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Főhajtás tíz évszázad után

Szent István-napi ünnepség és új kenyér ünnepe a Színház téren

Kettős
kisebbségben

A 90. életévét betöltő Erdélyi Lajos fotóművész Kettős kisebbségben című
életmű-kiállítása nyílik meg augusztus
23-án, pénteken 17 órakor Marosvásárhelyen, a Marx József Fotóklub
várbeli kiállítótermében.

____________5.
Vallani és vállalni

Az Erdélyi Helikon összes tagja mártírnak tekinthető, hiszen zord idők viharában vállalták az itthonmaradást,
az örökös fegyverben állást, a vallani
és vállalni attitűdöt, amelyről túl keveset és túl halkan beszélünk.

letet idéznek fel az akkori történelmi eseményekből, augusztus 20. kissé háttérbe szorult,
kevésbéfigyelnek rá. Annyit mondanak róla
csupán, hogy az államalapítás és az új kenyér
ünnepe. Mint mondta, az erdélyi magyaroknak
ennek az ünnepnek a kapcsán a legnagyobb a
hiányérzetük, mivel nem a jelenlegi magyar
beszédében úgy fogalmazott, hogy március 15. állam keretei között élnek.
és október 23. mellett, amikor sokkal több rész(Folytatás a 3. oldalon)

A Színház téren megtartott Szent István-napi
A magunk szerény módján, de Szent
István király országát építjük ma is, és ünnepségre és az új kenyér ünnepére a Maros
az eljövendő nemzedékek is, amikor az megyei EMNT szervezésében került sor.
általa elfogadott értékek és elvek szerint gondolkodunk, élünk és tesszük Mit szólna Szent István király?
Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemdolgunkat – hangzott el augusztus 20zeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke ünnepi
án, kedden este Marosvásárhelyen.

Mózes Edith

Fotó: Vajda György

Benedek István

____________7.
Először jelöltek
magyar gólt
a Puskás-díjra

A Nagyváradon született, debreceni
Zsóri Dániel Ferencváros elleni ollózását találták arra méltónak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szakértői,
hogy a tíz jelölésre érdemes gól listájára felvegyék.

____________9.

Adóötletek

Történnek ám furcsa dolgok a hőségben. Négy éve egyszer már
nekifutott az akkori, szintén szocdem kormány a borravaló megadóztatásának, aztán vissza is pattant róla, mint kezdő szöcske a
harangvirágról. Most megint előkapták az ötletet, de a régitől eltérően már csak a vendéglátósokra szabva. Ettől még nem biztos,
hogy működni is fog.
Az újramelegített kezdeményezés állítólag szakmai berkekből indult el. Az egyik vendéglátóipari szervezet adataira támaszkodnak
a most már kormányhatározat-tervezet státusába elért dokumentum
készítői. Arról az oldalról még érthető is lenne az ötlet, abból a
szemszögből, hogy ha a borravalót is be lehetne terelni a javaslatban szereplő szabályok szerint az adózott jövedelmek körébe, akkor
lehetne emelni az ágazatnak az országos átlaghoz képest alacsony
bérein, mivel a borravalótétel után csak a jövedelemadót kellene
befizetni, az államkasszának járó többi sarcot már nem. És annak
is érezhetően jelentős szerepe volt még, hogy a kuncsaftok egyre
nagyobb része kezdett leszokni a borravaló-fizetésről, mivel azt a
mi szokásvilágunkban készpénzben illik adni, márpedig ma már
nálunk is egyre több helyen hoznak kártyaolvasót a régi, jól ismert
papírnyugta helyett.
Erre a vendéglátós-problémára lehetett volna találni olyan megoldást is, hogy a borravalót is eleve írják fel a számlára, ahogy ez
egyes országokban működik. Vannak működő példák a világban
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 27 perckor,
lenyugszik
20 óra 22 perckor.
Az év 233. napja,
hátravan 132 nap.

IDŐJÁRÁS
t

Ma SÁMUEL és HAJNA,
holnap MENYHÉRT
és MIRJAM napja.
MENYHÉRT: héber eredetű,
a Melchiorból, jelentése: királyi fény.
MIRJAM: a Mária eredeti,
héber formája, jelentése ismeretlen.

Napos idő, felhőátvonulással
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. augusztus 20.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7305
4,2682
1,4457

Ötvenöt éves a marosvásárhelyi állatkert

Ingyenes látogatás a nyílt kapuk napján

1964. augusztus 23-án kezdte működését a marosvásárhelyi állatkert. Amint az a honlapján is olvasható
(www.zootirgumures.ro), alapításakor 600–700 négyzetméteren feküdt, és csupán néhány állat – három farkas, két
medve, két vaddisznó, két fácán és egy őz – lakta, az elkövetkező évtizedekben azonban mind területileg, mind az állatállományt illetően hatalmas fejlődésen ment át. A
városunk egyik turistalátványosságának számító, a helyi lakosság által is szívesen látogatott intézmény vezetősége
nyílt napi programokkal és ingyenes belépéssel ünnepli az
55. évfordulót.

A marosvásárhelyi állatkert és a polgármesteri hivatal
szervezte ünnepség megnyitója 23-án, pénteken délelőtt 11
órakor kezdődik a nagymacskaházban lévő amfiteátrumban. Itt Jelen, múlt címmel fotókiállítás is nyílik, 55 régi és
mai fénykép idézi fel az állatkert egykori mindennapjait és
mostani életét, hétköznapi rutinját. A nyílt kapuk napján
bárki kérdésekkel fordulhat a gondozókhoz, az illetékesek
készségesen felvilágosítják az érdeklődőket az állatkerti világgal kapcsolatos tudnivalókról, érdekességekről. Az
ünnep alkalmából az állatkert egész nap, reggel 9 órától délután 6 óráig ingyenesen látogatható. (nszi)

206,3020

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Ma kezdődik a pótérettségi

Ma a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával megkezdődik a pótérettségi. 22-én, csütörtökön anyanyelvből, 23án, pénteken a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból,
26-án, hétfőn a választott tantárgyból írásbeliznek a diákok. A szóbeli képességmérők augusztus 27. és szeptember 3. között zajlanak. Az óvások előtti vizsgajegyeket
szeptember 3-án hozzák nyilvánosságra, a végső vizsgaeredményeket pedig szeptember 7-én.

Szféra a volt 4-es iskola udvarán

Augusztus 23-ától, péntektől 25-éig, vasárnapig a Vásárhelyi Forgatag keretében zajló Szféra programjai újra élettel töltik meg a marosvásárhelyi volt 4-es számú általános
iskola udvarát.

Újra Marosvásárhelyen
a pumpapálya

Marosvásárhelyen, az Egyesülés negyedbeli régi fotóüzem
épületénél a hét végén, augusztus 24-én, szombaton és
25-én, vasárnap újra kipróbálható a Zarox Pumpyard csapata által működtetett moduláris pumpapálya. A szervezők
minden kerekes járgánnyal rendelkező – hajtányos, kerékpáros, gördeszkás – gyermeket, fiatalt és felnőttet várnak
a helyszínre. A pálya használati idejét korcsoportok szerint
állapították meg, délelőttönként 9 órától 10.50-ig a 7 év
alatti gyermekek, 11 órától 12.50-ig a 7 és 13 év közöttiek
hódolhatnak szenvedélyüknek, majd a 13–14 óra közötti
ebédszünet után 14 órától 16.50-ig a 14 és 17 év közöttiek,
ezt követően 20 óráig a 18 év fölöttiek „pumpálhatnak”. 18
órától versenyt is szerveznek 18 év fölötti kerékpárosok
számára. A pálya használati díjáról, valamint a versenyfeltételekről és a díjakról a Zarox Pumpyard Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 26. – szeptember 6.
között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azok jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-,
játék- vagy társfüggőség által terhelt életmódjukon. Helyszín: a magyarózdi terápiás otthon. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni Bartha Évától lehet a 0740-056691-es telefonszámon.

Motorbaleset

Augusztus 19-én, hétfőn a déli órákban Szovátán egy 64
éves gépkocsivezető egy motorkerékpárral ütközött. A balesetben a motort vezető férfi könnyebb sérülést szenvedett, női utasa súlyosan megsérült. A baleset körülményeinek pontos megállapítása érdekében rendőrségi kivizsgálás indult.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei negyedik száma

Mesés tájon szervezte az idei EKE-vándortábort az Erdélyi Kárpát-Egyesület Marosvásárhelyi Osztálya. Erre
szolgált meghívóként az Erdélyi Gyopár vezércikke, melynek címét kérdésként fogalmazta meg az országos elnök:
A tündérek és a boszorkányok is velünk táboroznak, ugye?
Aki ott volt a több mint 1500 táborlakó között, ma már
tudja a választ.
A friss kiadványban egyébként a vándortábor utánra is
maradt böngésznivaló, így például megtudhatjuk belőle,
hogy a botjelvény nem egy letűnt kori fogalom, ma is készülnek díszes veretek, melyek közül a szovátai már kézzel
tapintható, megrendelhető. Az EKE-napi pályázat eredményhirdetése is része a lapnak, akárcsak az a hír, hogy Darabont Eduárd nyerte az Év Mászása díjat 2017-re, hogy

hatodszorra volt Erőss Zsolt Teljesítménytúra, és nagy sikernek örvendett a Kisbakancs minitábor. Az Albét bácsi,
hol a kofa? című írást át ne ugorja, kedves olvasó, ha kedvelője az ízes beszédnek, olvasson örömmel a csíklázárfalvi
Büdös-patak fortyogóiról, a csillagporról, a fűszergombákról, a székelyföldi Sissi-emlékekről!
Az Erdélyi Gyopár impresszumában szereplő szerkesztőségi címre várjuk javaslataikat, megjegyzéseiket a kéthavonta megjelenő kiadvány tartalmát, küllemét illetően.
Túrázásaikról szóló fényképeiket is érdemes megosztaniuk
velünk, hiszen, partnerségben a Sportmaniac.ro-val, nyereményre van kilátása a képküldőnek. Keresse erre vonatkozó
felhívásunkat a lapban, ahol arról is olvashat, hogy megjelent a 2020-as EKE-naptár. (A szerkesztők)

Tűzzománcok
a Bernády Házban

65 év a magyar fotográfia
szolgálatában

RENDEZVÉNYEK

Birtalan Éva tárlata nyitja a Bernády Ház nyári szünet
utáni kiállításainak sorát. A művészi tűzzománcairól ismert
marosvásárhelyi alkotó ismét e kevesek által művelt, de
népszerű műfaj erényeit mutatja fel a ma 18 órakor nyíló
kiállításon. A tárlaton kiállított munkákat az eltelt évtized
terméséből válogatta Birtalan Éva. Munkásságát és zománclapjait Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja.

Pro Etnica fesztivál Segesváron

Ma kezdődik, és 25-én, vasárnap zárul a Segesváron 17.
alkalommal megszervezett Pro Etnica interkulturális fesztivál. A rendezvényen a Romániában élő nemzetiségek
több mint 600 képviselője vesz részt. A szervezők – a segesvári Interetnikai Ifjúsági Oktatási Központ Egyesület és
a nemzeti kisebbségek szervezetei – idén a fesztivál kulturális jellegére fektetnek nagyobb hangsúlyt, ennek érdekében egy irodalmi szalont is létrehoztak, ahol különféle
irodalmi művek kerülnek bemutatásra, illetve vitaestek és
kiállítás-megnyitók is lesznek. Az irodalmi szalon magyar
meghívottja Demény Péter író. A Vár tér színpadán 37
együttes lép közönség elé, a programból a színházi pro-

dukciók sem hiányoznak. A fesztivál elsődleges célja a romániai etnikumok békés együttélésének erősítése, a kultúrák közötti párbeszéd.

Augusztus 22-én, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub
fennállása 65. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás a fotóklub egykori és mostani tagjainak munkáiból. A nagyméretű képeken szociofotográfiák, etnofotók, portrék és tájak
láthatók. Megnyitja: Both Gyula, a fotóklub elnöke és
Nagy Miklós Kund művészeti író. A kiállítás a jubileumi év
alkalmából szervezett rendezvénysorozat része. A képek
megtekinthetők majd egy retrospektív albumban is, amelyet a klub ad ki.

Fúvószenekarok fesztiválja

Tizenhatodik alkalommal tartják meg szeptember elsején
Segesváron a fúvószenekarok fesztiválját. A program 16
órakor a részt vevő zenekarok felvonulásával kezdődik, az
Egyesülés és a Vár téren minikoncert is lesz. 17 órától a
Sander teremben kezdődnek a koncertek, fellép a Kolozs
megyei, szamosújvári fúvószenekar és az MCM Girls mazsorettcsoport, a szászrégeni, a Hargita megyei vaslábi, a
Brassó megyei kőhalomi és a segesvári fúvószenekar.
Szervező a Segesvári Polgármesteri Hivatal.
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Főhajtás tíz évszázad után

(Folytatás az 1. oldalról)
Vajon mit szólna Szent István király,
ha felébredne, látva a mai Magyarországot? – tette fel a szónoki kérdést. Mit
szólna az erdélyi magyarság elmúlt száz
évéhez?
Lehetne ezen siránkozni – jelentette
ki, de meg is lehet fordítani a gondolatmenetet: ki gondolta volna, hogy ezer
évvel az államalapítás és száz évvel Erdély Romániához való csatolása után is
erős magyar közösségek élnek a Kárpátmedencében, függetlenül attól, hogy a
mai magyar állam határai nem azonosak
a Szent István-i állam kereteivel. Mint
mondta, pozitív történetnek kell ezt tekinteni, amelyből erőt meríthet a magyar
közösség. Hiszen voltak sokkal rosszabb
időszakok is a történelemben, sőt, a tatárjárás idején lejegyezték, hogy Rogelius püspök úgy ment el Jászvásártól
Debrecenig, hogy két emberrel találkozott. „Mindig van lehetőség arra, hogy
bármilyen történelmi helyzetből jobbra
forduljon egy közösség sorsa. Ezt kell
szem előtt tartanunk a hétköznapokban
akkor is, amikor számunkra kedvezőtlen
folyamatokat látunk vagy élünk meg, legyen szó népességfogyásról vagy a
nyelvi jogok csorbításáról. Millió olyan
probléma van, ami borúlátásra adhatna
okot, de abból, hogy ezer évvel az államalapítás és száz évvel az anyaország
szétdarabolása után még mindig erős
magyar közösségek élnek a Kárpát-medencében, erőt meríthet az erdélyi ma-

gyar közösség – jelentette ki az EMNT
ügyvezető elnöke.

A mi jelenlétünk igazolja Szent
István döntésének bölcsességét

Flender Gyöngyi csíkszeredai konzul
arra a kérdésre keresett választ, hogy
vajon milyen országot kívánt Szent István alapítani? A kérdésre Istvánnak a fiához intézett intelmeiből kapunk
feleletet: olyan országot, amelynek eljövendő uralkodói és népei a keresztény
értékek szellemében kormányoznak,
élnek, cselekszenek. Kiemelte: István király legnagyobb döntése az volt, hogy
országa, népe a nyugati kereszténységhez, Európához tartozzon.
„Ma, amikor az államalapítás 1019.
évét ünnepeljük, tudnunk kell, hogy ez
ismert történelmünk talán legmeghatározóbb döntése volt. Ugyanakkor nem szabad elfeledni, hogy államalapító
királyunk döntésének előzménye volt:
apjának, Géza fejedelemnek a mintegy
harminc évvel korábbi elhatározása,
amikor felnőtt emberként felvette a katolikus hitet, és szerzeteseket hívott a
magyarok közé az új hitet terjeszteni. István királyunk pedig ezt a gondolatot
mintegy kiterjesztette az egész Kárpátmedencei magyarságra, ezáltal mindmáig meghatározva, kijelölve sorsunk
alakulását, hovatartozásunkat.”
Szent István döntésének bölcsességét
mindmáig igazolja az idő, vagyis a mi
jelenlétünk. Ma már elképzelni sem tud-

nánk, hogy ne a nyugati keresztény értékrendhez, kultúrához tartozzunk – jelentette ki. Hozzátette: Ma minden
magyar érzelmű ember a Kárpát-medencében és szerte a világon államalapító
Szent István királyunk művének részese.
Jól tudjuk azonban azt is, hogy míg az
államalapítást talán köthetjük egyetlen
rendkívüli történelmi eseményhez, a belőle fakadó, kiterebélyesedő mű, az ország, a haza építése minden nemzedék
saját hozzájárulását is jelenti, tehát soha
nem zárulhat le – mondta egyebek mellett Flender Gyöngyi.
Az ünnepi rendezvény felvezetője a
mezőcsávási fúvószenekar volt Légrádi
József vezetésével.
Felléptek: Boros Emese (ének) és
Fülöp Csongor (orgona), Kilyén Ilka
Magyar Örökség díjas színművész, a
Csillagfény néptáncegyüttes (koreográfusok: Lengyel Ildikó és Duka Szabolcs), Szabó Előd és a Titán együttes,
Sorbán Enikő népdalénekes. Műsorvezető Kilyén Ilka volt.
Az óriáskenyérre, az Eldi pékség ajándékára, Oláh Dénes római katolikus főesperes, Berekméri Melinda, a Marosi
Református Egyházmegye espereshelyettese, Nagy László unitárius lelkész
és Papp Noémi evangélikus lelkész
mondott áldást.
Az ünnepi rendezvény a himnuszokkal ért véget, majd a hagyományos kenyérosztás következett.
A résztvevők megtekinthették a
Szent Korona és a koronázási ékszerek
Szabó Albert képzőművész által készített
mását.

Ország – világ
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Forgalomkorlátozás

Az észak-erdélyi autópálya 2A szakaszán dolgozó
ASTALDI SpA – Max Boegl Romania Kft. – Astalrom
Rt. – Consitrans Kft. társulás kérésére tájékoztatják
a lakosságot arról, hogy augusztus 21-én 7-18 óra
között a 153E jelzésű megyei úton, Marosbogát közelében forgalomkorlátozás lesz az autópályán zajló
munkálatok miatt. Amennyiben a jelzett időintervallumban nem tudják befejezni a munkát, a korlátozás
18 óra után is érvényben marad – áll a megyei tanács tegnap délutáni közleményében.

Húszezren jelentkeztek
az elnökválasztásra

Meghaladta a húszezret azoknak a román állampolgároknak a száma, akik regisztráltak a www.votstrainatate.ro portálon; közülük több mint tízezren a
levélszavazást jelölték meg opcióként – közölte az
Állandó Választási Hatóság. A külföldön élő román
állampolgároknak még 22 nap áll a rendelkezésükre, hogy regisztráljanak a www.votstrainatate.ro
oldalon. Constantin-Florin Mituleţu-Buică, az Állandó
Választási Hatóság elnöke azt javasolja a külföldön
élő román állampolgároknak, hogy válasszák a levélszavazást, amely egyszerű, biztonságos, hatékony és modern módja a távolsági szavazásnak –
írja az AEP közleményében. (Agerpres)

Rendkívüli ülésszakot tart
a képviselőház

Jövő héten, augusztus 26-a és 30-a között a képviselőház rendkívüli ülésszakot tart, a házbizottság
12.30 órakor ül össze, a plénum pedig 14 órakor. „Figyelembe véve a rendkívüli ülésszak összehívására
benyújtott kérést, úgy döntöttünk, augusztus 26-án,
hétfőn 12.30 órakor ülésezik a házbizottság, hogy a
munkaprogramot kidolgozza. A képviselőház plénuma 14 órakor kezdi el ülését a napirend és az
ülésszak munkatervének az elfogadásával” – áll a
Marcel Ciolacu házelnök irodája által kedden kiadott
közleményben. (Agerpres)

Több mint egymillió euróra
bírságolt a Munkaügyi
Felügyelőség

Összesen 1,025 millió euró (4,849 millió lej) értékben bírságolt országszerte a Munkaügyi Felügyelőség a július 29-e és augusztus 9-e között végzett
ellenőrző akciók során – tájékoztat közleményében
az intézmény. Összesen 236 feketén foglalkoztatott
munkavállalóra bukkantak, közülük 35-en Bukarestben, 29-en Suceava, 23-an Konstanca megyében
dolgoztak. A felügyelők 2427 esetben a munkaviszonyt ellenőrizték és 4,141 millió lej értékben büntettek. 552 munkáltató kapott bírságot be nem
jelentett munkavégzés miatt, összesen 3,076 millió
lej értékben. 1519 helyen a munkabiztonsági és
munkaegészségügyi előírások betartását ellenőrizték, és 708.000 lej értékben róttak ki büntetést az
észlelt hiányosságok miatt. A munkáltatók ugyanakkor 263 olyan esetet jelentettek a területi munkaügyi
felügyelőségeknek, amelyek kapcsán megállapításra vár, hogy munkabalesetnek minősülnek-e vagy
sem. Ezek közül 134-et Bukarestben, 32-t Temes
megyében, 28-at pedig Kolozs megyében jegyeztek.
(Agerpres)

Aláírásokat gyűjt az elnökválasztáson való induláshoz
a Maros megyei PSD egyik tagja

Új elnökjelölt a szociáldemokratáknál?

Indulni kíván az államelnök-választáson a Szociáldemokrata
Párt (PSD) Maros megyei szervezetének egyik tagja. Monica
Simionescu már elkezdte az ehhez
szükséges 200 ezer támogató aláírás összegyűjtését.

A 40 éves hölgy a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen diplomázott politikatudományok szakon, aztán a
nagyszebeni Lucian Blaga egyetemen
végzett mesterképzést diplomácia, külpolitika, nemzetközi kapcsolatok szakon, majd jogi diplomát szerzett a
marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemen.
Az Agerpres hírügynökségnek nyilat-

kozva elmondta, bár meggyőződése,
hogy a PSD rossz irányba tart, jelöltetése
nem Viorica Dăncilă PSD-elnök ellen
irányul.
„A politika számomra a legszebb művészet, a kormányzás művészete. Javaslatot is tettem egy, a szociáldemokráciától eltérő doktrínára, a Terra
doktrínára, amelynek középpontjában a
meritokrácia áll” – nyilatkozta Simionescu az Agerpresnek, hozzátéve, hogy
projektjei a jó modorra és „a hét otthoni
évre” hangsúlyt fektető oktatással, környezetvédelemmel, hulladék-újrahasznosítással, erdősítéssel kapcsolatosak,
emellett személyiségfejlesztéssel, pénzügyi és jogi oktatással, illetve a jóté-

Fotó: Vajda György

konysági tettek ösztönzésével kapcsolatos tervei is vannak.
Az online térben közzétett választási
kisfilmjeiben bevallása szerint azt akarja
megmutatni, hogy ki ő valójában, nem
szeretne hamis képet közvetíteni magáról a választóknak, ahogyan – szerinte –
a politikusok teszik általában.
Simionescu azt mondta, nem bánja,
ha az elnökválasztáson való indulási
szándéka miatt kizárják a PSD-ből. „Ha
ki akarnak zárni, egészségükre! Nekem
nincs veszítenivalóm. Velük vagy nélkülük ugyanaz az ember maradok. Nincs
szükségem tisztségekre ahhoz, hogy elmondjam, amit helyesnek vélek” – szögezte le Monica Simionescu. (Agerpres)

Adóötletek

(Folytatás az 1. oldalról)
erre a rendszerre is, amit most nálunk vezetnének be,
mert ugyan egységes uniós szabályozása nincs a borravalózásnak, de számos országban próbálják a számla
mellé fizetett pénzeket is adóprés alá szorítani.
Nálunk is kezd egyre élénkebben fújni a szél az államkasszában, így a politikum bármilyen ötletre lecsap,
amiből valamilyen bevételt remél. Így járt ennek a vendéglátós szakmai szervezetnek a tervezete is. Csakhogy
a rendesen működő országokban az adórendszer megváltoztatása előtt egyszer leülnek számolni, és időben,
alaposan előkészítik az új szabályok bevezetését, hogy
mindenki tudjon megfelelően alkalmazkodni. Nálunk inkább az improvizálás a divat, még annak ellenére is,
hogy törvény kötelezi a törvényalkotókat arra, hogy az
új adószabályokat az alkalmazás előtt fél évvel szögezzék le. Nagyon értenek a mi szakijaink ahhoz is, hogy
más országok működő szabályait egyszerűen lemásolják, tekintet nélkül az amazok és köztünk fennálló bármilyen társadalmi és kulturális háttérre, amelyeknek
egy bizonyos fejlettségi foka elengedhetetlen lenne azok
alkalmazásához. Ott a gond, hogy ezt a hasracsapós
adópolitikát az adófizetők egyre kisebb hányada díjazza
fizetéssel, így az unióban magabiztos sereghajtók vagyunk a bruttó nemzeti össztermékhez viszonyított adóbevételek hányadát tekintve. Minden adott hozzá, hogy
ez a tervezet is az elvileg nem rossz, gyakorlatilag hasztalan szabályok óriási halmazát gyarapítsa.

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS ____________________________________________ 2019. augusztus 21., szerda

Megemlékeztek az országalapításról

Magyarországon országszerte ünnepségeket, köztük kenyérszentelést, tűzijátékot tartottak tegnap, az államalapítás
ünnepén, Szent István napja alkalmából.

A központi programok a fővárosban a hagyományoknak megfelelően a zászlófelvonással
(fotó), majd az ifjú honvédtisztek avatásával kezdődtek. Délelőtt az Országháznál légiparádét tartottak, délután volt a Szent Jobb-körmenet, este a
tűzijáték zárta a napot. Emellett Budán a Magyar
Ízek Utcája, koncertek és egyéb programok várták
az érdeklődőket.
A Parlament előtti Kossuth Lajos téren 8 órakor
katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti
lobogót. Ezt követte a honvédtisztjelöltek avatása,
amelyen beszédet mondott Áder János köztársasági elnök és Benkő Tibor honvédelmi miniszter.
Szintén a Parlamentnél idén is volt légiparádé.
Mindeközben egész nap ingyenesen volt látogat-

ható a Szent Korona az Országházban. A fővároson kívül országszerte és sok külhoni településen
is tartottak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét,
kenyérünnepet Szent István napja alkalmából.
Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepeltek.
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának
emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is.
Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus 20.,
október 23. – közül Szent István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett
alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország
hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20át. (MTI)

Kánikulában légkondi nélkül a nemzetközi vonat

Üzemzavar a Hargita Intercity járaton

A MÁV-csoport Kommunikációs Igazgatósága az energiaellátó
berendezés
meghibásodásával magyarázza az augusztus 11-i, vasárnapi járaton uralkodó
kibírhatatlan hőséget, majd
azt a léghuzatot, amit az utasoknak el kellett szenvedniük
a kilencórányi utazás során.

Szer Pálosy Piroska

Augusztus 11-én, vasárnap elviselhetetlennek tűnt a harminc fokot
jóval meghaladó hőség. Ez is egyik
oka annak, hogy mindazok, akik
román idő szerint 14.45 órakor Kolozsváron szálltak fel a Hargita Intercity Budapestre tartó járatára,
rendkívül kellemetlen utazás részesei lehettek. Amint olvasóink jelezték, a Székelyföldről érkező
vonatban valószínűleg már nem
működött a légkondicionáló berendezés, a szolgáltatást kifogásoló
panaszosok azonban Kolozsváron
szálltak fel, így az előzményeket
nem ismerhetjük. A kinti rendkívül
magas hőmérsékleti értékek elviselhetetlenné tették a szerelvény
kocsijaiban az utazást, ezért mindvégig nyitott vonatablakokkal, legtöbbjük számára kibírhatatlan
léghuzatban próbálták átvészelni a
kilencórás utazást. A zsúfolásig tömött vonat utasai abban reménykedtek, hogy magyar területre érve
történik némi változás, és elindul a
légkondi, elhárítják a meghibásodást, ez azonban nem történt meg.
Megkeresésünkre a román vasúttársaság, a CFR kommunikációs
osztálya azt nyilatkozta, hogy az
említett járaton a Magyar Állami
Vasutak vagonjai közlekedtek,
ezért a kérdéseket a MÁV-csoport

kommunikációs osztályához is eljuttatva a hiteles tájékoztatás érdekében közöljük az anyaországból
rendkívül gyorsan érkezett válaszokat.
– Mi volt az oka annak, hogy augusztus 11-én a Budapestre tartó
Hargita Intercity járat légkondicionáló berendezés nélkül közlekedett?
– A vonatban két darab MÁVSTART kocsi közlekedett, ezek
közül egyikben az energiaellátó berendezés hibásodott meg, emiatt
nem működött a légkondicionáló
berendezés. A másik kocsiban a klímaberendezés működött, a rendkívül nagy melegben azonban a
hűtési teljesítménye gyengébbnek
érződött.
– Amennyiben meghibásodás
állt a háttérben, azt miért nem há-

rították el akár egy késés beiktatásával is?
– Az ilyen jellegű meghibásodások esetében a járművek műhelyben történő javítása szükséges,
mivel ott állnak rendelkezésre a hibakereséshez és a javításhoz szükséges feltételek és eszközök.
– Mennyire gyakori a hasonló
eset? Télen ez okozhat-e fűtéshiányt?
– A nagy hőhullámok esetén előfordulnak a klímaberendezéseket
érintő meghibásodások, hiszen
ilyenkor a berendezések nagy terheléssel folyamatosan üzemelnek
(vasúti kocsik esetében ez éjjel-nappali üzemet jelent). A klímaberendezések karbantartását, javítását
kiemelten kezeljük, meghibásodás
esetén a javítását elvégezzük. A jár-

A Marosvásárhelyen áthaladó szerelvényen működött a légkondi

Erről jut eszembe

Samu szerencsés volt, ötvennégy
évvel ezelőtt ezen a napon találták meg
a maradványait a Vértesszőlős melletti
mésztufabányában, és egy nyakszirtcsont alapján azonosítani tudták: ő Sámuel, az előember, vagyis Homo
erectus. Nagyjából 350.000 éves volt,
az azóta eltelt jó fél évszázad se nem
oszt, se nem szoroz, nem sok változhatott akkori állapotán. Felegyenesedett
ember volt, bonyolultabb kőszerszámokat is tudott készíteni, a tüzet is használta. Arról lehet vitatkozni, hogy
beszélni tudott-e. De ez már nem is lényeges. Ma mindenki képes beszélni, és
beszél is, ha kell, ha nem. A legképtelenebb dolgokat mondja, írja médiában,
világhálón,
utcasarkon,
kocsmában. Ha nincs újdonság, gyártanak. De valami mindig van. Most például, amikor a hatóság tehetetlensége,
határozatlan, tétova, halogató hozzáállása miatt a caracali tragédia körüli
bulvárpropaganda kezdett kifulladni, s
a tévés hírcsatornák ugyanazokról a
köztudott dolgokról már nemigen tudtak újabb hátborzongató szörnyűségeket tálalni, hirtelen berobbant a
săpocai rémtörténet, megint van miről
tudósítani, szörnyülködni, ismét lehet
reggeltől estig borzongatni a népet, s
kikérni az esetről ország, világ, kutya,
macska véleményét. Hess, uborkaszezon! De mielőtt elhessegetnénk, és az
új szenzációval kezdenénk foglalkozni,
azon még csodálkozhatunk egy keveset,
hogy miért nem sikerült a szakembereknek a legmodernebb, legperformánsabb eszközökkel megállapítani, kinek
a csontmaradványait találták meg a
caracali erdőszélen. Persze az egész
ügyön és kivizsgáláson egyfolytában
csodálkozhatunk, és ámuldoznánk is,
ha nem ismernénk a mai román társadalom állapotát. A lánygyilkosságba

különben már elég sok tisztségviselő
belebukott, több főnököt leváltottak.
Megérdemlik. Ha nem a mostani helyzet miatt, akkor másért. Persze közben
kiderült, fölösleges sajnálnunk őket,
olyan új beosztást kaptak, amiben
csöppet se csappan az eddigi jövedelmük. Így megy ez. Mennek majd egypáran új beosztást keresni a Buzău
megyei neuropszichiátriai kórházban
történtek következtében is. Ott már,
mondhatni, tömegmészárlás volt, öt halottal, nyolc sebesülttel. Nem részletezem a tragédiát, megtették, megteszik
mások a kelleténél is nagyobb felhajtással. Csak annyit teszek hozzá, hogy
ez az újabb tragédia már egy másik terület, az egészségügy siralmas állapotát, emberi, embertelen viszonyainak
nyomorúságát világítja meg. A lemondások hamar elkezdődtek, kérdés, hogy
meddig jutnak felfelé a rangsorban. A
szakminiszter hamar kézbe vette a dolgokat. Mi lesz az új ügyből? Nem
tudom. Lehet, hogy ez is háttérbe szorul, mert hamarosan újabb döbbenet
következik be egy másik szférában? Ne
legyek vészmadár, bár ha körülnézünk,
alig találunk olyan társadalmi közeget,
ahol derült égből villámcsapásként ne
érhetnének újabb és újabb szerencsétlenségek. Szomorú dolgok, nagy bajok
ezek, a kormányfő egyik gondját viszont megoldhatják. Régóta halljuk,
hogy meg akarja újítani a kormányát,
csak abban bizonytalan, hogy kikkel
kezdje. Na, az ilyen esetek egykettőre
tisztázzák, kik kerülhetnek szóba. A belügyminiszter így távozott, könnyen kikövetkeztethető, kik válnak a
továbbiakban exekké. Elképzelhető,
hogy maga a főkormányos is rövidesen
felszáll ugyanerre a hajóra. Vajon mit
szólna mindehhez Samu, ha beszélni
tudna? (N.M.K.)

művek ciklusrend szerinti karbantartásai alatt a klímaberendezések
tisztítását, karbantartását is elvégezzük. A klímaberendezéseket érintő
meghibásodások a legtöbb esetben
függetlenek a jármű fűtésétől.
– Karbantartó személyzet található-e a nemzetközi járaton?
– A vonatokon nem utaznak karbantartók.
– Milyen átlagsebességgel közlekedik az említett szerelvény Románia,
esetleg
Magyarország
területén, mert gondolom, hogy ez
esetben a vasútvonal minősége a
meghatározó.
– A vonat Brassó–Biharpüspöki
közötti átlagos utazási sebessége 51
km/h, Kolozsvár–Biharpüspöki között 56 km/h. (Megjegyzés: a jelzett
napon, augusztus 11-én a vonat Biharpüspökiből 8 perc késéssel indult és érkezett Biharkeresztesre.)
– A vasúti kocsik belső ajtajai
rendkívül nehezen nyílnak. Egy
gyermekét ölében tartó anya ki sem

(Felvételünk illusztráció, fotó: Nagy Tibor)

tudja nyitni, a felnőttek két kézzel,
teljes erőbedobással kellett nyissák.
Mi ennek az oka? Szándékoznak-e
javítani a helyzeten?
– Egyes kocsik esetében a belső
ajtók automatikusan nyílnak és záródnak, az ajtónyitó kilincs működtetésével.
A
rendszer
meghibásodása esetén előfordulhat,
hogy az ajtó nehezebben nyitható.
Tapasztaljuk, hogy az automatikus
nyitás ellenére az utasok kézzel is
erőltetik az ajtókat, ez akár azok
meghibásodásához is vezethet. A
kocsik karbantartásakor az ajtók
működését is ellenőrizzük, azok javítását, beállítását szükség szerint
elvégezzük.
– Megtörténhet, hogy erre az erdélyi járatra az anyaországban
leírt, meghibásodott szerelvényeket
vetették be?
– Ilyen nem történhet meg.
– A mosdókat milyen gyakorisággal tisztítják és miként? Esetleg
csak a két végállomásban? Ha eltömődik egy WC, azt már csak a végállomáson hárítják el? Közös
megegyezés ilyen téren nincs a
román féllel?
– A két végállomáson el kell végezni a tisztítást. A nemzetközi ún.
RIC-szabályzat szerint menet közbeni tisztítást is lehet végezni. A romániai útvonalon – tekintettel a
több mint 6 órás közlekedésre –
szükséges lehet intézkedni, erről a
román vasúttársaság tud tájékoztatást adni. A tapasztalatunk szerint a
járműveink esetében nem telik meg
a szennyvíztartály egy oda-vissza út
alatt úgy, hogy a WC emiatt menet
közben használhatatlanná váljon.
De például nem oda való tárgy lehúzása miatt előfordulhat dugulás,
ezért lehet a WC használhatatlan, és
ilyenkor automatikusan lezár.
Menet közben a tartály ürítésére a
magyarországi szakaszon nincs lehetőség – válaszolt minden kérdésre
a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.
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Erdélyi Lajos életmű-kiállítása és könyvbemutató

Kettős kisebbségben

A 90. életévét betöltő Erdélyi
Lajos fotóművész Kettős kisebbségben című életmű-kiállítása nyílik meg augusztus
23-án, pénteken 17 órakor
Marosvásárhelyen, a Marx József Fotóklub várbeli kiállítótermében, a Szűcsök bástyájában, az I. emeleten.
Másnap, szombaton délelőtt
11 órakor szintén a fotóklub
várbeli kiállítótermében Erdélyi Lajos Bennünk a nagyvilág.
Portréfotók és interjúk című fotóalbumát a kötet két szerkesztője, Székely Sebestyén
György kiadói igazgató és
Szuszámi Zsuzsa rádióriporter
ismerteti Sebestyén Spielmann Mihály bevezető előadását követően. Szervező: a
Bethlen Gábor Művelődési
Egyesület.

ban a világsztárok művészi szintjén
játszó vak tangóharmonikásra. Kik
és hogyan ünneplik Szent Mihály
útján 14 Juille-t, milyen termekben
tolonganak, kiabálnak, izzadnak a
tőzsdeügynökök… Az ilyesfajta
életképeket könnyen megoldottam.
Bonyolultabb volt bekopogni azokhoz az emberekhez, Brassóból, Homoródszentmártonból, Szászrégenből, Tordáról elszármazva, akik a
művészi alkotás nagyjai közé jutot-

Hervéhez. Aki tovább, Brassaihoz.
Akkor talán nem is mértem fel, milyen szerencsés voltam. Kevesen
jutottak be hozzá, tudtommal azok
sem fényképezték. Utólag szégyenkeztem. Úgy mentem hozzá, hogy
nem láttam az albumait; alig néhány
képét ismertem a párizsi éjszakából.
Ehhez szükségeltetett némi pimaszság részemről.
Sz. Zs.: – Beszélt Brassaival, évtizeddel később André Kertésszel.

rábbi kapcsolatukról. Kolerikus
alkat, sem Amerika fotóesztétáinak,
sem Brassainak nem tudott megbocsátani. Viszont örömmel látogatott
el Párizsba, fogadta el a kitüntetéseket – boldogan jött Magyarországra, mosolygott, kacagott.
Sz. Zs.: – Ön mindent megírhatott, amit akart? A fényképeinek
szabad utat engedett a cenzúra?
E. L.: – Természetesen nem. Nagyon szigorúan körülhatárolt területek voltak, amiket átlépni nem
lehetett, vagy ha igen, veszélyes
volt. Nevetségesen primitív példákkal világíthatom ezt meg, saját gyakorlatomból, a fotográfiából. A

tak. Magyarként, a nemzeti elfogultság ködében úszó Franciaországban. A kisebbségi sorsra ítélt
ember, az olvasóink szellemi kárpótlására gondoltam. A már említett
sokoldalúan semmihez nem értő riporter elkötelezettségével fotóztam,
készítettem interjúkat. Késedelem
nélkül hoztam négy vagy öt interjút
magyar világklasszisokkal. Elkeserítő volt, hogy a nagy fogásnak számító Man Ray, Picasso és
környezetének belső tagja nem fogadott. Hibáztam, mert csapnivalóan dadogok franciául, ezt egy
párizsi művész nem bocsátja meg.
De az is lehet, hogy fáradt volt.
Gondold csak el, mit nem adnál,
hogy egy Man Ray-interjúval jelentkezzél marosvásárhelyi barátaidnál…
Szuszámi Zsuzsa: – Párizsba érkezve, hogyan vezettek a szálak az
ott élő művészekhez?
E. L.: – A szerencsés véletlen!
Távoli rokonom, Márk (Márkus
Anna) festőművésznővel készítettem interjút – ő ajánlott be Lucien

Melyik volt szimpatikusabb, Kertész vagy Brassai?
E. L.: – Nem egyszerű a kérdés.
Brassai hallatlanul rokonszenves,
nagy tehetségű művész. Egy új világot fedezett fel a fotóművészet
számára. Életművész. El kell olvasni a leveleit, az apjához írt beszámolóit,
őszinte,
igazi
karrierregény. A szerkesztő, aki egy,
a Brassai levelezését ismertető recenziómat rendbe tette, kihúzta azokat a sorokat, amelyekben Brassait
korunk rokonszenves szélhámosának nevezem. Thomas Mann szélhámosával rokonítva… Vagy,
továbbra is Mann értelmezéséhez
hasonlóan, a kókler bibliai Józseffel… Tehát pozitív értelemben.
Kertész elmélyült ember, aki 50
évet élt abban az Amerikában,
amely őt hosszú évtizedeken át nem
ismerte el, vagy félreismerte őt.
Gyűlölte ezt a közszellemet. Ez az
érzés soha nem oldódott fel benne.
Kiterjesztette azt Brassaira, fiatalkori védencére, tanítványára, aki
mintha megfeledkezett volna ko-

fekete-tengeri üdülőkről készítettem fotóesszét. Kis, tatároktól lakott
falu határában, a parti sávban egy
időtlen idők óta korhadó halászcsónak árválkodott. Csak a bordázata
maradt épen, és néhány rücskös
deszkalap. Fiatal német turistalány
pihent anyaszült meztelenül a lemezeken – fényképeztem ezt a különös
jelenetet. Az üde emberi test és a
korhadó alkalmatosság egymásmellettisége. Csodák csodája – a kép átment a cenzúra szűrőjén. Amikor a
lap megjelent, már csak kacagni
tudtunk: valaki, még a nyomtatás
előtti percekben, fekete tustintával
úszónadrágot varázsolt a lányra.
Mint egy gondatlanul odaejtett
pacni. Vagy: domboldalról fotóztam
a völgyben meghúzódó falut. A
képet ki kellett cserélni. Egy másikra, amelyen a falu közepén álló
templom tornyát eltakarja egy fenyőfa…
Ennél jóval bonyolultabb, ridegebb volt az írott anyagok cenzúrája. De azokra is érvényesnek
vélem: sok mindent meg lehetett

A Bennünk a nagyvilág

című kötet előkészületi munkálatai közepette a szerkesztők, Szuszámi Zsuzsa és Székely Sebestyén
György arra gondoltak, hogy hadd
kerüljön a fotóművész és riporter
Erdélyi Lajos is a mikrofon másik
végére, miután végtelen sok órányi
beszélgetést készített ő is az évtizedek alatt. Faggatásuk eredményeképpen rövid interjú olvasható a
kötet elején Erdélyi Lajossal, ebből
idézünk az alábbiakban:
Székely Sebestyén György: –
Kelet-Európából, 1969-ben Romániából eljutottál Párizsba. Hogy jutott eszedbe, hogy a magyar
diaszpóra művészeivel foglalkozzál? Milyen érzés volt ezekkel az
emberekkel, az interjúalanyaiddal
találkozni?
Erdélyi Lajos: – „Magas labda”
jellegű kérdés. Könnyű volna lelkesítő, szép frázisokkal leütni. Negyvenéves voltam, amikor átléphettem a vasfüggönyt. Nem tudhattam, hogy lesz-e még folytatása…
Tehát azt a kevéske hivatástudatot,
ami élt bennem, összecsomagoltam.
Itt közbeiktatnám a hivatásomról alkotott krédómat. A diktatúra világában a kisebbségi újságírót –
magamból indulok ki – sokoldalúan
semmihez nem értő emberként határoztam meg. Tehát magammal
vittem a Rolleiflex gépemet, a többkilós Sony magnetofont, vásároltam
talán két kiló 6x9-es filmet – és úgy
gondoltam: képeslapunk olvasóinak
szemével nézek körül a világban.
Miféle emberek azok, akik a Gross
Glockner jeges magasságába viszik
fel patkányméretű kutyusaikat egy
kis sétáltatásra (talán az irigység
szólt belőlem). Párizsban kíváncsi
voltam a Gare St. Lazare aluljárójá-
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gyetemista élősövényvágást vállal
– üzente a tömbházajtónkra ragasztott apró cetli. A gondosan kerekített betűk mellett ugyanolyan gyöngyírással
sorakozott fel a telefonos elérhetőség tíz
számjegye. Román nyelvű felirat volt, de ez
egy pillanatra sem tántorított el a gondolattól, hogy felhívom a hirdetőt. Nem az otthonunkat körülvevő zöldet szerettem volna a
gondjaira bízni, csak kíváncsi voltam arra a
fiatalra, aki nyári hőségben munkát keres,
mégpedig olyat, ami nem egy ismerkedésre
is lehetőséget kínáló, pezsgő strandon, vendéglátóegységben, hanem a betonóriások tövében végezhető.
Illedelmes, kisfiús hang válaszolt a vonal
túlsó végén. Érzékelhető volt a meglepődése,
ettől függetlenül – bizonyára udvariasságból
– azonnal igent mondott a beszélgetésre. Pár
nap múlva, a leszögezett időpontban szerény,
halk szavú fiatal várt a szerkesztőség előtt.
A következő fél órában kérdezz – feleleket
játszottunk. Beszélgetőtársam minden idegszálával figyelt, és faggatózásomra pontosan, fegyelmezetten válaszolt.

A sövényszépítő „gólya”

– Tizenkilenc éves vagyok, idén fejeztem
be a középiskolát. Érettségi után a kolozsvári
Műszaki Egyetemre felvételiztem, és sikerült
– mondta, amikor életkoráról, iskolai végzettségéről kérdeztem. Aztán azt is elárulta,
miért fontos számára, hogy a vakációban
dolgozzon.
– Szeretnék ősszel
laptopot
vásárolni,
az egyetemen nagy
szükségem lesz rá.
Ezért próbálok a nyári hónapokban pénzt
gyűjteni.
– Miért éppen élősövényvágás? – tettem
fel a számomra legfontosabb kérdést.
– A mi tömbházunk körül is én rendezem
a zöldövezetet. Eredetileg édesapám mutatta
meg, hogy kell jól csinálni, nekem pedig egyből megtetszett. Most már elég jól értek
hozzá, így arra gondoltam, miért ne kereshetnék is vele a szabadidőmben. Az egyetemi
felvételi után megpróbáltam valamilyen sze-

Fotó: Szuszámi Zsuzsa

zonális állást is találni, de addigra mindenhol beteltek a helyek.
– Mi a legfontosabb ennél a munkánál?
– Az, hogy egyenesen vágjuk a bokrokat.
Ehhez kell egy kis erő és sok kitartás. Ha
nemcsak a tömbház bejáratánál van élősövény, hanem az egész
épületet körbeveszi, hat
órába is beletelik, amíg
elkészülök vele. De
mivel kedvemet lelem
benne, számomra ez nem jelent áldozatot.
Egész nyáron ezzel szeretnék foglalkozni,
persze, ha lesz elég munkám.
– Eddig sokan hívtak?
– Mivel csak a lakásomhoz közeli utcákban, a Kövesdombon hirdettem meg a szolgáltatást, egyelőre csak pár ajánlatot
kaptam. A munkámmal mindenki elégedett
volt, bízom benne, hogy így továbbterjed a
híre. Természetesen nemcsak ebben a lakónegyedben vállalok sövénynyírást, hanem
bárhol a városban, ahova hívnak.
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írni. Annak, aki hajlandó volt gondolatainak közléséért kockázatot
vállalni. Akiben volt rugalmasság
végigjátszani a macska/egér küzdelmet. Páskándi Géza, Sütő András
történelmi drámáit azokban az
években írták és adták elő az erdélyi
magyar színházakban; azokkal
egyidejűleg jelentek meg Székely
János és Kányádi verskötetei. Mesterien kezelték az aesopusi nyelvet,
és olvasóink megtanulták érteni is
azt. Hogy magamról is szót ejtsek:
a börtönből szabadult Balázs Imréről évekig nem lehetett írni. Én készítettem vele az első nagyobb
interjút – megjelent A Hét hasábjain. A tény, hogy nyomtatásban
megjelent a neve, egy súlyos tilalomsorompó felemelését jelentette.
A börtönélményekről persze szó
sem eshetett az írásban. De a festő
színélményeiről igen. Volt egy időszak az életemben, mondta Imre,
amikor a világot csak fekete/fehér
színben láttam, más ott nem létezett. Minden olvasó pontosan értette – ez Szamosújvár hírhedt föld
alatti börtöncelláira vonatkozott.
Akarom mondani: ilyen értelemben
sok mindent megírhattam.
Menekültünk a kultúrába. Erdélyben ez volt az egyetlen járható
útja a túlélésnek. Legalábbis a tanult, képzett rétegeknek. Ha vendéglőben ettél gyakrabban, két
hónap múltán jelentette valaki a
gazdasági milíciának. Ha üdülőházat építettél. Ha a nagyvilággal tartottad a kapcsolatot, ha nálad töltött
egy-két, néhány éjszakát egy idegen
– ezzel már a Securitate foglalkozott. De lehetett koncertekre járni.
Színházba, és mint jeleztem, színházat csinálni. Lehetett olvasni. Ismétlem, sok mindent lehetett – ha
akarta az ember. Találékonysággal,
opportunizmussal, némi kockázat
vállalásával. Amíg előttünk áll
Szabó T. Attila tizenkét kötetes monumentális munkája, az Erdélyi
szótörténeti tár, addig ne mondja
senki, hogy nem lehet alkotni.
Sz. S. Gy: – Az is kiderül a magnófelvételeidből, hogy az emberek
olyan dolgokat mondtak el a mikrofon előtt, amiket akár fel is lehetett
használni ellenük.
E. L.: – Viszontagságos körülmények között, mint jó táptalajon,
megél, kifejlődik a barátság, érdeklődés egymás iránt. Annak ellenére,
hogy statisztikailag sejthető volt,
hogy minden öt (legyünk optimisták:
tíz) értelmiségiből legalább egyet beszerveztek. És vállaltad ezt a rizikót.
Újságíróként állítom: nem mindenki
hallgatott, illetve a kötelező szövegekből zsolozsmázott. Olykor üzemigazgatók, üzemi párttitkárok a
kötelező szövegek ledarálása után az
igazat is elmondták. Nem titkolták:
a rendszer tarthatatlan.

(Összeállította:
Karácsonyi Zsigmond)

– Internetre nem tetted fel a hirdetést?
– Úgy éreztem, a tömbházajtókra ragasztott cetlik hamarabb megszólítják az embereket. A virtuális térben könnyen elvesztődhet az üzenet, ezért nem is posztoltam ki semmilyen felületre.
– Szabadidődet mivel töltöd a legszívesebben?
– Szeretek olvasni, rendszerint a cím alapján választok olvasnivalót. A számítógépezés, zenehallgatás és a biciklizés is a
hobbiim közé tartozik, és a barátaimmal is
szívesen töltök időt.
Beszélgetésünk végén arról kérdeztem az
újdonsült egyetemistát, mit vár a kolozsvári
évektől.
– A régi osztályomból majdnem mindenki
erre az egyetemre jutott be, ez számomra
sokat jelent, mert nem leszek egyedül az idegen nagyvárosban. Vannak, akik már a lakhatási lehetőségeket tervezik, én ezzel még
várok egy kicsit, októberig ugyanis még sok
idő van. Bízom benne, hogy szép és izgalmas
időszak kezdődik az életemben, amire sok év
múlva majd jó lesz visszagondolni.

6 NÉPÚJSÁG

____________________________________________________________GAZDASÁG ____________________________________ 2019. augusztus 21., szerda

Újabb nemzetközi siker
a kolozsvári magyar közgazdászhallgatóknak

Szerkesztette: Benedek István

Kikerül a vám az adóhivatal felügyelete alól

Teodorovici: átszervezzük
az ANAF hatásköreit

Ki fogjuk venni a vámhivatalt az Országos Adóhatóság fennhatósága
alól, ezúttal külön struktúra lesz a pénzügyminisztérium felügyelete alatt,
jelentette ki pénteken Eugen Teodorovici pénzügyminiszter, a Szociáldemokrata Párt ügyvezető elnöke.
„Külön, teljesen független struktúrát fogunk létrehozni a pénzügyminisztérium felügyelete alatt, amely azonban nem lesz alárendelve senkinek. Ami az ANAF-nál marad, az átszervezés alá kerül, a régiók
megszűnnek határozó erőnek lenni, mivel nem korrekt, hogy a régió
hozza meg a döntést, amikor a megyénél van a gond.
Az óvások is átkerülnek a tárcához, mivel nem az ANAF-nak kell bíráskodnia afölött, amit ő határozott” – magyarázta Teodorovici a magánszféra képviselőivel és a külföldön dolgozó román állampolgárokkal
való találkozóján, amelyet a Szatmár megyei Avasfelsőfalván tartottak
meg. (Agerpres)

A mezőgazdaság biztos megélhetés
A mezőbándi Nagy család a
mezőgazdasági
ágazatban
vállalkozik. Nagy Lőrincz, az
édesapa állatfarmot vezet, az
egyik fia, István több mint
150 hektár földet művel.
Nagy Levente, a másik fia közel
két éve vette áít a mezőbándi
pékséget és a mellette működő malmot, ahol tizenöt
embert foglalkoztatnak. Ez
utóbbival a malomban beszélgettünk.

Az Imperial College London
csapata mögött második helyezést
és különdíjat nyertek el a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének hallgatói a budapesti Solvers’ Cup
nemzetközi esettanulmány-verseny
10 órás esettanulmányának megoldásával. Borsos András (pénzügy
és bank, II. év), Farkas-Hegyi Beatrix (menedzsment, I. év), Szép
Hunor (pénzügy és bank, I. év) és
Tiboldi Dorka (gazdasági informatika, I. év) kiválóan képviselték Romániát és egyetemüket az erős
mezőnyben.
Az augusztus 8. és 11. között a
Case Solvers által szervezett Sol-

Ízletes kenyér sül Mezőbándon

előnyösebb, ha a magánszemélyek
inkább a kenyerünket vásárolják
meg, minthogy a malomba jöjjenek.
Az az igazság, hogy most már kevesebben sütnek otthon kenyeret.
– Milyen kapacitással dolgozik
a malom?
– A malom óránként 1000-1100
kg búzát őröl, amikor 70 százalékos
kapacitással üzemel. Ahhoz, hogy
jó minőségű lisztet kapjunk, ez az
ideális üzemmód.

– Milyen lisztet őrölnek?
– Búzalisztet és kukoricalisztet.
A búzalisztből három típust: egységest, nullást és barnát.
– Milyen kenyeret sütnek? Mitől
sajátos a bándi kenyér?
– Én úgy reklámoznám, hogy mi
kizárólag Bándról és Bánd környékéről felvásárolt jó minőségű gabonát őrölünk, és ebből sütünk. A
családunk 30 hektáron termelt
búzát, így közel 150 tonna saját ter-

vers’ Cup nemzetközi esettanulmány-versenyen két különböző vállalat számára kellett megoldást
nyújtsanak a résztvevők. A csapatoknak négy óra állt rendelkezésükre, hogy kidolgozzanak egy
terjeszkedési stratégiát a DHL számára, valamint tíz órájuk, hogy
megoldást találjanak az Amigos for
Children nevű magyarországi nonprofit szervezet jövőbeli kihívásaira.
A kolozsvári csapat a tízórás
esetnél a dobogó második fokára
léphetett fel, valamint elnyerte a
legjobban megvalósítható megoldás különdíját is, maga mögé
utasítva többek között olyan egyetemek csapatait, mint a University
of Münster, University of Belgrade

mésünk van. 250-300 tonnát vásároltunk. Jelenleg 600-650 lej a búza
tonnánkénti ára. Egy évre biztosítottuk a búzamennyiséget. A sütéshez nagyon kevés adalékot
használunk más pékségekhez képest. Az emberek megszokták a felnőtt kenyeret. Adalék nélkül a kilós
kenyér kicsi, tömött. Ha ilyent látnak a polcon, azt kérdik, mi ez, s
nem biztos, hogy megvásárolják.
Azért, hogy formás kenyeret kap-

Mezey Sarolta

– A pékséget és a malmot 20 százalék önrészből és 80 százalék
bankhitellel sikerült megvásárolni.
Úgy érzem, hogy 30 százalék értékfelárat fizettem, mert miután átvettem, kiderült, hogy nem minden
olyan állapotban van, ahogy gondoltam. De ezen nem érdemes rágódni,
nem
bánjuk,
hogy
megvásároltuk.
– Beváltotta-e a reményeket a
vállalkozás?
– Beváltotta, viszont a piacon
nagyon nehéz fennmaradni, a konkurencia miatt bajos az értékesítés,
a „nagyokkal” nem könnyű felvenni a versenyt. Van még egy
malom Mezőbándon, de azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben őröltetnek. Nekünk szerencsénk van,
mert öt pékségnek őrölünk búzát.
Ezenkívül magánszemélyek is járnak ide. Elég sok a munkánk a malomban. Számunkra az az

Fotó: Nagy Tibor

vagy a Budapesti Corvinus Egyetem.
A tanulmányaiknak még csak az
elején tartó kolozsvári magyar közgazdászhallgatók a sikert röviddel
azután érték el, hogy egyetemi kollégáik csapatai a washingtoni
Georgetown University versenyén
runner-up díjat kaptak, a University
of Maastricht versenyének legfontosabb fordulójában pedig csoportmásodikok lettek, összességében az
erdélyi magyar nyelvű közgazdászképzésben mindmáig egyedülálló
nemzetközi eredményeket felmutatva. A csapat felkészítő tanárai dr.
Szász Levente, dr. Györfy LehelZoltán és dr. Rácz Béla-Gergely
voltak. (közlemény)

junk, glutént kell adni hozzá. Most
csak abban a kenyérben nincs adalék, amit otthon sütnek, ha a lisztbe
előzetesen nem kevertek semmit. Az a tapasztalatom, hogy városon is egyre inkább visszatérnek a
„falusi” ételekre. Rájöttek, hogy a
falusi termék – a kenyér, a paradicsom, a csirke, a sertés, a házi sajt
– a jó.
Nem dicsekvésként mondom, de
nagyon finom a teljes kiőrlésű kenyerünk. Nem használunk semmilyen színezéket, hanem korpás
lisztből sütjük. Van fehér, krumplis,
káposztás kenyerünk. Rozskenyérrel is próbálkoztunk, de falun ez
nem igazán megy. Péksüteményt inkább iskolaidőben sütünk.
– Mennyi kenyeret sütnek naponta? Gondoltak-e a fejlesztésre?
– Szabadságidőben 1500-1600
kenyeret sütünk naponta. Egy kemencével, két váltásban dolgozunk.
Egy váltásban négy ember dolgozik. A termelést három váltásra is
fel lehet vinni, s így 3000 kenyeret
is lehetne sütni. De ez lenne a maximális, hiszen nincs több hely tárolásra és rakodásra. Még nincs
konkrét tervünk a fejlesztésre, de
valószínűleg saját üzleteket nyitunk, és újabb üzletekben is értékesítünk. Jelenleg nagyrészt a
mezőségi falvakban adjuk el a kenyeret, Marosvásárhelyen négy üzletben lehet ilyent kapni. De pár
héten belül több üzletben is jelen leszünk, és szeptembertől újabb kenyeresautót indítunk – tájékoztatott
Nagy Levente vállalkozó, aki a
munkafolyamat bármely fázisában
besegít, ha szükséges, hogy haladjon a munka.

Vallani és vállalni
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Helikoni emlékünnepség Marosvécsen

Augusztus 10-én a marosvécsi kastélyparkban emlékeztek meg az egykori házigazdákról, Kemény Jánosról és családjáról, valamint a helikoni
írókról, akik megpróbáltak
erejük és hitük szerint jobbítani a világon.

H. Szabó Gyula bevezetőjét követően Ördög Ferenc marosvécsi
polgármester szólt annak a közösségnek a nevében, amely minden
körülmények között ápolta és
ápolja Kemény János és a helikoni
íróközösség emlékét. A vécsi zenélő gyermekek közreműködésével Benkő Mihály helybeli
református lelkész tartott zenés
áhítatot. A helikoni íróparlament
mártírjai közül Járosi Andor egykori evangélikus lelkész, a magyar
Wallenberg emlékét idézte, akit a
Kolozsvárra bevonuló orosz kato-

nák hurcoltak el, és hetven éve
annak, hogy a halálát követő ötödik évben halottá nyilvánították.
Ugyancsak hetven évvel ezelőtt,
1949 márciusában a magyar nemesi családokhoz hasonlóan Kemény Jánost is kilakoltatták a
kastélyából, ami a helikoni találkozók háború utáni újrakezdésének is
véget vetett.

Hajnali Szék

Az Erdélyi Helikon összes tagja
mártírnak tekinthető, hiszen zord
idők viharában vállalták az itthonmaradást, az örökös fegyverben állást, a vallani és vállalni attitűdöt,
amelyről túl keveset és túl halkan
beszélünk. Annyira halkan, hogy a
mai fiatal nemzedék nem tud róla,
hogy mi történik, és minek kellene
történnie – mondta a lelkipásztor,
majd Járosi Andortól idézte, hogy
itt maradni, itt élni, itt meghalni –
ebből születik az erdélyi irodalom,
s ha így van, magától értetődő jellemzője a szolgálat. Nekünk nagyon komolyan kell vennünk az
életet, mindig fegyverben állunk,
örökös veszélyben, de a helyzet
fölé kerekedő bizakodással és bizakodó bátorsággal – hangsúlyozta. Addig van magyar életünk,
míg értékeink vannak, míg felvevőképességünk van, míg küzdeni

tudunk megtartásukért. Az erdélyi
irodalom mélységesen etikus, hiszen az Erdélyi Helikon íróközössége a gyűlölködés tombolása
idején (akár a Vasgárda keltette,
akár a liberálisok) román irodalmi
értéket ismertetett, szász irodalmi
értéket tolmácsolt, és miközben elismerte a másik létjogosultságát,
körömszakadtáig védte a miénket.

Benkő Mihály a kilencven évvel
ezelőtt a Vécsi Szövetségnek a
helyi református templomban tartott első üléséről is megemlékezett,
amelynek programja a református
egyház belmissziói programját képezte és képezi ma is.
Az Egerből érkezett vendégek
emlékezetes műsorral jöttek Marosvécsre. Lisztóczky László irodalomtörténész, pedagógus 1997-ben
alapította a Dsida Jenő Baráti Kört,
hogy az akkor kevésbé ismert
költő munkásságára és a határon
túli magyar irodalmi értékekre irányítsák a figyelmet. Az évek során
könyvek kiadását támogatták, előadásokat, kiállításokat, szavalóversenyeket rendeztek, határon túli
szerzőket, művészeket láttak vendégül. A helikoni találkozón a mártír költőkről, írókról tartott
előadást, amelyet kísérőtársa,

Egri vendégek előadása

Ungvári P. Tamás előadóművész
szavalata vezetett be Szilágyi Domokos Rekviem című versével.
„Oly korban éltem én e földön,/
mikor az ember úgy elaljasult,/
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak
parancsra…” – idézte Radnóti
Miklós Töredék című versét az
iszonyatról, amit a költészet erejével lehet a legjobban megközelí-

Bertalan-nap a Kossuth rádióban

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora augusztus negyedik hetében a
mezőségi Székre látogat. A
Bertalan-napi összeállításban
széki vonósbandák muzsikálnak.

Az augusztus 24-ei Bertalan-nap
a mezőségi Szék legjelentősebb ünnepe. Szomorú eseményhez kötődik, Birtalankor – ahogy a helyi
lakosok mondják – minden évben
megemlékeznek az 1717-es tatárjárásról, amely majdnem megsemmisítette az egykori szabad királyi
várost. Ez volt az utolsó erdélyi tatárbetörés éve, a mintegy húszezer
lovas a Szamos mentén felhatolva
az alföldig is eljutott.

teni. Beszélt arról, hogy Bóka
László Magyar mártír írók antológiája című kötetében 72 szerzőt
említ, akik a holokauszt áldozataivá váltak. Az anyaországi szerzők
mellett több erdélyi író neve is szerepel, köztük a Galgón orvosként
dolgozó Bárd Oszkáré, a gyergyói
baloldali beállítottságú Salamon
Ernőé, akit Mussolini katonái lőttek agyon. Az anyaországi áldozatok közül Sárközi György neve
hangzott el, aki zsidó származása
ellenére hívő katolikussá vált, bensőséges hangú költeményeket írt, a
Válasz című folyóiratot szerkesztette és a népi mozgalom politikai
és művészeti vezére volt. Súlyos
betegen munkaszolgálatra hurcolták, ahol 1945-ben halt meg. Megemlékezett Szerb Antalról, minden
idők egyik legjelentősebb irodalomtörténészéről, akinek könyvét
gimnáziumi hittantanára adta a kezébe, és elementáris erővel hatott
rá. Beszélt Radnóti Miklósról, akinek idillt és tragikumot ötvöző versei hiteles dokumentumok a
fasizmus, a munkaszolgálat iszonyáról, s akinek Nem tudhatom
című költeménye az egyik legszebb magyar hazafias vers, annak
ellenére, hogy a költőt nemcsak a
magyarsághoz, az élethez való jogától is megfosztották. Döbbenetes
erővel szól Második ecloga című
verse az elidegenedett, embertelen
szemléletet képviselő pilóta és a
pusztítás ellen szóló költő bátorságának szembeállításáról. Járosi
Andorhoz hasonlóan Radnóti is
ember tudott maradni az embertelenségben – hangsúlyozta az előadó. Majd megemlítette a
Felvidéken és Kárpátalján tevékenykedő Boldog Sálkaházi Sára
író, később a Szociális Testvérek
Társasága apácájának példáját, aki

élete árán közel száz lelket mentett
meg, amiért a jeges Dunába lőtték.
Márton Áron püspök pedig a kolozsvári Szent Mihály-templomban elhangzott prédikációjában állt
ki az üldözöttek védelmében –
mondta az előadó, majd Radnóti
Nem bírta hát című versének soraival zárta előadását: „Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:/ ez
volt a múlt, emez a vad jelen, -/
hordozd szivedben. Éld e rossz világot/ és mindig tudd, hogy mit
kell tenned érte,/ hogy más legyen.”
Az ünnepély koszorúzással folytatódott, majd a várkastély udvarán
a vécsi tánccsoportnak tapsolt a
közönség.
A következőkben a találkozó
résztvevői megtekinthették a Védőőrizet című film első részének a
bemutatóját. Témájáról Filep
Tamás Gusztáv irodalomtörténész,
a film szaktanácsadója mondta el,
hogy azoknak az embereknek a
sorsát örökíti meg, akik nem készültek mártírnak, mégis azok lettek. Olyan magyar ellenzéki
politikusokról van szó, akiket el
kellett tüntetni a színtérről, hogy
ne zavarják a német uralmat. Körülbelül 10.000 embert tartóztattak
le, a teljes demokratikus antitotalitárius magyar politikai elit képviselői mellett gazdasági kulcsembereket, szakszervezeti képviselőket, külpolitikai újságírókat, a
náciellenes arisztokratákat, akik lágerekbe kerültek, de nem a megsemmisítésük volt a cél, hanem
túszként akarták felhasználni őket,
ennek ellenére sokan közülük koncentrációs táborban haltak meg,
nevük mégsem szerepel a történelmkönyvekben. Kár, hogy a szöveget sok helyen nehezen lehetett
hallani. (bodolai)

A legnagyobb csapás a Doboka
vármegyei Szék városát érte: hétszáz fős lakosságából alig százan
élték túl a mészárlást, illetve a rabságot, ugyanis a tatárok váltságdíj
reményében rengeteg foglyot ejtettek, akik közül igen sokan örök
rabságban maradtak a Krímben.
Csorba János, az egyik híres széki
énekes könyvében a következőket
írja: „Szék lakosságát majdnem
teljes egészében elpusztították
vagy rabságba vitték, csak nagyon
kevesen élték túl. A megmaradt
kevés nép, a szörnyűségtől, a félelemtől és fájdalomtól összetörten,
feketébe öltözött. Mert aki megmaradt, annak volt kit gyászoljon...
Bertalan napján összegyűlik Széken az egész falu népe, akik elköltöztek a faluból, ha csak lehet,
kötelességüknek tartják minden
évben arra a napra oda visszamenni, és az akkori gyászolóknak

részvétüket kifejezni, mély megrendüléssel, csöndes, gyászos, lehajtott fejjel.”
Erre a gyászos eseményre emlékeznek Széken minden év augusztus 24-én, Bertalan napján. A
szóbeszéd szerint azért olyan különleges a széki népviselet, hogy emlékeztető legyen. Az emberek ezért
választották a kék színű ujjast. Az
asszonyok azóta kötnek a fejükre
fekete keszkenyőt, mert az akkori
megmaradt anyák úgy fogadták:
míg élnek, gyászolnak.
A műsorban az érdeklődők széki
zenei összeállítást hallhatnak: a
helyi vonósbandák muzsikálnak.

Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes
Géza
Adás: Kossuth rádió (minden
reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető:
www.mediaklikk.hu/mediatar/
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Ivartalanítási akció Koronkában

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A használt elektromos és elektronikai gépeket és berendezéseket

Díjmentesen elszállítják

Mivel rendkívül sokan érdeklődtek a pár hónapja megjeegyik
tájékoztató
lent
műfajunk keretében közzétett információk iránt, tömören
felelevenítjük
az
elektronikai hulladékok újrahasznosításának egyik gyakorlati lehetőségét Maros
megyében.

Szer Pálosy Piroska

kenykedő cégcsoport népszerűsítését a ROREC Alapítvány végzi.
Amint a cég Maros megyei ügyvezetője, Alexandru Paru tájékoztatott, a cégcsoport integrált
hulladékkezelési szolgáltatást nyújt
elektromos és elektronikai berendezések – hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek és
mosogatógépek, bojlerek, légkondicionáló berendezések, fénymásolók,
nyomtatók,
televíziók,
képernyők, személyi számítógé-

tás járőrei program révén a kisebb
elektronikai eszközök és elemek
szervezett begyűjtését ösztönzik.
Intézményekből,
vállalatoktól
pedig a leírt elektronikai eszközöket szállítják el díjmentesen, és
olyan, törvény által szabályozott
okiratokat bocsátanak ki, amelyek
szükségesek a könyvelés és vagyonnyilvántartás értékcsökkenési
leírásához.
A települések polgármesteri hivatalaival együttműködve bizo-

A kampányt ezúttal Meli Pop
szervezi, gördülékeny lebonyolításához önkéntesek jelentkezését is
várják, akik az egyesület honlapján
üzenetben jelentkezhetnek. Amint
az egyesület képviselője, Morariu
Sotiria megkeresésünkre elmondta,
bármilyen jellegű segítség hasznos,
akár az állatok befogásánál, a műtét
közben és utána való segítség, valamint az állattartók felvilágosítása. A
céljuk ugyanis mindenekelőtt az,
hogy az általános felvilágosító
kampány mellett csökkenjen a
kóbor kutyák és macskák száma a
környéken és Marosvásárhelyen
egyaránt, mivel azok többnyire vidéki településekről kerülnek a városba.
Ugyanakkor
olyan
állatszerető emberek támogatására
is számítanak, akik a gyógyulási periódusra (hét nap) ideiglenesen befogadnának egy-egy gazdátlan
állatot. Ezt követően az ideiglenes

szállásadótól újra szabadon bocsátanák a gazdátlan állatokat.
A Marion Löcker által létesített
ausztriai székhelyű Robin Hood
Egyesület mindenféle állatot – beleértve a farkasokat is – védelmez,
fellép az állatkínzásokkal szemben,
az egészségtelen állattartási körülmények láttán, a szőrméjükért tenyésztett állattartást ellenzi stb. Az
osztrák állatvédő egyesület romániai képviselete révén négy éve finanszírozza az ingyenes ivartalanítási akciókat a szászrégeni,
marosvásárhelyi, marosludasi, kovásznai állatorvosi rendelőkben,
melyek során a hátrányos anyagi
körülmények között élő állattartókat
részesítették előnyben. Egy ideje a
Maros megyei „problémás” övezeteket célozták meg, ahol nagyobb
mértékben vannak jelen kóbor állatok. A beavatkozást követően is figyelemmel kísérik majd az állatok
utógondozását, akár tanácsadás formájában, akár úgy, hogy a gazdátlan
ebeknek a lábadozásuk idejére megfelelő szállást biztosítanak. A sterilizálások és az állattartók tájékoztatása nyomán abban reménykednek, hogy érezhetően csökkenni
fog a környék kóbor állatainak, de
azoknak a kölyökkutyáknak vagy
cicáknak a száma is, amelyek falun
születtek, és a városszéleken hagyják őket a tulajdonosok.
A támogatásokból begyűlt összegeket a közeljövőben kifejezetten
ingyenes ivartalanítási akciókra fordítják, és a nehéz anyagi helyzetben
élő állattartókat, valamint a gazdátlan, kóbor állatokat szeretnék segíteni, megelőzni az ismételt
vemhességet és a nemkívánatos kölyökkutyák megszületését.

gálat előzetes láttamozása alapján.
Az átírási kérelmet személyesen,
közjegyzői felhatalmazással, vagy
ügyvédi, esetleg külföldi román
nagykövetségen szerzett vagy külföldi közjegyzői meghatalmazással
lehet benyújtani – betartva a széljegyzet (apostilare) és felülhitelesítés követelményeit.
A kérést a polgármesternek kell
címezni, amit a kérelmező saját nevében, illetve meghatalmazott
nyújthat be közjegyző által hitelesített meghatalmazással, külföldön a
román külképviselet révén, esetenként külföldi közjegyző által, a fe-

lülhitelesítés törvényes előírásait
betartva.
Az átíráshoz szükséges a külföldi
ország által kibocsátott eredeti okmány, annak fordítása és hitelesített
másolata.
Bővebb felvilágosítás online a
w w w. c j m u re s . ro / d j e p m u re s /
stare_civila.htm elérhetőségen. A
megoldási határidő az átírási kérelem benyújtásától számítva 30 nap.
2019 első hét hónapjában Maros
megyében 1036 anyakönyvi kivonatot írtak be a megyei anyakönyvi
hivatalokban, köztük 756 születési,
184 házassági és 96 halotti bizonyítványt. (pálosy)

Augusztus 24-én, szombaton
délelőtt 10 órától a koronkai
kultúrházban a településen
élő kutyák és cicák ingyenes
ivartalanítását vállalják előzetes programálás alapján a
0740-363-206-os telefonszámon. Mint általában a hasonló
kampányok során, az ausztriai székhelyű Robin Hood
Egyesület romániai fiókegyesületének tagjai a nehéz
anyagi helyzetben élő koronkai állattulajdonosokat mozgósítják, mivel a cél, hogy
csökkentsék a kidobott, gazdátlan állatok számát.

Pálosy Piroska

„Mi legyen a sorsa a régi tévének, működésképtelen fagyasztónak,
ósdi
számítógépnek,
porszívónak?” – teszik fel sokan a
kérdést. Mások pedig gondolkodás
nélkül helyezik a szemétlerakó
mellé, ahonnan a kommunális hulladék közé kerülnek. Pedig a szelektív gyűjtés nemcsak cél, hanem
eszköz, amelynek során értékes
nyersanyagokat lehet visszajuttatni
a természeti körforgásba. Maros
megyében egyelőre a legkényelmesebb megoldás arra, hogy háztól
elszállítsák az elromlott vagy lecserélt elektromos berendezést, ha
ahhoz az országos begyűjtőhálózathoz fordulnak, amelynek Nagyernyében van kirendeltsége.

A szelektív hulladékgyűjtés
ösztönzése

Maros megyében jelenleg ez az
egyetlen cégcsoport, amely országszerte foglalkozik begyűjtéssel és
csoportosítással, és amely a lakásból szállítja el ingyenesen a használt elektromos háztartási gépeket
és berendezéseket, akár egy tömbház legfelső emeletéről is. A Sistem National de Colectare
gyűjtőnév alatt harmadik éve tevé-

pek, laptopok, vonalas telefonok és
telefonközpontok, porszívók, mikrohullámú sütők, hajszárítók, vasalók, mobiltelefonok, elektromos
szerszámok, neoncsövek, energiatakarékos izzók stb. – mellett használt akkumulátorok és elemek
begyűjtésében és kezelésében.
Ugyanakkor azok újrahasznosítása
és a természeti erőforrások felhasználásának a népszerűsítése mellett
a lakosságot arra ösztönzik, hogy a
régi gyártmányú elektromos berendezéseket olyanokra cseréljék,
amelyek energiahatékonysága nagyobb.
A Buy Back programokban is
részt vesznek, amelyek során az új
termék vásárlásánál egy régit beszolgáltat, és árkedvezményben részesül a vásárló. Szerződéseik
vannak nagyáruházakkal és kiskereskedésekkel a használt elektromos berendezéseik ingyenes
elszállítására.
A háztartási gépek roncsprogramjában is részt vesznek, a cél ez
esetben is a régi gyártmányú háztartási berendezéseknek újakkal
való helyettesítése, valamint az iskolákban szervezett újrahasznosí-

A külföldön kiállított anyakönyvi kivonatokat

A nagyernyei gyűjtőponton

nyos napokon gyűjtést szerveznek.
Vidéken általában pénteken és
szombaton zajlanak a gyűjtési akciók, de ha igény van rá, a hét többi
napján is megszervezik, előtte természetesen meghirdetik. Sátrakat
állítanak fel, ahol bárki leadhatja a
használaton kívüli elektronikai
vagy elektromos tárgyat, a nagyméretűeket pedig kérésre háztól elszállítják.
A Maros megyei lakosok az országos érdekeltségű cégcsoport
nagyernyei telephelyén tevékenykedő munkatársaival naponta 9–17
óra között tudnak egyeztetni a leadásra szánt elektronikai hulladék
elvitelének időpontjáról a 0741754-708-as mobilszámon, vagy az
ingyenesen hívható központi 0800444-800-as zöldszámon. Tombolahúzással is ösztönzik a szelektív
hulladékgyűjtést, szombatonként
az ernyei telephelyen sorsolják ki a
szolgáltatásukat igénybe vevő heti
nyerteseket.
A begyűjtött elektromos hulladékot Kolozs, Hunyad, Buzău,
Arad megyei és bukaresti engedélyezett újrahasznosító telephelyekre szállítják.

Hivatalossá kell tenni az országban

A külföldön kiállított anyakönyvi bizonylatoknak Romániában való elismeréséhez
azok bejelentése és átírása
szükséges.

Azok a román állampolgárok,
akiknek külföldi anyakönyvi irataik
vannak, ezeknek a román hatóságok általi elismertetését a bizonyítványok/anyakönyvi
kivonatok
átíratásával tehetik hivatalossá.
Az anyakönyvi kivonatokra vo-

natkozó, utólag módosított és kiegészített 1996. évi 119-es számú
törvény 41. cikkelyének 3. bekezdése értelmében a román állampolgárok
külföldön
kiállított
anyakönyvi iratainak csak akkor
van bizonyító ereje az országban,
ha ezeket beírják vagy átírják
a romániai anyakönyvi hivatalokban – áll a Codruţa Sava intézményvezető kézjegyével ellátott
közleményben.

A külföldi anyakönyvi iratokat –
születési, házassági bizonyítvány,
halotti igazolás – a hazatelepedést,
illetve a megszerzést követő 6 hónapon belül a román állampolgárok
kötelesek átíratni.
Az
anyakönyvi
kivonatok
átírása azon közigazgatási egység
polgármesterének
a
jóváhagyásával történik, ahová a kérvényező lakhelye szól, a Megyei
Személynyilvántartási Közszol-
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Sokaknak nem tetszik
a teniszcsapatversenyek reformja

Bálint Zsombor

Rendkívül éles hangvételű
kritikát fogalmazott meg a német
der Spiegel című lapnak nyilatkozó Ion Ţiriac egykori teniszező, üzletember, a teniszt
irányító nemzetközi szövetség
vezetői irányába.
„Felségsértésnek tartom, amit
a nemzetközi szövetség művelt,
valamennyiükre életfogytig tartó
börtönbüntetést kérnék! Tönkretettek 120 évnyi hagyományt,
ezek az emberek nem normálisak. Életükben nem volt a kezükben ütő” – fogalmazott a
milliárdos, amikor a Davis-kupa
reformjáról kérdezték, amelyet a
következő évtől ültetnek gyakorlatba.
Ion Ţiriac, aki évekig volt Románia Davis-kupa-csapatának
tagja, és ilyenként három döntőt
játszott a sorozatban, egyébként
régóta igen rossz viszonyt ápol a
nemzetközi szövetséggel. A

madridi ATP- és WTA-tornák tulajdonosaként például, nyilvánosan dacolva az ITF döntéshozóival, tüntetőleg meghívta
Ilie Năstasét a hivatalos ceremóniákra, amikor utóbbit a szövetség
rasszizmus
vádjával
felfüggesztette.
A Davis-kupa reformja mögött
az FC Barcelona labdarúgója,
Gerard Pique által alapított, Kosmos nevű befektetési társaság
áll, amely ennek fejében 25 évre
hárommilliárd dollárt ígért az
ITF-nek. Az ígéret fejében megváltoztatott, 118 évvel ezelőtt
alapított férficsapatverseny a következő idényben februárban
kezdődik 24 résztvevővel. A 12
párharc továbbjutóihoz csatlakozik az előző szezon négy elődöntőse, valamint két szabadkártyás
együttes. A 18 csapat november
18. és 24. között Madridban vagy
Lille-ben találkozik, előbb hat
darab hármas csoportban zajlanak a küzdelmek, majd a ne-

gyeddöntő, az elődöntő és a finálé következik. A módosító javaslatra a szavazók csaknem
háromnegyede mondott igent, de
sok ellenzője is akadt, például a
német és a brit szövetség.
A reform másoknak sem tetszett, az ausztrál válogatott állásfoglalása szerint az új formátum
miatt megszűnik a sorozat különleges, egyedi jellege. Wimbledon
korábbi bajnoka, az ausztrál Pat
Cash a közösségi oldalán úgy fogalmazott, „szomorú nap ez a
férfitenisz számára”, a szervezők
pedig „bolondok, és saját magukat csapják be, ha azt gondolják,
hogy a legjobb játékosok számára vonzóvá válik az esemény”.
Honfitársa,
John
Millman költői kérdést tett fel,
utalva Pique szerepére: „Mit
gondolnának arról a – milliárdos
által támogatott – teniszezőről,
aki szeretné megváltoztatni a
labdarúgó Bajnokok Ligáját úgy,
hogy például nem lennének hazai
és idegenbeli meccsek?”
Hasonló reformról döntöttek
amúgy a Davis-kupa női megfelelője, a Fed-kupa esetében is. Az
új formátum szerint minden év
februárjában lesz egy 16 válogatottat érintő oda-visszavágós kétnapos selejtező. A nyolc győztes,
az előző évi két döntős, egy szabadkártyás válogatott, valamint a
rendező ország csapata alkotná a
döntő mezőnyét, amelyet a következő három évben 70 millió
dollárért egyébként Budapest
rendezhet. Ez a reform is éles
kritikákat váltott ki. Simona
Halep például, aki egy éve még
élete nagy álmának nevezte a
Fed-kupa
elhódítását,
azt
mondta: az új formátumban nem
kíván részt venni a sorozatban,
mert minden varázsa elvész
azzal, hogy nincsenek hazai meg
idegenbeli mérkőzések.

Először jelöltek magyar gólt a Puskás-díjra

Először szerepel magyar és egyben erdélyi labdarúgó találata a tíz
éve alapított Puskás-díj jelöltjei között.
A Nagyváradon született, debreceni Zsóri Dániel Ferencváros elleni ollózását találták arra
érdemesnek a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szakértői, hogy a tíz

jelölésre érdemes gól listájára felvegyék. A Puskás-díjat 2009 óta
ítéli oda minden évben a nemzetközi szövetség, magyar javaslatra.
Ez az első díj a FIFA történetében,
amely – Puskás Ferenc özvegye
hozzájárulásával – egy egykori kiváló labdarúgó nevét viseli.
A szakértői bizottság idén azok-

A Puskás-díj 2019-es jelöltjei
Zsóri Dániel (magyar, DVSC); Matheus Cunha (brazil, RB Leipzig);
Juan Fernando Quintero (kolumbiai, River Plate); Zlatan Ibrahimovic
(svéd, LA Galaxy); Lionel Messi (argentin, FC Barcelona); Ajara
Nchout (kameruni, Valerenga); Fabio Quagliarella (olasz, Sampdoria);
Amy Rodriguez (amerikai, Utah Royals); Billie Simpson (északír, Cliftonville); Andros Townsend (angol, Crystal Palace)

A Puskás-díj eddigi nyertesei
2009: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United) – FC PortoManchester United, Bajnokok Ligája-negyeddöntő
2010: Hamit Altintop (török, Bayern München) – Kazahsztán-Törökország, Európa-bajnoki selejtező
2011: Neymar (brazil, Santos) – Santos-Flamengo, brazil bajnoki mérkőzés
2012: Miroslav Stoch (szlovák, Fenerbahce) – Fenerbahce-Genclerbirligi, török bajnoki mérkőzés
2013: Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris Saint-Germain) – SvédországAnglia, barátságos mérkőzés
2014: James Rodríguez (kolumbiai, AS Monaco) – Kolumbia-Uruguay, világbajnoki nyolcaddöntő
2015: Wendell Lira (brazil, Goianesia) – Atlético-GO – Goianesia, brazil Goiás állami bajnokság
2016: Mohd Faiz Subri (malajziai, Penang) – Penang-Pahang, malajziai bajnoki mérkőzés
2017: Olivier Giroud (francia, Arsenal) – Arsenal-Crystal Palace, angol
bajnoki mérkőzés
2018: Mohamed Szalah (egyiptomi, FC Liverpool) – Liverpool-Everton, angol bajnoki mérkőzés

Posztumusz állami kitüntetést is kapott

Parkot neveznek el Aradon
Török Zsolt hegymászóról

Parkot neveznek el Aradon a Fogarasi-havasokban múlt héten meghalt
Török Zsolt hegymászóról – közölte
hétfőn honlapján a város polgármesteri hivatala.
Az önkormányzat azt is bejelentette, hogy gördeszkapályát, mászófalakat, kikapcsolódásra alkalmas
részeket és szabadtéri könyvtárat alakítanak ki a jelenlegi gyermekparkban, amely Török Zsolt nevét veszi
fel.
„Török Zsolt Arad és Románia
nagykövete volt a világban, korosztálya kiemelkedő egyénisége, aki példakép lehet a következő generációk
számára is. Ezért határoztuk el, hogy
életben tartjuk emlékét a következő
években is” – idézte Călin Bibart
megbízott polgármestert a közlemény.
Török Zsoltot az aradi Ioan Slavici
Színházban ravatalozták fel, temetését
kedden tartották az aradi Felsőtemetőben. A néhai hegymászót kedden az

ból a gólokból válogatott, amelyek
2018. július 16., vagyis az oroszországi labdarúgó-világbajnokság
döntőjének másnapja, és 2019. július 19. között estek. A 2019-es esélyeseket a FIFA a hivatalos
honlapján jelentette be, szeptember
elsejéig lehet szavazni a legszebb
találatra. Ugyanitt megtekinthetők
a gólok is. A jelöltek közt – többek
között – Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic és Fabio Quagliarella is
megtalálható, ugyanakkor három
női labdarúgó góljára is lehet szavazni. A díjat szeptember 23-án Milánóban adják át.
A 2019-ben 11. alkalommal átadandó díj történetében Zsóri Dániel az első magyar jelölt, ami –
tekintve, hogy magyar javaslatra
alapították a díjat – külön jelentőséggel bír.
Az idén először nem kizárólag a
szurkolók szavazatai döntenek,
hanem a három legtöbb voksot
kapó gólból a FIFA legendák szakértői bizottsága választja ki a végső
győztest. A változtatást az indokolja, hogy a tavalyi győztes Mohamed Szalah találata rendkívül
megosztotta a közvéleményt. Szalah egy olyan góllal nyert, amit a
Premier League-ben az adott hónap
legjobbjának sem választottak meg.
Ezzel szemben Gareth Bale a Liverpool elleni BL-döntőben szerzett ollózós találata nem kapott díjat.
A Puskás-díj odaítélésének feltételei a gól szépsége mellett, hogy a
találat nem születhet az ellenfél hi-

Országos Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki a román sport javára
szolgáló jelentős érdemei elismeréséért az államfő.
Az egyik legsikeresebb romániai
hegymászóként ismert Török Zsolt a
múlt hét közepén indult el a Fogarasihavasokba. Miután több napig nem
adott életjelt magáról, családja értesítette a hatóságokat. Holttestét szombaton találták meg a 2535 méter
magas Negoj-csúcs alatt egy szakadékban. A hegyimentők vezetője valószínűnek tartotta, hogy Török Zsolt
a Negoj meredek oldalán a mélybe zuhant.
Török Zsolt az egyik legeredményesebb romániai hegymászó volt. Ő
vezette 2013-ban azt a romániai expedíciót, amely felvitte a román zászlót
a Himalájában a Nanga Parbat 8125
méter magas csúcsára. Máig ez a romániai alpinizmus egyik legnagyobb
teljesítménye.

bájából vagy szerencsés körülmények között, és a gólszerző nem viselkedhetett az adott mérkőzésen
sportszerűtlenül, illetve nem doppingolhatott.

Zsóri először csak nevetett
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Zsóri Dániel az M4 Sport csatornán hétfőn elárulta: nem gondolta
volna, hogy esélyes lehet a nemzetközi díjra.
„Meglepett, noha a RangAdó
gáláján megnyertem a díjat a bajnokság legszebb góljáért. De nem
gondoltam volna, hogy erre is jelölni fognak” – fogalmazott Zsóri.
Hozzáfűzte: bár többen is mondogatták neki, hogy esélye lehet a jelölésre a Puskás-díjra, ő kinevette
őket.
Felidézte, kissé mögé érkezett a
labda, amellyel így nem tudott
volna mást csinálni, megpróbálta a

kapunak háttal állva ellőni, és sikerrel járt.
A Puskás-ügyek nagykövete,
Szöllősi György is örvendett a magyar jelöltségnek: „Nagyszerű születésnapi ajándék a FIFA-tól
Magyarországnak, hogy az idén tízéves Puskás-díjnak végre magyar
jelöltje is van. Álomszerű történet,
hogy egy magyar szurkolói ötlet
megvalósítására sikerült annak idején rábeszélnünk a FIFA-t, amely
azóta az Aranycsapat zseniális kapitányáról elnevezett díjjal kitüntette
mások mellett Cristiano Ronaldót,
Neymart, Zlatan Ibrahimovicot
vagy a legutóbb Mohamed Szalaht” – mondta az MTI-nek a Nemzeti
Sport főszerkesztője, aki fontos szerepet játszott a Puskás-díj létrejöttében, és egyedüli magyarként az
eddigi összes díjátadó gálán ott volt.
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Gyülekezeti élet konfirmáció után

Ifjúsági tábor Jobbágyfalván

Múlt héten háromnapos református ifjúsági tábort tartottak Jobbágyfalván, ahová
meglepően sokan jelentkeztek. Sokszor szélmalomharc
az ifjúsági munka – tartják a
lelkészek, ám ez a rendezvény
némiképp rácáfolt erre.

Gligor Róbert László

Maros megyében négy református egyházmegye van, ezek közül
területileg és lélekszámban is a legnagyobb a küküllői, ennek 59 gyülekezetéből toboroztak ifjakat a
táborba, és 19-ből kerültek ki a jelentkezők. Az eddigi táborok átlagos ötvenes létszámához képest
idén sok volt a jelentkező, már-már
le kellett állítani az iratkozást, végül
76 személy érkezett.
A tábort a küküllői egyházmegye
szervezi az erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) égisze alatt.
Az idei tábort az egyházmegye és a
gyülekezetek által befizetett ifjúsági
alap mellett az Emberi Erőforrások
Minisztériuma is támogatta, így a
résztvevők csupán jelképes összeggel kellett hozzájáruljanak – tudtuk
meg Szabó István János vámosgálfalvi lelkésztől, az egyházmegye ifjúsági előadójától, aki a küküllői
ifjúsági elnökség munkáját is kiemelte: az előadó tevékenységét
négy elnökségi tag segíti, és a tábor
megszervezésében szinte önállóan
dolgoztak.

Érdemes valahová tartozni

Az idei az ötödik tábor volt. E táborok célja, hogy a konfirmált fia-

talok észrevegyék, továbbra is helyük és szerepük van az egyházban,
emellett ismerkedjenek más gyülekezetek fiataljaival, vegyenek részt
ilyen rendezvényeken, töltekezzenek fel lelkileg, lássák meg, hogy az
egyházhoz tartozni jó és érdemes. A
lényeg a csapat- és közösségépítés,
az elmúlt években a munkatársképzésre fektettek hangsúlyt.
Mivel az a tapasztalat, hogy a
konfirmált fiatalok „eltűnnek” az
egyházból, az idei tábort különlegesebbre tervezték, és azokat hívták
meg, akik idén konfirmáltak vagy
konfirmálnak, hogy megerősítsék
bennük: igazán csak most kezdődik
az egyházhoz való kötődésük, nem
zárul le a konfirmációval. Szinte
szélmalomharc az ifjúsági munka,
mert csaknem kétévente kicserélődnek az ifjúsági csapatok, de ami itt
megmarad bennük, az később visz- Idén meglepően sokan jelentkeztek a táborba
szatérővé vagy akár gyülekezeti
szolgává is teheti őket, hisz megér- Szabolcs lelkész-pszichológus volt
zik, hogy értékesek és szerepük van a vendég, aki arra világított rá, hogy
kik is a fiatalok, mi a szerepük és Isaz egyházban.
tennek milyen tervei vannak velük.
Fontos tiszta képet kapni
A tábor kiértékelővel zárult, a fiA három napot áhítatok, csapat- ataloktól néhány kérdésre választ
erősítő játékok töltötték ki lelké- kértek: mi jó az egyházban, mitől
szek, teológusok, fiatal felnőttek volna az vonzó, miért jár vagy nem
irányításával. Az első napot a szász- jár valaki templomba, mit kellene
régeni Sófár ifjúsági együttes kon- változtatni. Olyan válaszokat várcertje zárta, amely megadta a tábor tak, amit az ifjak éreznek, de nem
hangulatát, a fiatalok aktívan be- mernek kimondani vagy meg sem
kapcsolódtak a dicsőítésbe. Máso- kérdik tőlük. A válaszokat fel kell
dik nap Lukács Vilmos marosugrai dolgozni, mérvadónak kell tekinlelkész a játék szerepéről beszélt, il- teni, különben a gyülekezeti élet
letve hogy mennyire játék az élet és merevebb és kevésbé vonzó lesz a
élet a játék, majd a résztvevők ki- fiataloknak. Csupán néhány gyerek
próbálhatták az általa vitt rengeteg hangja ez, de továbbítani kell az iljátékot. A harmadik nap Kovács letékeseknek, mert legtöbbször nem

Vakációs bibliahét Küküllődombón

Közösségi összefogásból jeles

Gyermekzsivajtól és vidámságtól volt hangos augusztus
első hetében a küküllődombói
unitárius templom és parókia.
Vakációzó gyermekek számára szerveztek bibliatábort,
amelynek tevékenységeibe
helybéli és környékbeli gyerekek és felnőttek kapcsolódtak
be szép számmal. A bibliaismeret mellett kézműves-tevékenységek,
ügyességi
vetélkedők zajlottak, de a sátorozás és a tábortűz, szalonnasütés
élményéből
is
kivették a részüket a jelenlévők.

Szer Pálosy Piroska

Márkos Hunor Elemér unitárius
lelkipásztort és feleségét a tábor
szervezésének előzményeiről, céljáról és az együtt töltött hét tapasz-

talatairól kérdeztük. Amint elöljáróban kifejtették, a 6–14 éves korosztály számára szervezett nappali
tábor több mint 43 gyereket vonzott
nap mint nap a kis unitárius közösségbe. A cél a helyi és környékbeli
vakációzó gyerekek tartalmas időtöltése, közös szórakozása mellett
az egyházi közösséghez való közelítés a templomnak és az egyházi
életnek egy hétig gyermekközpontúvá alakításával. Az együttlétet a
templomban bibliai történetek ismertetésével kezdték, majd a parókia udvarán a legkülönbözőbb
kézműves-tevékenységekkel, versszakok megfestésével folytatták.
„Első napja a gyerektáborunknak. Rengeteg gyermek, örömteli
zsivaj, nagyszerű segítségek. A mai
napon laza »bemelegítővel« ráhangolódtunk a hétre: imádkoztunk,
éneket tanultunk, vetélkedtünk és a
szóvirágainkba jókívánságokat és

legszebb szavakat írtunk. Köszönjük a finomságokat, a csörögét Miklós Mária tanárnőnek, a muffint
Márkos Veronkának, a dinnyét Székely Violának. Köszönjük a fáradhatatlan
segítséget
az
egyleteseinknek is, hisz ahol csak
szükség volt rájuk, jókedvvel trappoltak mindenhova” – olvashattuk
a közösségi oldalon. Az első napon
a szó hatalmát boncolgatták, azt,
hogy mekkora hatalom van a kezünkben a szó által, mennyire könynyű a szóval rombolni, illetve
építeni, a teremtés történetének példázatával élve pedig az Isten hatalmát emelték ki, aki úgy teremtette a
földet, hogy azt mondta: legyen…
és lett – hangsúlyozta a lelkész. A
szó hatalmát kiterjesztve a személyes kapcsolatokról is beszélgettek,
amelyekben ugyancsak rendkívüli
szerepe van a szónak.
A harmadik napon akrosztikont

Fotó: Prázsmári Krisztina

A küküllői ifjúsági elnökség tagja,
Prázsmári Krisztina elmondta: a fiatalok bekapcsolódtak a tevékenységekbe, hozzászóltak az előadásokhoz, kifejtették a nézőpontjukat,
próbáltak feloldódni, de ez leginkább a tábor végére látszott meg.
Konfirmálás után nagyon sok fiatal
kimarad a keresztény ifjúsági életből
a barátok miatt, és mert úgy gondol-

ják, hogy az ifjúsági bibliaórák is
olyanok, mint a kátéórák, néha unalmasak és kötelezőek. „Az ilyen táborokkal igyekszünk megmutatni
nekik, hogy nem unalmasak az
együttléteink, jó valahová tartozni,
és ezek olyan társaságok, ahol lelkileg is feltöltődhetnek. Vannak, akiket
megindít a tábor, és hazajövetel után
az az érzésük, hogy meg akarják váltani a világot, bekapcsolódnak az ifjúsági életbe, részt vesznek az
egyházi alkalmakon. Tapasztalataink szerint ezek a táborok, főleg
ebben a korban, nagyon meghatározóak. A résztvevők serdülnek, most
véglegesül az énképük, az identitásuk” – fejtette ki véleményét lapunknak az elnökségi tag.

írtak, azaz olyan mondatokat, amelyek kezdőbetűit összeolvasva új,
értelmes szó nyerhető. Rengeteg
szebbnél szebb jókívánság kezdőbetűiből alakult sok kedves szó,
mint pl. ÖRÖM, BIBLIA, SZERELEM-SZABADSÁG, REMÉNY…
– sorolta a lelkész.
Csíkszeredai házaspár irányításával a pólófestésből is kivették a részüket a táborozók. Minden gyerek
maga választotta és alkotta meg a
többnyire népi motívumokat a kapott blúzra, ami természetesen a sajátja is maradt.
Amint a lelkipásztor hangsúlyozta, a tábor megszervezése igazi
szociális próbatétel volt egyben,
ugyanis vasárnap még nem volt
egyértelmű, hogy miként oldják
meg a gyerekek étkeztetését. Hétfőn azonban minden a helyére került, összefogott a falu, és érkeztek
az adományok még olyan személyektől is, akiknek nem volt gyereke, unokája, vagy a táborozóknál
idősebb volt. Érkezett főtt kukorica,
gyümölcs, zöldség, édesség, görögdinnye, csöröge, muffin, az egybegyűlt konyhatündérek kemencében
sült házi pizzával örvendeztették
meg a farkaséhes gyermekcsapatot.
Loghin Sándor, Szabó Zsu-

zsanna, Miklós Mária, Hanc Katika,
Loghin Gizike, Márkos Katalin,
Székely Viola, Márkos Veronka
csak néhány azok közül, akik derekasan besegítettek a napi tevékenységekbe, a faluközösség pedig
minden lehetséges úton támogatta a
táborozás sikerét. Az adományokkal érkező felnőttek esetenként ott
ragadtak, és közös tevékenységekkel színesítették az együttlétet.
Kolozsvári bábszínészek jóvoltából bábelőadás is érkezett a faluba.
A kultúrházban a Boldog herceg
című bábjátékot Demeter Ferenc és
munkatársai adták elő, azon a falu
apraja-nagyja egyaránt részt vehetett, a belépés díjtalan volt. Az előadás után tábortűzzel folytatódott az
est, majd pizsamapartival és sátorozással folytatták az önfeledt szórakozást, a tanácsteremben aludni
lehetett. Szombaton a szejkefürdői
unitárius találkozóra kísérték el a
felnőtteket azok, akik ott akartak
lenni. Vasárnap pedig az istentisztelet keretében vetített képeken bemutatták
a
kézimunkákat,
beszámoltak a heti tevékenységekről, a tábor zárómomentumaként
pedig a híveket megvendégelték a
táborozók által el nem fogyasztott
görögdinnyével és süteménnyel.

érdektelenség áll a fiatalok távolmaradása hátterében, hanem nagy
lelki igény, csak éppen a régi módszerekkel nem lehet választ adni rá,
ezért őket új, hozzájuk közel álló
módszerekkel kell elérni – véli
Szabó István János.

Meghatározóak lehetnek
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A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)
A MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKHELYű INRECO építőipari magáncég GÉPKEZELŐT (betanítását
vállaljuk), TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői képesítési
igazolvány szükséges), valamint AUTóVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (sz.-I)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

Marosvásárhelyen az alábbi helyeken lehet
parkolójegyet vásárolni

1. A Piac- és Ingatlankezelő Kft.-hez (Cuza Vodă utca 89. szám) tartozó piacokon:
– Cuza Vodă utcai napipiac – Cuza Vodă utca 89. szám
– Kövesdombi napipiac – Koós Ferenc utca 1/B
– Hadsereg téri piac – Hadseregtér 1/A
– November 7. negyedbeli napipiac (1989. December 22.) – Esthajnalcsillag utca 35. szám
– Gyémánt napipiac – Rodniciei utca 6. szám
– Dacia napipiac – Brassói utca 2/A
– Egyesülés negyedbeli napipiac – Szabadi út 74. szám
2. Siletina Kft.
– Európa kioszk – Dózsa György utca 243. szám, az European Retail Park üzletkomplexum (Proges-Decathlon épület) szomszédságában
– Az 1848. úton levő kioszk – az 1848. út 61. szám alatti tömbház
mellett.
– Tudor negyedi kioszk – az 1918. December 1. út 217. szám alatti
tömbház szomszédságában
– Iuliu Hossu kioszk – a Panov autóbusz-megállóban, a park felől
– Rózsák téri kioszk – Rózsák tere 4. szám
3. Ifjúsági szálloda – Nicolae Grigorescu utca 19. szám
4. Locativ Rt. – Bartók Béla utca 2A
5. Prodimpex Teolor Kft. – Orizont bár, a Vár sétány 12A szám alatt
6. Marion Confexim Kft. – Köztársaság tér 14. szám
7. Euroautosan Kft. – Bolyai Farkas utca 29. szám
8. Auma Kft. – Bábolna utca 21. szám
9. Szengeli F. Paul Francisc PFA
– a Rózsák tere 19. szám alatti kereskedelmi egység (a Telekom
melletti újságárusító kioszk)
– Rózsák tere 19. szám, a Bartók Béla utca és a Rózsák tere sarkán
– Rózsák tere 27. szám, a Rózsák tere és a Horea utca sarkán
– Rózsák tere 38-41., a Sabion ékszerüzlet mellett
– 1918. December 1. út 23. szám, a horgász-vadász üzlet mellett
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel,
a
legnagyobb
gyógyító
erővel,
a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából
és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
- 0265/263-351
• Optolens szemsebészet
- 0265/250-344
• Marmed
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- vidék
- 0265/200-928
• Delgaz Grid
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

ÁPOLÓT keresünk két idős személy mellé,
12 órás műszakkal, felváltva vagy 24 órával.
Jó bérezést és külön szállást biztosítunk.
Érdeklődni
a 0724-566-100-as telefonszámon. (63949-I)

FOCIKEDVELŐK FIGYELMÉBE!
A NYÁRÁDSZEREDAI SPORTKLUB szeretettel várja edzéseire a 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 és 2014-ben született, focizni szerető gyerekeket. Szeptembertől a
Nyárádremete – Ákosfalva útvonalon biztosítjuk a gyerekek edzésre szállítását a
klub autóival. Bővebb felvilágosítást a 0770-953-641-es telefonszámon kaphatnak
az érdeklődők. Az edzői stáb. (63942-I)
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)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ Tófalván 3700 m2 belterület,
16 euró/m2, alkudható. Tel. 0751974-118, 0724-607-059. (6/3955-I)
KIADÓ Kolozsváron, a Györgyfalvi
negyedben (a 3-as trolibusz-végállomás mögött, Detonáta u. 19. ) kétszobás, felújított tömbházlakás
hosszú távra. Érdeklődni a 0788-480063-as telefonszámon. (sz-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket,
szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)
VÁLLALUNK háztetőkészítést (cserépből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Nyugdíjasoknak 30%-os kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (sz.-I)
VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást,
festést,
vakolást,
meszelést, kerítéskészítést, bármilyen
munkát. Tel. 0740-651-354. (1/3900)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatornajavítást, festést, vakolást,
szigetelést, tetőszigetelést, teraszjavítást. Tel. 0759-467-356. (7/3956)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást,
csatornakészítést,
bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.
(9/3958)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (sz.-I)

ÚJ CÉG vállal bármilyen munkát:
cserépforgatás, Lindab lemez, meszelés, festés (kapu), lambériafestés,
garázsfedés, szigetelés, díszkövezés. Nyugdíjasoknak 30%-os kedvezmény. Tel: 0757-118-636. (sz.-I)
VÁLLALUNK bádogosmunkát, tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0757-831-459. (2/3860)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
hosszú szenvedés után, életének
83. évében
TŐKÉS DEZSŐ
elhunyt. Temetése augusztus 22én, csütörtökön 13 órakor lesz a
szászrégeni református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Fájó szívvel búcsúznak tőle:
élettársa, gyerekei és nevelt
gyerekei, unokái, a rokonok és a
barátok. (-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SOMODI SÁNDOR
életének 90. évében hosszan
tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. augusztus 22-én 14
órakor lesz a mezőrücsi temetőben.
A gyászoló család. (4/3952-I)
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk
téged.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, szerető édesapa,
nagyapa és dédapa,
id. FEKETE JÓZSEF
nyárádgálfalvi lakos, a Nirajul
szövetkezet volt kazánfűtője
életének 80. évében, türelemmel
viselt betegség után megszűnt
élni. Temetése augusztus 22-én,
csütörtökön du. 2 órakor lesz a
nyárádgálfalvi sírkertben, unitárius szertartás szerint.
Búcsúznak tőle: szerető felesége, Ilona, gyermekeik, József,
Sándor, Edit és családjuk.
Nyugodjon békében! (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak TŐKÉS
DEZSŐ elhunyta alkalmából.
Nagy Tibor és családja. (-I)
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2019 EGYIPTOM / HURGHADA
Repülővel Marosvásárhelyről,
minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Hurghadában

2019. június 5. – szeptember 18., minden szerdán

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

Vakációs könyvajánló

Eljött a nyaralások ideje, amikor a vízparti napozások alkalmával talán több idő és kedv akad az olvasásra.
Az uborkaszezonban ez hasznos és élvezetes időtöltés lehet. Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet
Kovács Levente három regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az
És jött az aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcsolatokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és kalandos történet, A nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.
Gutenberg könyvesbolt:
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950
www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro

