
Hétfőn este a marosvásárhelyi vár B épületében, pontosab-
ban a szépen felújított régi katonai istállóban „csapra verték
a hordót”. Azaz, csapra verték volna, ha lett volna boros-
hordó, de a jelenlevőknek meg kellett elégedniük a közel fél-
száz hordócsap látványával, amelyeket dr. Madaras Sándor
idegsebész főorvos állított ki az Erdély fémei elnevezést viselő
kiállításon. 

Nem csúszott hiba a címbe, bár sok különleges ezüsttárgy valóban
fénylett a tárlókban, de a kiállítás anyagát különböző fémekből, rézből,
ónból és elsősorban vasból készült tárgyak képezték. Köztük mindenek-
előtt olyanok, amelyek Erdély múltját, a fémmegmunkálás fejlett művé-
szetét idézték. 

– Ezekben a tárgyakban az a legszebb, hogy a gyűjtővel összenőnek,
élete részévé válnak, és mindenik darabnak el tudja mondani a történetét,
honnan került hozzá, miért tetszett meg neki, és miért fontos számára –

Európai kérdésekről
tárgyalnak Jedden
Hétfőn este mintegy százfős küldött-
ség érkezett Jedd községbe a határo-
kon túli testvértelepülésekről. A
vendégek egy hétig tartózkodnak itt,
de nemcsak a baráti kapcsolatok ápo-
lása érdekében, hanem hogy néhány
európai kérdésben is véleményt for-
máljanak.
____________2.
Forgatag 
a Ligetben (is)
A Liget pénteken népesül be, számos
helyszínen – a Kultúrpalotában, a Te-
leki Tékában és udvarán, a Borudvar-
ban, a Nemzeti Színházban, az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban, a
Vártemplomban – viszont egész héten
lesznek figyelemre méltó rendezvé-
nyek. 
____________4.
Csavarok, 
kötőelemek ezerrel
Tavalytól működik a Fastener Limited
Kft. csavar- és kötőelem-lerakat a ma-
rosszentkirályi Fűzfa utcában. Maros-
vásárhelyről, a Dózsa György utcai
telephelyről költöztek ide, ahol na-
gyobb területen, tágasabb raktárak-
ban, ideális helyen dolgozhatnak. A
családi vállalkozásról Bandi Árpáddal,
a cég vezetőjével beszélgettünk.
____________6.
Országos 
fogathajtó verseny
döntője 
Augusztus 25–27. között szervezik
meg, immár hagyományosan, az or-
szágos kettesfogat-hajtó verseny dön-
tőjét a marosvásárhelyi méntelepen.
Nem véletlenül, hiszen az első hivata-
los verseny is itt volt 1986-ban. A
megmérettetésre várják az országban
levő mintegy 15 fogathajtót.
____________9.

Rákmenet 
sztrádatempóban

Ha az építkezés nem is igen megy, tervezni azt aztán
nagyon tudnak illetékesék. A napokban derült ki, hogy
még évekbe telik, amíg az észak-erdélyi autópálya ha-
tárhoz közeli szakasza meglehet (papíron persze már
kész van legalább öt éve), és hasonlóan húzódik az Er-
délyt az Ókirálysággal összekötő sztrádaszakasz terve-
zése is.

Munkáról ez utóbbi esetében még szó sem esett, pedig
tágabb összefüggésben ez a pálya még fontosabb, mint
számunkra lenne az északi. Elvileg ennek a dél-erdélyi
folyosónak kellene valahogy eljutnia a tengerig, csak a
Kárpátokat átvágó szakaszát képtelenek még megter-
vezni is immár hosszú évek óta. Pedig az ország gazda-
ságának egyik motorját jelentő autógyár is próbált már
számos esetben nyomást gyakorolni a politikusokra az
építkezés siettetése érdekében. Érthető, hiszen nem oly
régi adatok szerint a regáti üzemükben legyártott autók
darabja ötven euróval kerül többe amiatt, hogy nem
ezen a pályán gurul tréleren a nyugati szalonok felé,
hanem vasúton. Csak úgy kocogósan, mert az elmúlt 

Az iskolaépületek 
tizedének nincs 

tűzvédelmi engedélye
Cătălin Chircă, az Országos Katasztrófavédelmi Fel-

ügyelőség szóvivője szerint az országban lévő 26 ezer
iskolaépületből mintegy 10 százalék nem rendelkezik
tűzvédelmi engedéllyel. A szóvivő közölte, hogy a na-
pokban zajlik azon iskolaépületek tűzvédelmi átvizsgá-
lása, melyekben szeptembertől oktatás zajlik. A
tűzvédelmi engedéllyel nem rendelkező ingatlanokról a
katasztrófavédelem és a tanfelügyelőségek tájékoztatást
küldenek az államelnöki hivatalnak, a tanügyminisztéri-
umnak, a regionális fejlesztési és az európai alapokért
felelős tárcának, valamint a prefektúráknak és a megyei
tanácsoknak. A katasztrófavédelmi szóvivő továbbá fi-
gyelmeztetett arra is, hogy a tűzbiztonsági engedélyeket
a helyi közigazgatási igénylések alapján adják ki. A tűz-
védelmet biztosító munkálatok és a szóban forgó hely-
hatósági igénylés nélkül a tűzvédelmi engedély nem
adható ki – tette hozzá. Iskolaépületek esetében, hogy
megkaphassák a tűzvédelmi engedélyt, szükség van két
menekülési útvonalra és kijáratra, külső és belső vízcsa-
pokra, füstriasztó berendezésre, biztonsági világításra,
valamint poroltókra. (Agerpres) (Folytatás a 3. oldalon)
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Ma hivatalosan is megnyílik a
Vásárhelyi Forgatag, de elkez-
dődik a Borudvar programja is,
nekünk koncertezik Zséda és a
Kvartett, illetve a Santa Diver,
ám népzene és táncház is színe-
síti a programkavalkádot.

A Teleki Tékában reggel 10 órától
magyar nyelvű vezetett sétával várnak.

A Vásárhelyi Forgatag vendége
ugyanakkor a Nőileg magazin csapata,
amely még a megnyitóünnepség előtt,
16 órától a Kultúrpalota kistermében
beszél a Mutass jó példát! elnevezésű
projektjéről.

Megnyílik a sokak által kedvelt
Borudvar a Forradalom utca 8. szám
alatt. Még a borkóstolók előtt egy gaz-
dasági beszélgetésbe is belekóstolha-
tunk, Erdélyi business „as usual”
címmel szervez panelbeszélgetést az
OTP Bank. Meghívottak: Nagy Mi-
hály – számos termelő- és kereske-
delmi vállalat tulajdonosa és vezetője,
Barta Vilmos – a Nexxon Kft. ügyve-
zető igazgatója, Szász Sándor – a

Lanka húsfeldolgozó vállalat vezetője
és tulajdonosa. Moderátor: dr. Vass
Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének elnöke, parlamenti kép-
viselő. 18 órától a Lechburg pincészet
borait lehet megkóstolni, 20 órától
borvacsorára hívnak. Este 8 órától
ugyanitt zenél az Üver zenekar és Kás-
ler Magdi, majd táncház lesz a
Jazz&Blues Clubban.

17 órától festészeti kiállítás nyílik a
Maros-Mezőségi Művésztelep tábora-
iban készült alkotásokból a marosvá-
sárhelyi vár Vargák bástyájában.

18 órától hivatalosan is megnyílik
az 5. Vásárhelyi Forgatag, az ünnepi
beszédek után Zséda és a Kvartett kon-
certjét hallhatjuk a Kultúrpalotában.
Különleges zenei kalandozásban ve-
hetnek részt az exkluzív est résztvevői.
A saját slágereken kívül olyan dalok is
felcsendülnek, amelyek egyedi hang-
szerelésben kapnak új köntöst, és ki-
mondottan kedvesek Zséda számára.
Mindebben segítségére lesznek a ma-
gyar zenei élet kiválóságai: szaxofon,

zenekarvezető: Kuzbelt Péter, zon-
gora: Bubenyák Zoltán, basszusgitár:
Studniczky „Zsatyi” László, dobok:
Gyenge Lajos. 

Ma is koncertre készülhetünk: a Te-
leki Téka udvarán 20.30-tól a Santa
Diver zenél. A formációt 2006-ban
alapította Kézdy Luca dzsesszhegedűs
és Szesztay Dávid multiinstrumenta-
lista, zeneszerző. A trió harmadik tagja
Szegő Dávid, aki 2015-ben csatlako-
zott a zenekarhoz. A három hangszer
és egyéniség egy egészen sajátos és
egyedi zenei világot képvisel, amit a
dzsessz, a world music és a szabad
zene metszetében talált meg. Hang-
zásukat meghatározza a rendhagyó
felállás (hegedű, basszusgitár, dob),
Kézdy Luca különleges, narratív
hegedűjátéka, színes és dallamos
basszusszólamok, és az apró, izgal-
mas történésekkel teli, mégis ener-
gikus dobolás. Második lemezük, a
Santa Diver 2013 májusában jelent
meg a NarRator Records gondozásá-
ban. 

Új, korszerű mágnesesrezonancia-
készülék kerül Marosvásárhelyre 

A kormány támogatásával, a Közpénzügyi és az Egész-
ségügyi Minisztérium közvetítésével, BERD-kölcsönnel öt
kórházba vásárolnak korszerű mágnesesrezonancia-ké-
szüléket (MRI). Ezek közül az egyik a marosvásárhelyi
megyei klinikai kórházba kerül, ahol, a már meglévő ha-
sonló felszerelés mellett, kórmegállapításra, kivizsgálásra
használják majd. 

Sajtmustra a csűrszínházi gazdanapon
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szervezete
szeptember 2–3-án hatodik alkalommal szervezi meg az
immár kétnapos nemzetközi gazdanapot a mikházi Csűr-
színházban. A szakmai és kulturális rendezvényeken, nép-
művészeti, kézművességi, mezőgazdasági gépek és
állatkiállításokon kívül az idei gazdanap különlegessége,
hogy először lesz sajtverseny, amelyre legkésőbb augusz-
tus 29-ig lehet jelentkezni az RMGE Maros székházában,
legtöbb háromféle sajttal.

Beszélgetés paralimpikonnal 
Augusztus 26-án 16 órától a Vásárhelyi Forgatag kereté-
ben Veres Amarilla kerekes székes vívóval, a riói paralim-
pia bronzérmes párbajtőr csapatának tagjával a
Bolyai-sportpályán Kádár Zoltán sportújságíró beszélget.

Jegyet lehet foglalni 
az AWAKE fesztiválra 

Szeptember 1–3. között a gernyeszegi Teleki-kastélyban
rendezik a fesztivált, fellépők: Tom Odell, Mary PopKids,
Subcarpaţi, Golan, Jurjak, Les Elephants Bizarres. Az
AWAKE azt tűzte ki céljául, hogy a lehető legváltozatosabb
élményzuhatagban részesíti a közönséget, nemcsak a ze-
nére koncentrálva, hanem a művészetek és a természet
harmóniájára is hangsúlyt fektetve, így például a Teleki-
birtokon különböző kreatív elemeket is beillesztenek. Lesz-
nek különféle installációk, filmvetítések, interaktív
színjátékok, spoken word poetry ülések. A program alaku-
lását az érdeklődők követhetik a www.awakefestival.ro, va-
lamint a www.facebook.com/AwakeFestival.ro internetes
elérhetőségen. Jegyek rendelhetők a www.eventim.ro ol-
dalon. 

Székelyek Galíciában 1917-ben
Augusztus 23-án, ma du. 6 órától kerül sor a Szóforgatag
és a Borsos Tamás Egyesület szervezésében Nagy József
történész Székelyek Galíciában 1917-ben. A győzelem re-
ménye a háború harmadik évében című előadására. Hely-
szín: Teleki Téka. 

Észak-erdélyi holokauszt-túlélők
Augusztus 24-én, csütörtökön du. 6 órakor kerül sor a Szó-
forgatag és a Borsos Tamás Egyesület szervezésében
Gidó Attila Észak-erdélyi holokauszt-túlélők című előadá-
sára. Támogató a Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség. Hely-
szín: zsinagóga. 

Hangszerfát foglaltak le
Augusztus 21-én az erdészeti felügyelőség és a gazdasági
rendőrség munkatársai két köbméter hangszerfát foglaltak
le egy 45 éves, Tokában lakó férfitól. A különleges rezo-
nanciájú juharfa nem termelhető ki, ezért a feketepiacon
igen nagy értéke van. Az elkobzott mennyiség ára 15.000
lej. A tettest 5000 lejre bírságolták meg. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma BENCE, 
holnap BERTALAN napja
BERTALAN: görög-latin köz-
vetítéssel hozzánk érkezett 
arameus név, jelentése: 
Ptolemaiosz (arameusul Tol-
mai) fia.

23., szerda
A Nap kel 

6 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 19 perckor. 
Az év 235. napja, 

hátravan 130 nap.
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Szerdai Forgatag-ajánló

Augusztusban újra látható lesz a Tompa Miklós Társulat
előadásában a Bartis Attila szövegei nyomán Radu Afrim
rendezésében színre vitt, többszörös fesztiváldíjas előadás,
A nyugalom. A sikerprodukciót augusztus 30-án, szerdán
és 31-én, csütörtökön 19:30-kor láthatja a közönség a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében.

Az előadás a marosvásárhelyi származású szerző által
teremtett világ szereplőit vonultatja fel. Az irodalmilag
igen értékes realista szöveg tipikusan afrimi hangulatban
a misztikumnak, az efemer létezés groteszkségének, az em-
beri kapcsolatok törékenységének ad helyet. Az előadásnak
nem célja a tabudöntögetés; érzelmileg kívánja megérinteni
nézőjét: erotikát, humort, zenét, szövevényes cselekményt,
valamint anya-fiú, nő-férfi kapcsolatokat mutat be a szétesés,
a szexualitás viszonylatában. Az érzelmileg felforgató elő-
adás a nézői értelmezést, gondolkodást provokálja.

Főszereplők: Bányai Kelemen Barna, B. Fülöp Erzsébet,
Kiss Bora.

További szereplők: Berekméri Katalin, Nagy Dorottya,
Biluska Annamária, Bartha László Zsolt, Galló Ernő, Ru-
szuly Ervin, Varga Balázs, Huszár Gábor, Kölcze Kata,
Nagy Péter.

Díszlet: Adrian Damian; jelmez: Márton Erika; rende-
zőasszisztens: Berekméri Katalin; zene: Kiss Bora.

A Tompa Miklós Társulat szeptember 15-én A nyugalom
című előadással vesz részt Csehországban a pilseni 25.
Nemzetközi Színházfesztiválon.

A 18 éven felüli nézőknek ajánlott előadás román nyelvű
feliratozással követhető.

Jegyvásárlás online a www.biletmaster.ro honlapon, au-
gusztus 24-től pedig a színházban működő jegypénztárnál
(hétköznaponként 9-15 óra között, tel. 0365-806-865), va-
lamint előadás előtt egy órával a kistermi jegypénztárnál.

Naprakész információk a színház honlapján: 
www.nemzetiszinhaz.ro és Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/tompamiklos. (pr-titkárság)

Augusztusban újra színpadon A nyugalom 

Hétfőn este mintegy százfős
küldöttség érkezett Jedd köz-
ségbe a határokon túli testvér-
településekről. A vendégek egy
hétig tartózkodnak itt, de nem-
csak a baráti kapcsolatok ápo-
lása érdekében, hanem hogy
néhány európai kérdésben is vé-
leményt formáljanak.

Jedd és a magyarországi Kamond
négy éve ápol testvértelepülési kap-
csolatot, ehhez tavaly csatlakozott a
szlovákiai Szap és az ukrajnai Palágy-
komoróc a Négy ország – egy nemzet
címszó alatt. A települések küldöttsé-
gei legutóbb idén júliusban találkoztak
a felvidéki Szapon, most Jedd fogadja
őket. A három helységből mintegy
százan érkeztek hétfőn, látogatásukat
és fogadásukat egy európai uniós pro-
jekt tette lehetővé, amelyet Jedd nyert
meg a Europe for Citizens kiírás ke-
retében. 

Azonkívül, hogy ismét megmutat-
hatják, a jeddiek vendégszerető em-
berek, Bányai István polgármester úgy
véli: „a testvértelepülésekről érkező
vendégek építő jellegű közvitákon és
műhelymunkákon vesznek részt, ame-
lyek során szó lesz az együttműködés
fontosságáról, az unió értékeinek a
mindennapokra való rávetüléséről, a
migránsokról és migránsválságról, ok-
tatási lehetőségekről az unióban. Eze-

ken a beszélgetéseken jövőképet tu-
dunk alkotni, ami fontos a hosszú távú
tervezéshez”. 

A résztvevők többek között olyan
témákról tanácskoznak, mint soknyel-
vűség és multikultúra, európai állam-
polgárság, közös európai értékek és
jogok a mindennapokban, migránsok
és menekültek, Európa jövője és a me-
nekültek válsága, az önkéntesség mint
elkötelezettségi eszköz Európa jövőjé-
nek alakításában, az európai jövő ala-
kítása politikai, gazdasági és szociális
kontextusban, a fiatalság szerepe az
európai jövő alakításában, uniós lehe-
tőségek az oktatásban, képzésben.
Ugyanakkor konkrét, a részt vevő te-
lepüléseket is érintő kérdésekkel is
foglalkoznak, mint együttműködés ki-
dolgozása a települések között, a pol-

gárok részvételi formáinak azonosí-
tása, a polgári részvétel néhány sikeres
példája a testvértelepüléseken, a pol-
gárok bevonása a testvérkapcsolatok
fejlesztésébe.

Ám nemcsak ilyen komoly kérdé-
sek megvitatása szerepel a hét prog-
ramjában, lesznek kötetlen alkalmak
is, amikor minden csapat bekapcso-
lódhat sportrendezvényekbe, főzhet-
nek, tábortűz mellett szórakozhatnak,
de beterveztek székelyföldi kirán-
dulást is, és jut idő Marosvásárhely 
és Jedd nevezetességeinek megláto-
gatására is. Jedd lakosait arra kérik,
hogy amikor tehetik, kapcsolódjanak
be a tevékenységekbe. Ugyanakkor
a hét végén részt vesznek a jeddi
községi napokon és a pálinkafeszti-
válon is.

Európai kérdésekről tárgyalnak Jedden

Gligor Róbert László

Legutóbb Szapon tartottak hasonló, európai kérdéseket érintő tanácskozást Fotó: facebook.com



Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi 
miniszter hétfőn, miután találko-
zott a Meridian szakszervezeti
szövetség képviselőivel, úgy nyi-
latkozott, sok méltánytalanság
szerepel a most hatályos nyugdíj-
törvényben, azokat azonban csak
egy új jogszabállyal lehet orvo-
solni.

„Nagyon sok méltánytalanság van a
nyugdíjtörvényben. Az évek során a par-
lament próbálkozott ezeknek a méltány-
talanságoknak a felszámolásával.

Mindent csak egy új törvénnyel lehet or-
vosolni. Egy olyan nyugdíjtörvényen
gondolkodunk, amelyik rendez minden
méltánytalanságot” – jelentette ki a mun-
kaügyi tárca vezetője.

A szakszervezet képviselői eközben a
különleges nyugdíjak felszámolását kér-
ték.

„A találkozón a bányászok, az 
erdészek, a közlekedésben és vízügyben
dolgozók képviselői vettek részt, és arra
kérték a miniszter asszonyt, hogy vessen
véget a különleges nyugdí-jaknak. Ké-

szítsünk egy törvényt, ami megszünteti
a különleges nyugdíjakat. A Zsil völgyé-
ben a hatalom és az ellenzék is azt
akarja, hogy sokaknak megemeljék a
nyugdíját, figyeljünk jobban oda a töme-
gekre. (…) A bányászok azt szeretnék,
ha az alapján határoznák meg a nyugdí-
jak összegét, hogy az évek során mennyi
hozzájárulást fizettek. Egyeseknek 2011-
ig egy nyugdíjuk volt, 2011 után más” –
magyarázta Ion Popescu, a Meridian
szakszervezeti szövetség elnöke. 
(Mediafax)
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Közvitára kerül 
a tankönyvtörvény

Szeptember 11-én kerül közvitára a tankönyvtörvény
tervezete, jelentette ki hétfő este a román közszol-
gálati televízió műsorában Liviu Pop oktatási minisz-
ter. A tárca vezetője arról is beszélt, hogy jövő év
folyamán a parlament elé terjesztik az új tanügyi tör-
vényt. A változtatásokkal kapcsolatban a tanügymi-
niszter elmondta, a javaslatban öt nagy fejezet
szerepel: a kiértékelések struktúrája és ismérvei, a
nemzeti kisebbségek oktatása, a tanulási nehézsé-
gekkel küzdők oktatása, a kiemelt képességű gye-
rekek és fiatalok képzése és a tanintézmények
igazgatótanácsának megszervezése. (Agerpres)

Tervezik a jövő évi költségvetést
„Nagyon jó” és „nagyon egészséges” a jövő évi költ-
ségvetés kormány által kidolgozott tervezete – jelen-
tette ki hétfőn Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke, miután több mint öt órán keresz-
tül folytatott megbeszélést Mihai Tudose kormány-
fővel, Sevil Shhaideh és Marcel Ciolacu
miniszterelnök-helyettesekkel és Niculae Bădălău-
val, a PSD ügyvezető elnökével. Dragnea azt
mondta: a kormány által javasolt költségvetés-terve-
zetnek figyelembe kell vennie a jövő esztendőben
életbe lépő jogszabályok előírásait, valamint a tárcák
jövőtől érvényes projektjeit. A tervezetnek a törvény
értelmében októberben a parlament elé kell kerülnie,
tette hozzá a PSD elnöke. (Agerpres)

Neptunon üléseznek 
a liberálisok

Neptunon üléseznek augusztus 31-e és szeptember
2-a között a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikai ta-
nácsának tagjai és törvényhozói – közölte Robert
Sighiartău, a formáció főtitkára. A főtitkár azt is kö-
zölte: a tanácskozáson az őszi parlamenti üléssza-
kon alkalmazandó PNL-stratégiáról döntenek majd,
és megszabják a törvényhozásban követendő prio-
ritásaikat. (Agerpres)

Kövesi szerint nem csaltak 
a 2009-es elnökválasztáson

Laura Codruţa Kövesi, az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) főügyésze úgy fogalmazott a
2009-es államelnök-választásokat kivizsgáló parla-
menti bizottságnak írt keddi levelében, hogy sem hi-
vatali teendőinek ellátása közben, sem
szabadidejében nem szerzett tudomást olyan cse-
lekményekről, amelyek törvénytelen módon befolyá-
solták volna a választás eredményét. (Agerpres)

Trump nem jelentett be konkrét
csapatnövelést Afganisztánban

Donald Trump amerikai elnök nem jelentett be konk-
rét csapatnövelést Afganisztánban. Az elnök az ar-
lingtoni Fort Myer támaszponton hangsúlyozta: az új
afganisztáni stratégia lényege, hogy nem időpontot
jelöl meg, hanem a feltételek teljesülését tartja fon-
tosnak a sikerhez. Hozzátette: emiatt nem akar az
Afganisztánban állomásozó csapatok létszámáról
vagy további konkrét katonai hadműveletekről a nyil-
vánosság előtt beszélni. Mint mondta, „nem kell,
hogy az ellenségeink tudjanak minderről”. (MTI) 

évszázad jó munkájának hála, még a Ferenc Jóská-s
időkből megörökölt vasúton is lassultak a vonatok.

No de most majd legalább azt megmutatják, hogy kell
pályát rajzolni, mert a hegyeket átszelő sztrádaszakasz
tervezését az állami szakvállalat mérnökgárdája veszi
kézbe. Besegít nekik a geológiai intézet is, meg akad a
fiókban egy régi tanulmány is, amiből lehet puskázni.
Az északi sztrádánál már azt sem egyszerű felsorolni,
hány építőt szerződtettek és rúgtak ki, amióta az erede-
tileg megbízott amerikai nagyvállalattal szakítottak a
hatóságok. Meglehetősen érdekes, hogy ahányszor meg-
pályáztatják egy-egy sztrádaszakasz építését, a jelent-
kezők mindahányszor a tervezéssel kezdik. Tehát
például ehejt, a nyárádtői pályarészt is megtervezték
már legalább két-háromszor, és biztos egyszer sem in-
gyen. Nem lett volna észszerűbb, ha már az állami sztrá-
datársaságnak amúgy is van mérnökcsapata, akkor ez
tervezze meg a teljes pályát? Akár szakaszonként, akár
egyben. És járja el hozzá a szükséges jóváhagyásokat
is, hogy ne azon szórakozzon az internet népe szabadi-
dejében, hogy az egyik pályarészen már építkeznek, a
szomszédoson meg még egy ásóvágás sem esett, mert a
kivitelező nem tudja kikilincselni a környezetvédelmi
vagy egyéb engedélyt. Az építőnek építenie kellene, az
állam hivatalainak meg állni az ehhez szükséges papír-
munkát. Igaz, így egy nap arra ébrednénk, hogy végre
normálisan működik ez az ország. Hozzá lehetne szokni.
De addig is biztos, hogy az autósztráda-tervezők királyi
módon élhetnek a földrész legsztrádamentesebb orszá-
gában.

Rákmenet 
sztrádatempóban

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világÚj törvény szüntetheti meg 
a nyugdíjak közötti méltánytalanságokat

Oroszország visszafizette Bosznia-Hercegovinának
a volt Szovjetunió és Jugoszlávia közötti áruforga-
lomban keletkezett 125,2 millió dollárnyi szovjet
adósságot, és ezzel rendezett minden, a szovjet kor-
szakból visszamaradt tartozást.

Ezt hétfőn jelentette be az orosz pénzügyminisztérium. A
törlesztésről Oroszország és Bosznia-Hercegovina március
végén írt alá kormányközi megállapodást, amely július végén
lépett hatályba. A törlesztés de facto augusztus 8-án, egy ösz-
szegben történt meg.

A többi volt jugoszláv tagköztársasággal szemben fennálló
szovjet tartozást Oroszország 2011 és 2016 között rendezte,
az egyetlen kielégítetlen hitelező Bosznia-Hercegovina ma-
radt. Moszkva egy 2003-ban aláírt sokoldalú memorandum-
ban ismerte el a délszláv utódállamokkal szemben fennálló
tartozását.

A Szovjetunió külső adósságállománya az 1991 végén
történt széthullásakor 96,6 milliárd dollár volt. Ezt Szergej
Sztrocsak orosz pénzügyminiszter-helyettes jelentette ki
egy 2007-ben adott interjúban. Más források más adatokat
adtak meg, 67,8 milliárd és 140 milliárd dollár közötti ösz-
szegben.

A volt államszövetség 12 volt tagköztársasága – a baltiak
kivételével – megállapodott, hogy ennek törlesztését a szét-
eséskori gazdasági teljesítőképességüknek megfelelő arány-
ban osztják meg egymás között. Oroszországra mint a
Szovjetunió utódállamára 61,34 százaléka jutott. Hasonlóan
döntöttek a közös vagyon elosztásáról is.

Az orosz kormány azonban 1993. április 2-án átvállalta az
egész szovjet külső adósság törlesztését, cserébe azért, hogy
a többi egykori köztársaság lemondott a volt közös kintlévő-
ségekről. (MTI)

Oroszország visszafizette 
a Szovjetunió utolsó tartozását

Augusztus 23-án, az 1939. évi
Molotov-Ribbentrop-paktum alá-
írásának évfordulóján tartják a
totalitárius diktatúrák áldozatai-
nak európai emléknapját.

A sztálini Szovjetunió és a náci Né-
metország közvetlenül a második világ-
háború kitörése előtt kötött az egész
világot megdöbbentő megnemtámadási
szerződést. Sztálin azután döntött a kom-
munista mozgalmat is erkölcsi válságba
sodró megállapodás mellett, hogy kudar-
cot vallottak a nyugati hatalmakkal az
együttműködésről folytatott tárgyalásai,
miközben a Szovjetunió távol-keleti ha-
tárait Japán fenyegette. A kiegyezés a
Lengyelország, majd Nyugat-Európa le-
rohanását már eldöntő Hitlernek is ka-
póra jött, mert így elkerülhette a
kétfrontos háborút.

A dokumentumot 1939. augusztus 23-
án írta alá Moszkvában Vjacseszlav Mo-
lotov szovjet külügyi népbiztos és
Joachim von Ribbentrop német kül-
ügyminiszter, az aláírással életbe is lé-
pett, de ratifikációs folyamata csak
szeptember 24-én zárult le, amikor már
javában folyt a második világháború. A
hét cikkből álló, tíz évre kötött egyez-
ményben a felek arra kötelezték magu-
kat, hogy tartózkodnak „az egymás ellen
irányuló minden erőszakos ténykedéstől,
minden támadó cselekménytől és min-
den támadástól, akár külön, akár más ha-
talmakkal együtt”.

A szerződésnek titkos záradéka is
volt, amely német és szovjet érdekszfé-
rákra osztotta fel Kelet-Európát. A kiegé-
szítő jegyzőkönyv meglétét a
Szovjetunió egészen a gorbacsovi pe-
resztrojkáig tagadta, de a területi osztoz-
kodás pontosan úgy történt, ahogy a
szerződésben rögzítették. A paktum
azonban csak elodázta a két diktátor ösz-
szecsapását: Hitler, miután már nem fe-
nyegette a kétfrontos harc veszélye,
1941. június 22-én elindította hadosz-
tályait a Szovjetunió ellen.

A hitleri Harmadik Birodalom 1945-
ben megsemmisült, de a szovjet érdek-

szférába került kelet- és közép-európai
országokban kommunista diktatúrák
épültek ki, és különböző formában, az
elnyomás eltérő módozataival egészen
az 1990-es évek elején bekövetkezett
rendszerváltásig fennálltak.

A 2008 júniusában Prágában tartott
Európa lelkiismerete és a kommunizmus
című nemzetközi konferencián Václav
Havel volt cseh államfő kijelentette: Eu-
rópa rendkívüli felelősséget visel a ná-
cizmusért és a kommunizmusért, azért a
két totalitárius rendszerért, amely ezen
a földrészen jött létre. A tanácskozás
résztvevői, majd szeptemberben az Eu-
rópai Parlament (EP) magyar, észt, brit,
német és lett képviselői javasolták, hogy
augusztus 23-át nyilvánítsák a totalitá-
rius rendszerek áldozatainak emléknap-
jává.

Az EP 2009 áprilisában állásfoglalás-
ban javasolta az emléknap megtartását.
Az Európai Unió igazságügyi miniszte-
rei 2011. június 10-én, a magyar EU-el-
nökség alatti utolsó ülésükön lengyel,
magyar ás litván kezdeményezésre
közös állásfoglalásban emlékeztek meg
a totalitárius rendszerek által elkövetett
bűncselekmények áldozatairól. A doku-
mentum emlékeztetett a totalitárius re-
zsimek áldozatainak emléknapjára, és
felkérte a tagállamokat: vizsgálják meg,
hogy saját országuk történelmének és sa-
játosságainak fényében milyen módon
történjen a megemlékezés.

Az emléknapot először 2011-ben tar-
tották meg. A soros elnök, Lengyelor-
szág fővárosában, Varsóban meg-
rendezett uniós kormányzati szintű
konferencián megegyeztek, hogy több
országot átfogó hálózatot állítanak fel
a totalitárius rendszerek kutatására. A
platform 2011. október 13-14-én Prá-
gában tartott alakuló ülésén született
megállapodást 13 ország 19 intézete
írta alá.

Másodszor 2012-ben Budapesten tar-
tottak megemlékezést. A Szembesítés a
múlttal – a totalitárius diktatúrákat kö-
vető jogi elszámoltatás tapasztalatai cím-

mel rendezett konferencián uniós igaz-
ságügyi miniszterek és államtitkárok is
részt vettek. Az európai emlékezetinté-
zetek vezetői közös nyilatkozatot írtak
alá egy európai múzeum létrehozásáról,
melynek feladata a kommunista, a nem-
zetiszocialista és egyéb totalitárius rend-
szerek működésének és bűneinek
feltárása, bemutatása.

2013-ban a soros EU-elnök, Litvánia
fővárosában, Vilniusban emlékeztek
meg a totalitárius diktatúrák áldozatairól
a három balti ország igazságügyi minisz-
tere, a magyar, a cseh, a lengyel, a román
és a horvát kormány képviselőinek rész-
vételével.

2014-ben Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke és Norbert Lammert, a
német Bundestag elnöke közös nyilatko-
zatot adott ki az emléknap alkalmából.
Ebben rámutattak: a Molotov-Ribbent-
rop-paktum „felosztotta kontinensün-
ket a szovjet és a nemzetiszocialista
erőszakuralmi rendszerek között”, és
még évtizedekig döntően meghatározta
Európa sorsát a második világháború
következtében tartóssá vált megosztott-
sággal.

2015-ben az észt fővárosban, Tallinn-
ban rendeztek konferenciát az emléknap
alkalmából. Az ott elfogadott nyilatkozat
szerint fel kell lépni a totalitárius rend-
szerek ellen, függetlenül attól, hogy
mely ideológia talaján állnak, illetve mi-
lyen formában jelentkeznek. Rögzítették
azt is, hogy a totalitárius rendszerek
által elkövetett bűncselekmények áldo-
zatainak joguk van az igazságszolgálta-
táshoz.

Tavaly Pozsonyban, a soros EU-el-
nöki tisztet betöltő Szlovákia fővárosá-
ban rendeztek konferenciát a totalitárius
diktatúrák európai emléknapja alkalmá-
ból. A Növekszik a radikalizmus az EU-
ban elnevezésű tanácskozáson az uniós
igazságügyi miniszterek nyilatkozatban
hangsúlyozták: készek a jövőben min-
dent megtenni azért, hogy vissza tudják
szorítani a növekvő radikalizmust és
szélsőségességet. (MTI)

Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak 
európai emléknapja



hangzott el Soós Zoltán, a megyei
múzeum igazgatójának nyitóbeszé-
dében, aki bevallotta, hogy a kiállí-
tott tárgyak közül a hordócsapok a
kedvencei, hiszen legalább 400 év
történetét rejtik. Mivel sok a réz
bennük, általában újrahasznosítot-
ták, és ritkábban élik meg a történe-
lem viharait – értékelte a
gyűjteményt, majd a „csapra verik
a hordót” mondásunk eredetére
utalt. Azt is megjegyezte, hogy Ma-
daras doktor reprezentatívabb gyűj-
teménnyel rendelkezik, mint a

megyei múzeum, ezért alkalom-
adtán „alkudozásra” is sor kerül-
het. Szavait azzal zárta, hogy
reményeik szerint a helyiségben
az erdélyi múlthoz kötődő régi
tárgyak állandó kiállítását rendez-
hetik be. 

Egy hosszú, szenvedélyes gyűj-
tőmunka eredménye a tárlat –
mondta dr. Madaras Sándor, aki ez-
úttal is kitért arra, hogy számos
gyűjteményét szeretné egy megfe-
lelő helyen kiállítani, ha befogadó
készségre találna. A részletek is-
mertetésére visszatérünk.
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Augusztus 24-én, csütörtökön
16 órától Kitörési pontok: mun-
kaerőpiaci igények és oktatás
címmel a duális képzés kap-
csán érdekesnek és tanulsá-
gosnak ígérkező eszmecserét
tartanak. A kerekasztal részt-
vevői: dr. Vadvári Tibor mes-
tertanár, dékánhelyettes,
Zalaegerszeg alpolgármes-
tere, dr. Dávid László egye-
temi tanár, rektor (Sapientia
EMTE), dr. Kolozsváry Zoltán
egyetemi tanár, a Plasmaterm
Rt. ügyvezető igazgatója,
Molnár Gábor vállalkozó,
AAges Kft. Moderátor: Fülöp
Loránd. A kerekasztal-beszél-
getés helyszíne a Teleki Téka.

Pénteken, augusztus 25-én 16
órai kezdettel Erdély helye a Kár-
pát-medencei magyar médiában
címmel lesz eszmecsere. Meghívot-
tak: Sitkei Levente külpolitikai ro-
vatvezető (Magyar Idők), Bodzsoni
István igazgató (Pannon RTV, Sza-
badka), Csinta Samu közíró, 
újságíró, Pataky István főszerkesztő
(Vásárhelyi Hírlap). Moderátor:
Jakab Orsolya. Helyszín a Teleki
Téka.

Milyen lehetőségei vannak egy
testi fogyatékkal élőnek az önmeg-
valósításra? Erről és hasonló felve-
tésekről esik szó szombaton,
augusztus 26-án 16 órai kezdettel.

Veres Amarilla kerekes székes vívó,
a riói paralimpia bronzérmes pár-
bajtőr csapatának tagja lesz a kerek-
asztal-sorozat vendége. Veres
Amarillával Kádár Zoltán beszél-
get. A beszélgetés helyszíne a Bo-
lyai-sportpálya.

Szintén szombaton, 17 órától
Markó Béla költővel Gáspárik At-
tila színházigazgató beszélget. Tár-
sadalomkritikai szempontból
izgalmas verse jelent meg ugyanis
nemrégiben Markó Béla költőnek.
A Bocsáss meg, Ginsberg című köl-
temény leltározás és tükörbe nézés.
Helyszín: Teleki Téka.

Augusztus 27-én, vasárnap 16
órától a román–magyar együttélés
Marosvásárhelyen témában lesz
érdekesnek ígérkező beszélgetés,
amelynek címe: Stílus, szóhasz-
nálat, nyelvezet a vásárhelyi köz-
beszédben. Milyennek kell lennie
az építkező román–magyar, ma-
gyar–román kapcsolatnak? A ke-
rekasztal résztvevői: Marius
Libeg (Punctul hetilap), Ioan Chi-
orean rádiós szerkesztő, Ligia
Voro újságíró, Gáspárik Attila
igazgató (Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház), Karácsonyi Zsig-
mond, a Népújság főszerkesztője.
Moderátor: Rákóczi Kinga. A
rendkívül izgalmasnak ígérkező
kerekasztal-beszélgetés helyszíne a
Teleki Téka.

Vásárhelyi Forgatag 
Kerekasztal-beszélgetések 

Ötvenegy helyszínen 361
program várja ezekben a na-
pokban a vizuális és zenei,
kulturális és kulináris élmé-
nyekre vágyó marosvásárhe-
lyieket és azokat is, akik
legkisebb családtagjaik szá-
mára szeretnék felejthetet-
lenné tenni augusztus utolsó
hétvégéjét.

A Vásárhelyi Forgatag teljes for-
gatókönyve elkészült, a rendez-
vénysorozat információs pontjain a
programfüzetek is beszerezhetők –
hangzott el tegnap délelőtt az utolsó
„forgatagos” sajtótájékoztatón, a G
Café udvarán.

A Liget pénteken népesül be, szá-
mos helyszínen – a Kultúrpalotá-
ban, a Teleki Tékában és udvarán, a
Borudvarban, a Nemzeti Színház-
ban, az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színházban, a Vártemplomban –
viszont egész héten lesznek figye-
lemre méltó rendezvények. A Téka
udvarán a nagyközönség érdeklődé-
sére számot tartó kerekasztal-be-
szélgetések zajlanak, csütörtökön
délután 4 órakor például a munkae-
rőpiaci igényekről esik majd szó –
emelte ki a Forgatag történéseit ösz-
szehangoló Molnár Imola. A prog-

ramfelelőstől azt is megtudtuk,
hogy a Ligetben pénteken nyíló
Civil saroknak kimondottan gya-
korlati jellege lesz, „zanzásítva”,
összesűrítve nyújt betekintést a ma-
rosvásárhelyi civil szervezetek
egyéves tevékenységébe.

A családi és gyermekprogramok-
ról a szervezőcsapathoz idén csatla-
kozott Bálint Erika beszélt. Erika a
korábbi években résztvevőként élte
meg a Forgatagot, és az így gyűjtött
tapasztalatok alapján próbált újdon-

ságot hozni a rendezvénysorozat
egyik legnépszerűbb szegmensébe.
Elsősorban arra hívta fel a figyel-
met, hogy új helyszínnel bővült a
gyermekek és családok Forgataga,
a marosvásárhelyi állatkertben pén-
tektől vasárnapig naponta három-
szor – délelőtt 11 órakor, déli 12 és
13 órakor – lesz látványetetés. Szin-
tén újdonságnak számít, hogy idén
a Milvus Csoport Madártani és Ter-
mészetvédő Egyesület is csatlako-
zott a rendezvénysorozathoz, a

Ligetben gyermekeknek és felnőt-
teknek szóló programjaik is lesz-
nek, illetve jurtát állítanak. A színes
kínálatból természetesen nem hiá-
nyoznak majd a gyermekkoncertek,
bábelőadások, zsonglőrmutatványra
is sor kerül, és táncházba is várják
majd a kicsiket. 
A diákoké a főszerep

Kirsch Attila, a Református Kol-
légium – Bolyai Farkas Líceum
Öregdiákok Baráti Körének elnöke
a marosvásárhelyiek világtalálkozó-
jának és a bolyais diákok világtalál-
kozójának programját körvonalazta.
A háromnapos rendezvénysorozat-
tal a tanintézet 460 éves múltja előtt
tisztelegnek a szervezők. A prog-
ramban kulturális műsorok, beszél-
getések, visszaemlékezések,
kiállítások is helyet kaptak. A for-
gatókönyv kiemelt mozzanata a
szombat délelőtti 4 iskola, 4 hitval-
lás című interaktív műsor, amely-
nek szervezője B. Fülöp Erzsébet
színművésznő, és a délutáni gála-
műsor. A három nap főszereplője a
mai diákság lesz, az üzenet pedig –
az előző évekhez hasonlóan – a ma-
rosvásárhelyiség sokszínűségének
kifejezése. A részletes program au-
gusztus 14-i lapszámunkban olvas-
ható.
A Nyírségi Ízkirályok étele, itala 

Gáspár Botond a gasztronómiai
programokról szólt. A II. Erdélyi
Pálinka- és Párlatverseny zsűrizése
már megtörtént, az eredményhirde-
tésre pénteken este 8 órakor a Kul-

túrpalotában kerül sor. Az idei ver-
senyre a tavalyinál kevesebb minta
érkezett, de a mennyiségi csökke-
nés mellett minőségi növekedést
észleltek az értékelők. Szombaton
du. 4 órakor a várban kóstolással
egybekötött előadás hangzik majd
el a pálinkakészítés fortélyairól. A
programfelelős azt is megemlítette,
hogy jövőben szeretnék a Partiumot
jobban bevonni a versenybe. A
Gasztrosarok egy másik program-
pontja a Borudvarban ma zajló bor-
vacsora, amelyre már elkeltek a
jegyek. A média és a támogatók
csapatainak Bűvös bogrács nevű fő-
zőversenye vasárnap lesz a Liget-
ben. Szintén itt zajlik majd délután
3 órától a gasztronómiai vetélkedő,
6 órától pedig a virslievő verseny.
Ezt megelőzően pénteken 17.30-kor
Spielmann Mihály Flekkenburg
címmel tart előadást a Ligetben a
marosvásárhelyi vendéglő- és kávé-
házkultúráról. A Gasztrosarok dísz-
vendége a nyíregyházi Nyírségi
Ízkirályok Egyesület. Pálinkakósto-
lóval is egybekötött gasztronómai
bemutatójukra szombaton 10 és 15
óra között kerül sor a Ligetben. 

A kóstoláson a Vásárhelyi Forga-
tag információs pontjain, a Kultúr-
palota előterében és a Színház téren
5 lejért megvásárolható karszalag-
gal lehet részt venni. A sorszámo-
zott karszalag egyébként a
belépőjegyes színházi előadásoknál
is árkedvezményre jogosítja fel vi-
selőjét. 

Forgatag a Ligetben (is)
Családi és gyermekprogramok

Nagy Székely Ildikó

A magyar állam támogatásá-
val felépített orvos- és mű-
vészlakásokat adott át
hétfőn Szatmárnémetiben az
erdélyi Studium-Prospero
Alapítvány.

Az alapítvány által felépített és
berendezett 560 négyzetméteres
beépített területű ingatlanban
három kétszobás és három egyszo-
bás lakást ajánlanak fel olyan fiatal
magyar orvosoknak, színészeknek,
zenészeknek, akik a szatmárnémeti
egészségügyi, illetve kulturális in-
tézményekben vállalnak munkát.

Potápi Árpád, a miniszterelnök-
ség nemzetpolitikai államtitkára az
átadóünnepségen elmondta: az ál-
lamtitkárság 2015-ben közel 90
millió forinttal, 2016-ban pedig to-
vábbi 30 millió forinttal járult
hozzá az erdélyi orvos- és művész-
lakások építéséhez. A sepsiszent-
györgyi, majd szatmárnémeti
lakások után Csíkszeredában nyílik
lehetőség hasonló lakások építé-
sére. Hozzátette: ezek a lakások
nagymértékben hozzájárulnak
ahhoz, hogy az általánossá vált el-
vándorlás körülményei között is

maradjanak magyar orvosok az er-
délyi városokban, ahol nagy szük-
ség van rájuk.

Kelemen Hunor, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség el-
nöke üdvözölte, hogy „kitágult” a
magyar nemzetpolitika, és immár
ehhez hasonló programokat is kész
támogatni.

„Fontos, hogy az orvosaink itt-
hon maradjanak, mert óriási az or-
voshiány. Kell tudnunk biztosítani
az utánpótlást. Kellenek olyan kö-
zösségek, (...) amelyek megterem-
tik a körülményeket, hogy egy
fiatal orvos házaspár el tudja kez-
deni az életét. Ez a nemzetpolitika
részét képezi. Ezt folytatni kell.
Látjuk, hogy a következő eszten-
dők semmivel sem lesznek köny-
nyebbek, mint amelyekhez
hozzászoktatott Románia az elmúlt
száz esztendőben” – fogalmazott
az RMDSZ elnöke. Kelemen
Hunor azt kívánta, hogy „lengje be
gyerekzsivaj az átadott épülete-
ket”.

Kereskényi Gábor, Szatmárné-
meti polgármestere kijelentette:
pár évvel ezelőtt nem gondolta

volna, hogy mukaerőhiánnyal
szembesül a város. Hozzátette: ez
az oka annak, hogy jelenleg keve-
sebb fejlesztést tudnak elvégezni a
városban, mint amennyit finanszí-
rozni tudnának.

Vass Levente RMDSZ-es parla-
menti képviselő, a Studium-Pros-
pero Alapítvány elnöke elmondta,
a most átadott lakások mellett egy
hetedik kétszobás lakást is vásárolt
az alapítvány a város központjá-
ban. Hozzátette: a szatmárnémeti
magyar közösség dönti majd el,
hogy kik költözhetnek az átadott
orvos- és művészlakásokba.

Az orvosként politizáló Vass Le-
vente szerint az egyetemi városok-
ban, amilyen például Maros-
vásárhely, biztosított az orvosután-
pótlás, de a Szatmárnémetihez ha-
sonló városok számára az
elszármazott szakemberek haza-
csalogatása a tét. Megjegyezte: a
marosvásárhelyi kórházakban 350
magyar rezidens orvos dolgozik,
akik közül 23-an Szatmárnémeti-
ben, heten pedig a Szatmár megyei
Tasnádon végezték középiskolai
tanulmányaikat. (MTI)

A magyar állam támogatásával felépített
orvos- és művészlakásokat adtak át 

Szatmárnémetiben

A bilincstől a dugóhúzóig 
(Folytatás az 1. oldalról)



Már maga a cím is a rend-
szerváltás utáni egyik leg-
szebb és egyik legmegrázóbb
marosvásárhelyi élményün-
ket idézi, bármekkora is a ki-
lencven éve született Sütő
András műve kapcsán fanyal-
gók tábora.

Az erőnket, az összefogásunkat
ígérő könyves, gyertyás tüntetés, és
az RMDSZ székházának az ostro-
makor megtapasztalt sebezhetősé-
günk ellentétét villantja fel Kilyén
Ilka és lánya, Ritziu Krisztina elő-
adóestje, amelyet Kincses Elemér
rendezett. Magam sem tudom job-
ban megfogalmazni, mint kollé-
gám, Nagy Miklós Kund, aki
„lélekbevágó, katartikus emlékez-
tetőről” beszélt, ezért örvendek,
hogy a Vásárhelyi Forgatag szerve-
zői újra műsorra tűzték, és mind-
azok, akik még nem látták, az Ariel
színházban csütörtökön délután 6
órától megtekinthetik. 

Érdeklődésemre, hogy népszerű
előadóművészként hogyan került
ennyire szoros kapcsolatba Sütő
András műveivel, Kilyén Ilka el-
mondta, hogy a Sütő András Baráti
Társaság elnökségi tagjaként ol-
vasgatta írásait, és hamar kiderült,
hogy gondolatvilága semmit sem
veszített időszerűségéből. Ellensé-
geink ugyanis  nem fogyatkoztak,
csak most már nem annyira nyíl-
tan, hanem alattomosan cseleked-
nek, egy egész intézményrendszert
tudva maguk mögött. 

– Ha ennyire aktuális gondolato-
kat fogalmaz meg, izgalmas lenne
a közönségnek is bemutatni – gon-
doltam –, ami nem tűnt nehéznek,
hisz drámái mellett prózája is bő-
velkedik a konfliktusos helyzetek-
ben, amelyekből fel lehet építeni
egy előadóestet. Esszéíróként szin-
tén megfogalmaz olyan drámai
lüktetésű gondolatokat, amelyek-
ből építkezni lehetett.

Egy másik élmény is táplálta a
kezdeményezést, hiszen temesvári
színész koromban zsúfolt nézőtér
előtt játszottuk az Anyám könnyű

álmot ígér dramatizált változatát,
amelynek közönségsikeréről, a
csendekről és a nyílt színi tapsok-
ról nagyon szép emlékeket őrzök.

Az előadóest összeállításában
nagy segítséget jelentett a Markó
Bélával való beszélgetés, aki arra
biztatott, hogy az író által bejárt
utat kellene bemutatni a rendszer
teljes elfogadásától annak a pártpo-
litikának a teljes tagadásáig, amely
a megsemmisítésünkre tört. Sütő
Andrásnak volt ereje szembenézni
önmagával, és arra biztat bennün-
ket is.

A szöveg összeállításában
Simon György vezetett a lényegre,
és sokat köszönhetünk Kincses
Elemérnek, akinek az utasításai
nyomán az előadás drámaiságát fo-
kozni lehetett. 

A lányom, Krisztina, aki olvasta
az Anyám könnyű álmot ígér című
naplójegyzeteket, és nagyon tet-
szett neki, szívesen vállalta, hogy
együtt dolgozzunk, és hamar egy-
másra hangolódtunk – fogalmazott
Kilyén Ilka.

A kérdésre, hogy a hosszú prózai
szöveget hogyan sikerült megta-
nulni, elmondta, hogy annyira le-
kötötte az előadásra való
készülődés, hogy azokban a hóna-
pokban semmi mással nem volt

kedve foglalkozni. Mire összeállt a
műsor, már tudták is a szöveget,
hisz egyik gondolat logikusan kö-
veti a másikat. És olyan hitelesen
közvetítik, hogy mindent elhiszünk
Kilyén Ilkának, azt is, ha nőként az
író vagy a karhatalom képviselőjé-
nek bőrébe bújik, és közben magá-
val ragadja a lányát is, aki a fiatal
nemzedék képviselőjeként a taga-
dástól eljut a felelősség vállalásáig.
Teszik mindezt feleselően kemény,
az igazságok fájdalmas kimondá-
sát vállaló és lírai szépségű, jelleg-
zetes Sütő-mondatokkal, csak az
író szavaira támaszkodva, minden
összekötő szöveg nélkül. Ponto-
sabban a népdalok hoznak felsza-
badító pillanatokat, s a közös tánc
vezeti le vagy fokozza a feszültsé-
get, a közös énekléssel pedig a kö-
zönség is részévé válik az
előadásnak.

– Nagyon fontos lenne újraol-
vasni Sütőt, hogy elgondolkoz-
zunk, erőt merítsünk a nagy romlás
ellen, amely nem állt le, a küzde-
lemnek nincsen vége, a lazítás nem
tesz jót nekünk, mert jó erősen meg
kell vetnünk a lábunk ott, ahol ál-
lunk, másképpen visszaszorítanak,
ahogy az utóbbi időben is történik
– tolmácsolják Sütő hangján az
előadók. (bodolai) 

Mintha az édenkert derűs időtlen-
sége rejtőzött volna az öreg kapu
mögött. A délelőtti fény körtán-

cot járt a nyár minden árnyalatát magukra
öltő, mozdulatlan virágfejek között. Kar-
nyújtásnyira fölöttük drótkötél feszült a le-
vegőben, színes törülközők, fürdőlepedők
sorakoztak rajta. Borzos, fehér kiskutya si-
etett a betérő fogadására. Kitartó ugatása
ellenére sem emlékeztetett arra a mérges ház-
őrzőre, amelynek rajza a kapura ragasztva
figyelmeztette a rossz szándékú látogatót. 

– Meg kell nézni, és ha tetszik, maradja-
nak – engedett előre a mediterrán hangu-
latú, tágas lakásban az ősz hajú, kendős
asszony. Látván, hogy maradunk, pár percre
magunkra hagyott, aztán máris hozta a piros
perzsaszőnyeget, amelyet le is terített a ren-
delkezésünkre bocsátott szobában. A falak-
ról szentképek árasztottak békés hangulatot,
a sarokban elhelyezett televízió mellett via-
szosvászon abrosszal leterített asztal vára-
kozott. Valami ünnepélyes csend uralt
mindent a helyiségben, amelynek kulcsa
nem zárt jól – érdekes módon más, román
tengerparti magánlakásokban is ezt tapasz-
taltam –, mégsem tartottunk egy percig sem
attól, hogy értéktárgyainknak, pénzünknek
lába kel. 

Az idős asszonyt napokig nem láttam,
mintha titokzatos varázslóként láthatatlanná
válva igyekezett volna kényelmesebbé, fel-
szabadultabbá tenni ott-tartózkodásunkat.
Esténként, a strandolásból visszatérve rend-
szerint harsány hangú, mindig viccelődő fér-
jével találkoztunk, aki hol halat sütött, hol a
másik szobában elszállásolt vendégekkel be-
szélgetett az udvaron, és mindig igyekezett
minket is bevonni a társalgásba. A távozá-
sunk előtti napon aztán újra feltűnt az asz-
szony is. A virágokat öntözte, amikor

megszólítottam. Készségesen mesélt az éle-
téről, olyan egyszerűen és nyíltan, ahogy
talán csak a természettel örök szövetségben
élők tudnak.

– Fiatal koromban szakácsnő voltam. Ki-
sebb vendéglőkben dolgoztam itt, Manga-
lián. A hetvenes,
nyolcvanas években
rengeteg külföldi turista
jött ide nyaralni, néme-
tek, svédek. Szerették itt
nagyon, de jó élet is volt errefelé akkoriban.
Vidámabbak voltak, könnyebben vették az
életet az emberek. A kilencvenes években,
valamikor a rendszerváltás után tűnt el a va-
rázs. Akkoriban csappant meg a nyaralók
száma, főleg a határon túlról érkeztek keve-
sen. Több vendéglátóegység bezárt, az is,
ahol én dolgoztam. Benne voltam már a kor-
ban, nem volt energiám új munkahely után
nézni. Akkor határoztuk el a férjemmel, hogy
megpróbálkozunk a vendégfogadással. A
háromszobás házunkhoz építettünk még egy
szoba-konyhás házrészt, oda húzódtunk be,
a többi szobát pedig kiadtuk a turistáknak.
Lassan-lassan belejöttünk ebbe a május ele-
jétől szeptember közepéig tartó körforgásba.
Húsz éve is megvan már annak, hogy elkezd-
tük. 

– A férjének mi volt a szakmája?
– Ő is a vendéglátóiparban dolgozott,

pincérként. Ugyanazon a helyen, ahol én,
így ismerkedtünk meg annak idején. Szerette
a munkáját, de a nagy szenvedélye mindig a
halászat volt. Még a házasságunk elején is
szabadnapokon már hajnali négykor vette a
horgászbotját, és indult a tengerre. A nap-
kelte és a napnyugta is ott érte. Öt évvel ez-
előtt azonban agyvérzést kapott. Azóta sem

épült fel teljesen, a halászatról pedig vég-
képp le kellett mondania. De a halat így is
mindig beszerzi egy barátjától, és sütöget,
ha kell, a vendégeknek is.

– Hogy találnak önökre a turisták?
– Mi találunk rájuk. Van egy megbízot-

tunk, egy fiú, aki min-
dig kimegy a
vonatállomásra, és
várja az újonnan ér-
kező nyaralókat.

Sokan jönnek úgy, hogy nincs előre lefoglalt
szálláshelyük, így nem olyan nehéz vendé-
geket hozni a házhoz. Megéri a fiúnak, a
szobaár fele ugyanis az övé.

– Gondolom, visszatérő vendégeik is van-
nak.

– Az egyik család tizenöt éve minden nyá-
ron nálunk tölti a szabadságot. A szemünk
láttára nőttek fel a gyermekeik, most már
unokástól jönnek. Ez az, ami kimaradt az
életünkből – egy pillanatra elhallgatott, de
hamar visszatért hangjába a derű. – Nem
született gyermekünk, pedig nagyon szeret-
tük volna. Így a vendéggyerekeket pátyolgat-
tuk az évek során. Sosem felejtem el, volt itt
egy hároméves fiúcska, aki miatt mindig be
kellett zárni a kaput, mert az első óvatlan
pillanatban kiszaladt az utcára. Több felnőt-
tel érkezett, a szülei mellett családi barátok
is jöttek velük, de egy korban hozzá illő gye-
rek sem volt közöttük, így nem volt kivel ját-
szania. Ezért, hogy magára vonja a
figyelmet, elbújt valamelyik szobában, vagy,
ahogy mondtam, kifutott a kapun. Egyszer
aztán, amikor éppen büntetését töltötte a
legutóbbi eltűnése miatt, az ölembe ültettem,
és mesélni kezdtem neki. Mindenféle külön-
leges lényt szőttem bele a történetbe, tündé-

reket, sárkányokat, a főszereplő pedig egy
királyfi volt, aki olyan kicsire nőtt, mint ő,
és akinek vigyáznia kellett a birodalmára,
mert a tenger tündérei el akarták tőle lopni.
Amikor a mese végéhez értünk, megegyez-
tünk, hogy ezután a mi udvarunk lesz az ő
királysága, és azt neki őriznie kell. Nagyon
komolyan vette a feladatot, többé nem kellett
attól félni, hogy nyoma vész. 

– Kellemetlen tapasztalatai soha nem vol-
tak a turistákkal?

– Néha eltűnt a konyhából egy-két kanál,
pohár, de ettől sosem estünk kétségbe. Csak
azon tettem túl magam nehezen, amikor a
kismacskámat vitte el az egyik vendégünk.
Mindig tartottunk állatot az udvaron, de az
a kicsi jószág különösen a szívemhez nőtt.
Pár hónapos korában találtam az utcán. Na-
gyon rossz bőrben volt, a lába meg volt sé-
rülve. Hazavittem, kúrálgattam, és
lassacskán szépen helyrejött. Nagyon ra-
gaszkodott hozzám, ha a nevén szólítottam,
futva érkezett. Aztán jött az elegáns fiatal-
ember… Sokat játszott a cicával, fényképez-
gette. Bejelentés nélkül, a megbeszéltnél egy
nappal korábban távozott, így pluszban fi-
zetett, viszont a macskánkat magával vitte.
Csak ő lehetett, ugyanis vele egyszerre tűnt
el a cica… De általában kedves, jóravaló
emberek jönnek ide. A Jóistennek gondja
van ránk, ezt már sokszor megtapasztaltam,
ezért sem a vendégek, sem egyéb miatt nem
nyugtalankodom.

Beszélgetésünk végére már mind fel-
gyúltak az udvar fölött őrködő, apró fé-
nyek. Az asszony megigazította kendőjét,
felállt, elköszönt. Nemsokára teljesen el-
csendesedett a ház, csak az illatos virágfe-
jek borzongtak össze néha a sirályhangú
éjszakában. 

Tündérek nyelvén

A gyertya könnye
Kilyén Ilka és Ritziu Krisztina előadóestje 
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Nem hinném, hogy a vásárhelyi
nagy forgatagban sokan felfigyeltek
volna a polgármesteri hivatal hir-
detésére, miszerint október 3-án
nyilvános vitát tartanak Marosvá-
sárhely 2016–2023-as integrált vá-
rosfejlesztési stratégiájáról. Van
ilyen egyáltalán? – csodálkozott
egyik ismerősöm, amikor ezt szóba
hoztam. Hogyne lenne, eddig is
volt! És mit értünk vele? – kérdezett
vissza ismét. Erre már nem volt vá-
laszom. Az illetékesek se lehetnének
túlságosan meggyőzőek. Mert ho-
gyan magyarázzák, hogy az eltelt
néhány évben a többi erdélyi nagy-
város úgy elhúzott mellettünk, mint
Porsche a Trabant mellett?! Vagy
még úgyabban, mert ha jól megnéz-
zük, úgy tűnhet, hogy regnálásuk
idején Vásárhely nem is haladt, in-
kább tolató üzemmódba kapcsolt.
Bizony, ami volt sincs már. Az más,
hogy néha a hiányhoz, romboláshoz
is képesek vagyunk kreatívan hoz-
záállni. Például az Aranykakas si-
ralmához a Szféra kortárs
művészeti műhellyel. Újra egész
hangulatos három napot sikerült
odarittyenteni. Pedig tényleg rop-
pant lehangoló az egykor pompás
épület romos, megcsúfolt állapota.
Persze az, hogy minden nemzedék
apraja, nagyja, kutyája, macskája
jól érezte magát a múlt hét végén az
árnyas fák alatt, lazán élvezve a
kultúra és művészetek jótétemé-
nyeit, nem a városvezetésnek kö-
szönhető. A városguruk más
gondokkal vannak elfoglalva. Il-
letve jelenleg nem is igen tudom,
milyen fázisban, állapotban leled-
zenek. Túlságosan jó kedvük aligha
lehet. De valószínű, abban bíznak,
hogy most is megússzák. Bár ki
tudja, megtörténhet, hogy a város-
fejlesztési tervjavaslatba luxuscel-
lák, kacsalábon forgó börtön-
szárnyak kialakítását is becsem-
pészték. Biztos, ami biztos. Rendőr-

biztos is kerülhet melléjük. Ezt
ugyan aligha hiszem, mondom már
másodszor, mert más, fontosabb fel-
adatokra való tekintettel az itteni
városgazdákra vonatkoztatva ritkán
érvényesítik a törvény szigorát, de
sosem lehet tudni. A fák azonban to-
vábbra is veszélyben vannak. Hír-
lik, hogy a polgármester újra
elővette régi vesszőparipáját, aktu-
alizálná a Somostető átvágását,
megépíttetné a Tudor negyedet a
klinikával összekötő kétsávos műu-
tat. Hogy a környezetvédőket lesze-
relje, két olyan zöld híd létrehozását
is előrevetítette, amelyek lehetővé
tennék, hogy a kettészelendő erdő
két része között könnyedén átjárja-
nak az állatok. Állati! Egy huszár-
vágással máris mindent megoldott,
nyugodtan tovább növelhető a vá-
rosszéli, Jeddi úti összevisszaság.
Ezzel utol is érjük Kolozsvárt, Bras-
sót, Nagyszebent. És elképzelhető,
hogy a lehetetlent nem ismerő, har-
cias primárnak és fáradhatatlan
csapatának vannak egyéb merész
elképzelései is. Ha repülő nem is
lesz még jó darabig, ha úgy akar-
juk, akárcsak az akadályokat nem
ismerő, fantáziadús helyi vezetők,
mi is nyugodtan csaponghatunk,
ide-oda cikázhatunk a fellegekben.
Magam is csak ugrálgatok ebben a
jegyzetben, pedig még nem is isme-
rem a tervjavaslat részleteit, nem
láttam, mi minden boldogít a már
elkezdett hatéves periódus városfej-
lesztési stratégiájában. De a követ-
kező napokban, hetekben lesz
alkalmam megnézni. Önnek is, ked-
ves olvasó. És tegye is szóvá nyilvá-
nosan. Nehogy úgy járjunk, mint az
előző időszakkal, amikor a közvéle-
mény békésen tűrte, hogy tovább
mélyüljön a lemaradás. Persze köz-
ben elnézést is kérek, pillanatig se
akartam elrontani jókedvét, kelle-
mes kikapcsolódást kívánok a For-
gataghoz! (N.M.K.) 

Erről jut eszembe
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Tovább késik a legfontosabb au-
tópályaprojekt, az A1-es sztráda
Kárpátokat átszelő Piteşti-Nagysze-
ben szakaszának megvalósítása,
mivel a közúti infrastruktúrát ke-
zelő országos társaság (CNAIR)
szerződést bontott a megvalósítha-
tósági tanulmány készítésével meg-
bízott olasz–román vegyesvállalat-
tal – írta a Hotnews.ro hírportál
pénteken.

Az olasz Spea Ingineria és a
román Tecnic Consulting konzorci-
uma 2014-ben, Dan Şova akkori
nagyberuházási miniszter mandá-
tuma idején kapott 6,5 millió eurós
megbízást a Kárpátokat az Olt völ-
gye mentén átszelő, 115 kilométe-
res autópályaszakasz megvalósítha-
tósági tanulmányának elkészítésére,
irreálisan rövid – alig néhány hóna-
pos – határidővel. Az terminust
többször meghosszabbították, de a
Piteşti és Nagyszeben között kije-
lölt öt kisebb szakasz közül csak az
első és az ötödik megvalósítható-
sági tanulmányai készültek el.

A legnehezebb, hegyvidéki pá-
lyaszakaszok megvalósíthatósági
tanulmányait a CNAIR most
„házon belül”, saját mérnökeivel
akarja elkészíttetni, a román geoló-
giai intézet támogatásával, mondta
Ştefan Ioniţă, a CNAIR vezérigaz-
gatója a Hotnews-nak. Munkájukat
egy korábbi, a bukaresti IPTANA

tervezőintézet másfél millió euróért
készített – Şova mandátuma idején
idejétmúltnak és túl drágának minő-
sített – megvalósíthatósági tanulmá-
nyára alapoznák.

Az A1-es jelzésű, bizonyos dél-
erdélyi szakaszokon már elkészült
autópályát 2015-ben kötötték össze
a magyarországi gyorsforgalmi út-
hálózattal, de a határtól egyelőre
csak a bánsági Marzsináig lehet el-
jutni rajta. A kormány tervei szerint
legkésőbb jövőre befejeződik az
építkezés még hiányzó – mintegy
55 kilométeres – erdélyi része, és
akkor Nagyszebentől a nyugati ha-
tárig lehet majd autópályán közle-
kedni.

A Kárpátokat átszelő, Piteşti-
Nagyszeben autópályaszakasz
2020-ig kellett volna megteremtse a
gyorsforgalmi összeköttetést Romá-
nia déli része és Európa között, de
a közlekedésfejlesztési stratégiában
szereplő, sokak szerint amúgy is
meglehetősen derűlátó határidő a
mostani szerződésbontással tartha-
tatlanná vált – állapította meg a hír-
portál.

Románia az Erdélyt a Kárpáto-
kon túli területekkel összekötő autó-
pálya megépítésére akarja fordítani
a 2014-2020-as uniós költségvetési
ciklusban az európai infrastrukturá-
lis támogatások nagy részét, mint-
egy kétmilliárd eurót. (MTI)

Tovább késik a Kárpátokat 
átszelő első autópálya

Újabb pályázat az észak-erdélyi
sztráda befejezésére

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) bejelentése
szerint újabb közbeszerzést hirdetnek az észak-erdélyi autópálya magyar
határhoz vezető szakaszának a befejezésére – írja a Mediafax hírügynök-
ség. A társaság a hatvan kilométeres Bors – Berettyószéplak szakaszt
három részre bontotta, a 26 kilométeres Berettyószéplak – Bisztraterebes,
a 29 kilométeres Bisztraterebes – Bihar és az öt kilométeres Bihar – Bors
szakaszra. Hétfőn adták át a szakaszok megépítésére vonatkozó pályázati
kiírásokat. A 60 kilométeres autópálya befejezésére a román állam héa
nélkül 215 millió eurót fordít. A jelentkező cégeknek három hónap áll a
rendelkezésükre, hogy ajánlatot tegyenek, a nyertes pályázóknak hat
hónap alatt kell elvégezniük a tervezési, majd 18 hónap alatt a kivitelezési
munkát. Az általuk elvégzett munkára a pályázati kiírás szerint 5-től 10
évig terjedő garanciát kell vállalniuk. (MTI)

Tavalytól működik a Fastener Limited Kft.
csavar- és kötőelem-lerakat a marosszentki-
rályi Fűzfa utcában. Marosvásárhelyről, a
Dózsa György utcai telephelyről költöztek
ide, ahol nagyobb területen, tágasabb raktá-
rakban, ideális helyen dolgozhatnak. A csa-
ládi vállalkozásról Bandi Árpáddal, cég
vezetőjével beszélgettünk. 

– Mióta foglalkoznak csavarkereskedéssel?
– Több mint tíz éve. 2006-tól. Azelőtt is kereske-

déssel foglalkoztunk, de nem csavarkereskedéssel.
Kezdetben az Imatexben dolgoztam, gépszerelőként,
innen jött az ötlet, hiszen akkoriban nem lehetett csa-
vart vásárolni, szereztünk. Csodálkoztam is, hogy va-
laki csavarkereskedésbe fogott, hiszen az emberek
nem vették a csavart, hanem beszerezték. Főként csa-
varokat, de mindenféle kötőelemet forgalmazunk.
Nálunk minden típusú csavar és kötőelem megtalál-
ható. Csavarból több ezer fajta. Mi felvásároljuk az
árut, és a megrendelőknek továbbadjuk, amit építke-
zéshez, gépgyártáshoz, a faiparban, asztalosiparban
használnak fel. Az a helyzet állt elő, hogy az utóbbi
években már Romániában senki sem gyárt csavaro-
kat, sőt Európában is nagyon kevesen. Az általunk
forgalmazott áru nagy része Ázsiából érkezik. Forgal-
mazók viszont vannak Európa-szerte, Németország-
ban, Olaszországban, Spanyolországban,
Magyarországon is, messzebb Kínában, Indiában. Az
árut az ország majdnem minden városába szállítjuk,
ahol ipar van, kevésbé Moldvába. Magánszemélyek-
nek nem, csak cégeknek árulunk.

– Ezen a nagy piacon hogy tud megélni egy maros-
szentkirályi cég? 

– Nehéz volt a kezdés, a lányom egyetemista volt,
reggel 4 órakor kelt, számlázott, s azután ment órára.
Szórakozás is volt, de a munka volt az első. Akkor
még nem volt számítógép, mint most, amikor komp-
lex programot használunk. A vállalkozásban lelemé-
nyesnek kell lenni, megkeressük a gyárakat, az
üzleteket, ajánlatokat teszünk. Mindez interneten zaj-
lik. A komolyság, a szavahihetőség, a megbízhatóság
és a szorgalom a döntő, amit megígértél, azt meg is
kell tenned, s a klienst maximálisan ki kell szolgál-
nod.

– Marosvásárhelyen is vannak hasonló profilú
cégek; milyen mértékben befolyásolja a konkurencia
az üzletet?

– Sok a konkurens cég, nagyobbak és kisebbek, de

mindenkinek van helye a piacon. Aki rendes és ko-
molyan dolgozik, talál piacot. Az a legfontosabb,
hogy az áru készleten legyen, mert amikor a kliens
leadja a megrendelést, már vinné is az árut. Ha nincs
áru, akkor máshoz megy és onnan vesz. 

– Családi vállalkozásról van szó – ki felel a cég-
menedzsmentért?

– A fiam menedzsmentet végzett, ahogy elvégezte
a tanulmányait, nekifogtunk. Úgy láttuk, érdemes be-
fektetni, hitelt vettünk fel a banktól. Persze, ez úgy
működik, hogy ha megbízható az ügyfél, adnak hitelt,
ha nem, akkor nem. Mi megbízható ügyfélnek bizo-
nyultunk, kaptunk hitelt, s belevágtunk. 

– Milyen üzleti forgalmat bonyolítanak?
– Az üzlet fellendülőben van, nagy a kereslet a csa-

varok iránt. Ez annak a jele, hogy beindult az ipar Ro-
mániában, mind az építkezés, mind az asztalosipar. 

– A családból ki dolgozik a cégnél? Jelenleg hány
embert foglalkoztatnak?

– Négyen kezdtük, a feleségem, a fiam s a lányom.
Most is négyen dolgozunk a családból. Aztán ahogy
nőtt a forgalom, továbbléptünk, személyzetet alkal-
maztunk. Tizennégyen dolgoznak a cégnél. Egyre ne-
hezebb munkást találni, nincsenek szakemberek.
Mire valaki beletanul, eltelik fél év, év. Az emberek
hamar meggondolják magukat, hamar továbbállnak.
Nehezen alakult ki az a mentalitás, hogy a fizetésért
meg kell dolgozni. És jól kell dolgozni. 

– A lánya és családja most telepedtek vissza Né-
metországból. Miért döntöttek így?

– Igen, a vejem idegsebész, mostanig Németor-
szágban dolgozott, de visszajött.
Kapott állást a marosvásárhelyi
kórházban. Akit a szíve hazahúz,
annak nem könnyű külföldön,
még akkor sem, ha jóval maga-
sabbak a bérek. A lányom, Me-
linda lett a kereskedelmi
igazgató, a fiam, Árpád az eladási
igazgató. 

– Bővítésre szükség van-e?
– Igen, a raktárakban már

nincs üres hely. Bővítésre, fej-
lesztésre mindenképpen szükség
lesz a jövőben – magyarázta
Bandi Árpád, miközben az irodá-
ból kilépve megtekintettük a le-
rakatot. Amit bent, a polcokon
láttunk, az felülmúlja az irodai
környezethez szokott ember kép-
zeletét. 

Kis családi vállalkozásból nagykereskedés
Csavarok, kötőelemek ezerrel

Bandi Árpád Fotó: Nagy Tibor 

Bandi Melinda

Szerkeszti: Benedek István

Az orosz energiaügyi minisz-
ter szerint sem a Török Áram-
lat földgázvezeték, sem pedig
az akkuyui nukleáris erőmű
megépítését nem befolyásol-
ják az Oroszország ellen be-
vezetett új amerikai
szankciók.

Alekszandr Novak pénteken a
Rosszija 24 hírtelevíziónak kijelen-
tette, hogy a Török Áramlatra vo-
natkozó összes szerződést
megkötötték, az építkezés teljes
gőzzel halad, ezért a projekt meg
fog valósulni, függetlenül attól,
hogy valahol milyen jogszabályo-
kat fogadnak el. Elmondta, hogy a
Gazprom eddig a csővezeték 170
kilométeres szakaszát fektette le a
Fekete-tenger fenekén.

Úgy vélekedett, hogy a szank-
ciók az akkuyui nukleáris erőmű

megépítésének ütemére sem lesz-
nek hatással. Hozzátette, hogy az
objektum létrehozását Ankara kí-
vánságára felgyorsíthatják, hogy egy
évvel a tervezett határidő előtt, a
Török Köztársaság megalapításának
100. évfordulóján állítsák üzembe.
Kifejezte reményét, hogy a projekt
megvalósítása már az év végén vagy
a jövő év elején megkezdődik.

Novak Moszkvában újságírói
kérdésekre válaszolva kijelentette,
hogy Oroszország a Török Áram-
latból szükség esetén kész egy-
szerre Görögországba és
Bulgáriába is gázt szállítani.

„Állandó rendszerben tárgyalunk
erről azokkal az országokkal, ame-
lyek érdekeltek abban, hogy orosz
gázt kapjanak, egyebek között Gö-
rögországgal és Olaszországgal.
Bulgária most ismét kezdeményezi,

hogy rajta keresztül történjen a gáz-
szállítás” – idézte Novakot az Inter-
fax orosz hírügynökség.

A miniszter kijelentette, hogy
ezeket az orosz szállítókat és a kül-
földi fogyasztókat egyaránt érdeklő
kérdéseket jelenleg mérlegelik.
Ezért, mint mondta, jelenleg „nem
célszerű arról beszélni”, hogy me-
lyik irány van „előrehaladottabb”
állapotban.

„Sok gázunk van, és ha szüksé-
gessé válik, ide is és oda is tudunk
szállítani. A lényeg, hogy elsősor-
ban megkapjuk a szükséges jóváha-
gyásokat az Európai Unió és az
Európai Bizottság részéről, hogy
garantálva legyen a hosszú távú inf-
rastrukturális projektek megvalósí-
tása” – mondta.

A miniszter ismételten műszaki
és morális szempontból elavultnak

nevezte az ukrajnai tranzitvezeté-
ket, és rámutatott, hogy azzal szem-
ben az új projektek, köztük a Török
Áramlat és az Északi Áramlat, in-
novatív technológiákon alapulnak,
versenyképesebbek és erősebb nyo-
más alatt, nagyobb sebességgel, ki-
sebb veszteséggel működnek.

Moszkva először 2014-ben ve-
tette fel a Török Áramlat megépíté-
sének gondolatát, azt követően,
hogy az Európai Unió az ukrajnai
válság közepette blokkolta a Fe-
kete-tenger alatt Bulgáriáig megépí-
tendő Déli Áramlat projektjét.
Azonban az új vezeték tervét is fel-
függesztették, miután a török légierő
2015 végén lelőtt egy orosz vadász-
bombázót. A megvalósítás újabb
lendületet vett, amikor Moszkva és
Ankara kapcsolataiban 2016-ban
újabb enyhülés indult meg.

Oroszország és Törökország ta-
valy októberben kötötte meg a kor-
mányközi megállapodást az ukrán
tranzit elkerülését célzó Török
Áramlat megépítéséről. A gázveze-
téknek két szárazföldi és egy ten-
geri szakasza lesz. Ez utóbbi
csaknem 910 kilométer hosszú,
megépítését a Gazprom finanszí-
rozza.

A két szárazföldi vezeték egyike
kizárólag Törökországot látja majd
el földgázzal. Ennek kapacitása évi
15,75 milliárd köbméter, és 100
százalékban a Botas török állami
kőolaj- és gázvállalat tulajdona
lesz. A másik szárazföldi vezeték
Európába szállítja az orosz földgázt
Törökországon át. Ennek a 180 ki-
lométer hosszú szakasznak 50-50
százalékos tulajdonosa a Gazprom
és a Botas. (MTI)

Az amerikai szankciók nem befolyásolják a Török Áramlat építését

Mezey Sarolta



Ha az ember a Szabadság utcáról
az oroszpiac felé tér, a Vihar utcán
kell keresztülmennie. Ennek az el-
dugott kis utcának az elején egy
templom áll, egyszerűen, de méltó-
sággal, kicsit a házak, fák közt el-
rejtve. Kali Ellák tervezte, 1991
nyarán kezdték el építeni. Azelőtt
ott egy kis családi házat szentelt
imaházzá az ige, ima és ének.
Sokan elmennek mellette, csak ha
megáll az ember, és időt szán a
szemlélődésre, jön rá, hogy ez a
templom milyen szép. Kívül éppen
azért, mert belesimul a polgári kör-
nyék házai közé, belül pedig azért,
mert csodálatos faragott mózes-
széke és szószéke van. Bandi Dezső
és Miholcsa József faragták. Életfa,
csodaszarvas, óhazánkból hozott li-
liom, nap, hold és csillagok díszítik,
köztük a bárány, Krisztusunknak
szimbóluma. Nálunk a gyerekek
innen tanulják meg, hogy honnan
jöttünk, kik vagyunk ebben a világ-
ban, Kié vagyunk, mi végre, s hogy
otthon vagyunk benne. A padok
egyszerűek, az úrasztala is csak sze-
rényen díszítve áll középen, csak az
ablakokon köszön vissza a szószék
és a mózesszék mintázata, egy-egy
napfényes délelőttön néha ül és
gyönyörködik az ember az életfa-
metszeten besütő napsugárban, és
csodálkozik, hogy milyen gazdag
örökség van a tarsolyunkban, íme,
templomot is lehet díszíteni vele.
Ebben a templomban azonban még-
sem az a legértékesebb, amit köny-
nyű megcsodálni, hanem az, amit
csak mi tudunk, akik ott ülünk a pa-
dokban: minden tégla, minden ma-
roknyi homok az emberek kezén
ment keresztül, akik maguknak
szent hajlékot akartak, mai napig
érezni lehet, hogy a lelküket is a fa-
lakba építették, amikor Dávid

Lajos, ma már nyugdíjas lelkipász-
tor vezetésével ebbe az emberpró-
báló vállalkozásba fogtak. Mai
napig emlegetik, hogy milyen
nehéz volt a hatóságokkal való küz-
delem, az anyagiak előteremtése,
csak az volt magától értetődő, hogy
a gyülekezet odaáll és dolgozik,
mindenki a maga ereje szerint. Így
lett a Szabadság utcai gyülekezet
templomépítő közösség, s ez az
életerő a mai napig jelen van. 1992-
ben felszentelték a templomot, min-
den vasárnap a Rácz Sándor
harangöntő által adományozott ha-
rang hívta az embereket istentiszte-
letre. A templom azóta is alakul,
szépül: padok készültek, majd új,
faragott úrasztala, metszett ablakok
kerültek a régiek helyébe s egy
igazi templomi orgonát is sikerült
vásárolni. Az is igaz, hogy az Úr, ha

lélekben és igazságban nem imád-
ják, kézzel csinált templomokban
nem lakik. Azért van jelen ebben a
templomban, mert itt az emberek
imádkoznak és énekelnek. Kezde-
tektől volt kórus, aztán ifikórus,
gyermekkórus, fiatal házasok kó-
rusa alakult, minden korosztály sze-
ret énekelni. A legszebb mégis a
havonta egyszer tartott zenés isten-
tisztelet, amelyen a Gordonka
együttes vezetésével minden kor-
osztály együtt énekel, zsoltárokat,
dicséreteket, magyar népi énekeket,
amelyeket a Mezőség egy-egy eldu-
gott falujából gyűjtöttek. A templo-
mot nemcsak ének, időnként
gyermekzsivaj is betölti. A gyüleke-
zet gyermekei, akik közül sokan
nemcsak vallásórára, de a Tanodába
is járnak, szüleikkel együtt jönnek,
s a fényes kis gyermekhangok
imádkoznak, énekelnek, s ilyenkor
értjük meg Jézus szavát: ha olyanok
nem lesztek, mint a kisgyermek…
Nagyon fontosak a gyermekek, s ez
a gyülekezet sokat áldoz, hogy el-
mondja a fiainak és lányainak, hogy
mit cselekedett értük az Úr, hogyan
hordozott minket sasszárnyakon.
Ezért épült, indult a Tanoda, amely
nem jöhetett volna létre, ha a gyü-
lekezet oda nem áll adományokkal,
közmunkával, imával s teljes hittel
egy cél mellé, egy álom mellé,
amely öt évvel ezelőtt született. Ez
az a hely, ahova a gyerekek hazajár-
nak, de az önkéntes munkát végző
ifisek, a tanárok, a munkatársak, a
szülők s mi magunk is, keresztyén
értékrendet, hívő életet tanulni, sze-
retettel türelmet edzeni, emlékezni
a krisztusi szóra: ha olyanok nem
lesztek, mint a kisgyermek… S
ezért létesült az Ady negyedben ta-
lálható imaház is, amelyben vasár-
napról vasárnapra szól az ige roma
származású gyülekezeti tagjainknak
és a közelben lakóknak, akik szíve-
sen eljárnak ide. Valóban hálásak
vagyunk az Úrnak, hogy van hol,
van kit tanítani, s ez igaz nemcsak
a gyermekmunkára, de a bibliaórás
csoportokra s az istentiszteleti al-
kalmakra is. Mert azt is el kell mon-
dani, hogy folyamatosan búcsút kell
venni valakitől, temetésre többször
szól a harang, mint keresztelőre,
apad a lélekszám, de a kegyelem is

működik, mert nem maradnak üre-
sen a templompadok, valaki mindig
beül a megüresedett helyre. Ezért
fontos minden ember, a megkeve-
sülő közösségeknek annál erőseb-
ben kell megkeresni, megtalálni
mindenkit, minden időst, akit ma-
gára hagytak, minden beköltözőt,
minden gyermeket. A gyülekezet
változik. A templom huszonöt, a kö-
zösség harmincöt éves. Történelmi
időben gondolkodva ez nagyon
rövid idő, azt mondhatnánk, minden
most kezdődik. Én mégis vallom: a

ma fontos! Ma kell építeni, ma kell
tervezni, dolgozni, megkeresni s
áron is megvenni az alkalmakat. A
gyülekezet Historia Domus-át ol-
vasgatva jöttem rá, hogy milyen
kevés nagy dolog, de annál több
apró esemény történt, amelyek
mégis formálták ezt a gyülekezetet:
az első gondnokválasztás, az első
keresztelő, az első alkalom, amikor
népviseletben konfirmáltak a fiata-
lok, az első házas-bibliaóra, az első
családlátogatás, az első gyülekezeti
nap, az első éjféli istentisztelet:
minden évre jutott valami első. S a
reformáció 500 évfordulóján még
egy emberi léptékkel mérve is fiatal
gyülekezetnek is fel kell ismerni, ki
kell mondani, hogy szükség van a
megújulásra! Ebben a csodálatos
templomban hitből fakadó ima, há-
lából induló ének kell hogy szóljon
a jövőben is, hiszen csak akkor
lehet elmondani, hogy érdemes volt
imádkozni, küzdeni, építeni, hogy
ennek a gyülekezetnek temploma
legyen. Biztos vagyok benne, hogy
azok, akik ott voltak a kezdeteknél,
s akik közül sokan már visszaadták
lelküket a Teremtőnek, ezzel a cél-
lal tették le az alapkövet. Ha a kör-
nyékünkön járnak, jöjjenek be,
nézzék meg a templomunkat, akkor
talán érthetőbbé válik, hogyan vál-
tozott egy gyülekezeti történet val-
lomássá az Úr kegyelméről s egy
közösség erejéről.

Soli deo gloria!

Az oldalt összeállította: 
Ötvös József ny. lelkipásztor
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A Marosvásárhely VII. Szabadság Úti Református Egyházközség története
Dénes Katinka lelkipásztor

Rövid visszatekintésként néhány sor a gyülekezet megalaku-
lásáról. A gyülekezet létrejötte, kétségtelen, annak világos felisme-
réséből következett, hogy a városi környezetbe betódulók
lelkigondozása csak úgy valósítható meg, ha a statútum által biz-
tosított keretek között új gyülekezeti közösségekbe szerveződik.
Csiha Kálmán esperes kezdeményező szerepe vitathatatlan abban,
hogy rövid évtized alatt Marosvásárhelyen az addigi három gyü-
lekezetből immár a hetedik gyülekezet is önállósítani tudta magát.
A gyülekezet egyrészt a Gecse utcai, másrészt az alsóvárosi gyüle-
kezet híveiből alakult, de a megosztás Marosvásárhely II. presbi-
tériumának kezdeményezésére indult be. A leváló területen lakó
nyolc presbiter alkotta az első presbitériumot, s ők kérték már az
1983. február 21-i gyűlésen bejelentett jóváhagyás után az alsóvá-
rosi gyülekezet hívei egy részének a csatlakozását. Ez a csatlakozás
május végén meg is történt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2001
Isten kegyelmének és jókedvének esztendeje – a III. évezred első

éve. Sikerült a cigánypásztoráció számára megfelelő lakást találni
az Ady 45/5-ben. A szentelési istentiszteleten ft. Pap Géza püspök,
nt. Szász Zoltán esperes szolgált. Különös jelentőséggel bírt a ki-
lenc cigány gyermek megkeresztelése. Az imaházban azóta is heti
rendszerességgel tartjuk istentiszteleteinket és vallásórákat is. A
begyűlt perselypénzt visszaforgatjuk diakóniai célra. A felváltva
végzett szószéki szolgálatot családlátogatás követi. Hálát adok Is-
tennek, hogy olyan testvéreink hallgatják az Igét, akik eddig soha
nem jártak templomba. Boldogan és önzetlenül vállaljuk ezt a
pluszszolgálatot. (Részletek a Marosvásárhely VII. Szabadság Úti
Református Egyházközség Historia Domusából – Dávid Lajos lel-
kipásztor feljegyzései)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GOTTFRIED KELLER

Reformáció
Egy múmia aszott kezébe téve

találtak lenn a piramis alatt
sötétre száradt búzamagvakat,
mik véle szunnyadtak sok ezredéve.

E ritka kincs most emberkézbe véve
termő talajra lel. Vajon mit ad?
Arany kalászba szökken, ím, a mag,
s szemet, szívet vidít a drága kéve.

Így áldás lett a kései utódnak
mi őseivel sírba zárva volt,
hisz mindig újra feltámad a holt.

Ki gátol abban, hogy ne légyen holnap,
bár fogja még ma száradt múmia-kéz,
az Ige magva áldott új vetés?

Fordította: Fűkő Dezső

Fotó: Vajda György



A nyári idényben sem szüne-
telnek, esetenként gyako-
ribbá válnak a csalók,
illetéktelenül behatolók tény-
kedései. A lopás, csalás elke-
rülhető, ha az érintettek
éberek, és kétkedve fogadják
a hívatlan „vendégeket”.

A megyei rendőrség bűnözés-
megelőző osztályának közleménye
szerint a zsúfolt közterületeken –
strandon, úszómedencék környé-
kén, a hegyekben vagy a tengerpar-
ton – fokozottan ajánlatos a
személyes tárgyakra vigyázni. Ne

hagyják azokat felügyelet nélkül
egyetlen másodpercig sem, mert a
bűnözők kihasználnak minden lehe-
tőséget. A pénztárcában csak épp a
legszükségesebb összeget érdemes
tartani, ugyanakkor a bankkártya
PIN-kódját nem szabad a kártya
mellé lejegyezni. Elővigyázatlanság
a közösségi hálón nyilvánosságra
hozni a vakációs programot, mivel
az olyan közösségi felület, ahol a
betörők is jelen vannak, és könnye-
dén megszerzik a számukra hasznos
információkat. A megyei rendőrség
közleménye szerint ha valaki az áram-

gáz- vagy telefonszolgáltató cég al-
kalmazottjának mondja magát, el
kell kérni az illető személyazonos-
sági igazolványát, szolgálati igazol-
ványát és kiküldetési okmányát
(ordin de serviciu), esetleg jegyez-
zék le az adatait a személyi kártyá-
járól, munkahelyi igazolványáról. 

Nagyon óvatosnak kell lenni
azokkal is, akik a helyhatóságok ne-
vében csengetnek be. Általában
rovar- és rágcsálóirtásra hivatkoz-
nak, és arra kérik a lakókat, hogy az
elvégzett munkálatot helyben fizes-
sék ki. 

Az ajtót nem csak távozóban kell
zárni, hanem olyankor is zárva kell
tartani, amikor otthon tartózko-
dunk. A földszinti lakások ablakát
nem ajánlatos még bukó helyzetben
sem nyitva tartani, ha nem tartóz-
kodnak az illető szobában. Ha pedig
elutaznak, a szomszédokat ajánlatos
megkérni, hogy távollétükben fi-
gyeljék a lakást, és ezt kölcsönösen
kell felvállalni. 

A gyerekeknek nem szabad meg-
engedni, hogy ismeretleneknek
ajtót nyissanak, meg kell értetni
velük, hogy akkor se nyissák ki, ha
a bekopogók a szülőkre vagy roko-

nokra hivatkozva szeretnének be-
lépni, mert annak súlyos következ-
ményei lehetnek. 

Nem érdemes otthon nagyobb
pénzösszeget tartani, ha mégis,
akkor nem ajánlott senkinek sem
mesélni róla. Amennyiben bárme-
lyik családtag elveszíti a lakáskul-
csot, azonnal ki kell cserélni a zárat
vagy a lakatot, de ugyanezt taná-
csolják akkor is, ha lakáscsere tör-
tént. Amennyiben betörést
tapasztalnak, mihamarabb jelezzék
a rendőrségnek, és próbálják hasz-
nos információkkal segíteni a nyo-
mozó hatóság munkáját. (pálosy)

Elővigyázatosságra int a rendőrség
Biztonságos vakációt!

Húszezer lejes bírságokra számíthatnak
A feketemunkásokat 

foglalkoztatók 
A feketemunka felszámolása
érdekében augusztustól
olyan szigorítások léptek ér-
vénybe, amelyek komoly bír-
ságokat vonnak maguk után.
Mind a be nem jelentett
munka, mind a részleges fog-
lalkoztatásként bejegyzett
hamis adatok felderítése vé-
gett ellenőrző akciókat kez-
deményeznek a felügyelőség
munkatársai.

A Maros Megyei Területi Mun-
kaügyi Felügyelőség közlemény-
ben figyelmeztet azokra a változ-
tatásokra, amelyek a 2017. évi 53-as
számú sürgősségi rendelet révén a
Munkatörvénykönyv 2003. évi 53-
as számú törvényét módosították.

A 15-ös számú cikkely után egy
új cikkely került be, amelynek ér-
telmében az alábbi eseteket tekintik
feketemunkának:

– Az egyéni munkaszerződést a
tevékenységet megelőző napig nem
kötötték meg. 

– Az alkalmazottak nyilvántar-
tásba vételének (registrul general de
evidenţă a salariaţilor) elmulasztása
a tevékenységük megkezdését meg-
előző napon. 

– Olyan alkalmazott foglalkozta-
tása, akinek valamilyen oknál fogva
felfüggesztették a munkaszerződé-
sét.

– Az időszakos (contract de
muncă cu timp parţial) munkaszer-
ződésbe nem foglalt munkaprogra-
mon kívüli foglalkoztatás.

Az Andrei Mureşan főfelügyelő
és Eva Man főfelügyelő-helyettes
kézjegyével ellátott tájékoztató ér-
telmében az egyéni munkaszerző-
dés megkötése a munkáltató
kötelessége, akárcsak annak be-
jegyzése az ingyenes portálként
működő alkalmazottak jegyzékébe,
valamint a területi munkaügyi fel-
ügyelőséghez. A munkáltatónak kö-
telessége egy példányt átnyújtani az
alkalmazottjának a tevékenysége
megkezdése előtti napon, egy
másik példányt pedig a munkavég-
zés helyszínén megőrizni.

A 17. cikkely 5. bekezdése sze-
rint a munkaszerződés bármilyen
módosítását a változtatás bekövet-
kezte előtti napon a szerződéshez
kell csatolni mellékletként. Ez alól
kivételt képeznek azok az esetek,
amelyekre a Munkatörvénykönyv
kitér, vagy a kollektív munkaszer-
ződésbe foglaltak.

A Munkatörvénykönyv 119. cik-
kelyénél az alábbi módosítást esz-
közölték:

– A munkáltatónak kötelessége a
munkahelyen naponta ledolgozott
óraszámokat nyilvántartani, feltün-
tetve a munkaprogram kezdetét és
végét, és ezt a nyilvántartást a mun-
kaügyi felügyelőség ellenőreinek
átadni minden egyes ellenőrzés al-
kalmával, amennyiben erre igényt
tartanak.

A 260. cikkely első bekezdése
a következőképpen módosul, és
augusztustól már ezt alkalmaz-
zák: 

– 20.000 lejes bírságot von maga
után minden olyan személy foglal-
koztatása, akinek nincs érvényes
munkaszerződése, és törvényes for-
maságok nélkül foglalkoztatják.

– A munkáltató 20.000 lejes bír-
sággal kell számoljon minden olyan
alkalmazottja után, akinek adatait a
munkába állást megelőző napon el-
mulasztotta bejegyeztetni az alkal-
mazottak általános nyilvántartá-
sába. 

– A személyenkénti 20.000 lejes
bírságra akkor is számíthat a mun-
káltató, ha egy vagy több alkalma-
zottjának felfüggesztette a
munkaszerződését, de időközben
meggondolta magát, és időszakosan
foglalkoztatja őket, az ellenőrök
pedig rajtakapják.

– Személyenként 10.000 lejes
bírsággal sújtják azt a munkáltatót,
aki az egyéni munkaszerződésben
meghatározott részmunkaidőt meg-
haladó munkaprogramban foglal-
koztatja az alkalmazottait.

Az említett törvénymódosításo-
kat a feketemunka visszaszorítása
érdekében hozták, az alkalmazottak
érdekeit figyelembe véve, ugyanak-
kor az államkassza negatív mutató-
inak javítását is célozva. 

A területi munkaügyi felügyelő-
ség képviselőjét a próbaidő alkal-
mazásáról kérdeztük. Amint Eva
Man főfelügyelő-helyettes kérdé-
sünkre elmondta, az egykor törvé-
nyes formaságok nélkül al-
kalmazott próbaidőt is büntetik,
mivel csakis az egyéni munkaszer-
ződésbe belefoglalva lehet azt al-
kalmazni. A 2011. évi Munka-
törvénykönyv szerint alkalmazotti
státusba 90 napos próbaidőt, míg
vezető beosztásba 120 napi próba-
időt lehet az egyéni munkaszerző-
désbe iktatni. (Pálosy P.)

A Gépkocsivezető-képző Is-
kolák és a Független Gépjár-
műoktatók Egyesülete
beadvánnyal fordult a Szoci-
ális Párbeszéd Minisztériu-
mához egy négy évvel ezelőtt
elvetett, most pedig újra be-
terjesztett miniszteri rende-
let miatt, amely előírja, hogy
az engedélyezett független
oktatók tömörüljenek jogi
formába, magyarán létesít-
senek sofőriskolákat.

A 2013. évi 733-as számú szál-
lítási miniszteri rendeletet, amelyet
egykor a tiltakozások nyomán nem
fogadtak el, a szállításügyi minisz-
ter nemrég újra benyújtotta, így
most ennek elfogadása ellen tilta-
kozik a sofőriskolák és a független
oktatók egyesülete. A beadvánnyal
abban reménykednek, hogy az el-
lentmondásokat tartalmazó rende-
letet nem fogadják el. A tervezet
kidolgozói szerint a változtatás
azért fontos, hogy az elemi és gya-
korlati oktatást ugyanazon egység,
sofőriskola keretei között tartsák, a
miniszter szerint az eredménye-
sebb lehetne.

Amint Gabriel Petrea, a szociá-
lis párbeszéd miniszterének cím-
zett hétoldalas beadványukban
kifejtik, a minisztériumi szinten
megszervezett úgymond szociális
párbeszéd egyoldalú volt, a szállí-
tásügyi minisztérium képviselője
nem tett eleget kötelezettségének,
sőt, replikájában arra biztatta a ter-
vezettel elégedetlen képviseletet,
hogy amennyiben nem tetszik a
törvénytervezet, bírósági úton ke-
ressenek jogorvoslatot.

Petru Bordeianu, az egyesület
elnökének kézjegyével ellátott be-
adványból kiderül, a szállításügyi
minisztérium kitalációja, hogy
PFA-iskolákat szervezzenek, sem
Európában, sem a kereskedelmi
egységek megszervezéséről szóló
31-es számú törvény szerint nem
állja meg a helyét. A 44-es számú
törvény szerint a gépkocsivezető-
oktatók egyéni vállalkozóként
(PFA) tevékenykedhetnek, ami
eddig működőképesnek bizonyult.
A szállításügyi miniszter azonban
egy olyan szervezkedési formára
kötelezné az oktatókat, amilyen je-
lenleg világszinten sem létezik, és
amelynek a hatékonyságát nem
lehet előre megjósolni. Azért sem
érthető a minisztériumi tervezet,
mert más országokban is egyéni
vállalkozókként működnek az ok-
tatók, a gépkocsivezető-képzés kis

egységekben történik, a sikeresen
vizsgázók aránya magasabb az
egyéni vállalkozóként oktatók ta-
nítványai körében, mint a kft.-be
szerveződött sofőriskolák diákjai
között.

A szállításügyi minisztérium
honlapján júniusban megjelent
közlemény szerint a 733-as számú
miniszteri rendeletet szeptember
elsejétől alkalmazzák, az átlátható-
ság jegyében pedig közvitára szó-
lították fel az érdekelteket,
azonban figyelmen kívül hagyták a
szakemberektől érkezett javaslato-
kat. A szociális párbeszéd bizott-
sága összehívásának kezdemé-
nyezését is semmibe vették, akár-
csak az ellenérveket, és július 6-án
a Hivatalos Közlönyben meg is je-
lent a rendelet, amit a szállítási mi-
nisztérium visszaélésének,
törvényellenes cselekedetnek tarta-
nak, mivel folyamatban vannak
olyan tárgyalások, amelyekben az
érintettek bírósági úton kerestek
jogorvoslatot, esetenként pedig
semmisnek is nyilvánították az
ominózus rendeletet. A 2013. évi
733-as számú törvénytervezetet
megóvták az egyéni oktatók és a
kft.-be tömörült sofőriskolák, a
szakemberek egyaránt, és ellent-
mondásosnak nyilvánították azt,
országosan pedig számtalan olyan
bírósági ítélet született – köztük a
Versenytanács és a Munkatörvény-
könyvet kidolgozó állami hatóság
–, amellyel az említett rendeletet
hatályon kívül helyezték.

A miniszteri rendeletben ellent-
mondásos azon érvelés, hogy a so-
főriskolák csak úgy képesek a
teljes felelősséget átvállalni, ha az
elméleti oktatást ugyanannak az
engedélyezett egységnek a kereté-
ben végzik. „Amennyiben a szállí-
tásügyi minisztérium azt szeretné,
hogy az oktató vagy a sofőriskola
teljes felelősséget vállaljon, a nyu-
gati országokhoz hasonlóan a haj-
tási jogosítvány fokozatos
módszerrel való megszerzését kel-
lene ösztönözni” – áll a szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott beadvány-
ban.
Megszüntetnék 
a független oktatók státusát

A beadvány kapcsán megkeres-
tük a marosvásárhelyi Thomas
Hux gépkocsivezető-képző iskola
ügyvezetőjét, Hajdu Zoltánt, aki
kérdésünkre elmondta, hogy egy
leporolt miniszteri rendeletet indí-
tott útjára a szállítási minisztérium,
amelyet újból megkísérelnek tör-
vényerőre emelni. A független ok-
tatói státust szeretnék megszün-

tetni, vagy pedig arra kényszeríteni
a független oktatókat, hogy közö-
sen hozzanak létre iskolákat, ami
azt jelentené, hogy legkevesebb
három független oktató kellene tár-
suljon ahhoz, hogy egy sofőrisko-
lát létrehozzon.

Pár évvel ezelőtt a tiltakozások
nyomán sikertelennek bizonyult a
próbálkozás, a parlament nem fo-
gadta el a tervezetet, nemrég újra
elővették, és jogilag kevésbé meg-
győző érvekkel támasztották alá.

Amint az ügyvezető elmondta, a
gépkocsivezető-képző iskolák ke-
retében alkalmazott és független
oktatókat egyaránt foglalkoztat-
nak. Érthetetlen, hogy miért nem
működhetnek az oktatók engedé-
lyezett magánvállalkozóként, köz-
ismertebb nevén PFA-val,
akárcsak bármilyen szakmában,
ugyanis a független oktatók eddig
is csak úgy tevékenykedhettek,
hogy szerződést kötöttek az isko-
lákkal. Az engedélyezett magán-
vállalkozóként (PFA) tevékeny-
kedő független oktatók amennyi-
ben egy iskola alkalmazottjává vál-
nának, az iskola nevére kellene
írassák saját személygépkocsiju-
kat, amellyel oktatnak, erre pedig
senki sem kötelezhető. 

A tervezetben kifejtett érvelés,
miszerint a közlekedési szabályok
elsajátításának nagyobb esélye
lenne sofőriskolák keretében, nem
állja meg a helyét, legalábbis az er-
délyi régió viszonylatában. „Az
oktatóink az első két hétig elméleti
oktatásban részesítik a diákokat,
akiknek kötelezően részt kell ven-
niük az oktatáson, ezt követően le
kell vizsgázzanak, majd csak a si-
keres elméleti vizsgát követően ül-
hetnek kormány mögé, a közúti
forgalomban gyakorlatban is elsa-
játítani a vezetést. Erdélyi és
Maros megyei viszonylatban több-
nyire így működnek a sofőrisko-
lák, de elképzelhető, hogy az
ország egyes régióiban ez nincs be-
tartva. A diákok tizenöt alkalom-
mal két-két órát vezetnek, a
harmincórányi vezetés azonban na-
gyon kevés a mostani őrült forga-
lomban. Ajánlottuk a diákjainknak,
hogy a rendőrségi elméleti vizsga
előtt is díjmentesen még egyszer
felmérjük tudásukat, mert a gya-
korlati oktatás ideje alatt abból is
sok mindent elfelejthetnek. Sőt, a
gyakorlati vizsga előtt is bevezet-
nénk egy próbavizsgát, amit egy
másik oktató tartana, ezáltal fel-
mérnénk a vizsgázók felkészültsé-
gét, és ők is megméretnék magukat
a rendőrségi vizsgáztatás előtt” –
hangsúlyozta Hajdu Zoltán.

A független gépkocsivezető-oktatókat érinti
Ellentmondásos miniszteri rendelet 
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Az elmúlt hét végén immár IX.
alkalommal került megrendezésre a
Koós Gyula asztalitenisz-emlékver-
seny. Az eseménynek ezúttal is a
szászrégeni Ifjúsági ligetben lévő
sportterem adott otthont. A rangos
versenyt ezúttal is nagy érdeklődés
övezte, hiszen a tavalyinál mintegy
30 versenyzővel többen, 156 aszta-
liteniszező tisztelgett a közkedvelt,
nagy szaktekintélynek örvendő, ki-
váló sportember emléke előtt. Az
asztaliteniszezés kedvelői a helybé-
liek mellett az ország különböző 
részeiből vettek részt: Maros-
vásárhelyről, Dicsőszentmárton-
ból, Désről, Szamosújvárról, Med-
gyesről, Maroshévízről, Koloszvár-
ról, Besztercéről, Máramaros-
szigetről, Székelyudvarhelyről, Pa-
rajdról, Nagydisznódról, Csíkszere-
dából, Gyergyószentmiklósról,
Nagyváradról, Botoşani-ból, Jász-
vásárról, Bákóból, Drobeta Turnu
Severinből és Râmnicu Vâlceáról.
A szervezők, az eddigiektől elté-
rően, ezúttal három versenyszám-
ban hirdettek eredményt: az elite –
nyílt, valamint az amatőr kategória
mellett a kezdő asztaliteniszezők
is bizonyíthatták tehetségüket.
Az utóbbi kategóriában 24 spor-
toló nevezett be. Az elite – nyílt
kategóriában 60-an vállalták a
kihívást, a haladóknál mintegy
70-en voltak érdekeltek. A mérkő-
zések közel tíz órán át zajlottak
22 játékasztalnál. A párharcok ez-
úttal is magas színvonalúak, lát-
ványosak és esetenként
fordulatosak voltak. A csoport-
mérkőzéseket az egyenes ágú ki-
esési rendszerben zajló
összecsapások követték. 

A végső rangsor: 
– elite – nyílt kategória, a döntő-

ben: Nistor Dorel – Avram Victor 
3 – 0

– elite – nyílt kategória, I–IV. he-
lyezés: Nistor Dorel (Beszterce),
Avram Victor (Arad), Temelie Dra-
goş (Nagyszeben), Bauer Lajos
(Marosvásárhely).

– V–VIII. helyezés: Molnár Ti-
hamér (Dicsőszentmárton), Apian
Florin (Beszterce), Boeriu Cezara
(Marosvásárhely), Józsa Zoltán
(Székelyudvarhely).

Amatőr kategória, a döntőben:
Năstase Florin – Bumbu Pavel 
3 – 0. 

I – IV. helyezés: Năstase Florin
(Râmnicu Vâlcea), Bumbu Pavel
(Székelykocsárd), Săndulescu Ad-
rian (Marosvásárhely), Csáky Tibe-
riu (Resicabánya).

V–VIII. helyezés: Cueşdean
Rareş (Szászrégen), Vijaică Paul
(Drobeta Turnu Severin), Dîrlea
Ioan (Nagyenyed), Peta Octavian
(Kolozsvár). 

Kezdő kategória, a döntőben:
Rus Tiberiu – Beke Hunor 3 – 1

I – IV. helyezés: Rus Tiberiu
(Beszterce), Beke Hunor (Csíksze-
reda), Prodan Tiberiu (Dicsőszent-
márton), Vaszi Dénes
(Csíkszereda). 

V–VIII. helyezés: Kasper Tho-
mas (Szászrégen), Szántó Szilárd
(Kerelőszentpál), Tamás Albert
(Csíkszereda), Varodi Daniel
(Nagyenyed).

Az emlékverseny végén, a díjki-
osztón a kiemelkedő eredményt
elért asztaliteniszezők oklevelet,
serleget és érmet vehettek át. A fő-
szervező ezúttal is Kántor 
Imre-Zoltán volt, aki ismételten je-
lesre vizsgázott. A nehézségek el-
lenére, hathatós segítség
hiányában, szinte egymaga szer-
vezte meg ezt a rangos és hagyo-
mányos sporteseményt. A
segítőkészség nagy erény… A he-
gedűk városában mindez kihaló-
félben lenne? 

IX. Koós Gyula asztalitenisz-
emlékverseny a hegedűk városában

Jövő hét csütörtökön a lettek el-
leni világbajnoki selejtezőmérkőzé-
sen jó játékkal, gólokkal és
győzelemmel örvendeztetné meg
csapatával a szurkolókat Bernd
Storck, a magyar labdarúgó-váloga-
tott szövetségi kapitánya.

A német szakember az M4 Sport
Sport7fő című műsorában elhang-
zott interjúban továbbá kiemelte,
nagy kihívás az együttesnek, hogy
az Andorra otthonában elszenvedett
1-0-s vereséget, s az azt követő ne-
gatív visszhangot követően hazai
pályán bizonyíthat.

Storck megjegyezte, a sérülésből
visszatérőkkel a következő két ta-
lálkozón a korábban mutatott jó tel-
jesítménnyel szeretnének meg-
örvendeztetni mindenkit a 
Groupama Arénában.

„Célunk, hogy továbbra is irá-
nyítsuk a játékot, és az első, lettek
elleni meccsre gondolva, szeret-
nénk meg is nyerni azt” – tette
hozzá a tréner, aki Andorrában fia-
talokkal próbálta pótolni a hiányzó-
kat.

A szakvezető elmondta, egy lab-
davesztés esetén a játékosoknak
még jobban és zártabban kell véde-
kezniük, harcosan kell a labdáért
küzdeniük, amiben néha akár még
a sárga lap is benne van. Saját be-
vallása szerint ezeket hiányolta el-
sősorban Andorra ellen.

„Amikor nálunk van a labda,
akkor még inkább gólra törően kell
játszanunk, hiszen ez dönti el a
meccseket, de azt gondolom, hogy
ez a mostani keret jó egyvelege a
külföldön és az itthon játszó labda-
rúgóknak, együtt pedig erősek le-

szünk” – bizakodott a kapitány.
A keretről szólva megjegyezte,

figyelniük kell, hiszen többen még
nem játszottak tétmérkőzést az an-
dorrai találkozó óta, a csapatkapi-
tány Dzsudzsák Balázs ugyanakkor
– ahogyan Storck fogalmazott –
„abszolút edzésben van”, ugyan-
úgy, ahogy Stieber Zoltán is. A tré-
ner hozzátette, Szalai Ádám végig
a pályán volt a Bundesliga nyitófor-
dulójában, míg Kádár Tamás és
Korhut Mihály csapatai versenyben
vannak az európai kupaporondon,
Bese Barnabásnak, illetve Guzmics
Richárdnak pedig jól megy a klub-
jában. Gera Zoltánnal kapcsolatban
elmondta, a Ferencváros veterán
középpályása lehet, hogy sérülése
miatt nem játszhat majd a vb-selej-
tezőkön, azonban a keret fontos
tagja. Az újak közül kiemelte Pátkai
Mátét, a Videoton középpályájának
egyik legbiztosabb tagját és az Új-
pestben gólerősen futballozó Nagy
Dánielt.

A válogatottnak nem lesz sok
ideje felkészülni, ugyanis a teljes
kerettel hétfőn kezdik el a közös
munkát.

„Jobbak akarunk lenni, szeret-
nénk újra sikeresek és eredménye-
sek lenni, és ezt már csütörtökön
megmutatnánk. Hallom, hogy mi-
lyen nagy az érdeklődés mindkét
meccs iránt, és mi jó játékkal, gó-
lokkal szeretnénk meghálálni ezt a
szurkolóknak” – tette hozzá Storck.

A magyar válogatott jövő csütör-
tökön 20.45-től a lettekkel, vasár-
nap pedig az Európa-bajnok
portugálokkal játszik a Groupama
Arénában. (MTI)

Storck jó játékkal örvendeztetné
meg a szurkolókat

Augusztus 25–27. között
szervezik meg, immár hagyo-
mányosan, az országos ket-
tesfogat-hajtó verseny
döntőjét a marosvásárhelyi
méntelepen. Nem véletlenül,
hiszen az első hivatalos ver-
seny is itt volt 1986-ban. A
megmérettetésre várják az
országban levő mintegy 15
fogathajtót. A verseny igazi
tétje viszont az, hogy jelen
lesz az a romániai válogatott
csapat is, amely az országot
képviseli szeptemberben a
szlovéniai Lipicán a kettesfo-
gat-hajtó világbajnokságon. 

A marosvásárhelyi versenyről, il-
letve a világbajnokságon várható
szereplésről dr. Kelemen Atilla
nemzetközi bíró, az országos lovas-
sportszövetség fogathajtó szakosz-
tályának vezetője számolt be.
Elmondta, a két évvel ezelőtti ket-
tesfogat-hajtó világbajnokságon 27
ország 73 képviselője közül a
román csapat az ötödik helyen vég-
zett, ami igen nagy elismerése a
hazai sportágnak, ugyanakkor
magas mércét állított fel a hazai fo-
gathajtók számára. Nagy terhet je-
lent ez a helyezés mind a
sportolóknak, mind a szakvezetés-
nek, hiszen ehhez mérten kell iga-
zítani az elvárásokat is. Mivel az
idei versenyeken is bizonyított az a
keret, amely elnyerte ezt a helye-
zést, Lipicán is ők képviselik majd
az országot. Az egyik a sokszoros
román bajnok, sportmester Rákóczi
Gergő, aki a Romsilva színeiben
versenyzik, a másik a gyergyószent-
miklósi Páll Attila, aki szintén több-
szörös román bajnok, sportmester,
míg a harmadik Bartha Eduárd, aki
édesapjával, azzal a Bartha Róbert-
tel készül, aki szintén volt hazai baj-
nok és világbajnoksági résztvevő.
Az idei megmérettetéseken való jó
szereplésének köszönhetően két
egyéni induló is elnyerte a verseny-
zési jogot. Az egyik Varga Roland,
akinek sikerült egy brassói üzletem-
bernek köszönhetően biztos anyagi
támogatást is elnyernie, a másik
pedig Pop Paul besztercei ver-
senyző, aki saját fogattal áll majd
rajthoz Lipicán. 

Dr. Kelemen Atilla elmondta, az
idén sokkal jobb lóállománnyal ren-
delkeznek a versenyzők, mint két
évvel ezelőtt, ez is garantálhatja a
sikert a világbajnokságon, most már
csak mentálisan és fizikailag kell
koncentrálni a versenyre. A szak-
osztály a román lovasszövetségen

keresztül biztosítja a kettesfogat-
hajtók kiutaztatását és benevezési
díját, az egyéni indulók támogatók
segítségével lehetnek jelen Lipicán. 

Sajnos Romániában egyetlen né-
gyes fogat van, annak ellenére,
hogy 1987-ben 16 indult a hazai
bajnokságban, így ebben a kategó-
riában nem versenyképes a hazai
mezőny. S hogy milyen nehéz meg-
tartani a jó helyezést, igazolja az is,
hogy míg Hollandiában mintegy
6000 leigazolt fogathajtó van, addig
nálunk 25, amiből 21-en igazoltak.
Nem beszélve arról, hogy – egyesek
szerint – ez a Forma–1 után a leg-
drágább sport, a világbajnokságra
szükséges három kocsi, hámokkal,
lószerszámokkal és a lovas öltözé-
kével együtt (gyakorló, díjhajtó és
maraton) 200.000 eurónál is többe
kerülhet. A körülményekhez képest
a szakszövetség megtesz mindent
annak érdekében, hogy fenntartsa
ezt a szép sportot. Örvendetes, hogy
az idén két új, profin felszerelt pá-
lyát avathattak fel Bodokon és Fu-
gyivásárhelyen, ahol az
önkormányzatok is támogatják a lo-
vassportot. A méntelepek fenntartá-
sával foglalkozó Romsilva országos
vezetősége kellene jobban felka-
rolja e sportágat, talán erre az lenne
a megoldás, ha a méntelepek önálló
ügyvitelű egységként működnének
– mondta többek között a szakosz-
tályvezető. 

Rákóczi Gergő lapunknak el-
mondta, az idén arra összpontosí-
tott, hogy kiválóan szerepelhessen
a vb-n. Úgy állította össze a lovak
edzéstervét, hogy a legjobb for-
mába kerüljenek a világbajnok-
ságra. A marosvásárhelyi futam
azért is jó, mert nem kell külföldön
részt venni egy újabb futamon, ami
kifárasztaná a lovakat, így várha-
tóan a legjobb formában lesznek
majd Lipicán. 

– Számunkra ez a sport egy élet-
forma. Mindennap foglalkozom a
lovakkal, a csapat is erre van be-
állva, nem a versenyeken való sze-
replés a lényeg, hanem az út a célig,
az edzések. Ez hosszú folyamat,
amelyen keresztül ki kell tapasz-
talni a lovak egyéniségét, az ennek
megfelelő felkészítő programot. De
a legfontosabb a ló és a lovas kö-
zött létrejövő kapcsolat, együttmű-
ködés, a ló csapattársunk, nem
eszköz a cél elérésére. Az a fontos,
hogy a ló szívesen végezze el a
gyakorlatot, s ha örömmel járja
végig a pályát, ezt külső szemlélők
is észreveszik – mondta Rákóczi
Gergő.

Varga Roland megköszönte a
szakszövetségnek, a támogatóknak
a lehetőséget, hogy kijuthat a meg-
mérettetésre. Tavasztól csapattársa,
kollégája, Rákóczi Gergő istállójá-
ban készül a versenyekre. 

– Fiatal összeállítású fogattal ál-
lunk majd rajthoz. Tavaly verse-
nyeztek először együtt a lovak, az
idén jól sikerült a felkészítő,
bízom abban, hogy sikerül meg-
őrizniük a formájukat a világbaj-
nokságon, és megpróbálunk
helytállni. Magyarországi és hor-
vátországi versenyeken nyertük el
a vb-n való részvétel jogát. Újonc-
ként mindenképpen óriási tapaszta-
latcsere lesz, amiből mindannyian
tanulhatunk majd – mondta Varga
Roland.

A marosvásárhelyi fogathajtó
verseny pénteken fél kilenckor kez-
dődik technikai gyűléssel, amelyet
rajtvonal-sorshúzás követ, fél 11-től
lesz az állatorvosi vizsgálat, fél ti-
zenkettőtől pedig a díjhajtás. Szom-
baton 11-kor rajtol a maraton-
verseny, míg vasárnap szintén 11-
től az igen látványos akadályhajtás
lesz. Az ünnepélyes díjkiosztás 13
órakor kezdődik. 

Országos fogathajtó verseny döntője 
Szabó Antal-Loránd 

Rákóczi Gergő        Fotó: Vajda György Vajda György 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ lakás 2 egyetemistának Ma
rosvásárhelyen, a Kövesdombon. 
Tel. 0738-315-400. (HN-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(2879)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szirka Margareta
névre szóló autóbuszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (3195)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyogháló-
kat. Tel. 0744-121-714, 0265/218-
321. (3171)

TETŐFEDÉS, JAVÍTÁS, cserepe-
zés, poliészter, grészia, lambériá-
zás, meszelés. Bármilyen más
munkát is vállalunk. Misi. Tel. 0757-
388-134. (sz.-I)

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3116)

KÉSZÍTÜNK tetőt fémcserépből,
Lindab cserépből, fából teraszt, szi-
getelést, bármilyen kis javítást stb.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-639-258. (3180-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Csillag volt, mert szívből szere-
tett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tőlünk, mint
a lenyugvó nap, de szívünkben él
és örökké ott marad.
Fájó szívvel emlékezünk 2017.
augusztus 23-án a drága jó fele-
ségre, édesanyára, nagymamára,
dédmamára, MOLNÁR IRÉNRE
szül. SZABÓ IRÉN (Samu), aki
már egy éve eltávozott szerettei
köréből. Gyászolja férje, leányai,
fiai, unokái, dédunokái és testvé-
rei. Nyugodjál békében, drága
édesanyánk! (3152)

Kegyelettel emlékezünk volt 
TANÁRAINKRA és OSZTÁLY-
TÁRSAINKRA, akik a mai talál-
kozónkon nem lehetnek közöt-
tünk. A Művészeti Líceum
1967-es évfolyama. (3163-I)

Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, a mosoly mögött is
ott vannak a fájó könnyek.
Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk K E L E M E N 
ANNÁRA szül. Ádám halálának
10. évfordulóján. Drága emlékét
örökre szívünkben őrizzük. Sze-
rető családja. (3156)

Szomorú szívvel emlékezünk az
ákosfalvi VARGA FERENC 
ÁRPÁDRA halálának 15. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Gyermekei.
(mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal, megtört szívvel
tudatjuk, hogy 

SZABÓ ISTVÁN 
(Pityu bácsi) 

a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, após, testvér, rokon, isme-
rős, volt marosvásárhelyi
lakos, életének 82. és házassá-
gának 50. évében 2017. augusz-
tus 17-én méltósággal viselt
szenvedés után örökre megpi-
hent.
Drága halottunk földi maradvá-
nyát 2017. augusztus 25-én
13.30 órakor helyezzük örök
nyugalomra katolikus szertar-
tás szerint a székesfehérvári
Béla úti temetőben. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család. (3149-I)

Mély fájdalommal, de a Jóisten
akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy drága édes-
anyánk, 

FELDÖNTŐ MARGIT 
94 éves korában csendesen
megpihent. Temetése 2017. au-
gusztus 23-án 14 órakor lesz a
református temetőben. 
Búcsúzik tőle egész családja.
Nyugalma legyen csendes 
a feltámadás reményében.
(19248-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após,
nagytata, jó szomszéd, 

KISS DEZSŐ 
életének 85. évében rövid szen-
vedés után megpihent. Drága
halottunk temetése 2017. au-
gusztus 24-én 14 órakor lesz a
koronkai református temető-
ben. 
Búcsúzik szeretettel két fia,
három menye, négy unokája  és
két dédunokája. (3204-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága édesanyánk, 

CSIBI MARGARETA ILDIKÓ
(volt Strömpelné) 

életének 72. évében csendesen
megpihent. Temetése augusz-
tus 24-én, csütörtökön 13 óra-
kor lesz a református
temetőben. Emléke legyen ál-
dott!
Leányai, Kati és Éva, valamit
unokái, André és Laura. (3206-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, testvér,
nagytata, unokatestvér, rokon
és jó barát, 

STRÖMPEL IMRE 
2017. augusztus 20-án életének
73. évében hirtelen távozott kö-
zülünk. Temetése augusztus
24-én 15 órakor lesz a római ka-
tolikus temetőben. Drága em-
léke szívünkben él. 

A gyászoló család. (3207-I)

Múlnak a napok, telnek az évek, akik
szívből szeretnek, nem felednek téged.
Fájdalommal emlékezünk a vadadi
születésű KISS ERZSÉBETRE halálá-
nak 10. évfordulóján. 
Szerettei. (3151)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

AZ ALLSTAR PROS KFT. – Marosvásárhely, Március 8. utca 36A
szám, tel. 0265/253-154, 123-as mellék –  alkalmaz Marosvásárhelyen
CNC-gépre MARÓSOKAT, HEGESZTŐKET, GÉPLAKATOSOKAT,
SOFŐRÖKET bel- és külföldi szállításra. Követelmény: legalább egy
év régiség a szakmában. CV-ket az allstar@mbo.ro és az mbo@mbo.ro
e-mail-címre várnak vagy a cég székhelyén lehet benyújtani. (-)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓKAT alkalmaz kenyérüzleteibe. Fizetés
1.800 lej + ebédjegy. Várjuk jelentkezését önéletrajzzal a Bodoni utca
85. szám alatt. (19243)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, 1.800 lej + ebédjegy, és
PÉKNEK TANULÓ MUNKÁSOKAT, 1.400 lej + ebédjegy. Várjuk
jelentkezését önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19243)

REKLÁMCÉG a műhelyébe ügyes kezű MUNKÁSOKAT alkalmaz.
Érdeklődni a 0744-523-288-as telefonszámon. Önéletrajzokat az 
office@mrgift.ro címre, vagy a Mr. Gift üzletbe várunk. (19240)

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)

KORONKÁBA, LAKATOSMŰHELYBE hosszú távra alkalmazunk
LAKATOSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat au-
gusztus 28-áig lehet benyújtani Koronka 395/S szám alatt. Tel. 0744-
617-582, 9-15.30 óra között. (19242)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők
készítését (Lindab cserépből) és javításokat, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, bontást, belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készí-
tését, szigetelést stb. Tel. 0747-634-747. (3189-I)

Az OLIGRAF ÜZLETÉBE és MŰHELYÉBE SZEMÉLYZETET
alkalmaz. Fényképes önéletrajzokat várunk az office@oligraf.ro e-
mail-címre vagy a Cuza Vodă u. 53. szám alatt. Tel. 0725-917-420.
(19249-I)

NÉMETORSZÁGBA és HOLLANDIÁBA, GYÁRBA keresünk
férfi és női MUNKAERŐT. Fizetés 8 euró/óra, szállás biztosítva.
Azonnali indulás! Tel. 0755-497-510, 0755-260-156. Érdeklődni lehet
hétfőtől péntekig 9-17 óra között. Work&Job server. (60255-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban

A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással  a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán  nyújt-
hatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es  telefonszámon.


