
Nyíregyháza a Vásárhelyi
Forgatag idei díszvendége

A legójátszósaroktól 
a masszázsig

Nyíregyháza megyei jogú város lesz az au-
gusztus végén immár ötödik alkalommal meg-
szervezett Vásárhelyi Forgatag díszvendége.
Az anyaországiak érdekes programokkal vár-
ják majd a Forgatagra látogatókat: bemutat-
ják igen színes turisztikai kínálatukat, a
nyírségi ízvilág sajátosságait, a legkisebbek-
nek kreatív játszóházzal kedveskednek, a
nyereményjátékukra benevezők között pedig
egy hétvégi pihenést sorsolnak ki a nyíregy-
házi Sóstógyógyfürdőn. 

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője tegnap Portik Vilmossal, a
Vásárhelyi Forgatag főszervezőjével sajtótájékoztatón
ismertették a programot, amivel az anyaországiak ké-
szülnek az augusztus végi Forgatagra. 

A polgármester elmondta, igyekeznek majd Nyír-
egyháza jellegzetességeit bemutatni a marosvásárhelyi
közönségnek a gasztronómiától és a gyógyturizmustól
kezdve a pálinkán át a legóig, valamint a néptáncig.

Hétfőn délben gyárlátogatást szervez-
tek a Frieslandcampina Romania Rt.
marosvásárhelyi tejfeldolgozó üzemé-
ben. A nagyipari egységben Erdély-ből
naponta mintegy 420 farmról 200 ezer
liter tejet dolgoznak fel, termékeiket ki-
zárólag hazai piacon értékesítik. 

Már a kapunál jelezték, hogy igen szigorú kö-
rülmények között látogatjuk meg a gyárat, hi-
szen a cégnél nemzetközi előírásoknak
megfelelő munkavédelmi követelmények van-
nak. A sajtótájékoztatón Cărămizeanu Cornel,
a cég marosvásárhelyi egységének vezérigazga-
tója elmondta, holland családi vállalkozásból
indult a Friesland cég, majd szövetkeztek, és
úgy sikerült a későbbiekben külföldre jutniuk.
Jelenleg a cégnek három romániai termelőegy-

sége van: Marosvásárhelyen, a Kolozs megyei
Kisbácson és Cegén, a központ pedig Bukarest-
ben. Az AgroCluster Transilvania tagjaként
mintegy 420 – 25 szarvasmarhát tartó – farmról
gyűjtenek össze és dolgoznak fel naponta 
mintegy 200.000 liter tejet. 

A Friesland cég olyan ismert termékeket for-
galmaz, mint a Napolact, Frico, Milli, Oke és a
Dots védjegy alatt álló tej, túró, vaj, kefir, 

Sorsolás viharban
Kedden sor került a Népújság által fel-
ajánlott szokásos havi nyeremények
kisorsolására, amelyen a viharos idő-
járás miatt is 32 hűséges olvasónk
vett részt a szerkesztőségben. Az élel-
miszerrel teli Népújság-kosarakra –
amelyek értéke egyenként 100 lej –
Marosvásárhelyről 354 levél, a vidéki
településekről 70 levél érkezett.

____________2.
Idén több élő virág
lesz a kocsikon
A Debreceni Virágkarnevál gyökerei-
hez visszatérve egyre több élő virágot
használnak fel a virágkocsik díszítésé-
hez – mondta Debrecen polgármes-
tere az augusztus 20-i virágkarnevált
és az ahhoz kapcsolódó programokat
beharangozó sajtótájékoztatón hétfőn
a Nagyerdei Stadionban.

____________5.
Egy hét múlva is
kenyér a kenyér 
A hordozható kemencétől, amiben tíz
kenyér sült meg, mára eljutottak a
napi 400 darabhoz, mi több, hamaro-
san megkétszerezik ezt a mennyisé-
get, olyan nagy az igény a
marosszentgyörgyi pékségben előállí-
tott ízletes pityókás kenyerük iránt. 

____________6.
A méhészek 
augusztus 15-ig 
nyújthatják be
a pályázatot

A támogatásból származó összegek
méhészeti eszközök, felszerelések,
gyógyszerek, kellékek beszerzésére
használhatók fel. A támogatások a
szövetkezetekre is kiterjednek, a be-
szerzett eszközöket közösen használ-
hatják a méhészek. 

____________8.

„Drámai” helyzet
Drámai helyzetet emlegetve zokogott a Kovászna me-

gyei románok állapotáról szólva a Nemzeti Koalíció Ro-
mánia Modernizálásáért elnevezésű szervezet elnöke,
miután pár nappal ezelőtt a székely megyébe látogatott,
ahol „42 Hargita, Kovászna és Maros megyei román
szervezet képviselőivel” tárgyalt, és megállapította: a
szituáció drámai: 2002 óta „a román lakosság létszáma
csaknem a felére csökkent”. Ugyanis – állítja – az iden-
titásuk megőrzésének a legelemibb eszközei is hiányoz-
nak, folyamatosan „alulfinanszírozzák a román
kulturális és civil szervezeteket, és majdnem teljesen el-
tűntek a román nyelvű újságok és sajtótermékek”. Hiány
van román nyelv- és történelemtanárból a megyében,
ráadásul az intézmények „magyarokat kérnek fel a
román nyelv és a románok történelmének tanítására”.
Az állam meg semmivel sem motiválja a pedagógusokat,
hogy ebbe a térségbe jöjjenek – a román identitást meg-
őrzendő. Holott, jelentette ki, „számottevő előnyöket”
kellene biztosítani ezeknek a tanároknak, hiszen „apos-
toli küldetésük” van.

Hogy még drámaibbnak tűnjön, azt állította, hogy
senki sem harcol, hogy a munkahelyeken a román nyel-
vet használják: a magáncégek többségében – minő 
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Gyárlátogatás a Friesland marosvásárhelyi egységénél

Hazai piacra termelnek 



Szünetel a gázszolgáltatás
A Delgaz Grid gázszolgáltató vállalat közleménye szerint
július 27-én, csütörtökön reggel 9 órai kezdettel szünetel
a gázszolgáltatás Küküllőszéplakon, illetve a községhez
tartozó Oláhszentlászlón és a Kóródszentmártonhoz tar-
tozó Vámosudvarhelyen. A szolgáltatás szüneteltetését a
rendszeren elvégzendő munkálatok teszik szükségessé.

Szovátán és Segesváron 
a SMURD-karaván

Az érdeklődőknek ingyenes elsősegélynyújtó képzést kí-
náló SMURD-karaván ezen a hétvégén Szovátán és Se-
gesváron állomásozik. Mindkét településen reggel 9 órától
este 8-ig lehet részt venni a képzésen. Szombaton Szo-
vátán, a Medve-tó előtt, vasárnap Segesváron, az Octa-
vian Goga piac környékén találják meg a karavánt az
érdeklődők. 

Filmest a Csűrszínházban
Július 29-én, szombaton 22 órától a mikházi Csűrszínház-
ban filmestre kerül sor. A színház mögött kialakított szabad-
téri helyszínen az érdeklődők megtekinthetik Hajdú
Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című, díjazott játékfilmjét.
A vetítésen és az azt követő közönségtalálkozón jelen lesz
a rendező és felesége, Török Illyés Orsolya, valamint két
gyermekük, Hajdú Lujza és Hajdú Zsiga is – mind a négyen
szereplői a saját lakásukban forgatott filmnek. A beszélge-
tést követően Enyedi Ildikó Testről és lélekről című művész-
filmjét mutatják be. A nézők vigyenek magukkal hálózsákot,
takarót, hogy minél kényelmesebben követhessék a filme-
ket. A szabadtéri helyszínen büfé is várja a nézőket.

TigrisnapoZOO az állatkertben
Újabb izgalmas programra várja július 29-én, szombaton
délelőtt 11 órakor a gyermekeket a marosvásárhelyi állat-
kert. A TigrisnapoZOO nevű rendezvény alatt az oroszlánok
kifutója melletti pihenőnél a tigriseknek lehet meglepetése-
ket készíteni. Ugyanekkor rajzokat is várnak Védd meg a
tigriseket témában az állatkertbe, az alkotásokat kiállítják.
Bővebb tájékoztatás a jegypénztárnál kérhető. 

Válogató
A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatót tart
2007-ben született gyermekeknek szeptember elsejéig he-
tente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától
a Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszere-
lés szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a
0745-754-750-es telefonszámon.

Huszonévesek bántalmazták
Egy 71 éves férfit bántalmazott vasárnap reggel Marosvá-
sárhelyen két huszonéves fiatalember, majd biciklijét a
szeméttárolóba dobták. Az eset felkerült egy internetes kö-
zösségi oldalra, így szerzett róla tudomást a rendőrség. A
hatóság azonosította a két gyanúsítottat, akik közül az
egyik igazságügyi felügyelet alatt volt. Az egyik huszon-
évest 24 órára őrizetbe vették.

Halálos baleset Kutyfalván
Tegnap Kutyfalván halálra gázolt egy gyalogost egy teher-
autó. A férfi szabálytalanul próbált átkelni az úton. A bal-
esetet követően Marosludas és Radnót között egy időre
egy sávra terelték a forgalmat – nyilatkozta a Maros Me-
gyei Rendőr-felügyelőség szóvivője. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ANNA, ANIKÓ, holnap
OLGA és LILIÁNA napja.
OLGA: a Helga orosz formája.
Eredeti jelentése: egészséges,
boldog.
LILIÁNA: a Lilian latinos
alakja, amely eredetileg az 
Elisabeth becézése volt.

26., szerda
A Nap kel 

5 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 1 perckor. 
Az év 207. napja, 

hátravan 158 nap.

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
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 25.

1 EUR 4,5617
1 USD 3,9136

100 HUF 1,4927
1 g ARANY 157,5803

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 140C

Megyei hírek

Mint rámutatott, az utóbbi években
több mint hatvan százalékkal nőtt a
vendégéjszakák száma, amit a romá-
niai turisták töltenek a nyírségi város-
ban. Furkóné Szabó Marianna szerint
szeretnének még több turistát maguk-
hoz csalogatni, ezért a Forgatagon a
nyíregyházi attrakciókról kiadványo-
kat, illetve konkrét csomagajánlatokat
is a helyiek figyelmébe ajánlanak.
Talán a legismertebb nevezetesség az
ország első számú állatparkjaként nyil-
vántartott állatkert, ahol egy több mint
harminc hektáros tölgyerdőben közel
ötezer állat látható, Európában ritka-
ságszámba menő különlegességek is.
Ennek jegyében a Forgatagra mintegy
ízelítőként elhoznak egy oroszlánt.
Igaz, nem élő állatot, hanem jelmezes
bemutató keretében népszerűsítik
majd az állatparkot. 

A Vásárhelyi Forgatagon a Jósa
András Múzeum kézműveskuckója
mellett legójátszósarkot is felállítanak
majd a gyermekeknek, ugyanis a
három nagy legógyár közül egyik Ma-
gyarországon, Nyíregyházán található,
és ennek a sajátossága, hogy itt gyárt-
ják a kisgyerekeknek szánt Duplo ter-
mékcsaládot. A virágzó vállalkozás
hamarosan megduplázza a kapacitását,
így a világszerte gyártott építőelemek
egynegyedét Nyíregyházán állítják
majd elő. 

Furkóné Szabó Marianna rámuta-
tott, városuk fürdői is igen népszerűek
a turisták körében, kiemelten szólt a
Sóstógyógyfürdőről, ami nemzeti
gyógyhelynek számít. Ennek jegyében
a Forgatagra „gyógyító kezekkel” ér-
keznek, azaz a Ligetben felállítandó
sátrukban masszázs is lesz. 

Nyíregyháza nevezetességeinek a
sorát bővíti a kalandpark, ahol száz ál-
lomásból álló kötélpálya várja a vállal-
kozó kedvűeket, a múzeumfalu, amely

a szentendrei után a második legna-
gyobb ilyen létestmény az országban,
és ahol a népi hagyományok, valamint
a tájjellegű építészet különleges világa
nyílik meg a turisták előtt, és rendsze-
res kézműves-, illetve gasztronómiai
bemutatók várják az oda látogatókat. 

A nyíregyháziak gasztronómiai kí-
nálatával augusztus 26-án, szombaton
ismerkedhetnek meg a marosvásárhe-
lyiek, kóstolni is lehet majd helyi ét-
keket, illetve pálinkákat, ugyanis erről
is híres az anyaországi város. A Forga-
tagra néptánccsoportjukkal érkeznek,
szintén a szombati napon táncház ke-
retében tart majd néptáncoktatást a
Szabolcs Néptáncegyüttes, ugyanak-
kor Esélyegyenlőség: illúzió vagy al-
kalmazható gyakorlat címen
kerekasztal-beszélgetésre kerül sor
Veres Amarilla paralimpikon vívóval. 

A nyíregyházi vendégek jóvoltából
ugyanakkor egy kvízjátékra is be lehet
majd nevezni, a résztvevők között a
Forgatag utolsó napján egy kétszemé-

lyes, két éjszakára szóló hétvégi pihe-
nést sorsolnak ki a Nyíregyháza–Sós-
tógyógyfürdőre. 

Újságírói kérdésre, hogy miként si-
került ennyire felfuttatni a turizmust
Nyíregyházán, dr. Kovács Ferenc ki-
fejtette, a jelenlegi városvezetés 2010-
ben prioritásként tűzte ki célul a
turizmus fejlesztését, és hét év alatt el-
érték, hogy ma Nyíregyháza az első
magyar város, amely társult tagjává
vált a Turisztikai Világszervezetnek.
Az elmúlt hét év alatt megduplázódott
a vendégéjszakák száma, a turisták 35
százaléka külföldi. Ennek következté-
ben bővíteni kell a szálláshelyek kapa-
citását, most épül egy új, korszerű
szálloda az állatparkban. 

A polgármester ugyanakkor megje-
gyezte, jelenleg Szatmárnémetivel és
Nagybányával ápolnak szoros testvér-
városi kapcsolatot, de terveik között
szerepel, hogy Marosvásárhellyel is
kiépítik, ezért a Forgatagon szívesen
tárgyalna erről a város elöljárójával. 

A legójátszósaroktól a masszázsig

Fotó: Vásárhelyi Forgatag

Sorsolás viharban
Kedden sor került a Népújság által felajánlott szokásos

havi nyeremények kisorsolására, amelyen a viharos időjá-
rás miatt is 32 hűséges olvasónk vett részt a szerkesztőség-
ben. Az élelmiszerrel teli Népújság-kosarakra – amelyek
értéke egyenként 100 lej – Marosvásárhelyről 354 levél, a
vidéki településekről 70 levél érkezett.

A Népújság-kosár nyertesei: Medvési Anna (Szováta,
Parajdi út 121. sz.), Kolcsár Renáte (Marosvásárhely, Gri-
gorescu u. 4/E/5. sz.), Vitális Lajos (Marosvásárhely, Kár-
pátok sétány 27/A/12. sz.).

A Hűséges előfizető nyereményjátékra – amelyen négy
díjat sorsoltunk ki egyenként 150 lej értékben – 401 levél
érkezett. A nyertesek: Kiss Ernő (Marosvásárhely, Széche-
nyi István u. 15. sz.), Veress Etelka (Marosvásárhely, 1918.
December 1. út 118/15. sz.), Bara Zsuzsánna (Marosvásár-
hely, 1989. December 22. u. 34. sz.), Papp Mária (Gernye-
szeg 145. sz.).

A 100 lej értékű Hűségtombola díjat ezúttal a jelen levő
Gábor Lajos marosvásárhelyi olvasónk nyerte. 

A nyeremények átvehetők munkanapokon 9-14 óra kö-
zött a szerkesztőségben, a 72-es irodában, telefon: 0742-
828-647.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

X. Marossárpataki 
Tánc- és Huszárfesztivál

A hét végén, július 28-án, pénteken és 29-én, szomba-
ton tizedszerre tartanak Marossárpatakon tánc- és hu-
szárfesztivált. A rendezvénysorozat pénteken délután 4
órakor a Sárpataki utcák vetélkedője nevű főzőverseny-
nyel kezdődik. Ezt követően gyermekeknek kézműves-
foglalkozásokat tartanak, illetve családi vetélkedők is
lesznek. A lovas programok 17 órakor kezdődnek, lesz
gyermek-lovasbemutató és ügyességi verseny, szeke-
res gazdák versenye. Ugyanekkor a kovácsműhelyben
lópatkolást is bemutatónak. A huszárfelvonulás 19.30-
kor kezdődik, az eredményhirdetésre 20.30-kor kerül
sor. Szombaton 8.30-kor a mezőcsávási fúvószenekar
ébreszti a falut. Déli 12 órakor ünnepi istentiszteletet tar-
tanak a református templomban. 13 órakor Marossár-
patak község információs tábláját adják át a
szoborparkban. 13.15-kor huszáravatás kezdődik, majd

13.30-kor Berekméri Edmond fényképkiállítása nyílik
meg a sportcsarnokban. A huszárok és néptáncosok fel-
vonulása 15.30-kor kezdődik, 16 órakor elkezdődik a
néptáncfesztivál. 18 órakor a Kökényes néptáncegyüt-
tes, 19 órakor a Hajlik a Rózsafa társulat mutatja be mű-
sorát. 20 órakor a Corax koncertezik. 20.30-kor
kezdődik a helyi pálinkafőzők versenye, 21.30-kor a
Zanzibár koncertje. 22.30-kor tűzijáték, 22.35-től utcabál
lesz. Szervező: a Marossárpatakért Egyesület, főtámo-
gató a helyi önkormányzat, műsorvezető: Kakasi Miska. 

Nyárádmenti Napok
A Nyárádmenti Napok rendezvénysorozatra a hét
végén, július 28–30. között kerül sor Nyárádszeredá-
ban. A programban a Bekecs néptáncegyüttes Legen-
dák kertjében című táncjátéka (július 28-a, 20 óra,
művelődési otthon), hagyományos termékek vására
(29-e, délelőtt 10 óra, Bocskai tér), ifjúsági és gyermek-
programok, sportrendezvények, koncertek szerepelnek.
30-án 21 órakor az Ossián koncertezik. A részletes
program a szervező Nyárádmente Kistérségi Társulás
Facebook-oldalán tekinthető meg. 

RENDEZVÉNYEK
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Takaró alá rejtve akartak kivinni
egy kiskorút az országból 

A Temes megyei Nagycsanád határrendészei kedd
reggel tartóztattak fel egy gépkocsit, amelynek hátsó
ülésén takaró alá rejtve próbáltak a szülei kicsem-
pészni egy kiskorút a határon. A gyereknek nem vol-
tak iratai. A határrendészet keddi közleménye szerint
a határon tegnap hajnali 5 óra körül jelentkezett ki-
lépésre egy személygépkocsi, benne három, Olt és
Iaşi megyei személy. Amikor átnézték az autót, a ha-
tárőrök egy gyereket fedeztek fel a hátsó ülésen, ta-
karó alá rejtve. A három felnőtt ellen államhatár
illegális átlépésének kísérlete, illetve abban való
részvétel miatt indult eljárás. (Mediafax)

Toader az igazságszolgáltatási
törvénycsomagról tárgyal

Az Európai Bizottság első alelnökével, Frans Tim-
mermansszal tárgyal ma Brüsszelben Tudorel Toa-
der igazságügyi miniszter. Az egyeztetések témái az
Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmussal
kapcsolatos fejlemények, illetve az igazságszolgál-
tatási törvénycsomag. A tárcavezető már korábban,
a július 21-én tartott kormányülés elején közölte,
hogy sor kerül egy ilyen tárgyalásra. Akkor azt is el-
mondta, hogy az igazságszolgáltatási törvénycso-
magot szeptemberben küldi el a kormány a
parlamentnek. (Agerpres)

Kigyúlt egy személyvonat 
mozdonya

Tíz perccel az indulás után meggyúlt egy személy-
vonat mozdonya. Az interregio típusú járat 14 órakor
mintegy 50 személlyel indult Craiováról Bukarest
felé, de csak Cârcea megállóhelyig jutott, mert füs-
tölni kezdett a mozdonya. A helyszínre a craiovai
tűzoltók vonultak ki, hogy eloltsák a tüzet. A vonat
utasai nem voltak veszélyben. (Mediafax)

1,9 százalékkal nőtt az átmenő
jegyek aránya az óvások után

1,9 százalékkal nőtt az átmenő jegyek aránya a ta-
nárok véglegesítő vizsgáján az óvások elbírálása
után, így a végleges adatok szerint a vizsgázók
47,63 százaléka ért el 7-es vagy azon felüli jegyet –
derül ki az oktatásügyi minisztérium friss közlemé-
nyéből. A tájékoztatás szerint az óvásokat benyújtó
vizsgázók közül csaknem 1400-an kisebb jegyet
kaptak az újrajavításon, mint előzőleg. „Összesen
3804 óvás érkezett be (az eredetileg javított dolgo-
zatok 18,32 százaléka). 3659 óvás (96,19 százalék)
esetében a jegyek az alábbiak szerint módosultak:
2278 óvás esetében az eredeti jegynél nagyobb,
1381-nél pedig kisebb született az újrajavításon” –
közölte a minisztérium. (Mediafax)

szörnyűség! – magyarul beszélnek, és a részvényesek is
magyarok. Akkor logikus lenne a kérdés: miért kellene
románul beszéljenek egymás között? 

Azt is mondta, hogy az ország politikai vezetése az
utóbbi 27 évben teljesen elhanyagolta a román közös-
séget, kizárólag a „magyarok által biztosított választási
előnyökre” koncentrált. És azt tovább fokozandó, állí-
totta, hogy a megyei turisztikai mestertervbe „kizárólag
magyarok által vezetett közösségeket vontak be, teljesen
mellőzve a román vezetésű településeket”. Ezért a fia-
talok Brassó, Kolozsvár és Bukarest felé veszik az útju-
kat… A megyei tanács a pénzek leosztásánál is
„diszkriminálja” a „román kisebbséget”, nem konzultál
a három megye románságát képviselő civil fórummal,
a megyei tanács folyamatosan „megalázza a román hi-
vatalosságokat” azzal, hogy a megyei tanács ülésein
magyarul beszélnek, a románok pedig kénytelenek fül-
hallgatóval hallgatni a fordítást. Ami a legborzasztóbb:
magyarról románra. És ha ez sem lenne elég, a tolmá-
csok is magyarok!!! 

Ezért aztán „Románia vezetőihez fordult”, konkrét
megoldásokat javasolva a székelyföldi románok identi-
tásának megőrzése érdekében.

Csak annyit teszünk hozzá, hogy Kovászna megye la-
kossága több mint 223 ezer, melynek 73,79%-a magyar,
23,28%-a román és 2,68%-a cigány. Vagyis, ha a fenti
és a hozzá hasonló nemzetféltők „kanyarfúrós” logiká-
jával értelmeznénk a hatályos helyi közigazgatási tör-
vényt, akkor akár azt mondhatnánk, románul is ki lehet
tenni a feliratokat.

Persze, tudjuk, hogy Romániában élünk, hogy az
állam nyelve a román. Csak azt akarjuk tudatosítani,
tekintve a mindennapi élet tapasztalatait, hogy a „szol-
gálatos hőbörgők” képzelt „drámai” helyzetekkel pró-
bálják riogatni az embereket. Szerencsére mind
kevesebb sikerrel.

„Drámai” helyzet
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Ha a Törökország és az uniós tagor-
szágok – különösen Németország – kö-
zötti egyre erősödő diplomáciai
feszültség nem oldódik meg, az veszé-
lyezteti a török gazdaságot – állapította
meg Johannes Hahn, az európai szom-
szédságpolitikáért és a csatlakozási tár-
gyalásokért felelős uniós biztos.

Az osztrák uniós biztos brüsszeli saj-
tótájékoztatója keretében újságírói kér-
désre válaszolva kijelentette, hogy az
Európai Unióhoz (EU) csatlakozni kí-
vánó Törökország távolodóban van az
európai értékektől.

Hahn aggodalmát fejezte ki a növekvő
feszültség miatt, és hangsúlyozta, hogy
Ankarának meg kell értenie a kialakult
helyzet okait, ugyanis kedvezőtlen hatás-
sal van a turizmusra és a befektetésekre
is, ha a politikai helyzet „ingatag, zava-
ros és törékeny”. 

Az unió döntése szerint nem rekesztik
be a török uniós csatlakozási tárgyaláso-
kat, ugyanakkor a jelenlegi helyzet nem
teszi lehetővé egyetlen újabb fejezet

megnyitását sem – közölte a biztos. A tá-
mogatási pénzek folyósításával kapcso-
latban pedig elmondta, mindaddig, amíg
nincs döntés azok esetleges felfüggesz-
téséről, a kifizetések érvényben marad-
nak.

Mint mondta, Federica Mogherini, az
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai
főképviselője, Ömer Celik török Európa-
ügyi miniszter és Mevlut Cavusoglu
török külügyminiszter részvételével ked-
den Brüsszelben tervezett magas szintű
EU–török tárgyalások lehetőséget bizto-
sítanak arra, hogy az EU hangot adjon
aggodalmának. Mivel Törökország fon-
tos partnerországa az Európai Uniónak,
meg kell vizsgálnia, hogyan tud együtt
dolgozni Ankarával – mondta az uniós
biztos.

Sigmar Gabriel német külügyminisz-
ter csütörtökön jelentette be, hogy irány-
váltás következik Németország
Törökországgal folytatott viszonyában,
mert az ankarai vezetés hátat fordít az
európai értékeknek.

A külügyminiszter a német-török kor-
mányzati viszony további romlása miatt
tartott külügyminisztériumi válságta-
nácskozás után tett nyilatkozatában az új
irányvonalat vázolva elmondta, hogy fe-
lülvizsgálják a törökországi beruházá-
sokhoz nyújtott állami
garanciavállalásokat. A tárca egyben
frissítette a Törökországba utazóknak
szóló információit, figyelmeztetett, hogy
bárkit bármikor önkényesen megfoszt-
hatnak szabadságától, ezért fokozott
óvatosságra van szükség.

A török kormány a tavaly júliusi
puccskísérlet után rendkívüli állapotot
vezetett be az országban, és azóta is ke-
ményen fellép az általa terrorszerveze-
teknek nyilvánított csoportokkal
szemben, köztük az összeesküvésért fe-
lelőssé tett – az Egyesült Államokban
élő – Fethullah Gülen muzulmán hitszó-
nok nemzetközi hálózata, továbbá a Kur-
disztáni Munkáspárt (PKK) ellen, amely
utóbbi 1984 óta folytat fegyveres láza-
dást Délkelet-Törökországban. (MTI)

Veszélyezteti a török gazdaságot 
a diplomáciai feszültség 

Andrzej Duda lengyel elnök hét-
főn bejelentette, hogy vétót emel
a lengyel igazságügyi átalakítás-
sal kapcsolatos három törvény
közül kettő ellen, amely az orszá-
gos igazságszolgáltatási tanácsot
(KRS) és a legfelsőbb bíróságot
érinti. Beata Szydlo kormányfő,
valamint Marek Kuchcinski alsó-
és Stanislaw Karczewski felsőházi
elnök – késő délután több mint
másfél órás megbeszélést folyta-
tattak Andrzej Dudával, de az ál-
lamfő nem változtatott
álláspontján.

A vétót bejelentő sajtóértekezleten
Andrzej Duda kifogásolta, hogy a legfel-
sőbb bíróságról szóló törvény előterjesz-
tői nem konzultáltak vele a
jogszabálytervezetről. Az elnök a len-
gyel alkotmányos hagyománytól idegen-
nek nevezte a legfelsőbb bíróságról
szóló törvény azon előírásait, amelyek
alapján – mint mondta – „a főügyész be-
avatkozhatna a legfelsőbb bíróság mun-
kájába”. Hozzátette: a legfelsőbb
bíróságról szóló jogszabály összefügg a
KRS-ről szólóval, ezért mindkettő ellen
vétót emel. A harmadik, a bíróságok
szervezetéről szóló törvényjavaslatot az
államfő aláírja – jelentette be később
Duda szóvivője.

Duda elismerte: a lengyel igazságszol-
gáltatás „kétségtelenül javításra szorul
eljárási, formális és sajnos sok esetben
erkölcsi szinten is”. Hangsúlyozta: híve
az igazságügyi reformnak, de „ebben a
formában ez nem növeli az igazságosság
és a biztonság érzetét”.

Az utóbbi napokban országszerte

megtartott, a bírósági reformot ellenző
tüntetésekre utalva az államfő „nyuga-
lomra és megfontoltságra” szólította fel
a parlamenti többséggel rendelkező Jog
és Igazságosság (PiS) párt és az ellen-
zéki pártok politikusait egyaránt.

Kilátásba helyezte: két hónapon belül
két új törvényjavaslatot készít elő szak-
értők segítségével.

Az ellenzék üdvözölte, de elégtelen-
nek minősítette az államfő döntését. Az
ellenzéki pártok – a Polgári Platform
(PO) és a Modern (Nowoczesna) – poli-
tikusai a nap folyamán részleges siker-
nek minősítették a kettős vétót,
mindazonáltal azt követelték, hogy Duda
vétózza meg a harmadik, a bíróságok
szervezetéről szóló törvényt is, és kilá-
tásba helyezték: további lépésekhez fo-
lyamodnak, hogy megakadályozzák
ennek hatályba lépését.

A harmadik legnagyobb parlamenti
tömörülés, a szintén ellenzéki, de a PiS
által folytatott politikát időnként támo-
gató Kukiz´15 szerint Duda döntése
esélyt ad a bírósági reform más formájá-
nak végrehajtására.

A PiS vezető politikusai – Beata
Szydlo kormányfő, valamint Marek
Kuchcinski alsó- és Stanislaw Karc-
zewski felsőházi elnök – hétfő délután
több mint másfél órás megbeszélést foly-
tatott Andrzej Dudával. Ezt követően az
államfő szóvivője közölte: Duda állás-
pontja változatlan, a vétókról szóló hiva-
talos döntését még nem írta alá, de
néhány napon belül továbbítja a
szejmbe.

A találkozón résztvevő PiS-politiku-
sok közül egyik sem tett hivatalos nyi-

latkozatot. A PiS vezetése a nap folya-
mán kétszer ült össze egyeztetésre, egyes
politikusok újságírói kérdésekre vála-
szolva röviden csalódásnak minősítették
Duda lépését. A kormánypárt szerint az
igazságszolgáltatás mélyreható reformra
szorul, többek között az évekig húzódó
perek és az eljárások elégtelen átlátható-
sága miatt.

A tanácskozások során a PiS varsói
székhelye előtt több tucat tüntető gyűlt
össze, a harmadik elnöki vétót követelő
tiltakozásokat az ellenzék estére is beje-
lentette.

Bejelentések szerint Duda este a köz-
médiában beszédet intéz a néphez.

Az államfői vétókat a lengyel jog ér-
telmében az alsóház utasíthatja el, ehhez
a képviselők háromötödös többségére
lenne szükség a honatyák legalább felé-
nek jelenlétében. A PiS nem rendelkezik
ilyen többséggel.

A tervezett lengyel bírósági reform
miatt az Európai Bizottság (EB), vala-
mint az Európa Tanács is aggodalmának
adott hangot, úgy ítélve meg, hogy a PiS
ellenőrzése alá akarja vonni az igazság-
szolgáltatást, csorbítva a hatalmi ágak
szétválasztását és a jogállamiságot.

Frans Timmermans, az EB első alel-
nöke a múlt héten arról beszélt: a brüsz-
szeli testület „nagyon közel” áll ahhoz,
hogy javasolja Lengyelországgal szem-
ben az Európai Unió szerződésének he-
tedik cikke szerinti eljárást. Duda
vétóbejelentése után Margaritis Schinas,
a EB szóvivője közölte: a fejleményekre
vonatkozóan szerdán foglalnak állást,
amikor a lengyelországi helyzet a testü-
let napirendjén szerepel. (MTI)

A lengyel elnök megvétózza az országos 
igazságszolgáltatási tanácsról szóló törvényt 

Jared Kushner, Donald Trump ame-
rikai elnök veje és tanácsadója hétfőn
Washingtonban újságírók előtt leszö-
gezte: nem tartott fenn „helytelen kap-
csolatokat” orosz tisztségviselőkkel.

Jared Kushner rövid nyilatkozatot
tett riporterek előtt a Fehér Házban az-
után, hogy lezárult zárt ajtók mögött
tartott szenátusi meghallgatása.

A tanácsadó nem beszélt a meghall-
gatás részleteiről, lényegében megismé-
telte a meghallgatás előtt tett írásos
nyilatkozatában foglaltakat. Mint fogal-
mazott: „nagyon világos” akar lenni.
Hangsúlyozta: „Nem játszottam össze
Oroszországgal, és a kampánycsapat-
ban sem ismerek senkit, aki ezt tette
volna”.

Az elnök veje hozzátette: orosz sze-
mélyekkel nem voltak „helytelen kap-
csolatai”, valamennyi cselekedete
„megfelelő” volt egy „nagyon sajátos
kampány” körülményei között. Leszö-
gezte: Donald Trump azért győzött a ta-
valyi elnökválasztáson, mert „okosabb
kampányt” folytatott, mint vetélytársa,
Hillary Clinton, a demokraták elnökje-
löltje, ezért szerinte minden más értelmű
sugalmazás megpróbálja „nevetségessé
tenni” azokat, akik Donald Trumpra
voksoltak.

Jared Kushner rövid nyilatkozata
után az újságírók nem tehettek fel kér-
déseket. A Fehér Ház tanácsadójaként
tevékenykedő Jared Kushnert mintegy
három órán keresztül hallgatta meg a

szenátus hírszerzési bizottsága az orosz-
országi kapcsolatairól. A testület a ta-
valyi elnökválasztási folyamatot érintő
orosz beavatkozásokat vizsgálja, hason-
lóan a képviselőház hírszerzési bizott-
sága és a Szövetségi Nyomozó Iroda
(FBI) által folytatott vizsgálatokhoz. A
hétfői meghallgatást zárt ajtók mögött
tartották, Kushner előtte írásos nyilat-
kozatot tett közzé, amelyben cáfolta,
hogy titokban kommunikációs csatornát
tartott volna fenn az éppen a hét végén
távozott Szergej Kiszljak orosz nagykö-
vettel. A nyilatkozatban – amelyet inter-
netes oldalán részletesen közölt a The
Washington Post című lap – Kushner
cáfolta azt is, hogy bármely vállalkozá-
sát oroszok finanszíroznák. (MTI)

Donald Trump veje 
nem tartott „helytelen kapcsolatokat” Oroszországgal
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A temesvári ítélőtábla mellett működő
ügyészség visszavonta fellebbezését, amely-
lyel Oral Nalan török származású emberjogi
aktivista szabadlábra helyezését próbálta
volna megakadályozni. Amint a legfelsőbb
bíróság tudomásul veszi a döntést, az akti-
vista szabadlábra kerülhet.

Július 20-án vonta vissza a temesvári ítélőtábla az
ítéletet, amelynek értelmében előzetes letartóztatásba
helyezték, majd kiadták volna a török aktivistát, ehe-
lyett szabadlábra helyezését rendelte el. Az ítélet nem
volt jogerős, a legfőbb ügyészség a legfelsőbb bíró-
ságon megfellebbezte. Az ügyészek végül visszavon-
ták a fellebbezést, így a legfelsőbb bíróság jogerősen
elrendelheti az aktivista szabadon engedését. 

A Temes megyei sajtó szerint a nő Magyarországról
Bulgária felé tartott, amikor július 8-án a nagylaki ha-
tárátkelőnél feltartóztatták. Nevére az Interpol által
kibocsátott letartóztatási parancs volt érvényben, mi-
után terrorizmus vádjával Törökországban 30 évnyi
börtönbüntetésre ítélték. 

Oral Nalan emberjogi aktivista 2012-ben, elítélését
követően szökött meg Törökországból, majd Belgi-
umban politikai menekült státuszt kapott. Az elmúlt
öt év során Brüsszelben élt. Osman Koray Ertas, Tö-
rökország romániai nagykövete szerint Oral Nalant,
aki több belgiumi kurd szervezet aktív tagja, „szélső-
baloldali terrorszervezettel” való kapcsolatai miatt kö-
rözik. 

Szabadlábra helyezhetik Oral Nalan aktivistát

Fotó: MTI

Mihai Tudose miniszterelnök
kedden, a Philip Morris Inter-
national vállalat Together for
Romania elnevezésű projekt-
jének bemutatóján, amelyre
a bukaresti Nemzeti Színház-
ban került sor, úgy nyilatko-
zott, hogy a költségvetés
„nem alakult túl fényesen az
első hat hónapban”, ennek
ellenére a büdzsé kiigazítása
pozitív lesz, vagyis növelni
fogják a kiutalt pénzösszege-
ket, nem faragnak le belőlük.

Újságírói kérdésre, hogy január-
tól átkerül-e a munkáltatóktól az
alkalmazottak hatáskörébe a társa-
dalombiztosítási hozzájárulások ki-
fizetése, Mihai Tudose leszögezte:
minden úgy marad, ahogy van.
„Az egészségbiztosítás, a tb s min-
den hasonló járulék 2018-ban is
úgy marad, ahogy most van, fizeti
a munkáltató. Nem tudom, honnan
jött ez az ötlet, hogy a munkavál-
lalónak kellene fizetni” – jelentette
ki a miniszterelnök.
Letett a kormány az úgynevezett
szolidaritási adóról

A miniszterelnök bejelentette,
hogy letett a kormány arról, hogy

úgynevezett szolidaritási adót ves-
sen ki a jól kereső munkaválla-
lókra.

„Ezt a megvitatott és elfelejtett
témák közé lehet sorolni” –
mondta a szolidaritási illetékre vo-
natkozó újságírói kérdésre vála-
szolva. Hozzátette: a kormány
számításai szerint túl nagy „felfor-
dulást” okozott volna az új illeték
bevezetése a haszonhoz képest. 

Az új illeték bevezetésének
terve a júniusban hivatalba lépett új
kormány programjában szerepelt,
részletek nélkül. Az új illetéket a
minimálbér tízszeresénél többet
keresőkre vetették volna ki, hogy
kiegészítsék az egészségügyi költ-
ségvetést.

Az egy hónapja megszavazott
kormányprogram egy másik újítá-
sától már két hete elállt a Tudose-
kormány. A miniszterelnök
brüsszeli látogatása alkalmával je-
lentette be, hogy kormánya még-
sem vezeti be a cégek bevételét
alapul vevő új adónemet.

„Nem lesz olyan intézkedés,
amely a lakosság jövedelmének
terhére növelné az állami költség-
vetés bevételét. Egyelőre semmi-

lyen, a lakosságot érintő adópoliti-
kai változást nem tervezünk” – je-
lentette ki Tudose.

Tudose már beiktatása napján le-
szögezte, hogy nem hoz adópoliti-
kai döntéseket alapos
hatástanulmány nélkül, majd a bel-
földi és nemzetközi nyomás hatá-
sára egymás után adta fel a
kormányprogramba foglalt legje-
lentősebb adópolitikai újításokat.

***
A Szociáldemokrata Párt jelen-

tős közalkalmazotti béremelések és
adócsökkentések ígéretével nyerte
meg a választásokat tavaly decem-
berben, ezek egy részének beveze-
tését azonban elhalasztotta, mivel
a költségvetési bevételek nem nö-
vekedtek a remélt ütemben. Tudose
azt ígérte Brüsszelben: az állam-
háztartási hiányt idén is a GDP
három százaléka alatt tartják.

Miniszterelnöki mandátuma ide-
jén néhány éve Victor Ponta is
azzal állt elő, hogy be akart vezetni
egy szolidaritási különadót a havi
ezer eurónál nagyobb fizetéssel
rendelkező közalkalmazottak ese-
tében, de végül erről sem született
jogszabály. 

Tudose: 
„nem túl fényesen” alakult a költségvetés

joghurt stb. Marosvásárhelyen a
Napolact, Milli, Oke és a Campina
védjegyű termékeket állítják elő, s
mivel logisztikai központ is műkö-
dik, innen szállítják ezeket az or-
szág minden sarkába. A
vezérigazgató kifejtette: Marosvá-
sárhelyen havonta 4,4 millió liter
tejet dolgoznak fel, amiből 3,5 mil-
lió doboz tejet és joghurtot állítanak
elő. Tavalytól biotermékeket is
gyártanak. 

Mindez többek között annak is
köszönhető, hogy támogatják a far-
mereket. Egyrészt azon igyekeznek,
hogy hosszú távú szerződéseket
kössenek velük. Akikkel sikerül
megegyezniük, azokat gazdasági,
mezőgazdasági tanácsadásban ré-
szesítik, ugyanakkor hitelkeretek
biztosításával, egyéb anyagi segít-
séggel támogatják farmfejlesztési
törekvéseiket. A gazdáknak hollan-
diai tapasztalatcserét is szerveznek,
hogy farmjaik feleljenek meg az

anyacég higiéniai és egyéb követel-
ményének. Gazdaságpolitikájuk,
hogy azokat az állattenyésztőket ka-
rolják fel, akik nyereségcélúan gaz-
dálkodnak, és hosszú távon
szeretnének foglalkozni a tejhasznú

szarvasmarhákkal. A vezérigazgató
elmondta, a cég figyelme kifejezet-
ten a nagy farmok felé irányul, hi-
szen ezek garantálják a tej
minőségét. A háztáji gazdaságok
nyereségcélú farmokká való fejlesz-
tése állampolitikai kérdés, hiszen
jelenleg Romániában tejhiány van.
Van ahol értékesíteni a tejet, ameny-
nyiben ez megfelel a követelmé-
nyeknek. 

A Népújság kérdésére a vezér-
igazgató kifejtette, hogy Erdélyben
idényfüggő a tejtermelés mennyi-
sége. Mint ismeretes, nyáron töb-
bet, télen kevesebbet gyűjtenek be,
ami gondot okoz számukra is, hi-
szen a cégnek folyamatosan bizto-
sítania kell a feldolgozandó
mennyiséget. Ezért is a begyűjtött
tej ára változik, ettől függően 1,2–
1,3 lejt fizetnek egy liter tejért a far-
mereknek. A cég érdeke, hogy
kizárólag hazai tejet dolgozzon fel,
hiszen ennek a minősége kiváló,

ugyanakkor a hazai szarvasmarha-
tenyésztőket is segítik. 

A cég tavaly 3 millió eurót ruhá-
zott be a marosvásárhelyi egységbe
a hatékonyság növelése és az élel-
miszer-biztonsági, valamint a mun-
kavédelmi intézkedések megerősí-
tése érdekében. Ezek között van,
többek között, a pasztőröző, a kor-
szerű automata palackozósor és a
gyár büszkesége, egy raklapozó
robot is, amelyeket a gyárlátogatás
alkalmával a sajtó képviselőinek is
bemutattak. Azt is láthattuk, miként
követik a tej útját a szarvasmarhától
az üzletig. Ez igen fontos, hiszen ha
ezen a vonalon valamilyen gond
merül fel, netán fertőzés, vagy meg-
romlik a termék, akkor ebben a fo-
lyamatban azonnal kiderül ki a
felelős. A laboratóriumban szúró-
próbaszerűen rendszeresen íz- és
szagmintát vesznek, ugyanakkor a
vegyi összetételt is ellenőrzik, mi
több, tejtermékkóstoló is van, aki
azonnal jelzi, ha valami nincsen
rendben. A raktárban azt is elmond-
ták, hogy időnként vészhelyzeti

gyakorlatot is tartanak. Ami azt je-
lenti, hogy nagyobb fertőzést szi-
mulálnak, és azt vizsgálják, hogy ez
esetben milyen gyorsan tudják visz-
szavonni a piacról (üzletekből) a
rossz minőségű terméket. 

A cég 99,9%-ban Romániában
forgalmazza termékeit, nagyon ke-
veset juttatnak ebből Magyaror-
szágra. A versenyhelyzettel
kapcsolatosan hallhattuk, hogy a
hazai piac 35-40%-át foglalják el.
Az árajánlattal és minőségi kínálat-
tal próbálják megtartani ezt a piaci
arányt, és ennek megfelelően terve-
zik be a termelési mennyiséget is,
mert nem akarják „elárasztani” a pi-
acot polcon maradó áruval. Négy-
öt nagyobb tejfeldolgozó egységgel
együtt osztják meg a piacot. Nem
szándékoznak külföldre termelni,
mivel egyelőre az a cél, hogy minél
több terméket forgalmazzanak Ro-
mániában, de nem zárják ki azt sem,
hogy a távoli jövőben a közép-
kelet-európai uniós országokba is
betörnek. 

Hazai piacra termelnek 

Román állampolgárok balesete 
Magyarországon 

Három halott és hat sérült 
Eddig ismeretlen okok miatt
tegnap hajnali 5 órakor egy
bolgár rendszámú kisbusz be-
lerohant egy álló lengyel ka-
mionba Biharkeresztes köze-
lében a 42-es számú főúton. A
kisbusz utasai közül három
román állampolgár a helyszí-
nen meghalt, hatan súlyosan,
életveszélyesen megsérültek.
A sérülteket a katasztrófavé-
delem munkatársai menekí-
tették ki, a mentők kórházba
szállították őket. 

Egyelőre nem tudni, mi okozta a
balesetet. A mikrobusz a román
határ felé haladt, amikor az ütközés
bekövetkezett.  „Mind a kilencen
egy Románia felé tartó mikrobusz-
ban utaztak. Egyelőre nem tisztáz-

ták a baleset pontos körülményeit.
A konzuli iroda vezetője csapatával
együtt a helyszínre sietett, illetve a
kórházakba is ellátogatott, hogy
szükség esetén segítséget nyújthas-
son. Románia gyulai főkonzulátusa
kiemelt figyelemmel követi az ese-
tet, és folyamatos kapcsolatban áll
a hatóságokkal, illetve kérésre kon-
zuli segítséget is nyújt” – tájékoztat
a román külügyminisztérium. 

A sérültek közül kettő állapota
súlyos. Raed Arafat belügyi állam-
titkár azt nyilatkozta kedden a ma-
gyarországi balesetről, amelyben
hat román állampolgár súlyosan
megsérült, hogy tartják a kapcsola-
tot a debreceni orvosokkal, és ha
azok úgy döntenek, akkor hazahoz-
zák őket. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Cărămizeanu Cornel igazgató és Pop Enikő Fotó: Nagy Tibor 



A Debreceni Virágkarnevál
gyökereihez visszatérve
egyre több élő virágot hasz-
nálnak fel a virágkocsik díszí-
téséhez – mondta Debrecen
polgármestere az augusztus
20-i virágkarnevált és az
ahhoz kapcsolódó programo-
kat beharangozó sajtótájé-
koztatón hétfőn a Nagyerdei
Stadionban.

Papp László hozzátette: a díszí-
téshez félmillió szál friss dália ér-
kezik Hollandiából Debrecenbe.
Ebből csaknem százezret egy 21
méter hosszú, 7,5 méter magas sár-
kányhoz használnak fel.

A karneváli menetben tizennégy
virágkocsit, tíz magyar és tíz kül-
földi művészeti csoportot láthat
majd a közönség, este pedig a
Nagyerdei Stadionban kétezer fel-
lépő szórakoztatja a húszezres kö-
zönséget – emelte ki a
polgármester.

Papp László bejelentette: szeret-
nék Debrecen polgárait is bevonni
a virágkocsik készítésébe, azért jö-
vőre pályázatot hirdetnek egy vá-
rosi kompozíció létrehozására,
amelyet a vállalkozó városlakók
díszíthetnek majd fel.

Az idén folytatódik Esztergom
és Debrecen tavaly kezdődött kar-
neváli együttműködése – jelezte a

Duna-parti város polgármestere a
sajtótájékoztatón.

Romanek Etelka emlékeztetett
arra, hogy egy évvel ezelőtt a
Szent Koronát ábrázoló kompozí-
ció járt Esztergomban, az idén
pedig a két város közös virágko-
csija is látható lesz a karneváli me-
netben.

Mindez jó példa két város össze-
fogására, „két vallási bástya kéz-
nyújtására” – utalt a polgármester
a római katolikus és a református
fellegvár együttműködésére.

Bordos László Zsolt 3D map-
ping művész elmondta: az idei kar-
neválon – a reformáció 500.
évfordulója alkalmából – a debre-
ceni Református Nagytemplomra

vetített 3D-s animációval idézik
meg az épülethez kötődő törté-
nelmi eseményeket, a régi város-
házát pedig állóképes fényfestéssel
alakítják át.

Bódor Edit, a helyi Főnix ren-
dezvényszervező kft. ügyvezető
igazgatója felhívta a figyelmet,
hogy ebben az évben augusztus
12-e és 23-a között több mint fél-
száz programmal várják a karne-
váli hétre érkezőket. Kiemelte
közülük a gyerekek körében igen
népszerű Galiba-fesztivált, s el-
mondta, hogy augusztus 20-án
éjjel öt virágkocsi indul Debrecen-
ből Nagyváradra, ahol másnap fel-
vonulnak a Nyitott ablak Európára
fesztiválon. (MTI)
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Hatalmas, meleg kaptár az ébredő Bu-
dapest. A munkába sietők és a ráé-

rősen várost nézők mozaikjában mindegyre
feltűnik egy mozdulatlan, szürke pont. A jár-
daszéli padokon, telegraffitizett aluljárók-
ban éjszakázó, gyűrött arcú emberek az
időtlenség fáradt jelképei. Számukra egybe-
folyik a tegnap a mával, a jövő pedig sosem
volt, vagy rég elsüllyedt sziget. Némelyikük-
nél tábla van, azon üzenik, miért van szük-
ségük segítségre. Mások csak a szemükkel
kérnek. A Deák Ferenc téri metróállomás
hűvös, huzatos világában azonban olyan pá-
rossal találkoztam, akiknek látszólag, a pil-
lanat irgalmában mindenük megvolt. 

A percenként érkező–távozó szerelvények
zajától tisztes távolságra, a föld alá vezető
lépcsősortól pár lépésnyire feküdt az ősz
hajú, csontos arcú asszony és a hosszú hajú,
művésziesen tökéletes arcvonású fiú. Nagy,
barna takarókba burkolóztak, ki-ki a saját-
jába. Egyenletes, békés szuszogásukat nem
zavarták a fölöttük suttogó strandpapucsok,
kopogó körömcipők. Hat-hét nejlonszatyor,
egy jól megpakolt táska és megszámlálha-
tatlan színes gyertyatartó őrködött körülöt-
tük. Hirtelen fehér egyenruhás, fiatal nő állt
meg az asszony lábánál.

– Lehet készülődni – szólt az alvókra, és
azok, mint vezényszóra, nyitották is a szemü-
ket, cihelődtek. Pár perc múlva már falnak
döntve pihent a kartonból rögtönzött ágy,
szépséghibáit a takarók rejtették el a világ
szeme elől. A lélegzetnyi otthon „bútor-

zata”, a szekrényként „működő” szatyrok is
összébb húzódtak. Percekig néztem a néma
jelenetet, és később is nehezemre esett to-
vábblépni. 

Alkonyat körül jártam arra legközelebb.
Az idős asszony egy divatosan öltözött fiatal
nővel babakocsit cipelt felfelé a lépcsőn.
Amint kiértek az esti
fénybe, a fiatal apró-
pénzt vett elő. A ráncos
tenyér kinyílt, aztán
gyorsan össze is zárult.
Az asszony boldogan indult az aljba pár száz
forintnyi szerzeményével. 

Az elkövetkező reggeleken mindig láttam
a Deák téri metrólakókat. Volt, amikor
álmos-morcosan nézegettek körbe, mint aki-
ket bosszant a korai ébresztő. Máskor már
összepakoltak, mire odaértem, és indulni ké-
szültek tétova útjaik valamelyikén. Egy este,
amikor már meg volt vetve a kartonágy,
nyitva hagyott könyv hevert rajta. Margaret
Mitchell regénye volt, az Elfújta a szél. Azt
hiszem, ekkor döntöttem el, hogy nem hagy-
hatom ki ezt a beszélgetést, legalábbis min-
denképpen meg kell próbálnom szóba állni
a különös párossal. A következő reggelen
tettem erre kísérletet.

– Miben segíthetek? – emelte rám fátyolos
tekintetét az asszony. A fiú hallótávolságon
kívül lépett, egyértelművé téve, hogy ki akar
maradni a társalgásból.

– Nincs nekünk semmi mesélnivalónk –
zárkózott el a párbeszédtől az asszony is. 

– Azokat a gyertyatartókat maguk készí-
tették? – próbálkoztam újra.

– Igen, sörösdobozokból. Azt aztán talá-
lunk itt eleget. De nem teszünk beléjük égő
gyertyát, azt nem szabad. Csak a magunk

kedvtelésére csináljuk
ezeket, és ha valakinek
megtetszenek, pár fo-
rintért vihet belőlük
párat.

– A könyvet a fiatalember olvassa? – fűz-
tem tovább a kérdések sorát.

– Igen, az unokám. Ő mindig is imádott
olvasni. Amikor megvolt még a lakásunk,
faltól falig mind könyvek voltak benne… A
gyereket mi neveltük a férjemmel. A lányom
azt sem tudta, ki az apja a fiának, épphogy
megszülte, és itt is hagyta nekünk. Elment
Ausztriába egy nős férfi után. De nem pa-
naszkodom, mert okos, jószívű gyerekkel
ajándékozott meg. Egyetemet is végezhetett
volna ez a fiú. Ha a férjem erősebb lett volna
az italnál, nem került volna zálogba a lakás,
és nem vette volna el a bank. Az „úriember”
aztán szépen meglógott, átsétált a túlvi-
lágra, én meg itt maradtam a gyerekkel. 

– Önnek semmilyen keresete nincs?
– Nekem háztartásbeliként nincs igazolt

munkaviszonyom. A férjemnek volt egy
boltja, oda segítettem be, de abból sem ma-

radt semmi. Amikor elvesztettük a lakást,
egy darabig albérletben éltünk, de mivel
nem tudtuk fizetni a bérleti díjat, hamar az
utcára kerültünk. Itt néha segítek a cipeke-
dőknek, abból jön egy kevés pénz kenyérre,
tejre. Meg aztán segítőkész emberek szinte
naponta „házhoz szállítják” nekünk a reg-
gelit. Hol egy kiflit, hol két almát találunk a
poggyászunkon, előfordul, hogy sült csirkét
is. 

– Az unokája nem próbált munkát találni?
– Dolgozott ő több helyen is, építkezés-

ben, költöztetőcégnél. De mindenhol csak
csúfolkodtak vele. Tudja, mi már megszoktuk
ezt a fajta életet, itt legalább ismer min-
denki, tudjuk, mikor mire számíthatunk. Nem
mondom, hogy soha nem köt belénk senki,
egyszer-kétszer ki is raboltak… De lehetne
rosszabb is. Néha meg igazi öröm ér. Pél-
dául most ez a könyv. Ott találta az unokám
ledobva a sarokban. Olyan boldog volt, mint
amikor gyermekkorában megjött az angyal.
Látja, itt is történnek még néha csodák…

Pár percre csend telepedett közénk.
– Most már hagyjon minket, kérem –

húzta ki magát az asszony. – Amíg maga itt
áll, nem pihen le a gyerek.

Miután elköszöntünk, beszélgetőtársam
maga köré bugyolálta a takarót, mint aki
fázik. Unokája zavart léptekkel közeledett a
karton fekhely felé, de egyszer megvárta,
hogy elinduljak felfelé a lépcsőn. Tapaszta-
latból tudhatta, hogy onnan már nem térek
vissza.

Csoda az aljban

Divatkiállítás a MoMA-ban

Több mint hetven év után
rendeznek a divatról kiállítást
a New York-i Modern Művé-
szetek Múzeumában (MoMA),
ahol legutóbb 1944-ben nyílt
hasonló bemutató.

Az első kiállítást Are Clothes
Modern? (Modernek a ruhák?) cím-
mel rendezték meg. Az október 1-
jén nyíló második pedig az Items: Is
Fashion Modern? (Áruk: Modern a
divat?) címet kapta.

A bemutató a régi és mai divat
ruhadarabjait 111 típusba sorolja,
olyanokba, mint a bőrdzseki, a
klasszikus amerikai farmer és a „kis
fekete ruha”. A típusokat aztán hét
nagy kategóriába csoportosítják: a
test és a sziluett változása; az új
technológiák kutatása; a lázadás,
emancipáció és visszafogottság ide-
ája; az öltözködés üzenete; a divat
és sport; a mindennapi uniformisok
és a hatalom – ismertette a
Vogue.com.

A kiállítást az teszi igazán egye-
divé, hogy Paola Antonelli, a mú-
zeum építészettel és divattal
foglalkozó vezető kurátora és kol-
légái a témából nem egy tervezőt
ragadtak ki vagy egy meghatározott
stílust, hanem azt vizsgálták, mi-
lyen szerepet tölt be a divat az éle-

tünkben. Valójában a MoMA falai
között már rendeztek is korábban
több divattal kapcsolatos kiállítást,
két éve a közönség a brit tervező,
Alexander McQueen darabjait lát-
hatta, és Eckhaus Latta munkáit is
kiállították. Ezek azonban nem mé-
lyedtek el a divat témájában.

Az ősztől látogatható tárlaton
több mint 350 ruhadarab vonul fel,
de nem minden „kis fekete ruha”
szerepel, csak tíz nagy divatháztól
– köztük a Chanel, a Christian Dior,
a Givenchy és a Versace kollekció-
jából – válogattak be klasszikus da-
rabokat. Látható majd persze Levi’s
farmer, valamint olyan ikonikus da-
rabok, mint Vivienne Westwood
1994-es kiltje (skót szoknyája) és a
God Save the Queen póló, amelyet
Malcolm McLarennel tervezett.

A Prada műanyag Vela női háti-
zsákja, a Cartier Love-karkötője és
a Hermes Birkin-kézitáska is beke-
rül a merítésbe. Továbbá Yves
Saint-Laurent, Helmut Lang, Mar-
tin Margiela, Paco Rabanne, Pierre
Cardin, Donna Karan, Diane von
Furstenberg, Norma Kamali, Ma-
nolo Blahnik és Stephen Burrows
ruhái is megtekinthetők majd a
2018 januárjáig felkereshető kiállí-
táson. (MTI)

Debreceni Virágkarnevál 
Idén több élő virág lesz a kocsikon

Nyáresti orgonahangverseny
A Nyáresti orgonahangversenyek rendezvénysorozat soron következő

koncertjét július 30-án, vasárnap 18 órakor tartják a Nyárádszeredához
tartozó andrásfalvi református templomban. Molnár Tünde orgonamű-
vésznő Tordai Nagy Mihály hangszerén játszik. Augusztus 3-án, csütör-
tökön este 7 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templomban
kerül sor újabb orgonakoncertre. Molnár Tünde Szeidl Ferenc hangszerét
szólaltatja meg. A belépés ingyenes.



Négy évvel ezelőtt kezdett
kenyeret sütni Gál Előd fiatal
vállalkozó és felesége, Zsuzsa.
A hordozható kemencétől,
amiben tíz kenyér sült meg,
mára eljutottak a napi 400
darabhoz, mi több, hamaro-
san megkétszerezik ezt a
mennyiséget, olyan nagy az
igény a marosszentgyörgyi
pékségben előállított ízletes
pityókás kenyerük iránt. 

A kétgyerekes családapa már az
elején leszögezte, nem szokták rek-
lámozni magukat, mert már így is
alig tudnak eleget tenni az igények-
nek, újabb és újabb boltok keresik
meg azzal, hogy szeretnék a polca-
ikon kínálni az általuk előállított há-
zikenyeret, viszont nem lehet egyik
napról a másikra növelni a mennyi-
séget, elsősorban az alapanyagként
használt krumpli főzése, majd a há-
mozása nehezíti a folyamatot,
ugyanis ez kézzel történik. 
A kenyérlángosból végül kenyér lett

A csíki származású, Marosszent-
györgyön élő fiatal vállalkozó el-
árulja, 2013-ban házasodtak össze a
feleségével, Zsuzsival, és friss há-
zasokként még nem igazán tudták,
hogy miből fognak megélni. Pró-
bálkoztak ruhásbolttal, viszont ez
nem bizonyult jövedelmező vállal-
kozásnak, aztán vásároltak egy hor-
dozható kemencét. 

– Azt terveztük, hogy majd vásá-
rokon fogunk kenyérlángost sütni.

De amikor megvettük a kemencét,
elfogyott a pénzünk, és rájöttünk,
hogy ehhez a vállalkozáshoz bizony
kellene egy utánfutós autó, illetve
egy sátor, de erre már nem telt. Vi-
szont ha már ott volt a kemece az
udvaron, elkezdtünk kenyeret sütni,
először saját magunknak. Nagyon
jól sikerült, ezért úgy döntöttünk,
hogy gyakrabban sütünk. Persze a
család nem tudta az összeset elfo-
gyasztani, így adtunk a szomszé-
doknak, ismerősöknek is. Nagyon
pozitívak voltak a visszajelzések,
mondták az emberek, hogy süssünk
gyakrabban, mert megveszik a házi
kenyerünket. Így ezen felbuzdulva
elkezdtünk gyakrabban sütni, és
eleinte házhoz vittük a kenyeret a
megrendelőknek. Fárasztó volt,
mert tiszta egyedül dagasztottam,
sütöttem, hámoztuk a krumplit, a
feleségem még besegített, de meg-
feszített tempóban dolgoztunk
kevés pénzért, alig napi tíz kenyeret
adtunk el – elevenítette fel a kezde-
teket Előd, mire felesége moso-
lyogva hozzáfűzi: 

– Kezdetben nem volt formánk,
amiben süssünk, tíz formát 100 le-
jért készítettek el, és emlékszem,
egy hónapig spóroltunk, hogy meg
tudjuk venni – jegyezte meg. A lel-
kiismeretes munka és a kitartás
meghozta a gyümölcsét, a vállalko-
zás fokozatosan fejlődött. 

– Mindig az ünnepek azok, ame-
lyek rákényszerítenek arra, hogy
egy szinttel fennebb kell lépni, hi-
szen ha hétköznapokon sütöttünk

20-30 kenyeret, ünnepnapokon 60-
70-re volt szükség. De ugyanígy
van, amikor 300-at sütünk hétköz-
napokon, ha közeledik az ünnep,
akkor nyolcszáz-ezerre van igény.
Minden fejlesztést az ünnepekre
időzítettünk, például karácsonykor
helyeztük használatba az új kemen-
cét – magyarázta a vállalkozás ve-
zetője, aki szerint végre sikerült
elérni, hogy a termelésben ne ő le-
gyen a főszereplő, sikerült kialakí-
tania egy lelkes munkásokból álló
csapatot, akik előállítják a polcokra
kerülő mindennapit. 
Marketingjük a szájhagyomány

A marosszentgyörgyi pékségben
jelenleg hétfőtől csütörtökig napi
400 kenyeret sütnek, pénteken és
szombaton pedig 500-600-at, ennyit
kérnek a marosvásárhelyi hentes-
boltok, amelyeknek szállítanak. Az
első üzletláncot ők keresték meg,
ezt követően pedig annyira elterjedt
a jó híre az ízletes házikenyerüknek,
hogy újabb boltok keresték meg
azzal, hogy ők is szeretnék árulni a
terméküket. Emellett néhány ven-
déglőnek is szállítanak.

– Amikor napi 30-40 kenyeret
sütöttünk, de tudtuk, hogy van ka-
pacitásunk akár napi 50-60-ra is,
meg kellett keressünk egy üzletet,
mert egyszerűbb az, hogy egy hely-
színen leteszek harminc kenyeret,
minthogy darabonként különböző
helyszínekre vigyem. Megkerestük
tehát az egyik marosvásárhelyi hús-
feldolgozót, és bevették a kenyerün-
ket az üzletükbe, majd hónapról

hónapra egyre többet kértek, nőtt a
kereslet, amivel muszáj volt lépést
tartani. Építettünk egy nagyobb ke-
mencét, amiben már ötven kenyeret
tudtunk megsütni. Ezt követően
újabb hentesboltok kerestek meg, és
sokat gondolkodtunk, hogy elvállal-
juk-e vagy sem, hiszen tudtuk, hogy
újabb fejlesztésre lesz szükség, mert
az akkori kapacitással nem tudtunk
eleget tenni a megnőtt keresletnek.
Jelenleg két kemencével dolgo-
zunk, egyikbe 140 kenyér fér be –
magyarázta a családfő. Mint
mondta, augusztustól újabb fejlesz-
tést terveznek, második műszakot
indítanak, növelik az alkalmazottak
számát, így kétszeresére emelkedik
az előállított napi kenyérmennyisé-
get, hogy eleget tudjanak tenni a ké-
réseknek. 

– Érdekes, hogy mindig egyből
duplázódott a termelésünk. 20-ról

napi 40 kenyérre váltani könnyebb
volt, 400-ról 800-ra már nagyobb
falat, még egy műszakot kell elindí-
tanunk – tette hozzá Előd. 

A marosszentgyörgyi házike-
nyérről minden túlzás nélkül el-
mondható, hogy egy hét múlva is
kenyér, nem változik meg az íze,
sem az állaga, mint ahogy az a bol-
tokban fellelhető kenyerek egy ré-
szénél tapasztalható. Érdeklő-
désünkre a vállalkozó elmondta, a
receptben, amit egy csíki barátjától
kapott, semmi ördöngösség nin-
csen, szerinte a kenyértésztához
adagolt főtt krumpli lehet a titka, a
piacon ugyanis sokan krumpliport
használnak. Előd elismeri, valójá-
ban az egész folyamatot a krumpli
főzése és annak a kézi hámozása
teszi munkássá, hiszen ezt a mozza-
natot nem lehet gépesíteni. 

Az amerikai Ford további 700
dolgozó alkalmazását tervezi
az idén romániai üzemében,
ugyanakkor közölte, hogy
ősztől leállítja a B-Max modell
gyártását.

2016 márciusában jelentették be
először, hogy az üzemben újabb
modellt, az Ecosport hobbiterepjá-
rót fogják gyártani, és ennek érde-
kében 200 millió eurós beruházást
hajtanak végre.

A vállalat hétfői közleményéből
kiderül, hogy az amerikai gyártó
nem fog két modellt gyártani a ro-
mániai üzemben, mert a 2012-ben
piacra dobott B-Max előállítását
szeptembertől leállítja Romániában.
Ennek helyét veszi át az Ecosport,
és a termelési kapacitások növelése

érdekében újabb 500 dolgozót al-
kalmaznak.

A Ford az idén áprilisban jelen-
tette be, hogy a több mint 2700 dol-
gozó mellett őszig további 976-ot
fog alkalmazni. A hétfőn kiadott
közlemény szerint az áprilisban be-
jelentett mintegy ezer dolgozó
száma további hétszázzal fog bő-
vülni, így az üzem az idén összesen
1700 személyt alkalmaz.

A Ford azért mondott le a B-Max
gyártásáról, mert a személygépko-
csi iránt már nincs akkora kereslet,
és az ügyfelek közül egyre többen a
hobbiterepjárókat kedvelik. Romá-
niában fogják gyártani az európai
piacra szánt Ecosportot, Oroszor-
szág kivételével. Jelenleg az
Ecosport Indiában készül. (MTI)
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A Ford további 700 dolgozót
alkalmaz Craiován 

Egy hét múlva is kenyér a kenyér 

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Az Európai Bizottság (EB)
versenyjogi főigazgatósága
vizsgálja ki az öt vezető
német autógyártó társaság,
a Volkswagen (VW), az Audi,
a Porsche, a BMW és a Daim-
ler szembeni kartellgyanút –
jelentették be hétfőn Berlin-
ben.

A német szövetségi gazdasági
minisztérium szóvivője, Tankja
Alemany elmondta, hogy minden
esetben csak egy hatóság folytat
vizsgálatot, és a német autógyártók
esetében ez a brüsszeli EB, amely
szoros együttműködésben dolgo-
zik a német nemzeti versenyható-
sággal.

Mivel ezek a hatóságok függet-
lenek, a német kormány nem vesz
részt a munkában – tette hozzá a
gazdasági tárca szóvivője.

A berlini kormányszóvivői tájé-
koztatón valamennyi érintett tárca
– a gazdasági mellett a közlekedési
és a környezetvédelmi miniszté-
rium – részéről jelezték, hogy a
sajtóból értesültek az úgynevezett
Ötök köre feltételezett kartellezé-
séről. Hangsúlyozták, hogy Berlin
a súlyos versenyjogsértés gyanújá-
nak haladéktalan és teljes körű ki-
vizsgálását sürgeti.

Ugyanezt követelik a gyártóknál
működő munkavállalói érdekkép-
viseletek a német ipar legnagyobb
szakszervezetével, az IG Metallal
együtt.

A Der Spiegel című hírmagazin
a hét végén megjelent számában
arról írt, hogy az öt gyártó a kilenc-
venes évek óta több mint 60 mun-
kacsoportban, 200-nál is több
munkatárs részvételével egyezte-
tett titokban technológiai és beszál-
lítói ügyekről és a gyártási
költségekről.

Az egyeztetések célja a verseny
kiiktatása volt – írta a Der Spiegel,
hozzátéve, hogy az Ötök körének
esete lehet a német gazdaság törté-
netének egyik legnagyobb szabású
kartellezési ügye.

Az ügyről a VW „egyfajta ön-
feljelentést” tett, és átadott adato-
kat a hatóságoknak a Daimler is –
írta a Der Spiegel.

Az egyelőre nem ismert, hogy a
VW és a Daimler lépése verseny-
jogi értelemben önfeljelentésnek
minősül-e.

Amennyiben tiltott egyeztetést
folytató versenytársak önfeljelen-
tés révén teljes mértékben feltárják
a jogsértést a versenyfelügyelet
előtt, kisebb büntetést kaphatnak,

vagy akár mentesülhetnek is a bün-
tetéstől.

Azonban a gyártók versenyjogi
eljárás mellett kártérítési perekre is
számíthatnak, ha beigazolódik a
kartellgyanú – mondta a német fo-
gyasztóvédelmi szervezetek orszá-
gos szövetségének (VZBV)
elnöke, Klaus Müller a Süddeut-
sche Zeitung című lapnak. Hozzá-
tette, hogy akár több tízezer
kocsitulajdonos indíthat pert, ha
kiderül, hogy a verseny korláto-
zása révén túl drágán kellett meg-
vásárolni autójukat.

A Süddeutsche Zeitung hétfői
beszámolója szerint a Daimler
2011-től kezdve fokozatosan kivált
az Ötök köréből, egyre kevesebb
titkos egyeztetésen vett részt.
Abban az évben a társaságot több
mint egymilliárd euróra büntette az
EB kamionok értékesítési árával
kapcsolatos versenyjogsértés
miatt. Ezért a társaságnál tanfolya-
mokat indítottak, hatszáznál is
több vezető beosztású munkatárs-
nak tartottak továbbképzést ver-
senyjogból, így nagymértékben
bővültek ismereteik arról, hogy
miről szabad beszélni a versenytár-
sakkal, és miről nem – írta a mün-
cheni lap. (MTI)

Kartellgyanú

Mikrocsipeket ültet be dolgo-
zóiba egy amerikai technoló-
giai cég, amely egyebek
között lehetővé teszi szá-
mukra, hogy egyetlen érin-
téssel fizethessenek a
vállalat büféjében.

A wisconsini Three Square Mar-
ket cég 50 munkatársának hü-
velyk- és mutatóujja közé ülteti be
a rizsszem nagyságú mikrocsipet,
amely rádiofrekvenciás személya-
zonosítóként (RFID) működik.

„Az RFID technológiát minden-
féle vezérlésre fel fogjuk hasz-
nálni, kezdve attól, hogy fizetni

lehet vele cégünk büféjében, ajtó-
nyitásra, a másológépek használa-
tára alkalmazható, be lehet vele
jelentkezni a cég számítógéprend-
szerébe, telefonjaiba, orvosi/egész-
ségi állapotról szóló információkat
lehet tárolni benne, és más RFID
termináloknál is használható fize-
tésre” – írta közleményében Todd
Westby, a vállalat vezérigazga-
tója, hangsúlyozva, hogy az al-
kalmazottak magánszféráját nem
fogja sérteni a mikrocsip haszná-
lata, és minden adatot titkosítás
véd.

„Ez a következő technológia,

amely elkerülhetetlenül meg fog
valósulni, és mi részesei akarunk
lenni. Ez a technológia a minden-
napok szabványává fog válni, lehe-
tővé téve útlevélként, a közösségi
közlekedésben és mindenféle vá-
sárlásban való felhasználását” –
tette hozzá a The Verge technoló-
giai portál.

A technológia a mobiltelefonos
fizetési rendszer analógiájára épül.

Az amerikai cég nem teszi köte-
lezővé alkalmazottjainak a haszná-
latát, de akinek beültetik, annak
kifizetik a 300 dollárba kerülő
mikrocsipek árát. (MTI)

Mikrocsipet ültetnek a dolgozókba



A reformációt követően, a javarészt át-
öröklött templomokban újfajta liturgiai tér
alakult ki, amelynek jellegzetes berendezés-
típusai születtek: a templom piacán álló
úrasztala, a mellette helyet kapó szószék,
éneklőszék. A katolikus szentségeket az ol-
társzekrény őrizte, míg az új felekezetek egy
része az úrasztalára helyezte a jegyeket tar-
talmazó edényeket. Ideológiájuk szerint visz-
sza kívántak volna térni az őskeresztény
állapotokhoz, miszerint az úrvacsorát is hét-
köznapi asztal mellett, mindennapi abrosszal
megterítve és egyszerű használati tárgyakból
vették a tanítványok, majd a korai gyüleke-
zetek tagjai. Sőt, maga Jézus és a tanítványok
sem viseltek cifra ruhákat. A 16. századi ka-
tolikus templombelsőket a gazdagság, pompa
jellemezte: a különböző egyházi ünnepekhez
alkalmazkodó, drága kelmékből készült, gaz-
dagon hímzett oltártakarókból és terítőkből,
kehelytakarókból, különféle papi öltözékek-
ből, valamint a körmenetekhez tartozó zász-
lókból valóságos gyűjtemények alakultak ki.
Mindezeket nemcsak a katolikusoktól való
eltávolodás jegyében vetették el, hanem mert
az új tárgyak egyszerűbb, polgáribb, hétköz-
napibb kialakítása egyben az „eredeti állapo-
tokhoz” kívánt visszatérést is hangsúlyozta.

Az oltár szerepét az úrasztala vette át,
amely, az oltárral ellentétben, körbejárható,
és erre helyezik a közösségi szertartáshoz
igazodó, nagyobb méretű klenódiumokat. Úr-
vacsorás alkalomkor az asztalt abrosz borítja,
az edényeket keszkenő fedi a prédikáció ideje
alatt. Az éneklőszék jellegzetes tárgy, amely-
től az éneklést vezetik az istentisztelet alatt,
és amelyre kendőt helyeznek. Végül a két leg-
fontosabb bútordarabot – az úrasztalát és a
szószéket – állandó jelleggel szőnyegek vagy
vastagabb anyagól készült takarók borítják.
Az abroszok, világi használatú párdarabjai-
nak megfelelően, színe rendszerint fehér,
alapjuk vászon vagy egyszerű geometrikus
mintázatú damaszt, ritkán fehér vagy színes
hímzés, szőtt minta díszíti. A keszkenők ere-
detileg kézben hordott viseleti darabok vol-
tak, egyházi tárgyként is megőrizték díszes,
színes kialakításukat. Alapjuk rendszerint
fehér vászon, amelyet színes selyem- és fém-
fonallal hímeztek. A kendők eredete talán a
világi asztalfutókhoz kapcsolható. E jellegze-
tes vászontárgyaknak csupán két keskeny
végét díszíti rendszerint színes hímzés. A ta-
karók alapja általában színes gyapjúposztó
volt, tehetősebb gyülekezetek esetében kü-
lönféle selyemszövetek helyet-
tesítették. A szőnyegek színes szőtt kilimek
vagy keleti csomózott típusok voltak. A tex-
tíliák – néhány kivételtől eltekintve – adomá-
nyokként kerültek egyházi használatba,
közöttük gyakran világi használatú tárgyak is
szerepelnek. Ezek ajándékozását jóval több
társadalmi réteg engedhette meg magának,
ezért kialakításuk nagyon változatos.

Az egykori tárgyállomány felvázolásához
a korabeli írott források nyújtanak segítséget.

A textíliák esetében ezek elsősorban leltárok,
azaz inventáriumok, amelyek végére a ké-
sőbbi adományokat is feljegyezhették. A 17–
18. századi magyar nyelvű leltárok néhány
szavas felsorolások, inkább a tárgymennyiség
meghatározását szolgálják, legfeljebb egy-
egy szóval utalnak egyes darabok legjellem-
zőbb vonásaira. Ez sok esetben nehezíti a
fennmaradt emlékeknek a leltárokban való
pontos azonosítását. A marosvásárhelyi gyü-
lekezet első fennmaradt leltára 1634-ből szár-
mazik, és mindössze két darab egyszerű, szőtt
díszítésű abroszt említ. A következő összeírá-
sok már a század 60-as és 70-es éveiből szár-
maznak, tulajdonképpen azonos adatok
csaknem szó szerinti ismétlése. Az egyes jel-
zők nem a tárgyak leírását, hanem a darabok
egymástól való elkülönítését szolgálják, ezért
nehéz elképzelnünk, pontosan hogyan is néz-
hettek ki. Amit elmondhatunk, hogy 1664 és
1667 között a gyülekezetnek 12 darab abro-
sza és négy kendője volt, amelyek közül ket-
tőt gallér, azaz nyak körül viselt darabként
jelöltek meg. A következő évtized leltáraiban
ugyanezek a tárgyak jelennek meg, csupán
néhány apróbb változásról tudunk: újabb ab-
roszt és keszkenőt adományoznak, illetve egy
keszkenőt a szentgyörgyi eklézsiának adnak
át. A 18. századi iratok között két teljes leltár
található. Az 1707-es összeírásban 23 tárgy
jelenik meg, 1713-ban még ötöt jegyeznek.
1737-ben 25 textíliát sorolnak fel, valamint

megemlítik, hogy nyolc darab kimaradt a fel-
sorolásból, és hetet eladandónak tekintenek.
1745 és 1781 között csak az ispotálybéli tár-
gyakról vannak ismereteink, amelyek száma
10-12 darabra tehető, és amelyekhez 1781-et
követően még nyolc textília járul. A 19. szá-
zadi összeírások ismét nem tesznek különb-
séget a két templom tárgyai között, azonos
lajstromba jegyzik őket, és továbbra sem tar-

talmaznak olyan részletadatokat, ame-
lyek segítenék az egyes darabok azo-
nosítását. 1811-ben több mint 78
textíliája van a gyülekezetnek, a ké-
sőbbi leltárok pedig ugyanezt a felso-
rolást követik. A 20. századi
összeírások közül kiemelkedik az
1945-ös, amelyik részletes és pontos
adatokat közöl a jórészt napjainkig
megőrzött emlékekről.

Napjainkban valamennyi vásárhelyi
gyülekezet régi kegytárgy- és textília-
állományáról egy közös kuratórium
rendelkezik, ezért bármiféle kérdés,
ami a tárgyakat illeti, ennek a hatáskö-
rébe tartozik. A történelmi tárgyállo-
mányt különböző gyülekezeteknél
helyezték el, java részét – 38 darabot –
a Kistemplom őrzi, a Vártemplomnál
csak egyetlen 1860 előtti tárgy maradt.
A Kistemplomnál lévő darabok közül
csupán hatról állíthatjuk biztosan, hogy
eredetileg is a gyülekezet kisebb, ispo-
tályi templomának szánták. Ezek kö-
zött tíz úrvacsorai abrosz, 19
úrvacsorai keszkenő, egy éneklőszékre
való kendő, négy mellvéd- és hat

úrasztali takaró szerepel. Kronológiai szem-
pontból tekintve, három tárgy a 17. század-
ból, 31 darab a 18. századból és öt textília a
19. század első két harmadából maradt ránk.
Többségük vászonalapra készült ún. „úrihím-
zés”, a mellvédtakarók viszont különféle
mintás selyemszövetekből készültek.

A gyülekezet legkorábbi textíliája egy úr-
vacsorai abrosz, amelyet Batizi János maros-
vásárhelyi lelkész, marosi esperes és
Homonnai Zsófia adtak 1620-ban. Egyszerű,
geometrikus mintázatú damaszt, amelynek
végeit kirojtozták, közepére sötétbarna se-
lyemfonallal adományozási feliratot hímez-
tek. Az e századból fennmaradt tárgyak
legdíszesebb darabja gróf széki Teleki Mi-
hály erdélyi kancellár özvegyének, Weér Ju-
ditnak 1695-ben adott úrvacsorai keszkenője.
A finom szövésű fehér pamutvászon alapra
aranyozott és ezüst vont fémszállal nyolc
azonos mintát hímeztek. A csigavonalban
ívelő virágtő végén szegfű nyílik. A keszkenő
közepén levélkoszorúba szerkesztett, hosszú,
zsoltárrészletekből összeállított felirat olvas-
ható: „Dícsérem az Urat az Ő igazsága sze-
rint. Fogadásomat megadom az egész
gyülekezet előtt. Megismertetett az Úr ítélet-
ből. Az Igaz örök emlékezetben lészen, gonosz
hírhallástól nem fél, erős az ő szíve mivel Is-
tenben bízik. Istennek szolgálója árva Veér
Judith MDCXCV”. Weér Judit egyházi ado-
mányaival több gyülekezetnél is találkozunk,
Marosvásárhelyen a Vártemplom feliratos
kazettái is a házaspár nevét őrzik, akik az
épület helyreállítását támogatták.

A következő évszázad tárgyai közül csu-
pán néhányat emelnék ki, inkább azt ismer-

tetve, milyen társadalmi rétegek játszanak
szerepet a textilállomány kialakulásában. A
18. század első felének tárgyai közül több a
város tehetősebb polgáraitól, egyes egyházi
tisztségeket is betöltő mesteremberektől szár-
mazik. Ilyen például a Hegedűs Ötvös Sámu-
elné Olajos Kata 1729-ben adományozott,
rátéthímzéssel ékített és aranyozott csipkével
szegélyezett selyemkeszkenője. De ugyan-
csak ebbe a csoportba sorolhatjuk Ó-Tordai
Csizmadia Sámuel és Szinai Anna (1713),
Gombkötő István (1701) vagy Nagyváradi
Kovács Andrásné Nyerges Judit (1710) kesz-
kenőadományait. A gyülekezet támogatói kö-
zött találjuk a városban élő értelmiséget, Ajtai
Szabó András orvos özvegye, czegei Wass
Zsuzsanna 1744-ben úrvacsorai abrosszal és
keszkenővel gazdagította az ispotályi temp-
lomot. Marosvásárhely elöljárói közül Boros-
nyai Lukáts János főbíró és felesége, marfeldi
Nemes Lídia 1774-ben adományozott két szí-
nes selyemkeszkenőt. Nem szabad elfelejt-
keznünk a városhoz kötődő nemesi családok
adományáról sem, mint például a báró Wes-
selényi Kata nevével jelzett, 1772 és 1776
között keltezett abroszokról és keszkenőkről,
amelyek igen szép számban maradtak ránk
nemcsak Marosvásárhelyen, hanem sok más
gyülekezetnél is. Iktári gróf Bethlen Sámu-
elné várhegyi gróf Keresztes Borbála 1722-
ben selyemszövetből készült
mellvédtakaróval, majd 1736-ban abrosszal
gazdagította a gyülekezetet. A házaspár a hé-
derfáji gyülekezet patrónusaként ismert.

Ezekhez képest a 19. századi emlékek
száma elenyésző, ami arra enged következ-
tetni, hogy javarészt a korábbi darabokat
használták. Az értékes tárgyakra dr. Czóbor
Béla művészettörténész is felfigyelt, amikor
az 1885-ös budapesti országos kiállításra köl-
csönkért tárgyak között tíz textília – hét kesz-
kenő, egy kendő és két takaró – is szerepelt.
Az 1896-os millenniumi kiállításra kölcsön-
zött darabokról pontos lajstrom nem áll ren-
delkezésünkre, viszont több textílián
napjainkban is látható az akkor ráragasztott
papírcédula, amely tanúsítja, hogy a törté-
nelmi főcsoport állományának részét képezte.

Protestáns múltú városaink református gyü-
lekezeteinek nagyszámú muzeális értékű
gyűjteményei különös jelenőséggel bírnak,
ugyanis a korabeli mindennapi kultúra tárgyai
közül jóval kisebb arányban maradtak fenn
emlékek. Gyülekezeteink ingóságainak jó
része világi használatból került az egyházköz-
ségekhez, illetve az egyházi használatra szánt
darabok is világi mintára készültek. A textíliák
adományozását jóval szélesebb társadalmi kör
engedhette meg magának, aminek köszönhe-
tően rendkívül változatos, nagy mennyiségű
emlékanyag áll rendelkezésünkre. 

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József lelkipásztor
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A marosvásárhelyi református gyülekezet régi textíliáiról
T. Horváth Iringó



Az országos méhészeti
program keretében 2017–2019
között is támogatják a méhé-
szeket. A kormány 97,6 millió
lejt irányoz elő a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium költségvetéséből a
méhészeti ágazat fejlesztésére.
Idénre 32,5 millió lejt utalnak
ki erre a célra. A támogatás
felét uniós alapokból, másik
felét az országos alapból fede-
zik, hogy a méhészet és a mé-
hészeti termékek forgalmazása
fellendüljön. 

A támogatásból származó
összegek méhészeti eszközök,
felszerelések, gyógyszerek,
kellékek beszerzésére használ-
hatók fel. A támogatások a szövet-
kezetekre is kiterjednek, a
beszerzett eszközöket közösen
használhatják a méhészek. 

A méhészeti program keretében

2008–2016 között körülbelül 50
ezer támogatást ítéltek oda. A meg-
pályázható összeg 15 ezer euró.

Idén augusztus 15-ig lehet be-
nyújtani az igényléseket. 

A Megyei Munkaerő-közve-
títő Hivatal közleményt jut-
tatott el szerkesztősé-
günkbe, amelyben felhívják a
figyelmet, hogy a július 11-i
román nyelvű Hivatalos Köz-
lönyben közzétették a 2005.
évi 279-es számú,valamint a
2013. évi 335-ös számú tör-
vényt módosító idei 164-es
törvényt. Előbbi az inasokra,
utóbbi a felsőfokú végzettsé-
gűek munkahelyi gyakornok-
ságának feltételeire vonat-
kozik. 

Az inasok esetében a változások
a képzési szintekre vonatkoznak,

anélkül hogy az inasi szerződés
időtartama módosult volna. 

Első esetben a szerződés időtar-
tama 12 hónap, amikor a munka-
helyi inasképzés után a képesítés 2.
fokozatú. Második esetben a szer-
ződés 24 hónapos, amikor az inas
képesítése 3. fokozatú lesz. Har-
madik esetben a szerződés 36 hó-
napra szól, amikor az inas 4.
fokozatú képesítést nyer. 

Módosult a támogatások ösz-
szege is, amelyet a 2005. évi 279-
es számú törvény értelmében
inasképzésre szerződést kötő mun-
kaadók kapnak. Azok a munkaa-
dók, akik munkahelyi inasképzésre
vállalkoznak, kérésre havi 1125

lejben részesülnek, amit a munka-
nélkülisegély-alapból folyósítanak
a szerződés időtartama alatt. 

Azok a munkaadók, akik gya-
kornoksági szerződést kötnek fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezők-
kel, a 2013. évi 335-ös számú tör-
vény értelmében a szerződés idő-
tartama alatt, kérésre, havi 1350
lejben részesülnek, amit szintén a
munkanélkülisegély-alapból fizet-
nek legtöbb 6 hónapig. 

Mindkét támogatást addig ítélik
oda, amíg tart az erre a célra elkü-
lönített alap – közölte Gheorghe
Ştef, a hivatal ügyvezető igazga-
tója. (m. s.)

Módosult az inasok és gyakornokok 
foglalkoztatási támogatása

Közzétették a zöldházprogram 
nyerteseinek listáját 

A méhészek augusztus 15-ig 
nyújthatják be a pályázatot

A Környezetvédelmi Alap igaz-
gatósága 50 Maros megyei kér-
vényt fogadott el a 2016. október
10–24. közötti pályázati kiíráson,
amelyben az érdekeltek a klasszi-
kus zöldházprogram keretében tá-
mogatást igényeltek újra-
hasznosítható energián alapuló fű-
tésrendszerek beszerelésére. A listát
a Környezetvédelmi Alap honlapján
tették közzé. A Maros megyeiek
jegyzéke megtalálható a
htttp://www.afm.ro/programe/prog-
ram_program_casa_verde/2017/28

_06_2017/mures_28_06_2017.pdf
elérhetőségen. A pályázat nyertesei
július 4-étől számítva 60 napon
belül a személyazonossági igazol-
ványukkal kell jelentkezzenek szer-
ződéskötésre a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség Híd-
vég utca 10. szám alatti székhelyén.
Ha nem jelennek meg a megadott
határidőn belül, elvesztik a támoga-
tást, azt a listán következő személy
kapja meg. Kapcsolattartó Ioana
Baciu (0265-314-984 – 123-as mel-
lékállomás).

Amint az előző részben már je-
leztük, 2017. július 12-től Románi-
ában a kötelező járműbiztosítási
jogszabályrendszert módosították.
Múlt év szeptemberétől egészen
folyó év júliusáig a 2016/54. sür-
gősségi kormányrendelet (ordo-
nanţa de urgenţă a guvernului)
szabályozta a kötelező biztosításo-
kat. Ezt váltotta fel a 2017. július
12-én életbe lépő 132. sz. 2017. évi
törvény (lege).

A törvény több fontos újítást is
hoz, ezeket kezdtük el tárgyalni az
előző részben, és kitérünk majd ál-
talános, a témához kapcsolódó jogi
kérdésekre is. Az első újítás az
úgynevezett jelentős kockázatú
biztosított személy (asigurat cu risc
ridicat) fogalmának megjelenése.

Ennek alapján jelentős kocká-
zatú személynek minősül az, aki
kötelező felelősségbiztosítást szán-
dékozik kötni, és minimum három
olyan biztosítási ajánlatot kap,
amelynek értéke a törvény által
megállapított referenciaárat több-
ször meghaladja. Ez annak tulajdo-
nítható, hogy valamilyen
szempontból az illető személy je-
lentős kockázati tényezőt jelent,
ezért nő a biztosítás is.Tulajdon-
képpen a törvény nem a „többször”
kifejezést használja, hanem egy bi-
zonyos „n” koefficienst (együttha-
tót), amelynek meghatározását a
következendőkben részletezett új
állami biztosítóiroda határozza
meg. A referenciaárat szemeszte-
renként egy külső szakértőcég ál-
lapítja meg.

A törvény szerint ezt a személyt
pusztán a magas biztosítási ár miatt
nem lehet biztosítás nélkül hagyni,
ezért külön erre a célra a törvény
létrehoz egy irodát (Biroul Asigu-
rătorilor de Autovehicule din Ro-
mânia – Gépjárműbiztosítók
Romániai Irodája, BAAR), amely-
hez a magas kockázatú személy
fordulhat. 

Ez az iroda egy jobb és elfogad-
hatóbb, méltányos ajánlatot tesz az
illető személynek, majd a biztosí-
tás megkötése érdekében egy bizo-
nyos biztosítóhoz irányítja. Az
ajánlott biztosítási ár semmiképpen
sem lehet a referenciaár alatt, vi-
szont annak többszöröse (n-sze-
rese) sem lehet. 

A biztosító a számára az iroda
által „kiutalt” személlyel kötelező
módon biztosítást kell kössön, ezt
nem utasíthatja vissza. Amennyi-
ben a biztosító mégis ezt teszi, és

nem hajlandó megkötni a biztosí-
tást az illető személlyel, ez sza-
bálysértésnek minősül, amelyet
50.000 lejtől 500.000 lejig terjedő
pénzbüntetéssel szankcionálnak.

Azt, hogy ki a magas kockázati
tényezővel rendelkező személy,
mindegyik társaság maga dönti el,
de általában a múltban okozott bal-
esetek száma (az úgynevezett
bonus malus rendszer) vagy az il-
lető személy életkora és vezetési
tapasztalata befolyásolja ennek a
kockázati tényezőnek a mértékét.

Természetesen Romániában egy
jogszabály semmit sem ér az alkal-
mazási jogszabályok nélkül (norme
metodologice). A biztosítási tör-
vény alkalmazási jogszabályát a
Pénzügyi Szervezetek Felügyelete
(Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciară – ASF) kell elkészítse
2017. augusztus 11-ig. Jelenleg
ennek az alkalmazási jogszabály-
nak a tervezete elkészült nem vég-
leges formában, és közvitára került,
szövege pedig megtalálható a
PSZF weboldalán. Már két közvitát
is tartottak ezzel kapcsolatosan, a
másodikat idén július 17-én, tehát
remélhetőleg a törvényes határidőt
betartva elkészül ez a jogszabály is.

Újdonság az új törvényben,
hogy amennyiben a kötelező bizto-
sítás érvényességének felfüggesz-
tését kérik (ha a gépjármű forgalmi
jogát felfüggesztették vagy azt zá-
rolták), ennek eredményeképpen a
biztosított a gépkocsi rendszámtáb-
láját is az azt kibocsátó hatósághoz
le kell tegye.

Az eddigi szabályozáshoz ké-
pest fontos újítás a kártérítési kér-
vények megoldásának ideje. Ennek
eredményeképpen a biztosítótársa-
ságok a kártérítési kérvények ikta-
tásától számított 30 napon belül
választ kell adjanak. Eddig a mó-
dosításig a törvény szerint a vá-
laszadási határidő 30 nap volt, de
legtöbb 3 hónap a káresemény be-
jelentésétől számítva. Ezt a határ-
időt a biztosítótársaságok általában

indokolt vagy indokolatlan esetben
is kivárták. A kártérítési igényekről
később még részletesen fogunk be-
szélni, hiszen ez az a téma, ami tu-
lajdonképpen mindenkit érdekel.

Az új szabályozás értelmében a
biztosítótársaságok kötelesek a
biztosítottakat a biztosítás érvé-
nyességnek lejárta előtt minimum
30 nappal értesíteni erről a tényről,
valamint az új biztosítás megköté-
sének lehetőségéről.

Az új törvény bűncselekmény-
nek (infracţiune) minősíti a hamis
vagy hamisított biztosítások kiadá-
sát vagy az ezekkel való kereske-
delmet, és bűncselekménynek
minősíti a szervizek által hamisí-
tott alkatrészek használatát is.

Az egyik legfontosabb előírás,
hogy a biztosító kötelezően fel kell
ajánlja az úgynevezett közvetlen
kártérítés (decontare directă, az
előző jogszabály szerint compen-
sare directă) lehetőségét is a bizto-
sítás megkötésekor. Ez eddig
fakultatív volt. Ugyanakkor ennek
a szolgáltatásnak az igénybevétele
nem kötelező. Ezt konkrétan az al-
kalmazási jogszabályokban fogják
szabályozni.

A közvetlen kártérítés azt je-
lenti, hogy a károsult személy nem
a károkozó személy kötelező biz-
tosítója által kerül kártérítésre,
hanem ezt kérheti a saját kötelező
biztosítást kiállító biztosítójától
(tehát nem a CASCO-tól), aki ezt
nem tagadhatja meg. A kártérítési
összeget a károsult személy köte-
lező biztosítója a maga során a kárt
okozó személy biztosítójától kéri
vissza. Tehát végső soron – ahogy
azt alapelvként az előző cikkünk
elején is elmondtuk – a károkozó
személy biztosítója felel, viszont
az adminisztrációs teher kisebb
lesz, hiszen a károsult a saját biz-
tosítójához tud fordulni, és nem
egy idegen személy ugyancsak ide-
gen biztosítójához. 

(Folytatjuk)

A kötelező jármű-felelősségbiztosításról (II.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Fél év alatt 278 tűzesethez 
riasztották a tűzoltókat

A Maros Megyei Katasztrófa-
védelmi Felügyelőség idén ja-
nuár elsejétől július 23-ig 278
tüzet regisztrált, lakások és
gazdasági épületek gyúltak
meg. A tűzesetek többsége
elkerülhető lett volna, ha idő-
ben megteszik a megfelelő in-
tézkedéseket. Elsősorban a
megelőzésre vonatkozó elő-
írásokat, másodsorban az ol-
tási intézkedéseket kellett
volna betartani. 

A legtöbb tűzesetet hibás villamos
hálózat okozza, hiszen nagyon sok
az improvizált szerelés, az elavult és
rossz szigetelés, továbbá több helyen
túlterhelt a hálózat, ami a vezetékek
felforrósodásához, a szigetelés meg-
gyulladásához vezet.  Gyakran
okoznak tüzet a kitisztítatlan kémé-
nyek, hiszen a vastag lerakódások
felhevülnek és lángra kapnak. 

A szabadban meggyújtott tüzek
is veszélyesek lehetnek, hiszen a le-
gelőkön, tarlókon, bozótokban a
száraz növényzeten hamar terjed a
tűz. Az udvarokon rakott tűzre is
oda kell figyelni, hiszen ha gyúlé-
kony anyagok – fa, takarmány, tex-
tília – mellett vagy a közelükben
égetik a hulladékot, az hamar ki-

gyúlhat. Ugyanilyen veszélyesek a
gyertyák, a fáklyák, a gázlámpák is,
ha felügyelet nélkül hagyják. 

A dohányzás is tragédiát okoz-
hat, ha égő cigarettát hagynak ott
raktárakban, szénásszínekben, de
lakásokban is. Számtalan olyan eset
történt, hogy a cigarettázó elszen-
deredett, s a tűz pillanatok alatt
lángra lobbantotta a lakást. 

Van olyan eset is, amikor valaki
bosszúból, szándékosan gyújt tüzet,
vagy azért, hogy bizonyítékokat
tüntessen el. 

A másik ok a gáztűzhelyek, radi-
átorok, villamos fűtőtestek meghi-
básodása, túlhevülése vagy rossz
állapota. A felügyelet nélkül ha-
gyott gyermekek által okozott tűze-
setek száma sem elhanyagolható,
hiszen a gyufa minden háztartásban
kéznél lehet.

A katasztrófavédelmi felügyelő-
ség felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a felsoroltak figyelembevéte-
lével óvatosan járjanak el, ne hasz-
náljanak improvizált beren-
dezéseket, ne terheljék túl a villany-
hálózatot, amikor hosszabb időre
távoznak, húzzák ki csatlakozókat
a fali dugaszokból, ne hagyjanak
textíliát égők közelében. (mezey)



Hosszú Katinka megvédte címét
200 méter vegyesen hétfőn a Duna
Arénában zajló úszó-világbajnoksá-

gon. A háromszoros olimpiai baj-
nok, aki a legjobb idővel jutott a
döntőbe, 2:07.00 perces idővel dia-

dalmaskodott a japán Ohasi Jui és
az amerikai Madisyn Cox előtt.

A telt házas Duna Aréna valóság-
gal felrobbant, amikor a rajtkőhöz
szólították az Iron Ladynek is neve-
zett Hosszú Katinkát, aki szokásá-
hoz híven nagyon koncentrált a
kezdés előtt. Jól kapta el a rajtot, el-
sőként jött fel a pillangó után, háton
pedig ellépett a mezőnytől. Mellen
a szélen úszó japán rivális feljött rá,
de így is elsőnek fordult. Gyorson
arra lehetett előzetesen számítani,
hogy nem lesz ellenfele, a japán
Ohasi egy darabig tartotta magát,
Hosszú azonban végül közel egy
másodperces előnnyel nyúlt be el-
sőként.

„Nehéz szavakba önteni, amit
érzek, szerintem látszott rajtam az
eredményhirdetésnél. Még mindig
elképesztő ez a hangulat, és szeren-
csére még sok számom van hátra” –
mondta az úgynevezett vegyes zó-

nában Hosszú, aki megjegyezte,
nem látta a hajrában japán riválisát.
„Megmondom őszintén, csak ma-
gamra koncentráltam, hogy kiúsz-
szam magamból, ami bennem van.
Persze, amikor felnéztem az órára,
és láttam, hogy mindketten 2:07-es
időt úsztunk, egy fél pillanatra meg-
ijedtem, de szerencsére sikerült
nyernem.”

Hosszú Katinka ezzel az első nő,
aki sorozatban háromszor nyert vi-

lágbajnoki címet ebben a számban,
eddig az amerikai Katie Hoff-fal
osztozott a rekordon. A rövidpályás
és az 50 méteres világbajnokságo-
kon összességében ez a 32. érme,
amivel a nők között az amerikai
Jenny Thompsont utolérve szintén
csúcstartó.

Hosszú Magyarország első
aranyérmét gyűjtötte be a hazai ren-
dezésű világbajnokságon, s immá-
ron hatszoros világbajnoknak
mondhatja magát. A bajai úszósztár
a magyar úszósport 27. világbaj-
noki elsőségét szerezte meg.
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Hosszú Katinka megvédte címét 200 méter vegyesen

Kikapott Kanadától, nem jutott négy közé a magyar női vízilabda-válogatott
A magyar női vízilabda-váloga-

tott nem jutott be a legjobb négy
közé a magyarországi vizes világ-
bajnokságon, miután a hétfői ne-
gyeddöntőben 6-4-re kikapott a
kanadai együttestől.

Bíró Attila szövetségi kapitány
Európa-bajnok csapata pontatlanul,
sokszor bizonytalanul játszott –
csupán a második negyedben szer-
zett gólt –, míg az észak-amerikai
együttesből Monika Eggens egy-
maga ötször talált be.

A meccs esélyesének a magyar
csapat számított, ám hogy nem me-
hetett biztosra, arra egy közelmúlt-
beli találkozó is figyelmeztetett: a
világliga júniusi kínai szuperdöntő-

jén döntetlent követően ötmétere-
sekkel az észak-amerikaiak győz-
tek. Végül előrébb, a második
helyen végeztek Sanghajban, ahol a
magyar csapat negyedik lett.

A margitszigeti pólós csata kana-
dai góllal indult, utána viszont hosz-
szú időre megállt a tudomány, és
elpuskázott lehetőségek sorát köve-
tően maradt is a kanadai vezetés,
mivel egyetlen magyar játékos sem
tudott betalálni.

Nem úgy a második negyedben:
a játékrész első támadásának lezárá-
saként a vb-újonc Szilágyi Dorottya
zúdította a vendégkapuba a labdát
(1-1). Egy védekező kézről bepat-
tanó lövés után ismét az észak-ame-

rikaiak vezettek, majd Czigány
Dóra góljára harmadszor is Monika
Eggens válaszolt (2-3). Kevéssel a
nagyszünet előtt Illés Anna egyenlí-
tett, Eggens negyedik találatára
pedig Takács Orsolya felelt (4-4).

A harmadik nyolc percben is
pontatlanul, görcsösen játszott a
magyar válogatott, s a hibás megol-
dások közepette Eggens ötödször is
betalált. A magyar gól viszont
ebben a negyedben is elmaradt, a
statisztika szerint 24 perc alatt 27
lövésből született a négy hazai talá-
lat.

A befejező játékrészben sem
ment a magyaroknak, vállalkozó
kedvű pólós alig akadt, aki mégis

próbálkozott, rendre rosszul célzott,
naggyá téve a kanadai kapust. S
ahogy lenni szokott, az ellenfél egy
emberelőnyt értékesített, 6-4-re el-
húzott, a hajrában pedig sikerrel
őrizte előnyét a hitehagyott magyar
csapattal szemben, amely a meccs
második felében képtelen volt be-

venni a rivális kapuját. A statisztika
szerint a hazai válogatott 34 lövés-
ből szerezte négy gólját, míg az el-
lenfél 21 lövésből volt hatszor
eredményes.

Az 5-8. helyért a görög–spanyol
párharc vesztesével játszanak a ma-
gyarok.

„Ez az arany többet jelent, mint a riói”
Riói olimpiai bajnoki címeinél is többet jelent Hosszú Katinka számára a Duna Arénában aratott hétfő esti

világbajnoki győzelme 200 méteres vegyesúszásban. „Egy kicsit úgy érzem magam, mintha ez lett volna
életem első győzelme” – mondta a 28 éves sportoló az úszó-vb második versenynapjának nemzetközi sajtó-
tájékoztatóján.

„Teljesen más érzés volt, mint Rióban, ahol az álmomért úsztam, azért, hogy olimpiai bajnok legyek. Itt a
Duna Arénában közelről éreztük, hogy mennyien szurkolnak nekünk, magyaroknak, így olyan érzésem volt,
hogy nem csak magamért úszom. Éppen ezért ez az aranyérem többet jelent nekem, mint a riói” – tette hozzá
Hosszú.

Korábban az M4 Sport kamerája előtt arról beszélt az immár hatszoros nagymedencés világbajnok ver-
senyző, hogy nagyon le kellett nyugtatnia magát annak érdekében, nehogy túlizgulja a döntőt. Hozzátette:
nehéz volt számára hazai közönség előtt az első pár úszás, de, akárcsak a riói olimpián, ahol az első arany-
éremig hatalmas volt benne a feszültség, most is úgy érzi, felszabadult, és élvezni tudja a versenyzést.

Gyurta Gergely 
21.800 méter gyorson

Nem jutott döntőbe Gyurta Gergely 800 méter gyorson kedden a
Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A magyar versenyző – aki
a nyílt vízen 25 kilométeren hatodik lett – 8:03.87 perces idővel futa-
mában a kilencedik, összesítésben pedig a 21. helyen zárt. „Jobb időt
szerettem volna úszni, de csak három nap telt el a huszonöt kilométer
óta, éreztem, hogy a gyorsasággal van probléma” – mondta Gyurta, aki
a közönség méltatása mellett leszögezte, a számot bemelegítésnek szánta
a 400 méter vegyes előtt, hogy szokja a légkört, a medencét. „Van még
négy napom, hogy a négyszáz vegyesre felgyorsuljak kicsit” – tette
hozzá.

Adam Peaty hatalmas világcsúcsa 
50 mellen

A brit Adam Peaty hatalmas világcsúcsot ért el 50 méter mellen, ked-
den: az utolsó előfutamban a 100 méter egy nappal korábbi győztese
26.10 másodperc alatt ért célba, így több mint három tizedet faragott a
két évvel ezelőtt Kazanyban felállított 26.42-es idejéből. Ez volt a má-
sodik világcsúcs a Duna Arénában, a nyitónapon a svéd Sarah Sjöström
a 4x100 méteres gyorsváltó első tagjaként úszta meg minden idők leg-
jobbját.

„Mintha megbabonáztak volna minket”
„Nem tettünk semmi olyat, amire ne készültünk volna – értékelt Bíró

Attila szövetségi kapitány. – A saját pontatlanságunk miatt veszítettünk,
gyatra lövőszázalékkal fejeztük be a helyzeteinket, ami eddig nem volt
jellemző ránk.” Hozzátette, nem érezte a találkozó előtt, hogy csapata
ideges lenne, a lövési lehetőségeknél mégis mindig az bizonytalanodott
el, aki célba vette a kaput.

„Annyi történt, hogy, bár megvoltak, nem tudtuk belőni a helyzetein-
ket. Hat gólt kaptunk, ezzel azért lehetne meccset nyerni. Itt az idő, hogy
újragondoljuk céljainkat és újakat tűzzünk ki” – hangsúlyozta a sírással
küszködő Tóth Ildikó. A center megköszönte a szurkolók támogatását,
és kérte, továbbra is biztassák a csapatot, mert ez sokat jelent az együt-
tesnek: „Igyekszünk összeszedni magunkat, de most nagyon csalódottak
vagyunk” – fogalmazott.

Gurisatti Gréta a kapufák magas számát emelte ki. Mint mondta, ők
is felkészültek, a szerencse mégis a kanadaiak mellé állt, akik talán job-
ban megdolgoztak érte. „A meccs elején kellett volna értékesítenünk a
helyzeteket, amikből kapu fölé, mellé vagy épp a lécre ment a labda.
Úgy érzem, mintha megbabonáztak volna minket, minden kifelé pattant”
– fogalmazott Gurisatti.

Eredményjelző
Női vízilabda-vb, negyeddöntő: Kanada – Magyarország 6-4 (1-0, 3-4, 

1-0, 1-0)
Góldobók: Szilágyi, Czigány, Illés, Takács 1-1, illetve Eggens 5, Wright 1.
További eredmények a negyeddöntőből: Spanyolország – Görögország

14-12 (2-3, 2-2, 2-2, 4-3, 4-2) – ötméteresekkel; Oroszország – Olaszország
9-8 (3-0, 1-4, 3-3, 2-1), Egyesült Államok – Ausztrália 7-5 (0-0, 3-0, 2-2, 2-3),
Kanada – Magyarország 6-4 (1-0, 3-4, 1-0, 1-0).

A 9-12. helyért: Hollandia – Új-Zéland 19-4 (5-1, 6-1, 3-1, 5-1), Kína – Fran-
ciaország 13-5 (3-2, 3-2, 4-1, 3-0).

A 13. helyért: Japán – Brazília 11-9 (2-2, 6-2, 1-2, 2-3).
A 15. helyért: Kazahsztán – Dél-afrikai Köztársaság 6-4 (2-1, 2-2, 0-1, 2-0).

Bajnokok Ligája: Műsoron a selejtező
harmadik fordulója

Lapzártánk után elkezdődött a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező
harmadik fordulója. Magyar csapat a Budapest Honvéd búcsúzásával
már nem érdekelt a sorozatban, ellenben két román együttes is most
kapcsolódik be a küzdelmekbe: a FCSB tegnap este a Viktoria Plzennel
találkozott, a Konstancai Viitorul ma este az APOEL Nikosziával méri
össze erejét (21 óra, TVR 1).

A harmadik forduló vesztesei átkerülnek az Európa-liga-selejtező
utolsó fordulójába, ahol a főtáblára kerülésért küzdhetnek tovább, míg a
győztesek már biztos főtáblások, mert a negyedik kör megnyerésével a
BL, míg ottani kudarcukkal az EL csoportkörébe kerülnek.

A későbbi győztes Hosszú Katinka a női 200 méteres vegyesúszás döntőjében a 17. vizes vi-
lágbajnokságon a Duna Arénában 2017. július 24-én.                         MTI Fotó: Kovács Tamás

Bujka Barbara, Czigány Dóra és Szilágyi Dorottya (b-j) a női vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország – Kanada mérkőzés végén
MTI Fotó: Czagány Balázs



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Ratosnyán (Jód,
Maros-part): bútorozott két szoba,
konyha, fürdőszoba, fásszín, telek-
nagyság: 1.150 m2. Irányár: 20.000
euró. Tel. 0742-224-789. (2588-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (2147)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Pápai Rozália névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (2639)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (2220)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLA-
LOK: tetőkészítést, bármilyen javí-
tást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)

TAKARÍTÁST vállalok otthon, vagy
gyermekre is vigyázhatok. Tel. 0745-
089-918. (2633)

VÁLLALUNK bármilyen munkát,
ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást,
csatornakészítést, tetőfedést Lindabból,
festést, vakolást, kerítésjavítást,
fakivágást. Tel. 0731-438-220. (2621)

VÁLLALUNK 15% kedvezménnyel
ácsmunkát, bármilyen tetőkészí-
tést, belső és külső javítást, szige-
telést, tetőfestést. Tel.
0757-388-134. (2598-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2610)

ÁRUSZÁLLÍTÁST vállalok. Tel.
0760-423-495. (2636-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, velünk lesz szép
emléked, az idő bárhogy is
halad.
Szomorú szívvel emlékezünk
július 26-án a nyárád-
magyarósi CSEGZI JENŐRE
halálának 10. évfordulóján.
Nyugodj békében! Bánatos
szívű édesanyja, testvérei,
Mihály, Béla és családja, Laci
és családja és a Cseh család.
(2347-I)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked. 
Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk július 26-án
SÁSKA ANTALRA halálának
20. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (2538)

Itt hagytál mindent, amiért
küzdöttél, elváltál azoktól,
akiket szerettél. A fájdalomtól
most is könnyes a szemünk,
mert te gondolatban mindig itt
vagy velünk. Múlik az idő, de a
fájdalom marad, betöltetlen az
űr, mely a szívünkben maradt.
Addig vagy boldog, míg van,
aki szeret, aki a bajban
megfogja a kezed. 
Soha nem szűnik meg lelkünk
gyásza érted, soha nem
halványul szívünkben emléked.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
július 26-án a maroskeresztúri
születésű CSIKI DÉNESRE
halálának első évfordulóján.
Áldott, szép emlékét
szívünkben őrizzük egy életen
át. Felesége, lánya, veje,
imádott unokája, Yvett. 
Szerettünk nagyon, amíg csak
éltél, legyen áldott a föld,
ahová megpihenni tértél.
Nyugodj békében, drága Tata!
(2595)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szere-
tett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, anyós,
rokon, valamint jó szomszéd, 

az Imatex volt dolgozója, 
KOZMA ILONA 

szül. Foris 
életének 84. évében elhunyt.
Temetése folyó hó 28-án 15 óra-
kor  lesz a római katolikus te-
metőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (2637-I)

Mély fájdalommal és megren-
dült szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, apatárs, após, unokatest-
vér, rokon, jó szomszéd és
ismerős, 

HAJDU ISTVÁN 
a számológépgyár 
volt munkatársa 

életének 68. évében hirtelen
csendesen megpihent. Teme-
tése július 27-én, csütörtökön
13 órakor lesz a református te-
metőben. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Fájó szívvel őrzi emlékét sze-
rető felesége, Melinda, leánya,
Kinga, veje, Misi, unokái: Zalán
és Gergő, Hajdu Jenő és fele-
sége, Márta, fia, Tamás, Hajdu
Zoltán és felesége, kislányuk,
Bíborka, Hajdu Szabolcs, Hajdu
Katalin és fiai, Álmos és Má-
tyás, sógornői, Hajdu Ilona,
Hajdu Emma. (2634-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, anyós, nagynéni, jó
barát és szomszéd, 

ILYÉS GABRIELLA
életének 77. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése 2017. július
28-án 13 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (2646-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága édesanyánk, szerető
anyós, nagymama, testvér,
anyatárs, 

NÁM ROZÁLIA
rövid szenvedés után 69 éves
korában elhunyt. Temetése
szerdán, július 26-án 12 órakor
lesz a református temetőben. 

Búcsúznak lányai: Csilla
és Mónika, veje, Laci, unokái:

Zsolti és Krisztián. 
Nyugodj békében, Anya! 

Soha nem felejtünk el. (2649-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk anya-
társunktól, NÁM ROZÁLIÁTÓL,
akit a kegyetlen halál túl korán
ragadott el szerettei köréből.
Vigasztalódást kívánunk Csillá-
nak és családjának, valamint
testvérének, Mónikának. 
Nyugodj békében! Apa- és
anyatársad: Imre és Joli. (2648)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Hajdú Melinda barátnőnknek
férje, ISTVÁN elhunyta al-
kalmából. Vigasztalódást kívá-
nunk. Barátnői. (-)

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis
egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha
álmainkban látjuk. Az ész
megérti, de a szív soha, hogy
egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol ő van, oda. Az élet múlik, de
akit szeretünk, arra életünk
végéig könnyes szemmel
emlékezünk.
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk július
26-án szeretett gyermekünkre és
testvérre, a csíkfalvi születésű
TÓTH LALÁRA halálának 18.
évfordulóján. Szép emlékét egy
életen át szívünkben őrizzük.
Szüleid, testvéreid családjukkal
együtt. (2601-I)

   10 NÉPÚJSÁG __________________________________________________ HIRDETÉS________________________________________________ 2017. július 26., szerda

A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet 

egy megüresedett mérnöki állás betöltésére 
meghatározatlan időre

Az állás megnevezése: mérnök az energetikai-gépészeti irodába
Írásbeli vizsga: 2017. augusztus 25-én 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. augusztus 31-én 10 órakor.
A vizsga a hatóság székhelyén, Marosvásárhelyen, a Köteles Sá-

muel utca 33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – járműmérnöki, gépészmérnöki,

elektro-gépészmérnöki végzettség
– alapos számítógép-kezelési ismeret (Microsoft Office)

– kiváló kommunikációs, koncentrációs és összegzőképesség
– hosszított program vállalása
A pályázati dossziét augusztus 18-án 12 óráig lehet benyújtani,

hétfőtől péntekig naponta 7-15 óra között a vízügyi hatóság 
humánerőforrás-osztályán. 

Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a http://www.rowater.ro/damureshttp://www.rowater.ro/damu-

res honlapon, a Posturi disponibile menüpontnál
• a 0265/260-289-es telefonszám 440 és 460-as mellékállomásán 
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet 

két megüresedett mérnöki állás betöltésére, 
meghatározatlan időre

Az állás megnevezése: mérnök az engedélyezési irodába
Írásbeli vizsga: 2017. augusztus 16-án 11 órakor.
Állásinterjú: 2017. augusztus 22-én 13 órakor.
A vizsga a hatóság székhelyén, Marosvásárhelyen, a Köteles Sá-

muel utca 33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú (építészmérnöki) végzettség licencvizsgával és/vagy

mesteri fokozattal (civil és hidrotechnikai építkezések), vagy ve-
gyészmérnöki, ipari vegyészet, hidrológia, hidrogeológia, ökológia,
környezetmérnöki vagy ezekhez hasonló mérnöki végzettség, ami
a vízgazdálkodás terén alkalmazható.

– alapos számítógép-kezelési ismeret (Microsoft Office)
– kiváló kommunikációs, koncentrációs és összegzőképesség
– hosszított program és kiszállások vállalása
A pályázati dossziét augusztus 7-én 12 óráig lehet benyújtani,

hétfőtől péntekig naponta 7-15 óra között a vízügyi hatóság 
humánerőforrás-osztályán. 

Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponi-

bile menüpontnál
• a 0265/260-289-es telefonszám 440 és 460-as mellékállomásán 
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZO-
BALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek szá-
mára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60148)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna.  Telefon:
0753-025-603. (19120-I)

ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TITKÁRNŐT és TEHERGÉPKOCSI-VE-
ZETŐT. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a
0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni lehet a 0365/430-150-
es telefonszámon. (19170-I)

MAGÁNCÉG SZÁMLÁZÓT alkalmaz. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon lehet: 0265/250-618, 0744-477-648. (19180-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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