
Gazdanap Hármasfaluban 

„Szülőföldön okosan” 

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete – Maros szervezete a
nyolcadik alkalommal rendezi meg szeptember 7-én, szom-
baton Hármasfaluban a gazdanapokat. 

A korábbi helyszíntől eltérően a rendezvénynek nem a mikházi Széllyes
Sándor Csűrszínház ad otthont. Újdonság az is, hogy az idén először osztják
ki a Pro Agricultura Transilvaniae díjat azoknak, akik az erdélyi mezőgaz-
daságban kiemelkedő tevékenységet folytattak. Lesz szakmai tanácskozás,
kulturális műsor, kézműves- és mezőgépészeti kiállítás és vásár is. 

Jól kezdődik
Hivatalosan még meg sem kezdődött az elnökválasztási kam-

pány, de az egyik jelöltnek máris sikerült olyat mondania, amivel
rögtön kispályás kezdővé silányította a nevetséges nyilatkozatok
műfajában már komoly érdemeket szerzett, amúgy az elnöki székre
is szintén pályázó kormányfőt.

Az illető hölgy pártállására nézve humanista, az ellenzéki rossz
nyelvek szerint Félix sakkmester gyalogbábja, a hirdetéseivel elég
gyakran találkozni a cukorhegyi srác arcoskönyvében. Hétfőn este
behívták egy tévéstúdióba, hadd ismerjék meg a választók onnan
is, és egy, az ország keleti partnerségeit firtató kérdésre válaszolva
jelentette ki, hogy Románia és Oroszország partnerek a NATO-ban,
és hogy hát ezután is folytatni kell a közös hadgyakorlatokat e ki-
tűnő partnerség keretében.

Még ha egy kabaréban hangzott volna el – divatos az ilyesmi
manapság, végül is az ukránoknál is egy humorista ül újabban az
elnöki székben –, de  ez a kijelentés viccnek is gyenge lett volna,
amikor az orosz és a nyugati erők alig ezer kilométerre innen épp
a csatamező két ellentétes oldaláról gyakorolják a harcot, immár
néhány éve. Merthogy az oroszok és a nyugati szövetségesek a má-
sodik világháború lezárása óta, azaz háromnegyed évszázada ápol-
nak hol nagyon, hol kevésbé ellenséges viszonyt egymással. Ez
egyáltalán nem vicces.

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Sárkányölő hősök
Szovátán
Kilencedik alkalommal szervezte meg
múlt héten a szokásos nyári táborát a
kisiskolások számára a Szovátai Népi
Játszóház – értesítette lapunkat Gál
Kriszta, az önkormányzat munkatársa,
akit megragadott a tábori hangulat és
a lelkes gyerekek nyüzsgése.
____________2.
Áprilistól eper,
szeptembertől 
paradicsom
Tizenegy ár területen fóliasátrat állítot-
tam fel, először hármat, röviddel az-
után pedig a negyediket. Eleinte csak
epret ültettem, majd amikor elindult a
paradicsomtermesztési támogatási
program, ez irányban bővítettem a kí-
nálatot. Eperből a fóliákban egy–más-
fél tonna, paradicsomból 5–6 tonna
szokott lenni.
____________6.
Ágica, a mosolygó
„harcos”
Mezőbánd egyik félreeső tanyáján jár-
tunk. Nem véletlenül vetődtünk arra,
hanem egy megrázó, mégis derűlátó
történet híre vitt oda. Nagy Ágicát láto-
gattuk meg, aki a ház tövében, egy
nagy fa árnyékában, hintapadon ülve,
szülei és nővére társaságában várt
ránk. 
____________7.

Tavaly még Mikházán volt a gazdanap Fotó: Gligor Róbert László (archív)



Kilencedik alkalommal szervezte meg múlt héten
a szokásos nyári táborát kisiskolások számára a
Szovátai Népi Játszóház – értesítette lapunkat Gál
Kriszta, az önkormányzat munkatársa, akit megra-
gadott a tábori hangulat és a lelkes gyerekek
nyüzsgése.

A Szovátai Népi Játszóház a népi kultúra terjesztését
tűzte ki célul a gyerekek körében, idei táboruk is ennek
jegyében zajlott. Azonkívül, hogy a programjuk révén egy
hétig jó értelemben vett „gyerekmegőrzőként” is segítettek
a szülőknek, igazából tartalmas és élménygazdag napokat
szerettek volna biztosítani a vakációzó gyerekeknek –
mondta el lapunknak Kiss Enikő tanítónő, a játszóház ve-
zetője. A 2010 óta szervezett tábor tulajdonképpen része a
szervezet éves programjának, mintegy koronája is annak,
és mára annyira népszerűvé vált, hogy a felső határokat is
elérte a jelentkezők száma, ezért már azon gondolkodnak,
hogy a jövőben akár két tábort is szervezzenek, mert idén
is 80 gyereket fogadtak, viszont jó néhány jelentkezőt el
kellett utasítaniuk az infrastrukturális keretek miatt.

A szervezők természetes környezetben, a Teleki-kertben
ütötték fel az idei hadiszállást, és érdekes mesekeretbe fog-
lalták a helyi kisiskolásoknak szervezett programokat. A
gyerekeket Absolon király hívta meg mulatságba születés-
napja alkalmából, de csakhamar kiderült, hogy a Medve-tó
körüli erdőkben egy hétfejű sárkány vert tanyát, fenyegetve

a vidék lakosságát. Ezért az „alattvalók” számos kézmű-
ves-tevékenység során „felfegyverkeztek”, felkészültek a
fenevaddal való találkozásra és leszámolásra: szükség ese-
tére gyékénylovakat készítettek, a fiúk buzogányokat ne-
mezeltek, a lányok tarisznyákat, amelyekbe a szükséges
holmi került, de készültek ékszerek, igazmondó varázstük-
rök és agyagtálak is a varázsitalok számára, hogy a földi
halandók szebbé, erősebbé váljanak. Míg a csapat fele
ezekkel fáradozott, addig a többiek Moldován Emese ve-
zetésével és az Üver zenekar muzsikájára néptáncot tanul-
tak, majd foglalatosságot cseréltek. Így ment ez napokon
át, míg csütörtök este a táborhelyre „erősítésként” felvonuló
szülők szeme láttára a kis hősök véget vetettek a rettegés-
nek és a sárkány erdei uralmának, így boldogan ülhettek la-
komát a király udvarában.

A tábort azért is szervezik, mert iskolai keretek között
kevesebb lehetőség van ennyi kézműves-foglalkozásra,
táncra, a kreativitás, szépérzék, kézügyesség fejlesztésére,
ezt sem az idő, sem az anyagi keretek nem teszik lehetővé
tanórákon. Az idei tábort Szováta önkormányzata és a
Maros Megyei Tanács támogatta pályázat útján, és része a
Hagyományok Háza erdélyi hálózata részét képező, a Szo-
vátai Népi Játszóház által szervezett programoknak, amely-
nek megvalósításához a pedagógusok önkéntes munkája és
a szülők hozzájárulása is nagy segítséget jelentett a szerve-
zetnek. (gligor)

Őszi felvételi a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemen

Szeptember 9-től iratkozhatnak be a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemre felvételizők, a következő szakokra:
alapképzés – koreográfia szak, osztályvezető: András Ló-
ránt (két államilag finanszírozott + hat költségtérítéses
hely); teatrológia szak, osztályvezető: Boros Kinga (három
költségtérítéses hely); zene szak, osztályvezető: Buta
Árpád (négy államilag finanszírozott + négy költségtéríté-
ses hely). Magiszteri képzés: színművészet, osztályve-
zető: Papp Éva, Harsányi Zsolt (hét költségtérítéses hely);
bábművészet, osztályvezető: Kozsik Novák Ildikó (hat költ-
ségtérítéses hely); alkalmazott bábművészet, osztályve-
zető: Máthé Rozália (hat költségtérítéses hely);
művészetek és új média, osztályvezető: Szász Attila (négy
költségtérítéses hely); drámaírás, osztályvezető: Albert
Mária (hat költségtérítéses hely); teatrológia, művelődész-
szervezés, osztályvezető: Kuti Csongor (három államilag
finanszírozott + nyolc költségtérítéses hely); korszerű
zenei koncepciók, osztályvezető: Molnár Tünde (egy álla-
milag finanszírozott + nyolc költségtérítéses hely). A felvé-
teli vizsgák szeptember 16-án kezdődnek. Bővebb
információ a www.szini.ro honlapon, illetve az egyetem hir-
detőfelületein, székhelyén: Marosvásárhely, Köteles Sá-
muel utca 6. sz. 

Ma kezdődik az évad 
a Nemzeti Színházban

Az elmúlt évad sikerprodukcióival nyitja a 2019/2020-as
színházi idényt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. Agatha Christie: A láthatatlan hóhér 
„…és már senki sem!” című remekművét Gáspárik Attila
rendezésében szeptember 4-én, ma este 7 órától láthatja
a színház közönsége a nagyteremben. Az előadást szep-
tember 6-án, pénteken 18 órától a Szászrégeni Magyar
Napok keretében a helyi művelődési házban mutatja be a
társulat. 8-án, vasárnap és 9-én, hétfőn 19 órától a Nem-
zeti Színház nagytermi stúdióterében Pozsgai Zsolt Lise-
lotte és a május című darabja látható. Jegyeket a színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában keddtől péntekig
12–17.30 óra között (tel.: 0372-951-251), a színházban
működő jegypénztárnál keddtől péntekig 9-15 óra között
és előadás előtt egy órával (tel.: 0365-806-865), illetve a
www.biletmaster.ro oldalon lehet vásárolni. 

Kassay Zoltán-emlékkiállítás 
A Studium–Prospero Kulturális Központ kiállítóterének falai
nem sokáig maradnak üresen Kuti Botond szovátai fiatal
festőművész kiállítása után. Kassay Zoltán néhai maros-
vásárhelyi festőművész emlékkiállításának megnyitójára
szeptember 10-én 18 órai kezdettel kerül sor.

Erdélyi Lajos életmű-kiállítása
Kettős kisebbségben címmel nyílt meg a 90. életévét be-
töltő Erdélyi Lajos fotóművész életmű-kiállítása Marosvá-
sárhelyen, a Marx József Fotóklub várbeli kiállítótermében,
a Szűcsök bástyájában.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma ROZÁLIA, 
holnap VIKTOR, LŐRINC
napja. 
VIKTOR: latin eredetű, jelen-
tése: győztes, győző.
LŐRINC:  latin eredetű, je-
lentése: Laurentum vidékéről
való férfi.

4., szerda
A Nap kel 

6 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 57 perckor. 
Az év 247. napja, 
hátravan 118 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 270C
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

1700 balesetveszélyt jelentő járművet állítottak meg 
Több mint 1700 olyan, a forgalomban részt vevő gép-

járművet vizsgáltak meg 2019 első felében a Gépjármű-
lajstromozási Hivatal (RAR) munkatársai, amelyek állapota
azonnali balesetveszélyt jelentett. A hivatal alkalmazottai az
év első felében 33.508 járművet állítottak meg országszerte
vizsgálat céljából, amelyek következtében megállapították,
hogy ezek 45,47%-a nem felel meg az előírásoknak. A leg-
több gond az elektronikával, a fényszórókkal, lámpákkal,
irányjelzőkkel, a szennyezéssel, a felnikkel, gumikkal, fel-
függesztéssel, láthatósággal, fék- és irányváltoztatási rend-
szerrel volt. A Maros megyei számok a következők: 1115
járműnek 38,29%-a nem felelt meg az előírásoknak, ezekből
12 azonnali balesetveszélyt jelentett. 2,15%-nak a műszaki
vizsga körül akadt gondja (hamis, lejárt vagy sikertelen mű-
szaki). A hivatal és a közúti rendőrség közös vizsgálatainak
eredményeként 100 büntetést szabtak ki és 100 forgalmi en-
gedélyt vontak be. Utóbbi esetben csak új, a hivatalnál vég-
zett műszaki vizsga után kaphatják vissza a forgalmit a
tulajdonosok. A vizsgálatok eredménye nem tükrözi az or-
szág autóparkját, csak azokat a járműveket állították meg,
amelyek esetében műszaki hibát gyanítottak. 

Orvvadászat és saját készítésű muníció
Augusztus 31-én a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség

munkatársai a marosvásárhelyi bíróság mellett működő
ügyészség koordinálásával három helyiségben tartottak
házkutatást Marosvásárhely és Szentpál területén. A ház-
kutatások egy olyan, 64 éves férfi lakásaiban zajlottak,
akiről gyanítják, hogy engedély nélkül szerzett be, illetve
házilag készített muníciót, amelyet vadászati jellegű orv-
lövészet bűncselekményének elkövetéséhez használt. A
házkutatások során elkoboztak többdoboznyi 5,6 mm ka-
liberű töltényt és lövedéket, amelyet tilos a vadászoknak
használniuk, valamint több olyan golyót, port, csövet és
eszközt, amelyek halált okozó fegyver lövedékének elő-
állítására alkalmasak. Ugyanakkor elkobzás végett elvittek
két, legálisan tartott 12 és 5,6 mm-es, halált okozó fegy-
vert és a hozzájuk tartozó muníciót a nyomozás és a hozzá
tartozó vizsgálatok további segítése végett. Az illetőt
aznap 24 órás előzetes letartóztatásba helyezték, az
ügyben bűnügyi dossziét állítottak össze a fegyvertartási
törvények megsértése és orvvadászat bűncselekményének
gyanúja okán, a nyomozás az ügyészség koordinálásával
folyik.

Szeptember 5–8. között tartják a Szászrégeni Magyar
Napokat, amelyen 22 rendezvényre várják az érdeklődő-
ket. Az esemény holnap, 5-én 17 órakor kezdődik az
Eugen Nicoară művelődési ház kiállítótermében Csupán
Eduárd festészeti kiállításával. 18 órától bemutatják a
Közélet és kaszinó – Dr. Fekete Andor ügyvéd feljegy-
zései című könyvet. 20 órától a Park vendéglőben tánc-
ház lesz. Pénteken 11 órától történelmi diákvetélkedő
zajlik a radnótfáji református kistemplomban. 18 órától
a művelődési házban a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulatának előadása tekinthető
meg. 20.30-tól stand up comedy, majd nótaestre várják

az érdeklődőket a radnótfáji Krizantém étteremben.
Szombaton 10 órától diákelőadás a művelődési ház nagy-
termében, 16 órától Pozsár Róbert orgonaművész kon-
certezik az evangélikus templomban. 19 órától gálaest a
művelődési ház nagytermében, amit zongorahangver-
seny követ. 21 órától buli a Krizantém vendéglőben. Va-
sárnap a Lendület (Avântul) sportpályán és környékén
sportvetélkedők és gyerekprogramok, kézműves-kiállítás
lesz, a színpadon helyi együttesek és előadók lépnek fel.
18.30-tól a 4S Street gyergyószentmiklósi együttes kon-
certezik, díszmeghívott a magyarországi Karthago, a
koncert 20.30-kor kezdődik. 

Rendőrségi hírek

Holnaptól Szászrégeni Magyar Napok 

Sárkányölő hősök Szovátán

Idén nagyon sokan vonultak be a királyi udvarba Fotó: Szovátai Népi Játszóház



Hármas fokozatúra csökkent a karibi térségen vé-
gighaladó Dorian hurrikán ereje helyi idő szerint
keddre virradóra, de a vihar szinte nem mozdul a
Bahamákról.

A CNN hírtelevízió közlése szerint a hurrikánt jelenleg
óránkénti 200 kilométeres széllökések kísérik, míg egy nappal
ezelőtt, amikor a legmagasabb, 5-ös fokozatú volt a vihar,
óránként 285-300 kilométeres sebességű volt a szél.

A miami székhelyű Országos Hurrikánközpont legfrissebb
tájékoztatása szerint a hurrikán pillanatnyilag „mozdulatlanul
áll” az eddig a legsúlyosabb károkat elszenvedő Grand Ba-
hama szigetétől északra. A vihar középpontja nagyjából 50 ki-
lométerre lehet a Grand Bahama központi városától,
Freeporttól.

Szakértők szerint azonban a Floridában élők még mindig

nem lélegezhetnek fel, mert egy hármas erősségi fokozatba
sorolt vihar is hatalmas pusztítást tud végezni. A Dorian helyi
idő szerint kedd este már „veszélyes közelségbe” kerülhet
Florida keleti partjaihoz. Florida, Georgia, illetve Észak- és
Dél-Karolina államokban több millió ember költözött ki ide-
iglenesen otthonából a közelgő vihar miatt.

Hétfő estig öt halálos áldozatról érkezett jelentés a Bahama-
szigetekről. Több ember megsérült, őket helikopterekkel men-
tették ki. A mentési munkálatokat hétfőn a zord idő miatt le
kellett állítani, de kedden reggel tovább folytatták munkájukat
a mentőcsapatok.

A Dorian okozta pusztítás mértékét egyelőre felmérni sem
tudják. Az erős szél vasárnap óta villanypóznákat döntött ki,
lakóházak tetőszerkezetét rongálta meg, és a településeket
több helyen elöntötte a víz. (MTI)
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Állítólag enyhül a meleg
Szerdán országszerte csökken a hőmérséklet, de a
hétvégére visszatér a meleg, jövő héttől pedig az
évszaknak megfelelő értékekre számíthatunk – derül
ki az Országos Meteorológiai Szolgálat következő
két hétre vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben szer-
dán 26 fok körüli értékekig esnek vissza a nappali
maximumok. A hétvégére ismét 28-29 fokig emelke-
dik a nappali csúcshőmérséklet, majd 10-étől az
évnek ebben a szakában megszokott 21-22 fokos
maximumokkal kell számolni. Éjszaka az első héten
12-14 fokig, a második héten 8-10 fokig hűl le a le-
vegő. Gyenge esőzésekre ma, szerdán, majd 7-e és
12-e között lehet számítani. (Agerpres)

Október 12-én kezdődik 
a választási kampány a médiában

A rádió- és televíziócsatornákon október 12-én kez-
dődik a választási kampány – döntött kedden az Or-
szágos Audiovizuális Tanács (CNA). A döntés
értelmében a novemberi államelnök-választásokat
megelőző kampány október 12-én 0:00 órakor kez-
dődik és november 9-én 7:00 órakor ér véget mind
a közmédiában, mind a kereskedelmi televízió-, il-
letve rádiócsatornáknál. A szavazás megkezdése
előtt 48 órával már tilos a közvélemény-kutatások,
televíziós szavazások vagy utcai felmérések ered-
ményeinek bemutatása. A CNA döntése a Hivatalos
Közlönyben történő megjelenése pillanatától lép ér-
vénybe. (Agerpres)

Csökkent az elektromos autók
eladása

Az elektromos autók történetében először regisztrál-
tak eladáscsökkenést a világon havi szinten. Július-
ban 14 százalékkal, 128 ezerre csökkent az eladott
elektromos autók száma a Sanford C. Bernstein be-
fektetési tanácsadó cég kedden közölt adatai sze-
rint, amit a Bloomberg idézett. A csökkenést
elsősorban az okozta, hogy visszaesett az eladás
Kínában, ahol mérsékelték az ilyen típusú autók vá-
sárlásának állami támogatását. Eközben Észak-
Amerikában is visszaesett az elektromos autók
eladása, amit nem tudott ellensúlyozni az eladások
növekedése Európában. Júliusban a legtöbb elektro-
mos autót az amerikai Tesla adta el, mintegy 20 ezret,
amelyet a kínai BYD követett csaknem 16 ezres, a
német BMW közel 9 ezres és egy másik kínai cég, a
BAIC 8 ezres értékesítéssel. Az idei első hét hónap-
ban globálisan 35 százalékkal nőtt az elektromos
autók eladása éves összevetésben. A Sanford C.
Bernstein szakértői azzal számolnak, hogy tavalyhoz
képest 23-48 százalékkal több, 2,4-2,9 millió elekt-
romos autót adnak el világszerte. (MTI)

Johnson: 
nem lesz újabb halasztás

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint elképzel-
hetetlen a brit EU-tagság október 31-én esedékes
megszűnésének (Brexit) további halasztása. A kor-
mányzó brit Konzervatív Párt kedden elvesztette ed-
digi egyfős parlamenti többségét, miután egy
képviselő távozott a frakcióból. Johnson, aki kedd
délután, a nyári szünet utáni első ülésnapon tájékoz-
tatta a londoni alsóház képviselőit a hét vezető ipari
hatalom (G7) legutóbbi csúcsértekezletéről, kijelen-
tette: a találkozón is egyértelművé tette, hogy a brit
kormány megállapodással szeretne távozni az Eu-
rópai Unióból. Hozzátette ugyanakkor: a G7-csúcs
résztvevőivel közölte azt is, hogy a London által
szorgalmazott új Brexit-megállapodásban nem sze-
repelhet az a tartalékmegoldás – backstop –, amely
az ír–északír határon hosszú évek óta nem létező fi-
zikai ellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülését cé-
lozza. Johnson felszólalásával egy időben
jelentették be, hogy Philip Lee egykori igazságügyi
államtitkár kilépett a konzervatív frakcióból, és átült
a Brexitet ellenző Liberális Demokratákhoz. A Kon-
zervatív Párt így többség nélkül maradt az alsóház-
ban. (MTI)

Csakhogy ez nem kabaré volt, hanem politikai műsor,
és a nyilatkozaton túl annak a tévének a szakmai szín-
vonaláról is sokat mond, hogy egy ilyen elszólásra a
moderátor egyszerűen nem reagált. Be sem esett az asz-
tal alá a nevetéstől, ami nem lett volna szép, ám annál
inkább érthető, de nem is próbálta meg felhívni a jelölt
figyelmét arra, hogy amit mond, az nincs köszönő vi-
szonyban a valósággal. És ami még rosszabb, annak a
tisztségnek a követelményeivel sem, amelyre a jelölt pá-
lyázik. Van számtalan mesterség, amelyekben tiszteletre
méltó, eredményes karriert lehet befutni történelmi és
külpolitikai ismeretek nélkül, ámde szép hazánk alkot-
mánya szerint az ország elnökének hatáskörében a kül-
politika fontos terület. Az elnök képviseli az országot
történetesen a NATO csúcstalálkozóin is, és ha egy ilyen
alkalommal kezdené ott keresgélni az orosz barátokat,
hát lenne abból nem kis bonyodalom. Szerencsére hős-
nőnk esetében ennek kicsi a veszélye, mert akkora esé-
lye van az elnöki székre, mint elnyerni a lottón a
főnyereményt szelvényvásárlás nélkül. Így legalább a
szövetség többi államfői és tábornoki kara megússza a
nevetőgörcs általi elhalálozás kockázatát egy vele való
találkozás viszonylatában. De ha vannak még hason-
lóan vicces egyedek az elnökjelölti felhozatalban, az a
választók hasonló végzetére nézve is komoly kockázati
tényező.

Jól kezdődik
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Hármas erősségűre csökkent a Dorian, 
de nem mozdul a Bahamákról

Hivatalosan elkezdődött az őszi parlamenti ülés-
szak, az RMDSZ az elmúlt héten összegezte, vala-
mint a két ház frakcióinak tegnapi ülésein
véglegesítette azokat a prioritásokat, amelyeket az
új parlamenti ciklusban kíván megvalósítani. Ezek
között számos olyan törvénytervezet szerepel, ame-
lyeket már a korábbi ülésszakokban iktattak, de
csak most érnek révbe, viszont újak kidolgozására
is sor kerül.
Törvényt a kommunizmus ideje alatt elkobzott javak vissza-

szolgáltatására!
A RMDSZ parlamenti csoportja az új parlamenti ülésszak-

ban egy olyan törvénytervezetet dolgoz ki, amely megoldást
nyújt annak a több száz, a kommunizmus idején történelmi
egyházainktól elkobzott ingatlannak a problémájára, amelye-
ket ez ideig nem szolgáltatott vissza az állam. A frakciók úgy
értékelték, hogy 30 évvel a kommunizmus bukását követően
megengedhetetlen, hogy a restitúciós bizottság nem hozott ér-
demi döntéseket ezekben az ügyekben, ezért törvény által kö-
telezné az államot arra, hogy a jogos tulajdonosok mielőbb a
javak birtokába kerüljenek.
Nem sérülhetnek az anyanyelvhasználati jogok

A július 3-án kormányrendelettel elfogadott közigazgatási
törvénykönyv módosítását kéri az RMDSZ. A szövetség tör-
vényhozói kiegészítik az anyanyelvhasználati jogok terén
megcsonkított jogszabályjavaslatot, minden olyan, az erdélyi
magyar közösség számára fontos szabályozást, amelyet a kor-
mány sürgősségi rendeletében töröltek, visszaírnak a terve-
zetbe. Az RMDSZ álláspontja világos: hatékonyabb
közszolgáltatásokra és jobban működő közintézményekre van
szükség. „A megszerzett nyelvhasználati jogainkat nem adjuk
fel, azért harcolunk, hogy a települések, utcák nevét magyarul
is kiírják” – szögezték le az együttes frakcióülésen.
Családokat támogató kedvezmények bevezetése

A szülőföldön való boldogulás alapfeltétele, hogy az állam
támogassa a családokat, ezért olyan országos szintű családse-
gítő programokra van szükség, amelyek megerősítik a csalá-
doknak szánt adókedvezmény-rendszert, valamint az aktív
nagy családokat támogató pluszkedvezményeket vezet be.
Ezért az RMDSZ kidolgozza és iktatja azt az átfogó törvény-

csomagot, amely az erdélyi magyar családok támogatását
szolgálja azáltal, hogy adókedvezményt biztosít számos terü-
leten, továbbá könnyített eljárással vásárolhatnak lakást és
autót.
Hatékony beavatkozás, gyorsabb ügyintézés 
a vadkárok esetében

A szövetség célja, hogy a vadkárokért a hatóságok felelje-
nek, ne a gazdák. A képviselőház asztalán lesz az őszi ülés-
szakban a vadkárok rendezését szabályozó törvényjavaslat.
Hatékonyabb beavatkozást, gyorsabb ügyintézést és hatósági
felelősségvállalást szorgalmaznak a vadkárok esetében, ennek
érdekében módosító javaslatokat iktatnak.
Az ásvány- és a termálvíz kitermelése szolgálja 
a helyi közösségek fejlődését!

Jelentős változások várhatók az ásványvíz- és a termálvíz
kitermelését szabályzó törvények terén: az RMDSZ szorgal-
mazza, hogy borvíziparból származó nyereség egy része va-
lamilyen formában a helyi közösségekhez kerüljön vissza, a
kitermelés és a palackozás pedig fenntartható legyen hosszú
távon. Ennek értelmében a szövetség a törvénytervezet par-
lamenti vitája során módosító javaslatcsomagot iktat, amely
az ásványvíz-kitermelés mellett a termálvizek hozzáférhető-
ségét is lehetővé tenné a helyi közösségek számára, és így
egészségügyi vagy turisztikai célú beruházásokat eszközöl-
hetnek.
Megelőzés, az egészségért

Az új parlamenti ülésszakban olyan törvények elfogadását
szorgalmazza az RMDSZ, amelyek hangsúlyt fektetnek az or-
szágos egészségprevenciós programok lebonyolítására, vala-
mint hozzáférhetőbb orvosi ellátást biztosítanak mindenki
számára.
Arányos képviseletet a közösségnek

Az RMDSZ frakciói azon dolgoznak az elkövetkező ülés-
szakban, hogy töröljék azt a sürgősségi kormányrendeletet,
amely a megyei tanácselnökök megválasztását a magyar kö-
zösség képviseletének kárára szabályozza. Jelenleg öt erdélyi
megyét vezet magyar tanácselnök. A kormányrendelet értel-
mében csak a két székelyföldi megye vezetését tarthatná meg
a magyar közösség, Kolozs, Bihar és Maros megyében meg-
gyengülhet a magyar képviselet. (közlemény)

Listázta az őszi ülésszak prioritásait az RMDSZ

Az RMDSZ nem támogatja Teodor Meleşcanu megvá-
lasztását a szenátus elnöki posztjára – közölte kedden
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.

A Mediafax hírügynökség jelentése szerint Cseke emlékez-
tetett arra, hogy az RMDSZ már eldöntötte, nem támogatja a
jelenlegi kormányt, és megszavazza a kabinet megbuktatását
célzó bizalmatlansági indítványt, amelynek beterjesztését az
ellenzék fő ereje, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyezte ki-
látásba. Cseke hozzátette, ebből az is következik, hogy a kor-
mányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt
Meleşcanut sem támogatják.

Rámutatott: a parlamentben nem hajlandó támogatni az
RMDSZ a szociáldemokrata kormányt. Úgy vélte, az RMDSZ
szerint a jelenlegi belpolitikai válságot az oldhatná meg, ha
leváltanák Viorica Dăncilă kormányát, és más kabinet ala-
kulna.

Cseke Attila nem nyilatkozott arról, hogy kit támogatnak a
szenátus élére. Kijelentette, erről csak azt követően döntenek,
ha a pártok hivatalosan is megnevezik jelöltjeiket.

A PSD-vel együtt kormányzó, a Călin Popescu Tăriceanu
volt szenátusi elnök által vezetett Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) augusztus végén jelentette be, hogy fel-
bontja a PSD-vel kötött koalíciós szerződést, és ellenzékbe
vonul. Tăriceanu a hétfőn kezdődött őszi parlamenti ülés-
szak első napján lemondott a szenátusi házelnöki posztról,
amit már a koalíciós szerződés felbontásakor kilátásba he-
lyezett.

Ezt követően a PSD bejelentette, hogy a szintén ALDE-tag
Teodor Meleşcanu volt külügyminisztert javasolja szenátusi
házelnöknek. Meleşcanu elfogadta a felkérést. Az új házel-
nökről később szavaznak. (MTI)

Az RMDSZ nem támogatja 
Meleşcanu megválasztását a szenátus élére

Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága jó-
váhagyta az Európai Bizottság májusi javaslatát,
amely szerint Ausztria, Románia és Olaszország
összesen 293,5 millió eurós támogatást kaphat a te-
rületükön 2018 folyamán bekövetkezett katasztró-
fák okozta károk felszámolására – közölte az
Európai Parlament kedden.

Az EP-képviselők az Európai Unió Szolidaritási Alapjából
(EUSF) származó támogatásból 277,2 millió eurót ítéltek meg
Olaszország számára a 2018. októberben és november elején
jelentkező szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett károk fel-
számolására. Az olasz régiók többségét, az északi alpesi terü-
letektől egészen Szicíliáig ismétlődő, erős széllel kísért heves

esőzések sújtották, áradásokat és földcsuszamlásokat okozva.
Az ítéletidő emberéleteket követelt, és jelentős károkat oko-
zott.

Az Ausztriában 2018 októberének végén jelentkező szél-
sőséges időjárás az ország több déli alpesi régióját, különösen
Karintiát és a kelet-tiroli régiót sújtotta. A károk felszámolá-
sára a képviselők 8,1 millió eurót ítéltek meg Ausztriának.

2018 júniusának közepétől augusztus elejéig Románia
északkeleti régióját ismétlődő súlyos esőzések és áradások
sújtották, amelyek jelentős károkat okoztak az infrastruktúrá-
ban és a háztartásokban, valamint a mezőgazdaságban. A kép-
viselők ezért 8,2 millió eurós támogatást hagytak jóvá a károk
felszámolására. (MTI)

Támogatás katasztrófakárok felszámolására



A marosvásárhelyi Spectrum Szín-
ház és a Hagyományok Háza Há-
lózat Erdély közös – népi
gyógyászattal kapcsolatos – elő-
adás-sorozatának következő elő-
adóját láthatják az érdeklődők a
héten a Spectrum főtéri (Rózsák
tere 13. szám) épületében. Az elő-
adásra szeptember 5-én, csütör-
tökön este 7 órakor kerül sor.

A szervezők közlése alapján a Nyisz-
tor Tinka által tartandó, Fűben, fában ka-
paszkodunk! Gyógynövények használata
a moldvai magyaroknál című előadás
mottóját, illetve ismertetőjét az alábbiak-
ban közöljük. 

„Mifelénk Moldvában nyáron a leg-
természetesebb, hogy úton, útfélen
gyűjtsük a gyógyító »burjánokat«, füve-
ket, gyógyító növényeket. Nem tudni,
mit hoz a hosszú tél, ezért mindenki
igyekszik az Isten által (ingyen, »hiába«)
adott jó füveket összegyűjteni: majd jó
lesz, ha kell! Mindig kell, és »örökké jók
valamire«!”

Az előadó, Nyisztor Tinka Moldvá-
ban, Pusztinán él. Budapesten végzett az
ELTE BTK-n 1996-ban, néprajz szakon.
PhD-tanulmányait Budapesten, Buka-
restben és Svájcban végezte, Budapesten
védte meg a doktori téziseit 2008-ban.
Doktori disszertációjában is a moldvai
csángó magyarok étkezési szokásaival
foglalkozott.

A Spectrum Színház és a Hagyomá-
nyok Háza Hálózat Erdély népi gyógyá-

szatáról szóló előadás-sorozatának célja,
hogy az érdeklődőket a népi gyógyászat

hihetetlenül izgalmas világába kalau-
zolja, és a résztvevőket megismertesse a
Kárpát-medencei hagyományos népi or-
voslás kutatásának legfőbb eredményei-
vel. A felkért előadók a terület
legjelesebb képviselői, a hagyományos
orvoslás gyógymódjaival, a gyógynövé-
nyek gyűjtésének, feldolgozásának és a

növényi szerek elkészítésének lehetősé-
geivel, a gyakoribb betegségek gyógy-

növényekkel, növényi szerekkel történő
megelőzésének és kezelésének lehetősé-
géivel ismertetik meg a látogatókat.

Az előadásra szóló egységes jegyár 10
lej, jegyek kaphatók a Spectrum Színház
jegypénztáránál 9 és 12 óra között, vala-
mint online a www.biletmaster.ro web-
oldalon. (Knb.)

Ünnepélyes, tartásos és színvona-
las műsorral léptek a marosvásár-
helyi Kultúrpalota színpadára
Udvarhelyszék, Háromszék, Gyer-
gyószék, Csíkszék és Marosszék
férfi dalosai. Műsoruk a Vásárhelyi
Forgatag részét képezte, előadá-
suk fergeteges és feledhetetlen
volt még azok számára is, akiknek
eddig idegen volt a kóruséneklés
élménye. 

Meg sem kellett szólalniuk, a közön-
ség tapssal fogadta színpadi bejövetelü-
ket, előre borítékolva a szép, tiszta
csengésű és erőt sugárzó daloló nagy
család sikerét. 

A Száztagú Székely Férfikórus az Ud-
varhelyi Székely Dalegylet férfikórusá-
ból, a Sepsiszentgyörgyi Magyar
Férfidalárda, a Gyergyószentmiklósi
Ipartestület Férfikórusa, a Csíkborzsovai
Férfikórus és a Marosszéki Harmónia
Dalcsoport tagjaiból állt össze.

Az egyesített kórus története 2013-
ban kezdődött, amikor az első három
kórus kezdeményezte egy nagy férfikó-
rus létrehozását. Az első közös éneklé-

sük dalos ünneppé varázsolt egy jubile-
umi kórustalálkozót. A három férfikórus-
hoz csatlakozott a csíkborzsovai római
katolikus kórus, s egy csíkszépvízi da-
lostalálkozón megszületett a Száztagú
Székely Férfikórus. 2016 decemberében
az adventi hangversenyen csatlakozott a
többnyire marosszentgyörgyi énekesek-
ből álló Marosszéki Harmónia Dalcso-
port. 

– Együtt énekelünk, imádkozunk, di-
csérjük Istent, emlékezünk hős előde-
inkre. Jelen vagyunk keresztény egyházi
ünnepeinken, nemzeti megemlékezése-
inken, történelmi és kulturális évfordu-
lók alkalmával. Célunk nemzeti, nyelvi
és keresztény identitásunk megőrzése és
erősítése, felbecsülhetetlen értékű ha-
gyományaink ápolása, s az együtt ének-
lés a nemzeti összetartozás erősítéséért.
Szakavatott, nagy tapasztalatú karna-
gyok, sok évtizedes múlttal rendelkező
dalosok és fiatalok adták össze erejüket,
tudásukat és idejüket az összpróbákhoz.
Megadatott, hogy a híres Kultúrpalotá-
ban is felcsendüljenek a magyar és
nemzetközi dallamvilág gyöngyszemei.
Célunk, hogy a székelyföldi kórusok
révén éltessük a magyar dalt, s adjunk
példát a többi székelyföldi és erdélyi

férfikórusnak, hisz oly kevesen marad-
tunk – fogalmazott Bereczki Sándor, a
Marosszéki Harmónia Egyesület el-
nöke. 

A kórust Péter Ferenc, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke házigazdaként kö-
szöntötte, majd Sófalvi Szabolcs,
Marosszentgyörgy polgármestere volt
kórustagként üdvözölte a résztvevőket,
akiket egy fából faragott, kis méretű
Szent György-szoborral ajándékozott
meg. A polgármester viccesen jegyezte
meg: addig énekelt, míg polgármester
lett, s jó lenne, ha egyszer a polgármes-
terek száztagú énekkara is színpadra áll-
hatna. 

A kórus műsorát Kilyén Ilka színmű-
vész konferálta be, és a daloló család ün-
nepének nevezte a rendezvényt. A kórus
műsorán Bárdos Lajos-, Franz Schubert-,
Hilóczky Béla-, Huszka Jenő-, Kodály
Zoltán-, Robert Rappert-, Gárdonyi Zol-
tán-, W. A. Mozart-, Erkel Ferenc-művek
csendültek fel. Zongorán kísért Bordos
Nagy Csilla és Ványolós Orsolya, vezé-
nyelt Ványolós András, Jakab Árpád és
Bartalis Izabella. Az erőt sugárzó, a lé-
tünket igazoló, felemelő rendezvény a
magyar és a székely himnusz eléneklé-
sével zárult. 
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Mezey Sarolta 

Dalos ünnepet varázsolt 
a Száztagú Székely Férfikórus 

Digitális Székelyföld
konferencia 

Idén immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre
a Digitális Székelyföld konferencia az IT Plus Klaszter
szervezésében, ezúttal Marosvásárhelyen, a Sapientia Tu-
dományegyetemen, szeptember 26. és 29. között. 

DiSZ konferencia 
A konferencia víziója, hogy Székelyföld 2025-re egy

olyan régióvá válik, ahol a magas hozzáadott értékű ter-
mékek és szolgáltatások teszik ki a gazdasági termelés
legnagyobb hányadát, ez pedig egyúttal a társadalom jó-
létének növekedéséhez vezet erdélyi és európai viszony-
latban egyaránt. Ebben a vízióban a digitalizálás és az
informatikai ágazat, valamint az ezáltal biztosított eszkö-
zök és megoldások alapvető tényezőt képeznek. 

Minden évben egy kiemelt tematika köré építjük a
programsort. Ennek szellemében az idén a mesterséges
intelligenciát választottuk. Ezt a témakört fogja körbejárni
szakértőink délelőtti előadása és a délutáni panelbeszél-
getések és előadások többsége. 

Néhány kiemelt programpont: Ipar 4.0, Fintech, Big
Data, Projektmenedzsment, RDI, Agrárinformatika,
Okosvárosok, MI ÉLŐ demonstráció. Ezenkívül szó lesz
digitális marketingről, felnőttképzésről, a „Székelyföld”
brandről, GDPR-ről, innovációs fejlesztésekről stb. Sze-
retnénk, hogyha a digitális Székelyföldet építeni kívánó
cégek és magánszemélyek egyaránt hozzájuthatnának
olyan információhoz, technológiákhoz, módszerekhez,
amelyek a továbbiakban segíteni tudják őket munkájuk-
ban. Ezért tervezzük minden évben oly módon a konfe-
renciát, hogy fórumként és találkozási pontként egyaránt
szolgáljon. 

A digitális konferencia nem csak az IT szakmához szól,
hanem mindenkihez, aki digitális eszközökkel és módsze-
rekkel próbál érvényesülni a különböző piacokon, vagy
legalább egyszer küldött már e-mailt telefonról. 

Igyekszünk minden évben olyan előadókat meghívni,
akik jelentős szakmai tudással rendelkeznek, akiknek pél-
dái és ötletei könnyen segíthetnek a vállalkozások jelen-
legi helyzetének továbbgondolásában.

Idén itt lesz velünk Barabási Albert László, Szertics
Gergely, dr. Gál András Levente, Kolumbán Gábor, Ke-
lemen Attila Ármin, és még sokan mások, akiktől tanulni
és akikkel fejlődni lehet. 

Bővebb tájékoztatást honlapunkon talál: www.digita-
lisszekelyfold.ro (közlemény)

Mindenki mindenki ellen. Mostanában mindegyre ez
jut az eszembe. Akár a médiát figyelem, akár a közösségi
hálón szörfözök. Annyi a gyűlölködő komment, az alpári
megnyilatkozás a Facebookon, interneten, hogy az már
túl van minden határon. Tényleg ilyen mélyre kellene
süllyednünk? Kétségbeejtő, de még mindig jobb, mint a
teljes közöny, mondják sokan. Lehet igazuk nekik is, ez
is fenyegeti a mai társadalmat. Mégis lehangolóbb, hogy
már-már mindenki mindenkiben ellenséget lát. Ha csak
egy kicsit is eltér a véleménye az övétől. Márpedig véle-
ménye mindenkinek van, és ő, én stb. mindent jobban tu-
dunk másoknál, a mi álláspontunk, meglátásunk,
kijelentésünk a helyes, mi mondjuk meg a tutit. Ha nem,
magára vessen az, aki ellentmond, pláne, ha a mi sza-
vunkat, az ő szavát stb. hatalmi beosztások, erőfitogtató
eszközök is megerősítik. Bár ez sem egyértelműen érvé-
nyes megállapítás. Újabban a pereskedés jött divatba
Romániában, vagy legalábbis a perrel való fenyegetőzés.
Kortól, beosztástól, tisztségtől, nemtől, nemzetiségtől
függetlenül. A kormányfő pereli az államelnököt, ha igaz,
mert rosszat mondott rá. A vásárhelyi polgármester peres
úton adatná vissza az államnak a katolikus iskolát, hogy
levegye a válláról az iskolafenntartással járó gondokat,
ahelyett, hogy lemondana, ha már terhes számára a vá-
rosgazdálkodás. Az autópálya-építő cég pert indít az
állam ellen, mert szerződést bontottak vele a sztráda el-
fogadhatatlan minősége miatt. Az egyik székely közbir-
tokossági társulás a környezetvédelmi minisztériumot
perelte be a vadgazdálkodási szabályok alkalmazásának
elmulasztása, vagyis a medveprobléma megoldatlansága
miatt. Közben a medvék is felfogadtak már egy jó ügyvé-
det. Nem folytatom, ön is számos hasonló példát tudna
sorolni, kedves olvasó. Közben ők se, ön se, mi se bízunk
túlságosan a honi igazságszolgáltatásban. Tudjuk, miért.
Persze, aki bírósági döntés alapján jól járt, noha nem
biztos, hogy meg volt győződve a maga igazáról, hitt vi-
szont a befolyásolás erejében, hatásában, annak valószí-
nűleg más a véleménye. Ilyen is van. Sokan ezért se
kezdenek bele a pereskedésbe. Hogy mi lesz mindebből
a jelenlegi válságos helyzetben? És hosszabb távon? Ki-
számíthatatlan. Azért is, mert nagyon sok a beszámítha-
tatlan. Kulcspozícióban. Az ilyenek pedig harcolnak,
hepciáskodnak körmükszakadtáig, hogy megőrizhessék
kiváltságaikat. A mostani korszak, ez a hatalom nekik
kedvez. Van másik? Nem tudom. De ahogy az elején kezd-
tem, ilyen a világ napjainkban, ilyenek vagyunk mi, em-
berek: mindenki mindenki ellen. Mindegy, csak dolgozni
ne kelljen, ahogy a Bikini mondaná. (N.M.K.)

Erről jut eszembeFűben, fában kapaszkodunk! Gyógynövények használata a moldvai magyaroknál
Új előadás a népi gyógyászatról



Vasárnap adott hálát a szent-
gericei közösség azért, hogy
református temploma és
egészségügyi háza megújul-
hatott anélkül, hogy az a he-
lyiek zsebét különösen
érintette volna. Isten küldött
nekik adományozót és mun-
kavégzőt is.

A szentgericei református temp-
lom, imaterem és a falu egészség-
ügyi háza újult meg az elmúlt egy
év alatt a magyar kormány hathatós
támogatása és a holland Dronten
gyülekezetének hozzájárulása
révén. Vasárnap egyházi keretek
között adtak hálát mindezért. Biró
István, a Küküllői Református Egy-
házmegye esperesének áhítatát Sze-
gedi László, az Erdélyi Református
Egyházkerület generális direktora
igehirdetése követte, amelyben arra
kereste a választ, hogy Isten miért
szereti ezt a nyárádmenti települést,
és vajon otthonra lel-e itt Jézus.
Ebben a csodálatos faluban megte-
lik a megújult templom, és van
egészségügyi ház is, így az emberek
tudják, hol kell keresni a gyógyu-
lást: ez az egyház igazi diakóniai
szolgálata. Ha Dél-Erdélyben já-
runk, úgy tűnik, hogy Isten elhagyta
azt a vidéket, de itt, az erdélyi ma-
gyarság szívében bizonyára Ő is jól
érzi magát, itt mindig itthon van, és
csak hozzá kell folyamodni. Ebben
a faluban Apafi Mihály fejedelem
óta hirdetik az igét a reformátusok-
nak, és hogy az unitárius közösség
mellett meg tudott maradni a refor-
mátus vallás is, az azért van, mert
itt figyeltek is az igére. Ma is addig
van itt megmaradás, amíg fontos az
iskola, a templom, az emberi egész-
ség, és amíg egészséges nemzet
egymásra talált gyermekeiként tud-
juk megélni a mát és a holnapot.
Az isteni segítség bizonyítéka

„Azért vagyunk ma itt, hogy
hálát adjunk Istennek és azoknak,
akik együtt munkálkodtak velünk
és értünk” – mondta Batizán Attila
helyi református lelkész. Ez az
ünnep azonban nemcsak a reformá-
tusoké, hanem az egész faluközös-

ség örül, hiszen az egészségügyi
házat közösen használják és tartják
fenn. Varró-Bodoczi Barna helyi
unitárius lelkész arra mutatott rá,
hogy számos követ emeltek az em-
berek, amelyek mutatják, hogy itt
együtt terveznek, gondolkodnak és
építenek: megújult két templom és
az egészségügyi ház, műutak és em-
léktáblák készültek, amelyek azt
jelzik, hogy itt békességre töre-
kedve dolgoznak és álmodnak jövőt
az emberek. „Állnak az isteni segít-
ség kövei, amelyek hirdetik, hogy
megsegít az Isten, ha benne és egy-
másban bízunk” – zárta gondolatát
a lelkész.

Az ünneplőket köszöntötte Amb-
rus Attila újságíró, az egyházkerület
főgondnoka, aki a legszebb nevű er-
délyi falunak nevezte Szentgericét,
hiszen nevének jelentése a szent ke-
gyelem. Kegyelmi időszakot élünk,
felénk fordult az Isten, talált olyan
embereket, akik elvégzik a rájuk bí-
zott munkát. Szentgerice üzeni min-
denkinek, hogy működik a szent
kegyelem, és nemcsak a kőből épült
isteni templomoknak, hanem szí-
vünk templomainak is meg kell
újulniuk – tolmácsolta a főgondnok.
Az ünneplőket Dronten képvisele-
tében Gijs van Kruistum köszön-
tötte. Elmondta: sok energiát
fektettek az egészségügyi központ
felépítésébe és működtetésébe, és
reméli, hogy a 2007 óta működtetett
mikrokölcsönprogram is sokat fog
még segíteni a helyi gazdákon.

Az ünneplő falut Szőcs Antal,
Backamadaras község polgármes-
tere további támogatásáról biztosí-
totta, kiemelve, hogy a település
sokat köszönhet Batizán Attilának.
Szentgericén van jövő, van gyer-
mek, megtelnek a templom és az is-
kola padjai – vonta le a
következtetést az elöljáró. Novák
Csaba Zoltán szenátor arra figyel-
meztetett: az elmúlt száz év sok ér-
vágást jelentett az erdélyi magyar
közösségeknek, de ma mégis itt va-
gyunk, megújulunk, építkezünk,
mert az erdélyi magyarságnak min-
dig voltak közösségi vezetői, akik
nemcsak a külső segítséget várták,
hanem dolgoztak is. Dr. Vass Le-
vente képviselő arra mutatott rá,
hogy nagy baj van az egészség-

ügyben: az ország 2900 községéből
500 nem rendelkezik családorvos-
sal, és a következő években a 16
ezer családorvos 37 százaléka is
nyugdíjba vonul. Ahhoz, hogy egy
közösség magához tudja kötni a lel-
készt, orvost, pedagógust, szükség
van az infrastruktúrára, épületekre,
és arra, hogy „közösen higgyünk
erőnkben”.

Az ünnepi programot Varró-Bo-
doczi Ilona tiszteletes asszony éne-
kei, valamint a másfél éve alakult,
Bede István kántor által vezetett
Tüzes Szekér református ifjúsági
együttes előadása színesítette, érde-
kességként bemutatták Apafi feje-
delem eredeti levelét, amelyben
1677-ben felszólítja a közösséget,
hogy ne háborgassák munkájában a
református egyházközség alapítóját
és templomépítőjét, Nagy Jánost.
Az ünnepségen jelen volt az orgo-
nát adományozó holland Kampen

város gyülekezetének küldöttsége,
továbbá Pál István, az egyházkerü-
let presbiteri szövetségének veze-
tője, Sütő Alpár, az egyházkerületre
kiterjedő templomfelújítási projek-
tet vezető gazdasági osztály munka-
társa is. A generális direktor ároni
áldása és a Himnusz után az ünnepi
programot a helyi Gyöngyös Bok-
réta néptánccsoport gyermekcso-
portjának bemutatója zárta a
parókia udvarán.
Folyamatosan pályáznak

Lépésenként kezdték el évekkel
ezelőtt a templom felújítását, de
eddig sosem sikerül egy mindent át-
fogó javítást elvégezni: ha leme-
szelték a falakat, azok a beázó
tetőzet miatt megrongálódtak, ha
megjavították a falakat, az el nem
vezetett talajvíz támadta meg őket.
Most végre sikerült teljes munkát
végezni: az épület új tetőt kapott, új
villanyhálózatot húztak, kijavítot-
ták, lemeszelték a falakat, megol-
dották a hangosítást, a belső térben
feltörték a betont, és téglapadlót
építettek helyébe. A parókia udva-
rán átrendezték a teret, és megújult

az imaterem és a kerítés is, ezenkí-
vül javításokat végeztek az egész-
ségügyi háznál. Minderre a magyar
kormány 15 millió forintos támoga-
tást nyújtott az Erdélyi Református
Egyházkerületen keresztül, a mun-
kálatokat tavaly nyáron kezdték el,
és az év végéig be is fejeződtek. 

A dronteni gyülekezet minden
évben segíti a húsz éve épült
egészségügyi központot, amelyben
egy-egy család- és fogorvos, vala-
mint gyógyszertár működik. Ta-
valy a fűtést oldották meg, azelőtt
új kútra költöttek, ezúttal pedig
kétezer eurót kaptak, amelyből be-
fejezték a kerítést és az udvarren-
dezést. A helyi Tiboldi Alapítvány
pályázat révén idén is szerzett 500
ezer forintot a Bethlen Gábor
Alaptól az egészségügyi központ
költségeire: folyamatosan pályáz-
nak, hogy az épületet teljesen fel-
újíthassák, ugyanis eddig csak az
első része van rendben, a hátsó
részben még szolgálati lakások is
vannak – részletezte érdeklődé-
sünkre a beruházásokat Batizán 
Attila.

Gidófalvi Józsefet és Klárát fél év-
század köti össze. A székelyka-
kasdi házaspár egységében a halk

szavú, kedves arcú Klára a biztonságot
nyújtó hátország, József pedig a mindig elő-
retekintő, gondos útmutató, akinek hetvenes
évei derekán is maradt energiája a minden-
napokat megszépítő gesztusokra. A maroske-
resztúri községnapok után kettejük
szószólójaként telefonos üzenetben köszönte
meg a polgármester asszonynak az aranyla-
kodalmasok tiszteletére szervezett ünnepséget,
és ottjártunkkor közös történetük felidézésé-
ben is készséggel vállalta a főszerepet.

– Mindketten Kakasdon születtünk, az
őseink is mind idevalósiak. Édesanyám
három fiút hozott a világra, én voltam a leg-
idősebb. 1955-ben Meggyesfalván végeztem
az iskolát, akkoriban hét osztályt jártunk.
Mozdonyvezetőnek szerettem volna tovább-
tanulni, de másként alakult. 1958-ban már a
konzervgyárban dolgoztam mint targonca-
vezető. Aztán jött a katonaság, két évet és két
hónapot tartott a szolgálat. Leszerelés után
visszamentem a konzervgyárba, árubeszerző
sofőrként folytattam a munkát. 

– A feleségével hogyan ismerkedtek meg?
– Ő volt a legszebb lány a faluban, azóta

is az maradt – mosolyodott el az ősz hajú
férfi. – Másfél évet udvaroltam neki. 1969
augusztusában adtak össze minket a refor-
mátus templomban. 

– Hogy kezdődött a közös életük?
– Az alapoktól indultunk. A házunk rész-

ben már fel volt építve, azt bővítgettük. Kez-

detben csak egy konyhaszekrényünk és egy
gyümölcsösládánk volt, de szép lassan gya-
rapodni kezdtünk. 1970-ben aztán megszü-
letett a fiunk. Addig a hússzállítóval jártam
az országot, de amikor már itt volt a család,
le kellett szállnom a nagykocsiról. Személy-
gépkocsin dolgoztam
tovább a konzervgyár
igazgatójának sofőrje-
ként. Először Póti
Géza, majd 12 éven át
Király Károly volt a főnököm. 

– 1975-ben én is bekerültem a konzerv-
gyárba – vette át a szót Klára. – A gyümölcs-
szekción dolgoztam tizennyolc éven át,
1993-ig. Amikor elkezdődtek a leépítések,
nekem is menni kellett. Kár volt azért a gyá-
rért, amíg jól működött, minden termékét
csak dicsérték az emberek.

– Hogyan élték meg az 1989-es változást?
– Azokon az emlékezetes napokon ott áll-

tam Király Károly mögött Marosvásárhely
főterén. Nehéz idők voltak, de megúsztuk.
Amit akkor átéltem, magammal viszem. Csak
én tudok róla és a Fennvaló – mondta József,
majd újra a feleségének adta át a szót.

– A rendszerváltás után visszaadták a föl-
deket, annak nagyon örültünk. A férjem, ami-
kor délután 4 órakor hazajött a gyárból,
ment is a mezőre kapálni. Persze, én is segí-
tettem. Egészen a múlt évig végeztük együtt
ezt a munkát. 

– Most már letelt az erre szánt idő, nem
bírjuk fizikailag, azért hagytuk félbe – szólalt
meg újra a családfő, akit arról is megkérdez-
tünk, mi a titka annak, hogy párjával ötven
éven át kitartottak egymás mellett. 

– Az összeállás szép dolog, és amíg tart a
szerelem, minden köny-
nyűnek látszik. Amikor
az lejár, akkor jön a ne-
heze. Nálunk ez más-
ként volt, az igazi

szeretet ugyanis csak akkor kezdődött. Ösz-
szezörrenések, persze, minden kapcsolatban
vannak, hiszen úgy nem lehet mosogatni,
hogy ne legyen zaj a konyhában, de a lényeg,
hogy az egymás iránti érzelmek minden eset-
ben megmaradjanak. Ha a szeretet megvan,
sok minden más magától bejön.

– Milyen kedvenc közös időtöltéseik vol-
tak, vannak? – tudakoltam. Újra József me-
sélt.

– Régebb sokat jártunk kirándulni. A
nyolcvanas évek elején sikerült autót vásá-
rolnunk, azzal mentünk a kedvenc fürdőhe-
lyünkre, a Szilágysomlyó melletti Bagosra.
Emellett minden színdarabot, néptáncelőa-
dást megnéztünk. Sok egyéb mellett ezek az
élmények is összekötöttek. Az utóbbi években
a legnagyobb szórakozást az unokák jelentik.
A lányunokánkat, aki idén jutott be a gyógy-
szerészeti egyetemre, kiskorában mindig én
hordtam az óvodába. A fiúunokánk 2012-ben

született, most kezdi az iskolát. A fiamék itt
laknak az első házban, így bőven ki tudjuk
venni a részünket a fiatalok társaságából.
Közben reggeltől estig megy a rádió, az asz-
szony a belső szobában tévézik. Számomra
az újságolvasás a nap elmaradhatatlan
része. Mindig ebéd után szoktam kézbe venni
a Népújságot, behúzódom a sarokba, a ka-
napéra, és sorra veszem a cikkeket. A szóra-
kozás mellett, persze, mindkettőnknek
megvan a maga munkája, teszünk-veszünk a
ház körül, rendezzük a kertet, a majorságot. 

Beszélgetésünk végén a legszebb közös
emlékképekről érdeklődtem.

– A fiunk születése előtti éjszakán Ákosfal-
váról jöttem haza, nagykocsival hoztuk a
borsót. A feleségem szólt, hogy be kellene
menni a kórházba, indultunk is azonnal.
Reggelre megvolt a legény – ragyogott fel
vendéglátónk arca, aztán egy másik mozaik-
darabot húzott elő az időtarsolyból. –1974-
ben egy barátunkkal sikerült eljutnunk
Magyarországra. Én 1941-ben, a magyar vi-
lágban születtem, ezért jelentett számomra
olyan sokat ez az utazás. Miután átléptük a
határt, az első parkolónál szóltam a bará-
tomnak, hogy húzzon félre, aztán kiszálltam
az autóból, letérdeltem, és megcsókoltam a
földet. A későbbiekben az unokák érkezése
jelentette számunkra a legnagyobb boldog-
ságot, most meg annak örvendünk, hogy a fi-
atalok jól vannak. Ami pedig minket illet, ha
ennyi ideig kitartottunk, biztos, hogy ezután
is egymás mellett maradunk, amíg a Fenn-
való megengedi.
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A megújult református templomban ünnepeltek a szentgericeiek  Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Mozaik színaranyból

Szentgerice: egészséges testtel és hittel 
Hálát adtak a megújulásért



Szerkesztette: Vajda György

„Szülőföldön okosan” 

Új, hatékony takarmánynövény 
Az édescirok 

Bár az 1990-es évek elején
volt próbálkozás, nem nyert
teret az állattenyésztők köré-
ben a silócirok, mivel az a „le-
genda” terjedt el, hogy
mérgező anyagot termel. A
növényt nemesítették, így ez
lett az egyik leghatékonyabb
takarmánynövény, amelyet
érdemes tájainkon is elter-
jeszteni – mondta Dán Péter
állattenyésztési mérnök, falu-
gazdász, aki elárulta, hogy
ősszel népszerűsítő sorozatot
és találkozót kezdeményez. 

Az édescirok trópusi eredetű nö-
vény, amelynek magas a cukortar-
talma, tápértékben felülmúlja a
silókukoricát, jobban bírja a száraz-
ságot és igénytelenebb, kevesebb
gyomirtó szert és műtrágyát igé-
nyel. Magassága elérheti a négy
métert, ami növeli a hatékonyságát
– sorolta fel előnyeit a mérnök. Ma-
gyarországon elég nagy területeken
termesztik, hiszen kiváló silózásra
alkalmas növény. A nagy magfor-
galmazó cégektől lehet vásárolni
vetőmagot. Megyénkben is próbál-
koztak a termesztésével, Maros-
szentgyörgyön, Sóváradon és

Balavásáron is vannak parcellák.
Az utóbbinál szeptember vége felé,
a betakarítás előtt az RMGE-Maros
falugazdász-hálózata keretében
szakmai találkozót szerveznek, ahol
az érdekeltekkel ismertetik a ter-
mesztési és feldolgozási előnyöket,
ugyanis ezt a fázist is megtekinthe-
tik a gazdák. 

Dán Péter elmondta, a globális
felmelegedés és klímaváltozás tük-
rében érdemes meghonosítani a me-
legebb égövhöz szokott növényt,
mert kevesebb munkával és anyagi
ráfordítással olyan takarmányt állít-
hatnak elő, mint amilyent a nálunk
elfogadott kukoricából nyernének –
mondotta a szakember, mindemel-
lett minden tenyésztett háziállat-
fajta fogyaszthatja. Az édescirok
nem tévesztendő össze az ún. sep-
rűcirokkal, amely magas cellulóz-
tartalma miatt alkalmatlan a
fogyasztásra, a cellulóz miatti ke-
ménysége, tartóssága miatt viszont
alkalmas a nagyipari feldolgozásra,
hiszen ebből készülnek évszázadok
óta a seprűk. 

A balavásári bemutató pontos
helyszínét és időpontját ezután köz-
lik az érdeklődőkkel. (v.gy.) 

A maroskeresztúri Czili Sán-
dor az eper- és paradicsom-
termesztésben találta meg
számításait. A szorgalmas fi-
atalember 2014-ben vásá-
rolta meg a volt
pártgazdaság melletti, 56 ár
földterületet, ahol barátai
biztatására külföldi példát
követve kezdett gazdálkodni.

– Tizenegy ár területen fóliasát-
rat állítottam fel, először hármat,
röviddel azután pedig a negyediket.

Eleinte csak epret ültettem, majd
amikor elindult a paradicsom-ter-
mesztési támogatási program, ez
irányban bővítettem a kínálatot.
Eperből a fóliákban egy–másfél
tonna, paradicsomból 5–6 tonna
szokott lenni. Az epret áprilistól
kezdem árulni egészen júliusig. A
paradicsomot egy-két héten belül
szedem le, és szeptember közepétől
decemberig árusítom – mondta a fi-
atal gazdálkodó, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a paradicsom számára

különösen jó év volt az idei.
– Hogyan értékesíti a terméket?

– kérdeztük.
– Régebb bejártam Marosvásár-

helyre, a November 7. piacra, de
mivel még kicsik a gyermekeink, a
7 éves kisfiam és az egyéves lá-
nyom igényli a jelenlétemet, piaco-
lás helyett három vásárhelyi
zöldségkereskedésbe – a November
7. és a Tudor lakónegyedbe, illetve
Meggyesfalvára – viszem az árut. Az
epernek áprilisban van igazán nagy

keletje, amikor még minden-
hol importtermék kapható. A
paradicsomot akkor éri meg a
leginkább eladni, amikor nyár
végén az oltyánok elmennek.
Télen spenótot, retket, zöld-
hagymát kínálok eladásra.

Czili Sándor azt is elárulta,
hogy igyekszik vegyszer-
mentesen gondozni a palán-
tákat, neki valóban bioepre és
-paradicsoma van. A fóliák
melegítéséhez télen villany-
áramot és fát is használ, ára-
mot szívesebben, mert
olcsóbb. Sándor és felesége
teljesen önerőből irányítja a
vállalkozást, az elkövetke-
zőkben azonban pályázni is
szeretnének egy új, professzi-
onális üvegház megvásárlá-
sához. Ha álmuk megvalósul,
télen is el tudnák látni eperrel
és paradicsommal vásárlói-
kat. (nszi)

Áprilistól eper, szeptembertől paradicsom
Vásárhelyi zöldségesekhez megy az áru
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A rendezvényről szeptember 3-
án, kedden az RMGE Maros ma-
rosvásárhelyi, Laposnya utcai
székházában Fazakas Miklós, a
szervezet elnöke és Sikó László fa-
lugazdász, a rendezvény egyik fő-
szervezője tartott sajtótájékoztatót.
„Ha a jövőbe akarunk tekinteni,
akkor fontos tudni, hogy honnan
indultunk el és hova jutottunk,
ezért döntöttünk úgy, hogy az idén-
től díjazzuk azokat az embereket,
akik éveken át meghatározó tevé-
kenységet fejtettek ki egyesüle-
tünkben, irányt szabtak nekünk, és
elismerést nyertünk ezáltal” –
mondta Fazakas Miklós, majd hoz-
zátette: az első körben 10 szemé-
lyiséget tisztelnek meg a
kitüntetéssel, de legalább 50 olyan
szakembert tudna felsorolni, akik
méltók erre. Az elkövetkezendő
gazdanapokon ők is sorra kerül-
nek. Az idén dr. Tamás Lajos, az
RMGE-Maros első elnöke, Cso-
mós Attila mérnök, a szervezet
nemrég elhunyt elnöke, aki több
éven át az erdélyi magyar gazdaé-
let meghatározó személyisége volt,
Nemes József, a hármasfalusi gaz-
dakör néhai elnöke, a gazdanap
helyszínét javasoló egykori gazdál-
kodó, Kovácsné Marika, a szegedi
Progres Alapítvány alelnöke, aki
nagyon sokat segítette az egyesü-
letet, dr. Somogyi György, a sze-
gedi fűszerpaprika-kutatóintézet
volt igazgatója, aki sokat tett a fű-
szernövény termesztésének erdélyi
népszerűsítéséért, dr. Jakab Sá-
muel, a nyárádszeredai, majd ké-
sőbb a Sapientia kertészmérnöki
karának tanára, dr. György Sándor,
„az erdélyi zöldségtermesztés
atyja”, Máthé László mérnök, az
RMGE-Maros egykori alelnöke,
titkára, valamint Kiss Károly mér-
nök, a Temes megyei gazdaegye-
sület elnöke, a 11 kötetet magába
foglaló erdélyi magyar gazdalajst-
rom szerkesztője részesül az elis-
merésben. És lesz egy olyan
személy, akinek a nevét nem akar-
ták elárulni, hiszen azt szeretnék,

hogy a helyszínen derüljön ki,
hogy a kitüntetettek közé tartozik.
A plakettet Borbély Attila mezőpa-
niti grafikus, Ferencz Zsolt maros-
vásárhelyi kézműves, a feliratát
pedig Sándor János fafaragó készí-
tette. 

Az idei rendezvény több hely-
színen zajlik. A hármasfalui gazda-
kör székházában 9.30-kor kiállítás
nyílik, ahol Nemes András régiség-
gyűjtő tárgyai és a helybéli Sándor
János fafaragász alkotásai láthatók.
Az ünnepélyes megnyitó a kultúr-
otthonban lesz. A rendezvény házi-
gazdáinak (Fazakas Miklós és
Vass Imre, Makfalva polgármes-
tere) köszöntőjét követően dr. Be-
lánszky Demkó-Zsolt, a
magyarországi Agrárminisztérium
nemzetközi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára, dr. Torda
Márta, a magyarországi Agrármi-
nisztérium Nemzetközi és 
Kárpát-medencei Kapcsolatok Fő-
osztályának vezetője, dr. Sándor
Tibor László, Magyarország Buka-
resti Nagykövetségének mezőgaz-
dasági és környezetügyi attaséja és
Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke szólalnak fel. Az ün-
nepi megnyitó a fehéregyházi
Székely Imola szavalatával zárul.
A díjátadást követően, amelyen a
szovátai 15. Mátyás huszárezred
áll díszőrséget, kulturális műsor
lesz. Fellépnek a nyárádkarácsoni
és Dózsa György községbeli Ka-
langya, a Bazsarózsa és a Hajdina
néptánccsoportok, a héderfájai dal-
kör és a fehéregyházi fúvós-
zenekar. 

A helyi általános iskola udvarán
lesz a helyi termék- és a mezőgaz-
dasági vásár, az előbbire eddig 15,
az utóbbira öt kiállító jelentkezett.
14 gazdakör benevezésével gu-
lyásfőző verseny is lesz. Az
RMGE-Maros, magyarországi
mintára, két éve hirdette meg a
Legszebb konyhakertek versenyt,
amelyre az idén 17-en neveztek be.
A szervezet falugazdászaiból álló
zsűri a helyszínen bírálta el a ker-
teket, a vetélkedő nyerteseit a gaz-

danapon díjazzák. 14 és 15 óra kö-
zött lesz az Erdélyi Magyar Gazda-
egyesületek Szövetségének
elnökségi ülése. Délután, ugyan-
csak az iskola udvarán, parasztjá-
tékokat tartanak, lesz létrán futás,
kakassacc, ostorcsattogtatás, víz-
hordás és sok más szórakoztató ve-
télkedő. A rendezvény főtá-
mogatója a magyarországi Agrár-
minisztérium, a BGA és a Commu-
nitas. Fővédnöke dr. Nagy István
agrárminiszter. 

A Népújság arra volt kíváncsi,
miért váltottak helyszínt a szerve-
zők. Fazakas Miklós elmondta, hét
éve szervezték Mikházán, ahol ki-
váló feltételek voltak, azonban
megfogalmazódott az igény a gaz-
dakörök részéről, hogy a rendez-
vény a megye más vidékeire is
eljusson. A helyszín kiválasztására
a szervezeten belül pályázatot hir-
dettek, ennek alapján választották
ki Hármasfalut. Azáltal, hogy más-
más helyszínen tartják meg a ren-
dezvényt, azt remélik, hogy
fellendítik a vendéglátó gazdakör
és a környékbeli gazdálkodószer-
vezetek életét. Ami a részvételi
szándékot illeti, az RMGE-Maros
elnöke kérdésünkre kifejtette, az a
cél, hogy akik elmennnek, haszno-
san töltsék az időt. A szervezet ed-
digi munkája jelenti azt az
erkölcsi, tudásbeli és szakmai
tőkét, amelyet felkínálnak a tagok
és bármely más gazdálkodó szá-
mára. Az elmúlt év alatt sikerült a
szervezet tagjainak bejárni a Kár-
pát-medencét, és örömmel tapasz-
talták, hogy az RMGE-Marost
ismerik és elismerik, ezt kínálják a
rendezvényen az érdeklődőknek is.
Az idén legalább 500 résztvevőre,
köztük mintegy 50 Kárpát-meden-
cei vendégre számítanak a szerve-
zők. Megvan a lehetőség arra,
hogy a gazdák összefogjanak, ez a
rendezvény is az egyik helyszín,
ahol a résztvevők találkozhatnak,
tapasztalatot cserélhetnek, elter-
vezhetik a jövő mezőgazdasági
esztendőt – mondta Fazakas Mik-
lós. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Ellenőrzik a gyümölcsöket 
és a zöldségeket

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium szakhatóságai a ter-
ménybegyűjtési időszakban ellenőrzik a piacokon, a nagykereskedelmi
lerakatokban, hipermarketekben a gyümölcsök és zöldségek eredetét, a
hazai termékek begyűjtési dátumát. Az említett kritériumokat ugyanis fel
kell tüntetni a termék csomagoló és/vagy tárolóládáján, edényén. 

Eddig Bukarestben és a megyében több mint 137.000 lej értékben bün-
tettek és 142 esetben figyelmeztették az érintetteket, hogy küszöböljék ki
a szabálysértést. Az országos növényvédelmi hatóság szeptember 3-ig
2116 mintát vett, ezek közül 2082 vizsgálatot végeztek el, további 34-et
vizsgálnak. Az eddigi eredmények alapján az országban termett és forgal-
mazott zöldségek és gyümölcsök megfelelnek a minőségi elvárásoknak,
fogyasztásra alkalmasak. Továbbá felhívják a forgalmazók figyelmét arra,
hogy a piacokon több napig álló és el nem adott terméket vonják ki a for-
galomból, értékesítsék másként (sz.m.: állateledelnek, vagy a gyümölcsö-
ket főzzék ki pálinkának), és ne ajánlják asztali fogyasztásra. Az
ellenőrzéseket tovább folytatják, és ezek eredményeit nyilvánosságra hoz-
zák – közölték a szaktárca honlapján. 



Mezőbánd egyik félreeső ta-
nyáján jártunk. Nem véletle-
nül vetődtünk arra, hanem
egy megrázó, mégis derűlátó
történet híre vitt oda. Nagy
Ágicát látogattuk meg, aki a
ház tövében, egy nagy fa ár-
nyékában, hintapadon ülve,
szülei és nővére társaságában
várt ránk. Kedvesen mosoly-
gott, szívesen beszélgetett,
pedig megpróbáltatások sorát
élte át az elmúlt esztendőben. 

A diagnózis: csontrák 
Ezelőtt egy évvel derült ki, hogy

gond van a 13 éves Ágica lábával. 
– Erősen fájt a lábam. Olyan volt,

mintha nagy izomlázam lenne.
Nem is tudtam meghatározni pon-
tosan, hogy a combcsontom fáj
vagy az izmom. Nyugalmi állapot-
ban és menés közben is, mindig fájt.
Tornaórán is nagyon nagy fájdal-
maim voltak – kezdte történetét
Ágica.

Az édesanyja felidézi, hogy a tor-
natanárnő szólt, igazolás kellene, ha
a kislány nem tud tornászni. – Nem
kértünk igazolást, mert közeledett a
vakáció. Igazolás hiányában muszáj
volt tornásszon, s a tornaórán le-

esett. Aztán a lába kezdett dagadni,
s orvoshoz vittük – meséli az édes-
anya. 

– Beküldtek Vásárhelyre, mert az
orvos javasolta, hogy ne hanyagol-
juk el a kislány lábát, mert „ko-
moly” a dolog. Elmentünk az
orvoshoz, tomográfiai vizsgálatot
végeztek, s befektették a kórházba.
Megvágták a lábát, a dagadt részből
mintát küldtek Kolozsvárra. Három
nap múlva csengettek, hogy vigyük
fel a kislányt Kolozsvárra, mert
nagy baj van a lábával. Négy napra
rá közölték, hogy csontrákja van, a
legveszélyesebb, ami csak létezik.
Mondták, ha beleegyezünk a keze-
lésbe, írjuk alá a papírt, mert sok
minden megtörténhet kezelés köz-
ben. Megkérdeztem, mi történik, ha
nem egyezünk bele? Azt felelték,
rövid időn belehal a lányunk. Az
efféle betegségben százból ötven
biztosan meghal, mondta a dok-
tornő, s hozzátette, reméljük, Ágica
nem lesz köztük. Aláírtuk a papírt.
Három hónapon át tartott a kemo-
terápiás kezelés. Utána kijelentet-
ték, nem ért semmit. Kiderült, hogy
a tüdőn is áttét van. Nem volt más
választás, amputálni kellett Ágica
jobb lábát, így esélyt láttak arra,
hogy sikerrel kezelik a tüdejét. Az

amputáció nagyon nagy sokk volt.
Utána kilenc hónapig volt kórház-
ban. Erős „kemót” kapott, csak a
kezelési szünetekben jöhetett haza
egy-egy hétre. Aztán vissza kellett
menni a következő kezelésre, az
édesanyja vele volt végig. Leg-
utóbb, amikor „átvilágították”, azt
mondták az orvosok, hogy a tüde-
jéről eltűnt a daganat. Kapott még
nyolc sugárkezelést, hogy a daga-
nat ki ne újuljon. Mindegyre kell
járni ellenőrzésre, mert kezelés
után gondok adódtak a szívével is.
Legyengült. Egy hónap múlva
ismét be kell feküdnie a kórházba,
a szívesekhez, Kolozsvárra – me-
sélte el Nagy András, a lány édes-
apja. 
Tavaly még fára mászott 

Ágica jobb lábát csípőből távolí-
tották el, ami gyökeresen megvál-
toztatta eddigi életét és életvitelét.
A ház körül mankóval jár, mert a
protézis, amit kapott, derékban szo-
rossá vált. 

– Reméljük, hogy Ágica sorsa
jobbra fordul. Minden hónapban
megvizsgálják az állapotát, bízunk
benne, hogy meggyógyul – mondja
az édesapa.

Mitől kap csontrákot egy 13 éves
kislány? Nehéz erre választ adni. 

Statisztikák szerint az elsődleges
típusú, azaz nem áttétként létrejövő
csontdaganatok a lakosság viszony-
lag kis százalékát érintik.

Az elsődleges csontdaganatok
főként serdülőknél, fiataloknál, 10-
20 éves korban jelentkeznek. Ren-
geteg kutatás van, amelyben azt
vizsgálják, hogy miért pont ekkor
jelentkezik a betegség, de sajnos
egyelőre nincs válasz, csak hipoté-
zisek. 

– Lehet, hogy megütötte a térdét
– mondja az édesanya, de az édes-
apa állítja, az orvosok sem tudják a
választ, csak annyit mondtak, hogy
nagyon rövid idő alatt alakult ki a
daganat.

– Tavaly, amikor a meggy kez-
dett rózsaszín lenni, Ágica felmá-
szott a fára, s rá egy hónapra már
a kórházban volt. Hetedikes volt.
A nyolcadikot a kolozsvári kór-
házban végezte el, ott tanították.
Nem tudjuk, hogy lesz a kilence-
dik osztállyal. Beírattuk a mező-
bándi iskolába, de még nem
tudjuk, el tud-e menni iskolába.
Nehéz neki, mert nehézkes a
mozgása. Megoldást kell talál-
nunk, esetleg tanári segítséggel
itthon tanul. A gyermekvédelem-
nél tavaly felvetették, hogy ha
akarjuk, itthon is taníthatják, de
akkor nem kellett, mert a kórház-

ban megoldották a tanítást – me-
séli az apa. 

Ágica a megpróbáltatások elle-
nére is vállalta a konfirmációi fel-
készítőt, és a közelmúltban
konfirmált. 
Nem számítottak arra, 
hogy ennyien melléjük állnak

A lelki és testi megrázkódtatás
mellett a családnak az anyagi ter-
hekkel is szembe kellett nézni. A
betegség mindig kiadással jár, még
akkor is, ha a kezelési költségeket
az egészségügyi pénztár állja. Óha-
tatlanul feltevődik a kérdés: hogyan
sikerült megbirkózni az anyagi ter-
hekkel? 

– Nagyon sokan és sokat segítet-
tek. A bándiak az egyházban gyűj-
töttek, a szomszéd falvak,
Mezőmadaras, Mezőbergenye egy-
házközségei is. Nagyon köszönjük,
hogy mellénk álltak. Ha nem segí-
tettek volna, nem tudtuk volna állni
a költségeket. Kocsit kellett fogadni
és fizetni minden egyes utazáskor,
az élelmet meg kellett vásárolni,
mert a kislány kórházi koszttal nem
bírta volna ki a kezeléseket. A fele-
ségem megvett mindent, amit Ágica
kívánt, mert azt mondták, jól kell
táplálkoznia ahhoz, hogy megerő-
södjön. Sokat segített a kolozsvári

Életfa Családsegítő Egyesület, va-
lamint Ferencz Zsolt és Varga Mi-
hály Márton kolozsvári rádiósok,
akik gyalog zarándokoltak a csík-
somlyói búcsúra, hogy pénzt gyűjt-
senek egy fürdőszoba kialakítására.
Egy másik személy 4 ezer lejt aján-
lott fel. Sokat költöttünk, mert egy
kilométerről kellett a házig felve-
zetni a vizet, ugyanis nem volt vi-
zünk. Az a baj, hogy most is csak
éjjel jön fel a víz hozzánk. Nincs
nyomás, mert sok a fogyasztó, s mi
magasan lakunk. Vásároltam egy
víztartályt, hogy éjszaka töltsük fel,
hogy hidroforral felnyomhassuk a
vizet a fürdőbe. Bár felszereltük a
fürdőszobát, most is az aragázon
felmelegített vizet használhatjuk,
így fürdeti Ágicát az édesanyja.

Most kazánt szeretnénk besze-
reltetni, hogy legyen meleg vizünk.
Erre is kapunk támogatást, egy
aradi alapítvány gyűjtött Ágicának.
A víz kérdése is megoldódik, hiszen
a polgármesteri hivatal ígéretet tett,
hogy egy nagyobb tartályt helyez-
nek üzembe, amivel Száltelekről a
vízellátást biztosítják, s akkor hoz-
zánk is eljut a víz. Nem számítot-
tunk arra, hogy ennyien mellénk
állnak a bajban. A polgármester, az
alpolgármester, mindenki, aki csak
tehette, együttéreztek velünk – ösz-
szegzett az édesapa, aki a könnyei-

vel küzdött, miközben mesélt. Az
apa hajnali 4 órakor indul a tanyá-
ról, ő takarítja a polgármesteri hiva-
tal irodáit. Bevallása szerint nagyon
megértő a polgármester és az alpol-
gármester, beleegyeztek a módosí-
tott munkaprogramba, hogy délelőtt
otthon lehessen.

Az édesanya, Erika is közbeszól:
– Nekem is nehéz volt, mert nem
hittem, hogy csípőből vágják le a
lábát. Úgy gondoltam, térd fölött
amputálják, s a comb egy része
megmarad. Amikor kihozták a mű-
tőből, kitakartam, s láttam, milyen
drasztikus a csonkítás. Az orvos azt
mondta, azért vágott ennyit, hogy
egy-két év múlva nehogy ismét
vágni kelljen. 

Ágicának jelenleg nincs fáj-
dalma. Óriási dolog, hogy ma már
az udvaron ülhet. Mankókkal, segít-
séggel, erőfeszítéssel és óriási aka-
raterővel sikerül a helyváltoztatás. 

– Nagyon sokat jelentett nekem,
hogy éreztem, mellettem állnak,
imádkoznak értem a szüleim, a test-
vérem, az osztálytársaim, akik az
osztályfőnökömmel meg is látogat-
tak. 

Remélhetőleg újabb nehéz terá-
pia nem lesz szükséges, s Ágicának
csak az új élet jelent kihívást.

Ágica, a mosolygó „harcos”
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3,9 százalékos volt a szezonáli-
san kiigazított munkanélküliségi
ráta júliusban, ami 0,1 százalékpon-
tos emelkedést jelent az előző hó-
naphoz viszonyítva – közölte
pénteken az Országos Statisztikai
Intézet (INS).

Az INS adatai szerint a 15 és 74
év közötti munkanélküliek becsült
száma júliusban 352 ezerre nőtt az
előző hónapban jegyzett 341 ezer-
ről. A tavalyi év júliusához képest
azonban csökkenés észlelhető,

akkor ugyanis 376 ezer állástalan
személyt tartottak számon.

A férfiak körében 1,1 százalék-
ponttal magasabb volt a munkanél-
küliség, mint a nőknél (férfiaknál
4,4 százalék, nőknél 3,3 százalék).

A 25 és 74 év közöttiek körében
3,1%-os munkanélküliségi rátát be-
csültek júliusra (3,6% a férfiaknál
és 2,5% a nőknél), ez a korosztály
tette ki a munkanélküliek összlét-
számának 74,7 százalékát. 
(Agerpres)

1265 lejre nőtt a nyugdíjpont értéke. A 15
százalékos növelést minden nyugdíjaskate-
góriánál alkalmazzák.  Neagoe Eugenia, a
Maros Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója a
nyugdíjasokat érintő újdonságokról számolt
be lapunknak. 

704 lejre nőtt a szociális nyugdíj is
– A nyugdíjpont értéke 165 lejjel nőtt szeptember

elsejétől, ami nem azt jelenti, hogy 165 lejjel nőtt a
nyugdíj, ahogy sokan értelmezik, hanem azt, hogy
mindenki a saját pontszámának megfelelő arányban
kapja meg a nyugdíjemelést. Akinek pontosan egy
nyugdíjpontot számítottak ki, annak 165 lejjel nő a
nyugdíja, akinek nagyobb pontszámot, annak ennek
megfelelően nő a nyugdíja, s ha kisebb az adott sze-
mély pontszáma, akkor kisebb a növekedés. De nem-
csak a nyugdíjpont értéke nőtt, hanem a szavatolt
szociális nyugdíj is. Eddig ez 640 lej volt, mostantól
704 lej lesz. Ez is jelentős növekedés a kisjövedel-
műek számára.

– Maros megyében hány nyugdíjas személyt érint
a nyugdíjemelés? 

– Megyénkben havonta körülbelül 137 ezer „tranz-
akciót” bonyolítunk le, ez a szám hónapról hónapra
változik, de körülbelül ennyi nyugdíjas részesül a
nyugdíjemelésben. 

– Az említetteken kívül más változás van-e?
– A temetkezési segély maradt annyi, amennyit az

idei országos költségvetés elfogadásakor kiszámítot-
tak, 5163 lej, ami egyenlő az országos átlag bruttó bér-
rel. Az első rokkantsági fokozatba sorolt nyugdíjasok
gondozóinak járó pótlék 880 lejről 1012 lejre nőtt. 

Közeledik az I. és II. munkacsoportba, illetve a
nehéz és speciális körülmények között dolgozók
nyugdíjának az újraszámítása. Hogy állnak ezzel a fo-
lyamattal? 
Szeptember 30-ig 1200 nyugdíjat kell újraszámolni 

– A 263-as törvényt módosító 221-es törvény értel-
mében szeptember 30-ig több mint 1200 nyugdíjat

kell átszámolni, azon nyugdíjasok dossziéjáról van
szó, akik I-es és II-es munkacsoportban, illetve nehéz
vagy speciális körülmények között dolgoztak. Ez a
szám nem olyan magas, mint például Máramaros, Hu-
nyad, Galac vagy Hargita megyében, ahol sokan dol-
goztak a bányászatban, illetve kohóipari
kombinátban. 
Legkeresettebb Szováta 

– A nyugdíjasok részéről mindig aktuális kérdés a
gyógykezeléssel kapcsolatos. Idén hány nyugdíjas ré-
szesül államilag támogatott kezelésben?

– Eddig 2500 személy utazott el gyógykezelésre
különböző üdülőtelepekre. Ez azt jelenti, hogy 12 szé-
riában osztottuk ki a jegyeket. Hátravan még hat szé-
ria, remélhetőleg legalább további 2000 személy
részesül még gyógykezelésben. Mi, a megyei nyug-
díjpénztár, a nekünk kiosztott jegyek mellé mindig ké-
rünk kiegészítést, ha más megyékben maradtak
felhasználatlan jegyek, mi hasznosítjuk. Maros me-
gyében nagyon nagy a kereslet a megyénkbeli üdülő-
telepre, Szovátára. Idén az a gond, hogy az egyik
turisztikai szolgáltató – a szálloda javítása miatt –
visszalépett, s az általa biztosított helyek kiestek a for-
galomból. Így maradt két szolgáltató, két szállodával,
az Aluniş és a Hefaistos, amelyek nem tudják lefedni
a nagyszámú igénylést. 
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1265 lejre nőtt a nyugdíjpont értéke 
Szeptember elsejétől 1100 lejről 

A zsebtolvajok ténykedésére
figyelmeztetnek a Facebook
közösségi oldalon, néhány
fotót meg is osztottak egyes
csoportok, de a kommentelők
szerint számuk ennél jóval
magasabb. A zsebtolvajok
által elkövetett lopások meg-
előzésére indított újabb kam-
pányt a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség is Légy
szemfüles! Ne adj esélyt a
zsebtolvajoknak! címmel,
amelynek keretében a köz-
szállítási járműveken utazó-
kat és a buszmegállóban
várakozókat figyelmeztetik.

A rendőrségi figyelmeztetés sze-
rint a zsebtolvajok kedvelik a zsú-
folt helyeket, a közszállítási
járműveket éppúgy, mint a koncer-

teket, fesztiválokat, strandokat,
fürdőhelyeket stb. A zsebtolvajok
nappal aktívabbak a tömegközle-
kedési eszközökön, főleg a csúcs-
forgalmi órákban, illetve
hétvégeken, ünnepnapokon, de a
piaci, nagyáruházi útvonalakon is.
Kihasználják az idős, vidéki, sie-
tős vagy fáradt emberek figyel-
metlenségét. Általában
csoportosan – három vagy öt sze-
mély – indulnak lopni, és minden-
kinek jól meghatározott szerepe
van. A forgatókönyv szerint egyik
valamivel magára vonja a figyel-
met, a másik kilopja a pénztárcát
az áldozata zsebéből vagy táskájá-
ból, és tovább is adja egyik társá-
nak, így ha elkapják, az ellopott
tárgy már nincs nála. A tolvajok
kabáttal, pólóval, valamilyen ruha-

neművel, folyóirattal vagy sza-
tyorral rejtik el azt a kezüket, ame-
lyikkel a lopást elkövetik.

Miként lehet védekezni ellenük?
– Amíg tömegközlekedési jár-

műre várnak, figyeljenek a szom-
szédjukra, annak szándékaira.

– Lehetőleg ne olvassanak a jár-
műveken, mert ez a figyelmüket el-
vonhatja, és könnyen áldozatokká
válnak.

– A táskájukat tartsák maguk
előtt, és lehetőleg a karjukkal szo-
rítsák a testükhöz.

– Ha leülnek, ölben fogják a cso-
magjukat, semmiképp se kifele
vagy a szomszéd széke fele.

– Ne hordják a pénztárcát vagy
telefonjukat a nadrág farzsebében,
mert könnyedén kiemelhető le-, il-
letve felszálláskor. 

– A kabát oldalsó zsebéből is
könnyen kiemelhetik a zsebtolvajok
az értékeket, ezért ott semmiképp se
tartsák pénztárcájukat vagy irataikat.

– Amikor nagyobb pénzösszeget
visznek magunkkal, kerülni kell a
tömegközlekedési eszközöket, kér-

jenek meg egy ismerőst vagy hívja-
nak taxit.

– Ha késői órában utaznak, ami-
kor kevés az utas a járműveken,
ajánlott a sofőrhöz minél közelebb
foglalni helyet, vagy bizalomkeltő
utasok közelébe ülni. (szer)

Ne adj esélyt a zsebtolvajoknak!
Légy szemfüles!

3,9 százalékra nőtt 
a munkanélküliek száma

A repülőutak és a szállodafoglalások ára 50
százalékig terjedő mértékben csökkent az
őszi időszakra. A legnyilvánvalóbb csökkené-
sek a nagy-britanniai és franciaországi
utakra érvényesek, de olcsóbb lett Görögor-
szág, Spanyolország és Olaszország is.

A Momondo hétfőn nyilvánosságra hozott elem-
zése szerint a Nagy-Britanniába induló repülőgé-
pekre váltott jegyek terén érzékelhető a legnagyobb
árcsökkenés: az átlagár 47 százalékkal alacsonyabb
a június és augusztus között regisztráltnál. Jelentős,
43 százalékos csökkenésről beszélhetünk a francia-
országi repülőjegyek esetében is. Olaszországba
eközben 31 százalékkal, Spanyolországba 29 száza-
lékkal, Görögországba pedig 23 százalékkal lehet

mostanság olcsóbban eljutni, mint a nyári hónapok-
ban.

Ami a szállással járó kiadásokat illeti, a legna-
gyobb árcsökkenést Görögországban jegyezték a már
említett országok körében, itt az őszi időszakra 34
százalékkal estek vissza a díjszabások. Spanyolor-
szágban és Olaszországban 22, illetve 20 százalékkal
csökkentek az árak, míg Franciaországban alig 4 szá-
zalékkal olcsóbb ősszel a szállás, mint a nyári hóna-
pokban.

A legnépszerűbb célpontnak a szeptember–novem-
ber időszakban az eddigi repülőjárat-keresések alap-
ján Róma bizonyult, majd Barcelona, Párizs, a
Thaiföld délnyugati részén fekvő Phuket-sziget és
London következik. 

Felére is csökkenhet az üdülés ára

Ötezer lejes bírság
A kormány 1000 lejről 5000 lejre növeli a 112-es egységes
segélyhívó számra beérkezett hamis riasztásokért kiszabható
bírság felső határát, és első olvasatban tárgyalta a bűnözés
visszaszorítását célzó intézkedésekről szóló tervezetet – je-
lentette be Viorica Dăncilă.

A kormányfő kifejtette, a 112-es hívószámmal, valamint a bűnözés
visszaszorításával kapcsolatos szabályozás szigorítása a caracali tragédia
kapcsán került napirendre. Dăncilă rámutatott, jóváhagyta egy olyan jog-
szabályt, amely megteremti a jogi keretet a fejlett mobil helymeghatározó
(Advanced Mobile Localisation – AML) rendszer alkalmazásához. Emel-
lett szigorítják a 112-es egységes segélyhívó számra beérkezett hamis ri-
asztásokért kiszabható büntetést, azaz az ilyen esetekben kiróható bírság
felső határát a jelenlegi ezer lejről ötezer lejre növelik – tette hozzá.

A kabinet első olvasatban tárgyalta kedden a bűnözés visszaszorítását
célzó intézkedésekről szóló tervezetet. Ennek értelmében minősített embe-
rölés esetén 20 évre nő a kiróható szabadságvesztés alsó határa, míg a nemi
erőszak bűntettéért 5 és 12 év közötti börtönbüntetés szabható ki. Amennyi-
ben az erőszak áldozata kiskorú, 7 és 15 év közötti szabadságvesztésre ítél-
hető az elkövető. Az elfogadott  jogszabálytervezet szerint a rablás révén
történő szabadságfosztás kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető, ha pedig az áldozat életét veszti, a kiszabható börtönbüntetés
felső határa 18 évre nő – ismertette a kormányfő. (Agerpres)

Másfél millió lejre büntették 
az ásványvíz-forgalmazókat 

1,5 millió lejre bírságolta az
ásvány- és forrásvíz-forgal-
mazókat az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság
(ANPC), a címkézés, bemuta-
tás és reklámozás módjára
irányuló ellenőrzés nyomán –
tájékoztatott a Mediafaxnak
is eljuttatott közleményében
a hatóság.

Az ellenőrzés az ország összes
megyéjében, illetve Bukarestben
zajlott július 3–5. között. 

803 céget ellenőriztek (112 for-
galmazót, 18 gyártót, 643 üzletet és
30 benzinkutat), és 423 esetében
(52,68 százaléknál) állapítottak
meg kihágást. Mintegy 3.715.011
liter természetes ásvány- és forrás-
vizet vizsgáltak meg, és megállapí-
tották, hogy 10 százalék, vagyis

371.082 liter esetében nem tartot-
ták be a fogyasztóvédelmi törvé-
nyeket. 

A fogyasztóvédők 48.992 liter
palackozott természetes ásványvi-
zet és forrásvizet vontak be, össze-
sen 87.407 lej értékben, nem
megfelelő tárolási körülmények (a
gyártók által előírtat meghaladó
hőmérsékleten és a nap sugarainak
közvetlenül kitéve), lejárt szavatos-
ság vagy nem megfelelő jellemzők
(szag, íz, kinézet) miatt. 

Ideiglenesen bevontak 291.837
liter természetes ásványvizet és
forrásvizet, a jelzett szabálytalan-
ságok orvoslásáig. 

Az ellenőrzés nyomán a hatóság
464 büntetést szabott ki, ebből 214
figyelmeztetés és 250 pénzbírság,
összesen 1.410.500 lej értékben. 

Fotó: Nagy Tibor 



Zsóri Dániel találata bekerült a legjobb
három közé az év góljáért járó Puskás-díj sza-
vazásán – adta hírül a Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetség (FIFA) honlapja.

A 18 éves futballista – aki időközben a

MOL Fehérvár FC-hez igazolt – a Debrecen
színeiben február 16-án, a Ferencváros elleni
hazai bajnoki találkozón a 81. percben csere-
ként állt be élete első NB I-es mérkőzésére,
majd a 93. percben, 15 méterről a kapu jobb
alsó sarkába ollózott, megszerezve csapatá-
nak a győzelmet.

Az ő gólján kívül a kolumbiai Juan Fer-
nando Quintero (River Plate) és az ötszörös
aranylabdás argentin Lionel Messi (FC Bar-
celona) találata került be a képzeletbeli dobo-
gósok körébe.

Zsóri az első magyar a díj történetében, aki
szerepelt a 10-es jelöltlistán. A listára két
hétig lehetett szavazni, a három legtöbb vok-
sot kapott gól közül legendás játékosokból

álló zsűri választja majd ki a győztest, aki
szeptember 23-án, a milánói Scalában sorra
kerülő ünnepségen veheti át az elismerést.

A FIFA a többi kategória döntőseit is köz-
zétette hétfőn, az év férfi játékosa díjra –
akárcsak az európai szövetségnél – Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi és Virgil van Dijk 
pályázik. Az UEFA-nál a Bajnokok Li-
gája-győztes FC Liverpool holland védője
nyert.

A kapusoknál két brazil és egy német, a li-
verpooli Alisson Becker és a Manchester
Cityt erősítő Ederson, valamint a barcelonai
Marc-André ter Stegen került a top háromba,
az edzőknél pedig három Premier League-
tréner, a spanyol Pep Guardiola, a német Jür-

gen Klopp és az argentin Mauricio Pochettino
verseng még az elismerésért.

Elszenvedte első vereségét az 1. ligás labda-
rúgó-bajnokság mostani kiírásában a Sepsi
OSK. A háromszéki alakulat hazai pályán a Bu-
karesti Dinamótól 1-0-ra kapott ki hétfő este.

A találkozót megelőzően rendbontás történt
a lelátón: bár a bukaresti szurkolókat a szövet-
ség öt idegenbeli mérkőzésről kitiltotta, ők
mégis megjelentek a kovásznai megyeszékhely
csapatának stadionjában, magyarellenes rigmu-
sokkal provokálva a hazai nézőket. A csendőr-
ség a kezdés előtt könnygázt is bevetve
szorította ki őket a lelátóról, ám miután elindult
a játék, visszatérhettek egy elkülönített szek-
torba, ismertette a történteket az NSO.

A pályán is a vendégek kezdeményeztek, az
első félidőben csak Fejér Béla négy védésével
úszta meg a hátrányt a Sepsi. Amikor pedig ő
is verve volt, Mihai Neicuţescu öt méterről a
bal kapufára lőtte a kipattanó labdát. László
Csaba együttese csak a félidő végén vált veszé-
lyessé, de Pavol Safranko lövését blokkolták a
védők, a szöglet után pedig a szlovák csatár
melléfejelt.

Szünet után Safranko már jobban jobban cél-
zott, de közeli fejesét egy kézzel hárította Ri-
cardo Piscitelli kapus. A középpályán
kiegyenlítődő játék miatt Fejérnek
csak Mattia Montini átlövését kellett
védenie, miközben Kilyén Szabolcs
szabadrúgása és Sztefan Velev lapos
lövése is centikkel ment a Dinamo
kapujának jobb alsó sarka mellé.

A hajrában a csereként beálló Da-
niel Popáról kétszer is megfeledke-
zett a Sepsi védelme, először még
fennakadt Răzvan Tincun, másod-
szor viszont fordulásból, 17 méterről
kilőtte a bal alsó sarkot. A 88. perc-
ben Gabriel Vaşvari lábában maradt
az egyenlítés, a Sepsi kapitánya a
kaputól 10 méterre lyukat rúgott, így
a székelyföldi csapat elvesztette ve-
retlenségét.

Montenegró, majd Szlovákia ellen 
játszik a magyar csapat

Életbevágóan fontosnak ne-
vezte a Szlovákia elleni Eu-
rópa-bajnoki selejtező mérkő-
zést a magyar labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitánya.
Marco Rossi a Montenegró el-
leni felkészülési találkozóról is
beszélt.

Kijelentette: az egy évvel ez-
előtti állapothoz képest most
valamivel könnyebb volt a
dolga a kerethirdetésnél, hiszen
szinte mindenki játékban van,
ugyanakkor annyi mérkőzést
még nem játszottak a futballis-
ták, hogy esetleg több új labda-
rúgó is kiérdemelje a meghívót.
Egyedüliként így Sigér Dávid,
a Ferencváros középpályása kapott először
meghívót a magyar labdarúgó-váloga-
tottba.

Helyet kapott az együttesben ugyanak-
kor a Bristol City sérüléssel bajlódó kö-
zéppályása, Nagy Ádám is, akiről a tréner
elmondta, jelenleg úgy tűnik, hogy bevet-
hető lesz majd a Szlovákia elleni össze-
csapáson. Megjegyezte, Sigér Dávid
meghívásának egyik oka éppen az, hogy
amennyiben Nagy mégsem játszhatna a
rendkívül fontos selejtezőn, akkor legyen
alternatívája. (A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség tájékoztatása szerint a Bristol City
középpályását a válogatott orvosi stábja
kezeli, felépülése jó ütemben halad, de a
rendelkezésre álló idő rövidsége miatt to-
vábbra sem lehet megmondani, hogy sike-
rül-e játékra kész állapotba hozni a
szlovákok elleni meccsre.)

A magyar válogatott csütörtökön Mon-
tenegróban játszik felkészülési mérkőzést,
négy nappal később pedig Szlovákiát fo-

gadja Európa-bajnoki selejtezőn a buda-
pesti Groupama Arénában.

„A Szlovákia elleni mérkőzés életbevá-
góan fontos, és nagyon jól tudom, mit je-
lent Magyarország számára. Addig
azonban még vár ránk egy felkészülési
meccs Montenegróban, először erre össz-
pontosítunk. Az egy olyan mérkőzés lesz,
amely útmutatást adhat nekem a játékosok
állapotáról, és megengedi, hogy kísérletez-
zek egy picit, és pályára küldhessek olyan
futballistákat, akik korábban kevesebbet
játszottak” – nyilatkozta Marco Rossi,
egyben leszögezte, Montenegróban is
győzni szeretnének. A magyarok három
ponttal előzik meg a szlovákokat és a vb-
ezüstérmes horvátokat, de mindkét rivális
eggyel kevesebb mérkőzést játszott. Wales
hátránya már hat pont, Azerbajdzsán pedig
még nem szerzett pontot. Az ötösből az
első kettő jut ki a részben magyar rende-
zésű Európa-bajnokságra, amelyen három
csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt
rendeznek Budapesten.

Fülöp Csaba János veterán országos bajnok 
Hat érmet nyert két marosvásárhelyi spor-

toló a veteránok országos atlétikabajnoksá-
gán, amelyet augusztus 24–25-én a bukaresti
Balázs-Sőtér Jolán sportpályán rendeztek. 

A 73 éves Fülöp Csaba János a 70 év feletti
kategóriában kalapácsvetésben lett első, emel-
lett súlydobásban és diszkoszvetésben 3. he-
lyezést ért el. Fülöpnek ez a második veterán
bajnoki címe kalapácsvetésben.

Barabási Rozália a 45-49 évesek kategóri-
ájában 100 méter és 200 méter síkfutásban,
valamint 80 méter gátfutásban bronzérmet
szerzett. 

Mindkét veterán sportoló részt vesz a szep-
tember 19-e és 23-a között Bukarestben ren-

dezendő veterán atlétikai Balkán-bajnoksá-
gon. (czimbalmos)

Bemutatkozott Csoma Alpár Nyírgyulajon
Nem sikerült jól Csoma Alpár bemutat-

kozása a magyar futsal NB I-ben: ugyan új
csapata, a Nyírgyulaj KSE 1-0-ra nyert a
Futsal Veszprém elleni hétfői mérkőzésen,
a marosvásárhelyi születésű teremlabdarú-
gót azonban a 31. percben kiállították.

Az egykori City’us teremlabdarúgó-csa-
pat 34 éves válogatott játékosa nemrégiben
egy évre kötelezte el magát a Nyírgyulaj
KSE alakulatával. A magyarországi városba
felesége és kislánya is vele tartott. A pont-
vadászat első fordulójában (2-2 az SC
Kecskemét Futsal ellen) Csoma azért nem
léphetett pályára a Debrecentől 60 kilomé-
terre található, Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei Nyírgyulaj futsalegyüttesében,
mivel még nem volt játékjoga. 

Mint Csoma Alpár elmondta, több ajánlat
közül fogadta el a nyírségi klub szerződését,
rajta kívül az alakulatnak három ukrán ide-
genlégiósa is van. Hozzátette, bízik benne,
hogy a Nyírgyulaj KSE együttesével meg-
szerezhetik az 1-5. hely egyikét, ami pedig
őt személyesen illeti, szeretné sok góllal se-
gíteni új együttesét, amelynek edzője nem
más, mint Lovas Norbert, a magyar terem-
labdarúgó-válogatott egykori kiváló játé-
kosa, az alakulat egyik kapusa pedig Pallai
Gábor, aki a 2013–2014-es idényben a
City’ust erősítette. (czimbalmos)

Puskás-díj: Zsóri Dániel gólja is a legjobb három között

Eredményjelző
* 1. liga, 8. forduló: FC Botoşani – Acade-
mica Clinceni 2-2, FC Voluntari – CSU Cra-
iova 1-2, Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári
CSM Politehnica 3-2, Gyurgyevói Astra –
Kolozsvári CFR 3-2, Nagyszebeni Her-
mannstadt – Chindia Târgovişte 2-1, Buka-
resti FCSB – Konstancai Viitorul 2-1,
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti
Dinamo 0-1.
* 2. liga, 5. forduló: Temesvári ASU Politeh-
nica – Concordia Chiajna 0-0, Bodzavásári
SCM Gloria – CS Mioveni 0-2, Aradi UTA –
Sportul Snagov 4-0, Dunărea Călăraşi – Te-
mesvári Ripensia 1-1, Bukaresti Metaloglo-
bus – Kolozsvári Universitatea 2-0,
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Bukaresti
Daco-Getica 2-0, Resicabányai CSM – Bu-
karesti Rapid 1-2, Turris Oltul Turnu Măgu-
rele – Konstancai Farul 2-0, Campionii FC
Argeş – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-1. A Petro-
lul Ploieşti – FK Csíkszereda mérkőzést no-
vember 5-ére halasztották. Az élcsoport: 1.
Turnu Măgurele 15 pont, 2. Mioveni 13, 3.
UTA 12.

Valóra vált álom
„Nagyszerű születésnapi ajándék a

FIFA-tól Magyarországnak, hogy az idén
tízéves Puskás-díjnak végre magyar jelöltje
is van. Álomszerű történet, hogy egy ma-
gyar szurkolói ötlet megvalósítására sike-
rült annak idején rábeszélnünk a FIFA-t,
amely azóta az Aranycsapat zseniális kapi-
tányáról elnevezett díjjal kitüntette mások
mellett Cristiano Ronaldót, Neymart, Zla-
tan Ibrahimovicot vagy a legutóbb Moha-
med Szalah-t” – mondta az MTI-nek
Szöllősi György, a Puskás-ügyek nagykö-
vete, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki
fontos szerepet játszott a Puskás-díj létre-
jöttében és egyedüli magyarként az eddigi
összes díjátadó gálán ott volt.

„Ha lehetett hiányérzetünk az elmúlt
évek csillogó díjátadó gálái után, akkor
annak legfeljebb az volt az oka, hogy az ed-
digi száz jelölt között egy magyar sem
akadt. Az első NB I-es meccsén a Fradi
ellen a 93. percben győztes gólt ollózó
Zsóri Dániel azonban gondoskodott róla,
hogy ez az álom is valóra váljon: gólja tö-
kéletesen megfelel az elismerés klasszikus
követelményeinek, hiszen az esztétikum, a
pazar technikai kivitelezés mellett a talála-
tot a körülményei is különlegessé teszik” –
fogalmazott Szöllősi György.

A top három kategóriánként
* Puskás-díj: ZSÓRI DÁNIEL (magyar,

DVSC) – február 16-án, a Ferencváros el-
leni magyar bajnoki mérkőzésen; Juan Fer-
nando Quintero (kolumbiai, River Plate) –
február 10-én, a Racing Club elleni argen-
tin bajnoki mérkőzésen; Lionel Messi (ar-
gentin, FC Barcelona) – március 17-én, a
Real Betis elleni spanyol bajnoki mérkőzé-
sen

* az év férfi játékosa: Cristiano Ronaldo
(portugál, Juventus), Lionel Messi (argen-
tin, Barcelona), Virgil van Dijk (holland,
Liverpool)

* az év női játékosa: Lucy Bronze
(angol, Olympique Lyon), Alex Morgan
(amerikai, Orlando Pride), Megan Rapinoe
(amerikai, Reign FC) 

* az év férfi kapusa: Alisson Becker
(brazil, Liverpool), Ederson (brazil, Man-
chester City), Marc-André ter Stegen
(német, Barcelona)

* az év női kapusa: Christiane Endler
(chilei, Paris Saint-Germain), Hedvig Lin-
dahl (svéd, Chelsea/Wolfsburg), Sari van
Veenendaal (holland, Arsenal/Atlético
Madrid)

* az év edzője férficsapatnál: Pep Guar-
diola (spanyol, Manchester City), Jürgen
Klopp (német, Liverpool), Mauricio Po-
chettino (argentin, Tottenham Hotspur)

* az év edzője női csapatnál: Jill Ellis
(amerikai, Egyesült Államok), Phil Neville
(angol, Anglia), Sarina Wiegman (holland,
Hollandia)

A Sepsi OSK első veresége a bajnokságban
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Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Telkiben gyűltek össze a kerettagok, innen ma utaznak el Podgoricába.
Fotó: MLSZ

Fotó: NSO



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömb-

házlakás a klinikák közelében. Eladók

bútorok, valamint 1,3 hektár belterület

a város remeteszegi részén. Tel.

0365/418-315, 0736-349-941.

(10/4094-I)

KIADÓ bútorozatlan garzonlakás a

Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.

(6/3905)

ELADÓ tűzifa hazaszállítással. Tel. 0758-

206-683, 0747-566-430. (12/3963-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (11/3928)

ELADÓ kettes, hármas váltóeke, tárcsás

kasza, dízelmotoros betonkeverő,

borona. Tel. 0745-404-666. (14/4206)

AJÁNDÉKOZOK egy kétéves, jó házőrző

kutyust óllal, minőségi szárazeledellel

Marosvásárhelyen. Tel. 0744-573-699.

(16/4208)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

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

214-586. (8/3655)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KERESÜNK gondozónőt idős néni

mellé. Tel. 0755-479-848. (10/4202-I)

DADUST keresek hétéves kislány fel-

ügyeletére a Tudor negyedbe. Tel.

0774-614-021. (5/4196)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tetőké-

szítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.

Tel. 0757-831-459. (2/3860)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,

csatornajavítást, festést, vakolást,

szigetelést, tetőszigetelést, teraszjavítást.

Tel. 0759-467-356. (7/3956)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-

javítást, bármilyen szigetelést, festést,

vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,

csatornajavítást, csatornakészítést,

bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.

(9/3958)

VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjavítást,

cserépforgatást, festést, vakolást,

meszelést, kerítéskészítést, bármilyen

munkát. Tel. 0740-651-354. (1/3900)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.

0746-854-850. (1/4190)

MEGEMLÉKEZÉS

„A szeretet soha el nem fogy.”

Hiába borul rád a temető csendje,

szívünkben élsz mindörökre.

Lelki fájdalommal, szomorú szív-

vel emlékezünk szeptember 4-én

PEPELA HAJNALKÁRA halálá-

nak 2. évfordulóján. Kegyelettel

emlékezünk és emlékeztetünk.

Édesanyja, fia, Boti és szerettei.

(8/4113)

Szomorú szívvel, soha el nem

múló fájdalommal emlékezünk

szeptember 4-én idős NAGY 

MIKLÓSRA halálának második

évfordulóján. Akik ismerték, gon-

doljanak rá szeretettel. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

Bánatos felesége, fia és unokája.

(2/4174-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

dédapa, após, rokon, szomszéd

és jó barát, 

HOZA KÁROLY 

életének 88. évében rövid szen-

vedés után 2019. augusztus 29-

én elhunyt. Temetése 2019.

szeptember 5-én 13 órától lesz a

marosvásárhelyi református te-

metőben, református szertartás

szerint. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4170-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

CSIKI DÁVID 

az ernyei kollektív gazdaság

nyugalmazott főkönyvelője 

életének 82. évében, 2019. au-

gusztus 2-án, örökre megpihent

Miskolcon. Utolsó útjára szep-

tember 6-án, pénteken du. 2 óra-

kor kísérjük a marosvásárhelyi

református temetőben, katolikus

szertartás szerint. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (12/4204-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett apa, nagyapa és déd-

nagyapa, 

PORCZEL JÁNOS 

2019. szeptember 2-án, életének

95. évében távozott közülünk.

Utolsó útjára a katolikus temető

felső kápolnájából kísérhetik el

mindazok, akik részt vesznek a

2019. szeptember 5-én 14 órakor

kezdődő temetésén. Drága em-

léke szívünkben él! 

A gyászoló család. (13/4205-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

az imádott feleség, édesanya,

nagymama, anyós, anyatárs,

testvér, rokon, kolléganő, szom-

széd és ismerős, 

CSOMAFÁY

BORBÁLA-MAGDOLNA 

szül. CSISZÁR 

BORBÁLA-MAGDOLNA

nagy türelemmel viselt betegség

után, életének 68. évében csen-

desen megpihent. Drága szeret-

tünk temetése szeptember 4-én,

szerdán 14 órakor lesz a maros-

vásárhelyi református temető-

ben.

„A szeretet soha el nem fogy”,

emlékedet, jóságodat örökre szí-

vünkbe zárjuk. Nyugodj béké-

ben! 

A gyászoló család. (18/4211-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett feleség, édesanya,

nagymama, testvér, sógornő,

unokatestvér, nagynéni, rokon és

jó szomszéd, 

NAGY ERZSÉBET 

szül. Szabó 

életének 78. évében folyó év

szeptember 1-jén hirtelen el-

hunyt. Temetése folyó év szep-

tember 4-én 13 órakor lesz a

katolikus temető felső kápolnájá-

tól, református szertartás szerint. 

A gyászoló család. (15/4207-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagytata,

testvér, após, sógor, barát, isme-

rős, a kisgörgényi születésű 

PAPP LAJOS 

volt szabómester

hosszas, de türelemmel viselt be-

tegség után, életének 70. évében

csendesen megpihent. Végső

búcsút veszünk tőle szeptember

5-én, csütörtökön 14 órakor a

marosvásárhelyi református te-

metőben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülve értesültünk osz-

tályfőnökünk, László József

ÉDESANYJÁNAK a haláláról.

Őszinte részvétünket és

együttérzésünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. A Bolyai

Farkas Elméleti Líceum XI. H

osztálya. (9/4201)

Vigasztalódást kíván a Ciucaş

u. 9. sz. lakóközössége Cso-

mafáy Zoltánnak és családjá-

nak a drága MAGDI

eltávozása alkalmával. Nyu-

godjál békében, drága lélek!

(11/4203)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik édesanyám,

özvegy BORDI SZABÓ MARGIT

temetésén részt vettek, sírjára

virágot helyeztek és

fájdalmunkban osztoztak. A

gyászoló család. (8/4180)

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége mély
megrendüléssel búcsúzik a magyar színjátszás kiváló tagjától,
KAKUTS ÁGNES színésznőtől, a Kolozsvári Magyar Állami Színház
örökös tagjától. 
Kakuts Ágnes Nyárádremetén született, tanulmányait a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben
végezte 1962-ben.
1962–1968 között a Marosvásárhelyi Állami Színház művésznője
volt.  Fontosabb szerepei a marosvásárhelyi színpadon:  Gena –
Tudor Muşatescu: Titanic keringő, Pearl Bryant – Arnold Wesker:
Gyökerek, Agrippina – Paul Everac: Véletlen találkozások, Cilike –
Sütő András: Pompás Gedeon.  
Szerénysége és pályája iránti alázatossága példaértékű
mindannyiunk számára. 

KAKUTS ÁGNES emléke előtt kegyelettel hajt fejet a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet 
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. 

Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon 
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

FÉRFI MUNKATÁRSAT
KERESÜNK

425–600 € 
Nyitott vagy egy új kihívásra?

Fiatal és tapasztalatlan, ám hajlandó vagy itthon dolgozni?
Eleged van már a távollétből, és közelebb akarsz kerülni

családodhoz, szeretteidhez?
FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESÜNK A SZÓDAVÍZTÖLTŐ

RÉSZLEGRE
Olyan személyekre van szükségünk, akik hajlandók

rutinmunkát végezni.
Követelmények:

– középfokú tanulmányok 
– egészségügyi előírásoknak megfelelő személy
– rugalmas munkaprogram (két műszak) vállalása
– diszkréció, felelősségvállalás, csapatmunkára való 

hajlandóság, szakmaiság, becsületesség, hatékonyság;
– tiszta előéletű, nem alkoholfüggő személy.

Előnyt jelent: 
– nem dohányzó 
– 35 év alatti személy 
– állandó lakhely Maroskeresztúr vagy környéke.
Nem szükséges tapasztalat.
A betanítás nagyon rövid idő alatt történik.
Vonzó bérezési feltételek/hónap+kajabonok.

Abban az esetben, ha alkalmasnak érzed magad erre a
munkára, hozd el személyesen az önéletrajzodat cégünk

székhelyére hétfőtől péntekig 8 órakor, 
vagy e-mailen is elküldheted.

Az önéletrajzok begyűjtése után csak a kiválasztott
személyeket értesítjük.

Kapcsolattartó: Kozma István
Cím: Maroskeresztúr (Cristeşti), Maros megye,

Cooperativei u. 498. szám.
Tel.: 004-0265-326-586, 004-0740-054-624  

E-mail: office@sifon.ro (21511-I)



DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVI TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől
kezdődően kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb
felvilágosítás a titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában szám-
lázott szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram),
internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu  könyvtárba, hozzáférés az
adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra 

GYÓGYSZERÉSZ- 
ASSZISZTENS 

nappali 
3 éves 

2.800 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján 

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházzal és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi,
gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos
normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerle-
rakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szol-
gálattal 
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal 

Beiratkozás: 
2019.

szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TÖRZSKÖNYVEZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES IRATOK

Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat  
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es
évfolyam)
– születési bizonyítvány,  (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy
a jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas
az egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti
iratok alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesül-
nek a gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők
tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.  

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely, 

Bodoni Sándor u. 3-5. szám. 
Tel/fax: 0365/401-129

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy anélkül.

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK
A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos
szakmai gyakorlaton vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt
venni Olaszországban a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi
idősotthonban (Senirenresidentz), illetve Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.

ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév

„Gyakorlati szakmai képzés leendő ál-
talános orvosi asszisztenseknek
sürgősségi esetekre az európai normák-
nak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A.
Cardarelli kórházban.  

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási mód-
szerek terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban, valamint a spanyolországi granadai UED
Los Tulipanes központban.

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket
– transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi
nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban,
valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁSOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FA-
IPARBA, 1800 lej nettó bértől + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra.
Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz AUTÓFESTŐT és BÁDOGOST. Tel. 0742-792-524, 0744-427-
650. (8/4136-I)

ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBEREKET alkalmazok. Tel. 0741-762-701. (1/4060-I)

A PEG PEREGO CÉG alkalmaz VARRÓNŐKET és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT konfekció-
gyártásra. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Bodoni utca 68. C1-C4. szám alatt. (6400)

ALKALMAZOK MEZŐGÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT). Tel. 0743-142-012, 0745-147-756. (3/4194)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21531-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és CSONTOLÓT. Tel. 0744-644-026. (21531-I)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (21531-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz a belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (21531-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Összehívó
2019. szeptember 25-én 10 órára, a Maros Megyei Állategész-

ségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság Marosvásárhely,
Hídvég utca 10. szám alatti székhelyére összehívják az Országos
Állatorvosi Kamara Maros megyei fiókjának közgyűlését, a kö-
vetkező

napirenddel: 
1. A jelenlegi vezetőség (2016–2019) tevékenységi jelentése.
– a megyei végrehajtó bizottság jelentése – az elnök beszámolója 
– a cenzorbizottság jelentése – a cenzori testület elnökének be-

számolója 
– a megyei szakmai deontológiai és konfliktuskezelő bizottság je-

lentése – a testület elnökének beszámolója
2. A megyei közgyűlés által javasoltak közül titkos szavazással

megválasztandó országos kongresszusi képviselők számának elfo-
gadása. 

3. Az Országos Állatorvosi Kamara ügyvezető testülete elnöki
tisztségére elfogadott pályázók ismertetése. 

4. A deontológiai és konfliktuskezelő bizottság elnöki tisztségére
elfogadott pályázók ismertetése. 

5. Az Országos Állatorvosi Kamara Maros megyei fiókja új ve-
zető testületének megválasztása. 

Dr. Moga Petru Sorin elnök 



Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:

– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap 
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)

– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euó / 4 nap
(2019. december 5.)

Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró / fő 
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