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Csökken az állomány,
nő a tejtermelés

Szarvasmarha-tenyésztési körkép

Szeretném, ha
konkrét válaszokat
kapna mindenki,
és még több kérdéssel távozna

Úgy gondolom, mindannyian követtünk már el olyan tettet, ami a társadalom szabályai szerint bűnnek
tekinthető, az erkölcsi érvelésünk viszont – ha csak egy pillanatra is – felmentett bennünket a lelkiismeretünk
bíróságán. Aztán egy végeláthatatlan,
talán egész életen át tartó perlekedésbe kezdünk önmagunkkal, figyelembe véve embertársaink befolyását
és véleményét.

Október 5-én, szombaton a marosszentgyörgyi Semtest Bnv. állatnemesítő állomáson a tizenhetedik alkalommal
szerveztek tenyészbika-bemutatót, ahol
mintegy hétszáz, nagyrészt megtermékenyítéssel foglalkozó technikusnak, állatorvosnak,
szakembernek
és
farmernek négy csoportban 30 vegyes
hasznú szimentáli fajta román pirostarka bikát mutattak be. Az esemény
alkalmat adott arra, hogy Péterfi Lajos
állattenyésztő mérnökkel, az egység
eladási osztályvezetőjével áttekintsük
a hazai szarvasmarha-tenyésztés
helyzetét.

Vajda György

A szakember szerint a romániai szarvasmarha-állomány meghaladja az egymillió egyedet, ennek mintegy 37%-a szimentáli fajta
román pirostarka, 33%-a holstein-fríz, 25%-a
borzderes, a többi kizárólag húshasznú fajta
(charolais, limousine, aberdeen angus, pinzgaui).
(Sz. m.: Az országos statisztikai hivatal 2019.
június elsején közzétett adatai szerint a szarvasmarha-állomány 2018 hasonló időszakához viszonyítva 2%-kal csökkent, az anyaállatok
esetében 1,6%-kal, ami azt jelenti, hogy tavaly
összesen 2.002.019 szarvasmarha szerepelt a
nyilvántartásban, ezek közül 1.283.158 anyaállat volt, míg az idén a létszám 1.962.573
(39.446-tal kevesebb), amiből anyaállat
1.262.957 (20.201-gyel kevesebb.)

Fotó: Nagy Tibor

Egyelőre a romániai tejtermelés nem fenyegeti az uniós piacot, ugyanis még mindig nagyobb a szükséglet, mint az előállított
mennyiség. Elég nagy mennyiségű tejet hoznak
be az országba. Ezenkívül falvakon, mivel a
szarvasmarha-állomány csökkent, azon kisgazdák, akik 2–10 állatot tartanak, a tej nagy részét
kis élelmiszerláncokon keresztül, szomszédoknak, ismerősöknek adják el. Kevés jut ki a kispiacokra, mivel ehhez szigorú élelmiszerbiztonsági feltételeket kell betartani, és kevés
az a piac, ahol ez teljesíthető, ugyanakkor nem
igénylik a vásárlók a feldolgozatlan tejet. Nincs
pontos felmérés arról, hogy mennyi tejet értékesítenek így otthon a gazdák.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Emlékezés
és közösségépítés
a Bekecsen

Az 1916 őszén lezajlott bekecsi csatákra és az ott elesett hősökre emlékeztek a hétvégén. Az égieknek is
tetszik, ami ilyenkor itt történik, és
áldás van ezen a napon – hangzott el,
miután az elmúlt napok esőzése után
szombaton többnyire napsütés uralkodott a hegytetőn, így mintegy ezren
örülhettek a hétvégi kiruccanás szépségeinek.

____________7.
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hátravan 83 nap.

Ma DÉNES,
holnap GEDEON napja.
valószínűleg
GEDEON:
héber eredetű, jelentése: harcos, romboló.

IdŐJÁrÁS
t

Hűvös, napos idő
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 10C

VALUTAÁrFOLyAM
Bnr – 2019. október 8.

1 eUr
1 USd

100 HUF

1 g ArAny

4,7479
4,3212
1,4205

208,5476

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
Jogi tanácsadás

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

Szentanna – könyvbemutató

A Boér Hunor és Tamás Sándor szerkesztésében megjelent Szentanna című kötetet mutatják be október 10-én,
csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban.
A Kós Károly Alapítvány által szervezett eseményen vetített előadást tart Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke A Szent Anna-tó képi megjelenítése 1914
előtt címmel. A rendezvény házigazdája Markó Béla, a Kós
Károly Alapítvány elnöke.

Holokauszt-emléknap

A holokauszt romániai emléknapja alkalmából a marosvásárhelyi zsidó hitközség és a Maros megyei prefektúra
együttműködésével megemlékezést tartanak október 11én, pénteken déli 12 órakor a marosvásárhelyi Călăraşilor
(volt Kossuth) utcai Zsidó mártírok emlékműnél.

Olympikus XIII.

13. alkalommal szervezi meg az Olympikus Sportklub a fogyatékkal élők számára kiírt kupát a marosvásárhelyi
sportcsarnokban október 12-én, szombaton délelőtt 10
órától. Az eseményt október 11-én, pénteken 18 órától a
fogyatékkal élők kulturális estje előzi meg a Stúdió Színházban, ahol fellép a Paradance Company, Borsy Ádám
és Máté Dalma, műsorvezető: Kozsik József.

Szobanövényeket fogad örökbe
az állatkert

Az alacsony hőmérséklet az állatok mellett a növényeknek
is nagy kihívást jelent, különösen azoknak, amelyeket balkonládában, illetve a teraszon tartanak. Sok tömbházlakó
a tél közeledtével azzal szembesül, hogy túl sok szobanövénye van a rendelkezésre álló benti térhez képest. Számukra a marosvásárhelyi állatkert ajánl megoldást. A
fölöslegessé vált növényeket az intézmény „örökbe fogadja”, és gondozásukat vállalja. Bővebb tájékoztatást a
0752-252-040-es telefonszámon kérhetnek az érintettek.

Érzelmeink a digitális korban

Dr. Tari Annamária magyarországi pszichológus első alkalommal tart előadást Marosvásárhelyen. A Maros Művészegyüttes kövesdombi termében Érzelmeink a digitális
korban – Párkapcsolattól a gyereknevelésig című, október
14-én 18 órakor kezdődő előadására jegyek 30 lejért a Kultúrpalota jegypénztárában kaphatók.

Focitoborzó gyerekeknek

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2011-ben és 2012-ben
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A válogatókat keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják
a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezőknél legyen sportfelszerelés. Az edzések, a szállítás, bíráskodás és orvosi ellátás ingyenes. Bővebb tájékoztatás
Ştian Dorin edzőnél a 0745-754-750-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

@tizenhét –
a ManóSzok önkéntescsapat ifjúsági előadása

Katalin, Tóth Szilárd Rendező: Bélai Marcel, Demeter
Márk Cristopher; díszlet, jelmez: Oláh Réka; dramaturg:
Cseke Tamás, Takács Réka. Külön köszönet Zádor Fanninak.
Előadás-időpontok: október 11., péntek, este 7 óra; október 15., kedd, délután 5 óra.
Helyszín: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, UndergroEgy csapat fiatal önkeresésének útszakaszát mutatja be
az előadás. Kaleidoszkópszerű a kép, amely egyéni törté- und terem (PR-titkárság)
nettöredékekből tárulkozik elénk – vallomások,
amelyek során önmagukkal, egymással és a világgal is szembesülnek a
szereplők.
Az előadás érdekessége, hogy helyben íródott, személyre szóló,
tehát mindenki önmagát
játssza benne.
Az ifjúsági előadások
fontos részét képezik a
repertoárnak,
hiszen
ezzel igyekszünk ösztönözni a fiatalok színházba járását, nézővé
válását.
Szereplők: Biró Sára,
Csorvási Noémi, Hajdu
Anna Blanka, Hegyi Eszter, Illyés Yvette, Kántor
Renáta, Marton Orsolya,
Nagy Krisztina, Róbert
Fotó: Bogdan Bucşeneanu
Szilárd, Simon BoglárkaA Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának önkéntescsapata, a MaNóSzok új
előadása, a @tizenhét lesz látható október 11-én,
pénteken este 7 órától, valamint október 15-én,
kedden délután 5 órától a színház Underground
termében.

exkluzív interjú Szijjártó Péterrel az erdély TV-ben

Október 27-étől napi repülőjárat köti össze Budapestet
Marosvásárhellyel, és közvetve a Székelyfölddel. Hogy ez
milyen turisztikai potenciált jelent a három megye számára,
arról Szőcs Levente, a Visit Maros Egyesület menedzsere
beszél az Erdély TV Ügy-félóra műsorában ma 17.50-kor.
A 20 órai Sajtóprésben pedig exkluzív interjút láthatnak

Hibaigazítás

Tegnap a Befejezték a Bethlen
Gábor-szobrot című cikkben az
idézet hibásan jelent meg. Helyesen így hangzik: Nem mindig
lehet megtenni, amit kell, de
mindig meg kell tenni, amit
lehet. A tévedésért elnézést kér a
szerző.

rendezVényeK

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel,
aki az úzvölgyi katonatemető ügyéről és a Minority SafePack polgári kezdeményezésről nyilatkozik. A vitaműsorban emellett a partiumi gazdaságfejlesztési program
romániai sajtóvisszhangjáról, a székelyföldi hadgyakorlatokról is beszélget vendégeivel Farkas István műsorvezető.

Helyreigazítás

Sajnálatos félreértés miatt a szeptember 21-i Múzsában megjelent Az ember legyen mindenben szép: arcban, ruházatban, lélekben című írásomban Erdős Irma
színművészt tüntettem fel az egykori népszerű Postás Jankó bemondójaként, holott
ezt valójában Nagy Katalin bábszínész végezte.
Köszönet Székely M. Éva színművésznek, hogy az ügy tisztázását kérte, és megfelelő eligazítást adott e téren.
Elnézést kérek az érintettektől és Székely M. Éva férjétől, Székely Ferenc irodalmi titkártól is.
Székely Ferenc

zenés-verses-táncos előadását. Műsoron: Baricz Lajos
pap költő megzenésített versei és moldvai táncok. Az est
Tízéves az Egymillió csillag akció folyamán a szerző könyveit dedikálja, a műsor gyerektáncházzal zárul. A program támogatói a Bethlen Gábor
A Caritas minden októberben megszervezi az Egymillió
Alapkezelő Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
csillag a nélkülözőkért szolidaritási akciót. Idén a tizedik
éve, hogy mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret, az Eötvös Loránd Tudományegyetem által.
minden meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkü- Premier a Spectrum Színházban
lözőkkel. Lehetőség mindenkinek, hogy egy-egy gyertya
Rendhagyó előadás helyszíne lesz október 12-én, szommeggyújtásával és pénzbeli adományával kifejezze: fonbaton
este 7 órakor a marosvásárhelyi, Rózsák tere 13.
tos számunkra a közösségünk, érdekel a nélkülözők
szám alatt található Spectrum Színház. A Függöny című
sorsa. A tavaly több mint 3600-an mentek el, a helyszíni
darabot Kincses Elemér írta nővére, P. Kincses Emese
perselyekben 32.626 lej gyűlt össze, ebből 600 nehéz
regénye alapján. A történet a ’70-es évek végén játszódik,
sorsú család és egyedül élő idős személy részére készíegy erdélyi magyartanárnő életéről, kálváriájáról szól, hol
tettek élelmiszercsomagokat. Október 11-én, pénteken
nevetve, hol szomorúan. A tanárnő nem akar egyebet,
ismét felragyognak az együttérzés lángjai, az adományomint egész embernek maradni, erdélyi magyar értelmisékat helyi szinten fogják felhasználni a szervezet gondozáginek. Nincs könnyű sorsa… Az előadás alapkérdése:
sában lévők számára. Az érdeklődők Maros megyében a
változott-e azóta valami? Szereplők: Czikó Juliánna,
következő helyszíneken csatlakozhatnak: 18 órától MaSzász Anna, Márton Emőke-Katinka, Ruszuly Ervin. Renrosvásárhelyen a Színház téren, 18 órától Marosszentdező: Kincses Elemér. Díszlet- jelmeztervező: Takács
györgyön a Szent György téren, 18 órától Szovátán a
Tímea. További előadások: október 13-án és 18-án este 7
Petőfi Sándor téren.
órakor.

Zenés-táncos hétvége
gyerekeknek

Október 11-én 18 órától a csíkcsicsói kultúrházban, 12-én
15 órától a hidegségi Fatányéros panzióban a marosszentgyörgyi Jubilate gyerekkar és az Ágocska gyerektánccsoport bemutatja Légy vidám című

Barnabás, a vigasztalás fia

Csata Éva Barnabás, a vigasztalás fia című könyvének
a bemutatójára kerül sor október 17-én 19 órától a marosvásárhelyi vár kupolatermében. A könyv egy csodálatos történet egy testi fogyatékkal élővé vált fiatal+-emberről.
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Marosvásárhelyre jön a Bartókék Bécsben

A marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont a Hagyo- nyokat tükrözi. Az Osztrák-Magyar Monarchia vezetése a
mányok Háza Bartókék Bécsben – Katonadalok, nagy háború harmadik évében a császárvárosban olyan koncertet tervezett, amelyen a monarchia népeinek régi és újabb
1918 című előadásának pénteken.

A koncerten elhangzanak a Bartók által tervezett, Bartók
Béla, Kodály Zoltán és Kodály Emma által készített feldolgozások, valamint eredeti népzene a Kárpát-medencéből.
Száz év elteltével a Hagyományok Háza az eredeti szándék
szerint állította színpadra az elmaradt produkciót, amit a Zeneakadémián – egy évvel korábban rendezett koncertje után
– a marosvásárhelyi közönség is megismerhet – közölte a Hagyományok Háza kedden az MTI-vel.
Az előadás története az akkori kulturális és politikai viszo-

katonadalait kívánta bemutatni. Ez az előadás végül 1918 januárjában valósult meg, amelynek nem német részében Bartók Béla vállalt oroszlánrészt, a munkába Kodály Zoltánt is
bevonta, sőt maga is fellépett.
A koncert sikerén felbuzdulva a bécsiek indítványozták
annak megismétlését Budapesten, természetesen az akkori
Magyarország nemzetiségeinek katonadalaira fókuszálva. A
bécsihez hasonlóan a magyar fővárosban is Bartók Béla koncepciójára támaszkodtak volna, de a magyar kultúrpolitikusok
már másnak szánták a műsor összeállítását és a bemutatót.

Elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, hogy Hargita és Kovászna megyében
szerveznek nagyszabású közös gyakorlatot a héten
a román védelmi minisztérium, belügyminisztérium
(MAI), a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a kormányőrség (SPP) és a különleges távközlési szolgálat (STS) katonái számára.

az ország közepén található. Nem helyénvaló, hogy az állam
nem tud mást kínálni, mint hibrid hadviselési gyakorlatot.
Miért nem építik az infrastruktúrát? Harminc éve kínlódunk,
nem jönnek a befektetők, de hova jöjjenek, ha nincs megfelelő
infrastruktúra? A Hargita és Kovászna megyei emberek sértve
érzik magukat, amiért ellenségesen viszonyul hozzájuk az
állam, pedig ők is dolgosak, és nem hagyják el az országot” –
fejtette ki az RMDSZ elnöke.
A Maszol.ro az interjúnak azt a részét is idézte, amelyben
Kelemen Hunor arról beszélt, hogy az RMDSZ mérései szerint
öt év alatt a felére csökkent Klaus Iohannis államfő támogatottsága a romániai magyarok körében. Az RMDSZ elnöke ezt
annak tulajdonította, hogy az elnökválasztáson legnagyobb
eséllyel induló, második mandátumára pályázó államfő szerinte megválasztása óta egyetlen gesztust sem tett a magyar
közösség irányába.
Az RMDSZ-nek a 2014-es elnökválasztás után végzett felmérései szerint a magyar választók 82-83 százaléka szavazott
Klaus Iohannisra. Az idei EP-választások után végzett hasonló
méréseik pedig már azt mutatták, hogy a jelenlegi államfő támogatottsága 40 százalékosra csökkent a romániai magyarok
körében.
„Emil Constantinescu, Ion Iliescu a második mandátumában, de még Traian Băsescu is tett gesztusokat, Klaus Iohannis
volt az egyetlen államfő, aki még egy üzenetet sem küldött a
magyaroknak március 15-én. Nem világvége, de az emberek
ezt megjegyzik” – magyarázta Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke emlékeztetett, hogy Klaus Iohannis sorra
megtámadta az alkotmánybíróságon a romániai magyar közösséget kedvezően érintő jogszabályokat, például az oktatási törvény módosítását és a közigazgatási törvénykönyvet. (MTI)

elítéli a székelyföldi hadgyakorlatot az rMdSz elnöke

Az RMDSZ államfőjelöltje Ion Cristoiu publicista internetes műsorában ítélte el a Concordia 19 elnevezésű hadgyakorlat helyszínválasztását, állásfoglalását a Maszol.ro kolozsvári
hírportál idézte kedden. A szimulációval ugyanis szerinte azt
sugallják, hogy a térség lakói nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.
„A hadseregnek természetesen gyakorlatoznia kell az ország területén. De szerintem elfogadhatatlan Botea tábornok
magyarázata a székelyföldi helyszínválasztásra: Donbaszról
és Dél-Oszétiáról beszélt mint hasonló helyzetekről. Ott,
kérem, igazi háborúk zajlottak, amiről nálunk szó sincs” –
mondta az RMDSZ elnöke. Hozzátette: ha valaki a hadsereg
vezetőségéből a grúziai vagy az ukrajnai helyzetre asszociál
Székelyföld esetében, az vagy félreértett valamit, vagy manipulálni próbál.
Az RMDSZ elnöke arra reagált, hogy Marian Botea dandártábornok, a hadsereg vezérkari főnökségének hadműveleti
vezetője a Donyec-medencében és Dél-Oszétiában történtekkel példálózva támasztotta alá a székelyföldi művelet szükségességét. A forgatókönyv szerint egy sörgyár repült a
levegőbe, szennyező vegyi anyagok kerültek a légkörbe, a
hadsereg és a különleges alakulatok pedig az elhárítást,
a kárenyhítést és a mentést gyakorolják.
„Székelyföld még csak nem is határos Ukrajnával, hanem

Varsóba hívnák az amerikai elnököt a visegrádi négyek
A négy visegrádi ország (V4) azt mérlegeli, hogy közösen meghívják Varsóba Donald Trump amerikai
államfőt – közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök
a Blesk.cz hírportálon kedden megjelenő beszélgetésben, amelyet röviden a CTK cseh hírügynökség
is ismertetett.

A bulvárlap hírportálja az iránt érdeklődött, hogy áll az
amerikai elnök csehországi meghívásának az ügye. Babis a
közelmúltban jelentette be, hogy szeptemberben az ENSZ
közgyűlése idején New Yorkban találkozott Donald Trumppal
és meghívta őt egy találkozóra a négy visegrádi ország, tehát
Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia, kormányfőjével.
Lengyelország az Egyesült Államok legközelebbi szövetségese – indokolta a találkozó helyszínének megválasztását a

Benedek István

cseh kormányfő. Szerinte a visegrádi miniszterelnökök a találkozón az amerikai államfővel szeretnék megvitatni az európai–amerikai kapcsolatokat, beleértve a kereskedelmi
szerződést is. A visegrádi országcsoport, amelynek most
Csehország a soros elnöke, Andrej Babis szerint „nagyobb
szerepet akar vállalni az Egyesült Államokkal való politikában”. A cseh miniszterelnök úgy véli: nagyon sok függ attól,
mennyire lesz képes az új összetételű Európai Bizottság megszervezni az Európai Unió külpolitikáját.
Andrej Babis legutóbb New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés
74. ülésszakának általános vitája idején találkozott az amerikai elnökkel. Az interjúban megismételte korábbi kijelentését,
miszerint nem tetszett neki, hogy Donald Trump beszédében
meg sem említette Európát, s ezt a fogadáson meg is mondta
Trumpnak. (MTI)

Bankóból font mentőkötél

A bizalmatlansági indítványt osztogatással készülnek kicselezni a kormánypalotából. De vagy nagyon
ravaszak, vagy olyannyira kapkodnak,
hogy még azt sem tudják tisztán elmondani, mit akarnak.
A témában először a kormányfő nyilatkozott, aki szerint költségvetés-kiigazítás készül. Az ilyen elvileg arról
szokott szólni, hogy ha év közben nem
úgy alakulnak a bevételek és a kiadások, mint azt eltervezték, akkor változtatnak a keretösszegeken, vagy felfelé,
vagy lefelé, ahogyan a helyzet épp kéri.
A pénzügyminiszter viszont arról beszélt, hogy egy olyan kormányhatározatot készítenek elő, amellyel
biztosítanák az év végéig az önkormányzatok zökkenőmentes működését,
ami messziről sem ugyanaz, mint egy
költségvetés-kiigazítás. Az egy olyan
soron kívüli osztogatás, amit később
majd bele kell foglalni egy büdzséátszabásba. Legtöbbet az árul el a kormányzati
berkekben
uralkodó

szakértelemről, hogy ha ketten megszólalnak a témában, akkor két, egymással
nem homlokegyenest, csak derékszögben ellenkező dolgot mondanak. Lehet,
hogy az újabb hozzászólásokból valami
egész más derülne ki, mert ha hozzáértésük alig, fantáziájuk az bőven van.
Az időzítés teszi a napnál is világosabbá, hogy ez a történet – akármilyen
technikai megoldásba is csomagolják
–, a bizalmatlansági indítvány leszereléséről szól. Ha valaki felelősen kormányoz, akkorra időzíti a költségvetés
esetleg szükséges módosításait, amikor
az az államkassza és az adófizetők
érdekeinek is a legjobb, nem pedig egy
bizalmatlansági indítvány parlamenti
szavazásának másnapjára. A politikai
rafinériát a pénzügyér járatja csúcsra,
mert az önkormányzatok előtt meglengetett 1,4 milliárd lejes alapbővítés
nagyon alapos indok lehet arra, hogy
az összes pártok megyei szervezetei,
nem csak a kormányoldalé, elkezdjék
noszogatni a parlamenti képviselőiket, hogy eszükbe ne jusson akkor kirántani a szőnyeget a kormányosok
lába alól, amikor azok a karácsonyi

prémiumalapra valóról készülnek
dönteni.
A szocdemek tehát ragaszkodnak a
kormányzáshoz, a mostani vezetőik
ebben nem hasonlítanak agyafúrt elődeikre. Akik négy éve a klubtűztragédia
után maguktól vonultak félre az árnyékba, hogy egyévi kényelmes műellenzékieskedés
után
ismét
választásokat nyerjenek, az azt megelőző kormányzati ciklusban már az
első riasztó jelnél, a válság beköszönésénél leléptek a kormánykerék mellől.
Mert ellenzékben lenni mindig kényelmesebb, ha baj van, vagy ha választások közelednek, hiszen egy olyan
országban, ahol a munkának nincs kultúrája, nem a tényleges megvalósításokkal, hanem a partvonalról való
bekiabálással lehet a legkönnyebben
politikai tőkét kovácsolni. De a politikában csak a húsosfazék vonzalmát
érezni képes műellenzék lehet, hogy
ismét ebbe a kényelmes helyzetbe hozza
majd a jelenlegi kormánypártot, szép,
méretes céltáblát rajzolván önmaga
hátára a következő három választási
kampányra.

Ország – világ

3

Hibrid Ford készül Craiován

A Ford kedden megkezdte az új Puma modell gyártását a craiovai üzemben, az autó az európai SUV
és crossover kategóriába sorolható, mint a Fiesta
Active, a Focus Active, az EcoSport, a Kuga, az
Edge és az új Explorer Plug-In Hybrid – közölte a
vállalat. A Ford tavaly óta nagyjából 1700 személyt
alkalmazott, és mintegy 200 millió eurót fektetett be
Craiován, így a dél-romániai városban 2008-tól mostanáig eszközölt befektetései immár megközelítik az
1,5 milliárd eurót. A Ford Pumát idén június végén
mutatták be. 48 voltos, EcoBoost hibrid meghajtású
– ez az első hibrid modell, amelyet romániai üzemben gyártanak. (Mediafax)

Új megközelítés kell
a kriptovaluták szabályozásában

Új európai szintű szabályozásra van szükség a digitális, vagy virtuális valuták, például a Facebook tervezett kriptodevizája, a Libra megjelenése, és
használatát illetően a pénzügyi stabilitás és a befektetések védelme érdekében – közölte az új összetételű Európai Bizottságban az emberközpontú
gazdasággal kapcsolatos tevékenységekért felelős
portfólió élére jelölt Valdis Dombrovskis, aki erről
keddi brüsszeli meghallgatásán beszélt. Az ügyvezető alelnöknek jelölt Dombrovskis, aki a pénzügyi
szolgáltatásokért felelős biztosi pozíciót is betölti
majd, az Európai Parlament gazdasági és monetáris
ügyekkel (ECON), valamint a foglalkoztatási és szociális ügyekkel (EMPL) foglalkozó szakbizottságai
előtti meghallgatásán hangsúlyozta, hogy Európának közös megközelítésre van szüksége a kriptoeszközöket illetően. (MTI)

Terrorcselekménynek minősített
ütközés

Terrorcselekménynek minősítették a németországi
Limburgban hétfőn történt teherautós ütközést – jelentette kedden a ZDF német országos közszolgálati
televízió biztonsági körökből származó értesülésekre hivatkozva. A Hessen tartományi kisvárosban
hétfőn késő délután egy teherautó belehajtott több
autóba, az ütközésben nyolc ember megsérült, köztük a teherautó vezetője. A ZDF értesülése szerint a
sofőr egy 30 éves szíriai férfi volt, aki lopta a járművet. Az első rendőrségi közlemények még tucatnyi,
köztük egy súlyos állapotban lévő sérültről szóltak.
A Frankfurter Neue Presse (FNP) című lap a hírportálján azt írta, hogy 17 ember sérült meg. Az illetékes
nyugat-hesseni rendőrkapitányság kedd reggel pontosította a sérültek számát. Twitter-bejegyzésükben
közölték, hogy egy embert a helyszínen láttak el,
hetet kórházba szállítottak, ahonnan valamennyien
még éjszaka távozhattak. (MTI)

London nem készül
új megállapodási javaslattal

Brit kormányforrás szerint London nem készít új javaslatot a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
feltételeiről, ha a jelenlegi brit javaslatokról nem sikerül egyezségre jutni. A Downing Street tájékoztatása szerint Angela Merkel német kancellár kedden
telefonon közölte Boris Johnson brit miniszterelnökkel, hogy „rendkívül valószínűtlennek” tartja a megállapodást. A The Spectator című, a kormányzó brit
Konzervatív Párthoz közel álló heti politikai folyóirat
online kiadása kedden ismertette egy meg nem nevezett kormányzati illetékes helyzetértékelését,
amely szerint ha Johnson minap beterjesztett megállapodási javaslatcsomagja „kimúlik a következő
néhány napban”, London nem tesz kísérletet az indítvány újjáélesztésére. A kormányzati illetékes leszögezi azt is, hogy a brit kormány „mindenféle
módon” meg tudja akadályozni az október 31-én
esedékes kilépés halasztását, és úgy fogja tekinteni,
hogy a halasztást támogató EU-tagországok „ellenséges módon” beavatkoznak a brit belpolitikába. A
halasztást ellenző EU-országok viszont „a sor elejére” állhatnak a jövőbeni együttműködésről szóló
tárgyalásokon. (MTI)

Az oroszok többsége elégedett
Putyinnal

Az oroszok 68 százaléka elégedett Vlagyimir Putyin
elnöki tevékenységével – állapította meg kedden
nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásában a
Jurij Levada Független Elemzőközpont. Ezzel ellentétes véleményen a megkérdezettek 31 százaléka
volt. Dmitrij Medvegyev miniszterelnök teljesítményének támogatottsága 35, az elutasítottsága pedig
64 százalékos. A kormány tevékenységét a válaszadók 43 százaléka ítélte jónak, 55 százalék pedig negatív véleménnyel volt róla. Az orosz parlament
alsóháza, az állami duma teljesítményével az oroszok 37 százaléka elégedett, 60 százalék pedig
nem. A felmérés részvevőinek 49 százaléka úgy vélekedett, hogy jó irányba mennek a dolgok Oroszországban, 41 százalék szerint pedig ezzel ellentétes
álláspontot képviselt. A felmérést elvégző szociológusok felhívták a figyelmet arra, hogy minden tizedik
megkérdezettnek nehézséget okozott ennek a kérdésnek a megválaszolása. A közvélemény-kutatást
szeptember 26. és október 2. között egy 1601 fős
országos felnőtt reprezentatív mintán végezték el.
(MTI)
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Őrtüzekkel mozgósítsuk
a nemzeti régiókat!

Közös imára hívjuk október utolsó vasárnapján a nagyvilág keresztény magyar
gyülekezeteit. Október 27-én a templomainkban imádkozzunk Székelyföld autonómiájáért és azért az egységes és
rendíthetetlen hitért, hogy képesek leszünk kivívni Székelyföld területi autonómiáját.

Ez az év a Székely Nemzeti Tanács által indított polgári kezdeményezés éve is. 2020. május
7-éig egymillió aláírást kell összegyűjtenünk az
Európai Unió legkevesebb hét országából a kezdeményezés sikeréért. Ez a sikeres aláírásgyűjtés
alapozhatja meg a nemzeti régiók európai
együttműködését, egy új hullámot adva az etnoregionális mozgalmaknak. Székelyföld autonómiájának napja egyben egy lehetőség, hogy új
lendületet vegyen az aláírások gyűjtése, hogy
több tízezerre, százezerre emeljük a székelyföldi
támogatók számát. A közös imádkozást október
27-én, vasárnap 17.30 órakor kövesse a lárma-

Mennyit ér egy magyar?

I-tech Maros műhelymunka

A duális képzés központja

Október 23. és 25. között a marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem I-tech Maros címmel
műhelymunkát szervez az egyetem Dózsa György utca 250. szám
alatti technológiai központjában,
amelyet ezúttal avatnak fel.

fák, őrtüzek fellobbanása Székelyföld minden településén. Ennek érdekében azzal a kéréssel fordulunk az egyházi gyülekezetekhez, a helyi
önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, közbirtokosságokhoz, vállalkozásokhoz, hogy a fent
jelzett időben lármafák, máglyák, fáklyák, gyertyák ezreivel tegyék közösségi élménnyé Székelyföld autonómiájának napját.
Ismételten megerősítjük: tudatosítani kell a fiatal nemzedékben, hogy a székely önrendelkezés
ügye magyar nemzeti ügy. A nemzeti régiók európai összefogása és az a szerep, amelyet ebben
az összefogásban Székelyföld betölthet, európai
szintű méltó válasz a román hatóságok Székelyföld létezését is tagadó magatartására. Legyünk
minél többen, és biztassuk egymást is, hogy írjuk
alá a polgári kezdeményezést, akár papír alapon
az egyes helyszíneken, akár elektronikusan.
Székelyföldért megmozgatjuk Európát!
Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Magyarként haltak meg, a magyarokért

Vasárnap koszorúkat helyeztek el a szentistváni kopjafák előtt

Székelyszentistvánon is megemlékeztek az aradi tizenhárom vértanúról: a tiszteletükre emelt kopjafák előtt
hajtottak fejet vasárnap a helyiek.

Gligor róbert László

Ma, a globalizálódó, mindent
egyformának beállító világban
egyre inkább támadják és próbálják
tönkretenni nemzeti és közösségi

értékeinket, szeretnék eltüntetni
még a szóhasználatunkból is az
olyan fogalmakat, mint a hazaszeretet, szabadságvágy, nemzeti érzés.
Ilyen körülmények között annyit ér
a magyar, amennyit adni tud a világnak – fogalmazta meg a nap üzenetét a költővel együtt Kiss Dénes
református lelkipásztor a székelyszentistváni templomban tartott ünnepi istentiszteleten. Azért is
aktuális most erről beszélni, mert az
1849. október 6-án kivégzett vérta-

Az oktatási intézmény elsősorban a
szakképzést, átképzést és a duális képzést
támogatja. Ezért főként a munkaerőpiacon keresett szakmákban – több céggel
együttműködve – indított tanfolyamokat.
Az egykori népfőiskola átalakítását, átgondolását követő években felmerült,
hogy szükség van Marosvásárhelyen egy
olyan központ működtetésére, ahol a középiskolás diákok – és nem csak ők –
megismerkedhetnek bizonyos technológiákkal, eljárásokkal, gépekkel, eszközökkel, és ezek az ismeretek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a későbbiekben
megfelelő szakmát válasszanak.
A polgármesteri hivatal intézményeként a helyi önkormányzat támogatásával
szerelték fel a központot, ahol a kidolgozott I-TECH koncepció alapján (innováció – inovare, technológia – tehnologie,
oktatás – educaţie, kutatás – cercetare,
okosház – smart home) a jövő műszaki
szakmáinak kínálatával ismertetik meg
az érdeklődőket. A műhelymunkán elsősorban az automatizálás (robotika) jelenlegi irányvonalait mutatják be. A
meghívott cégek, felsőoktatási intézmények és középiskolák mind a keresleti,
mind a kínálati oldalról mutatják be azt,
hogy milyen műszaki ismeretek szükségesek ahhoz, hogy a jövő technológiáját
alkalmazva megfelelő legyen a szakképzés, ugyanakkor az érdeklődő diákok
olyan készségekre, ismeretekre tegyenek
szert, amelyekkel könnyebben elsajátíthatják, megtanulhatják azt, miként lehet
dolgozni többek között számítógép-vezérlésű gépekkel, hogyan működnek a
robotok és milyen téren lehet használni
az önjáró berendezéseket. Az alapkoncepció jelszavai is utalnak arra, hogy a
rendezvényen elsősorban a műszaki újdonságokat, az oktatás, kutatás terén elért

Fotó: Gligor Róbert László

núk némelyike nem is volt magyar,
még magyarul sem tudott, de a magyar szabadságért harcolt és ment a
halálba, és mindannyiuknak fontos
volt a család, a haza, a nemzet. Mindenkinek joga van eldönteni, hogyan szeretné leélni az életét, és a
kényszer, a tiltás Isten akarata ellenére való. Azoknak is volt választási lehetőségük, akik Világosnál
letették a fegyvert vagy az aradi
börtönben szenvedtek: a felmentésük, szabadulásuk ára csak annyit

eredményeket, illetve a Nyugaton már alkalmazott, úgynevezett okosház tervezésének, megépítésének lépéseit szeretnék
a közönség elé tárni.
A rendezvény ugyanakkor egy fórumot kíván teremteni, ahol a középfokú és
egyetemi oktatók találkozhatnak munkaadókkal, üzletemberekkel, diákokkal, a
helyi intézmények és az illető szakterületen érdekelt civil szféra képviselőivel,
hogy kidolgozzák, megvitassák a duális
képzésre vonatkozó helyi, akár országos
szintű terv, elképzelés alapjait. Másodsorban a műhelymunka egyfajta börze is
lehet, ahol a diákok felmérhetik műszaki
téren a továbbtanulási vagy az elhelyezkedési lehetőségeket.
A többnapos műhelymunka szervezői
a Kulturális Tudományegyetem, a polgármesteri hivatal és a megyei tanfelügyelőség. Részvételét jelezte a
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, a Sapientia, a kolozsvári Műszaki
Egyetem, valamint Marosvásárhely öszszes műszaki líceuma, a Papiu, az Unirea
és Bolyai elméleti líceum. Jelen lesz
standjával több mint 30 szakterületen
működő marosvásárhelyi, nagyszebeni és
kolozsvári cég. Az épület földszintjén
lesz egy autószerelő, egy CNC-robottechnológiát bemutató műhely, továbbá
konkrétan ismertetik az automatikusan
működő ún. okosház műszaki megoldásait, és egy korszerű lakatos-hegesztő
műhelyben is tartanak bemutatót. Az
emeleten a gazdasági iskola és a mezőgazdasági iskola szolgáltatásait mutatják
be.
A rendezvény október 24-én 10 órától
kezdődik. A hivatalos megnyitót követően 12 óráig az említett egyetemek mutatják be kínálataikat, majd 13 és 16 óra
között a cégek standjaiknál várják az érdeklődőket. Egy előadóterem is a résztvevők rendelkezésére áll, ahol elméleti
bemutatókat is tarthatnak. Az I-TECH
Maros műhelymunka nyilvános, ez idő
alatt bárki kilátogathat majd a technológiai központba. (v.gy.)

lett volna, hogy elárulják addigi elveiket és bajtársaikat, mindazt, amiért végigküzdötték a magyar
szabadságharcot. Isten viszont
olyan embereket adott nekünk, akik
a következő nemzedéknek is példát
mutattak: a megmaradásért a legnagyobb áldozatra van szükség, csak
így lehet megtartani a hazát, a nemzetet – taglalta a lelkész, aki úgy
véli: újra kell értékelni mindazokat
az erkölcsi és társadalmi normákat,
amelyek eddig megtartottak bennünket. Ki kell mondani az igazságot, hogy a magyarság is
balkanizálódik, fontossá válik számára az ingyen: az elmúlt napokban
tízezreket mozdított meg egy
eszem-iszom fesztivál, de ha egy
autonómiatüntetésről van szó, csak
annyian mozdulunk meg, ahányan
vasárnap részt vesznek egy-egy falusi templomi szertartáson.
emlékjelek
Az istentisztelet keretében ünnepi irodalmi műsort mutatott be a
Szent István utódai nevű helyi hagyományőrző csoport. A kilenc éve
alakult diákcsapat már nyolcadszor
állt a helyiek elé emlékezni „sorsfordító idők nagy alakjaira”. A csapatot vezető Bereczki Erzsébet
tanítónő szerint nem nagy dolog,
amit tesznek, de hiszi: ha ezek a
gyerekek úgy nőnek fel, hogy évről
évre kiemelik ezt és a hasonló jeles
napokat a többi közül azzal, hogy
népviseletet öltenek, versekkel,
énekekkel állnak a közönség elé,
akkor ezek a gyerekek „erősödnek
magyarságban, és felnőve, nem lesz
idegen számukra Damjanich, Vécsey és a hasonló nevek”.
Istentisztelet után a résztvevők a

művelődési otthon előtt álló kopjafákhoz vonultak, ahol elhelyezte az
emlékezés koszorúit a Szent István
utódai csoport, az önkormányzat, a
Magyar Polgári Párt helyi szervezete, a Szent László Társaság
(1861) és Rend, az ünnepségen
pedig a Történelmi Vitézi Rend is
képviseltette magát.
A szentistváni kultúrotthon előtt
2013-ban avattak fel egy-egy kopjafát az aradi tizenhárom vértanú
emlékére. Az emlékjeleket a helyi
Sándor János fafaragó készítette, hiszen a faluban nem volt olyan hely,
ahol az október 6-i emlékünnepséget meg lehetett volna tartani. Közel
hat év után azonban kellemetlen
meglepetés érte a szentistvániakat a
nyár elején, amikor arra ébredtek,
hogy valaki eltávolította a kopjafákra kötözött nemzeti színű szalagokat. A tettes(ek) kilétére azóta
sem derült fény.
Harminc éve szolgálja Hármasfalut
A vasárnapi istentisztelet keretében Kiss Dénes lelkipásztor egy címert
adományozott
az
egyházközségnek abból az alkalomból, hogy harminc éve szolgál a
hármasfalusi református közösségben. Az ünnepi pillanatot a címerrel
kívánta megörökíteni, amelyet barátja és falustársa, Sándor János készített. A templom falán még van
két olyan címer, amelyet adományként kaptak, mindkettőt a Somai
családtól.
Kiss Dénes 1989. augusztus 20án mutatkozott be a hármasfalusiaknak, és ugyanazon év október
1-je óta szolgál Székelyszentistván,
Atosfalva és Csókfalva református
gyülekezeteiben.
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Szeretném, ha konkrét válaszokat kapna
mindenki, és még több kérdéssel távozna
– Interjú a Tompa Miklós Társulat Raszkolnyikov
bemutatója kapcsán Albu István rendezővel –

Kérdezett: Szabó réka

– A Karamazov testvérek után pár évvel újra
egy Dosztojevszkij-művet, a Bűn és bűnhődést viszed színre a marosvásárhelyi színházban. Miért
érzed kihívásnak, hogy az orosz klasszikus szerző
műveit színpadra adaptáld?
– Általában nagy előszeretettel nyúlok klasszikusokhoz. Az első „igazi” nagyszínházi rendezésem szintén egy Dosztojevszkij-mű volt a
Kolozsvári Állami Magyar Színházban, az Ördögök. Lehet, hogy titokban azt remélem, így jobban meg tudom érteni őket. Persze,
Dosztojevszkijt teljes egészében megérteni képtelenség, mégis valami megmagyarázhatatlan
boldogságot érzek, amikor egy kicsit is közelebb
tudok kerülni valamelyik szereplőjéhez. Olyankor
ezernyi kérdés fogalmazódik meg bennnem feléje; főként olyan, ami nincs benne a regényekben. Például, hogy dolgokat, amik most történnek
napjainkban, hogy is értékel… Vagy ki lenne ő a
jelenben, és hogy reagálna bizonyos helyzetekben. Ami a legcsodálatosabb, hogy ezek a szereplők rendszerint érvényesen válaszolnak.
– Mitől mai a Bűn és bűnhődés?
– Úgy gondolom, mindannyian követtünk már
el olyan tettet, ami a társadalom szabályai szerint
bűnnek tekinthető, az erkölcsi érvelésünk viszont
– ha csak egy pillanatra is – felmentett bennünket
a lelkiismeretünk bíróságán. Aztán egy végeláthatatlan, talán egész életen át tartó perlekedésbe
kezdünk önmagunkkal, figyelembe véve embertársaink befolyását és véleményét. Megpróbálunk
felállítani egy határt, amit ide-oda tologatunk, hiszünk, magyarázkodunk, félünk, míg végül muszáj lesz döntést hoznunk – elsősorban magunk
miatt… Persze a döntés csak pillanatnyi megnyugvást tud nyújtani. Valójában nagyon emberi
dolgokról beszélünk ilyenkor, és ezeket megmutatni nincs is jobb hely, mint a színpad.
– Ha valaki megnézi a Karamazovok után repertoárra kerülő Raszkolnyikovot, talál-e áthallásokat, hasonlóságokat a két adaptáció között?
– Amikor először elgondolkoztam a Bűn és
bűnhődés színpadi adaptációján, a Karamazovok
terében képzeltem el az előadást. Talán szerencse
a szerencsétlenségben, hogy a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színháznak a nehéz anyagi körülmények
miatt jól fogott ez az ötlet, és szinte öt évre a Karamazovok bemutatója után ugyanabban a dísz-
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dél kezében mesélni kezd az ősz.
Levelek tenyérnyi aranya, makkok
titka, dió és toboz nyugalma – néha
egyszerre szólal meg mindez, mégsincs zűrzavar. Leghűségesebb szóvivői a tobozok.
Őket köti koszorúba, rendezi, ragasztja napsugár formába vagy bármilyen más, ismert
vagy szokatlan alakzatba. Talán nem is a
motívum számít, hanem a belőle áradó harmónia. Beszélgetésünk alatt is körülvettek
ezek a csendes hírnökök, és ha kifogytam a
kérdésekből, súgtak, segítettek, hogy szem
elől ne tévesszem a lényeget.
– Szerintem már kislánykorodban is szerettél kézműveskedni – vetettem fel látogatásom elején.
– Igen, akkoriban sokat rajzoltam. Eleinte
különböző tárgyakat, nippeket, később portrékat is. Mindezt a magam szórakoztatására,
nem volt szándékomban ilyen jellegű képzésben részt venni. Ugyanakkor a természet is
mindig vonzott, gyakran jártam az erdőt,
csodáltam a növényeket. Ezért, amikor alkalmam adódott elvégezni egy virágkötői
tanfolyamot, nem tétováztam. Csokrok, asztali díszek és másféle kompozíciók készítését

letben kezdtük el a próbákat. Innentől valahogy
egyértelmű volt, hogy az új Dosztojevszkijműnek a felépítésében is hasonlónak kell lennie.
Áthallások pedig szándékosan vannak, és úgy
gondolom, lesz is ennek értelme, hiszen a Karamazovokat még mindig műsoron tartja a színház.
Talán a későbbiekben ki is lehetne találni ennek
apropóján egy olyan formát, amivel összehozzuk
a két előadást.
– A két darab struktúrája is hasonló, mindkét
esetben csupán pár színész formálja meg a regény
alapkaraktereit. A Karamazovokban négy férfit
láthatunk tíz szerepben, itt, a Raszkolnyikovban
ezzel mi a helyzet?
– A Karamazov testvérekkel szemben, ahol a
négy fivér és az apa ugyanolyan hangsúlyt kap, a
Bűn és bűnhődés regény sokkal inkább egy szereplőre koncentrál. Ezért a mi felfogásunkban is
Raszkolnyikov (Varga Balázs) az állandó, ő végig
színpadon van, és nem is játszik más szerepet.
Hozzá kötődik szorosan Porfirij (Bíró József) és
Szonya (Kiss Bora) karaktere, a többi figurát is
ez a két színész formálja meg. Az előadás szempontjából viszont a Raszkolnyikov-Porfirij-Szonya hármas a legfontosabb. Azt hiszem, hogy ez
a különbség a két előadás között, mármint ami a
szereplőket illeti. A hasonlóság pedig, hogy mindkettőben remek színészekkel volt alkalmam dolgozni, és már most úgy érzem, hogy a
Raszkolnyikov legalább annyira meghatározó
lesz számomra, mint a Karamazovok.
– Várhat-e a közönség az előadástól konkrét
válaszokat Raszkolnyikov tettével kapcsolatban,
vagy esetleg még több, még inkább elgondolkodtató kérdéssel távozik a színházból, mint azt a regénnyel kapcsolatban az előzetes tudása
indokolta volna?
– Egy színházi előadás konkrét hatásairól a
néző kell beszéljen, nem a rendező. Mert ez
egyéni, minden nézőben másként csapódhatnak
le bizonyos dolgok. Persze, szeretném, ha konkrét válaszokat kapna mindenki, és szeretném, ha
még több kérdéssel távozna. Ezt nemcsak a
Raszkolnyikov esetében érzem így, hanem az
összes előadásomnál. Viszont amikor egy rendező kezdi el kifejteni az előadása nézőkre gyakorolt hatását, akkor mindig az az érzésem, hogy
a bizonyítványát magyarázza. Tulajdonképpen
én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mit
vált ki a nézőkben.

Lorenzo kíméletes volt velünk. A többes szám első személy nem a nagy közösségre, mondjuk a megye lakosaira
értendő, bár az Atlanti-óceánon kialakult
5-ös erősségű hurrikán némiképp nálunk
is éreztette hatását az elmúlt napokban,
az igehasználattal azt jelzem, hogy mi,
akik szeptember végén, október elején
családi kiránduláson járkáltunk fel és alá
Portugáliában, szerencsésen megúsztuk
mindazt, amivel a pusztító ciklon a luzitán tájakat is fenyegette szokatlanul
hosszú időn át. Nyilván nem csak mi
örülhettünk annak, hogy a hatalmas
vihar fő vonulata elkerülte az egykori
nagy felfedezők földjét, és zavartalanul
ragyogott a nap, körülölelt a nyári meleg
napokon keresztül, turisták százezrei élvezték velünk együtt Lisszabonban, Portóban és sok más nagyszerű portugál
városban, vidéki településen a rengeteg
látnivalót és az azok nyújtotta élményeket. A természet is különleges szépségekkel áldotta meg azt az országot, az
egykori gyarmatok kincseivel is meganynyi maradandó értéket hoztak létre az
elődök, és a maiak is mindent megtesznek, hogy akik oda elmennek, kitűnően
érezzék magukat, kedvet kapjanak a viszszatérésre. És persze a költekezésre is.
Komoly bevételt hoz Portugáliának az
idegenforgalom, ennek is meghatározó
szerepe van abban, hogy a portugálok túl
tudtak lépni a gazdagsági válságon, a
katasztrofális államcsődön. Tény, hogy
sok a pénzes külföldi, de a vékonyabb
pénztárcájúak sem érezhetik nyomorultul
magukat, az árak jóval kisebbek, mint
számos más nyugati államban. Hogy a
helybeliek miképpen vélekednek, azt valójában nem tudhatom, de ők se szomorkodnak, kedélyes, vidám, előzékeny
emberekkel találkoztunk mindenfelé.
Igaz, racionális érvek is befolyásolhatják
vendégszeretetüket, számos területen
egyénileg is érdekeltek az idegenforgalomban. Olyasmiben akár, hogy a csütörtöki, vasárnapi bolhapiacon, ahova
természetesen mi is betekintettünk, elsősorban turisták az érdeklődők s az alkudozó vásárlók. Egyébként meglepően sok
helybeli ért, beszél angolul, franciául,
spanyolul. Miközben nálunk… A hasonlítgatás ez esetben is elkerülhetetlen. Nagyon sok dologban le vagyunk maradva,
több vonatkozásban fényévekkel járunk
mögöttük. Pedig gyakran lekicsinylően
lehet hallani, olvasni az ottaniakról. Vannak lehangoló jelenségek is természetesen, például rengeteg lerobbant,
elhagyatott épület a pompás Portóban.
Egész utcarészletek tűnnek lakatlannak,
vagy szinte minden második ház imittamott. Csak ámul a turista, és fotózza a
gyönyörű csempékkel borított, díszített,
ám a jelek szerint lebontásra kárhoztatott, illetve felújításra szánt, hajdan jobb
napokat látott, előkelő otthonokat, palotákat. De pár lépéssel arrébb máris felvidít a megújulás, az ízléssel,
műépítészeti bravúrral, modern szemlélettel újjávarázsolt városrész. És odafigyelnek a közlekedésre is. Lehetetlennek

Tobozmesék

is sikerült elsajátítanom. Bár a későbbiekben
nem ezen a területen dolgoztam, családi és
baráti eseményekre, a kisebbik fiam óvodai
és iskolai rendezvényeire, húsvéti és karácsonyi vásárokra mindig kitaláltam valamit.
Láttam, hogy másoknak is tetszik a munkám,
és az örömszerzés elég motiváció volt ahhoz,
hogy egyre jobban elmerüljek az alkotás nyugodt, szabad világában.
A különféle kellékek, bogyók, fenyőágak, tobozok, virágok, gyertyák
pedig megsúgták az új ötleteket, motívumokat.
– Mikor határoztad el, hogy tobozalapú
koszorúkat készítesz megrendelésre?
– Az idén villant be ez a gondolat. Abból
indultam ki, hogy mivel úgyis a kézműveskedés az egyik kedvenc elfoglaltságom, miért
ne lehetne belőle jövedelemkiegészítő tevékenység? Sokan legszívesebben otthon, saját
ízlésük szerint dekorálnák a kisebb koszorú-

Erről jut eszembe

kat, amiket hozzátartozóik nyughelyére visznek ki vagy az ünnepi asztalra tesznek, így a
díszítés nélküli alapokra nagy a kereslet, a
kínálat viszont elég kicsi. A tobozalapú alapokból többféle modell létezik, és persze újakat is ki lehet találni. Az egyéni díszítés
határozza meg a koszorú szerepét, sírokra is
kerülhet, főleg világításkor, de karácsonyi
asztal díszítőeleme is
lehet.
– Mennyi időbe telik
egy ilyen alap elkészítése?
– Legkevesebb két óra kell hozzá, tehát
elég időigényes. Számomra azonban ez nem
jelent áldozatot, hiszen kikapcsolódásként
élem meg. Rendszerint esténként látok munkához, kellemes, megnyugtató zene mellett.
Az ötlet menet közben jön, miközben egymáshoz illesztem a tobozokat. A tulajdonképpeni
koszorúalap készítését, persze, a nyersanyag
szétválogatása előzi meg, hiszen a hosszúkás
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látszó terepeken is kijelölt helyük van a
kerékpárosoknak, rollerezőknek is. Nyilvánvaló, hogy ez se oldhatja meg a kelcsúcsforgalmi
dugók
lemetlen
keletkezését, ami nem csoda, hiszen
sűrűn váltakozó dombok, völgyek határozzák meg a főváros és számtalan más
helység domborzatát. Lisszabonban,
Portóban a metróval gyorsabb az utazás,
felszínen busz, villamos, troli, taxi, motorkerékpár, robogó, bicikli, hajtány,
gyalogos stb. keresztezi egymást vagy
néz farkasszemet egymással. Különutasok a vízi járművek. Ugyanúgy a felvonók, fogaskerekűek, libegők. És ha már
taxit említettem, van über is, az, mint
mondják, olcsóbb. És még megfizethetőbb a tuktuk. Ezek a riksaszerű, motoros
kis járművek négy-hat személy szállítására alkalmasak. Mindent behálóznak,
mindenhova eljutnak, kalamajkát is
okoznak a forgalomban, de népszerűek,
a sofőr egyben idegenvezető is. Előbbutóbb talán nálunk is megjelennek. A vásárhelyi közszállítást ismerve, nem
csodálkoznék. Különben az is eszembe
jutott, amikor egy kényelmes telekabinban lebegtünk az egykori világkiállítás
helyén megfiatalított lisszaboni kerületben, hogy a ma már őskövületnek tűnő
marosvásárhelyi városgazda valamikor
ilyesmit ígért a víkend és a Somostető
közé. Sic transit… A legkeresettebb
jármű azonban mégiscsak a híres 28-as
villamos. Régi, recseg, ropog, csenget,
szuszog, muszog, dugig tele külföldiekkel, és büszkén nyikorog át a városon.
Van mit mutatnia. A köztudatban sárga.
Piros is van belőle. Kányádi kupléjára
gondoltam, miközben fogantyú után kapálóztam benne: „holtvágányra döcögött végül/ a kopott vörös villamos…”
Mi még a holtvágány előtt igyekeztünk
kiszállni. Nehéz művelet. A városkép
egyébként nem árulta el, hogy választási
kampányban van Portugália. Árválkodott néhol hirdetőtáblákon egy-két politikuskép,
de
csak
annyi.
A
tévécsatornákon láttam, miközben azt
taglalták részletesen, miképpen készülnek a Lorenzo fogadására az Azori-szigetek portugáljai, hogy politikusok is
vitáznak, purpárléznak, próbálják meggyőzni a választókat, hogy rájuk szavazzanak. Egymást nem ócsárolták, nem
pocskondiázták az ellenjelölteket, mint
ahogy azt egyesek Közép-Kelet-Európa
közelebbi tájain szokták tenni parttalan
gátlástalansággal. És mégis lezajlott
vasárnap az esemény. Aránylag kicsi
részvétellel. Az eddigi miniszterelnök
vezette Szocialista Párt (PS) nyert. Baloldali-szélsőbaloldali-zöld kormánykoalíció várható. Ezt már most hétfőn
tudtam meg itthon, amikor a jegyzetet
kezdtem írni. És ismét Kányádi Sándor
jutott az eszembe: „s tülekedünk egymásnak esve/ ha jön a volt-már villamos/ sárgára avagy zöldre festve/
tülekedünk egymásra esve/ ha jön a
volt-már villamos”. A portugáliai út
megér még valamikor néhány misét.
(N.M.K.)

vagy virág formájú toboz más-más célt szolgál. A szortírozás után lekezelem őket, utána
kerülnek fel a keretre, amit részben szintén
én készítek. Naponta három-négy órát dolgozom, néha alig tudok leállni, úgy belejövök a munkába. A tegnap is éjfélig
„koszorúztam”.
A tömbházlakás teraszán, karnyújtásnyira
tőlem, különleges kompozíció várta, hogy
ráterelődjön a szó.
– Ez fahéjas tobozkoszorú. Inkább asztali
dísznek való, és nem is igényel különösebb
díszítést – magyarázta vendéglátóm.
A hűvös esti levegő az erkélyről a barátságos konyhába parancsolt. Adél nyugodt,
megfontolt mozdulatokkal látott munkához,
de miközben egymáshoz próbálta a tobozokat, egész lényéből az új alkotás szenvedélye
áradt.
– Azt tervezem, hogy amikor már lesz elég
koszorúm, vagyis pár héten belül készítek
egy Facebook-oldalt, ahol bemutatom a
munkáimat. Onnan majd rendelhetnek az érdeklődők – újságolta, miközben ujjai a barna
toboztestekkel beszélgettek. Lassan, biztosan
formálódott az újabb kör.
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Csökken az állomány, nő a tejtermelés

Szerkesztette: Vajda György

Jövő héttől fizet az APIA

Összesítették az ellenőrzések
eredményeit

A napokban összesítették az ellenőrzések eredményeit. 937 gazdánál a farmokon tartottak
terepszemlét, 570 termelőnél a
földalapú támogatás odaítéléséhez
szükséges feltételek mellett azt is
vizsgálták, hogy betartották-e a
környezetkímélő gazdálkodás követelményeit, 1712 esetében pedig
a szatellitfelvételek segítségével ún.
teledetekciós vizsgálatot végeztek.
Bordi Kacsó Zsolt, az APIA aligazgatója elmondta lapunknak,
hogy 12 évvel a támogatások folyósításának elkezdése után a gazdáknak sikerült megszokniuk a
rendszert, így egyre kevesebb rendellenességet tapasztalnak. Vannak

még ugyan olyanok, akik a dokumentumokban szereplő gabonaféle
helyett a szántóföldet mással vetik
be, de emiatt (a cukorrépa, illetve
a dohány kivételével) nem esnek el
a növénytermesztőknek járó támogatástól. A legnagyobb gond továbbra
is
a
szükséges
dokumentumok (gazdasági regiszter, trágyázási, növényvédelmi
napló) vezetésével van. Sokan
nem tulajdonítanak ennek jelentőséget, és vannak, akik nem is tudják, miként kell követni papíron a
munkálatokat.
Október 15-étől hozzákezdenek
a földalapú és más jellegű támogatások átutalásához. Az előző évekhez hasonlóan azok a gazdák,
akiknek a területeit ellenőrizték, de
még nem dolgozták fel az adatokat,
később kapják meg a pénzt, de mindenképpen a megadott határidőn
belül.

Ezzel a címmel tartják meg október 11-én és 12-én Ákosfalván a negyedik mezőgazdasági kiállítást és
vásárt a polgármesteri hivatallal
szembeni sportcsarnokban és a körülötte levő területen (a sport- és
szabadidőközpontban). A mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek,
zöldség, gyümölcs, virág, kézműves termékek mellett tenyészállatés mezőgépészeti bemutatót (szarvasmarha, juh, ló stb.) tartanak. A
szervezők kiegészítő programokkal
is várják az érdeklődőket. 11 órától
bemutatkozik a Varázspatkó lovarda, és gyerekprogram is lesz.
12.30-tól a Székely Gazdaszerveze-

tek Egyesülete fogathajtó bemutatót
tart. 14 órától a színpadon fellépnek
a helyi általános iskola diákjai és a
székelyvajai fúvószenekar. 17 órától a marosvásárhelyi Corax együttes, majd Szabó Előd és a Titán,
valamint Kristóf Katalin és Milán
szórakoztatja a közönséget.
Marosvásárhelyről október 12én, szombaton 10 és 18 óra között
óránként ingyenes autóbuszjárat
indul a helyszínre. A busz a 2-es
számú poliklinika előtti megállóból
indul, felveszi utasait a Tudor negyedi Corinánál is, és természetesen visszaszállítja a városba a
kilátogatókat.

A Megyei Mezőgazdasági Intervenciós
és
Kifizetési
Ügynökség (APIA) mintegy
2500 gazda kifizetési okiratait ellenőrizte július 1. és
szeptember 25. között.

Októberfest Ákosfalván

Hibridkukorica-bemutató

A Szülőföldön okosan program keretében az RMGE Maros egy közismert magforgalmazó céggel ma 10 órától Balavásár községben, az
egrestői úton hibridkukorica-bemutatót szervez. A cég képviselői mintegy kétórás elméleti és gyakorlati előadással várják az érdeklődő gazdákat.

Kártérítés méhészeknek

Azok a méhészek, akik az idei
kedvezőtlen időjárás miatt kevesebb mézet termeltek, október 31ig nyújthatják be kártérítési
kérvényüket a megyei mezőgazdasági igazgatósághoz. Az okiratcsomó a következő iratokat kell
tartalmazza: típuskérvény, személyi
igazolvány másolata, cégbejegyzési
igazolás (II, PFA, IF), állategészségügyi engedély (DVSA-igazolás), magánszemélyek esetén a
termelési lap másolata, banki igazolás a folyószámláról és az adatkezelési nyilatkozat. A felsorolt iratok
eredetijét is fel kell mutatni. A doszszié összeállításában segít az
RMGE Maros falugazdásza, Kiss
Miklós (telefonszám: 0787-828403). A nyárádmenti méhészek
Báldé Ernőhöz (telefonszám: 0744525-819) is fordulhatnak. A megyei

méhészegyesülethez is el lehet juttatni az iratokat, vagy személyesen
a mezőgazdasági igazgatóság Mărăşti utcai székházába, ahol a szakemberek
tájékoztatják
az
érintetteket az eljárással kapcsolatos kérdésekről. Mint ismeretes, az
erre vonatkozó kormányhatározatnak megfelelően méhcsaládonként
20 lej kártérítést fizet az állam.
*
Szimpózium a kaptár rendben
tartásáról
A megyei méhészegyesület november 7-én 10 órától a marosvásárhelyi mezőgazdasági szaklíceum
dísztermében tudományos ismeretterjesztő előadást szervez a kaptár
karbantartásáról, gondozásáról. Az
előadást neves szakemberek tartják.
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szívesen látnak.

(Folytatás az 1. oldalról)
(Sz.m.: Az országos statisztikai
hivatal szerint 2019. január elseje
és július 31-e között 2018 hasonló
időszakához viszonyítva 20.727 tonnával több (3,1% növekedés) tejet
termeltek. Ebből a mennyiségből
14.160 (+8,1%) tonnát fogyasztásra szántak, 8584 tonnából
(+6,9%) tejtermékeket (joghurt, savanyútej stb.), 1401 tonnából
(+3,7%) tejfölt, 870 tonából
(+1,5%) pedig sajtféléket készítettek. A vajtermelés 139 tonnával
(-2,3%) csökkent. Az említett időben
az idén 19.231 tonnával kevesebb
(-5,2%) tejet adtak el a termelők a
nagy feldolgozóegységeknek.)
Ami az állományon belüli mozgást illeti, az állattenyésztő mérnök
szerint növekszik a húshasznú szarvasmarha-tenyésztők száma, és
ezzel együtt az állatállomány is.
Ennek oka elsősorban az, hogy egy
időben kiemelten támogatták ezt az
ágazatot, ugyanakkor a munkaerőhiány miatt a farmerek hajlamosak
arra, hogy kevesebb munkával járó
fajtákat tenyésszenek.
A tejeladást mindig is befolyásolta a felvásárlók által kínált ár. Az
elmúlt években volt idő, amikor
elégedettek voltak a gazdák az ajánlattal, és olyan periódus is, amikor
elégedetlenséget szült a tej piaci
ára. Általában a téli ajánlat kedvezőbb, mivel nyáron az előállított nagyobb
mennyiség
miatt
a
felvásárlók alacsonyan tartják az
árat. A mennyiségtől és a minőségtől függően 0,80–1,50 lej közötti
áron sikerült értékesíteniük a tejet a
gazdáknak. Beigazolódott, hogy
ahol a tenyésztők vagy a gazdák
egyesülete, társulása megszervezi a
gyűjtést, az ideiglenes tárolást, és
egyszerre nagyobb mennyiséget
adnak át a felvásárlónak, ott megfe-

lelő árat tudnak kialkudni. A visszajelzésekből ítélve az utóbbi években
a tej minősége javult. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy támogatással majdnem minden gazda fejőgépet vásárolt, így ma már kevesen
fejnek kézzel. A tájékozottságnak
az eredménye, hogy jobban odafigyelnek a takarmányozásra, a megfelelő tartási feltételekre. A
pirostarka teje alkalmas tejtermékek
készítésére, míg a holsteinit inkább
a fogyasztásra szánt tejért tartják, és
ez tudatosult azokban a gazdákban,
akik nyereségcélú gazdaságokat
működtetnek. A támogatási rendszer és az unió által megszabott
rendszer miatt felszámolódnak a
kisgazdaságok, egyre többen hoznak létre 10-50 közötti és efölötti
létszámú farmokat Erdélyben. Havasalföldön pedig több ezer állatot
számláló nagy szarvasmarha-tenyésztő cég is van.
Péterfi Lajos szerint a dombos,
hegyvidéki régiókban leginkább a
szarvasmarha-tenyésztő hagyományokkal rendelkező németországi,
osztrák, holland és francia modellt
kellene követni, ahol egy-egy családi gazdaságban 50–1000 egyedes
állományokat tartanak, megfelelően
felszerelt, gépesített farmokon. A
síkvidéken leginkább a holsteini,
míg a hegyekben a szimentáli vagy
a borzderes fajta tenyésztése ajánlott, mert közismerten az előbbinek
több takarmányra van szüksége, az
utóbbi pedig inkább a legeltetést, a
szabad tartást kedveli.
Az is tapasztalható – tette hozzá
a mérnök –, hogy az utóbbi években
alkalmazott támogatási rendszernek
köszönhetően, a szaksajtó ösztönzésére a gazdák egyre többet fektetnek a genetikába, azaz olyan
állatokat vásárolnak vagy fordulnak
hozzájuk szaporítóanyagért, ame-

lyeknek garantált a nemesítőértékük. A Semtest Bnv. utódellenőrzést
végez, így követhetik, hogy hány
üsző ellett, milyen mennyiségű és
minőségű tejet ad a tehén. A farmerek odafigyelnek ezekre, érdeklődnek, tájékozódnak, keresik, hogy
minél jobb, hatékonyabb állatokat
tartsanak gazdaságaikban. A tenyésztőállomás évente rendszeresen
tavasszal és ősszel a szakmai szervezetekkel, egyesületekkel közösen
tanácsadó körutat tart, amelyen találkoznak az érdeklődő tenyésztőkkel, akikkel megosztják a legújabb
információkat a mesterséges megtermékenyítésről, az újabb technológiákról, a tartási feltételekről stb.
A Semtestnél gondozott apaállatok
szerepelnek a genetikai nyilvántartásokban, így világszerte követhető
az utódok teljesítménye, illetve a
fajtához kötődő biológiai paraméterek. A cégnek joga van exportálni a
spermát, pl. Németországba, Ausztriába, Kínába, Törökországba, és
volt idő, amikor Mongóliába is
szállítottak belőle.
Marosszentgyörgyön van a nemesítőérték szerinti ranglistán az
ötödik helyen szereplő szimentáli
román pirostarka bika.
Megyénkben hagyománya van a
szarvasmarha-tenyésztésnek. Jelenleg mintegy 65.000 állatot tenyésztenek nálunk. A megyék között
Máramaros után a második helyen
vagyunk, de voltak évek, amikor
élen jártunk. A mennyiséget illetően
Suceava megyében van a legtöbb
állat, de minőségben Maros megye
jóval a többi erdélyi megye előtt áll
– mondja a mérnök, és ebben jelentős szerepe van annak is, hogy a
marosszentgyörgyi állatnemesítő
állomásnak, a későbbi Semtest
Bnv.-nek több évtizedes tapasztalata van a szakterületen.

Szeptember 26–29. között a
HUNGEXPO – Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban
került
sor
az
Agrárminisztérium és Agrármarketing Centrum szervezésében
a
79.
Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra,
amelyen A Kárpát-medence kincsei jelmondattal teret biztosítottak a határon túli gazdák
bemutatkozására.

rendezvényen. Visszatekintve az
előző alkalmakra, elmondhatom,
hogy folyamatosan bővült a terméklista, javult a kiállítók által rendelkezésünkre bocsátott termékek
minősége, a felhozatal megfelel a
fogyasztók által támasztott követelményeknek – mondta a szervezet
elnöke, hozzátéve: beigazolódni látszik, hogy sikeres volt az agrárminisztérium azon kezdeményezése,
hogy teret biztosít a Kárpát-medencei gazdáknak.
Számunkra fontos, hogy ezáltal
lehetőséget, felületet tudunk biztosítani a gazdáknak, ahol megméretik magukat, tapasztalatot cserélnek
az anyaországi és más külhoni gazdákkal, részesei lehetnek annak az
összefogásnak, amelynek célja,
hogy mindannyian közösen zárkózzunk fel Európához, ugyanakkor
igazoljuk, Erdélyben otthont tudunk
teremteni magunknak. Ez nem egy
olyan termékvásár, ahol az értékesítés a fontos, hanem a bemutatkozás, a visszaigazolása annak, hogy
a külhoni gazdaságfejlesztési programoknak kézzelfogható eredménye van.
Nem utolsósorban a szinte családias, baráti hangulatú tapasztalatcseréken túl a gazdáknak irányt
mutathatunk: merre kellene tartsanak, hogy ne túlélő gazdálkodást
folytassanak, hanem elsajátítva a
korszerű technológiát, az alkalmazásához szükséges megfelelő tudást,
vállalkozásszerű
mezőgazdálkodást folytassanak. Az
OMÉK-on való részvétel szakmai
mérce lehet számunkra, ahol felmérhetjük, honnan jöttünk, hol állunk és merre tartunk, ugyanakkor
visszajelzés is Magyarországnak,

hogy az Erdélyben beindított programok, a támogatás nem volt hiábavaló. Valamerre elindultunk,
tudjuk az irányt. Az eszközvásárlás mellett erősítenünk kell a szakmai képzést. Van már egyetemi
agrárképzés, reméljük, hogy beindul a középiskolai szintű anyanyelvi agrároktatás is. Hangsúlyt
kell fektetnünk a folyamatos felnőttoktatásra, a szakmai átképzésre,
hiszen
sokan
nem
mezőgazdasági szakot végeztek,
de a helyzet úgy hozta, hogy ezzel
kell foglalkozzanak. A következő
lépés a marketing fejlesztése kell
legyen. Az idén igazoltuk, hogy
vannak olyan termékeink, amelyek minőségileg megfelelnek a
fogyasztói elvárásoknak, de formailag, ugyanakkor jogi téren is
lépnünk kell az értékesítésben. Ezt
csak összefogással, közös értékesítési rendszerrel lehet hatékonyan
megvalósítani. Ha nem létesítünk
az elkövetkezendő időben szakágazatonként értékesítési központokat, akkor fölöslegessé válnak a
gazdaságfejlesztési programok, a
szaktanácsadó, falugazdász-hálózat, mert másokkal szemben elveszíthetjük a versenyt mind a
kistérségen, mind az országon
belül, de akár az európai piacon is.
Azt szeretném, ha két év múlva
nem 48 termelőt vinnénk ki az
OMÉK-ra, hanem két-három értékesítési szövetkezetet, amelyeknek
szakáganként több száz tagja van,
és olyan termékskálát vonultatunk
fel, amellyel bármely piacon megállják az előállítók a helyüket –
összegezte az OMÉK-on való részvétel következtetéseit Fazakas
Miklós, az RMGE Maros elnöke.

Szakmai határkő az OMÉK-on való szereplés

Ösztönző a felzárkózásra

Az RMGE Maros a nyolcadik alkalommal vett részt a rendezvényen. Az idén 48 terméktanúsítvánnyal rendelkező kis- és
közepes termelőt, több élelmiszeripari terméket előállító céget és kézművest képviselt a rendelkezésére
bocsátott 22 négyzetméteres felületen. A részvételről Fazakas Miklós,
az RMGE Maros elnöke számolt be.
Az RMGE Maros egy hagyományos parasztkonyhát ábrázoló háttérkép előtt rendezte be standját,
ahol négy nap alatt 148 termékfajtát
mutatott be. A folyamatosan rendezett kóstolókon pedig összesen
mintegy 40 kg tejtermék és 30 kg
felvágott fogyott el. A szervezet
képviselőin kívül tíz termelő volt
jelen a budapesti vásáron, ők mutatták be az itthon maradt „benevezők” termékeit, egyebek mellett
lekvárokat, szörpöket, sajtféléket,
hentesárut, savanyúságot, pálinkát,
bort, pék-, kézművestermékeket, átfogva a megye kistérségeit (a Görgény és a Maros völgye, a Nyárádés a Küküllőmente, a székely Mezőség).
– Az RMGE Maros nyolcadjára
vett részt a kétévente megszervezett
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„Ez a mi hegyünk”

emlékezés és közösségépítés a Bekecsen

Az 1916 őszén lezajlott bekecsi csatákra és az ott elesett
hősökre emlékeztek a hétvégén. Az égieknek is tetszik,
ami ilyenkor itt történik, és
áldás van ezen a napon –
hangzott el, miután az elmúlt
napok esőzése után szombaton többnyire napsütés uralkodott a hegytetőn, így
mintegy ezren örülhettek a
hétvégi kiruccanás szépségeinek.

Gligor róbert László

A marosvásárhelyi 23. határvadász hagyományőrző egyesület katonái után torboszlói lófők,
küküllőmenti Württemberg-huszárok és néhány érdeklődő érkezett
szombat reggel a hegyoldalban,
Nyárádselye fölött, a Falu erdeje
tetején álló sírkerthez, ám érkezésük előtt egy jókora medve vizsgálta meg, hogy minden rendben
van-e a helyszínen, majd átengedte
a teret az ünneplőknek. Benkő József történész a bekecsi csatákat
idézte fel: az első világháború közepén, 1916 nyarán Románia kilépett a semlegességi státusból, és
megtámadta az Osztrák–Magyar
Monarchiát, betört Erdélybe, és
szeptemberre már a Sóvidékig nyomult. A Galíciából visszarendelt 9.
kassai és 10. miskolci gyalogezredek mellett egy bosnyák zászlóalj
is védte a Parajd–Szováta–Bekecs
vonalat, 1916. szeptember 26. és
október 5. között elkeseredett harcok folytak a Bekecs-tető közelében, mígnem sikerült a támadó
négy román zászlóaljat visszaverni,
majd október végére Dormánfalváig üldözve kiűzni Erdélyből a betolakodókat.
Egy
orosz
ellentámadás miatt a magyar katonák visszaszorultak az Úz völgyébe, ahol 1917 márciusáig
állóháborúban védték a határt, az ő
holttesteik is a nagy port kavart katonatemetőben nyugszanak. A bekecsi áldozatokat több helyen
temették el, a Falu erdeje fölött 27
magyar és két bosnyák, a Körtövés
mezején hat magyar katona nyugszik, de a hegytető övezetében további ismeretlen magyar és német
katonák sírjai is vannak. A hagyományőrző határvadászok idén a
körtövési emlékművet és az ismeretlen magyar katona sírkeresztjét
hozták helyre, jövőben az erdei sírkertet is rendbe szeretnék tenni –
hangzott el. Áhítatában Nagy Béla
nyárádselyei református lelkész
arra kereste a választ, hogy ezek a
katonák azokban a napokban vajon
fel tudtak-e nézni Istenre, rá tudtáke bízni magukat, családjukat, hazá-

A megemlékezés a Falu erdeje fölötti sírkertben kezdődött

jukat. Ma, amikor gondokkal és ellenséggel nézünk szembe, nekünk
sem a letaglózó túlerőt, hanem
Isten erejét kellene látnunk. Az emlékeket meg kell őrizni, hogy erőt,
bátorságot meríthessünk a magunk
küzdelmeihez.
Gyerő Attila unitárius tábori lelkész fohásza után a sírkertben koszorút
helyeztek
el,
majd
felvonultak a hegytetőre, a központi
ünnepségre.
ne legyen többé háború!
A Bekecs-tető az a nyárádmenti,
marosszéki székelyeknek, mint
Kökös vagy az Ojtoz völgye a háromszékieknek, a Nyerges-tető
vagy az Úz völgye a csíkiaknak. Itt
gyűlnek össze évente a honvédő hősökre emlékezni, méltósággal, kegyelettel. Ezek az emlékezések
azért fontosak, mert csak akkor maradhatunk meg a Kárpát-hazában,
ha ismerjük múltunkat, és büszkék
vagyunk honvédő elődeink tetteire
– hangzott el az 1080 méter magas
csúcs közelében.
Kacsó Antal házigazda, nyárádmagyarósi polgármester úgy véli,
azok jönnek fel e szent hegyre
évente, akik Erdélyt szülőföldjük-

Fotó: Gligor Róbert László

nek tartják, akik tudják, hol „zúg az
a négy folyó”, akik Szent István
népéhez tartozónak érzik magukat,
akiknek Szűz Mária a védőszentjük, és ragaszkodnak a Szent Kereszthez. „Nem azért emlékezünk,
hogy gyűlölködve beszéljünk másokról, hanem azért, hogy román és
magyar között többé ne legyen háború, hanem legyen egyetértés, kölcsönös tisztelet, hogy együtt
tudjunk élni e hazában, amely több
mint ezerszáz éve őseink által a mi
szülőföldünk.”
A Maros Megyei Tanács és az
RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke szerint három dolog
miatt gyűlünk össze minden ősszel
a Bekecsen: egyrészt emlékezni
azokra a katonákra, akik hősiesen
védték a hegyet és a határokat, emlékezni és kegyeletünket leróni az
itt eltemetett hősök előtt. Másrészt
hagyományokat is őrzünk, hiszen a
Bekecsi Lovas Napok a térség
egyik legnagyobb lovas rendezvénye is. Az összefogás legnagyobb
példája a Bekecs-tető – hangoztatta
Péter Ferenc, hozzátéve: itt hatalmas összefogással templom, utak,
iskolák épültek. De mindez nem

elég, elsősorban erős magyar közösséget kell építeni, így biztosíthatjuk a jövőt gyerekeink,
fiataljaink számára.
A nyárádmenti születésű Novák
Csaba Zoltán szenátor arra figyelmeztetett, hogy minden győztes
vagy vesztes csatáról úgy emlékezzünk, hogy az ne az ellenfél legyőzésének,
megalázásának
ünnepe legyen, hanem a magunk
összefogásának fontosságát hangsúlyozzuk. A 103 éve lezajlott
csatát követően sem 1918-ban,
sem 1945-ben, sem 1956-ban
vagy 1989-ben nem reméltük,
hogy mi vagy gyermekeink ezen a
helyen valaha ünnepelhetünk,
ezért hálát kell adni a Fennvalónak, és folytatni kell mindennapi
harcainkat – mutatott rá a politikus. A megemlékezésen a nyárádselyei Forrai Irma énekelt, majd a
nyárádmagyarósi általános iskola
tanulói Fohász című műsorukat
mutatták be, belefoglalva: „Isten
ujja megérintett, jó lesz magyarnak
lenni”.
Tisztelgés az emlékműnél
A zászló ma azt jelzi, hogy az
erős gyűlöletnél is erősebb a szeretet, és senki ellen, hanem magunkért lobogva hirdeti, hogy „míg
fönn felleges az ég, alant dolgozik,
imádkozik, dalol egy zászlóaljnyi
nép”. Ezért is húzták fel idén is a
piros-fekete zászlót a szent hegyen,
s meggyújtották az itt álló lármafát,
amellyel minden évben kisebbségi
létünk egy-egy problémájára hívják
fel a figyelmet a szervezők: idén az
elnéptelenedő kis falvakért, a jövőkép nélküli fiatalokért lobbant fel a
láng, de arra is felhívták a figyelmet, hogy a szülőföldről távozók
meggondolatlanul értékesítik itthoni javaikat, míg a bukaresti politikai bizonytalanság veszélybe
sodorja a falvak fejlesztési programjait.
Ezután az ünneplők a Körtövés
mezején álló emlékműhöz vonultak, ahol Benkő József történelmi
visszapillantója és Gyerő Attila
imája után az emlékezés koszorúit
helyezte el hét bekecsalji önkormányzat, hagyományőrző katonák
és huszárok, politikai szervezetek, a
megyei tanács, az RMGE Maros,
valamint Nyárádmagyarós anyaországi testvértelepülései, Sellye, Bekecs és Tahitótfalu képviseletei.
A délután folyamán iskolai történelmi vetélkedőket is tartottak, az
érdeklődők megtekinthették Pászka
Lehel lovas bemutatóját, de került
alkalom a jókedvű mulatozásra is.
Bajtársi kötelesség is
A bekecsi megemlékezések napja
egyben a lovasság ünnepe: a kezdeti
nyárádmagyarósi–torboszlói kezdeményezést átvette a szovátai 15.
Mátyás huszárezred, amely idén tizenkettedik alkalommal szervezte
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meg a Bekecsi Lovas Napokat –
tudtuk meg Szeles József András
szovátai tizedes-zászlós huszártól.
Aki magyar érzelmű, annak legalább egyszer el kell mennie a Bekecsre, hőseinkre emlékezni, akik
vérüket és életüket adták a magyarságért, és akikre más nem emlékezik. Az idei lovas találkozóra
tizenkét huszárcsapat érkezett: jöttek Székelyföld különböző pontjairól,
kettő
az
érmelléki
Bihardiószegről, míg Magyarországról kaposváriak, debreceniek
és budapestiek. A lovas huszárok
és a gyalogok szombaton kora reggel koszorút helyeztek el Szováta
központjában a hősök emlékére,
majd a Bekecsre vonultak, ahol az
ünnepség után ellepték a lovas tábort, egyfajta huszárseregszemlére, együttlétre, találkozásra.
Vasárnap reggel részt vettek a selyei plébános celebrálta szentmisén a bekecsi kápolnában, majd a
táborban az idei további programokat beszélték meg, és érdemokleveleket osztottak ki, majd délután
visszatértek Szovátára.
A szovátai huszárezredet a székelyudvarhelyiek avatták fel 2007ben, azóta minden évben ők is itt
vannak, és magukkal hozzák a
„próbaidejüket” töltő újoncokat is.
A lényeg a hagyományőrzés – magyarázta lapunk kérdésére Szász
Dénes hadnagy. A bihardiószegi
gróf Széchenyi István huszárezred
is öt éve minden ősszel eljön a Bekecsre: egyrészt fontos számukra a
történelem megismerése, de a bajtársi kötelesség is számít – évente
fogadják a székelyföldi huszárokat
az Érmelléken, és ezt illik viszonozni. Felejthetetlenek számukra
ezek az alkalmak, már a hegyre
való feljutás is egy kaland, a közösségi éneklés is hatalmas élmény –
osztotta meg gondolatait a Népújsággal Kiss József hagyományőrző
kapitány és B. Kovács Lajos közkatona.
Itt lenni magyarnak
A Bekecsen ünneplők között találjuk minden évben az anyaországi
Sellye városból érkező Kovácsné
Böröcz Anettet is, aki érdeklődésünkre elmondta: már húsz éve jár
ide, Erdély szerelmese, és az itteni
emberek között tanult meg igazi
magyarnak lenni: ez számára a nyugalom szigete, és csodálja mindazt,
amit több mint fél évszázad alatt
megtettek az itteni emberek a számukra fontos bekecsi emlékművekért. Ugyanakkor legszívesebben
minden magyarországit elhozna ide
megtapasztalni ezt az érzést, hiszen
sokan nem tudják ma sem, hogy otthonuktól 720 kilométerre is magyarul beszélnek az emberek. Büszke
arra, hogy itt érzi magát magyarnak,
és nem Magyarországon – vallotta
be lapunknak.

A Körtövés mezején is tiszteletüket rótták le az elesettek előtt
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A rendőrök testkamerával igazoltathatnak

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A Belügyminisztérium nem támogatta

Egyenruhára rögzíthető kamerát használhatnak október
5-étől a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség közutakon és vidéki rendőrőrsökön
szolgálatot teljesítő munkatársai. A testkamerák beszerzését azonban az állam nem
támogatta, elzárkózott a tárgyalásoktól.

Szer Pálosy Piroska

Nem újdonság, hogy egy szakma
gyakorlásához a munkaeszközöket
az alkalmazottak kell beszerezzék.
Amikor azonban a Belügyminisztérium sem hajlandó finanszírozni a
lakosság védelmére hivatott rendőrség felszereltségét, az már elgondolkodtató, és a maffiabandák
rémhíreinek valóságalapja körvonalazódik. A többnyire fiatal rendőröket tömörítő Europol szakszervezet
saját forrásokból valósította meg
Romániában első kísérleti jellegű
projektjét, a járőrök testkamerákkal
való ellátását, ami a politikai befolyással élő szabálytalankodó gépjárművezetők számára nem jó hír.
Talán ezért is próbált a politikum
nyomást gyakorolni a belügyminisztériumi körökre, mivel a korszerű eszközök használata akadályt
jelenthet majd azok számára, akik
hatalmukkal élve megfélemlítették,
kirúgatták állásukból vagy évekig
tartó bűnügyi perekkel lehetetlenítették el azokat a rendőröket, akik a
törvényt minden állampolgárra
nézve egyformán próbálták alkalmazni. Ezért lépett az a szakszervezet, amelynek tagjai úgy döntöttek,
elegük volt a korrupt rendőrség bélyegéből, hivatásukat a törvény és
ember iránti tisztelettel szeretnék
végezni, ehhez azonban önmagukat
és becsületüket is meg kell védeniük.
A Belügyminisztérium évek óta
nem hajlandó tárgyalni a rendőrök
szakszervezetével, a hiányosságok
és egyes elégedetlen alkalmazottak
kifogásolható magatartása miatt
pedig a lakosság körében egyre nagyobb a bizalmatlanság a rendfenntartók iránt. A Belügyminisztérium
éléről júliusban visszavonuló Carmen Dan minisztersége idején
egyetlen alkalommal sem jelent
meg a szakszervezetisek által szorgalmazott megbeszéléseken. Pedig
határozattervezetekkel szeretnék az
intézmény működését segíteni.

Változtatni azokon a jelenlegi gyakorlatokon, amelyek eredményeként 3,40-es vizsgajeggyel is
egyesek rendőr-főfelügyelői tisztséget tölthetnek be. Amint Cosmin
Andreica, az Európai Rendőrök
Szakszervezetének (Europol) romániai elnöke múlt pénteken sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a
testkamerákkal való felszerelés
célja az, hogy a felvétel bizonyítékul szolgálhasson a rendőrrel
szembeni esetleges erőszakos cselekedet, jogtalan intézkedés, valamint az állampolgári panasz,
rendőri megvesztegetés kivizsgálása során.
Hosszú távon pedig a lakosságnak a rendőrökbe vetett bizalmát
megszerezni, ami a felmérések szerint egyre csökken. A szakszervezeti elnök hangsúlyozta, a
testkamerák használata külföldön
régóta megkezdődött, és rendkívül
jó eredményekkel járt, mivel mind
a rendőrök, mind pedig az intézkedés alá vont személyek felelősségteljesebben viselkednek, ha tudják,
a felvétel perdöntően igazolja a
rendőri igazoltatás idején történteket. Az audio-videó kamerák működése nem folyamatos, azokat
csupán akkor kapcsolják be, ha a
rendőr úgy látja, szükséges az események dokumentálása, ezt pedig
állampolgári oldalról is joggal lehet
üdvözölni, a rendőrségi őrizetbe
vétel alkalmával, illetve az előzetesben lévők számára is bizonyítékul

Fotó: Szer Pálosy Piroska

szolgálhat. A korszerű digitális eszközök 30 másodperccel a bekapcsolásuk előtt már elővételeznek. A
felvételeket hat hónapig tárolják, és
csak az esetleges panaszok alkalmával használják fel a bírósági ügyeknél. Maros megyében egyelőre az
aktív rendőrök 60%-a kapott testkamerát, és a vidéki rendőrőrsöket
sem hagyták ki. Több ezer rendőr
használja az országban – Bukarestben, Dolj, Szilágy, Ilfov, Dâmboviţa, Mehedinţi megyében –,
mostantól pedig a Maros megyei
rendőrök is.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség vezetősége felkarolta a
kezdeményezést, és amint Claudiu
Juncan helyettes rendőr-főfelügyelő
kifejtette, abban reménykednek,
hogy jövő évben ezekre a digitális
eszközökre is különítenek el a költségvetésből annak érdekében, hogy
a teljes rendőri állományt felszereljék. „A testkamerákat az Amerikai
Egyesült Államokban és az Európai Unió társállamaiban is használják, és lassan a román rendőrség is
birtokába jutott. Az országban hatodik megyeként használhatják a
rendőreink a testkamerát, amely
egyben védelmet is nyújt a rendőrnek és az igazoltatott személynek
egyaránt. Ugyanakkor elbátortalanítja azokat, akik kenőpénzzel szeretnék elérni, hogy a rendőr szemet
hunyjon az általuk elkövetett szabálysértésre vagy bűncselekményre”– mondta.

A jármű fedélzeti kamerája nem,
a testkamera bizonyíték lehet
– Egyelőre érthetetlen okokból a
személyautók fedélzeti kamerájának
felvételét egy balesetnél nem fogadja el perdöntő bizonyítékként az
ügyészség. Ezeknek a testkameráknak a felvételeit elfogadják?
– Az általunk beszerzett testkamerák rendkívül jó minőségű felbontásban rögzítik a rendőr és az
állampolgár közti interakciót, és
bűncselekmények esetén bizonyítékként elfogadja az ügyészség,
ezért az ország minden egyes intézkedő rendőrének a munkaeszköze
kellene legyen. A „body-cam” láttán
a szabálytalankodó járművezetők a
rendőri intézkedést nem próbálják
megúszni lefizetéssel, ha a forgalmi
felfüggesztése vagy a vezetői engedély visszatartása is esedékes. Sajnos, a saját fedélzeti kamera
felvételeit egy per során nem fogadja el bizonyítékként az ügyészség. Ez számunkra is kellemetlen,
mivel sokszor küldenek olyan közúti szabálysértésekről készített felvételeket, amelyeknél felelősségre
vonható lehetne a járművezető, de
sajnos, csupán a felvétel alapján ezt
nem tehetjük meg.
– Hány romániai tagja van az
Europol szakszervezetnek?
– A rendőrök európai szakszervezetéhez csatlakozó romániai szervezetnek mintegy 7000 tagja van,
átlagéletkoruk 28–30 év közötti.
Azért többnyire fiatalok csatlakoztak, mivel az idősebb generáció
több ízben is csalódott azokban a
szakszervezeti vezetőkben, akik a

csoportérdekek helyett az egyéni érdekeiket helyezték előtérbe, és ezt
a pozíciót ugródeszkaként arra
használták, hogy végül politikai
karrierre tegyenek szert.
– Mennyibe kerül egy testkamera, és a minisztériumon kívül ki
finanszírozhatta a beszerzést?
– Eredetileg darabjuk 900 euró
lett volna. Hosszas tárgyalások után
sikerült termelői áron beszerezni a
gyártó cégtől darabját 670 lejért, ez
hozzávetőleg 150 euró, tehát töredéke az eredeti árnak. Gyakorlatilag
elhárítottunk minden olyan ellenérvet, amit a Honvédelmi Minisztérium vezetősége felhozott annak
érdekében, hogy ne szerezzük be,
mivel szerintük nincs rá anyagi
keret. Egyelőre a külföldi gyártó
megértette, hogy állami támogatás
hiányában önerőből szeretnénk
megvalósítani a rendőrjárőrök felszerelését, mivel célunk az átláthatóság.
Az
elkövetkezőkben
megtörténhet, hogy versenytárgyalást írnak ki, és az ár módosulhat.
Abban reménykedünk, hogy végre
olyan személy kerül a Belügyminisztérium élére, aki belátja azt,
hogy a rendőrség munkáját támogatni kell, és a költségvetésbe belefoglalják majd a body-cam digitális
eszközök beszerzését is. Az Európai Bizottság még 2012-ben tett
ajánlást Romániának a hasonló
testkamerák használatára, azt követően, hogy elemezték a rendőri intézkedések
ellen
benyújtott
panaszokat. Az elemzett 3.500 feljelentésből csupán 12 bizonyult valósnak.

Külföldi anyakönyvi kivonatok

Felülhitelesítési kötelezettség

A külföldön kiállított anyakönyvi bizonylatok- ahová a kérvényező lakhelye szól, a Megyei Személynak Romániában való elismeréséhez azok be- nyilvántartási Közszolgálat előzetes láttamozása alapján. Az átírási kérelmet személyesen, közjegyzői
jelentése 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 vonatkozó, 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. A külföldi anyakönyvi iratokat – születési, házassági bizonyítvány, halotti igazolás – a hazatelepedést,
illetve a megszerzést követő 6 hónapon belül a román
állampolgároknak kötelességük átíratni.
Az anyakönyvi kivonatok átírása azon közigazgatási
egység polgármesterének a jóváhagyásával történik,

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 külképviseleten, esetenként külföldi
közjegyző által, a felülhitelesítés törvényes előírásait
betartva. Az átíráshoz szükséges az illető ország által
kibocsátott eredeti okmány, annak fordítása és hitelesített másolata.
Bővebb
felvilágosítás
online
a
www.cjmures.ro/djepmures/stare_civila.htm elérhetőségen. A megoldási határidő az átírási kérelem benyújtásától számítva 30 nap. (pálosy)
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A rangadóra sem gyűltek össze

Bálint zsombor

Vereséget szenvedett a Marosvásárhelyi CSM 2. ligás teremlabdarúgó-csapata a bajnoki 3.
fordulóban a Kézdivásárhelyi
KSE otthonában. A korábbi idények eredményeit, valamint azt
tekintve, hogy ez a két csapat
szerzett a nyáron feljutási jogot,
de egyik sem élt vele, a mérkőzés rangadónak számított, és elvileg a felsőházért küzdő két
alakulat harcolt. A marosvásárhelyi együttes azonban sörbajnoksági szintre süllyedt, és nem
azok utaznak a mérkőzésekre,

1. Déva
2. Kézdivásárhely
3. Gyergyóremete
4. Marosvásárhely
5. Korond
6. Gyergyószentmiklós
*2 büntetőpont levonva

3
3
3
3
3
3

akik a legjobbak, hanem – tekinve, hogy önkéntesen, amatőr
szinten végzik a tevékenységet –
akik éppen ráérnek, és kedvük is
van rá, a felkészülés komolyságáról nem is beszélve.
Az előző fordulóban rendezett
hazai mérkőzéshez képest heten
(Coman, Cucuiet, Kurcsi, Luduşan, Togan, Nagy Lehel, Imreh)
hiányoztak a keretből, a kilencfős küldöttségből pedig csak ketten-hárman tartoznak a tapasztaltabbak közé.
A vereség tehát gyakorlatilag
logikusan következett be.
A Marosvásárhelyi CSM a kö-

ranglista
3 0
3 0
2 0
1 0
0 0
0 0

0
0
1
2
3
3
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35-7
23-12
26-18
19-19
11-23
1-36

9
9
6
1*
0
0

Tizenkétezer gyerek a román–
norvég összecsapáson

Bár zárt kapus lesz az október
15-ei román–norvég Európa-bajnoki selejtező mérkőzés az Európai
Labdarúgó-szövetség
(UEFA) fegyelmi döntése értelmében, mégis lesznek szurkolói
a hazai együttesnek: vasárnapig
már mintegy tizenkétezer kiskorú belépési igénylését regisztrálták a hazai föderációnál.
Az UEFA már korábban módosította a zárt kapus büntetésre
vonatkozó szabályozását, ennek
értelmében a 14 év alatti gyerekek kísérővel helyet foglalhatnak a lelátón. Tíz gyerekkel
legfeljebb egy nagykorú tekintheti meg a helyszínen a mérkőzést. Óvodások, iskolások, de
gyerek labdarúgócsoportok/csa-

patok jelentkezését is elfogadják.
Hasonló esetre már volt példa a
Partizan Belgrád Európa-ligás
mérkőzésén is, amikor az AZ
Alkmaar elleni meccsen (2-2)
húszezer gyerek buzdította a
házigazdákat a helyszínen. Hasonlóképpen a Honvéd elleni selejtező
találkozón
történt
rendbontások miatt megbüntették a CSU Craiovát, az AEK
Athén elleni hazai összecsapáson mintegy háromezer kiskorú
szurkolt neki a lelátókon.
A Románia – Norvégia mérkőzést október 15-én 21.45 órai
kezdettel játsszák. Előtte a román
csapat a Feröer szigetek otthonában vendégszerepel október 12én, szombaton 19 órai kezdettel.

Fotó: Pro Sport

A román keret
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Lyon), Florin Niţă (Prágai
Sparta), Ionuţ Radu (Genoa)
* hátvédek: Romario Benzar (Lecce), Vasile Mogoş (Cremonese), Vlad Chiricheş (Sassuolo), Adrian Rus (MOL Fehérvár),
Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Dragoş Grigore (Ludogorec), Alin
Toşca (Gazişehir Gaziantep), Nicuşor Bancu (CSU Craiova)
* középpályások: Răzvan Marin (Ajax Amsterdam), Mihai Bordeianu (Kolozsvári CFR), Alexandru Cicâldău (CSU Craiova),
Dan Nistor (Bukaresti Dinamo), Paul Anton (Krilja Szovjetov),
Ciprian Deac (Kolozsvári CFR), Nicolae Stanciu (Prágai Slavia),
Ianis Hagi (Genk), Alexandru Mitriţă (New York City FC), Florinel Coman (FCSB)
* támadók: Claudiu Keşerü (Ludogorec), George Puşcaş (Reading), Florin Andone (Galatasaray)

vetkező mérkőzését is idegenben
játssza, ezúttal Gyergyószárhegyen, a Gyergyói Inter otthonában vendégszerepel. Az ellenfél
eddig a leggyengébb teljesítményt nyújtotta a csoportban, a
papírforma a marosvásárhelyieknek kedvez. Kérdés azonban,
milyen keretet tudnak mozgósítani a szombati találkozóra.
Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, II.
csoport, 3. forduló: Kézdivásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi CSM 8-5 (5-3)
Kézdivásárhely, sportcsarnok,
200 néző. Vezette: Marian
Carp (Galac), Flavius Cojocaru (Galac). Ellenőr: Sebastian Capţan (Galac).
Gólszerzők: Gáll (2., 4., 8.,
15., 30.), Păun (18., 29., 38.),
illetve Szőcs (6.,16.,17.),
Szabó (27.), Nicola (33.).
KSE: Bunduc – Gajdó, Păun,
Gáll, Damian (cserék: Farkas,
Barbócz, Mójzi, Faragó,
Bandi, Bakó, Pakucs).
CSM: Adorján – Szabó, Szőcs
L., Kiss, Ördögh (cserék:
Nagy Tamás, Nicola, Şuteu,
Dobai).

eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga II.
csoportja 3. fordulójában:
Gyergyóremetei Kereszthegy
– Gyergyószentmiklósi Inter
12-1, Korondi Junior 2017 –
Dévai West 2-7, Kézdivásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi
CSM 8-5. Az előző fordulóból: Dévai West – Gyergyóremetei Kereszthegy 10-5,
Gyergyószentmiklósi Inter –
Kézdivásárhelyi KSE 0-6.

elhunyt Unchiaş dumitru (demeter)

Czimbalmos Ferenc Attila
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(1951–2019)

labdarúgójának bizonyult az AS Armatánál, ahol a néhai Kiss Madocsa 3-as
számú mezét vette át.
Ispirrel hosszú évekig alkotott párost
az együttes védelmében, 1976. szeptember 29-én ő is pályára lépett az NK
Dinamo Zágráb ellen 3-0 arányban elvesztett idegenbeli UEFA-kupa-találkozón.
Unchiaş Demeter a rendszerváltás
után Nyírbátorban telepedett le, de
akkor sem maradt távol a labdarúgástól: a település NB III-as együttesénél
előbb játékosként, majd edzőként tevékenykedett, 43 éves korában hagyta
abba a futballozást. Remusz fia is ott
focizott sokáig, majd onnan felkerült a
magyar ifjúsági válogatottba, ahol
mintegy 20 mérkőzésen lépett pályára.
A marosvásárhelyi sportiskolánál
Unchiaş tanítványának is számít mások
mellett Szántó Csaba, aki Győrben és
Sopronban is játszott, Molnár Levente,
aki Győrben, Sopronban, valamint a
Honvédnál futballozott, illetve a szovátai Csenteri Csongor, aki ugyancsak
Sopronban kergette a lasztit.

Október 1-jén, hosszas betegség következtében, 68 éves korában a magyarországi Nyírbátorban elhunyt
Unchiaş Demeter, az egykori AS Armata hajdani kiváló hátvédje.
Unchiaş 1951. július 6-án született
Dicsőszentmártonban, ahol a helyi
Chimicánál kezdett el futballozni. A
Chimicától az egykori C osztályos
Codleához, majd 1969-ben a Petrolul
Ploieşti-hez került, ahol a felnőttcsapatban balhátvédet játszott. 1970-ben
került az ASA-hoz, majd 1975-ben
Jászvásárra a Politehnicához. Jászvásárról visszaigazolt az ASA-hoz, és elvégezte a testnevelési főiskolát, így
később testnevelő tanárként dolgozhatott.
1982-ben az Avântulhoz szerződött,
majd labdarúgóként utoljára ugyanabban az évben a Metalotehnicához ment
futballozni, ahol akkor Fazakas József
volt az edző.
Szakvezetőként Székelyudvarhelyen
és Székelykeresztúron is dolgozott,
ahol edző-játékos
is volt. Utoljára
Romániában az
Aradi Strungult
edzte.
Emberfogó futballistaként energikus volt, pontos
játékának, illetve
szorgalmának köszönhetően
az Balról: Jenei Ferenc, Unchiaş dumitru és Varró Sándor az AS Armata alapítáedzők egyik leg- sának 50. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen
megbízhatóbb
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Szoboszlai nélkül a magyarok a horvátok ellen

Szoboszlai Dominik kisebb sérülése miatt nem csatlakozik az
Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott
keretéhez. Az MLSZ honlapjának
beszámolója szerint a Red Bull
Salzburg középpályása a hét első
felében a klubjánál marad további
kezelésre.
Marco Rossi szövetségi kapitány
– Szoboszlai mellett – izomsérülés
miatt Pátkai Mátéra és Tamás
Krisztiánra sem számíthat a világbajnoki ezüstérmes Horvátország,
valamint az Azerbajdzsán elleni
Fotó: MLSZ
csütörtöki és vasárnapi összecsapá- A válogatott egyik edzése Telkiben
Az E csoportban öt forduló után a horvátok állnak az
sokon. A francia Le Havre-t erősítő Bese Barnabás játéka
is kérdéses: ő megérkezett ugyan Budapestre, de rögtön élen tíz ponttal, őket követik a szlovákok és a magyarok
MR-vizsgálatra ment a repülőtérről, hogy kiderüljön, kilenccel. A walesiek a negyedikek hat ponttal, de ők eggyel kevesebb mérkőzést játszottak, míg az utolsó hemennyire súlyos a sérülése.
A szakmai stáb az újabb sérülések miatt Ferenczi Já- lyezett azeriek öt találkozón mindössze egy pontot
nost és Botka Endrét hívta be a keretbe. „Ideálisnak sem- szereztek. A csoportból az első kettő jut ki a jövő évi
miképp sem nevezném a helyzetet. Ugyanakkor ha most kontinensviadalra, amelyet 12 ország egy-egy városáelkezdenék keseregni, azzal nem javulna a helyzet. Az a ban, köztük Budapesten és Bukarestben rendeznek. A
dolgunk, hogy az egészséges kerettagokat készítsük fel novemberre elkészülő Puskás Aréna, valamint a román
a lehető legjobban az előttünk álló, cseppet sem könnyű Nemzeti Aréna egyaránt három csoporttalálkozó és egy
feladatokra, ők pedig ezeket a lehető legjobban megold- nyolcaddöntő helyszíne lesz.
ják” – mondta Marco Rossi.
Feczesin: Sorsdöntő mérkőzés lehet a spliti
A magyar csapat csütörtökön 21.45 órakor lép pályára
Feczesin Róbert arról beszélt, már nem gondolta,
Splitben, vasárnap pedig 19 órától játszik az azeriekkel hogy valaha újra meghívják a válogatottba, ezért mega budapesti Groupama Arénában. Utóbbi zárt kapus mér- lepte Marco Rossi szövetségi kapitány megkeresése,
kőzés lesz, de 14 éven aluliak ott lehetnek majd a lelá- de óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy nyolc év után
ismét számítanak rá. Megjegyezte, valóban jó formátón.
ban érzi magát, nagyszerűen sikerültek az első mérkőzései az Újpestben. „A régi időkből talán csak
Sigér: Már a pontszerzés is bravúr lenne
Szalai Ádám és Dzsudzsák Balázs válogatott jelenleg
Sigér Dávid szerint már a döntetlen is bravúr lenne
is, de azért nem kellett bemutatkoznom, a társak 95
a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vendégeként
százalékát ismerem. Ugyan rég voltam kerettag, de
a magyar labdarúgó-válogatottól. „Biztos jobban fimegilletődöttség nélkül jöttem, inkább kis drukk van
gyelnek majd ránk a budapesti sikerünk után. Amikor
bennem, mert sorsdöntő mérkőzés lehet a spliti” –
összekapták magukat, akkor azért szeptemberben
mondta a 33 éves csatár, aki el tudja képzelni, hogy
4-0-val szépen elintézték a szlovákokat, az egy naakár Szalaival egyszerre legyen a pályán.
gyon meggyőző teljesítmény volt, szóval fel kell kötni
Feczesin úgy vélte, elsősorban a csütörtöki mérkőa gatyát” – mondta a telki edzőközpontban tartott hétzésre kell koncentrálni, mert ha ott jó eredményt érnek
fői sajtóbeszélgetésen a Ferencváros középpályása a
el, azzal jobb helyzetbe kerülnek. Hozzátette, nem
riválisról, amely márciusban 2-1-re kikapott a magyar
szeret számolgatni, most se teszi, majd amikor vége a
fővárosban. A magyar nemzeti együttes 1000. pályára
saját találkozójuknak, akkor megnézi, milyen eredlépett játékosa szerint elsősorban mentálisan kell csúmény született a csoport másik összecsapásán. „Az
cson lennie a csapatnak ahhoz, hogy ismét jó eredösszes válogatott meccset láttam, így a márciusit is.
ményt érjen el a csoport legerősebbnek tartott
Az akkori győzelem ellenére nem mi vagyunk a favoválogatottja ellen. „Ilyen rövid idő alatt az a legfontoritok, majdnem százszázalékos mérkőzést kellene lesabb, hogy elsajátítsuk a tervezett taktikát és szerkehozni, hogy ismét jó eredményt érjünk el. Az igazi
zeti felállást. Ez a néhány nap nem a terhelésről szól”
bravúr az lenne, ha győzni tudnánk” – fogalmazott
– vélekedett Sigér, aki szerint nagyobb szerep hárulhat
Feczesin, aki 11 válogatottsága alkalmával négy gólt
rá Nagy Ádám eltiltása és Pátkai Máté sérülése miatt,
szerzett.
és bizonyítani akarja, hogy itt van a helye.
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érdekességek a nobel-díj történetéből

Ezen a héten jelentik be a
Nobel-díjak idei kitüntetettjeinek nevét. Érdekességek a
világ egyik legrangosabb elismerésének történetéből az
MTVA
Sajtóadatbankjának
összeállításában:

A díjat alapító Alfred Nobel
1895. november 27-én kelt végrendeletében a fizikai, a kémiai, a fiziológiai vagy orvosi, az irodalmi,
illetve a békedíj megalapításáról
rendelkezett, a közgazdasági
Nobel-díjként emlegetett Alfred
Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíjat fennállásának 300. évfordulóján a svéd központi bank
alapította 1968-ban.
Az eddig 590 alkalommal odaítélt Nobel-díjaknak 1901 és 2018
között összesen 935 kitüntetettjük
volt, 908 személy és 27 szervezet,
de a többször is kitüntetettek miatt
a díjazottak között 904 személy és
24 szervezet szerepel. A kitüntetettek számát tekintve az orvosi
Nobel-díj vezeti a listát, a 109 alkalommal odaítélt elismeréssel 216
személyt jutalmaztak, 33-szor ketten, 37-szer hárman osztoztak rajta.
A díjat 52 alkalommal kapta nő,
de a kitüntetett nők száma csak 51,
mert a lengyel-francia Marie Curie
(lánykori nevén Maria Sklodowska)
kétszer is kiérdemelte az elismerést,
ráadásul az összes kitüntetett között
ő az egyetlen, akit két külön tudományágban (1903-ban fizikából,
1911-ben kémiából) is díjaztak. A
nők többsége – szám szerint 17 –
Nobel-békedíjat kapott, a közgazdasági elismerést eddig csupán
egyetlen nő, az amerikai Elinor Ostrom vehette át 2009-ben.
A díjazottak között a Curie család az „abszolút csúcstartó”: 1903ban Marie és Pierre Curie együtt
kapta meg a fizikai Nobel-díjat, így
ők lettek az első Nobel-díjas házaspár, majd 1935-ben lányuk, Iréne
Joliot-Curie kapott kémiai Nobeldíjat, ő is a férjével, Frédéric Joliotval (aki a Curie család iránti
tiszteletből Joliot-Curie-re változtatta családnevét) közösen. Így
övék az egyedüli Nobel-díjas anyalánya, valamint apa-lánya cím, ve-

jükkel kiegészülve ők tartják az egy
családra eső legtöbb Nobel-díjas
nehezen megdönthető rekordját is.
Rajtuk kívül még három házaspár bővítette a listát: 1947-ben a
cseh-amerikai Gerty Theresa és
Carl Ferdinand Cori házaspárt tüntették ki orvosi Nobel-díjjal. A svéd
Myrdal házaspár tagjai közül Gunnar Myrdal 1974-ben a közgazdasági, felesége, a diplomata Alva
Myrdal 1982-ben a Nobel-békedíjat
vehette át. Legutóbb, 2014-ben a
norvég May-Britt Moser és férje,
Edvard Moser megosztott orvosi
Nobel-díja növelte ötre a kitüntetett
házaspárok számát.
Hat Nobel-díjas apa-fia páros bizonyítja, hogy az alma a kiváló
elmék esetében sem esik messze a
fájától: a brit William Henry Bragg
és fia, William Lawrence Bragg
1915-ben – azóta is példátlan
módon – közösen kapott fizikai
Nobel-díjat. Szintén fizikából érdemelte ki az elismerést a dán Niels
Bohr 1922-ben és fia, Aage Bohr
1975-ben, a svéd Karl Manne Siegbahn 1924-ben és fia, Kai Siegbahn
1981-ben, valamint az angol Joseph
John Thomson 1906-ban és fia,
George Paget Thomson 1937-ben.
A svéd Hans von Euler-Chelpin
1929-ben kémiai, fia, Ulf von Euler
1970-ben orvosi, míg az amerikai
Arthur Kornberg 1959-ben szintén
orvosi, Roger nevű fia pedig 2006ban kémiai Nobel-díjas lett.
Díjazott testvérpár mindössze
egy van, a holland Jan Tinbergent
1969-ben közgazdasági, öccsét, Nikolaast 1973-ban fiziológiai Nobeldíjjal jutalmazták.
A mindenkori legfiatalabb díjazott a pakisztáni Malala Juszafzai,
aki 2014-ben mindössze 17 évesen
nyerte el a Nobel-békedíjat, megdöntve a brit William Lawrence
Bragg egy évszázados korrekordját,
aki 1915-ben 25 évesen lett fizikai
Nobel-díjas. A tudományos díjazottak között nem is nagyon lehet nála
fiatalabb díjazott, mert a mai tudóspalánták ennyi idős korukban éppen
csak kikerülnek az iskolapadból. Az
ifjú kitüntetettekhez tavaly csatlakozott Nadia Murad iraki kurd em-

Sajtóközlemény

Az Erdélyi iskola (Şcoala Ardeleană) szoborcsoport „őrzi” majd a marosvásárhelyi várat
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala elindította
a városrendezési engedély megszerzésének folyamatát
a Şcoala Ardeleană szoborcsoport felállításához. Az alkotást a Vár sétányon állítják fel, a bejárat és a játszótér
közötti övezetben. A finanszírozás függvényében 2019
végéig elkészülnek a szimbolikus elemek és Petru
Maior alakja.
Jelenleg az oszlop bizonyos részei és a négy személy

beri jogi aktivista, aki 25 évesen
kapta meg a Nobel-békedíjat.
A legidősebb kitüntetett tudós az
amerikai Arthur Ashkin, aki 2018ban 96 évesen lett fizikai Nobeldíjas, a legidősebb korban
kitüntetett nő a brit Doris Lessing,
aki 2007-ben, 88 éves korában vehette át az irodalmi Nobel-díjat.
A ma élő legidősebb Nobel-díjas
a 99 éves Edmond Henri Fischer
amerikai biokémikus, aki 1992 óta
az orvostudományi Nobel-díj birtokosa, a legfiatalabb az idén 22 éves
Juszafzai.
A többszörös Nobel-díjasok sorát
a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) vezeti, a genfi székhelyű
humanitárius
szervezet
háromszor (1917, 1944, 1963)
kapta meg a Nobel-békedíjat. Kétszeres díjazott az ENSZ menekültügyi Főbiztossága (UNHCR, 1954
és 1981), valamint az 1956-ban és
1972-ben fizikai Nobel-díjjal elismert amerikai John Bardeen, az
1958-ban és 1980-ban is kémiai
Nobel-díjjal jutalmazott angol Frederick Sanger, az 1903-ban fizikai,
1911-ben kémiai Nobel-díjas Marie
Curie, akit az 1954-ben kémiai
Nobel-díjas és 1962-ben Nobel-békedíjas amerikai Linus Pauling
követ – ő az egyetlen, akinek egyik
kitüntetésén sem kellett mással osztoznia.
A legmeglepőbb Nobel-díj birtokosa Sir Winston Churchill. A néhai
brit miniszterelnököt a közhiedelem
Nobel-békedíjasként tartja számon,
pedig 1953-ban irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki „mesteri történeti és
életrajzi műveiért, a magasabb
rendű emberi értékek védelmében
kifejtett szónoki tevékenységéért”.
2016-ban mindenki meglepetésére
egy rockzenészt, Bob Dylant tüntették ki az irodalmi Nobel-díjjal,
amelyet az amerikai dalkincs új
költői kifejezésekkel való gazdagításáért ítéltek neki oda. Az idei irodalmi Nobel-díj bejelentése is példa
nélküli lesz, a kitüntetést odaítélő
testületet megrázó botrány miatt tavaly elmaradt a bejelentés, így most
egyszerre ítélik oda a 2018-as és a
2019-es kitüntetéseket.

alakja közül az egyik egy Kolozs megyei bronzöntödében található.
A szoborcsoport több mint három méter magas lesz,
és az Erdélyi iskola négy vezéralakját formálja meg:
Samuil Micut, Gheorghe Şincait, Petru Maiort és Ion
Budai Deleanut. Az Erdélyi iskola (Şcoala Ardeleană)
volt az erdélyi románok legerősebb politikai-társadalmi egyenjogúsítási mozgalma.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala,
bel- és külkapcsolati osztály

75 éve kezdődött
a hortobágyi tankcsata

Hetvenöt éve, 1944. október
9-én kezdődött a második világháború egyik legnagyobb
páncéloscsatája Debrecen közelében. A német hadosztályok oldalán az I. magyar
páncéloshadosztály
királyi
szállt szembe a szovjet Vörös
Hadsereg Malinovszkij marsall vezette 2. Ukrán Frontjával az október 20-ig (más
kutatások szerint október
14–19.
között)
zajló
összecsapásban. Az MTVA
Sajtóadatbankjának összeállítása:

A Vörös Hadsereg 1944 nyarán
az egész keleti frontvonalon támadásba lendült. Északon Lengyelországban átkelt a Visztulán, de a
Keleti-Kárpátokban az Árpád-vonalat nem tudta áttörni a magyar és
német védők szívós ellenállása
miatt. Augusztusban Ukrajna felől
Romániát is megtámadta, és miután
augusztus 23-án Románia átállt a
szovjetek oldalára, lehetővé vált,
hogy a Keleti-Kárpátok nehezen
bevehető vonulatait délről megkerülve benyomuljon a Kárpát-medencébe. Az Erdélyben harcoló,
immár bekerítéssel fenyegetett magyar és német csapatokat hátra kellett vonni, Magyarországra pedig
újabb német egységek érkeztek,
nemcsak erősítésként, hanem a magyar kiugrás megelőzése érdekében
is.
Az Alföldre kiért 2. Ukrán Front
csapatai szeptember 23-án Battonyánál léptek a trianoni határok
közé szorított Magyarország területére. Malinovszkij két nappal később, szeptember 25-én azt a
parancsot kapta, hogy indítson offenzívát, és foglalja el Nagyváradot, majd Csap és Szeged között
jusson ki a Tiszához, hogy segítséget nyújthasson a Kárpátokban
megrekedt 4. Ukrán Frontnak. Ám
nem csak ők készültek támadásra: a
Magyarországon harcoló német
Déli Hadseregcsoport azt tervezte,
hogy miután jelentős erőket von
össze Debrecen és Nagyvárad térségében, a hegyekig szorítja vissza
az ellenséget, és ott védelembe
megy át.

A szovjetek október 6-án csaknem 80 kilométer szélességben
kezdték meg a támadást, a fő csapást Arad felől Debrecen irányába
mérték. Az első két nap sikert hozott: Nagyszalonta és Szeged között
áttörték a 3. magyar hadsereg védelmét, és elérték Karcagot és Hajdúszoboszlót.
Itt
azonban
beleütköztek az igen erős német
csapatösszevonásba, az előrenyomulás elakadt. Október 9-én a főerők Debrecen helyett Nagyvárad
felé fordultak, amelynek védői
három nappal később visszavonulásra kényszerültek.
A következő napokban mindkét
fél egyre nagyobb erőket vezényelt
a térségbe (a németek az október
15-i magyar kiugrási kísérlet kudarca után tehették ezt meg), így
komoly és jelentős veszteségekkel
járó páncélos ütközet bontakozott
ki. Október 19-én a németek Szolnok térségéből ellentámadást indítottak, de másnapra a szovjetek már
elfoglalták Debrecent, 22-én Nyíregyházát, és közeledtek Tokajhoz,
a tiszai átkelés lehetőségéhez. A
német Déli Hadseregcsoport törzse
ekkor úgy döntött, hogy az Erdélyből visszavonuló csapatokat is bevetik, és harapófogóba szorítják a
tiszai átkelőkért küzdő szovjeteket.
Céljukat elérték, sőt egy időre Nyíregyházát is visszavették, komoly
veszteséget okozva a Vörös Hadseregnek. A német és magyar csapatok így rendezetten keltek át a
Tiszán, ahol új védelmi állásokat
építettek ki.
A páncélos csata végső soron
szovjet győzelemmel ért véget: a
Vörös Hadsereg elfoglalta a teljes
Tiszántúlt. A szovjetek addigi taktikájukkal ellentétben villámháborús
hadműveletet akartak indítani, de
mivel csapataik erre nem voltak alkalmasak, a stratégiai célt – a német
Déli Hadseregcsoport megsemmisítését – nem sikerült elérniük. A
harcokban a szovjet–román egységek mintegy 525-637 páncélost és
84 ezer katonát, a német–magyar
erők 270 páncélost és 35 ezer katonát vesztettek. A csatára emlékeztet
mementóként a Hortobágy községben kiállított tank.

A pénzügyminisztérium októberben is folytatja a
kincstárjegyek kibocsátását a lakosság számára

A Közpénzügyi Minisztérium október 7-étől újabb kincstárjegyeket
bocsát ki a lakosság számára, 1, 2 és 3 éves lejárattal, évi 3,5, 4, 4,5%os kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A Tezaur program sikeres, ezt bizonyítja az a több mint 50.000 polgár, aki
több mint 2,6 milliárd lejt fektetett bele az év eleje óta. A csupán
magánszemélyeknek kibocsátott kincstárjegyekkel a Közpénzügyi
Minisztérium biztos befektetési lehetőséget kínál, kedvező kamattal,
amit az emberek a jövőben is igénybe vehetnek – pontosított Eugen
Teodorovici pénzügyminiszter.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a
Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2019. október 7–31. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. október 7–30. között a Román Posta városi postahivatalaiban,
október 7–29. között pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg,
akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket. A befektetendő
összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg
semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával. A
jegyzés megtörténte után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet
semmisnek nyilvánítani.
A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1
lej, a kamatot évente adják hozzá, a tájékoztató anyagban előírt
időpontokban fizetik ki.
A kincstárjegy átruházható és idő előtt is kiváltható.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az
örökösöket illeti meg, akik igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán
kibocsátják. A jegyzés minden hónapban három hétig tart. A lejárat utáni
visszaváltás határideje az érdeklődés függvényében változhat.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a
http://www.mfinante.ro, a www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, a
https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21642-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0758639-258, Csaba. (2/4680-I)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépforgatást, csatornakészítést, csatornajavítást,
bádogosmunkát.
Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)
TETŐFEDÉST, szigetelést és bármilyen kisebb javítást vállalunk. Tel.
0744-227-906. (1/4709-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4654)
MINDENHEZ értő mester nyugdíjasoknak 23% kedvezménnyel vállal tetőjavítást.
Tel.
0743-512-168.
(4/4571)

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)
Szomorú alkalom a megemlékezés, ha
te nem vagy már, minden szó kevés.
Szép emléked már csak emlék maradt,
de a szívünkben a fájdalom örökké
megmaradt. Földi utad egy éve lejárt,
csillagok útján utazol tovább. Elmentél
oda, ahonnan nincs visszatérés, ahol
tested meglelte végső pihenését.
Fájó szívvel emlékezünk október 9-ére,
amikor a kegyetlen halál elragadta a
holtmarosi BAKOS ANDRÁST.
Emlékét őrzi felesége, Bözsi, két lánya, Aranka és Júlia családjukkal, unokái: Emőke, Győző, Adél, Előd, dédunokái:
Milán, Martin, Eszter és Tóni.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (4/4714)

Fájó szívvel emlékezünk halálának

második

évfordulóján

TURÓS JENŐRE. Nem múlik el

nap nélküle, szívünkben örökre

ott marad az ő helye. Szerettei.

(4732-I)

ELHALÁLOZÁS
„Az Úr az én őriző pásztorom,
nem szűkölködöm.”

(Zsolt. 23:11)

Megtört szívvel és fájdalommal,

TETŐFEDŐ ácsmester új tető készítését
vállalja bármilyen cseréppel, hullámlemezzel,
valamint
cserépforgatást,
felújítást. Tel. 0747-784-020. (4725)

de Isten akaratában megnyu-

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tetőkészítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (2/3860)

életének 71. évében elhunyt. Te-

MEGEMLÉKEZÉS

„Ne sírjatok, én már nem szenvedek,
a fájdalom az, hogy nem lehetek
veletek,
de erőm nem engedett, csak a
szívem súgta
halkan: isten veletek!
Nem így akartam, szerettem
volna még köztetek lenni,
de a halál legyőzött, el kellett
menni.”
Elfeledni téged soha nem lehet,
te voltál a jóság és a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk október
9-én szeretett édesapánkra, id.
MEZEI FERENCRE halálának 31.
évfordulóján. Szívükben őrzik
emlékét gyermekei: Margit, aki
nincs már az élők sorában, továbbá Rozi, Laci, azok családja,
unokái és dédunokái. (4723)
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godva tudatjuk, hogy a szeretett

férj, apa, após, nagyapa, testvér,
sógor, szomszéd és barát,
KOZMA FERENC

metése 2019. október 10-én, csütörtökön
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órától

református temetőben.

lesz

a

A gyászoló család. (-I)

,,A küzdelemnek vége, az erõm
elfogyott,

Nézzetek fel az égre, ahol ott vagyok.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

anyós, anyatárs, sógornő, rokon,

szomszéd és jó barát,

DARÓCZI ILONA

született Domokos Ilona

életének 81. évében elhunyt.

Drága halottunktól október 9-én
14 órakor a marosvásárhelyi református temetõ ravatalozójában

veszünk végsõ búcsút. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (sz-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
MESTER IMRE
nyugalmazott
református lelkipásztor
életének 63. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
Radnóton október 10-én 13 órakor lesz a radnóti református
templomból.
Gyászoló szerettei. (4740-I)
Szomorú szívvel búcsúzom
anyatársamtól,
DARÓCZI ILONÁTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Apatársa, Bereczki István és László János. (sz-I)

RÉSZvÉTNyILvÁNíTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
Daróczi Lászlónak és családjának szeretett ÉDESANYJA
elhunyta alkalmából. Szakács
István és családja. (4747-I)

Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:
– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)
– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró / fő

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Daróczi Lászlónak és családjának szeretett ÉDESANYJA
elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! Fájdalmatokban
osztozunk! A Böjte és a Bíró
család. (-I)

KÖSZÖNETNyILvÁNíTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, özv.
CLOS ERZSÉBET temetésén
megjelentek,
részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló
szerettei. (4737)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MŰEMLÉKEK HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT
keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (64080-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú). Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz-I)

TÁJéKOzTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Várjuk Önöket!
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A tanulók figyelmébe

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat közli, hogy október 10-től kizárólag a vállalat Béga
utca 2. szám alatti székhelyén lehet kiváltani az ingyenes buszbérleteket.
A Tudor negyedbeli (Favorit buszmegállóban lévő) jegyirodában többé nem lesz erre lehetőség.

