekedés, a nem lakóépületeknél végzett munkák vo-
lumene 0,1 százalékkal csökkent, a lakóépületeknél 31 százalékos visz-
szaesést jegyeztek fel.

Augusztusban az építőipari termelés 10,3 százalékkal csökkent a ta-
valyi nyolcadik hónaphoz mérten. A csökkenés az új építményeknél fi-
gyelhető meg, amelyeknél 16,2 százalékos visszaesést regisztráltak.

Tavaly egész évben az építőipari termelés volumene 5,4 százalékkal
csökkent 2016-hoz képest. (MTI)

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Kis Csilla

Szerkesztette: Benedek István

Napi két tonna gyümölcsöt dolgoznak fel 
Rekord almatermés
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Győzelmekkel rajtoltak a CSM vízilabdázói
Győzelmekkel mutatkoztak be a

férfivízilabda Szuperligába har-
minc év szünet után visszatérő ma-
rosvásárhelyi csapat tagjai.
Idegenben, az Aradi AMEFA ottho-
nában kétszer is nyerni tudott Edu-
ard Andrei fiatal gárdája, ami azt
jelenti, hogy a szakvezető nem be-
szélt a levegőbe, amikor azt
mondta, hogy már az első évben
sem szeretnének az utolsó helyen
végezni.

„A győzelem mindig elégedett-
séggel jár, azonban számomra még
nagyon sok pontra tenni való van a
csapat játékában, amellyel nem va-
gyok maradéktalanul elégedett –
mondta el a két győzelem után a
szakvezető. – A miénk a legfiata-
labb csapat a mezőnyben, mind-
össze ketten vannak, akik már nem
ifjúsági korúak, ők is csak ettől az
évtől, de vannak 15 éves játékosa-
ink is. A keret azonban elég bő
ahhoz, hogy mérkőzésről mérkő-
zésre lehetőséget tudjak adni más
játékosoknak is, annak függvényé-
ben, hogy miként készülnek, és
mennyire mutatják meg edzésen,

hogy játszani szeretnének. A két
mérkőzésen most is cserélni tudtam
egy játékost.”

Az aradi sikerek után a CSM a
következő fordulóban is idegenben
szerepel, ezúttal azonban sokkal ne-
hezebb feladat vár rá, hiszen a Baj-
nokok Ligája selejtezőjében
szereplő Brassói Corona Sportul

Studenţeschez látogat, és ebben a
sportágban a vaskos meglepetések
rendkívül ritkák. Az azonban biztos,
hogy a két brassói mérkőzésen adott
a lehetőség arra, hogy sokat tanulja-
nak a marosvásárhelyi játékosok,
akiknek a hazai nézők először két hét
múlva, a Nagyváradi Crişul elleni
mérkőzéseken szurkolhatnak.

Röviden
* Mircea Rednic a Bukaresti Dinamo 1. ligás futballklub új edzője, a

nemrégiben kinevezett Claudiu Niculescu mindössze 12 edzést vezényel-
hetett a fővárosiaknál, akik a 12. helyen állnak a 14 csapatos tabellán.

* Két portugál labdarúgót igazolt a Nagyszebeni Hermannstadt: a lab-
darúgó 1. ligában szereplő, és hazai mérkőzéseit egyelőre Marosvásárhe-
lyen szervező klub legújabb szerzeményei Alves Miranda Jailton Kuca
és Pedro Manuel da Silva Moreira, egyikük középpályás, másikuk tá-
madó.

* Két évre szóló szerződést ajánlott Usain Boltnak a máltai Valetta FC.
A profi futballkarrierre vágyó jamaicai sprinter jelenleg az ausztrál Cent-
ral Coast Marinersszel készül, és a napokban egy előszezoni mérkőzésen
két gólt is szerzett. A Valletta FC többségi tulajdonrészét szeptemberben
megvásárolta egy arab emírségekbeli befektetői csoport, a Sanban Group,
amely szeretné az európai elitbe, a Bajnokok Ligája csoportkörébe vezetni
a csapatot. 

* Javier Sabate lehet újra a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi
kapitánya, Zsiga Gyula szakmai igazgató szerint „jók az esélyei” erre. A
Magyar Kézilabda-szövetség azután jelentette be, hogy a továbbiakban
nem kívánja szövetségi kapitányként foglalkoztatni Ljubomir Vranjest,
hogy a svéd szakembert október elején menesztette a Telekom Veszprém.

* Doppingvétség miatt négy évre szóló eltiltást kapott az oroszok öt-
szörös világbajnok kenusa, Alekszej Korovaskov.

* A Mahindra Racing Forma–E-csapatának második versenyzője lesz
2019-ben a Forma–1-es Toro Rosso pilótája, Pascal Wehrlein.

Az ötödik győzelmet aratták a
Marosvásárhelyi CSM női kézilab-
dázói az A osztályos bajnokság D
csoportjának ötödik fordulójában.
Ez volt az utolsó találkozó az első
bajnoki körben, azaz most már
mindenki mindenkivel játszott egy-
szer, az év végéig pedig újabb kört
játszanak le az alapszakaszban
tervbe vett négyből.

Resicabányán nem volt könnyű
dolguk Mihaela Evi tanítványai-
nak, s akárcsak az előző meccsen,
Köröskisjenő ellen, ezúttal is gya-
korlatilag az utolsó néhány perc-
ben alakult ki az ötgólos
különbség. A találkozón a házigaz-
dák vezettek az első negyedórá-
ban, néha két góllal is, a CSM csak
7-8-nál volt először előnyben, el-
sősorban gyors ellentámadásainak
köszönhetően, aztán 10-12-nél ve-
zetett először két góllal, 13-16-nál
hárommal. Ez a különbség maradt
meg szünetig.

A második félidő elején öt gólra
is elhúzott a vendégcsapat (16-21),
azonban egy vitatható játékvezetői
ítélet visszahozta a meccsbe a házi-

gazdákat. Egy hosszan előredobott
labdára ketten is ráhajtottak, és
noha a resicabányai játékos nem ju-
tott a játékszer birtokába, így leg-
feljebb sima szabálytalanságot
ítélhettek volna, ha úgy gondolták,
hogy ebben a marosvásárhelyi játé-
kos szabálytalanul akadályozta, a
bírók hétméterest és kiállítást mu-
tattak. Resicabánya feljött két gólra
(20-22), és makacsul tartotta magát
egy-két gólos hátrányban. Végül a
Marosvásárhelyi CSM a végjáték-
ban ezúttal is magabiztosabb és
higgadtabb volt, két ellentámadás-
sal döntő módon ismét elhúzott, és
a különbség akár nagyobb is lehe-
tett volna, ha nem marad ki egy to-
vábbi kontra.

A Marosvásárhelyi CSM a foly-
tatásban is idegenben játszik, Te-
mesváron talán könnyebb feladata
lesz, aztán viszont Nagybányára lá-
togat, ahol sokkal keményebb fel-
adat vár rá, ha meg akarja őrizni
hibátlan bajnoki mutatóját. Intő jel,
hogy Nagybánya nyert Köröskis-
jenő otthonában, ami ugyan segíti
a CSM-t, de egyben jelzi a két hét
múlva következő kiszállás nehéz-
ségi fokát.

Ötből öt 
az első kör végére

A magyar labdarúgó-válogatott
elvesztette esélyét a csoportelsőségre
a Nemzetek Ligája C osztályában,
mivel hétfőn Tallinnban 3-3-as dön-
tetlenre játszott az észtek vendége-
ként. Marco Rossi szövetségi
kapitány együttese a 20. percben
hátrányba került az észtek első
Nemzetek Ligája-találatával, de
négy perccel később Nagy Dominik
pontos lövésével egyenlíteni tudott.
A szünet után a csapatkapitány Sza-
lai Ádám már a vezetést szerezte
meg a magyaroknak, és bár az észtek
két szerencsés találattal fordítottak,
Szalai fejjel újra egyenlített. A cso-
port másik mérkőzésén a finnek
megőrizték százszázalékos mérlegü-
ket, így biztossá vált, hogy a magya-
rok nem végezhetnek a kvartett élén,
azaz nem juthatnak fel a B osz-
tályba.

Marco Rossi szövetségi kapitány
együttese a Finn-öböl partján tett át-
mozgató sétával hangolt az össze-
csapásra, amely előtt egy órával
már tíz észt dobos teremtett hangu-
latot a stadion oldalánál. A találkozó
12 fokos hidegben kezdődött, a 14
ezer fő befogadására alkalmas A.
Le Coq Arena negyede sem telt
meg. A helyszínen mintegy 250 ma-
gyar néző buzdította kedvenceit.

Tapogatózó játékkal indult a ta-
lálkozó, az első, kaput eltaláló lö-
vésre 18 percet kellett várni, de
Vassiljev lövését Gulácsi magabiz-
tosan hárította. Két perccel később
az észtek megszerezték első talála-
tukat a Nemzetek Ligájában. Ez
nem fogta meg a vendégeket, vi-
szont élénkebbé tette a játékot, négy
perc múlva pedig már 1-1 állt az
eredményjelzőn: Nagy Dominik
első találatát szerezte a nemzeti
együttesben. Az észt hálóőr ápolása
miatt pár percig állt a játék, amely
ezután lassúbbá vált. A kényszer-
szünet nyomán megítélt négyperces
hosszabbításban aztán felpörgette a
ritmust a magyar válogatott, Szalai
ugratta ki Nagy Dominikot, akinek
ziccerét védte az észt cserekapus.

A fordulást követően újabb hosz-
szas ápolás következett egy hármas
összefejelés miatt, majd az 50. vá-
logatott meccsét játszó Szalai sze-
rezte meg a vezetést a magyaroknak
– a csatár ezt megelőzően hat talál-
kozón nem talált be a nemzeti csa-
patban. A magyar mezőnyfölény
ezután is folytatódott, így megle-
petésre egyenlítettek a hazaiak egy
látszólag ártalmatlan szituációban.
Az egyenlítés megzavarta a ma-
gyar együttest, ezt kihasználva a

vezetést is átvették a házigazdák,
ám Szalai második góljával ismét
egyenlítettek a magyarok. Több
gólt azonban nem sikerült szerez-
niük, így a nemzeti csapat sorozat-
ban nyolcadik idegenbeli
találkozóján maradt nyeretlen, 2016

októbere óta két döntetlen mellett
hatszor kapott ki.

A sorozat egy hónap múlva foly-
tatódik: a magyar válogatott no-
vember 15-én az észteket, majd
három nappal később a finneket fo-
gadja a Groupama Arénában.

Döntetlen Tallinnban, 
már nem juthat fel a magyar válogatott

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 5. fordulójában a kö-

vetkező eredmények születtek: Nagyváradi CSU – Temesvári Uni-
versitatea 29-24, Köröskisjenői Crişul – Nagybányai Minaur
31-32, Resicabányai CSU – Marosvásárhelyi CSM 25-30.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 5. forduló: Resicabányai

CSU – Marosvásárhelyi CSM 25-30 (15-18)
Resicabánya, sportcsarnok, vezette: Laurenţiu Tătaru (Temes-

vár), Andrei Văcariu (Temesvár).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran, Stan – Munteanu 6 gól, Bărăbaş

6, Târşoagă 4, Stîngu 6, Bucin 1, Darie 1, Ghemeş 3, Sângeorzan,
Bardoşi 2, Popeanu 1.

Eredményjelző
Labdarúgó Nemzetek Ligája, 4. forduló (hétfői eredmények):
* A osztály: 2. csoport: Izland – Svájc 1-2; 4. csoport: Spanyolor-

szág – Anglia 2-3
* B osztály: 3. csoport: Bosznia-Hercegovina – Észak-Írország 2-0
* C osztály: 2. csoport: Észtország – Magyarország 3-3, Finnország

– Görögország 2-0
* D osztály: 2. csoport: Luxemburg – San Marino 3-0, Fehérorosz-

ország – Moldova 0-0
Felkészülési mérkőzések: Japán – Panama 3-0, Dél-Korea – Uru-

guay 2-1, Katar – Ecuador 4-3, Szaúd-Arábia – Brazília 0-2, Peru –
Chile 3-0, Skócia – Portugália 1-3, Kuvait – Ausztrália 0-4, Horvát-
ország – Jordánia 2-1.

Ranglista
1. Finnország 4 4 0 0 5-0 12
2. Görögország 4 2 0 2 3-4 6
3. Magyarország4 1 1 2 5-6 4
4. Észtország 4 0 1 3 3-6 1

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 4. forduló:

Észtország – Magyarország 3-3 (1-1)
Tallinn, A. Le Coq Arena, 3043 néző, vezette: Halis Özkahya

(török).
Gólszerzők: Luts (20.), Pikk (69.), Anier (79.), illetve Nagy D.

(24.), Szalai (54., 81.).
Sárga lap: Anier (23.), Luts (73.), Baranov (82.), illetve Nagy D.

(75.), Pátkai (93.).
Észtország: Mihkel Aksalu (43. Sergei Lepmets) – Taijo Teniste,

Nikita Baranov, Joonas Tamm, Artur Pikk – Siim Luts, Ilja Anto-
nov, Karol Mets, Konstantin Vassiljev, Henrik Ojamaa – Henri
Anier (90. Ats Purje).

Magyarország: Gulácsi Péter – Lovrencsics Gergő (80. Bese
Barnabás), Willi Orbán, Kádár Tamás, Baráth Botond – Nagy
Ádám, Kleinheisler László (68. Pátkai Máté) – Nagy Dominik (75.
Eppel Márton), Kovács István, Sallai Roland – Szalai Ádám.

A csoport másik mérkőzésén: Finnország – Görögország 2-0.

Eredményjelző
A férfivízilabda Szuperliga 1. fordulójában a következő ered-

mények születtek: Brassói Corona Sportul Studenţesc – Kolozs-
vári Poli 17-4 és 21-7, Nagyváradi Crişul – Bukaresti Dinamo 9-18
és 8-19, Bukaresti Rapid – Nagyváradi CSM Digi 2-16 és 4-13,
Aradi AMEFA – Marosvásárhelyi CSM 8-10 és 4-8. A Bukaresti
Steaua állt.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda Szuperliga, 1. forduló: Aradi AMEFA – Maros-

vásárhelyi CSM 8-10 (3-1, 2-5, 1-2, 2-2) és 4-8 (1-2, 1-2, 1-1, 1-3)
Arad, Delfinul uszoda, vezette: Petre Gepian (Nagyvárad), Cos-

min Baidoc (Nagyvárad).
Aradi AMEFA: Hodageu, Laboncz – Mircea (0/0), Băltean (5/0),

Furj (1/1), Marinescu (0/0), Iner (1/0), Palotaş (0/0), Grama (0/0),
Nagy (0/1), Iscenco (0/1), Samuilă (1/1).

CSM: Dochian, Elizanor – Bindea Paul (2/0), Bindea Raul (2/0),
Filimon (0/0), Buda (0/2), Magyari Előd (0/0), Dincă (0/2), Cristian
(1/1), Itul (0/0), Gheorghe (1/1), Iudean (3/2), Jiganea (1/0), Ma-
gyari Dávid (0/0), Magyari Botond (0/-), Kozma (-/0).

Szalai Ádám (j) 50. válogatott mérkőzésén két gólt is szerzett

Szerkeszti: Farczádi Attila



A vízveszteséget a cég felvállalja
Az Aquaserv Társulás sajtószolgálata révén ér-

kezett válasz az október 9-i lapszámunk Olvasó
írja rovatában megjelent írásra, melyben Kürti
Jenő marosvásárhelyi olvasónk a vízszolgáltató és
a lakosság közötti nehézkes kommunikációt ne-
hezményezte.

Azzal a kéréssel kereste meg szerkesztőségünket
szeptember 25-én keltezett levelében, hogy érdeklőd-
jük meg, miért reagálnak későn a lakossági bejelen-
tésekre? Amint olvasónk hangsúlyozta, négy napnál
is tovább folyt a víz a Köztársaság utcában, annak
ellenére, hogy időben jelezte a problémát, igaz, a
vállalat honlapjára küldött levelére visszajelzés nem
érkezett. Többek között arra volt kíváncsi, hogy egy
bejelentett csőrepedés elhárítási munkálataira
mennyit kell várni? Amennyiben pedig a vízveszte-
ség egyértelműen az Aquaserv vállalat mulasztása,
akkor is az ügyfeleket terhelik az elfolyt víz-
mennyiség ellenértékével? Ugyanakkor arra is
szeretne választ kapni, hogy a magyar nyelvű be-
adványokat figyelembe veszik-e az Aquaservnél
és orvosolják-e?

Magyar nyelven is válaszolnak 
Amint az Aquaserv vízszolgáltató válaszlevelében

hangsúlyozták:
– A vízhálózat meghibásodásait prioritásként keze-

lik. A hibaelhárítás gyorsasága azonban a meghibáso-
dás nagyságától, az érintett vízfogyasztók számától és
az adott időszakban folyamatban lévő munkálatok
mennyiségétől függ.

– A vízveszteséget nem fizettetik meg az ügyfelek-
kel, nem készül számla róla, azt a vízszolgáltató fel-
vállalja.

– Magyar nyelven is lehet beadványokat küldeni, a
meghibásodásokat jelezni, ugyanis vannak magyar
anyanyelvű alkalmazottak is.

– A chatszolgálatot igénybe lehet venni magyar
nyelven is. Minden második operátor ismeri a magyar
nyelvet, és amennyiben az ügyfél üzenete hozzá kerül,
csakis magyar nyelven fog válaszolni. Azokban az
esetekben nem kommunikálnak magyar nyelven az
ügyeletesek, amikor objektív okokból, például a sza-
badságolások időszakában hiányoznak a magyar nyel-
vet ismerő alkalmazottak – áll a szerkesztőségünkhöz
érkezett válaszlevélben. (pálosy)

Mint azt az előző részben is em-
lítettük, a törvény által szabályo-
zott elővételi jog gyakorlása
érdekében a mezőgazdasági külte-
rület eladójának egy bizonyos tör-
vényes eljárás szerint meg kell
hirdetni eladási szándékát, megha-
tározott áron, és eladási ajánlatát
egy bizonyos ideig fenn is kell tar-
tania. Ezen rendelkezések megsze-
gése az ügylet abszolút vagy relatív
semmisségéhez vezet. 

Az elővásárlási jog konkrét ér-
vényesítése érdekében az eladó a
területileg illetékes polgármesteri
hivatalnál iktatja eladási szándékát,
az eladási ajánlathoz csatolva a tu-
lajdonjogát igazoló, illetve azon
iratokat, amelyeket a jogszabály al-
kalmazási rendeletei tartalmaznak.
A kérés iktatásától számított egy
napon belül a polgármesteri hivatal
köteles kifüggeszteni a hivatal
székhelyén és internetes webolda-
lán – ha van – 30 napig az eladási
ajánlatot. Ugyanakkor három
napon belül köteles az ajánlat teljes
dokumentációját továbbítani az
Agrárügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumnak is, feltüntetve az
elővásárlási joggal rendelkező sze-
mélyeket. A minisztérium is köte-
les a dokumentáció iktatásától
számított három munkanapon belül
a dokumentáció saját weboldalon
történő közlésére.

Az elővásárlási joggal rendel-
kező személyek – társtulajdonosok
(coproprietari), mezőgazdasági ha-
szonbérlők (arendaşi), szomszédok
(vecini), a román állam az Állami
Vagyonkezelő Ügynökségen ke-
resztül – kötelesek az említett 30
napos időszakban írásban nyilat-
kozni esetleges vásárlási szándé-
kukról és ajánlatukról, amit az
illetékes polgármesteri hivatalnál
kell iktatni. Ez utóbbi köteles a vá-
sárlási ajánlat esetleges elfogadását
az iktatástól számított 24 órán belül
közzétenni, illetve közölni a vételi
ajánlat elfogadását a minisztérium
központi és területi szerveivel.
Abban az esetben, ha különböző

rangú elővásárlók ugyanazokat a
vételi ajánlatokat teszik, az eladó
köteles az elővételi jog rangját be-
tartva kiválasztani a legmagasabb
rangú ajánlattevőt és ezt közölni a
polgármesteri hivatallal. A rangot,
mint már említettük, a fenti felso-
rolás sorrendje adja, így pl. a társ-
tulajdonos magasabb rangú, mint a
haszonbérlő vagy a szomszédok és
így tovább. Ha több azonos rangú
elővásárló jelenti be vásárlási szán-
dékát, és más magasabb rangú elő-
vásárló nem élt elővásárlási
jogával, az eladó az ajánlattevők
közül választ. Ha alacsonyabb
rendű elővásárló jobb ajánlatot tett,
mint egy felsőbbrendű elővásárló,
vagy mint az eredetileg közölt el-
adási ár, az eladó belátására van
bízva, hogy újrakezdi-e az eljárást
a jobb áron a felsőbbrendű elővá-
sárlók között, vagy értékesíti a te-
rületet az eredeti áron,
természetesen betartva a sorrendet.
Ha az eladó úgy dönt, hogy újból
elindítja az eljárást a magasabb
áron, ezt a procedúrát egyszer
lehet lefolytatni, az első eljárás 30
napos határidejének lejártától szá-
mított 10 napon belül, melynek le-
teltekor közölni kell a
polgármesteri hivatallal a kiválasz-
tott vevőt. 

Az elővételi eljárás lejártakor a
kiválasztott vevő nevét, valamint
a járulékos dokumentumokat a
polgármesteri hivatalnak köteles-
sége továbbítani a minisztérium-
nak, amely törvényességi
kontrollt végez ezzel kapcsolato-
san. 

Abban az esetben, ha az előírt 30
napos időszakban senki nem kíván
élni elővásárlási jogával, a telek
szabadon értékesíthető a törvény
rendelkezéseinek betartásával –
ekkor értelemszerűen már nem kell
figyelembe venni az elővásárlási
jogokat –, a polgármesteri hivatal
értesítése után. Nagyon fontos: ha
a területet olcsóbban vagy kedve-
zőbb körülmények között értékesí-
tik, mint az eredeti eladási ajánlat,
az ügylet abszolút semmis (nul ab-
solut). Az ajánlatot az előírt 30
vagy 10 napos határidőben menet

közben lehet módosítani, de ebben
az esetben a teljes procedúrát újra
kell kezdeni.

Ahhoz, hogy az adásvételi szer-
ződés közjegyző előtt megköthető
legyen, vagy a bíróság egy esetle-
ges előszerződés-érvényesítési per-
ben (validare antecontract) ítéletet
hozzon, szükséges az Agrárügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium en-
gedélye, amelyet a fentebb említett
törvényességi kontroll után lehet
kibocsátani. Ha 30 hektárnál ki-
sebb területről van szó, az engedé-
lyezés a minisztérium megyei
szerveinek hatáskörébe tartozik, 30
hektárnál nagyobb területek esetén
ezt a minisztérium központi szervei
adják ki. A törvényességi kontrollt
a minisztérium központi vagy terü-
leti szervei végzik az eljárással
kapcsolatos dokumentációk iktatá-
sától számított öt napon belül, ami-
nek leteltétől számított két napon
belül a kiadott pozitív vagy negatív
véleményezést (aviz) kötelesek kö-
zölni. Erre a véleményezésre nincs
szükség abban az esetben, ha senki
sem kívánt élni elővásárlási jogá-
val. Ebben az esetben csak egy iga-
zolásra van szükség a
polgármesteri hivataltól, hogy az
előírt eljárást lefolytatták. A törvé-
nyességi feltételek nem teljesülése
esetén negatív véleményezést ad ki
a minisztérium.

A törvény rendelkezéseinek
megszegése szabálysértésnek
(contravenţie) minősül, amit na-
gyon komoly, 50.000 lejtől
100.000 lejig terjedő pénzbírsággal
szankcionálnak.

A telkek eladása az elővételi jog
és rangsor figyelmen kívül hagyá-
sával vagy a minisztériumi vélemé-
nyezések hiányában relatív – tehát
nem abszolút – semmisséget von
maga után, ami azt jelenti, hogy az
ügylet csak akkor semmis, ha ezt
az érdekelt személy kárt, érdeket és
megsértett törvényes rendelkezést
bizonyítva bíróságon kéri. 

A törvény nem alkalmazandó
harmadfokú rokon társtulajdono-
sok, illetve végrehajtás vagy csőd
miatt lefolytatott nyilvános árveré-
sek esetén.

December 4-ig lehet iktatni a
helyi földosztó bizottságnál azokat
a kéréseket, amelyek a beltelkek tu-
lajdonjogának tisztázására irányul-
nak: ezekben az ügyekben
mostantól bizonyítékként elfogad-
ják a tanúk, szomszédok által adott
nyilatkozatot is, a területek okirati
és valós mérete közötti különbséget
pedig topográfiai felméréssel lehet
tisztázni. 

A kültelkek, mezőgazdasági terü-
letek esetében a földet használó
valós tulajdonos kérheti a használati
jog kataszteri nyilvántartásba véte-
lét, majd – amennyiben ezt három
év alatt senki nem fellebbezi meg –
az illető a terület tulajdonosává vál-
hat. 

A kommunizmus alatti államosí-
tás és a topográfiai felmérések hiá-
nya azt eredményezte, hogy sok
esetben bizonyos telkek és udvarok
az állam tulajdonát képezik, annak
ellenére, hogy valaki legális keretek
között házat épített rá. Arra is van
példa, hogy különbség van a terület
telekkönyvezett és valós mérete kö-
zött, tévesen szerepel a tulajdonos
neve a birtoklevélen vagy zsebszer-
ződés rögzíti csupán az adásvételt.
Ezeknek az eseteknek a megoldására
dolgozta ki az RMDSZ azokat a tör-
vénymódosításokat, amelyek kapcsán
arra buzdítják az érintetteket, hogy él-
jenek a lehetőséggel, és tisztázzák te-
rületeik tulajdonviszonyát – olvasható
a www.rmdsz.ro honlapon..
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A belterületek tulajdonviszonyának rendezését
December 4-ig lehet kérni 

Október 20-áig tart a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség
bűnmegelőzési osztályának
tájékoztató kampánya,
amelynek célja a családban
történő erőszak megelőzése.

A tevékenység célja, hogy minél
nagyobb célcsoporthoz eljusson az
információ, a szociális gondozókat,
a szakszolgálatokat és nagyszámú
polgárt tájékoztassanak azokról a
teendőkről, amelyek elengedhetet-
lenek a testi és lelki terrorban szen-
vedők számára.

Miként kell reagáljon az, aki csa-
ládi erőszak áldozata vagy tudomá-
sára jut egy eset?

– Tárcsázni kell a 112-es egysé-
ges hívószámot.

– Jelentkezni kell a törvényszéki
orvostani intézetben – telefonszám:
0265-215-240 – az orvosi látlelet
megszerzése végett. Ez rendkívül

fontos, mert ezzel lehet bizonyítani
az agresszióból származó sérülése-
ket, amivel a tett súlyosságát bünte-
tőjogi szempontból besorolhatják.

– Amennyiben gyermekek is
érintettek, értesíteni kell a gyermek-
védelmi igazgatóságot a 0265-210-
658-as telefonszámon.

– Kérni kell azoknak a szerveze-
teknek a segítségét, amelyek tanács-
adást, támogatást nyújtanak és a
cím titokban tartásával átmeneti
szállást biztosítanak. Telefonszám:
0265-255-931.

– Amennyiben indokolt, kérni
kell a távolságtartási végzést.

– Nem szabad visszavonni a be-
jelentést! Téved az, aki hisz az üres
ígéretekben. Legyen bátorságod, ha
nem magadért, akkor a gyermekei-
dért! – áll a rendőrség bűnmegelő-
zési osztályának tájékoztatójában.
(szer)

A családon belüli erőszak megszüntetéséért
Az áldozatnak is tenni kell

A Marosvásárhelyi Lakosság-
nyilvántartó Hivatal tájékoz-
tatja azokat a fiatalokat,
akiknek bejelentett lakhelyük
más településen van, és ma-
rosvásárhelyi oktatási intéz-
ményekben tanulnak, hogy
kötelesek bejelenteni és a
személyazonossági okiratuk-
ban a lakhelynél megjegyzés-
ként feltüntetni azt a
lakcímet, ahol 15 napnál hos-
szabb ideig tartózkodnak.

A szükséges okiratok:
– formanyomtatvány (elérhető az

intézmény honlapján is);
– a személyazonossági igazol-

vány, amelyben a tartózkodási
helyre vonatkozó megjegyzést fel
kell tüntetni; 

– a tartózkodási helyet igazoló
dokumentum (eredeti és másolat).

Kiskorú csak az egyik szülő,
vagy esetenként a törvényes képvi-
selő kíséretében kérvényezheti a
tartózkodási hely feltüntetését a
személyazonossági igazolványban.

A közös szálláshelyeken (kollé-
giumok, egyetemi bentlakások) tar-
tózkodó egyetemisták személyesen
vagy az ingatlanok adminisztráto-
rain keresztül is benyújthatják a ké-
rést. További információk
igényelhetők a 0265-210-678-es te-
lefonszámon, vagy közvetlenül a
marosvásárhelyi szakszolgálat Că-
lăraşilor utca 26–28. szám alatti
székhelyén hétfőn, kedden, szerdán
és pénteken 8.30–16.30 óra között,
csütörtökön 8.30–18.30 óra között,
valamint az intézmény www.tirgu-
mures.ro honlapján – áll a Claudia
Trif ügyvezető igazgató kézjegyével
ellátott közleményben.

Tartózkodási engedély diákoknak
és egyetemistáknak

A mezőgazdasági haszonbérlet (árenda) –
külföldiek tulajdonszerzése Romániában (V.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az Aquaserv válasza



Kitoloncolták Németországból
a 2001. szeptember 11-i 

terrortámadások ügyének
első elítéltjét

Elkezdődött hétfőn a németországi Hamburgban a
2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokban vég-
rehajtott terrortámadások ügyében indított eljárások első
elítéltje, Munir el-Motaszadek kitoloncolása – jelentette
a Westdeutscher Rundfunk (WDR) német regionális
közszolgálati médiatársaság. Este a szövetségi rendőr-
ség közölte, hogy végrehajtották a kitoloncolást, Munir
el-Motaszadek elhagyta Németországot.

A megbilincselt, bekötött szemű férfit a szövetségi
rendőrség egy különleges bevetési egysége elszállította
a Fuhlsbüttel nevű hamburgi városrészben lévő bünte-
tés-végrehajtási intézetből a nagyváros nemzetközi re-
pülőterére, majd helikopterrel elindultak vele tovább dél
felé, valószínűleg Frankfurtba, ahonnan Marokkóba
szállítják majd – jelentette a WDR.

Este a szövetségi rendőrség közölte, hogy Munir el-
Motaszadeket a frankfurti nemzetközi repülőtérre szál-
lították, és felszállították egy marokkói légitársaság
menetrend szerint közlekedő járatára. A casablancai
járat elindult, Motaszadek a fedélzeten is a szövetségi
rendőrség munkatársainak ellenőrzése alatt állt.

A szövetségi legfőbb ügyészség még augusztusban
jelentette be, hogy Munir el-Motaszadeket a 15 év sza-
badságvesztés büntetésének vége előtt néhány héttel,
november helyett október közepén kiengedik a fuhls-
bütteli börtönből, azonnali hatállyal visszatoloncolják a
hazájába, és megtiltják, hogy 90 éves kora előtt vissza-
térjen Németországba.

Munir el-Motaszadek a szeptember 11-i támadások-
kal kapcsolatos bírósági tárgyalások első elítéltje. A 15
év szigorított börtönbüntetést 2003-ban rótták ki rá,
amiért részt vett az eltérített utasszállító repülőgépekkel
végrehajtott, 3066 ember halálát okozó merényletek elő-
készítésében. A támadásokat az al-Kaida nemzetközi
iszlamista terrorszervezet egy hamburgi sejtje hajtotta
végre. A 44 éves marokkói férfit a sejt alapítói között
tartják számon.

Munir el-Motaszadek 1993 óta élt Németországban,
és 1995 óta lakott Hamburgban, ahol tanulmányokat
folytatott a műszaki egyetemen. Az al-Kaidával legké-
sőbb 2000-ben került kapcsolatba, és megjárta a terror-
szervezet egyik afganisztáni kiképzőtáborát. (MTI)

Tatarozás miatt kiköltözik a 
Buckingham-palotában lévő ma-
gánlakosztályából II. Erzsébet ki-
rálynő – de csak 2025-ben.

A London közepén emelkedő,
Buckingham hercege által 1703-
ban épített, hatalmas ősparkkal kö-
rülvett, 775 szobás palotában,
amely 1837 óta szolgál királyi lak-
helyként, már tavaly megkezdődtek
az eddigi legnagyobb mértékű reno-
válási munkálatok, amelyek várha-
tóan tíz évig, vagyis 2027-ig
tartanak, 369 millió fontos költség-
vetéssel.

Az eddig elvégzett munkálatok-
ról az udvar szóvivője múlt pénte-
ken elmondta, hogy az elmúlt egy
évben, a felújítás legsürgősebb te-
endőjeként 3 kilométernyi elaggott
és súlyosan tűzveszélyesnek minő-
sített villanyvezetéket cseréltek ki.

A munka legnagyobb része azon-
ban ezen a héten kezdődik, az épü-
let keleti szárnyában, amelynek
kétszáz szobájából és terméből
hozzávetőleg 3 ezer képzőművé-
szeti alkotást, bútort, kristálycsillá-
rokat, órákat kell eltávolítani a
következő hat hónapban, hogy a
munkások hozzáférhessenek a fel-
újítandó épületgépészeti és statikai
elemekhez.

Emiatt az uralkodó három gyer-
mekének, Anna hercegnőnek, vala-
mint András yorki hercegnek és
Eduárdnak, Wessex grófjának már
most ki kell ürítenie a Buckingham-
palotában lévő irodáit. Az elsőszü-
lött utódot, az idén 70 esztendős
Károly trónörököst mindez nem
érinti, mivel az ő rezidenciája a kö-
zeli Clarence House-ban van.

Az udvar tájékoztatása szerint a
munkálatok 2025-ben jutnak abba a
szakaszba, amikor II. Erzsébet ki-
rálynőnek és férjének, Fülöp edin-

burghi hercegnek is ki kell költöz-
nie két évre a Buckingham-palota
északi szárnyában lévő magánlak-
osztályából.

Ez várhatóan nem jelent majd
komolyabb elszállásolási gondot,
mivel a 93. évében járó uralkodó és
a 97 esztendős Fülöp herceg idejé-
nek jelentős részét már most is a
London nyugati határában fekvő ősi
királyi rezidencián, a windsori kas-
télyban tölti.

A királynő, aki a kiköltözés évé-
ben ünnepli 99. születésnapját, vá-
laszthat emellett másik, ideiglenes
lakosztályt a Buckingham-palotán
belül is.

A brit média által idézett udvari
szóvivő szerint az uralkodó „rend-
kívül gyakorlatiasan” áll hozzá az
ügyhöz: csak annyit kért az illetéke-
sektől, hogy mondják meg, hová
kell majd költöznie.

A renoválást nem lehetett tovább
halogatni, mert a Buckingham-pa-
lota 32 kilométernyi vízvezeték-
rendszere, 160 kilométernyi
elektromos hálózata és 40-50 éves
gépészeti berendezései olyan mér-
tékben elhasználódtak, hogy a szak-
értők szerint egyre nagyobb a tűz és
a csőtörés veszélye. A palotában
van a felbecsülhetetlen értékű kirá-
lyi művészeti gyűjtemény, a Royal

Collection jelentős része, és ez is
veszélybe kerülhetne az elhasználó-
dott infrastruktúra meghibásodásá-
ból eredő esetleges tűz vagy beázás
esetén.

Figyelmeztető példa is akad:
1992-ben a windsori kastélyban
pusztított hatalmas tűzvész, és a
károk helyreállítása öt évig tartott.
Szakértői számítások szerint egy
hasonló méretű tűz a Buckingham-
palotában negyedmilliárd font kárt
okozhatna.

A Buckingham-palota legutóbb
66 éve, 1952-ben esett át alapos –
de akkor sem teljes körű – tatarozá-
son, abban az évben, amikor II. Er-

zsébet királynő trónra lépett. A mos-
tani renoválás finanszírozását az
uralkodó személyi kiadásaira létre-
hozott állami apanázs, a Sovereign
Grant átmeneti emelésével oldják
meg.

A Crown Estate – a királyi birto-
kokat, kereskedelmi ingatlanokat és
egyéb befektetéseket kezelő és fel-
ügyelő holding – teljes egészében
befizeti éves eredményét a brit költ-
ségvetésnek, amely ezután ebből
alapesetben 15 százalékot vissza-
oszt a monarchiának az uralkodói
ellátmányra. Ezt a visszatérítést
emelték a munkálatok időtartamára
25 százalékra. (MTI)
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Az utóbbi fél évszázad űrbalesetei
A hordozórakéta meghibásodása miatt kényszerle-
szállást hajtott végre csütörtökön az orosz Szojuz
MSZ-10 űrhajó, fedélzetén egy orosz és egy amerikai
űrhajóssal. Az MTVA Sajtóadatbankjának összeállí-
tása az elmúlt öt évtized súlyosabb űrbaleseteiről:

1957-1959 – A Kapusztyin Jar kísérleti terepről indított or-
bitális repülések során három szovjet űrpilóta vesztette életét.

1967. január 27. – Az amerikai holdkutatási program kere-
tében – még csak a Föld körüli pályán végzett kísérletre ké-
szülve – a földi ellenőrző gyakorlatozás közben a parancsnoki
kabin elektromos rövidzárlata okozta tűz miatt felrobbant és
megsemmisült az Apolló-1 űrhajó, és mindhárom utasa meg-
halt.

1967. április 24. – Vlagyimir Komarov szovjet mérnökezre-
des, űrhajóspilóta a Szojuz-1 űrhajón végzett repülés után le-
szálláskor életét vesztette.

1970. április 11-17. – A Holdra indult Apolló-13 űrhajó szer-
vizmoduljában április 14-én robbanás történt, az űrhajó súlyo-
san megrongálódott. A három űrhajós, valamint a földi
személyzet helytállásának köszönhetően az űrhajó szerencsé-
sen visszatért a Földre.

1971. június 30. – A Szojuz-11 szovjet űrhajó három űrha-
jósa a Szaljut-1 űrállomáson töltött kísérletezés után leszállás-
kor meghalt. Az űrhajósok halálát a leszálló kabin műszaki
hibája okozta, a levegő megszökött a kabinból.

1979. április 10-12. – A Szojuz-33 űrhajó műszaki hibája
miatt nem tudott a Szaljut-6 űrállomáshoz csatlakozni, ezért
kényszerleszállással kellett visszatérnie a Földre.

1986. január 28. – A Challenger amerikai űrrepülőgép 73
másodperccel a fellövése után 17 kilométeres magasságban fel-
robbant és darabokra szakadva a tengerbe zuhant Floridánál. A
fedélzetén tartózkodó hét űrhajós, köztük egy tanárnő, életét
vesztette.

1995. január 26. – Kínában felbocsátották a Hosszú Mene-
telés 2E rakétát, amely indítás után felrobbant és a szállított
műholddal együtt megsemmisült. A robbanás következtében
hatan meghaltak.

1997-1998 – A Szaljut űrállomást 1986-ban felváltó, s 2001.
március 23-ig az űrben keringő Mir űrállomáson számos hiba,
üzemzavar, baleset fordult elő. 1997. június 25-én a Mirnek üt-
között a Progressz M-34-es orosz teherűrhajó, amikor a sze-

mélyzet a kézi összekapcsolást gyakorolta, – az űrhajósoknak
nem esett baja, de a Mir Szpektr nevű modulja és annak nap-
elemei megrongálódtak. December 25-én az orosz ellenőrző
központ 24 órára elvesztette a rádióösszeköttetést az űrállomás-
sal.

2003. február 1. – Leszállás közben, mintegy 60 ezer méter
magasságban darabokra esett és lezuhant az STS-107-es kül-
detést teljesítő Columbia űrsikló. A január 16-án felbocsátott
űrrepülőgép héttagú legénysége, köztük az első izraeli űrhajós
életét vesztette.

2003. május 4. – Nem várt nehézségek merültek fel az orosz
Szojuz TMA-1 űrhajó landolásakor: a kapszula a tervezett
ponttól mintegy 500 kilométerre ért földet a kazahsztáni Baj-
konur orosz űrközpont közelében, és a kapcsolat is megszakadt
az űrhajósokkal arra a két órára, amíg a kutató alakulatok meg-
találták őket. A három űrhajós nem sérült meg.

2007. október 21. – A Szojuz TMA-10 űrhajó fedélzetén
két orosz és az első malajziai űrhajóssal egy műszaki hiba
miatt ballisztikus pályán ért földet, s a leszálló egységben uta-
zóknak a szokásos 3-4 g terhelés helyett 8-9 g-t kellett elvi-
selniük.

2008. április 19. – A Szojuz TMA-11 űrhajó automatikája
nem stabilizálta a leszálló egységet, ezért az, három űrhajóssal,
köztük az első dél-koreai asztronautával a fedélzetén gyakor-
latilag függőlegesen zuhant a Föld felé, s a kijelölt helytől 420
kilométernyire ballisztikus pályán ért földet, mivel hirtelen irá-
nyíthatatlanná vált. Az űrhajósoknak nem esett komolyabb
bajuk.

2013. július 14. – Meg kellett szakítani a Nemzetközi Űrál-
lomás (ISS) két asztronautájának űrsétáját, miután egyikük si-
sakjába víz kezdett szivárogni. Az eredetileg több mint 6 órásra
tervezett űrséta a történtek miatt csak 1 óra 32 percig tartott.

2014. október 31. – Próbarepülés közben lezuhant a Virgin
Galactic magánvállalat űrrepülőgépe az Egyesült Államokban,
a kaliforniai Mojave sivatagban. Az egyik pilóta életét vesz-
tette, a másik súlyos sérüléseket szenvedett.

2018. augusztus 29. – A Nemzetközi Űrállomáson többször
fordult elő üzemzavar. Legutóbb egy fúrófejjel okozott belső
sérülés miatt keletkezett hajszálrepedés, majd lépett fel leve-
gőszivárgás az ISS-hez csatolt Szojuz MSZ-09 űrhajón. Az űr-
hajósok nem kerültek veszélybe. (MTI)



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel. 0754-

777-405. (10780)

ELADÓ tűzifa szállítással. Tel. 0754-357-

939. (10780)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (10762-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.

(10705)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(10763-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0759-

439-840, 0748-977-768. (10834-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.

(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.

(10853)

ELADÓ ház az Unirii negyedben, az

Apaductului utcában: 3 szoba,

konyha, fürdőszoba, pince, garázs,

melléképületek. 500 m2 terület. Ára:

147.000 euró, alkudható. Tel. 0747-

412-119. (10882-I)

KERESEK egy- vagy kétszobás lakást

albérletbe vagy megvételre.

Magyarországi lakásomat elcserélném

marosvásárhelyivel. Tel. 0748-498-357.

(10880)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

BÁDOGOSMUNKA, cserepezés, tetőfe-
dés, csatornajavítás, ácsmunka, vakolás,
meszelés. A kiszállás a helyszínre és a
tanácsadás ingyenes. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0757-787-983.
(2059)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást Lindab lemezzel és cseréppel,
ácsmunkát, készítünk teraszt fából
stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799-833.
(2051)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-,
lefolyójavítást, festést, vakolást és
gipszkartonszerelést. Tel. 0751-471-
965, 0726-638-909. (10854)

TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab
lemezzel, készítünk teraszt fából,
ezenkívül bármilyen kisebb javítást
vállalunk. Tel. 0749-798-244. (10819-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú és fájó szívvel gondo-
lunk október 17-ére, amikor 16
éve a Jóisten magához szólította
KÓBORI JÁNOST. Emlékét őrzi
felesége, Marika, gyermekei,
Csaba, Ildikó, Ana-Mária, unokái:
Arnold, Andrea, Brigitta. Nyugod-
jál békében! A gyászoló család.
(10843)

Szomorú alkalom a megemléke-
zés, ha te nem vagy már, minden
szó kevés. Szép emléked már
csak emlék maradt, de a szívünk-
ben a fájdalom örökké megma-
radt. Földi utad 20 éve lejárt,
csillagok útján utazol tovább. El-
mentél oda, ahonnan nincs visz-
szatérés, ahol tested meglelte
végső pihenését.
Fájó szívvel emlékezünk október
17-ére, amikor  a kegyetlen halál
elragadta a vadadi SZAKÁCS
ANDRÁST. Emlékét őrzi szerető
felesége, Ida, lánya, Bori és csa-
ládja, fia, Jenő és családja, uno-
kái: Levente, Zsolt, Jenci és
családjuk, dédunokái: Orsika,
Robi, Barni és Dávid. (10810)

Fájó szívvel emlékezünk október
17-én szeretett menyünkre, 
SZABADI-FINTHA LÁSZLÓNÉRA
szül. MESSINGER JUDIT halálá-
nak 6. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos anyósa és apósa.
(10849-I)

Addig vagy boldog, míg van, aki
szeret, aki a bajban is megfogja a
kezed.
Fájó szívvel emlékezünk október
17-ére, egy éve, hogy utolsót
dobbant szeretett édesanyám, a
tancsi PAPP ILONA szerető szíve.
Mélységes fájdalommal emléke-
zünk november 11-én drága jó
testvéremre, a tancsi születésű
PAPP JÁNOSRA halálának 3. év-
fordulóján. Naponta összeszorul
a szívem, mikor eszembe jut,
hogy ti már nem vagytok, hiány-
zik a ti támogatásotok, simogató,
szép szavatok. Nélkületek élni
nagyon nehéz, a ti hiányotokat
nem pótolja semmi. Nyugodjatok
békében! Áldott emléküket szí-
vünkben örökké megőrizzük.
Irénke és családja. (10872-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a
szeretet.
De ő nekünk sohasem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.
Szívünkben örökké élni fog, mert
szerettük, és hiányzik nagyon.
Fájó szívvel emlékezünk 
MOLNÁR ANDRÁSRA (Bandi) ha-
lálának első évfordulóján. Örök
álmát őrizze béke és nyugalom.
Szerettei. (10887)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, testvér,
nagytata, rokon, jó szomszéd, az
ákosfalvi születésű 

BÓDI ISTVÁN 
az ákosfalvi SMA volt dolgozója 
2018. október 15-én, életének 84.
évében, türelemmel viselt beteg-
ség után csendesen megpihent.
Utolsó útjára október 17-én, szer-
dán 14 órakor kísérjük az ákos-
falvi temetőbe. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (mp.-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

özv. KERESZTES LAJOSNÉ
szül. ORBÁN ANNA (Aranka) 

2018. szeptember 7-én, életének
84. évében rövid betegség után
csendesen elhunyt. Szeretett ha-
lottunk temetése 2018. október
21-én 12.30 órakor lesz Székely-
hodoson, a római katolikus te-
metőben. Szívünkben örökké él. 
Gyászoló unokái és azok csa-
ládja. (10845-I)

Bánatos szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága jó édesanya,
nagymama, anyós, rokon, barát, 

BARTHA ADÉL ETELKA 
életének 84. évében, türelemmel
viselt, hosszú betegség után
csendesen elhunyt. Temetése
2018. október 17-én 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi katolikus
temetőben. Egyben köszönetet
mondunk mindazoknak, akik
gyászunkban osztoznak. 

A gyászoló család. (10865-I)

Mérhetetlen fájdalommal a szí-
vünkben csütörtökön kísérjük
utolsó útjára mosolygós kis 

FEKETE KATIKÁNKAT 
a magyarrégeni református te-
metőben 13 órai kezdettel. Lélek-
ben örökké velünk maradsz.
Köszönjük, hogy voltál nekünk. 
Bánatos szülei, férje, testvére és
családja. (10883-I)

Megrendülten vettünk tudomást
unokahúgunk, 

FEKETE KATIKA 
tragikus eltávozásáról. Hiányozni
fogsz mindig nekünk. Emléked
örökké velünk marad. 
Ani, Zsuzsi, Sárika és családjuk.
(10883-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki 
Mátyás Borbála  kolléganőnk-
nek szeretett ÉDESANYJA el-
vesztése miatt érzett
fájdalmában. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló család-
nak. A VIM SPECTRUM
gyógyszergyár munkaközös-
sége. (62829-I)

MENYHÁRT KLÁRÁNAK
Marosvásárhelyre 90.

születésnapja alkalmából
jó egészséget és hosszú

életet kíván fia, 
Márton és családja. (-)

„Amikor Isten látta, hogy az út
nehéz, a domb túl meredek, a lég-
zés túl nehéz lett, átölelte és
mondta: »gyere haza«.” 
Az öröklét dimenziójába lépett 2
éve id. FEKETE ALBERT (Tita) nyá-
rádgálfalvi lakos. Áldott, szép em-
lékét egy életen át szívünkben
őrizzük. 
Szerettei. (10757)
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„Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgal-
masságomat.”

(Jer. 31,3)

„Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy
szeressétek ti is egymást.”

(Jn. 13,34)

Szomorú szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy 

özv. TŐKÉS KÁLMÁNNÉ 
MÁTYUS ROZÁLIA 

a szerető szívű édesanya, nagymama, dédmama, tanítványai
Rózsika nénije életének 96. évében 2018. október 4-én szent-
ségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó útjára 2018. október 20-án 14 órakor kísérjük a ma-
rosvásárhelyi református temetőben, a római katolikus egy-
ház szertartása szerint. 
A gyászmisét aznap 18 órakor a marosvásárhelyi Keresztelő
Szent János-plébániatemplomban mutatjuk be. 
Életéért hálát adnak: lányai: Éva, Emese, házastársaik: Egon,
Géza, unokái: Anna, Krisztina, házastársaik: Péter, Iván, déd-
unokái: Irma-Johanna, Gréta-Ilona, valamint rokonai, barátai,
tanítványai s tisztelői. (10832-I)

Több mint kétmillió lejre büntettek
a rendőrök egy nap alatt

Országszerte több mint 6800 esetben szabtak ki bírságot a rendőrök
a hétfői nap folyamán, összesen több mint 2,3 millió lej értékben. Az or-
szágos rendőr-főkapitányság keddi közleménye értelmében hétfőn ösz-
szesen 3046 esethez szállt ki a rendőrség, ezek közül 2555-öt a 112-es
egységes segélyhívó számon jelentettek. 963 bűncselekményt észleltek,
a tetten érések száma 149-re tehető. 6.894 esetben róttak ki bírságot,
összesen több mint 2.300.000 lej értékben. A közlekedésrendészet mun-
katársai a közúti közlekedés biztonsága elleni 156 bűncselekményt ész-
leltek, 479 gépkocsivezetőnek bevonták a jogosítványát és elvették 196
jármű forgalmi engedélyét. (Agerpres)



MAROSVÁSÁRHELYI CÉG IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Az önéletrajzokat a
fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0748-380-520. (20581-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk
bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe felveszünk 3-as fokozatú
betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313.
(62751-I)

NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozás keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ MUN-
KATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk. Jelent-
kezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de. Tel.
00-49-84-199-372-415. (2049-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat és szeretnél egy jó csapatban
dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon. (sz.-I)

MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA  SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz. Bővebb in-
formációk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás be-
töltésére: REPÜLŐTÉRI BIZTONSÁGI REFERENS – COR-kód: 215312 –, meghatározatlan időre. A ver-
senyvizsga időpontja: november 7., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás be-
töltésére: REPÜLŐTÉRI BIZTONSÁGI ŐR – COR-kód 315509 –, meghatározatlan időre. A versenyvizsga
időpontja: november 6., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as
telefonszámon. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás be-
töltésére: REPÜLŐTÉRI BIZTONSÁGI SZAKFELÜGYELŐ – COR-kód 215312 –, meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: november 7., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Őszi nagytakarítás
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a 2018. októ-

ber 15. – november 19. közötti időszakban megszervezi
az általános őszi nagytakarítást, amely során elszállítják
a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. Az október

22–27. közötti hét utcabeosztása:
Október 22.: Csónak, Őz, Berek, Margaréta, Gát, Abrudbányai,

Szolidaritás, Munkás, Diófa, Kós Károly, Hangya utcák, Kár-
pátok sétány, Strand park;

Október 23.: Ştefan Cicio Pop, Víztelep, V. Lucaciu, V.Goldiş, Je-
genye sor, Kerektó, Sólyom, Benefalvi, Szentannai, Nagy Szabó
Ferenc, Ibolya, Grigore Ploieşteanu, Serafim Duicu, Constantin
Hagi Stoian utcák;

Október 24.: Szabadi, Csíki, Földműves, D. Rusu, L. Blejnari, 
I. Giurchi, I. Roman, M. Robu, Virág, Zöld, Hints Ottó, Szo-
tyori József, Gyümölcsfa, Dósa Elek, Alma, Gálfi Mihály, Si-
mion Mândrescu, Zeno Vancea, Ion Vlasiu, Pongrácz Antal
utcák;

Október 25.: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, P. Maior, Bă-
răgan, Decebal, Burebista, Tisza, Maros, Új híd, Hídvég, Víz,
Ár, Könyök, V. Săbădean, I. Vescan, Éden, Len, Lucerna, Ló-
here, Görgény, Alsóforduló utcák;

Október 26.: Csángó, Őrlő, Remeteszegi, Beşa utcák;
Október 27.: Kinizsi Pál, Sinaia, M. Eminescu, Brăila, Rózsa, Csil-

lag, Beszterce, Lovasság, A. Filimon, Horea, Ballada, Bartók
Béla, Nyomda utcák, aluljáró.

Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társuláso-
kat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, illetve a hozzájuk tartozó
területet és zöldövezetet. 

Továbbá kérjük, hogy a szemetet helyezzék ki a járdaszélre (ku-
pacokba, kivéve az építkezésből/bontásból származó hulladékot),
a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meg-
hirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakításból származó ága-
kat külön kell rakni, ellenkező esetben ezt nem szállítják el. A
hulladékot a meghirdetett program szerinti napon szállítják el
minden utcából. 

A kijelölt időpont után kihelyezett szemetet csak a köztisztasági
vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés alap-
ján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják. 

Kivételes esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meg-
hirdetett programtól stb.) a munkaterv változhat.

Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató
Târnăvean Petru szolgálatvezető



Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen 

Az Aquaserv Rt. vízszolgáltató vállalat a fogyasztók tudomá-
sára hozza, hogy az ivóvízhálózat bővítését/felújítását célzó mun-
kálatok miatt október 18-án 9 és 16 óra között (hozzávetőlegesen)
szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhelyen, az alábbi övezetek-
ben:

Gyulafehérvári (Alba Iulia), Bodoni (Budiului), Malomfalvi (Mo-
reşti), Nyíres (Mestecănişului) utca, a Ludasi utcában a 24–32. és
27–31. számok alatt, a Radnóti utcában a 28–30. és 21–31., a Törcs-
vári (Branului) utcában a 29–31. számok alatt.

Az ivóvízhálózat bővítését/felújítását célzó beruházás benne
foglaltatik az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott A
Maros megyei ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése és felújítása el-
nevezésű projekt részét képező, A víz- és szennyvízrendszer fel-
újítása/bővítése, ivóvíz-szivattyúállomások, szennyvízátemelő
telepek és nyomócsövek, SCADA rendszer, Marosvásárhely kivi-
telezési szerződésben.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindí-
tása után a csapból zavaros víz folyik, a vezetékekben levő lera-
kódások miatt. Javasoljuk, hogy amíg ki nem tisztul, csak
háztartási célokra használják. Az okozott kellemetlenségért elné-
zésüket kérjük.

Köszönjük megértésüket.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. vízszolgáltató
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OKTÓBERRE


