
Több mint 200 éves műemlék épület 

Felújítják a Teleki-házat

A marosvásárhelyi Teleki-ház a város szívében álló A kate-
góriás műemlék épület. Itt a Marosi és a Maros-Mezőségi Re-
formátus Esperesi Hivatal, a vártemplomi egyházközség
irodái kaptak helyet. A több mint 200 éves épület megron-
gálódott, és sürgős beavatkozásra volt szükség, hogy meg-
mentsék az enyészettől. A munkálatokról Henter György
vártemplomi lelkipásztor számolt be lapunknak. 

„Új köntöst” kap széki Teleki Domokos palotája
Az elején nem árt, ha kis visszapillantóval felvázoljuk a ház történetét.

A telek 1787-ben lett gróf széki Teleki Domokos tulajdona. A palota épí-
tését 1801-ben kezdték el. A következő évben befejezték az építést, az
emléktáblán mégis 1803 szerepel. A palotaépítő a Teleki család maros-
sárpataki ágának sarja, Teleki Lajos és Bethlen Kata fia. A fiatal Teleki
pályáját katonaként kezdte, de később hosszú időre Torda vármegye fő-
ispánja lett. Költőként is ismert. Palotáját, a Teleki-házat egy ideig 

Édes őrület

Állítólag vigyázni akar a kormány az egészségünkre, és ezért ter-
vez különadót kivetni a cukortartalmú üdítőitalokra. Valójában
csak az államkassza éhenhalását akarják megelőzni, ám ez az adó
arra még nem lesz elég, sőt, anyagilag több kárral, mint haszonnal
járhat. De mivel az osztogatás után rendszeresen fosztogatás szo-
kott következni, majd lesznek egyéb ötleteik is.

Ha a számolás és a gondolkodás is kormányosaink kedvelt sport-
ágai közé tartozna, akkor ennek az illetéknek a bevezetése kapcsán
találtak volna kisebb könyvtárnyi irodalmat a nyugati országok ta-
pasztalatairól. Arrafele is több országban kipróbálták ezt az ötletet,
és miután sem egészségvédelmi, sem anyagi szempontból nem vált
be, már nem is igazán erőltetik.

Azok az elmaradt angolok, amikor eszükbe jutott bevezetni ezt
az adót, kétéves türelmi időszakot adtak az iparágnak, hogy felké-
szüljön gazdaságilag a változásra. Nálunk bejelentették az új ille-
téket júliusban, és a pénzt már szednék is szeptembertől, mert
errefele kicsire nem adnak. Meg a törvényre sem sokat, amely pedig
tisztán kimondja, hogy egy új adóra vonatkozó szabályt az alkal-
mazás előtt fél évvel kutya kötelességük lenne véglegesíteni. Ha-
tástanulmányról, netalántán az iparággal való egyeztetésről már
beszélni is kár a sürgősségi kormányrendeletek paradicsomának
számító országunkban.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Mezey Sarolta

Az eddigi legjobb
Nyárádmente 
fesztivál
Minden eddigi eredményt és színvo-
nalat felülmúlt a múlt heti Nyárád-
mente fesztivál – állapítható meg
még azelőtt, hogy a szervezők a
számadatok összesítése tükrében
kiértékelnék. 

____________7.
Ma kezdődik
a 15. EMI-tábor!
Ma, augusztus 7-én kezdődik az
immár tizenötödik alkalommal meg-
szervezett EMI-tábor. A Gyergyószent-
miklós melletti 4-es kemping területén
augusztus 7-e és 11-e között zajló tör-
ténelmi-összművészeti eseménysoro-
zat idén is igen gazdag programmal,
számos tematikus sátorral, esti kon-
certekkel, gyerekprogramokkal, bor-
házzal, hagyományőrző térrel várja az
érdeklődőket. 

____________10.

Fotó:   Nagy Tibor



700 éves Disznajó 
– falunapi ünnepség
A Marosvécsi Polgármesteri Hivatal, a disznajói Remény-
ség Alapítvány és a helyi RMDSZ nőszervezete augusz-
tus 16–18. között falunapi ünnepségre hív minden
érdeklődőt. Idén 700 éves a település, a kerek évfordulót
számos programpont teszi emlékezetessé. 16-án, pénte-
ken 17 órakor felavatják a falu gazdasági és kulturális
életének fellendítéséért sokat tett dr. Fráter Béla (1870–
1935) híres dalszerző felújított síremlékét. 18 órakor ün-
nepi műsor keretében leleplezik a falu 700. évfordulójára
állított emlékművet, az esemény fényét a Vitézi Rend kép-
viselői emelik. Péntek este a helyi kultúrotthonban retro-
bulival zárul a nap. Szombat délelőtt 9 órától gulyásfőző
versenyt tartanak, a műgyepes pályán gyermekek szá-
mára sportrendezvények és ügyességi játékok lesznek.
17 órától kezdődik az 50 évesek kortárstalálkozóján a

résztvevők köszöntése. A találkozó zárómomentuma
Csősz Irma Néphagyományok Disznajón című könyvének
dedikálása lesz. Szombat este utcabálra és 4s Street kon-
certre kerül sor. Vasárnap folytatódnak a sportrendezvé-
nyek. 21 órakor kezdődik a KentaurSoul előadása,
amelyet a Zanzibár koncertje követ. A program a 23.30
órakor kezdődő tűzijátékkal zárul.
Segesvárról elszármazottak napja
A Romanian Business Leaders Alapítvány – együttmű-
ködve a RePatriot szervezettel és a Segesvári Polgármes-
teri Hivatallal – augusztus 12-én, hétfőn délelőtt 10 órakor
A segesvári diaszpóra napja címmel tart kerekasztal-be-
szélgetést a polgármesteri hivatal dísztermében. Az esz-
mecsere célja: felmérni, milyen intézkedésekre van
szükség ahhoz, hogy a Segesvárról elszármazottak haza-
térjenek. A találkozón jelen lesz Valentin Făgărăşian, az
Olaszországban élő külföldi vállalkozók egyesületének el-
nöke, RePatriot-nagykövet és Nicuţa Enache vendéglő-
alapító. Az együttléten részt vevő vállalkozók helyi üzleti
lehetőségeket, partnerkapcsolatokat, munkalehetőségeket
ismertetnek. 

RENDEZVÉNYEK

Jogi tanácsadás
Ma, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvá-
sárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a
II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizető-
inknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük,
hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Futballedzés gyermekeknek
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2010-ben, 2011-ben
és 2012-ben született, futballozni vágyó gyermekeket to-
boroz. A válogatókra keddenként és csütörtökönként 17.30
órától kerül sor a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pá-
lyán. A Marosvásárhelyi Sportklub edzései, a mérkőzé-
sekre való szállítás, a meccseken a bíráskodás, illetve az
orvosi ellátás ingyenes. A jelentkezőknél legyen sportfel-
szerelés. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin edzőnél a 0745-
754-750-es telefonszámon.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program résztvevői számára ősszel újabb
kirándulásokat szerveznek. Szeptember 7–8-án a Nyugati-
Kárpátokba látogatnak el a „nagyik”, a programban a Io-
nele- és a kiskohi Medve-barlang, valamint a pătrăhăiţeşti-i
vízesés megtekintése és egy torockói séta is szerepel. A
kirándulásra még öt hely maradt. November 15–17. között
Gyulára utaznak a Nagyinet program résztvevői. Érdek-
lődni, feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a 0748-
741-507-es telefonszámon vagy a kövesdombi
könyvtárban.

Hagyományőrző tábor Gegesen
Az Educational Reborn – EDUR Egyesület augusztus 19–
24. között hagyományőrző tábort szervez 8–17 évesek
számára Gegesen. A programban egyebek mellett nép-
tánc- és népdaloktatás, íjászat, hagyományos ételek elké-
szítése, kézműves-foglalkozás és a falumúzeum
meglátogatása is szerepel, illetve tábortűz is lesz. A tábo-
rozókat a gegesi református egyházközség vendégházá-
ban szállásolják el. Bővebb tájékoztatás az egyesület
Facebook-oldalán. 

Ittasan vezettek
Hétfő este a makfalvi rendőrőrs alkalmazottai Egrestő mel-
lett egy 53 éves balavásári gépkocsivezetőt igazoltattak.
Az alkoholteszt kimutatta, hogy a férfi ittasan vezetett, a ki-
lélegzett légalkohol koncentrációja 0,92 mg/l volt. Ugyanezt
az értéket mutatta a teszt egy 37 éves mezőmadarasi gép-
kocsivezetőnél, akit kedden egy órával éjfél után állítottak
meg a helyi rendőrőrs illetékesei. Mindkét járművezető
esetében ittas vezetés miatt indult eljárás.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma IBOLYA, 
holnap LÁSZLÓ napja.
LÁSZLÓ: a szláv Ladislav,
Vladislav névből fejlődött La-
diszló–Ladszló–Lacló–László
alakokon keresztül. A szláv
név elemeinek jelentése: hata-
lom és dicsőség.

7., szerda
A Nap kel 

6 óra 9 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 45 perckor. 
Az év 219. napja, 

hátravan 146 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. augusztus 6.

1 EUR 4,7311
1 USD 4,2250

100 HUF 1,4520
1 g ARANY 198,6284

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 320C
min. 150C

Megyei hírek

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

a Görög család birtokolta, de később a
Telekiek visszavásárolták. Emléktábla
jelzi, hogy 1849-ben ebben a palotá-
ban szállt meg Bem József. A forradal-
mat követően itt lakott az első osztrák
császári kerületi főbiztos, Eperjesi Jó-
zsef lovaskapitány. A marosvásárhelyi
vártemplomi gyülekezet 1935-ben vá-
sárolta meg az épületet. Az ötvenes
években az akkor megalakult városi
egyházközségeket tömörítő kurató-
rium tulajdonába került. A hatvanas-
hetvenes években lakókat költöztettek
be ide, nem az egyház használta az
egészet. A Teleki-palota az egyház és
a város kincse, a Marosi és a Maros-
Mezőségi Református Esperesi Hiva-
tal, a vártemplomi egyházközség
irodái működnek benne. 
Elkezdték az alap megerősítését 

– Tavaly nyáron a tervekről számol-
tunk be, idén már elmondhatjuk, hogy
a Teleki-házban elkezdődtek a munká-
latok, pontosabban az épület alapjának
megerősítése. A téglaalap körülbelül
70 százalékát alá kell betonozni, mert
ugyan kétszáz évig bírta, de mostanra
már megrongálódott. Emiatt az épület
falai több helyen megrepedeztek. Lát-
szik is, hogy nyomul az épület, ajtók,
ablakok ferdültek el. Az aláalapozás az
első munkaszakasz. Ennek során a
pincéből több mint 40 cm föld- vagy
betonréteget kellett eltávolítani. Nem
csak a falak mentén, hanem a teljes
pince belsejéből. Ez rendkívül nagy és
nehéz munka volt. A déli rész alábeto-
nozását be is fejezték. Amikor a teljes
alábetonozás megtörténik, folytatják a
vízelvezető rendszer beépítését kívül-
belül, hiszen nagyon nedves az épület.

A víz a talajból a vár dombja felől szi-
várog, de a rossz esővízcsatorna is fe-
lelős ezért – mondta Henter György
vártemplomi lelkipásztor.
A költségek felét 
a magyar állam biztosítja 

– Milyen munkálatok következnek? –
tettük fel a kérdést annak tudatában,
hogy az épületben intézmények működ-
nek.

– A második lépés a tetőszerkezet
felújítása lesz. Úgy gondoljuk, hogy
ezt ősszel el tudjuk kezdeni, és a falak
alábetonozása mellett az épületgépé-
szeti munkák is elkezdődnek, kicse-
réljük a villany-, a víz és
fűtéshálózatot is. A nyáron ennek nem
lehet nekifogni, mert az épületben
több intézmény működik. Ezért is
kezdtük az épületjavítást ott, ahol
nincs tevékenység. Amikor azokhoz a
részekhez érünk, ahol irodai munka
folyik, az irodákat át fogjuk költöz-
tetni. Vagy az épületen belül átcsopor-
tosítjuk őket, vagy a szomszédos
egyházi tulajdonban levő épületbe, a
volt bábszínház épületébe költöztetjük
a hivatalokat. Ez nehéz lesz, hiszen
mindent ki kell mozdítani szekrények-
kel, iratokkal együtt – mondta a lel-
kész. 

– A Teleki-ház felújítása milyen
anyagi forrásból történik?

– A Teleki-ház a marosvásárhelyi
református egyházközségek kuratóriu-
mának, tehát a tíz református gyüleke-
zet vagyonközösségének a tulajdona.
Ezért a kuratórium a bevételeiből 50
ezer eurót szánt erre a munkálatra.
Mivel a Teleki-házban kap helyet két
esperesi hivatal, a Marosi és a Maros-
Mezőségi, a két egyházmegye közös-

sége is 10-10 ezer euróval járul
hozzá a munkálatok fedezéséhez, ez
összesen 70 ezer euró. Ugyanennyit
a magyar állam támogatásából folyó-
sít az Erdélyi Református Egyházke-
rület. Tehát 140 ezer euró áll
rendelkezésünkre, ami nem lesz elég.
Meg kell vizsgálni, hogy a kurató-
rium mennyit tud még elkülöníteni a
Teleki-ház felújítására. Reméljük,
hogy a magyar állam támogatásából
is részesülünk még. A Teleki-ház fel-
újítására magánszemélyek nem ado-
mányoztak. 
A kuratóriumnak szívügye 
a Teleki-ház 

– Kik a tervezők, illetve a kivitelezők? 
– A tervező Keresztes Géza műépí-

tész, a statikus Csákány Dezső. A ki-
vitelezéssel Szabó Zsolt vállalkozó és
csapata foglalkozik. Nagyon nehezen
kaptunk kivitelezőt, mert az alábeto-
nozás igen nehéz fizikai munkát igé-
nyel, hiszen óriási mennyiségű földet
és feltört betont kellett eltávolítani a
pincéből. El kell mondani, hogy a Te-
leki-ház munkálatait Bende Sándor, a
kuratórium adminisztrátora felügyeli.
Itt van, szakmabeliként végigköveti a
munkafázisokat. Ténylegesen szívvel-
lélekkel vállalja a feladatot. Nagyon jól
együttműködünk, nélküle nagyon
nehéz lenne lebonyolítani az építkezést.
Jóllehet itt is Kirizsán Ildikó az építő-
telep-vezető, Bende Sándor is minden-
nap itt van – nyilatkozta Henter
György. 

Az építkezés elkezdődött. A ma-
rosvásárhelyiek számára örvendetes
hír, hiszen épített örökségünk eme
gyöngyszeme nem az enyészeté lesz,
hanem az utókor kincse. 

Felújítják a Teleki-házat

(Folytatás az 1. oldalról)
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Az European Democrat Students (EDS), az Európai
Néppárt hivatalos hallgatói szervezete július 31. és
augusztus 4. között tartotta nyári szabadegyetemét
és kongresszusát Bukarestben, amely egyben tiszt-
újító rendezvény is volt.

A rendezvény központi témája Európa jövője a választások
után kérdéskört járta át. Az erdélyi magyar fiatalokat az EDS
vezetőségi tagja, Kiss Róbert, a Romániai Magyar Keresz-
ténydemokrata Mozgalom (RMKDM) ifjúsági szervezetének
alelnöke képviselte, illetve Olteán Csongor, a MIÉRT elnöke
és Ambrus Zsombor MIÉRT- és YEPP-alelnök.

„2017-ben, amikor megválasztottak EDS-alelnöknek, az
volt a célom, hogy tudjuk elhozni Romániába is a hallgatói
szervezet tanácsülését. Kolozsváron már abban az évben si-
került megszervezni, most pedig Bukarestben több mint 100
küldött vett részt. Ez hatalmas siker, hiszen egy igen komoly
nemzetközi csapatnak mutathattuk be tevékenységeinket” –
nyilatkozta Kiss Róbert. „Külön köszönet illeti a MIÉRT kül-
ügyi csapatát, tagjai rendkívüli munkát végeztek ezen a hét-

végén. Most egyébként új elnökséget választottunk” – tette
hozzá Kiss, „és ezentúl főtitkárhelyettesként folytathatom te-
vékenységeimet a szervezeten belül.”

„Örömmel tölt el, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezlet is részt
vehetett a rendezvény szervezésében és koordinálásában. Úgy
gondolom, kiemelten fontos, hogy megmutassuk az európai
hallgatóknak az erdélyi magyarság mivoltát, céljainkat, tevé-
kenységeinket. Véleményem szerint ez ügyben nagy előrelé-
pést jelentett a rendezvény” – nyilatkozta Ambrus Zsombor.

A rendezvény kiemelt meghívottjai között volt Winkler
Gyula, az RMDSZ EP-képviselője, illetve Laczikó Enikő ál-
lamtitkár.

Az EDS közép-jobboldali ifjúsági politikai szövetség, az
Európai Néppárt (EPP) hivatalos szervezete, amelynek tagjai
elsősorban egyetemi hallgatók. 1961-ben Bécsben alapították
skandináv, német és osztrák hallgatók. A szervezetben immár
több mint másfél millió hallgató és fiatal képviselteti magát
37 európai tagországból, így Európa egyik legnagyobb ifjú-
sági szervezetévé nőtte ki magát. (közlemény)
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Enyhén csökkent 
a vendégéjszakák száma

Az idei első fél évben a vendégéjszakák száma 1,1
százalékkal, 10,242 millióra csökkent Romániában
a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte
pénteken az országos statisztikai intézet. A belföldi
turisták által eltöltött vendégéjszakák száma ugyan
2,2 százalékkal 8,133 millióra nőtt a vizsgált időszak-
ban, de ez a növekedés nem tudta kompenzálni a
külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák szá-
mát, amely 12,3 százalékkal, 2,109 millióra csök-
kent. A kereskedelmi szálláshelyekre bejelentkezett
vendégek száma 4,4 százalékkal, 5,034 millióra
mérséklődött. Az idei első fél évben a román turisták
száma 0,7 százalékkal, 3,963 millióra csökkent, míg
a külföldi turisták száma a kereskedelmi szálláshe-
lyeken 15,9 százalékkal, 1,071 millióra esett vissza.
(MTI)

Még nincs döntés 
a tanév kezdetéről

Még nem született végleges döntés arról, hogy
mikor kezdődik az iskolai év – tájékoztat keddi köz-
leményében az oktatási minisztérium (MEN). Az ok-
tatási tárca arra reagált, hogy a sajtóban többfelé
megjelent, hogy az eredetileg tervezett szeptember
9-e helyett szeptember 16-án kezdődne a 2019-
2020-as iskolai év. A dokumentum szerint a társa-
dalmi párbeszéd bizottságban felmerült a kezdési
időpont módosítása, de végleges döntés még nem
született. Az iskolakezdés időpontjának egyhetes
halasztására Viorica Dăncilă miniszterelnök tett ja-
vaslatot a kormány július 31-ei ülésén. A tanulók or-
szágos szövetsége elégedetlenségét fejezte ki az
indítvánnyal kapcsolatban, amelyet a „turisztikai
cégek javára tett áldozatként” értékelt, különös te-
kintettel arra, hogy már a szeptember 9-e is „komp-
romisszumos megoldás” volt, hisz eredetileg
szeptember 1-jére szerették volna előhozni az isko-
lakezdést, ahogyan az sok európai országban szo-
kás. (Agerpres)

Tíz szabadkikötőt tervez 
a brit kormány

Tíz szabadkikötő létrehozását tervezi a brit kormány
a brit európai uniós tagság október 31-én esedékes
megszűnése után. A pénteken nyilvánosságra került
tervek szerint a július 24. óta hivatalban lévő új kor-
mányfő, Boris Johnson azt reméli, hogy a szabadki-
kötők kialakításával munkahelyek jöhetnek létre a
hátrányos gazdasági helyzetben lévő régiókban. A
BBC által ismertetett elképzelés szerint a szabadki-
kötők a Brexitet követően kezdenék meg működé-
süket. (MTI)

Nosztalgia 
a Brezsnyev-korszak iránt

Az oroszoknak jobb a véleményük a 70-es évek vé-
gének és a 80-as évek elejének – a Brezsnyev-kor-
szak derekának – szovjet kormányzatáról, mint a
jelenlegiről – derült ki a Jurij Levada Független
Elemzőközpont tanulmányából, amelyet hétfőn is-
mertetett a Vedomosztyi című napilap. A megkérde-
zettek az akkori szovjet és mostani orosz
kormányzatot egy mintegy húsz tulajdonságot tartal-
mazó listából jellemezhették. A válaszadók szerint
amíg a brezsnyevi időkben a hatalom a néphez
közel álló volt (29 százalék vélekedett így), valamint
erős és tartós (25 százalék), igazságos (22 száza-
lék), addig a mostani orosz kormányzat bűnöző és
korrupt (41 százalék), távol áll a néptől (31 száza-
lék), bürokratikus (24 százalék). (MTI)

Pedig az ilyen szabályalkotással nem fogják az egész-
ségünket megvédeni, viszont a gazdaság egyik jól telje-
sítő ágazatának sikerül egy mélyütést bevinni.
Üdítőitalok terén ugyanis exportőrnek számítunk, a
gyártók szakmai egyesületének adatai szerint az ágazat
jól működik. És nem is jelentéktelen méretű, mert a cu-
korrépát termelő gazdáktól kezdve a vendéglő teraszán
a nedűt a poharunkba töltő pincérig terjedő láncon hat-
vanezer munkavállalót foglalkoztatnak, azaz nagyvo-
nalú számítással is egy nagyvárosnyi ember kenyerére
lehet hatással egy ilyen hasra csapós adófércelés.

Ha tényleg érdekelné odafent az urakat az egészsé-
günk, akkor elsősorban oktatásra, a betegségek meg-
előzését célzó nevelésre kellene nagyon sok pénzt
költeni. És nem utolsósorban a gazdaság fejlesztésére,
mert az egészséghez elengedhetetlen a megfelelő élet-
színvonal is. Pont ezek azok a területek, amelyeket a
soron következő költségvetés-kiegészítéskor lerabolni
terveznek, hogy a haveri önkormányzatoknak és klien-
seiknek tudjanak osztogatni a bő fél év múlva esedékes
helyhatósági választások kampányában érvényesíthető
megvalósításokra. Mert a saját és havereik zsebeinek
elhízását már nem vélik ám egészségtelennek.

Édes őrület
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Ébernek kell maradni, tekintettel ugyanis az utóbbi
években elkövetett ismétlődő támadásokra, az el-
következő hónapokban újabb terrortámadások el-
követésének kockázata áll fenn Európa területén –
jelentette ki Didier Reynders belga külügyminiszter
a Bel RTL nevű belga tévécsatornának adott nyilat-
kozatában kedden.

A belga sajtó azt követően kérdezte Reynders-t, hogy az
ENSZ Biztonsági Tanácsának nemrégiben kiadott jelentése
terrortámadások év vége előtti elkövetésének kockázataira fi-
gyelmeztetett. Mint írták, az Iszlám Állam számos katonája
van még életben, akik segítségével a terrorszervezet újabb tá-
madásokat készíthet elő nemzetközi szinten, amint megfelelő
helyszín és idő áll rendelkezésre azok elkövetésére. Az Iszlám
Állam még 2019 vége előtt akcióba léphet váratlan helyszí-
neken – közölték.

A belga külügyminiszter elmondta, az ENSZ-jelentésben
közöltek a fennálló kockázatokra hívják fel a figyelmet. A ter-
rorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) a jelentés-
sel egybehangzó információkat közöl, amelyek szerint a
biztonsági kockázatok között kiemelt helyet foglal el a terro-
rista fenyegetés. Az OCAM szerint nem zárható ki újabb ter-
rorcselekmény elkövetésének kockázata Belgiumban.

Nincs ok tehát azt hinni, hogy Európában, azon belül is Bel-
giumban ma nincs terrorveszély – mondta Reynders.

Az ország ezért továbbra is második fokozaton tartja a ter-
rorfenyegetettség szintjét a négyfokozatú skálán, amely „le-
hetséges, de nem valószínű” támadást jelent. Egy esetleges
támadásnak kitett, kiemelt turistalátványosságok közelében,
és a sok ember által látogatott olyan helyszíneken, mint kon-
certek, sportesemények vagy vásárok, továbbra is a „lehetsé-
ges és valószínű”, hármas fokozat marad érvényben – közölte.

Terrortámadások kockázatára figyelmeztet 
a belga külügyminiszter

Az Európai Bizottság 127 millió euró támogatást ha-
gyott jóvá annak biztosítására, hogy a Törökország-
ban tartózkodó menekültek továbbra is részt
vehessenek az Európai Unió humanitárius, szociális,
biztonsági és integrációt segítő programjaiban –
közölte az uniós végrehajtó testület kedden.

Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és
válságkezelésért felelős biztos úgy nyilatkozott: a finanszíro-
zás lehetővé teszi, hogy a szíriai háború elől elmenekült több
mint 1,6 millió ember olyan folytatódó uniós programokban
részesüljön a jövőben is, amelyek a méltóságteljes élet, a biz-
tonságos jövő építésének lehetőségét teremtik meg számukra
Törökországban.

Mint a brüsszeli testület közölte, az unió pénztámogatást
nyújtó szociális segélyezési programján, az úgynevezett Sür-
gősségi Szociális Biztonsági Hálózaton (ESSN) keresztül kap-
ható segély bankkártyákon érhető el a menekültek számára.
Leszögezte, a kártyákat csak Törökországban lehet használni,
amit szigorúan ellenőriznek. A bankkártyás rendszer által a
kedvezményezettek emberhez méltóbb életet élhetnek, meg-
vásárolhatják maguknak a szükséges termékeket, és nem kell
órákig várakozniuk az élelmiszerosztásokra. Elősegíti beil-
leszkedésüket a helyi gazdaságba és a társadalomba – közölte.

Az EU a menekültek beilleszkedését és ellátását támogató
mintegy 80 törökországi programja számára 6 milliárd eurót

különített el, amelyből eddig mintegy 2,4 milliárd eurót fo-
lyósított – tette hozzá az uniós biztos.

A Törökországban tartózkodó, főként szíriai menekültcsa-
ládok jelenleg családtagonként havonta 120 török lírát, vala-
mint negyedéves kiegészítéseket kapnak az alapvető
szükségleteik kielégítésére az Európai Unió (EU) által is tá-
mogatott pénzbeli – köztük bankkártyaalapú – segélyprogra-
mok, köztük az ESSN keretében.

Az unió eddig nagyjából 1,125 milliárd eurót különített el
a programra.

Az ESSN rendszer bankkártyákon keresztül pénzsegélyt
biztosít a leginkább veszélyeztetett menekültek számára. A
kártyákra minden hónapban ugyanolyan összegű támogatás
érkezik az alapvető szükségletek fedezésére. A menekültek
ebből fizethetik lakhatásukat, és vásárolhatnak élelmiszert,
gyógyszereket – bármit, amire családjuknak leginkább szük-
sége van.

Az uniós bizottság szerint a bankkártyás segélyezési
rendszer a természetbeni támogatásnál hatékonyabb és ol-
csóbb, valamint megkönnyíti a helyi társadalomba való be-
illeszkedést. A törökországi programban – ahogy például a
mintegy 100 ezer embert segítő görögországiban is – a kár-
tyákat csak az adott állam területén lehet használni, a ked-
vezményezettek személyazonosságát pedig havonta
ellenőrzik. (MTI)

Az EU 127 millió eurót juttat törökországi 
humanitárius programok támogatására

Nemzetközi ifjúsági konferenciát tartottak 
Bukarestben



Ludovic Orban, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) vezetője
szerint alkotmányellenes az
az intézkedéscsomag, ame-
lyet a kormány július 31-én a
vállalatok pénzügyi újjászer-
vezésére hozott. A PNL ezért
az ombudsmanhoz fordul –
jelentette ki a pártelnök.

Ludovic Orban szerint az általa
„adóügyi amnesztiának” nevezett
intézkedéscsomag „mélységesen al-
kotmányellenes” és súlyosan disz-
kriminálja azokat az
állampolgárokat, akik időben befi-
zették adójukat. Ugyanakkor tisz-
tességtelen versenyt teremt a
vállalatok között, és előnyben ré-
szesíti azokat a cégeket, amelyek-
nek a hatalom eddig is elnézte
adóügyi szabályszegéseit, véleke-
dett Orban.

A PNL elnöke kilátásba helyezte,
hogy az ombudsmantól fogják kérni
a jogszabály megóvását.

A kormány július 31-én hagyott
jóvá egy mechanizmust, amellyel
2.700 vállalat pénzügyi újjászerve-
zése valósulhat meg. Eugen Teodo-
rovici pénzügyminiszter szerint az
intézkedés „nem adóamnesztia,
ahogyan az a sajtóban megjelent.
Pénzügyi szerkezetátalakításról be-
szélünk, amely része a gazdasági
szférával kapcsolatos intézkedés-
csomagnak” – szögezte le akkor 
Teodorovici.

Közölte: az intézkedést nem az
állami költségvetési források kiürü-
lése miatt hozták, hanem az üzleti
szereplőkkel és a nemzetközi intéz-
ményekkel folytatott párbeszéd
eredményeként. „Önök nagyon jól
tudják, hogy a cégek adósságai

mintegy 30 milliárd lejre rúgnak,
ezért kötelesek vagyunk intézkedé-
seket foganatosítani, hogy ezen ösz-
szegek legalább egy része befolyjon
az állami kincstárba” – magyarázta
a pénzügyminiszter.

Elmondása értelmében az eljárást
két kategóriára alkalmazzák: azon
adófizetőkre, akik egymillió lejnél
nagyobb adósságot halmoztak fel,
és azokra, akik ennél kevesebbet.

Kimutatása szerint 2.700 olyan
cég van, amelyek által a felhalmo-
zott adósság egyenként meghaladja
az egymillió lejt. „Az intézkedés
255 ezer munkahelyet menthet
meg, ami azt jelenti, hogy mintegy
egymillió család életére lehet pozi-
tív hatással” – állította a miniszter,
aki szerint az intézkedés mintegy
1.800 közintézményt is érint.
(Agerpres)
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Pozitív költségvetés-kiigazítást javasolt a
pénzügyminisztérium, amely betartaná a
2,76%-os költségvetési hiánycélt. A tervezet
szerint az oktatási, az európai alapokért fele-
lős és a kutatási tárcát fogják leginkább érin-
teni a csökkentések.

A pénzügyminisztérium szerint biztosítottak a már
megkezdett beruházásokra elkülönített összegek, vi-
szont csökkentik a keretet azon intézmények esetében,
amelyek nem használták fel kellő arányban a számukra
kiutalt összeget.

A tanügyminisztérium költségvetését így 1,03 mil-
liárd lejjel, az európai alapokért felelős minisztériumét
681,9 millió lejjel, a kutatási tárca büdzséjét pedig
369,1 millió lejjel csökkentik a tervezet szerint.

A szállításügyi minisztérium költségvetését 128,8
millió, az üzleti környezetért, kereskedelemért és vál-
lalkozásokért felelős tárcáét 243 millió, a mezőgazda-
sági és vidékfejlesztési minisztériumét 310,4 millió
lejjel kurtítják meg, és 143,6 millió lejjel csökkentik a
kormányfőtitkárság költségvetését is.
Nő viszont a helyi önkormányzatoknak szánt összeg
4,4 milliárd lejjel.

A pénzügyi tárca tájékoztatása szerint a bruttó
hazai termék (PIB vagy GDP) 1031 milliárd lejre nőtt
az eredeti költségvetés kidolgozásakor felbecsült
1022,5 milliárdhoz képest. Az átalakított büdzséből
biztosítani tudják majd a nyugdíjakat és fizetéseket,
valamint a környezetszennyezési adók visszafizetését

is – teszi hozzá a minisztériumi közlemény. Ötszáz-
millió lejt az idei esztendőben bekövetkezett termé-
szeti katasztrófák következményeinek elhárítására
különítenek el.
Csörték a koalícióban a tervezet kapcsán

Varujan Vosganian, a kisebbik kormánypárt, a Libe-
rálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) képviselője
és szóvivője arról biztosította „tanítványát”, Eugen 
Teodorovici pénzügyminisztert, hogy bizonyos dolgok,
például a beruházások elhanyagolása, mindig „távo-
liak” voltak számára.

„Teodorovici azt mondja, rég voltam pénzügymi-
niszter, és egyes dolgok már távoliak számomra. Biz-
tosíthatom tanítványomat, ha nem emlékezne, hogy
bizonyos dolgok, mint a beruházások elhanyagolása,
mindig is távoliak voltak számomra. Amikor én irányí-
tottam Románia gazdaságát, a beruházások aránya a
GDP 38 százalékára rúgott (a jelenlegi 23-mal szem-
ben), a költségvetésből finanszírozott beruházások
GDP-hez mért aránya a jelenlegi kétszerese volt. És ha
már a deficitről és az adósságról beszélünk, az állam-
adósság 2008-ban csupán a GDP 13,5 százaléka volt a
jelenlegi 35-höz képest. Ha már az emlékekről beszé-
lünk…” – írta Facebook-oldalán Varujan Vosganian
volt pénzügyminiszter, az ALDE képviselője.

Teodorovici cáfolta, hogy feszültség lenne a PSD–
ALDE koalíción belül a költségvetés-kiigazítás miatt,
miután Vosganian elégedetlenségének adott hangot a
tervezet miatt. (hírösszefoglaló)

Költségvetés-kiigazítás
Csökkentik az oktatási, az európai alapokért
felelős, a kutatási és a mezőgazdasági tárca

kereteit
Engedélyezte Bukarest főpol-
gármesteri hivatala a kor-
mány székháza elé
meghirdetett szombati tünte-
tést, amelyet a román diasz-
póra tavalyi, erőszakos
tömegoszlatással végződött
kormányellenes demonstráci-
ójának évfordulójára hir-
dettek meg a nyári szabadsá-
gukra külföldről hazatérő
román vendégmunkások –
közölte kedden az Agerpres
hírügynökség.

A főpolgármesteri hivatal szerint
a demonstrációt a Diaszpóra Romá-
niáért Polgári Akciócsoport elneve-
zésű szervezet jelentette be.

A közösségi fórumokon szerve-
zett, tavaly augusztus 10-én tartott
megmozdulásnak nem volt gazdája,
a hatóságoknak nem volt tárgyaló-
partnerük, aki magára vállalta volna
a százezres demonstráció szervezői
feladatait.

A román legfelsőbb bíróság ta-
valy októberben hozott jogegységi
határozata időközben véget vetett a
spontán demonstrációk „aranykorá-
nak” Romániában: a bejelentetlen
tüntetések szervezőit vagy a ható-
sági felszólítás ellenére távozni nem
hajlandó résztvevőit megbírságol-
hatja a csendőrség, amely rendbon-
tás esetén erőt is alkalmazhat a
közbiztonság helyreállítása érdeké-
ben.

A román diaszpóra tavalyi kor-
mányellenes megmozdulásán a
békés tüntetők közé vegyült rend-
bontók összetűzést provokáltak a
csendőrökkel, akik ezután könny-
gázzal és botozással kiszorították a
kormány előtti térről a több tízezres
tüntetőtömeget. Az erőszakos cse-
lekményekben több mint négyszáz
tüntető és tíz csendőr sebesült meg.
Több csendőrségi vezető ellen bün-
tetőeljárás indult, miután 800 tün-
tető az elszenvedett sérülések miatt

feljelentést tett, az ügyben azonban
nem történt előrelépés.

A mostani évfordulós tüntetést
azért előzi meg fokozott várakozás,
mert a tavalyi demonstráción kirob-
bant erőszaknak hónapokig tartó
politikai kihatásai voltak Romániá-
ban.

A szociálliberális koalíció azt ál-
lította, hogy a kormányellenes tün-
tetést külföldről finanszírozták, az
erőszakcselekményeket pedig a
szervezők provokálták ki. Viorica
Dăncilă miniszterelnök szerint a tö-
megbe vegyült rendbontók több
ízben megpróbáltak betörni a kor-
mány székházába, ezt pedig a
csendőrség törvényes eszközökkel
akadályozta meg.

A jobboldali Klaus Iohannis ál-
lamfő elítélte a hatóság brutális fel-
lépését, az ellenzéki Nemzeti
Liberális Párt (PNL) elnöke pedig
egyenesen azzal vádolta a rendfenn-
tartó erőket, hogy a futballhuligá-
nokkal összejátszva, előre
eltervezett módon provokáltak erő-
szakot a diaszpóra tüntetésén, hogy
lejárassák a nagyszabású kormány-
ellenes megmozdulást.

Romániát az Európai Parlament
(EP) és az Európai Bizottság több
tisztségviselője is bírálta a tavaly
augusztus 10-i tömegoszlatás miatt
abban a vitában, amelyet tavaly ok-
tóberben a román jogállamiság
helyzetéről rendeztek az EP-ben.

A román belügyminisztérium ve-
zetését ideiglenesen ellátó Mihai
Fifor kormányfőhelyettes kedden
felhívást intézett a tüntetőkhöz, arra
kérve őket, hogy a törvények tiszte-
letben tartásával fejezzék ki állás-
pontjukat, és egy pillanatig se
feledjék: Románia európai ország.
A tárcavezető ugyanakkor kifejezte
reményét, hogy a diaszpóra szom-
bati megmozdulásán nem ismétlőd-
nek meg a tavalyi erőszakos
jelenetek. (MTI) 

Engedélyezték a diaszpóra
kormányellenes tüntetését

„Nem tudom, miről beszél” – válaszolta Mihai
Fifor ügyvivő belügyminiszter az újságírónak,
aki megkérdezte tőle, mi a véleménye „a
rendőrök és caracali alvilág képviselői közötti
információcseréről”.

„Tényleg nem tudom, mire akar utalni” – ismételte
meg, miközben a sajtó képviselője megpróbálta újra-
fogalmazni kérdését.

Ezt követően megjegyezte, hogy a caracali ügyben
a nyomozás „nagy lépésekkel” halad.

„A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igaz-
gatóság (DIICOT) vezeti a caracali nyomozást, mi tá-
mogatjuk őket. A belügymininisztérium 217

alkalmazottja vesz részt a nyomozásban. Elrendeltem,
hogy a legjobb kriminalisztikai szakemberek segéd-
kezzenek a DIICOT-nak, és íme, a nyomozás nagy lé-
pésekkel halad. Lássuk, mi várható a következő
napokban” – mondta Fifor.

Az elmúlt napokban a központi sajtó részleteket kö-
zölt telefonos beszélgetések átiratából, amelyek Nico-
lae Alexe, az Olt Megyei Rendőr-főkapitányság
parancsnokhelyettese és Remus Rădoi, több caracali
őrző-védő cég tulajdonosa között zajlott. Néhány lap
ismertetése szerint Rădoinak korábban meggyűlt a
baja a törvénnyel, 2011-ben el is ítélték egy erőszakos
tettéért. (Agerpres)

Orban szerint alkotmányellenes 
a kormány adóügyi intézkedéscsomagja

Fifor nem válaszolt a rendőrség 
és az alvilág képviselői közötti 

információcserét firtató kérdésre

Visszaperelte a Kovászna me-
gyei fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőség vezetői tisztségét a
magyarellenességéről elhíre-
sült Mircea Diacon – közölte
keddi számában a Krónika.

Mircea Diacont február elején át-
menetileg áthelyezték a Beszterce-
Naszód megyei fogyasztóvédelmi
hivatal élére. Az áthelyezéséről
szóló rendeletet megfellebbezte, és
első fokon pert nyert a fogyasztó-
védelmi hivatal ellen. A hatóság
nem fellebbezett az ítélet ellen,
ezért a számtalan botrányba keve-
redett vezető visszakerülhetett
Sepsiszentgyörgyre, a Kovászna
megyei fogyasztóvédelmi hivatal
élére.

Mircea Diacon azt követően ke-
rült a magyar sajtó érdeklődésének
középpontjába, hogy 2014-ben egy
hentesárut forgalmazó székelyföldi
céget arra szólított fel: tüntesse el
áruinak címkéiről a „Székely ízek”
feliratot. A felügyelő akkor az MTI
kérdésére kifejtette: székely ízekről
csak az beszélhetne, aki „kóstolt
már székelyt”.

Négy éve, 2015 augusztusában
Diacon a sepsiszentgyörgyi taxik
némelyikére ragasztott, SIC feliratú
matricákat kifogásolta. Úgy vélte, a

Székelyföldet jelképező matrica
reklámnak minősül, amit csakis
reklámszerződés alapján lehet a ta-
xikra kiragasztani. Mircea Diacon
az unitárius vallásórák résztvevői
számára szervezett ingyenes szé-
kelyföldi táborba kiszállva egyebek
között azt kifogásolta, hogy nincs
román nyelvű táborszabályzat.

A háromszéki politikai képvise-
lők több ízben is lemondásra szólí-
tották fel Mircea Diacont, mert
túllépte a hatáskörét, ittasan kocs-
mai verekedésbe keveredett, tavaly
nyáron ittasan okozott balesetet,
ám az ügyészség azóta sem emelt
vádat ellene. A fogyasztóvédelem
vezetőjének – a Krónika szerint –
korábban azért kellett távoznia a
rendőrség kötelékéből, mert egy
előzetes letartóztatásban lévő nő
feljelentette nemi erőszak kísérle-
téért, a polgárőrségnél is felfüg-
gesztették tisztségéből, mert
erőszakosan viselkedett.

Visszakerült a székelyföldi me-
gyékért és másik három megyéért
felelős brassói regionális fogyasztó-
védelmi felügyelőség élére Claudiu
Susanu is, Mircea Diacon pártfo-
gója, akit tavaly decemberben a te-
mesvári regionális igazgatósághoz
helyeztek át. (MTI) 

Visszaperelte vezetői beosztását
a hírhedt fogyasztóvédő



A múlt hét végén zajló községi napokkal párhuza-
mosan a Balavásárért Egyesület és a helyi Eperjessy
Mimi színjátszó kör szavalóversennyel egybekötött
irodalmi értekezletet szervezett Ady Endre halálának
századik évfordulója alkalmából. Az Ady Endre és mi
című rendezvény mottója is a költőtől származik:
„Őrzők, vigyázzatok a strázsán,/ az Élet él és élni
akar”, és e két sornak minden szava ma is nyomatéko-
san aktuális ránk, akik őrizzük hagyományainkat és ér-
tékeinket: irodalmi helyzetekben is strázsálni kell,
költőink ma is időszerű mondanivalója a fiataloknak
is szól, és életünk akkor lesz teljes, ha őket is meg-
őrizzzük – fogalmazta meg lapunknak a rendezvény
mondanivalóját Székely Ella, az egyesület projektfele-
lőse.

Az irodalmi kör keretében Ady Endre életéről is be-
szélgettek. A rendezvényen részt vettek a testvértele-

pülés, Fót fiataljai, a Muharay Színjátszó Társulat tag-
jai is, akik a szavalóverseny közel harminc résztvevője
közül segítettek kiválasztani a legjobbakat. Kerekasz-
tal-beszélgetés is zajlott a fótiak és balavásáriak között
a színjátszásról; a vendégek a maguk tapasztalatát mu-
tatták be, amiből a vendéglátók tanulni tudtak, hiszen
jelenleg főleg gyerekek alkotják az itteni műkedvelő
csoportot. A közös program részét képezte egy közös
kirándulás is az ezeréves határhoz.

A szavalóverseny legjobb három előadóját vasár-
nap díjazták a balavásári közösség előtt. Ezúttal 120
emléklapot osztottak ki, míg Dénes Magor, Meny-
hárt Eszter, Magyarósi Szabolcs könyvjutalmat is át-
vehetett, és a közönségdíjat is Dénes Magor szerezte
meg. A rendezvényt a Maros Megyei Tanács 
támogatta egy kulturális pályázat révén. 
(gligor)

M inden főtéri pad az övé volt. A
frufruját láthatatlan szálkacsa-
tok  közé szorító, ősz hajú asz-

szony szép időben egész délutánokat
elüldögélt a Színház téren a lusta galambok
és szaladgáló kisgyermekek között. Órákon
át stabil, elmozdíthatatlan pontja volt a tér-
nek, aztán amikor a bőséges sziesztától el-
zsibbadtak a tagjai, felállt, és körözött egyet
a szökőkút körül. Néha a buszmegállóba is
kiállt, mintha valamelyik járatra várna, majd
ráérős léptekkel vette célba a legközelebbi
fagylaltárust, hogy jó tíz perc múlva krémes-
ostyás finomsággal térjen vissza a szabad
ülőalkalmatosságok valamelyikéhez. Régóta
figyeltem, főleg azért, mert valahonnan is-
merős volt. Beazonosítani azonban nem tud-
tam, mint általában az évtizedek óta nem
látott, csak alapvonásaikban változatlan ar-
cokat. 

– Nem tudja, hányas busz ment el? – lépett
hozzám egy váratlan pillanatban aggódó
arccal. A tér elején lévő padon ültem, ahon-
nan jól lehetett látni az érkező és induló au-
tóbuszok számát, én azonban nem
használtam ki ezt a helyzetemből származó
előnyt, így kérdésére nem tudtam érdemleges
választ adni. 

– Mindig fél nyolcig maradok, aztán sze-
delőzködöm, hogy le ne késsem a sorozatom
a Dunán – folytatta a társalgást bizalma-
sabb hangon, miközben mellém telepedett. –
Igaz, csak fél kilenckor
kezdődik a film, de
amíg átöltözöm, meg-
vacsorázom, el is telik
annyi idő. Szeretem
megadni mindennek a módját.

– Gyakran jár ide? – kérdeztem.
– Amikor nem esik. Nekem mindig is a

főtér volt a világ közepe. Amíg kicsi volt a
lányom, vasárnaponként ide, a Flora cuk-
rászdába jártunk tésztát enni, aztán ahogy
nagyobbacska lett, jöttek a mozis hétvégék.
Akkoriban, ugye, még nem volt kábelteleví-
zió száz csatornával, annak örültünk, amit
mutattak. Most mindenki azt nézhet, amit
szeretne, csak éppen tudja kiválasztani. A lá-
nyomtól tavaly karácsonyra kaptam egy ak-
kora tévét, mint egy fél mozivászon, de én a
kicsi sporttévémet jobban szerettem. Csak az
ő kedvéért szoktam át a nagyra. Tablettet is
küldött egyszer, hogy legyen min írogassak
neki, és láthassam a fényképeket, amiket ki-

mondottan nekem készít az unokákról. De
akármennyire igyekszem, nem boldogulok
ezzel a szerkezettel. Azóta is, ha telefonál,
hogy internetes üzenetet küldött,  át kell men-

jek a szomszédasszony-
hoz. Ketten kellünk
hozzá, hogy megnyíljon
a tablettes postaláda,
és ha nem boldogulunk,

jön az unokája, és segít.
– Külföldön él a lánya? – próbáltam tisz-

tábbá tenni a képet.
– Igen, Ausztriában, közel a magyar ha-

tárhoz. Oda ment férjhez, de nem volt tartós
a házassága. Hazajönni viszont nem akart,
mert már megvolt a biztos állása, és a két fia
is abba a világba született bele. A nagyobbik
ősszel középiskolába megy, a kicsi kezdi az
elemit. Nem hibáztatom őket, amiért kint ma-
radtak, csak persze hiányzanak. De azért fel-
találom magam. Mindig van otthon
tennivaló, mostanában például az őszi elte-
vésekre készülök, hogy amikor a lányomék a
téli vakációra megjönnek, legyen mit felcso-
magoljak nekik. A nyugdíjam egy részét
mindig félreteszem nekik, éppen csak a szám-

lákat fizetem ki, és egy keveset hagyok a napi
kosztra, a többit beváltom nekik euróra. Per-
sze, soha nem akarják elfogadni, de végül
mégis muszáj. Be kell lássák, hogy nekem
csak azzal szerezhetnek örömöt, ha elfogad-
ják az ajándékaimat.

– Meg is szokta őket látogatni?
– Az igazat megvallva eddig csak kétszer

voltam kint, akkor is a lányom jött utánam.
Egyedül valahogy nem jön, hogy nekiindul-
jak a nagyvilágnak. A nyelvet sem beszélem,
de nem csak ezért nem kívánkozom. Itthon a
magam ura vagyok, ha úgy tartja a kedvem,
egész nap jövök-megyek, intézkedem, más-
kor ki sem dugom az orrom a házból, csak
olvasok, tévézek, főzőcskézem. Lehet, hogy
nagyképűen hangzik, de magamnak én va-
gyok a legjobb társaság. 

A főtér lassan magára öltötte az augusz-
tusi alkony színeit. Beszélgetőtársam óra és
mobiltelefon nélkül is megérezte, hogy ké-
sésben van. Megigazította szürke válltáská-
ját, elköszönt, aztán – mint aki küldetést
teljesíteni indul – előre szegett fejjel, el-
szántan indult a buszmegálló felé. Akkor ju-
tott csak eszembe, hogy meg kellett volna
kérdezzem, emlékszik-e rám valahonnan a
régi időkből, vagy összetévesztettem vala-
kivel.

Vasárnap díjazták a legjobb három szavalót Fotó: Sagyebó István
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A világ közepe

„Ha nem bírod már elviselni
azt, amiben vagy,/ Lépj ki, mint
egy rossz cipőből, ringasd el
magad…” Ha ez csak ilyen köny-
nyen menne, sokan megpróbál-
nánk. Kilépünk, és akkor mi van!?
Ugyanott vagyunk. A dolgok nem
változnak, bármennyire ringat-
nánk magunk. Harminc évvel a
rendszerváltás után is látnunk kell,
nincs vigasz. A belügyminiszté-
rium bukaresti székhelye elé tilta-
kozásként helyezett sok száz cipő
látványa juttatta eszembe, milyen
nagy élmény volt számomra 1973-
ban Déry Tibor kisregényének mu-
sicalváltozata a budapesti
Vígszínházban. Azóta is fülembe
cseng Presser Gábor zenéje, Ada-
mis Anna szövege, az azóta nagy
öregekké vált fiatal színészek
hangja. Persze nem sejthettem
akkor, hogy négy és fél évtized tel-
tével is ennyire aktuális lesz a
Képzelt riport felkérése a kerin-
gőre, ringatásra. Bizony kellenek
az ilyen lelki vigaszpirulák. Érde-
kes, hogy a cipős jelkép más dal
kapcsán is aktuális, és ugyancsak
szép emlékeim halványuló halma-
zából elevenít meg egy sosem fe-
lejthető mozzanatot. Éppen ma tíz
éve hunyt el a legendás gitáros,
énekes Cseh Tamás. 

„Istenem, istenem,/ micsoda
vidék,/ micsoda egy ócska vidék,/
nézd,- a cipőm milyen ócska
már”… méltatlankodott dalolva
Az ócska cipő Desiréje. Ha néha a
Duna budai oldalán járok, a szí-
nészként is jól ismert „indián
törzsfőnök” szobrát is felkeresem,
és felsejlik bennem az a régi est a
’90-es évek elejéről, amikor Cso-
bánkán a hegyen egy meghitt
kocsmaasztal mellett énekelt ne-
künk Cseh Tamás, visszafogottan,
de teljes szívét, lelkét beleadva.
Így mondom, nekünk, mert magam
is ott voltam az elvarázsoltak kö-
zött a hallgatóságban. A chicagói
Szivárvány folyóirat írótáborának
közössége volt jelen, Mózsi Fe-
renc, a szervező házigazda a világ
minden tájáról hívott oda nya-
ranta magyar tollforgatókat, Er-
délyből is néhányunkat, ezt a
csapatot tisztelte meg dalaival
Cseh Tamás. Már nem csak ő, de

Mózsi Ferenc sem él, a Szivárvány
folyóirat is megszűnt, az írók is rit-
kán ülnek egyazon asztalhoz. S az
erdélyiek jelenléte sem valami
nagy szám. Persze leginkább itt, a
szülőföldön érezhetjük, hogy min-
ket nemigen szeretnek. Mondhat-
nám ezt kevésbé finoman is, de
minek. Hagyom az énekesre: „mi-
csoda egy ócska vidék, nézd, a
cipőm is milyen ócska már”. És
még mi minden az! Képletesen és
valóságosan. Igaz, a dal a ’70-es
évek Magyarországára célzott. De
ma is, ránk vonatkoztatva is idő-
szerű. Most a caracali rémségek-
től bolydult fel az ország, ez a
polipszerűen szerteágazó borzal-
mas ügy hozta felszínre mindazt,
ami rossz, ami megoldatlan, letag-
lózó és kegyetlenségében, abszur-
ditásában is annyira jellemző erre
a társadalomra. Ami ellen a cipős
tüntetés is megpróbált fellépni
szombaton a fővárosban. Hallot-
tam olyan hangokat is, hogy túlzás
ilyen egyedi ügyből ekkora orszá-
gos felhajtást produkálni. A bul-
vársajtó, a nyári szezonban
témahiánnyal küszködő tévés hír-
csatornák és az egész tragikus
helyzetet a maguk előnyére fordító
politikusok profitálnak belőle. Így
lenne? Egyedi a jelenség? Pár nap
alatt annyi minden kiderült az
igazságszolgáltatás, a bűnüldözés,
a nyomozó hatóságok, az ügyész-
ség, a rendőrség, csendőrség stb.
tehetetlenségéről, szakmaiatlansá-
gáról, egyebekről, hogy azt már
jóformán minősíteni sem lehet.
Sok minden napvilágra kerül hir-
telen, amiről eddig hallgattak.
Kapkodnak ide-oda. Olvasok egy
frissen közzétett jelentést: 2018-
ban 633 gyilkosság tettesét nem si-
került azonosítani. Ennyi gyilkos
kószál szabadon körülöttünk?
Alighanem több is ennél. De nyu-
godjunk meg, a magas vezetőség,
a hatóság mindenre gondol. Legú-
jabb intézkedés, hogy megemelik a
fogvatartottak, bebörtönzöttek
napi ellátására fordítható pénzke-
retet. Jobban élhetnek ezután. Az
ország és Caracal réme, Dincă is
bizonyára részesül majd belőle.
Nem folytatom. Megyek cipőt vá-
sárolni. (N.M.K.)

Erről jut eszembeSzavalókat díjaztak Balavásáron

Ma, szerdán 19 órától a Tritonius Guitar Trio: Mol-
nár Levente, Szurgyi Gergely, Varga Bálint, a Venti
Chiavi Guitar Trio: Ritter Zsófia, Kormos Balázs, Tóth
Álmos, valamint Bianco Gabriel (gitár) & Hrabankova
Michaela (oboa) lép közönség elé a Kultúrpalota nagy-
termében. Augusztus 8-án, csütörtökön szintén 19 óra-

kor kezdődnek a koncertek a Palotában, fellépők: Pál
Tamás (első hegedű), Tuta Roxana (másodhegedű),
Kardos Margit (brácsa), Sviatoslav Perepelytsia
(cselló), szólista: Beke István Ferenc (gitár), Gabriel
Guillén (gitár), Duo Atanas Ourkouzounov (gitár) &
Mie Ogura (fuvola): Jazz/Balcan Music.

14. Harmonia Cordis 
nemzetközi gitárfesztivál



Új fejezet az amerikai–kínai kereskedelmi háborúban
Washington valutamanipulátornak 

minősítette Kínát

Sok méhész panaszkodik,
hogy az idei hűvös, esős idő-
járás nem kedvezett a mé-
heknek, és hátrányosan
érintette a méztermést, egye-
sek a szokásos mennyiségnek
kevesebb mint felére számíta-
nak. A lapunk által megkér-
dezett marosszentannai mé-
hész, Makkai Zsolt szerint nem
lehet általánosítani, ugyanis
számos tényező közrejátszik
a méztermés alakulásában.
Bár az akácidény gyengébb
volt, a méhész elégedett az
állománya után kipergetett
mennyiséggel. 

Az utóbbi időben a sajtóban is
napvilágot láttak olyan hírek, hogy
egyes méhészek arra panaszkodnak,
kedvezőtlenül érintette az idei ter-
mést az átlagosnál hűvösebb, eső-
sebb időjárás. Egyesek szerint az
első vándorláskor, amikor éppen a
legértékesebbet, az akácmézet ké-
szíthették volna, olyan esős idő állt
be, hogy a méhek nem repültek ki.

Makkai Zsolt lapunk érdeklődé-
sére elmondta, az akácvirágzáskor
valóban helyenként csapadékos,
hideg idő volt, viszont nem minde-
nütt, voltak helyek az ország terüle-
tén, ahol ebben az időszakban is
kedvezőbb volt az időjárás. Az esős,
hideg idő igencsak rányomja a bé-
lyegét a méztermésre, hiszen köztu-
dott, hogy ha nem adott a megfelelő

hőmérséklet mind éjjel, mind pedig
nappal, akkor az akácnak nincs
vagy hígabb a nektárja, a méhek ke-
vesebbet tudnak gyűjteni – tette
hozzá a méhész. 

Elismerte, tavaly neki is több
akácméze volt, mint az idén, annak
ellenére, hogy az elmúlt évben egy
helyen volt a méhekkel vándorolni,
idén pedig három helyszínre vitte
őket akácvirágzáskor. Először Bu-
karest–Giurgiu környékére, aztán
Târgovişte közelébe, majd pedig a
Kárpátokba, hegyvidékre vitte a
méhcsaládokat. A szentannai mé-
hésznek egykor 130 méhcsaládja

volt, az állomány viszont mostanra
90-re csökkent. A kilencven család-
ból harmincöttel ment idén vándo-
rolni.

– Az akác lett kevesebb, a többi-
vel, például a hársméz mennyiségé-
vel elégedett vagyok. Sokan
elégedetlenek idén, de én az akác-
mennyiségre sem panaszkodom.
Minden méhész maga dönti el,
hogy milyen volt az év termés
szempontjából, azok a hírek, hogy
átlagosan jó volt-e vagy sem, csak
részben igazak. Sok tényezőtől
függ, attól is, hogy ki hová vitte
vándorolni a méheit, és ott milyen

volt az időjárás. Ha az ember 40 kg
mézet megtermel méhcsaládonként,
akkor elégedett lehet – véli a mé-
hész. Mint mondta, az akác után kö-
vetkezik a hársvirágzás, ő ekkor
Bukarest környékére szokott járni a
méhekkel, de Tulcea környékén van
Románia legnagyobb hárserdője, és
Bukarest–Piteşti között is van nagy
hárserdő. 

Nemcsak a mennyiséget, hanem
a méz ízvilágát is befolyásolja az,
hogy hová viszi a méhész a méhcsa-
ládokat. Például vannak, akik ha-
vasi tájakra járnak, az innen
származó méznek jóval finomabb

az íze, mint például a mezőséginek. 
A bolti méz „lenyomja” az árakat 

Érdeklődésünkre, a termékeit a
marosvásárhelyi Dacia piacon, va-
lamint vásárokon kínáló méhész el-
mondta, bár sokan arra
panaszkodnak, hogy idén kevesebb
a méz, az árak nem emelkedtek
ennek hatására. A repceméz kilója
22 lej, az akácé 35, a hársé 28, a ve-
gyesé pedig 25 lej – tudtuk meg
Makkai Zsolttól. Mint rámutatott, a
méhészeknek a gondot elsősorban
az okozza, hogy a boltok polcain kí-
nált, külföldről behozott méz „le-
nyomja” az árakat. Sajnos
Ukrajnából, Kínából, illetve más or-
szágokból hoznak be mézet, ame-
lyek zömében kavart mézek,
kukoricakeményítőt, ízfokozókat
tartalmaznak, viszont a normáknak
megfelelnek, emberi fogyasztásra
alkalmasak. Tonnaszámra importál-
ják ezeket, majd összevegyítik a
méhészektől származó tiszta méz-
zel, és így kerülnek az áruházakba
alacsony áron – magyarázta a szak-
ember. 

Jó tanácsként hozzátette: ha
lehet, piacokon, vásárokon, ismert,
megbízható termelőktől vásároljunk
mézet, ne pedig a bevásárlóközpon-
tokból, még ha ott alacsonyabbak is
az árak. Az sem baj, ha kikristályo-
sodik a méz, ugyanis az nem azt je-
lenti, hogy cukrozott, ahogyan azt
sokan tévesen gondolják. Éppen  el-
lenkezőleg, az a jó minőségű méz,
amely kristályosodik. 

A méhész szerint érdemes egy-
szer kipróbálni a terméket, kell
hagyni, hogy kristályosodjon, és ez-
által ki lehet szűrni, hogy kavart
vagy tiszta, minőségi mézről van-e
szó. 

Egyes méhészek panaszkodnak
A hűvös, esős idő nem kedvezett a méztermésnek

Nőtt a kiskereskedelmi 
forgalom

Az idei első fél évben 6,8 százalékkal nőtt a nyers adatok sze-
rint a román kiskereskedelmi forgalom volumene a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte pénteken a statisztikai
intézet.

A nyers adatok szerinti növekedés főleg a nem élelmiszereknek kö-
szönhető, amelyek értékesítése 9,7 százalékkal gyorsult, az üzemanyag-
eladás 5,4 százalékkal bővült, míg az élelmiszerekből, italokból és
dohánytermékekből 4,8 százalékkal többet értékesítettek.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a növekedés
6,9 százalék volt a vizsgált időszakban.

Júniusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,9 százalékkal nőtt
a tavalyi év hatodik hónapjához képest, a szezonális és naptárhatással ki-
igazított adatok szerint a bővülés 5,7 százalék volt.

Tavaly 5,4 százalékkal bővült a román kiskereskedelmi forgalom vo-
lumene az előző évhez képest, miután 2017-ben 10 százalékkal, 2016-
ban 13 százalékkal emelkedett. A lassulás ellenére elemzők arra
számítanak, hogy az idén is a román gazdasági növekedés fő hajtóereje
lesz.

A kormány az idén 5,5 százalékos GDP-bővülésre számít, miután az
első negyedévben a gazdaság 5 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos idő-
szakához mérten. (MTI) 

Szerkesztette: Benedek István

   6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________GAZDASÁG _____________________________________ 2019. augusztus 7., szerda

Menyhárt Borbála

Washington hétfőn valuta-
manipulátornak minősítette
Kínát, azzal vádolva meg a
pekingi vezetést, hogy szán-
dékosan gyengíti nemzeti va-
lutáját.

Az amerikai pénzügyminiszté-
rium hétfőn a pénzpiacok zárása
után hozta nyilvánosságra közle-
ményét, amelyben Kínát valuta-
manipulátornak minősítette. A
közleményt, Steve Mnuchin mi-
niszter aláírásával, nem sokkal az-
után tették közzé, hogy Donald
Trump amerikai elnök Twitteren is-
mételten szemrehányást tett Kíná-
nak azért, mert szerinte
szándékosan gyengíti nemzeti va-
lutáját annak érdekében, hogy tisz-
tességtelen kereskedelmi előnyre
tegyen szert.

A pénzügyminisztérium – meg-
jegyezve, hogy Kínában nem új
gyakorlat a nemzeti valuta, a jüan
leértékelése –, leszögezte: „az el-
múlt napokban Kína konkrét lépé-
seket tett valutája leértékelésére,
miközben fenntartja alapvető kül-
földi valutában meglévő tartalé-
kait”.

Elemzők szerint a kormányzat
döntése szimbolikus volt, és egy-
ben lehetővé teszi az újabb vám-
emeléseket is. Az amerikai
közszolgálati rádió (NPR) megszó-
laltatta Eswar Prasadot, a Cornell
Egyetem professzorát, aki a kínai
pénzügyi rendszer egyik szakér-
tője. Prasad szerint az amerikai
döntés politikai megfontolásokból
született, hiszen a jüan leértékelése
nem először fordult elő, és koráb-
ban már Chuck Schumer, a demok-
rata párti szenátorok frakció-
vezetője is felhívta rá a figyelmet.
A The Wall Street Journal című lap
Chris Kruegernek, a washingtoni
Cowen Research Group stratégája
véleményének adott helyt. Krueger
szerint az amerikai–kínai kereske-

delmi háború további szélesedésére
lehet számítani.

Elemzők felhívják a figyelmet
arra: Peking azt követően cseleke-
dett, hogy Donald Trump a múlt
csütörtökön 10 százalékos vám-
emelést jelentett be 300 milliárd
dollár értékű kínai árura. A tervek
szerint szeptembertől bevezetendő
pótvámokat az amerikai elnök
azzal indokolta, hogy Peking újra
akarja tárgyalni a tervezett keres-
kedelmi megállapodást, nem telje-
sítette a több amerikai agrártermék
vásárlására tett korábbi ígéretét, és
nem állította le az amerikai kábító-
szerválságért rendkívüli mértékben
felelős opiát tartalmú fájdalomcsil-
lapító, a fentanil forgalmazását
sem. Az elnök pénteken még a be-
ígért 10 százalékos pótvám további
emelését is kilátásba helyezte.
Kína visszautasította a vádat

A kínai központi bank visszauta-
sította az amerikai vádat, miszerint
Peking devizamanipulációt folytat,
miközben a külügyminisztérium
elismerte, hogy a múlt héten beje-
lentett, legújabb amerikai büntető-
vámokra válaszlépésként Kína
felfüggesztette az amerikai mező-
gazdasági termékek vásárlását.

A kínai nemzeti bank kedden
közzétett nyilatkozatában úgy fo-
galmazott: mély sajnálattal fogadta
az amerikai vádat, a „devizamani-
pulátor” minősítés azonban csupán
újabb protekcionista megnyilvánu-
lás az amerikai fél részéről, aminek
hatása lesz a világ gazdasági és
pénzügyi szektoraira. A bank kate-
gorikusan kijelentette: nem hasz-
nálta az árfolyamot eszközként a
kereskedelmi konfliktusban.

Az amerikai pénzügyminiszté-
rium 1994 óta először devizamani-
pulációval vádolta meg Kínát azt
követően, hogy a kínai nemzeti
bank 7 jüan/dolláros árfolyam alá,
vagyis 11 éves mélypontra engedte

gyengülni a kínai fizetőeszközt. A
jüan 2,3 százalékkal gyengült a
Trump bejelentését követő három
nap alatt, de kedden ismét stabili-
zálódott. Azzal, hogy a jüan árfo-
lyamzuhanását megfékezte, a kínai
központi bank némileg enyhítette
egy esetleges devizaháború kibon-
takozása miatt támadt aggodalma-
kat.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
júliusban a gazdasági alapelveknek
megfelelőre értékelte a jüan árfo-
lyamát, ezzel szemben megállapí-
totta, hogy a dollárt 6-12 százalékkal
felülértékelik. Steven Mnuchin ame-
rikai pénzügyminiszter mindemel-
lett úgy nyilatkozott: az Egyesült
Államok együttműködik majd a va-
lutaalappal annak érdekében, hogy
megakadályozhassák a méltánytalan
versenyt Peking részéről.

A hatályos amerikai törvények
szerint miután egy országot devi-
zamanipulátornak minősítenek, a
pénzügyminisztérium köteles rend-
kívüli tárgyalásokat kezdeni az
alulértékelt deviza árfolyamának
korrigálásra, és egyebek mellett
olyan büntetéseket alkalmazhat az
érintett országgal szemben, mint
kizárás az amerikai állami beszer-
zésekből.

Az Egyesült Államok „szándé-
kosan rongálja a nemzetközi ren-
det”, írta a Kínai Kommunista Párt
szócsövének tartott Zsenmin zsi-
pao kedden közölt vezércikkében.
A lap szerint a nagyhatalmak fele-
lősséggel tartoznak a globális 
stabilitásért, és kötelességük meg-
teremteni a világ minden országa
számára a fejlődéshez szükséges
feltételeket és lehetőségeket. „Az
Egyesült Államokban azonban né-
hányan épp ennek az ellenkezőjét
teszik” – vélekedett a cikk szerzője
hozzátéve: Washington a saját ál-
lampolgáraival fizetteti meg az in-
tézkedései árát. (MTI)



Minden eddigi eredményt és
színvonalat felülmúlt a múlt
heti Nyárádmente fesztivál –
állapítható meg még azelőtt,
hogy a szervezők a számada-
tok összesítése tükrében kiér-
tékelnék. 

Múlt hétfőn lovas gyerektáborral,
kedden politikai beszámolóval,
szerdán mezőgazdasági tanácsko-
zással és a mikházi tájház felavatá-
sával kezdődött meg a hivatalosan
csak csütörtökön megnyitott Nyá-
rádmente fesztivál, amelynek kíná-
lata idén rendkívül gazdag volt.
Szerdán könyvbemutató, csütörtö-
kön Marosán Csaba irodalmi dél-
utánja és kiállítások, szombaton a
Bekecs együttes gyermekelőadása,
vasárnap Póra Zoli és a Stone Hill
gyerekkoncertje töltötte ki a kultu-
rális programot, nem beszélve a
rengeteg táncprogramról: pénteken
17 együttes 350 táncosa lépett szín-
padra, őket pedig a Bekecs és a
Hargita együttesek egyórás táncmű-
sora követte, de a Bekecs táncosai
vasárnap este Kiss Kata műsorában
is közreműködtek, akárcsak a
Maszkura és a Tücsökraj. Az esős
idő ellenére sem maradtak el a
sportrendezvények és a tűzoltótalál-
kozó, ugyanígy a nagykoncerteken
is ezrek vettek részt a nagyszínpad
előtt. Nem maradt üresen az ifjúsági
udvar sem, ahol nemcsak bulizás,
hanem több előadás is várta a fiata-
lokat, vasárnap délután a sepsi-
szentgyörgyi Orbán Gabi
kerékpáros merészségével ejtette
ámulatba a közönséget.
Százéves időutazás

Érdekes program keretében nyi-
tották meg hivatalosan a fesztivált:
csütörtökön délután a művelődési
házban a száz évvel ezelőtti szere-
dai piacot idézték fel egy kiállítás-
sal. Segesvártól a Szászrégen fölötti
havasokig, Tordától Gyergyószent-
miklósig számos településről jártak
a szeredai vásárokba a 20. század
elején, ki-ki a maga jellegzetes ter-
mékével. Mézespogácsa, mázas és
máz nélküli cserépedények, ostor,
kantár, csizma, kalap, gyolcs, fej-
kendő, tetőcserép, szita, szuszék,
nyírág seprű, bükkfa szén, lajtorja,
kötél, szekér, járom, favilla, gereb-
lye, orsó, gyapjúfonal, laskasirítő,
vesszőkosár, cirokseprű, gyékény-
fonat, szalmakalap, csebrek, kádak,
szapuló, veder, sajtár, só, havasi
szeder, málna, áfonya, juhsajt, túró,
zöldség és gabona egyaránt kapható
volt a szeredai piacon. A kiállítás a
helyi Bíró Zsigmond Sándor ötlete
volt, aki kérdésünkre elmondta:
Kós Károly egyik leírásából indult
ki, és megpróbált mindent össze-
gyűjteni, amit akkor Szeredában
árultak. A tárgyak egy részével már
előzőleg rendelkezett, a többieket
pedig összegyűjtötte. Ez és a beren-
dezés több hetet vett igénybe, és ha-
talmas elégtétel számára, hogy ezt
megvalósíthatta. A piaci hangulat

felidézésébe a helyi Bocskai Dalkar
menyecskéi is besegítettek, míg
Tóth Sándor polgármester azt
emelte ki: kötelező ismerni a múltat
a jövő építése érdekében. Szereda
sokat köszönhet a piacának, és ter-
veik vannak a piactér felújítására,
ám ezzel nem siettek, hogy úgy tud-
ják azt kivitelezni, hogy a követ-
kező száz évre is méltó legyen a
Nyárádmentéhez. Új időket írunk,
más a piaci mentalitás és a piacgaz-
daság, de a helyi termékek előállí-
tása és értékesítése is, és nemcsak
visszanézni kell ezekben a napok-

ban, hanem a mát is meg kell élni,
ezért olyan fesztivált próbáltak
szervezni, amely mindenkinek szól,
és amikor megvonják a mérleget,
azt tudják mondani, hogy megérte a
befektetett energia, munka. 
Kelendőek a helyi termékek

Szereda főterén pénteken délután
nyílt meg a kézműves és helyi ter-
mékek szokásos vására, amelyre
már hetekkel azelőtt elfogytak a he-
lyek. A standokon kínáltak festett
bútordarabokat és tárgyakat, mézet,
méhészeti termékeket, mézespogá-
csát, szörpöket, lekvárokat, pipere-
cikkeket, tejkrémeket, kézműves
szappanokat, dísz- és ajándéktár-
gyakat, festett üveg- és porcelántár-
gyakat, horgolt játékokat,
népviseleti darabokat, szőtteseket,

bőrdíszműves termékeket, gyur-
ma-, quilling- és ásványi ékszere-
ket, újrahasznosított tárgyakból
készült dolgokat, szárazvirág-kom-
pozíciókat, hímzett terítőket, ruha-
darabokat, de könyveket, bögréket,
edényeket is. Nemcsak a pénteki és
vasárnapi napsütésben, hanem a
szombati esőben is meglepően
sokan keresték fel a vásárosok
sorát. A mézet és mézespogácsát kí-
náló Szentmártoni Károly szerint az
előzőeknél jobban szervezett és si-
keres volt a vásár, számukra pedig
igen jó hétvége volt, nagyon sokan

vásároltak, sok mézespogácsa is el-
fogyott. Ezt annak is tulajdonítja,
hogy kezdik megismerni a család
termékeit, sok a visszajáró vásárló,
másrészt a mézespogácsájuk méz-
zel és nem cukorral készül –
mondta el lapunknak a nyárádsze-
redai férfi. Zolnai Ildikó jó ideje
Magyarországon él, de még mindig
szeredainak érzi magát, ezért a kel-
lemest a hasznossal összekötve ha-
zatért a fesztiválra, és elhozta festett
bútordarabjait, tárgyait is. Nem ki-
mondottan az anyagi haszon miatt,
hanem azért, mert kevesebben is-
merik őt bútorfestőként. Ennek el-
lenére volt bevétele is, de a lényeg,
hogy találkozhatott az itthoniakkal,
és lelkileg is feltöltődött. 

Anyagilag megérte eljönni a sze-

redai vásárba egy nevét elhallgató
kolozsvári hölgynek is, míg egy
másik, quillingtárgyakat kínáló
szentgericeinek már kevésbé: na-
gyon készült erre a vásárra, nézelő-
dőből, érdeklőből nem is volt hiány,
de most csupán töredékét árulta
annak, amit máskor. Úgy tűnik, az
emberek még mindig az olcsóbb
kínai termékeket vásárolják meg
gyermekeiknek ajándékként – tette
hozzá kissé csalódottan.
Az ezerjó hazájával szerződtek, 
levével koccintottak

A fesztivál keretében pénteken
este sor került Nyárádszereda és
Mór tízéves testvértelepülési szer-
ződésének megerősítésére is. Az
eseményre a főtéri borudvarban ke-
rült sor, egy boroshordó tetején, bo-
roskancsó társaságában, hiszen az
anyaországi települést az ezerjó ha-
zájának tartják. A történet tizenegy
évvel ezelőtt kezdődött, amikor a
szeredai Csizmadia Gabriella és a
móri Király Patrícia egyetemista-
ként találkoztak, barátságuk pedig a
két kisváros közötti kapcsolat meg-
születését eredményezte, amelynek
megkötésében Csizmadia György-
nek, Dászkel Lászlónak és Fenyves
Péternek volt jelentős szerepe –
hangzott el. Tóth Sándor szeredai
polgármester szerint tíz év után illik
egy kapcsolatot megerősíteni, hi-
szen az idők és az emberek is vál-
toznak, de a kötődést életben kell
tartani. Kiemelte a családok közötti
jó viszonyt, és azt is, hogy az isko-
lák is részesei voltak már e barátság

jótékony eredményeinek. Az elöl-
járó elismerő oklevelet nyújtott át
Dászkel László volt polgármester-
nek a kapcsolat „előkészítésében és
megvalósításában való tevékeny
hozzájárulásában és annak megőr-
zésében végzett munkája” méltatá-
saként. Fenyves Péter móri
városvezető fontos pillanatnak ne-
vezte az aláírást, és azt hangsú-
lyozta, hogy nem a polgármesterek
kell ezt a kapcsolatot megőrizzék,
hanem a lakosság és intézmények,
iskolák, egyházak, civil szervezetek
terén kell kiteljesedjen az együtt-
működés. Ennek már megvannak
az első lépései, és ezen dolgoznak a
következő tíz évben is, mert szá-
mukra is nagyon fontos a magyar-
ság összetartozása. Az ünnepi
pillanatot a két polgármester – Sze-
rencs, Örkény, Hajdúdorog elöljárói
és a civil résztvevők társaságában –,
móri szokás szerint egy hatalmas
csoportos koccintással „pecsételte
meg”, amelyhez a bort a móri Lincz
István pincészete biztosította.
Díjazták a legjobbakat

A nyárádszeredai önkormányzat
vasárnap délután díjazta mindazo-
kat a helyi gyerekeket és fiatalokat,
illetve az őket felkészítőket, akik az
elmúlt hónapokban kiemelkedő
eredményeket értek el, ezzel pedig
a település jó hírnevét erősítik.

A napközisek és óvodások pél-
dául öt első díjat szereztek a Kis te-
hetségek vetélkedője megyei
szakaszán, az előkészítő osztály
második helyezett lett a Kárpát-me-
dencei Legendárium fesztiválon, az
elsősök dicséretet értek el az Ol-

vasni nem ciki nemzetközi verse-
nyen, a másodikos Csiszér Viola és
az ötödikes Siklódi Réka elsők let-
tek a Tiszta forrásból népdalvetél-
kedő megyei szakaszán, a
harmadikos Fodor Erika is legjobb-
nak bizonyult a megyei és különdí-
jat nyert a Vidám versek
szavalóversenyeken. A negyedik
osztályból Szász Zsuzsanna Noémi
nyert különdíjakat az Életmese és
az Aranytoll meseíró versenyeken,
az ötödikesek a hatodik, a hetedike-
sek a harmadik helyen végeztek A
rigó énekeljen nemzetközi verse-
nyen, az általános iskola kórusa
ezüst minősítést szerzett a szovátai
tavaszi fesztiválon. A középiskolá-
sok közül Rigmányi Johanna érte el
a legjobb érettségi átlagot, az iskolai
csapatok második díjat szereztek a
Bölcs diákok országos versenyén, az
Örökségünk őrei csapata második
regionális és hatodik országos helye-
zést ért el, a nyárádszeredai önkéntes
tűzoltók gyerekcsapata első helyen
végzett az Életemmel életeket men-
tek megyei versenyen. A helyi sport-
klub 2008-as korosztálya egy
luxemburgi nemzetközi focitornán
diadalmaskodott tizenhat csapat kö-
zött, és Nyulas Róbert a legjobb ka-
pusnak járó díjat is megszerezte,
míg Tanászi Norbert idén Európa-
bajnok lett a prágai ifjúsági kjoku-
sin karate kontinentális vetélkedőn.

Az elismerő oklevelek mellé
pénzjutalom is járt, a szervezők ki-
lencezer lejt szántak erre.
Mindenkit megszólítottak

Sikeresnek ítélte a fesztivált
Nyárádszereda polgármestere, Tóth
Sándor. Úgy érzi, elérték céljukat,
mivel az emberek látják, hogy 
helyiek által és számukra szervez-
ték ez a fesztivált, és ezért sajáto-
sabb, egyedibb más hasonló
rendezvényeknél. Az emberek véle-
ményét is meghallgatva szerződtet-
ték le a nagykoncertek fellépőit is,
megtartva egy bizonyos színvona-
lat, az olcsó mulatós zenét pedig
nem engedik be a fesztiválra. A fel-
lépők tekintetében nem akarnak
senkivel sem versenyezni, és úgy
tűnik, igény van az olyan rendezvé-
nyekre, amelyek megszólítják Nyá-
rádszeredát és a Nyárádmentét,
ezenkívül Marosvásárhelyt, Maros
megyét és a Székelyföldet is. A lé-
nyeg, hogy a mindennapi munka
mellett mindenki szórakozhasson, jól
érezze magát, még a szervezők is.

Azt tapasztalták, hogy számos
elszármazott vagy máshol dolgozó
szeredai és nyárádmenti család a
rendezvény idejére szabadságot
vesz és hazatér, mint karácsonykor
vagy húsvétkor. Ez is az egyik cél,
a nyárádmentiek szórakoztatása, és
ezért is a fesztivál mottója a Talál-
kozzunk itthon!

Az esős idő ellenére minden ren-
dezvényt megtartottak, a szabadté-
rieket is, mert nem sokan ijedtek
meg az esőtől. Negatív visszajelzést
egyetlen esetben kaptak, néhányan
kifogásolták, amiért a Tankcsapda
koncertjére 5 lejes belépőt kellett fi-
zetni. Az elöljáró kiemelte: ezt az
összeget nem a rendezvénynek
gyűjtötték, hanem azért volt szük-
ség erre, mert az együttes csak úgy
írt alá szerződést, ha a tömeg belép-
tetős rendszeren át juthat a színpad
elé. Ezt a lépést meg kellett tenni,
ha színvonalat akartak biztosítani.
A begyűlt összeget három egyforma
arányban helyi civil szervezeteknek
osztják el, így az önkéntes tűzoltók,
az iskolai szülőegyesület és a dél-
utáni oktatás részesül belőle.

Ami a rendezvénysorozat anyagi
oldalát illeti: a Maros Megyei Ta-
nács főtámogatóként 80 ezer lejt
utalt a Nyárádmente Kistérségi Tár-
sulás révén, a Bethlen Gábor Alap
révén a magyar kormány nemzetpo-
litikai államtitkársága 5 millió fo-
rinttal járult hozzá, míg
Nyárádszereda önkormányzata 150
ezer lejt tudott a fesztiválra fordí-
tani. Más bevételi forrás is volt, a
főtéri árusítóhelyek bérléséből 25
ezer lej, a támogatóktól ennél vala-
mivel több gyűlt be.

Egy héten át zajlottak az események
Az eddigi legjobb Nyárádmente fesztivál

Gligor Róbert László

2019. augusztus 7., szerda ______________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Az eső sem a sportolókat, sem a nagykoncerteken bulizókat nem űzte el  Fotók: Gligor Róbert László

Orbán Gabi kerékpáros mutatványaival kápráztatta el a közönséget 

Nagy volt az érdeklődés a kézművesvásárban is



A rendőrség nem csak a járművezetőknek,
hanem a diáktáborokban is felvilágosító ak-
ciókat tart, és mindenekelőtt az internet-
használatban rejlő veszélyekre
figyelmeztetik a gyerekeket.

Amint a felvilágosító kampány keretében figyel-
meztetnek, a virtuális életben, akárcsak a valóságos-
ban, jó és gonosz emberek egyaránt vannak. Online
azonban könnyebben álcázhatják a gonosz szándékot,
másnak adhatják ki magukat, gyerekfotót választhat-
nak profilképnek, és bármit állíthat magáról bárki,
mert nem látjuk azt a személyt, akivel írásban kom-
munikálunk. A kellemetlenségek elkerülése és a sze-
mélyes biztonság érdekében nem ajánlatos személyes
adatokat – lakcím, telefonszám, személyes vagy csa-
ládi információk – nyilvánosságra hozni. Figyelni kell
a saját fotókra is, arra, hogy ki láthatja és ki mentheti
le, illetve módosíthatja azokat. Nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy egy barátságos profil mögött ve-
szélyes egyének bújhatnak meg, ezért nem érdemes
idegen személyektől barátnak jelölést elfogadni.
Ugyanakkor veszélyes lehet olyannal találkozni, aki-
vel csak az interneten csevegtek, mivel nincs rá bizo-
nyíték, hogy valóban az-e az illető, akinek mondja
magát. Amennyiben mégis hasonló lépésre szánjátok
el magatokat, kérdezzétek meg szüleiteket és kísére-
tükben menjetek el az első találkozóra. (pálosy)

Az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium a Helyi Akciócsoportok
Országos Szövetségével part-
nerségben ifjúsági tábort
szervez, melynek célja 480 fi-
atal képzése.

A képzésen való részvétel felté-
telei: 18–35 év közötti életkor, mi-
nimum érettségi diploma, lakhely a
Kis-Küküllő – Balavásár – Sóvárad
Egyesület területén.

A képzés az ifjúsági tábor kere-
tén belül augusztus 20–26. között

zajlik. Helyszín: Eforie Nord és
Eforie Sud. A táborban való részvé-
tel ingyenes.

Azon fiatalok, akik megfelelnek
a fent említett feltételeknek, és sze-
retnének részt venni az ifjúsági tá-
borban, jelentkezzenek augusztus
9-ig. Az önéletrajzot és a másolatot
az érettségi diplomájukról, valamint
a személyi igazolványukról küldjék
a kktt.leader@gmail.com e-mail-
címre vagy hívják a 0786-899-072-
es telefonszámot.

Marosvásárhelyen két-három
olyan közkút van, amelynek
vize egyelőre fogyasztható. A
Királykútra járó olvasóink
azonban több ízben is pa-
naszkodtak a Tudor lakótelep
szomszédságában található
forrás környékének elhanya-
goltságára.

A Székely vértanúk emlékműve
melletti forrás környékét ízlésesen
felújították, remélhetőleg sokáig
így marad. A Budai negyed kör-
nyékén lakók azonban felhábo-
rodva panaszolják, hogy időnként
emberi és állati ürülék tarkítja a
forrás környékét, egyes járműveze-
tők, taxisok ott tisztítják meg az
autóikat, mások szekérrel állnak be
és hagynak maguk után gyomor-
forgató látványt. A helyszíni fotók-
kal alátámasztott helyzetre
megoldásként megfigyelőkamerák
kihelyezését és a környezetszen-
nyezők megbírságolását vélik
egyetlen megoldásnak. Felvetésü-
ket és a kérdéseket a megyeszék-
hely polgármesteri hivatalának
továbbítva postafordultával az
alábbi válaszok érkeztek: Az önök
által jelzett rendellenességeket tu-
domásul vettük, és tájékoztattuk a
helyi rendőrséget, a járőrszolgálat
gyakrabban fogja ellenőrizni, és
megfigyelés alatt tartja majd azt az
övezetet a negatív jelenségek meg-
előzése végett.

A megyeszékhelyen található

közkutak vizének minőségét mik-
robiológiai és vegyi szempontból a
közegészségügyi igazgatóság el-
lenőrzi. Amint az eredmények el-
készültek, nyilvánosságra hozzák
az olvasók tájékoztatása érdeké-
ben, ugyanezek az információk
megtalálhatók a közegészségügyi
igazgatóság honlapján is – közölték.
Járdából parkoló

Olvasóink nehezményezik a
Dacia Általános Iskola előtti járdá-
ból kialakított parkolót is. Mint
hangsúlyozzák, a gyalogosok szá-
mára sokszor alig marad hely elha-
ladni a járművek orránál. A 0–IV.
osztályos gyerekek iskolaidőben a
járművek mellett elhaladva öltözé-
kükkel törlik le a járdán kialakított

parkolóban szabálytalanul beálló au-
tókról a port. 

– A hivatal a járdából levágott par-
koló kialakítási módját megfelelőnek
tartja? Bírságolt-e a helyi rendőrség
azért, mert a jármű a járdát teljes
szélességében elfoglalta? – kérdez-
tük az önkormányzat sajtóosztályát. 

A kérdésünkre küldött válaszból
annyi derült ki, hogy a helyi rend-
őrségnek továbbították a lakossági
észrevételeket, és az elkövetkező
időszakban az említett helyszínen
is bírságolni fogják a szabálytala-
nul parkoló járművezetőket. A
helyi rendőrség vezetője Raul
Matiş szerint egyelőre három bír-
ságot róttak ki szabálytalan parko-
lásért ezen a helyszínen.
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Bűnmegelőzési akciósorozat
Legyen szép napod!

Július 1. – augusztus 31. kö-
zött a Maros Megyei Rendőr-
felügyelőség irányításával
széles körű bűnözésmegelő-
zési akció zajlik.

A rendőrök, csendőrök, helyi
rendőrök eddig több mint 20 olyan
terepakción vettek részt, amelyek-
kel a lopások áldozatává válás meg-
előzését célozták a Víkendtelep két
bejáratának parkolójában, de a kör-
nyéken lévő utcákban is (Béke,
Asztalos, Székely Vértanúk, Mar-
garéta, Kárpátok sétány stb.).

A rendőrség közleménye szerint
naponta folytattak felvilágosítást a
lakosság tájékoztatása érdekében,
amelyek során a bűnmegelőzés fon-
tosságáról tartottak előadásokat, va-
lamint szórólapokat osztottak.

Azoknak a személygépkocsik-
nak, amelyekben látható helyen
hagyták a javakat – pénztárcákat,
adó-vevő készülékeket, GPS-t, mo-
biltelefont, CD-lejátszót, fényképe-
zőgépet, videókamerát, laptopot
stb. –, feljegyezték a rendszámát, a
szélvédőre pedig szórólapot helyez-
tek, amelyben az autóból való lopás
megelőzésére figyelmeztettek.

A járművek kifosztásának megelő-
zése érdekében a Maros megyei rend-
őrség munkatársai az alábbi tanácsokkal
látják el a járműtulajdonosokat:

– Ne hagyják az indítókulcsot az
autóban még néhány másodpercre
se, és zárják be a jármű ajtaját, bár-
milyen rövid időre szállnak ki be-
lőle.

– Személyes értéktárgyaikat –
pénztárcákat, adó-vevő készüléke-
ket, GPS-t, mobiltelefont, CD-leját-
szót, fényképezőgépet,
videókamerát, laptopot stb. – ne
hagyják látható helyen, mert azok
csábítják a tolvajokat, akik készte-
tést éreznek arra, hogy feltörjék a
járművet.

– A járműben ne tartsanak sze-
mélyazonossági okmányokat, haj-
tási jogosítványt, a jármű forgalmi
engedélyét, bankkártyát, fizetési
utalványt vagy bármilyen más érté-
kes dokumentumot.

– Kiszálláskor – rövid időre is
– zárják be a jármű ablakait. A
kissé lehúzott ablak mellett az
összes megelőző intézkedés hiá-
bavaló.

– Szereljenek riasztórendszert a
járműbe, mivel az kevesebbe kerül,
mint egy esetleges kocsifeltöréssel
okozott kár.

– Ne feledjék! A kocsitolvajok
minden figyelmetlenséget kihasz-
nálnak, ezért a kellemetlenségek el-
kerülése érdekében több figyelmet
kell szentelni a parkolókban ha-
gyott járműre, a saját javaik bizton-
sága érdekében. 

Biztonságos vakációt! 
A világháló és veszélyei

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Olvasói észrevételek
Elhanyagolt a Királykút környéke 

A Kis-Küküllő – Balavásár – Sóvárad 
Egyesület területén élő fiataloknak

Ingyenes tengerparti 
táborozás

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Mátyás Tibor

Szer Piroska



A Budapest Honvéd már kedden
fellebbezést nyújtott be az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) hét-
fői döntésével szemben, amelyben
a kontinentális sportági föderáció
elutasította a klub óvását. A magyar

sportszervezet a CSU Craiova el-
leni, múlt csütörtökön rendezett Eu-
rópa-liga-selejtezőn történt
botrányos események ügyében ter-
jesztette elő beadványát. Mendelé-
nyi Dániel klubtulajdonos a keddi

sajtótájékoztatón kiemelte: nem
adják fel a jogi harcot, és bár nem
kizárt, hogy „ezt a mérkőzést nem
a Budapest Honvéd nyeri meg”, de
attól még igazuk lehet. „Az UEFA
egy olyan jogi gépezet, amelynek
a futballhoz egyre kevesebb köze
van. Ebbe most a mi óvásunkkal
porszem került, amit próbálnak a
lehető legegyszerűbb, legerősza-
kosabb módon letolni. Vicckate-
gória is lehetne, hogy még
ellenünk indult eljárás, aminek az
a szomorú üzenete van, hogy hagy-
juk abba ezt az egészet” – fogalma-
zott.

Hozzátette: a tizenegyespárbaj
előtt 30 percen át mérlegelték, hogy
lefújják-e a meccset. Hangsúlyozta:
egy dolog miatt nem tették meg,
mert a biztonsági főnök azt mondta,
nem tudja garantálni a személyes
biztonságukat abban a helyzetben.
Mendelényi közölte: korábbi, ha-
sonló eseteket hoztak fel példaként,
amire az UEFA azt a választ adta,
hogy azokat nem lehet általánosí-

tani, és a játékvezetőt – akinek köz-
vetlen közelében robbant a hang-
gránát, és le is kellett cserélni – nem
találták el.

„Ezek szerint, ha csak tíz centivel
mellédobnak, az még benne van a
futballban, ha eltalálják, és kidobják
a szemét, az már nem” – mondta,
majd utalt arra, hogy videofelvéte-
lek készültek arról, miszerint a já-
tékvezetőt öngyújtóval igenis
eltalálták, illetve csavaranyákkal
dobálták a kispesti játékosokat.

„A hazai rigmusok Trianonról
szóltak, meg arról, hogy a halott
magyar a jó magyar. Egyáltalán
nem szurkolásról volt szó, hanem
Magyarország gyalázásáról. Az
UEFA mostani döntésével pont
szembemegy mindennel, amit a ki-

rekesztésről a szervezet mond. A
fellebbezéssel szeretnénk továbbá
elérni, hogy a Craiova súlyosabb
büntetést kapjon” – tette hozzá. 

A román csapatnak 60 ezer eurós
büntetést kell fizetnie, illetve három
nemzetközi hazai mérkőzését zárt
kapuk mögött kell játszania. Kun
Gábor ügyvezető igazgató közölte:
utóbbi büntetési tétel harmadik
mérkőzését két évre felfüggesztet-
ték. „Ráadásul még a Honvéd ellen
indítottak eljárást szurkolói rigmu-
sok miatt” – mondta. Kiemelte: az
óvásukat elutasító UEFA-döntés
nyolcoldalas indoklása „rengeteg
ellenmondást tartalmaz”, és sok
olyan tényezőt figyelmen kívül
hagy, ami alapján megindították az
óvást.

A Honvéd fellebbez a Craiovának kedvező döntés ellen, 
az UEFA eljárást indított a kispestiekkel szemben

Szöllősi László a hajdani AS 
Armata egykori tisztelettudó,
fegyelmezett és megbízható
hátvédje volt, 1959–1986 kö-
zött futballozott. Viszont ke-
vesen tudják, hogy a
Szöllősi-ágon visszamenőleg
három generáción át számos
sportoló öregbítette a Szöllő-
siek hírnevét. 

Az első írásos dokumentumok
1928-ben jelentek meg, amikor
Szöllősi László egyik nagybátyja,
József már a valamikori MTE leiga-
zolt labdarúgója volt, míg a leg-
utóbbi 2017-ben látott napvilágot.
Az egykori neves labdarúgó fia,
László akkor még a helyi amerika-
ifutball-csapattal foglalkozott, így
már 91. (!) éve hallatnak magukról
a Szöllősiek. 
Szöllősi László legtöbb felmenője
labdarúgó és tekéző volt

Az alábbiakban Szöllősi László
segítségével próbáltam felállítani a
híres Szöllősi-családfát, amelyre ő
is nagyon büszke. 

– Édesapámék heten voltak test-
vérek: öt fiú (közülük apám a leg-
kisebb) és két lány. Az öt fiú mind
futballozott, sőt volt egy eset, ami-
kor mind az öten pályán voltak –
kezdte a családfa bemutatását az is-
merősei körében nagy népszerűség-
nek örvendő sportoló. Majd így
folytatta: – Mi ketten voltunk test-
vérek, a húgom, Mária-Magdolna –
aki A osztályos és válogatott kézi-
labdázó volt – , és én, aki gyerek-
korom óta rúgom a bőrt, sőt
alkalomadtán még most is játszom
kispályán. Amikor a hajdani AS Ar-
mata itthon játszott, nekem egész
sornyi jegyet kellett beszereznem,
ugyanis az E tribün 9. vagy 10. sora
mindig a Szöllősiéké volt – mondta
el a ,,hetvenkedő” Szöllősi (március
10-én töltötte be a 70. életévét – a
szerk.). 

– Szöllősi József, apai első nagy-
bátyám az MTE-ben játszott, majd
az akkori Dicsőszentmártoni Sticlá-
nál is megfordult, míg az ő lánya,
Éva műkorcsolyázóként olimpiai
10., világbajnoki 8., Európa-bajnoki
7. helyezett volt, az 1953-as bécsi
Univerziádén pedig aranyérem ke-
rült a nyakába párosban (Szöllősi–
Vida-kettős). Apám másik testvére,
György az 1932–1933-as bajnoki
idényben már szerepelt az egykori
MTE színeiben, sőt a labdarúgás

mellett párhuzamosan tekézett is,
de a fia, György is focizott alacso-
nyabb szinten. A harmadik testvér,
János (Lungu Szöllősi Judit édes-
apja) 1935-ben az MTE színeiben
mutatkozott be, majd játszott még a
Monopol és a Sticla alakulataiban
is, sőt párhuzamosan ő is tekézett,
ahol jó eredményeket ért el egyéni-
ben és csapatban is egyaránt. Az öt
testvér közül talán János játszott a
legmagasabb szinten, őt a Szöllősi
családban az eredmények tekinteté-
ben csak én szárnyaltam túl. János
mindkét lánya kézilabdázott a Har-
gita SK-nál, majd a Mureşulnál az A
osztályban. Édesapám negyedik
bátyja, Sándor kevesebbet futballo-
zott, mivel egy súlyos vállsérülés
miatt korábban szögre kellett akasz-
tania a futballcsukát. Viszont az ő fia
a budapesti Pénzügyőr csapatában
kergette a labdát egykoron, magyar
olimpiai válogatott volt, az ő húga
pedig műkorcsolyázott, magyar or-
szágos második helyezett is volt. 

Szöllősi László az AS Armata 
színeiben is futballozott

A saját sportpályafutásáról,
ugyanakkor a fia sportolói mivoltá-
ról érdeklődve ezt válaszolta a haj-
dani labdarúgó:

– Édesapám az MSE, majd az
MTE együtteseiben játszott, aztán
mint edző-játékos szerepelt a Der-
magantnál, az IGL-nél és az Uni-
tate-klub együtteseinél, 39 éves
korában fejezte be az aktív labdarú-
gást. Én az egykori Hargita Iskolás
Sportklubnál Bálint és Szász Ká-
roly edzők keze alatt formálódtam,
aztán ifijátékosként a Mureşul meg
az AS Armata színeiben szerepel-
tem, emellett többször voltam me-
gyei válogatott, kétszer
beválogattak az ifiválogatott bőví-
tett keretébe, ahol többek közt
engem is díjaztak Ion Dumitruval,
Iordănescuval, Alexandru Moldo-
vannal együtt mint a legjobb játé-
kost. Az 1967–1968-as bajnoki
évadban a C osztályos Marosvásár-

helyi Medicina
együt tesében
kölcsönjátékos-
ként szerepel-
tem, aztán
visszakerültem
az ASA-hoz,
ahol még évekig
fociztam. 1977.
május 22-én ját-
szottam életem
utolsó A osztá-
lyos összecsapá-
sát a Jiul ellen,
majd abban az
évben négyéves
szerződést kö-
töttem a dicsői-
ekkel, de két év
után lokálpatrió-
taként hazatér-
tem. 

Amúgy 186
A, mintegy 100
B és 175 C osz-
tályos mérkőzé-
sen léptem
pályára labda-
rúgó-karrierem
során, viszont
csak egyszer ál-
lítottak ki, akkor
is tévedésből. 

A fiunk, Laci,
Kanyaró Attila
edzősége idején
a Sportiskolánál
játszott, de bizo-
nyos okok miatt

idővel abbahagyta. Egy ideig a ma-
rosvásárhelyi amerikaifutball-csa-
pat edző-játékosa, mindenese volt,
ő most 39 éves, jelenleg családjával
Ausztriában él és dolgozik – emlí-
tette meg Szöllősi, aki edzősködés-
sel is foglalkozott, így a keze alól
került ki többek közt Astafei, Vâr-
tic, Szilágyi Lóránd és Sepsi László
is. 
Húga kézilabdázó volt Marosvásár-
helyen

Szöllősi László húga, Peteley
(Szöllősi) Mária-Magdolna, Peteley
Attila úszóedző felesége, fiuk, Ist-
ván testnevelő tanár Sáromberkén.
A Mária-Magdolna kézilabdás pá-
lyafutásáról a következőket tudtam
meg:

– 1961-ben kezdett el kézilab-
dázni az Iskolás Sportklubnál Gál-
falvi Artúr edzősége alatt, majd az
1964–1965-ös idényben részt vett
az országos sportiskolás döntőben,
ahol az alakulat bronzérmes lett, ő
meg a legfiatalabb résztvevő címet
szerezte meg. Az 1968–1969-es
bajnoki idényben szintén Gálfalvi
vezetésével az ISK csapata (amely-
nek Magdolna tagja volt) a román
kézilabdasport történetében első al-
kalommal bejutott a B divíziós baj-
nokságba. 1969-ben átigazolt a
Mureşul SK-hoz a B osztályba,
amelyet Hellvigh Wilhelm edzett. A
csapat célkitűzése az A osztályba
jutás volt, amit sikerült is 1970-ben
elérni. Magdi 1970 és 1980 között
az A osztályban szerepelt, négy
éven át csapatkapitány volt, sőt

1980-ban országos ezüstérmesek
lettek. Az idők során még Viorel
Florea, Kulcsár László és Virgil
Boţan is edzte a csapatot. 1969-ben
országos junior válogatott, 1970 és
1971 között ifjúsági válogatott,
majd 1971-től a felnőtt válogatott
tagja is volt, amellyel részt vett a
hollandiai világbajnokságon, ahol
Románia bronzérmes lett. Az aktív
sportpályafutást 1980-ban hagyta
abba, majd idővel edzőként kama-
toztatta tudását, több egykori tanít-
ványa a B és az A osztályban is
megállta a helyét – említette meg
Szöllősi, majd a fent említett
Lungu Juditról érdeklődve ezt vá-
laszolta:

– A Lungu Judit édesanyja édes-
testvér volt édesanyámmal, de
ugyanakkor a Judit édesapja, János
is édestestvér volt édesapámmal,
azaz a két fiútestvér két lánytestvért
vett el. Egyébként Judit is kézilab-
dázott a hatvanas években az egy-
kori Mureşul csapatában, és még
azt az időszakot is elkapta, amikor
nagy pályán, 11-11 ellen játszottak.
Sőt neki van egy testvére, Fülöp
Szöllősi Erzsébet, aki egykoron a
helyi Mureşul kézilabdacsapatának
és a román válogatottnak volt ka-
pusa ugyancsak a ’60-as években –
fejezte be a Szöllősi-családfa bemu-
tatását Szöllősi László, aki felesé-
gével a közelgő 50. házassági
évfordulójukra készül. Mi több, 70
évesen alkalomadtán még kispályá-
zik is a helyi magyar újságírók
MÚRE PRESSing-csapatában!

Több mint 90 éve hallat magáról a Szöllősi család 

Ma játszik a Kolozsvári CFR
Újabb mérkőzések lesznek a labdarúgó Bajnokok Ligája-selej-

tezőben, a 3. kör első mérkőzéseit játsszák ma, miután ezek egy
részét már tegnap megrendezték. Tegnap lapzárta után találkozott
a Ferencváros a Zágrábi Dinamóval, míg a román bajnok Kolozs-
vári CFR ma, szerdán 21 órai kezdettel (TV: DigiSport 1) a Celtic
Glasgow csapatát látja vendégül.Fotó: MTI/EPA/Bogdan Danescu
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Czimbalmos Ferenc Attila

Szöllősi László az ASA játékosaként

Szöllősi László 2016-ban



Az Európai Unió szerint a
Boris Johnson vezette kon-
zervatív brit kormány „első
számú forgatókönyve”, hogy
megállapodás nélkül szűnik
meg az Egyesült Királyság
EU-tagsága (Brexit) – jelen-
tették kedden egybehang-
zóan brit lapok uniós
forrásokra hivatkozva.

Reagálásában a brit kormány
visszautasította az állításokat, me-
lyek szerint nem akar tárgyalni az
EU-val, és arra törekszik, hogy az
egyeztetések kudarcba fulladjanak,
elérve így a megállapodás nélküli
Brexitet.

A The Guardian című baloldali
és a The Daily Telegraph című kon-
zervatív lap egy magas rangú euró-

pai uniós diplomatára hivatkozva
azt írta, az európai uniós Brexit-tár-
gyalók arról tájékoztatták az uniós
diplomatákat, hogy jelenleg nincs
alapja a „tartalmas tárgyalásoknak”,
és az egyeztetések visszajutottak a
három évvel ezelőtti állapotukba.

A BBC brit közszolgálati média
brüsszeli forrásokból úgy értesült,
hogy a tisztségviselők vasárnap
olyan egyeztetést követően tájékoz-
tatták a diplomatákat, amelyen az
EU-tárgyalók, Stephen Barclay brit
Brexit-miniszter és David Frost, a
brit kormányfő európai ügyekkel
foglalkozó képviselője vett részt.

„Egyértelmű volt, hogy a britek-
nek nincs más céljuk. Nem akarnak
tárgyalni, ahhoz szükség lenne
tervre” – idézték a diplomatát.

Frost megismételte Boris John-
son álláspontját az ír–északír tarta-
lékmegoldás elvetéséről, valamint
aggodalmainak adott hangot a brit
tagság megszűnésének anyagi vo-
natkozásaival és az Európai Bíróság
szerepéről szóló javaslatokkal kap-
csolatban is. A július 24. óta hiva-
talban lévő új brit kormányfő, Boris
Johnson hivatalának egyik szóvi-
vője kedden kijelentette: az Európai
Uniónak változtatnia kell hozzáál-
lásán. „A miniszterelnök találkozni
akar az EU vezetőivel, és új megál-
lapodást szorgalmaz, amely nem
tartalmazza az antidemokratikus
tartalékmegoldást” – fűzte hozzá,
arra utalva, hogy az előző brit kor-
mányfő, Theresa May által tavaly
novemberben elért megállapodás-

ból – amelyet a brit parlament alsó-
háza háromszor is elutasított – tö-
rölni kell az ír–északír határ fizikai
ellenőrzésének elkerülését lehetővé
tévő tartalékmegoldást (backstop).
Ez ugyanis a mostani brit kormány
álláspontja szerint veszélyezteti az
Egyesült Királyság szuverenitását,
mert bizonytalan időre vámunióba
kényszerítené az országot az EU-
val, és így részben továbbra is vo-
natkoznának rá a közösség
szabályai.

A miniszterelnöki hivatal hang-
súlyozta, hogy a „legnagyobb ener-
giával és a barátság
szellemiségében” akarnak tár-
gyalni, és remélik, hogy az Európai
Unió hajlandó lesz változtatni a ki-
lépési megállapodáson.

Az EU azonban többször is nyo-
matékosította, hogy nincs mód a
megállapodás újratárgyalására, és
nem hajlandó törölni az ír–északír
tartalékmegoldásról szóló záradé-
kot.

A brit európai uniós tagság októ-
ber 31-én szűnik meg, Boris John-
son brit miniszterelnök sokat
hangoztatott álláspontja szerint
akkor is, ha nem jön létre megálla-
podás a felek között.

A további tárgyalások lehetősé-
géről szólva szakértők nem zárták
ki, hogy az augusztus végi francia-
országi G7 csúcstalálkozón „jön el
az igazság pillanata”, azt követően
ugyanis már elkerülhetetlennek
tűnik a megállapodás nélküli Bre-
xit. (MTI) 
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Ma, augusztus 7-én kezdődik
az immár tizenötödik alka-
lommal megszervezett EMI-
tábor. A Gyergyószentmiklós
melletti 4-es kemping terüle-
tén augusztus 7-e és 11-e kö-
zött zajló történelmi-
összművészeti eseménysoro-
zat idén is igen gazdag prog-
rammal, számos tematikus
sátorral, esti koncertekkel,
gyerekprogramokkal, borház-
zal, hagyományőrző térrel
várja az érdeklődőket. 

A táborbeli előadásokon és 
kerekasztal-beszélgetéseken idén is
főszerepet kapnak a történelmi,
nemzetpolitikai, közéleti kérdések,
de hagyományőrzéssel, néprajzzal
kapcsolatos programpontok is szí-
nesítik a rendezvénysorozatot.
Amint azt a szervezők közölték, a
tábor visszatérő közismert előadói
mellett idén Kövér László, a Ma-
gyar Országgyűlés elnöke is tiszte-
letét teszi a Forest Camping
területén zajló rendezvényen.

Amint azt a táborszervezői köz-
leményben írják, az EMI-táborok
programjának sarokköve az Elő-
adótér, ahol tematikus sátrakban
megszervezett előadásokon, kerek-
asztal-beszélgetéseken és tényle-
ges vitákon vehetnek részt az
érdeklődők. Nem lesz ez másképp
a 15. EMI-táborban sem, így az
idén is olyan, történelemmel, kul-
túrával és nemzetpolitikai kérdések-
kel foglalkozó előadásokat
hallgathatnak meg a jelenlévők,
amelyek nem hiányozhatnak a
múltja iránt érdeklődő, a közös jö-
vőért felelősséget érző magyar
ember tudástárából. Akárcsak az
eddigi években, az EMI-tábor köz-
ismert előadói – Wittner Mária
1956-os szabadságharcos, Raffay
Ernő történész, Babucs Zoltán had-
történész és sokan mások – olyan
kulcsfontosságú történelmi esemé-
nyekre világítanak rá, amelyek
sorsdöntőnek bizonyultak a ma-
gyarság történelmében. A program-
ban helyet kapnak emellett a
magyar mondákkal, néphagyomá-
nyokkal és kultúrával kapcsolatos
előadások, valamint különböző ha-
gyományőrző tevékenységek is.

A tábor szellemiségéhez híven

előadások és beszélgetések, viták
keretében próbálják meg feldol-
gozni az elmúlt év legfontosabb
nemzetpolitikai történéseit, fejle-
ményeit. Szó esik majd Beke István
és Szőcs Zoltán ügyéről, az úzvöl-
gyi katonatemető esetéről, az auto-
nómiáért folytatott harc helyzetéről.
Kövér László augusztus 10-én,
szombaton 16 órától vesz részt a
Magyar nemzetstratégia Erdélyben
és a Kárpát-medencében című be-
szélgetésen.

A szervezők minden évben kie-
melt figyelmet fordítanak arra,
hogy a fiatalságot is bevonzzák az
előadásokra és beszélgetésekre, az
elhangzottakhoz kapcsolódó vetél-
kedők és kvízek ösztönzik majd
őket a részvételre. A napközbeni
programokat borkóstolók zárják,
az esti kikapcsolódást pedig konc-
ertek, táncházak és bulik biztosít-
ják.

Az idei EMI-tábor gazdag prog-
rammal várja az érdeklődőket, bu-
lizókat, fiatalokat, családosokat
egyaránt. A teljes kínálat a tábor
honlapján, Facebook-oldalán is
megtekinthető, az alábbiakban az
előadósátor, az EMI-sátor, a hagyo-
mányőrző tér és a koncerttér napi
kínálatát közöljük, mellettük több
helyszínen (a szöglet/bulisátorban,
a gyereksátorban és a borházban)
lesznek szinte egész napos prog-
ramsorozatok.

Augusztus 7., szerda. Előadó-
sátor: 13.00 – Megnyitó. Meghí-
vottak: Mezei János, a Magna
Carpatica Egyesület elnöke, Nagy
Zoltán, Gyergyószentmiklós pol-
gármestere, Sorbán Attila Örs, az

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) el-
nöke és az EMI-tábor főszerve-
zője, Bíró András Zsolt
antropológus, Magyar Természet-
tudományi Múzeum. 14.00 – Saj-
tótájékoztató. 15.00 –
Rováskrónikák. Meghívott: Man-
dics György író, művelődéstörté-
nész. EMI-sátor: 15.00 – Egy
erdélyi magyar fiatal jogairól és
kötelességeiről. Meghívott: Kosz-
tándi Alíz, a Jogaink Egyesület
tagja. Hagyományőrző tér: 9.00 –

A haditábor felépítése. 11.00 – Élő
haditábor – kézműves-tevékenysé-
gek, fafaragás, középkori érme-
gyártó műhely, íjászat. 14.30 –
Hogyan épül fel egy jurta? – Réz-
rontó Tölgyesi Béla előadása a jur-
tában. 16.00 – Hadi bemutató –
harci technikák, öltözetek, viada-
lok. Koncerttér: 20.00 – No Sugar.
22.00 – Road. 00.00 – Hellmeton.

Augusztus 8., csütörtök. Előadó-
sátor: 11.00 – Mit jelent a Polgári
kezdeményezés a nemzeti régiókért
az autonómiáért folytatott munká-
ban? Meghívott: Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
elnöke. 12.30 – 30 év elteltével ’89-
ről. Meghívottak: Gergely István
(Tiszti), a Csibész Alapítvány el-
nöke, dr. Dénes Zoltán egyetemi
tanár, plébános. 14.00 – Mi történt
és mi fog történni az úzvölgyi teme-
tőben? Meghívottak: Baliga Csaba,
Mezei János, Tőke Ervin, Sorbán
Attila Örs. 15.30 – A magyar nem-
zetpolitika kihívásai. Meghívott:
Boldog István magyar országgyű-
lési képviselő. EMI-sátor: 12.00 –
Orbán Balázs és a legendás Szejke
– könyvbemutató. Meghívott: Ba-

lázs Árpád, az Élő Székelyföld
munkacsoport tagja. 15.00 – Miket
is ügyködött nálunk Tănase? Meg-
hívottak: Nagy Zoltán, Gyergyó-
szentmiklós polgármestere, Árus
Zsolt, a Székely Figyelő elnöke. 

Hagyományőrző tér: 9.00 – A ha-
ditábor felépítése. 11.00 – Élő hadi-
tábor – kézműves tevékenységek,
fafaragás, középkori érmegyártó
műhely, íjászat. 14.30 – Hol éltek
honfoglaló eleink? – előadás a jur-
tában. 16.00 – Hadi bemutató –
harci technikák, öltözetek, viada-
lok. Koncerttér: 20.00 – Rómeó
Vérzik. 22.00 – Zorall. 00.00 – Age
of Blasters.

Augusztus 9., péntek. Előadósá-
tor: 11.00 – Máglyatűz – könyvbe-
mutató. Meghívott: dr. Demkó
Attila író, történész. 12.30 – A Ron-
gyos Gárda és harcai. Meghívott:
Domonkos László író, újságíró, te-
levíziós szerkesztő. 14.00 – Kárpát-
alja 1939-es felszabadítása.
Meghívott: Gulyás László törté-
nész. 15.30 – A magyar-horvát vi-
szony a szétválás előtt. Meghívott:
dr. Makkai Béla történész. 

EMI-sátor: 12.00 – Magyar-e a
székely? – vita. Meghívottak:
Vincze Kozócsa, Sorbán Attila Örs.
13.30 – Bemutatkozik a Magyar
Patrióták. Meghívott: Hetzmann
Róbert, a Magyar Patrióták Közös-
ségének elnöke. 15.00 – Anya-
nyelvhasználat az
igazságszolgáltatásban. Meghívott:
Petres Kata, a Jogaink Egyesület
tagja. Hagyományőrző tér: 9.00 – A
haditábor felépítése. 11.00 – Élő ha-
ditábor – kézműves-tevékenységek,
fafaragás, középkori érmegyártó
műhely, íjászat. 12.00 – A honfog-
laláskori viseletekről – Medgyesi
Pál, a Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatójának előadása a jurtában.

14.30 – Hogyan készültek a régi
díszek? – előadás a jurtában. 16.00
– Hadi bemutató – számszeríj-be-
mutató, harci technikák, öltözetek,
viadalok. Koncerttér: 20.00 –
Transylvanium. 22.00 – Omen.
00.00 – Szkítia.

Augusztus 10., szombat. Előadó-
sátor: 11.00 – Egy év elteltével a
Beke–Szőcs-ügyről. Meghívottak:
Kulcsár Terza József, Szőcs Cson-
gor. 13.00 – Felvidék hazatérése.
Meghívott: Babucs Zoltán hadtörté-
nész, a Magyar Hírlap szerkesztője.
14.00 – Magyarország és Erdély
1919-ben. Meghívott: Raffay Ernő
történész. 16.00 – Magyar nem-
zetstratégia Erdélyben és a Kárpát-
medencében. Meghívottak: Kövér
László, az Országgyűlés elnöke,
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet elnöke, Sorbán Attila
Örs, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)
elnöke. EMI-sátor: 13.30 – Család-
modell és gyermekvállalás a ma-
gyar népmesékben. Meghívott:
Hadnagy Jolán óvónő, művelődés-
szervező. Hagyományőrző tér: 9.00
– A haditábor felépítése. 11.00 –
Lovagi játékok – birkózás, vívás
harci öltözetben (jelentkezés a hely-
színen). 12.00 – Kik és hogyan
éltek a jurtában? – viselet- és fegy-
verbemutató a jurtában. 18.00 –
Hadi bemutató – számszeríj-bemu-
tató, harci technikák, öltözetek, vi-
adalok. Koncerttér: 20.00 –
Romantikus Erőszak. 22.00 – Lean-
der Kills. 00.00 – Santa Muerte.

Augusztus 11., vasárnap. Elő-
adósátor: 11.00 – ’56 üzenete a mai
fiataloknak. Meghívott: Wittner
Mária 1956-os szabadságharcos.
12.30 – Elindult Szűz Mária a Jor-
dán kútjára – A magyar néphagyo-
mány és a víz. Meghívott:
Harangozó Imre tanár, néprajzku-
tató. 16.00 – Erdélyi Nemzeti 
Kerekasztal. EMI-sátor: 12.00 –
Minden magyar felelős minden ma-
gyarért – könyvbemutató. Meghí-
vott: Borbély Zsolt Attila.
Hagyományőrző tér: 9.00 – A hadi-
tábor felépítése. 11.00 – Élő haditá-
bor – kézműves tevékenységek,
fafaragás, középkori érmegyártó
műhely, íjászat. 14.00 – Pászka
Lehel lovas íjász bemutatója. 18.00
– Hadi bemutató – számszeríj-be-
mutató, harci technikák, öltözetek,
viadalok. Koncerttér: 20.00 –
Örökség. 22.00 – Hungarica. 00.00
– táborzáró. (Knb.)

Változatos témák a tematikus sátrakban
Ma kezdődik a 15. EMI-tábor!

Brit lapok: az EU szerint a brit kormány megállapodás nélküli kilépésre készül



ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3625-I)

ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben (Fortuna). Tel. 0732-530-
502. (1/3673-I)

ELADÓ garázs a C.R. Vivu utcában,
a Kornisa alatt. Tel. 0747-591-830.
(-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511,
0757-900-161. (10/3787-I)

ELADÓ I. osztályú, II. emeleti, 2 szo-
bás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Ára: 56.000 euró, alkud-
ható. Tel. 0771-496-510. (6/3809-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

MEGBÍZHATÓ CÉG vállal gipszkar-
tonozást, festést, kőművesmunkála-
tokat, lakásfelújítást. Tel.
0749-663-332. (10/3763-I)

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogosmunka, régi
tető felújítása, új tető Lindab-lemezzel,
cserépforgatás, kerítés, bármilyen
munka. Tel. 0740-651-354. (3563)

VÁLLALUNK bármilyen bádogos-
munkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (8/3655)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk és emlé-

keztetjük a barátokat, rokonokat

életünk legszomorúbb napjára,

1979. augusztus 7-ére, a néhai

KALI JÁNOS, a Metalotehnica

volt alkalmazottja halálának 40.

évfordulóján. Rövid életed szép

emléke szívünkben mindig élni

fog. Feleséged és fiad, Zoltán.

(1/3795-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, vő, após, jó barát és rokon, 

MÉLIK ATTILA BÉLA 

hosszas szenvedés után csende-

sen megpihent. Temetése 2019.

augusztus 8-án 14 órakor lesz a

marosvásárhelyi katolikus te-

mető felső kápolnájától. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! 

A gyászoló család. (7/3810-I)

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy

JÁNOSI 
(szül. KOVÁCS) IRÉN

szerető anya, nagymama, déd-
mama, az Eforia kenyérüzlet volt
dolgozója 93 évesen csendesen
megpihent. Utolsó útjára a nagy-
kórház mögötti új temetőbe kí-
sérjük augusztus 7-én, szerdán
15 órától, református szertartás
szerint. 
Búcsúzik tőle lánya, unokái, déd-
unokái, rokonai és ismerősei.
(1/3603-I) 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér és barát, a korondi
születésű 

SIMÓ ILONA 
türelemmel viselt, hosszú szen-
vedés után, életének 69. évében
elhunyt. Drága halottunk teme-
tése augusztus 9-én de. 11 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (a nagykórház mö-
gött). Emlékét örökre szívünkben
őrizzük. 
Fia, Attila és családja. (1/3816-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást bajtársunk, vitéz BECZE
TIBOR vrnt. hadnagyunk hir-
telen eltávozásáról az élők so-
raiból. Halálával rendünk
szegényebb lett egy megbíz-
ható, munkás, komoly bajtárs-
sal. Temetése 2019.
augusztus 3-án volt Magyar-
országon. Őszinte részvétünk
és együttérzésünk a gyászoló
családnak. Emléke legyen ál-
dott!
A Történelmi Vitézi Rend Ma-
rosszéki Állománya (1/3777-I)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy 

a hűséges férj, jóságos édesapa, szerető nagyapa, após,
apatárs, rokon,

id. SZÖVÉRFFI ISTVÁN
nyugalmazott lelkipásztor

a Gyulafehérvári Református Egyházmegye volt számvevője
88. évében, 2019. augusztus 6-án hazatért Teremtőjéhez.

39 évi szolgálata alatt a szemlaki, siménfalvi 
és marosnagylaki egyházközségekben

szolgálta élete Urát.
Temetése 2019. augusztus 8-án du. 3 órától lesz 

a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (2/3817-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT, FESTŐT.
Tel. 0762-986-532. (21471-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM RECEPCIÓS HÖLGY MUNKATÁRSAT keres. Elvárások: empátia,
rugalmasság. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63919-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM PINCÉRNŐT keres. Elvárások: empátia, rugalmasság. Részletekért
hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63934-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

SZLOVÁKIAI PÉKSÉGBE MUNKATÁRSAKAT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség! A szállás ingyenes.
Érdeklődni a 0753-102-290-es telefonszámon. (21482)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

„Most az átkelőhely közeleg,
A vám is könnyebb lesz Veled,
Ott vársz, hol véget ér utam,
Szépségét köszönöm, Uram.”

„…Én mindig veled vagyok.
Te fogod jobb kezemet, 
tanácsoddal igazgatsz engem,
és azután befogadsz a dicsőségbe.”

(73. Zsolt. 23-24)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;  Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából
és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-
381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba, Havadtőre. Bővebb információ

a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)
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2019 EGYIPTOM / HURGHADA
Repülővel Marosvásárhelyről, 

minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Hurghadában
2019. június 5. – szeptember 18., minden szerdán

521 euró/fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 4*-os szálloda, 
all inclusive ellátással

Az Ingatlan- és Piackezelő
Kft. 

tudatja a marosvásárhelyi közpiacokat látogató polgárokkal, hogy
2019. AUGUSZTUS 10-TőL KEZDVE miNdeN 
szombAtoN 7 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT a Călăraşi utca 107. szám
alatti ÓCSKAPIAC területén ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS-
PIAC FOG MűKÖDNI, kizárólag Maros megyei mezőgazdasági
termelők részére, akik itt árulhatják idénytermékeiket.

Bővebb felvilágosítás a társaság Cuza Vodă utca 89. szám alatti
székhelyén vagy a 0265-250-225-ös telefonszámon.

A vezetőség

Közlemény
A helyi tanács 2019. évi 93-as, a parkolás felügyeletére vonat-

kozó határozata értel- mében augusztus 12-étől a Piackezelő Kft.
veszi át a parkolással kapcsolatos teendőket Marosvásárhelyen.

Bérleteket a Cuza Vodă utca 89. szám alatti napipiacon hétfőtől
csütörtökig 8–15 óra, pénteken 8-13.30 óra között lehet váltani.

Parkolójegyeket a városi piacok irodáiban, illetve a következő
helyeken lehet vásárolni:

– Locativ Rt., Bartók Béla utca 2A
– Administraţie şi Turism Kft., Grigorescu utca 19. szám
– Siletina-jegyirodák
– a Győzelem tér 19. szám alatti újságosstand (a Telekom mellett)
– vegyesbolt, a Bábolna utca 21. szám alatt
– Orizont bár, Vár sétány 12/A
– elektromossági szaküzlet, Köztársaság tér 14. szám 
– másolóiroda, Bolyai utca 29. szám (a Bradului utcai sarkon)
Augusztus 12-től minden, parkolással kapcsolatos tudnivaló az

igazgatóság weboldalán található meg. 
A parkolóőrök naponta fogják ellenőrizni a szabályok 

betartását. 
A vezetőség 


