
A hatvanhetedik. Az idén szinte skizoid jellegű. Egyrészt nyilvánva-
lóan nem képes leplezni az ágazatban per pillanat uralkodó viszonyokat
és visszhangos botrányokat, leszállóágban lévő eladásokat, másrészt,
amit ott látsz, attól mindig meg-megborsódzik a hátad. Főleg, ha egy
olyan világhatalmi pozícióban lévő és szálló gazdasággal rendelkező vi-
dékről utazol ezerötszáz kilométert, mint szűkebb pátriánk. Útközben
még megalszol itt-ott, leginkább egy-egy Duna menti lakocskában vala-
hol Ausztria nyugati vidékén, előtte még sétálgatsz egyet Frankfurtban,

ahol szinte tapinthatod az üvöltő ellentmondást a Messeturm, az Euro-
tower, a Silberturm, a 200 méterre magasodó Main Tower, avagy a futu-
risztikus MyZeil üzletközpont és nem a Römer újraépített középkori
favázas házai, hanem a Zeil Strassén, avagy a város parkokban gazdag
fő sétálóutcáján esténként bolyongó és hangoskodó, több tízezres tömeg
között – amelyben európai arcvonásokat ritkán látsz. Olyannyira ritkán,
hogy az megdöbbentő. A Bahnhofsviertelen lévő vörös lámpás negyed
nappal turistacsalogató látványosság, de ha éjjel akarsz keresztülevic-
kélni rajta, fogd szorosan a táskád, és légy állandóan résen. A kapualji

Korszerű út 
Adorján felé
Remélhetőleg még az idén sikerül kor-
szerűsíteni a Nyomátot és Nagyador-
jánt összekötő községi utat  – tudtuk
meg a jó hírt Nyárádgálfalva község
polgármesterétől, Karácsony 
Károlytól.

____________4.
Más megyében is
igényelhető
A megyei prefektusi hivatal Hajtási Jo-
gosítványok és Gépkocsi-bejegyzési
Közhivatala osztályvezetőjének, Ioan
Gheorghe Băcilă rendőr-főfelügyelő-
nek a hajtási jogosítványok megújítá-
sával kapcsolatos kérdéseket vetet-
tük fel.

____________8.
Bemutatták 
a téli olimpia 
éremkollekcióját
A koreai ábécé, vagyis a hangul betűi
ihlették a februári phjongcshangi téli
olimpia érmeit, amelyeket New York-
ban mutattak be.

____________9.
Svéd válogatott 
játékost igazolt 
a Maros KK
Gyorsan lépett a Maros Kosárlabda-
klub vezetősége az önkormányzati fi-
nanszírozás prefektusi felfüggesztése
nyomán kialakult helyzetben: mivel az
előző napokban két idegenlégiósától
is kényszerült megválni, múlt hét
végén tudatták, hogy hasonló profilú,
de olcsóbb játékosokat igazolnak he-
lyükre.

____________10.

Növekedés, 
rossz előjelekkel

Hétfőn tette közzé a pénzügyminisztérium az év első
nyolc hónapjára vonatkozó költségvetés-végrehajtási ada-
tokat. Amiben sikerült rekordméretű növekedést elérni, az
a hiány, amit főleg később fogunk a bőrünkön érezni.

Két harmadév alatt 6,5 milliárd lejjel költött többet az
állam a bevételeinél, ami több mint a duplája a múlt esz-
tendő hasonló szakaszában jegyzett 3,1 milliárdos deficit-
nek. Bár az már az első büdzsétervezet láttán világos volt,
hogy a kormány teljesíthetetlen bevételi előirányzatokat
szabott meg idénre, azért az unió-szerte rekordméretű gaz-
dasági bővülés árnyékában mégis érdekes, hogy a reál-
gazdaság állapotáról két, jól árulkodó mutatónál még a
tavalyi eredményeket sem sikerült elérni. Az egyik a nye-
reség-, a másik pedig a hozzáadottérték-adó, mert ha a re-
álgazdaságnak gurul a szekere, akkor van nyereség, és ha
van fogyasztás, ami után az állam be is tudja hajtani az
adót, akkor a héabevételnek is szárnyalnia kellene. Így vi-
szont az adatok azt mondják, hogy a magánszférának ko-
rántsem megy olyan jól, mint azt a kormányzati
hősköltemények regélik. Ennek jó eséllyel az lehet egyik

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kaáli Nagy Botond

Benedek István

„Ich brauch Benzin!” 

Frankfurti beszámoló

Katolikus iskolaügy
A PSD kormány-
határozattal vagy 

törvénnyel rendezné
A vezető kormánypárt kormányhatározattal
vagy törvénnyel hozná létre újra a tanévkez-
dés előtt megszüntetett marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceumot. Liviu
Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke egy tévéinterjúban beszélt erről, kije-
lentését az Agerpres hírügynökség idézte
hétfőn.

Liviu Dragnea az Orbán Viktorral folytatott tele-
fonbeszélgetését idézte, amelyről múlt szombaton
Facebook-bejegyzésében már beszámolt.

„Elmondtam neki: megoldjuk ezt a kérdést úgy,
hogy a következő tanévtől az az iskola létrejöjjön.
Vagy kormányhatározatot fogadunk el, vagy törvényt
a parlamentben, de mindent megteszünk azért, hogy
ez az iskola megalakuljon” – fogalmazott újabb nyi-
latkozatában a politikus, aki a képviselőház elnöki
tisztségét is betölti.

Dragnea az Orbán Viktorral folytatott telefonbe-
szélgetés részleteire is kitért. Elmondta, hogy Kele-
men Hunor, az RMDSZ elnöke közvetítésével sikerült
kapcsolatba lépnie Magyarország miniszterelnökével,

(Folytatás a 3. oldalon)



Fotókiállítás Malkotchról 
Szeptember 28-án, csütörtökön 18 órától a marosvásár-
helyi Bernády Házban (Horea utca 6.) Vajda Ferenc Attila
a dobrudzsai Malkotchban készített fotóiból nyílik kiállítás
a szerző jelenlétében. A tárlatot megnyitja Both Gyula, a
marosvásárhelyi Marx József Fotóklub elnöke, Borbély
László, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány
kuratóriumának elnöke és Kósa András László, a Balassi
Intézet – Bukaresti Magyar Intézet igazgatója. Vajda Fe-
renc Attila fotográfus évekig fényképezte a templom és a
temető „változását” a dobrudzsai Malcoci-ban (németül:
Malkotch). A Duna-delta szélén fekvő települést 1843-ban
25 német család odatelepítésével alapították. Az első ka-
tolikus német település volt Dobrudzsában. 1940-ben Hit-
ler parancsára a Heim ins Reich mozgalom kapcsán 1100
személyt telepítettek innen Németországba. A faluban ott
maradt minden: házak, templom, iskola, temető. Ma már
csak a katolikus templomon és a temetőn látszik a német
múlt, minden mást „átvett” a román közösség.

Kukoricanap a Sapientia Egyetemen
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmér-
nöki Tanszéke kísérleti és tangazdasága keretében hato-
dik éve folyik a kukoricahibridek vizsgálata. Az idén hat
nemesítő cég 30 kukoricahibridjét tartalmazza a kísérleti
és bemutatóparcella. Ezért a Sapientia EMTE Kertészmér-
nöki Tanszéke az EME Agrártudományi Szakosztálya, il-
letve a támogató cégek (Alcedo, Caussade Semences,
DuPont Pioneer, KWS, Maisadur Semences és Marton
Genetics) közreműködésével szeptember 28-án, csütör-
tökön 11 órától szakmai rendezvényen bemutatják az
újabb magvakat, ugyanakkor az általános termőhelyi és
technológiai adatok felvázolását követően a nemesítő
cégek képviselői a kukoricahibridek tulajdonságait ismer-
tetik a résztvevőkkel.

Bekecsi lármafagyújtás 
és megemlékezés 

Szeptember 30-án, szombaton a Bekecsen rendhagyó
megemlékezés lesz, amelyen 10 órától megkoszorúzzák
a Marosvásárhelyi Magyar Királyi 23. Honvéd Határvadász
zászlóalj hagyományőrző csoport által újonnan elhelyezett
28 fakeresztet a bekecsalji temetőkertben, ahol az első vi-
lágháborúban elesett magyar és bosnyák katonák nyug-
szanak. Igét hirdet Nagy Béla református lelkipásztor
Nyárádselyéből, történelmi ismertetőt tart Benkő József
történész, majd az iskolások rövid műsora következik. 11
órától a Bekecs-tetőn felvonják a zászlót, majd az iskolá-
sok ünnepi programját követően meggyújtják a lármafát,
misézik Oláh Dénes római katolikus főesperes. 13 órától
a program a Körtvélyes-mezőn ökumenikus istentisztelet-
tel és koszorúzással folytatódik. 16 és 18 óra között
Pászka Lehel lovasíjász bemutatójára is sor kerül. 

Jogi tanácsadás csütörtökön
Ezúttal kivételesen 28-án, csütörtökön tart jogi tanácsa-
dást előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd a megszokott
időpontban, délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es
irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos min-
den iratot.

Könyvbemutató a Kultúrpalotában 
Szeptember 29-én, pénteken 18 órától Marosvásárhelyen,
a Kultúrpalota kistermében bemutatják dr. Cey-Bert Róbert
Gyula közismert történelmi regényíró A végvári oroszlánok
és a Nincs más út, csak a szabadság című könyveit. A kö-
teteket a Püski kiadó igazgató-tulajdonosa, Püski István,
illetve a szerző ajánlja majd az érdeklődők figyelmébe. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Alig járt le Marosszentgyörgyön az ifjúsági keresztény
zenefesztivál, amelyen a kitartó eső ellenére több mint
1300 fiatal vett részt, a község máris újabb rendezvények
helyszíne lesz. Ezen a héten kerül sor ugyanis a hátrá-
nyos helyzetben lévő gyerekek és szüleik nappali foglal-
koztatójának az évnyitójára, amelyet a helyi
polgármesteri hivatal és a gyulafehérvári Caritas egye-
sület szervez. Csütörtökön délután 4 órától Marosszent-

györgyön is megünneplik a helyi művelődési otthonban
az idősek világnapját, a rendezvényen helyi énekesek és
gyermektánccsoportok lépnek fel. Szombaton délelőtt 10
órakor a marosszentgyörgyi hölgyek Nősziget című ren-
dezvényére kerül sor a kultúrotthonban, vasárnap este 6
órakor pedig az Erdélyben egyedi létesítményként nyil-
vántartott tófalvi karmelita kolostornak a búcsúünnepsé-
gét tartják. 

Ma ADALBERT, 
holnap VENCEL napja.
VENCEL: szláv eredetű név,
amely német és latin módosulá-
sokkal érkezett hozzánk. Jelen-
tése: koszorú + dicsőség. 

27., szerda
A Nap kel 

7 óra 14 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 11 perckor. 
Az év 270. napja, 
hátravan 95 nap.
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max. 200C
min. 50C

Megyei hírek

Marosszentgyörgyi rendezvények

Nem megszokott látvány, hogy
egy keresztény zenefesztiválon
ezernél is több fiatal vesz részt,
hiszen általában a több „szédü-
letet” biztosító, világiasabb ren-
dezvények jobban csábítják
napjaink fiataljait. A múlt szom-
baton viszont Marosvásárhely-
ről és környékéről, valamint
Székelyföld több településéről
buszokkal is érkező, csillogó
szemű fiatalok töltötték meg a
marosszentgyörgyi Maros-par-
tot; arra vágytak, hogy a velük
hasonlóan gondolkodó és érző
fiatalokkal, de elsősorban Isten-
nel találkozzanak a dicsőítő
zene által.

Nem sok ilyen ifjúsági fesztivál van
Erdélyben, ahol nem az alkoholfo-
gyasztásra vagy más „menő” dolgokra
esik a hangsúly, hanem az igazi, sza-
bad ünneplésre, a szellemi és főleg
lelki megerősödésre, az Isten dicsőíté-
sére, a különböző felekezetekhez tar-
tozó fiatalok egymásra találására.
Érdemes ezért több mint 100 kilomé-
tert is utazzunk – nyilatkozta az egyik
csíkszeredai résztvevő, aki 70 fiatal
barátjával együtt különbusszal érke-
zett a fesztiválra.

Látva ezt a nagy tömeget, én is úgy
érzem, hogy érdemes a hangszeres
keresztény zenével is a fiatalokat kö-
zelebb hozni az Istenhez, hiszen az
örömhír befogadása és ezáltal a hitük
megerősödése döntő dolog lehet az
életükben, a megpróbáltatásokban, a
pályaválasztásban vagy akár a párkap-
csolatban – emelte ki Sófalvi Szabolcs,
Marosszentgyörgy polgármestere, aki
egyben egyik szervezője is volt a fesz-
tiválnak.

Az Ő az út ifjúsági keresztény zene-
fesztivált immár harmadik alkalommal
szervezi meg a Hétfáknál a maros-
szentgyörgyi önkormányzat és a ma-
rosvásárhelyi Regnum Christi
Alapítvány, amelyen helyi, erdélyi, il-
letve magyarországi katolikus, refor-
mátus vagy más keresztény felekezetű
együttesek lépnek a színpadra.

A fesztivált idén Bereczki Béla és
Sófalvi Szabolcs köszöntőbeszéde
után a kövesdombi Stone Hill együttes
nyitotta meg Póra Zoltán vezetésével,
majd a marosvásárhelyi Református
Kollégium gyermek- és ifjúsági kó-
rusa lépett fel, vezényelt Enyedi
Csaba Márton lelkész-tanár. Ezt köve-
tően buzdítást mondott a fiataloknak
Tamás Barni udvarhelyi plébános, a
Gyulafehérvári Katolikus Egyházme-
gye ifjúsági felelőse, valamint Mezei
Sándor lőrincfalvi református lelkész.
Sipos Tiffany koncertje következett,
őt már a korábbi fesztiválokról is is-
merték a fiatalok, majd a csíkszeredai

Csit Band csapat, amely az augusztus-
ban lezajlott Csíksomlyói Ifjúsági Ta-
lálkozón is több mint ezer fiatal előtt
zenélt. Katona Zsoltnak a fiatalokat a
hitre buzdító tanúságtétele követke-
zett, majd pedig egy flashmob „Ve-
zess, Uram” címmel, Kis Miki Renáta
vezetésével, amelyen több száz fiatal
táncolt együtt. A zenészek mellett a
színpadon egy tánccsapat is fellépett,
név szerint a Blessed Dance Crew, Be-
reczki Adél vezetésével. A fesztivál fő
meghívottja a magyarországi Pintér
Béla volt, aki régebbi, közismert, de
legújabb dalait is színpadra vitte, a fi-
atalokból álló tömeg pedig szinte min-
denik dalát vele együtt énekelte. A
fesztiválon a marosszentgyörgyi An-
gyalka bölcsőde óvónői és dadusai
gyerekprogramokat és kézműves-fog-
lalkozásokat tartottak, a fiatalok pedig
különböző ügyességi versenyeken ve-
hettek részt az ifisátorban. A szervezési
munka nagy részét a marosvásárhelyi
Magvető közösség és a Wifi ificsoport,
valamint a marosszentgyörgyi TiniTe-
aEst-es fiatalok biztosították. A rendez-
vény területén imasátor és „imaséta” is
működött. A program délután 4 órakor
kezdődött és este fél 9-kor ért véget, és
a sokszor eleredő eső sem riasztotta el
a fiatalokat a koncertek helyszínéről. A
Magyarországról érkező Pintér Bélát is
meghatotta a kitartó, ernyős tömeg, és
a fellépése alatt több fotót is készített a
vele együtt éneklő közönségről. Olyan
jó, hogy itt még szabadon ünnepelhe-
tünk, Jézus nevében. Sok távoli or-
szágban egy ilyen fesztiválon való
részvételért akár halálbüntetés is jár,
mi pedig sokszor ellangyosodott, elké-
nyelmesedett nyugati keresztény
módon éljük életünket… pedig van
más út, van jobb út, mert Ő az út! –
mondta a színpadon Pintér Béla, aki
több mint 90 percen át koncertezett a
marosszentgyörgyi Maros-parton.

Több mint 1300 fiatal vett részt Marosszentgyörgyön 
a múlt szombati ifjúsági keresztény zenefesztiválon
Még Pintér Bélát is meghatotta az esőben is helytálló erdélyi fiatalok magatartása

Sorsolás a Bernády Házban 
ma 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám) a Hűséges előfizető – SZEPTEMBER nyeremény (6x100 lej) 

és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pintér Béla és zenekara a marosszentgyörgyi Maros-parton

Sófalvi Szabolcs polgármester köszönti a fiatalokat



akit „párbeszédre nyitott, intelligens, rendkívül pragmatikus
és jó humorérzékű” politikusként ismert meg.

„Veszekedünk évek óta ahelyett, hogy együttműködnénk a
gazdaságban, és erősebbek lennénk együtt, mert sok közös ér-

dekünk van: gazdasági is, stratégiai is, illetve a közös EU-s
munka terén is. Azt hiszem, jobb, ha megoldásokat keresünk
arra, ami a jelenben és a jövőben érdekel bennünket. Elmond-
tam: teljesen jogosnak találom a kérést, hogy az az iskola mű-
ködjön” – idézte a telefonbeszélgetést Liviu Dragnea. (MTI)

2017. szeptember 27., szerda ____________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Románia befogad száz, 
Törökországba menekült 
szír állampolgárt

Románia befogad száz, Törökországban nyilvántar-
tásba vett szíriai állampolgárt az Európai Unió Taná-
csának a kötelező betelepítési kvótákról tavalyelőtt
elfogadott 1601-es számú határozata alapján. Az
erről szóló kormányhatározat hétfőn jelent meg a hi-
vatalos közlönyben. A szíriaiak cégalapítási, munka-
vállalási, családegyesítési célból vagy
turistavízumuk érvényességének meghosszabbí-
tása érdekében kérvényezhetik a 90 napos tartóz-
kodásra jogosító vízumot a román hatóságoktól,
amit Bukarest 30 napon belül elbírál. A kormány csü-
törtöki ülésén elfogadott határozat egyebek mellett
arra a tavaly márciusi megállapodásra hivatkozik,
amely szerint a görög szigetekről Törökország által
visszafogadott minden szíriai állampolgárért cserébe
az EU egy másik szíriait telepít át a tagállamok terü-
letére Törökországból. (MTI)

Nem döntött az alkotmánybíróság
Az alkotmánybíróság október 3-ra halasztotta, hogy
döntést hozzon a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 38 sze-
nátora által benyújtott, a referendumtörvényre vonat-
kozó alkotmányossági kifogás ügyében –
tájékoztatták az Agerpres hírügynökséget igazság-
szolgáltatási források. Ugyanazon források szerint
az alkotmánybíróság ugyancsak október 3-ra ha-
lasztotta, hogy döntést hozzon a Călin Popescu-Tă-
riceanu szenátusi és Liviu Dragnea képviselőházi
elnök által benyújtott megkeresésben, amely a par-
lament és az ügyészség közötti esetleges alkotmá-
nyos jellegű jogi konfliktusra vonatkozik. (Agerpres)

Egyszerű indítvány 
szállításügyben

Raluca Turcan, a nemzeti liberális frakció vezetője
kedden bejelentette a képviselőház plénumában a
Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség által kezdeményezett egyszerű indít-
vány benyújtását, amely a „Románia szállítási
infrastruktúrája a PSD érdekeinek alárendelt. Kiáb-
rándulás, demagógia és elbátortalanítás” címet vi-
seli. „A Răzvan Cuc szállításügyi miniszter ellen
benyújtott egyszerű indítvány egy reakció a hibás,
szélsőségekig átpolitizált menedzsmentre, amellyel
két rekordot is döntött a minisztérium. Egyik a költ-
ségvetés-kiigazítás, amikor a szállításügyi minisz-
tériumnak kiutalt összegek közel felét lefaragták. A
második rekord a nagy infrastrukturális beruházá-
sok blokkolása, mint a Nagyszeben – Piteşti, az
észak-erdélyi, vagy a Marosvásárhely – Iaşi – Ung-
heni autópálya, amelyeket nem fejeztek be, a határ-
időket rég átlépték” – magyarázta Turcan. A
képviselőházi házbizottságnak kell döntést hoznia
az egyszerű indítvány vitájával kapcsolatban.
(Agerpres)

oka, hogy a felelőtlenül megemelt állami bérekkel igye-
keznek a vállalkozók lépést tartani, ami elviszi a cégek
nyereségének, és ezzel együtt a befektetési, fejlődési le-
hetőségeinek egy részét is. A másik adónem bevételeinek
elmaradását már egyre kevésbé lehet magyarázni az
adócsökkentéssel, mert annak a hatása rég elmúlt. In-
kább azzal, hogy az illetékeseknek túl nagy kihívás az
adócsalók fülön csípése.

Több mint valószínű, hogy a még a múlt évihez képest
is röppályára álló hiány láttán faragta le drasztikusan
a kormány a beruházási alapokat a közelmúltbeli költ-
ségvetés-kiigazításnál, amit már csak a szokás hatal-
mából is hazudtak pozitívnak. De ez a játék sem megy
a végtelenségig. Az utóbbi évtizedben sikerült az állam-
adósságot a bruttó nemzeti össztermékhez viszonyítva
tízről negyven százalékra feltornásznia kormányaink-
nak. Nagyságrendileg annyival nőtt az államadósság ez
idő alatt, mint az államkassza egy egész éves bevétele.
Ennek csak az éves kamata több már kétmilliárd euró-
nál. Nem állunk már messze attól, hogy a csodálatosan
bővülő gazdaság mellett azért kelljen hiteleznie az ál-
lamnak, hogy a tartozásainak egyáltalán a kamatait tör-
lessze. Az ilyen „gazdaságpolitika” hosszabb távú
következményeit a görög példán láthattuk az utóbbi szűk
évtizedben, csak az a kétséges, hogy egy nem az euró-
övezetbe tartozó állam bedőlésének elkerüléséért elvég-
zik-e még egyszer a szóba jöhető döntéshozók ugyanazt
a tűzoltómunkát. És ha mégis, vajon milyen áron?

Növekedés, 
rossz előjelekkel

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világA PSD kormányhatározattal 
vagy törvénnyel rendezné

Angela Merkel német kancellár fé-
kezésre kényszerülhet az Európa
újraformálására Emmanuel Mac-
ron francia elnökkel közösen fel-
vázolt tervek megvalósításában,
miután pártja győzött, de az
1949-es voksolás óta a legrosz-
szabb eredményt érte el a vasár-
napi parlamenti választásokon és
töredezettebb politikai palettával
kényszerül szembenézni hazájá-
ban – véli elemzésében a Reuters
brit hírügynökség.

Az Alternatíva Németországnak
(AfD) sikere talán felráz némelyeket az
Európai Unióban (EU), hisz az unió leg-
nagyobb tagállamában az Európa-kriti-
kus jobboldali populistáknak a
szavazatok tekintélyes számát sikerült el-
hódítaniuk. A negyedik mandátumára
készülő kancellár, aki eddig Európában
kikezdhetetlennek számított, a
CDU/CSU súlyos veszteségei nyomán
politikailag megtépázottnak tűnik, s
hosszadalmas munkával kell majd össze-
állítania egy új kormányt. Ez próbára te-
heti az európai partnerek –
mindenekelőtt Emmanuel Macron fran-
cia elnök – türelmét, mivel bele akar-
nak kezdeni a régóta terítéken lévő
reformokba – írja a dpa német hír-
ügynökség.

A következő négy évben Merkelnek
egy jóval konfrontatívabb ellenzékkel
lesz dolga az AfD „személyében”, mi-
után az euroszkeptikus, migránsellenes
párt Merkel 2015-ös, a migránsok száz-
ezrei előtt Németország kapuit megnyitó
döntése után meglovagolta az elégedet-
lenség hullámát. Új világ lesz ez Merkel
számára, aki kormányzásának 12 éve
alatt már hozzászokott a kellemes koalí-
ciókhoz és a „fogatlan” szövetségi par-
lamenthez.

Az AfD sikere európai szinten is sok-
kot okoz. Az AfD követeli a kilépést az
euróövezetből, és elutasítja az olyan kö-
zösségi projekteket, mint amilyen az eu-
rópai védelmi politika lenne. Amikor
Geert Wilders jobboldali populista már-
ciusban Hollandiában hasonló tézisekkel
a szavazatok 13 százalékát érte el, fél
Európa reszketett. Most az AfD ért el ha-

sonló nagyságrendet. Luxemburg kül-
ügyminisztere, Jean Asselborn azt sür-
gette, hogy „Németországban az összes
demokratikus párt álljon össze, függetle-
nül attól, hogy kormányon van vagy el-
lenzékben”.

Fabian Zuleeg, az European Policy
Center ellenzője szerint viszont az
AfD eredményének csak kevés hatása
lesz, a párt végtére is ellenzékben
lesz. Minden valószínűség szerint
Merkel marad a kancellár, s az új ösz-
szetételű Bundestagban is a hagyomá-
nyosan Európa-párti pártok adják a
túlnyomó többséget. Németország Eu-
rópa-politikája alig fog változni – véli
Zuleeg.

„Véleményem szerint az euróövezet
az egyetlen fontos politikai kérdés,
amely az új kormányra vár” – mondja
Thomas Kleine-Brockhoff, a German
Marshall Fund berlini irodájának veze-
tője.

Kleine-Brockhoff azonban azt is jó-
solja, hogy egy úgynevezett Jamaica-ko-
alíciónak – konzervatívok (CDU/CSU),
liberálisok (FDP), Zöldek – nehéz lesz
ereményt felmutatnia. Miközben a Zöl-
dek vasárnap azt mondták, hogy a párt
számára „egy erősebb Európa” élvez pri-
oritást, az FDP ellenszenvet táplál a
szakpolitikákat európai szinten integráló
további lépésekkel szemben.

Merkelnek tekintettel kell lennie min-
den jövendő koalíciós partnerre. Az
FDP-vel az irányvonal már valami más
lenne, mint volt a szociáldemokratákkal.
A liberálisok választási programjukban
világosan nemet mondtak az Európa
„szociális oszlopát” vizionáló tervre, a
„transzferunió” pedig vörös posztó a sze-
mükben. Macronnak gondjai támadhat-
nak egyes reformtervei megvaló-
sításával.

„Az euróövezeti költségvetés témájá-
ban nem egyezünk” – mondja Alexander
Graf Lambsdorff, az FDP eddigi Európa-
politikusa. Másrészt nem lát „okot a
nyugtalanságra”, amennyiben az FDP a
kormányzó koalíció tagja lenne. Pártja
Európa-párti és az EU sikerét akarja.
„Beszélni fogunk a franciákkal” –
mondja.

Ám Merkelnek, az FDP-vel az oldalán
és a hangosan protestáló AfD-vel a te-
remben, nagyobb kihívást jelent majd a
mélyebb európai integráció tervének az
eladása új koalíciójának és a nagy nyil-
vánosságnak.

Ám a nagykoalíció új kiadásával sem
maradna minden a régiben. Merkel már
májusban megígérte az EU-reformok tá-
mogatását Macronnak, s a szociálde-
mokraták is akarják azokat. Merkel
nyitottnak mutatkozott az európai pénz-
ügyminiszter és az euróövezeti közös
költségvetés macroni gondolata iránt,
még ha nem is feltétlenül ugyanazt gon-
dolják róluk. A szkepticizmus Merkel
pártjában erős.

Franziska Brantner, a Zöldek egyik
képviselőnője szerint Európát illetően az
FDP egyes kérdésekben nem áll messze
az AfD-től. Amennyiben minden elkép-
zelésük megvalósulna, „visszakerülnénk
az euróövezeti válságok időszakába” –
véli.

Nem csak az FDP lenne az egyetlen
nehéz szövetséges Merkel koalíciójában.
Az AfD jó szereplése arra késztetheti a
CDU testvérpártját, a bajor Keresztény-
szociális Uniót (CSU) , amely már a me-
nekültválság idején is úgymond tüske
volt Merkel oldalában, hogy a jövőre
esedékes bajor tartományi választások
előtt még inkább jobbra tolódjon.

Merkel konzervatív tömbje számára
az AfD-hez átpártolt szavazók vissza-
nyerése lehet az egyik legfőbb célkitűzés
a következő négy évben. Ez keményebb
álláspontokat jelentene a migráció és Eu-
rópa kérdésében.

Merkelhez közel álló hivatalos szemé-
lyiségek már a mostani választások előtt
is igyekeztek viszonylagossá tenni az eu-
róövezet reformjának sürgősségét, úgy
érvelvén, hogy az európai határok bizto-
sítására irányuló erőfeszítések és a me-
nekültek tisztességes elosztásásában
történő megegyezés fontosabb az euró-
övezet reformjánál. „Egy második mene-
kültválság pusztítóbb lenne Európa
számára, mint egy második euróövezeti
válság” – mondta egy tekintélyes német
hivatalos személyiség a Reutersnek a
múlt hónapban. (MTI)

Mit jelent a német választás 
az Európai Unió számára?

Alternatív módszerekkel mozgósítanak voksolásra
az október 1-i népszavazáson a katalán független-
ség pártolói, miután a spanyol hatóságok mindent
megtesznek az alkotmánybíróság által felfüggesz-
tett referendum megakadályozásáért.

A spanyol csendőrség folyamatosan számolja fel azokat a
weboldalakat, amelyek a népszavazási részvételre buzdítanak,
illetve információkat tartalmaznak arról, hogy hol lesznek
majd a szavazóhelyiségek vasárnap.

A spanyol belügyminisztérium keddi tájékoztatása szerint a
katalán legfelsőbb bíróság (TJSC) utasítására már több mint
140 weboldalt blokkoltak, köztük például a Katalán Nemzet-
gyűlés (ANC) nevű politikai civil szervezet honlapját, amely
az egyik legfontosabb tényező pillanatnyilag a népszavazás
melletti mozgósításban.

Az ANC néhány órával a hatósági intézkedés után újraindí-
totta weboldalát egy másik címen, amit Twitter-oldalán tett
közzé #holadictatura hashtaggel ellátva.

Jordi Sanchez, az ANC elnöke pedig bejelentette: a katalán
rendőrségen feljelentést tesznek a weboldal bezárása miatt,
amelyet a véleménynyilvánítás szabadsága és a politikai sza-
badság elleni támadásnak nevezett.

Az ANC az Ómnium Cultural nevű, eredetileg a katalán kul-
túra és nyelv ápolására létrejött szervezettel közösen egy hétpon-
tos mozgósítási tervet publikált, a https://cridademocracia.cat/
setdedemocracia/, egyelőre még működő internetes oldalon,
amelyben a referendum támogatóinak segítségére számítanak.
Az első pontban azt javasolják: mindenki küldjön üzenetet is-

merőseinek, rokonainak, hogy tisztában vannak-e azzal, hova
kell menniük szavazni. „Hívják fel a szülőket, nagyszülőket,
nagybácsikat”, és segítsenek nekik megtalálni, hogy hova kell
majd menniük. Közzétettek egy letölthető plakátot is, amely-
nek kinyomtatását kérik, lehetőleg minél több példányban, va-
lamint azt, hogy írják rá annak a szavazóhelyiségnek címét,
ahova tartoznak, és ragasszák ki például „a lépcsőházban”, „a
liftben”, az összes szomszéd számára eljuttatva az információt.

A mozgósítási programban szerepel az is, hogy beszéljenek
azokkal, akik nem készülnek részt venni a referendumon, mert
például félnek, vagy bizonytalanok, vagy nem támogatják a
függetlenséget. Még abban is segítenek, hogy kinek mit kell
mondani a meggyőzés érdekében, mindegyik esetre komplett
szövegajánlatokat is készítettek.

A cselekvési tervben szerepel továbbá egy szombati emlé-
keztető üzenet elküldése az ismerősöknek, rokonoknak, hogy
másnap lesz a „nagy nap”. Vasárnapra, a voksolás napjára
pedig azt javasolja: minél előbb menjek el szavazni, arról ké-
szítsenek fotót, és osszák meg az interneten.

Ha mindenki elhoz hét embert, akkor „a demokrácia győz,
Rajoy bukik” – ígérik.

Az kérdés persze, hogy a most ismert szavazóhelyiségek ki-
nyitnak-e vasárnap. A katalán kormány népszavazási webol-
dalát, amelyen az erről szóló információkat tette közzé, ismét
megszüntették a hatóságok, viszont a lista alapján a katalán
rendőrség már elkezdte felkeresni a kijelölt, zömében iskolák-
ból álló helyszíneket. Feladatuk kikérdezni az intézményi ve-
zetőket és begyűjteni a szavazóurnákat. (MTI)

Alternatív módszerekkel mozgósítanak voksolásra 
a katalán függetlenség pártolói
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Balogh Árpád keze alatt több mint
fél évszázada szépül, fiatalodik az
idő. A megszelídített hajtincsekkel

mintha a gondok is elsimulnának, és amint
felfénylik a frissen borotvált arc – ha rövid
időre is –, az egész világot kellemesebbnek,
elfogadhatóbbnak érzi viselője. Talán a
szakma szeretete teszi, hogy a hetvenes évei
elején járó férfifodrász saját korát sem mu-
tatja, fiatalos lelkesedéssel fogadja és szol-
gálja ki ma is fehér köpenyében vendégeit.
Látogatásomkor csak időpontot szerettem
volna kérni a beszélgetésre, de mivel éppen
akadt egy fél órája, készségesen mesélni kez-
dett.

– Apám azt mondta, ha nem tanulsz, fiam,
borbélynak adlak. Nem bántam meg.1960-
ban, tizennégy évesen mentem tanulónak
egy privát fodrászmesterhez, Mülner Lajos-
hoz. Marosvásárhelyen, a Szabadi utcában
volt az üzlete. Most is emlékszem, a kezembe
adott egy portörlőt, egy seprűt és egy kézi
hajvágó gépet, és kijelentette, leülni nem
szabad. Ha nem volt vendég, sepregetni, tö-
rölgetni kellett, hogy szokjam az egész napos
talpon állást. A mesteremnek elektromos
hajvágó gépe is volt, de mi, tanulók csak
kézi géppel dolgozhattunk. Borotvát fenni is
meg kellett tanulnunk, a zsilettesek ugyanis
csak a hetvenes években jelentek meg. Volt
a falban egy szeg, azon egy szíj, ott fentük a
szerszámot minden borotválás előtt. A ko-
paszra nyírás is kimondottan inasmunka
volt. Három évig tartott a tanuló időszak, de
még véget sem ért, amikor munkába álltam.
Az iskolát közben esti tagozaton fejeztem be,
egy évet a Bolyai líceumba, két évet a 
Papiuba jártam. 

– Hogy indult a munka?

– A Higiénia szövetkezetnél vizsgáztam,
aztán egy hétig a Kossuth utcában voltam.
A Lenin utcai üzletben és a főtéri Luxban
húsz-húsz évet töltöttem el, de a Bolyai-tetőn
és a Litoral vendéglőnél is dolgoztam, a Vá-
rosházával szembeni fodrászüzletben pedig
hét éven át mostam, vág-
tam a hajat. A hatvanas
évek fodrászszalonjaiban
hajnalban indult az élet,
amikor a kábelgyár el-
fújta a hatot. Akkoriban nagy kincs volt a
pontosság. Ha öt percet késett az ember, azt
mondta a felettese, elment a vonat, ha ez
holnap is előfordul, többet ne gyere. Hétköz-
nap este 8 óráig dolgoztunk, szombatonként
volt, hogy éjfélig is, vasárnap délután 2-ig.
Amikor munkába álltam, olyan sok volt a
vendég, hogy szerdánként, szombatonként és
vasárnaponként csak borotválást lehetett
vállalni. Olyankor előfordult, hogy egy nap
20–22 vendég is beült a székembe. Még tíz-
óraizni sem jutott idő. 1974-ben volt még
egy erős hullám. Akkoriben nagy tetűjár-
vány volt a városban, de ha valaki tetvesen
jött, hazaküldtem, hogy tisztítsa meg először
petróleummal a fejét.

– Milyen hajviseletek számítottak divatos-
nak a hatvanas-hetvenes években?

– A férfiak többsége a hosszú hajat ked-
velte, a rövidre nyírt frizuráról úgy tartották,
hogy az a börtöntöltelékek viselete. Akkori-
ban terjedt el a bretonos csikófrizura, amely
– akárcsak a kopaszra nyírás – az inas mun-
kája volt, a mester csak kijavította. Aztán
volt a kefe- vagy huszárfrizura. Ez egy vic-
cesebb viseletnek számított. A vendég haját

körben levágtuk, a feje tetején pedig ollóval
és fésűvel eldolgoztuk, úgy, hogy egy cipő-
keféhez hasonlító frizura szülessen. Egy
másik hajviselet a Cicero-frizura volt, az
Olaszországból jött be. Ennél a viseletnél a
fület érte a haj, ollóval vágtuk, aztán előre-

fésültük, majd egy ki-
csit jobbra. A
klasszikus frizurát is
sokan kérték, a fod-
rászversenyeken is kö-

vetelmény volt a fantázia- és a
plasztikfrizurával együtt. A versenyzőnek
minden frizura elkészítése után át kellett
mosnia a haját, és utána foghatott is neki is
a következőnek. A fantáziafrizura a fodrász
elképzelése szerint készült, nem volt előírva,
hogy például jobbra vagy balra fésüljük a
hajat. A fodrászversenyeken szigorú követel-
mény volt, hogy a borbély ne csak az ollóval,
borotvával, hanem a fésűvel is jól tudjon
bánni. Magam is részt vettem több ilyen ver-
senyen… A fodrászoknak akkoriban réz céh-
táblájuk is volt. Minden reggel kitettük a
szalon elé, este pedig bevettük, hogy nehogy
lába keljen. A mi táblánk már nincs meg, az
1970-es árvíz vitte el.

– Hozott-e változást a férfifodrászatban
1989 decembere? 

– Mi továbbra is a szövetkezetben marad-
tunk. A 2000-es években hét évig a Városhá-
zával szembeni fodrászüzletben dolgoztam.
Hat éve zárták be az üzletet, azóta sincs fod-
rászüzlet a főtéren. A városközpontból ide,
a Budai utcai üzletbe jöttem. Most már
nyugdíjas vagyok, de amíg bírom, dolgozom.
Szeretem ezt a szakmát, ez hajt előre.

– Találkozott-e különleges, furcsa kíván-
ságokkal az évtizedek során? 

– Egyszer azt kérte tőlem egy színész,
hogy csak az egyik felén vágjam le a szakál-
lát. Egy szerepéhez kellett ez a viselet.

– Egyébként szokott még borotválni? –
vetettem fel egy régóta megfogalmazott kér-
dést. – Egy ismerősöm pár évvel ezelőtt a
szakállától szeretett volna megválni, de a
borbélyüzletből, ahova betért, azzal küldték
el, hogy higiéniai okokból ez a szolgáltatás
már nem létezik.

– Aki ezt állította, az kifogást keresett, mert
nem szeret vagy nem tud borotválni. Nekem
mostanában is van olyan vendégem, aki na-
ponta kér borotválást. Aki ennek nem mestere,
annak én nem adnék férfifodrász oklevelet. 

– Változott-e az utóbbi években a vendég-
szám?

– Ma már sokkal kevesebb a kuncsaft.
Mióta megjelentek az olcsó hajvágó gépek,
sokan inkább otthon nyírják le a hajukat. Ez
azért is kézenfekvő, mivel mostanában a na-
gyon rövid frizura a divat. De úgy gondo-
lom, ez változni fog.

– Van-e utánpótlás a szakmában?
– A fiatalok nemigen érdeklődnek a bor-

bélymesterség iránt. Tanfolyamok persze
mindegyre indulnak, de azt aligha tanulják meg
a jelentkezők, hogy hogyan kell kövön, szíjon
borotvát fenni, a hajat megfelelően fésülni. Meg
azt is el kellene mondani az újoncoknak, hogy
a munka a sepregetéssel kezdődik, és akkor ér
véget, amikor a távozó vendégre feladjuk a ka-
bátot. Amíg pedig a székünkben ül a kuncsaft,
beszélgetni kell vele, mesélni, kérdezgetni, hogy
mit hogyan szeretne. Ha pedig nincs vendég a
szalonban, akkor is a szék mellett kell állni,
és várni, amíg valaki meg nem érkezik. 

Mesélő olló

Rémes ez a mi világunk, ön-
pusztító borzalmakkal teli! De-
hogy! Csodálatos világunk van,
óvnunk kell a pusztulástól! Mind-
két vélemény érvényes, attól füg-
gően, hogy mit és honnan nézzük.
A földgolyó legnépszerűbb sajtó-
fotó-kiállításán, a World Press
Photo múlt pénteken nyílt buda-
pesti vándortárlatán egyszerre ez
is, az is eszembe jutott. A fotók
nagy többsége persze az első kifa-
kadást sugallja. A Néprajzi Mú-
zeum pompás csarnokában
bemutatott díjazott képek – ame-
lyeket 126 ország 5034 fotóripor-
terének 80.408 felvétele közül
válogatott ki a tekintélyes zsűri –,
többnyire gondot, bajt, bánatot,
drámát, tragédiát tükröznek, ezek
uralták a világeseményeket az
előző kiállítás óta eltelt évben is,
és a nézőket is ezek képesek a 
leginkább sokkolni. Gyermekek,
öregek, nők, kitaszítottak, hábo-
rúktól, intoleranciától, éhínségtől,
járványoktól, természeti katasztró-
fáktól, terrortól, diktatúráktól
szenvedők, s az emberi ostobaság,
önzés miatt kihalóban levő ál-
latok, növények, erdők lesújtó lát-
ványa tölti be a fotókat. De a
bolygónk, az élővilág szépségét is
felleljük, főleg ha a rendezvény kí-
sérő-kiállítását is megnézzük az
emeleti díszteremben. A rendkívül
tehetséges természetfotós, Máté
Bence Láthatatlanul című tárlatán
kivételes szépségű felvételeken
csodálhatjuk meg a vadállatokat,
madarakat, a kuriózumokkal telt
bogárunivezumot. A fáradhatatlan
magyarországi fotós 2010-ben el-
nyerte Az év természetfotósa
címet, jelenleg a világverseny tör-
ténetének ő a legeredményesebb
résztvevője, mindeddig az egyetlen
olyan benevező, aki az ifjúsági és
a felnőttkategóriában is fődíjat
szerzett. Hírnevét azzal is öregbí-
tette, hogy megtervezte a különle-
ges kivitelezésű detektívüveges
leseket, amelyek nagy segítséget
jelentenek a természetfotósoknak,
örömöt szereznek az állatvilágot
észrevétlenül megfigyelni vágyó
turistáknak. A medvékben is nyu-
godtan lehet gyönyörködni egy

ilyen helyen. Feltéve, ha… jut
eszembe egyik minapi hír, mely
szerint egy székelyföldi települé-
sen rosszakarók tönkretettek egy
ilyen célra kialakított leshelyet.
Van ilyen, bizony. És még mi? A
World Press Photón romániai je-
lenséget hiába kerestem. Szeren-
csére olyan rendhagyó történések,
amelyek a föld mindenre elszánt,
megszállott, nagy fotóriporterei-
nek az érdeklődését felkeltenék,
mifelénk nemigen vannak. A mi
életünket viszont a kisebb gazsá-
gok, közéleti és politikai kataszt-
rófák is alaposan megkeseríthetik.
Különben egy román fotós is sze-
repel a díjazottak között. Vadim
Ghirda, az Associeted Press romá-
niai tudósítója 2. díjat kapott a
Korunk kérdései kategóriában.
Egyedi képe olyan drámai jelene-
tet örökített meg, amely során egy
menekülő nőt próbálnak kimenteni
az áradó folyóból a görög határ
közelében, Idomeninél, ott, ahol a
macedónok kerítést húztak fel,
hogy megakadályozzák a migrán-
sok belépését az országba. Elég
messze van ez tőlünk, de attól tar-
tok, hogy hosszabb távon minket is
elér majd a migránsáradat. Annyi
az esélyünk, hogy nálunk egyelőre
a kutya se akar maradni. 

Egyébként, ha már említettem
egy versenykategóriát, felsorolom
a többit is: Emberek, Vezető hír,
Hétköznapok, Sport, Természet,
Hosszú távú munkák. Sorozattal és
egyedi fotóval is be lehetett ne-
vezni. Az év képe címet a török
Burhan Ozbilici nyerte el. Emlé-
keznek, nem olyan rég a hírcsator-
nák kiemelt híre volt, hogy egy
ankarai fotókiállítás megnyitóján
egy szolgálaton kívüli török rend-
őrtiszt hátulról agyonlőtte az orosz
nagykövetet. Majd pisztolyt tartva
tovább fenyegetőzött a megriadt
jelenlevők között, amíg nem végez-
tek vele is. A díjazott fotón az üvöl-
töző merénylőt látjuk, mellette a
földön fekszik a diplomata. Hát-
térben a falon békés képek:
„Oroszország török szemmel”.
Irónia a tragédiában. Kellő irónia
nélkül ma már semmi se szemlél-
hető. (N.M.K.)

Erről jut eszembe
Remélhetőleg még az idén 
sikerül korszerűsíteni a Nyo-
mátot és Nagyadorjánt össze-
kötő községi utat  – tudtuk
meg a jó hírt Nyárádgálfalva
község polgármesterétől, 
Karácsony Károlytól.

A beruházás értéke mintegy 4,5
millió lej, ezt többnyire kormány-
pénzből fedezik, a község hozzájá-
rulása 35-40 ezer lej lesz. Az
önkormányzat 2015-ben nyújtott be
pályázatot a Helyi Fejlesztések Or-
szágos Programjára, hogy korszerű-
síthesse a Nyomátot
Nyárádszentlászlóval és Nyárádgál-
falvát Nagyadorjánnal összekötő
községi utat. Kérelmük pozítív el-
bírálást kapott, ezért már a tavaly
aláírhatta az önkormányzat a támo-
gatási szerződést és megkapta a ter-
vek ellenértékét is. A kivitelező cég 
kiválasztására meghirdetett közbe-
szerzési eljáráson a Geiger cég
ajánlata nyert, vele kötöttek szerző-
dést a munkálat elvégzésére. A ki-
vitelezőnek két év áll a
rendelkezésére a megvalósításra, de

igyekeznek még az idén befejezni,
és erre meg is van az esély. A mint-
egy másfél hónapja elkezdett mun-
kálatok során mindkét úton
sáncokat ástak, elvégezték a kellő
útalapozási munkálatokat, az átere-
szek és a bekötő utak bejáratának
rendezését, és a nyomáti szakaszon
már el is kezdték az első aszfaltré-
teg leterítését, miután egy 1,8 kilo-
méteres szakaszon már előzőleg
más forrásokból az önkormányzat
lefektette az alapréteget. A napok-
ban elkezdik az alapréteg lehúzását
Kisadorján bejáratáig is, azután a
hátralevő szakaszon átereszeket kell
építeniük, mielőtt folytatódna az
aszfaltozás. A beruházás 9,8 km
községi utat érint, a Nyomáti-tetőn
a 135-ös megyei útból (Marosvá-
sárhely–Nyárádszereda) leágazva
indul, Nyomáton áthaladva 
Nyárádszentlászlón kapcsolódik
bele a 15-es megyei útba (Nyárád-
szereda–Nyárádtő), majd Nyárád-
gálfalván ebből az útból letérve
vonul át Kisadorjánon és vezet
Nagyadorján központjáig.

Egyesek kifogásolják azt, hogy
az önkormányzat miért a községi
utakat aszfaltozza le, miközben a

községközpontban és a többi tele-
pülésen a mellékutcák még nem
kaptak szilárd burkolatot. A kérdés
jogosságát nem vitatva el kell
mondani viszont: a három félreeső
települést több mint egy évtizede
próbálja az önkormányzat kor-
szerű út révén összekapcsolni a
községközponttal, miután Szenthá-
romságot és Bedét is sikerült asz-
faltútra csatlakoztatni
Nyárádszentlászlónál. A települé-
sek mellékutcáinak korszerűsíté-
sére egy másik kormányprogram
nyújt lehetőséget. Kérdésünkre Ka-
rácsony Károly polgármestere le-
szögezte: az utcák aszfaltozására
nincs és nem is lesz pályázatuk,
amíg az ivóvíz- és szennyvízcsa-
torna-rendszerek ki nem épültek.
Mivel szűk utcákról van szó, a ve-
zetékeket csak az úttest alatt lehet
elhelyezni, és azt aszfaltozás előtt
kell megtenni. Első lépés tehát a
vezetékes infrastruktúra kiépítése
lesz, utána jöhet az aszfaltozás.
Hozzátette: amúgy az utcákat kö-
vezik, rendben tartják, járdákat is
próbáltak biztosítani, így ritka
eset, amikor sárban kell valakinek
járnia.

Korszerű út Adorján felé

Gligor Róbert László

Javában folyik az útalapozás, hamarosan az alapréteget is lefektetik Kisadorjánig  Fotó: Gligor Róbert László
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Az egyházközség létrejötte
1987. október 4-én, a Pécsi Vilma sebtében

átalakított házában megtartott istentisztelettel
kezdte meg ekkor még nem hivatalos működé-
sét a Cserealjai Református Egyházközség,
amely ma harmincéves múltra tekint vissza, s
amelynek fejlődését az alábbiakban követhet-
jük végig. 

Marosvásárhely sorban nyolcadik reformá-
tus gyülekezetének létrejöttét a Gecse utcai
egyházközség híveinek megnövekedett lét-
száma tette szükségessé. Az egyházközség te-
rületén – a ’70–’80-as években zajló masszív
tömbházasítás és betelepítés miatt közel 15
ezer főre emelkedett lélekszám adminisztrá-
lása, „gondozása” már lehetetlen volt. Az egy-
házközség elöljárósága 1985-ben arra kérte a
Vallásügyi Államtitkárságot, hogy a templom-
tól távolabb eső hívek lelki életének fenntar-
tása és a szektásodás elkerülése végett a Zsidó
Vértanúk u. 18. szám alatti magánépületben is-
tentiszteletet tarthasson. Az engedélyre azon-
ban két évet kellett várni, így az első
istentiszteletre csupán 1987 októberében kerül-
hetett sor. A 214 résztvevőnek az igét – a Máté
13, 3-8. alapján – Csiha Kálmán lelkész-espe-
res hirdette. Az állami szervek 1988. január 1-
jei hatállyal a gyülekezetalapítást is
jóváhagyták, melynek eredményeként, több
mint 5 ezer lélekszámmal, Marosvásárhely re-
formátus közössége egy újabb egyházközség-
gel gyarapodott. Az új gyülekezet
kibontakozását a Gecse utcai egyházközség és
a Marosvásárhelyi Református Egyházközsé-
gek Kuratóriuma segítette. Támogatásuk ered-
ményeként sikerült Pécsi Vilma házát
megelőlegezni, és a lelki élet befogadására
megfelelő módon kialakítani. 

A Gecse utcai egyházközség vezető testüle-
tének e városrészen lakó tagjaiból alakult meg
1988 februárjában az új egyházközség tízfős
presbitériuma. Főgondnokká dr. Koncz Ferenc
ügyvédet, gondnokká pedig Kónya Géza ál-
lami tisztviselőt választották meg. Utóbbi 1988
júliusában főgondnokká lépett elő, míg a gond-
noki tisztséget a továbbiakban Takács Mihály
töltötte be. Az egyházközség adminisztrálását,
az új lelkész kinevezéséig, az esperes Ötvös
József jeddi lelkipásztorra bízta. A gyülekezet
rövidesen saját lelkészt választott. A presbité-
rium 1988 februárjában döntött Varga László
marosfelfalusi lelkész meghívásáról, akit dr.
Csiha Kálmán marosi esperes július 3-án ikta-
tott be tisztségébe. Az új lelkész már egy élő
gyülekezetet vett át, de egyben számos kihívás
elé is nézett.
Az építkezések

Mivel az egyházközség semmilyen ingatlan-
nal nem rendelkezett, szükség volt egy temp-
lom és melléképületek befogadására alkalmas
területre. Hosszas mérlegelést követően a pres-
bitérium megvásárolta a Pécsi Vilma-féle házat
és a vele szemben fekvő lakóépületet, a hozzá
tartozó telekkel együtt. Ezáltal megfelelő teret
nyert a papilak és egy imaterem kialakításához.
A lelkészcsalád már 1988 karácsonyára be is
költözhetett az egyik lakhatóvá tett épületbe. 

1989-ben az egyházközség elöljárósága me-
rész lépésre szánta el magát azzal a döntésével,
hogy a gyülekezet számára templomot épít. A
legalább 300 személy befogadására tervezett
épületet a szükséges építési engedély hiányá-
ban a hatóságok figyelmét kijátszva kellett
önerőből kivitelezni. A készülő templom tervét

dr. Kegyes Csaba építész készítette el, a kivi-
telezést pedig Kali Ellák építész vállalta. Az
építkezéshez szükséges anyagi fedezetet ada-
kozásból és külföldi támogatásból teremtették
elő, míg a munkálatokat a hívek önkéntes ala-
pon végezték. A régi lakóházból született és
zsúfolásig megtelt új templomot 1989. október
29-én Csiha Kálmán esperes szentelte fel. To-
rony hiányában az udvaron felállított kis fara-
gott harangláb hívogatta a híveket az
istentiszteletekre, amit készítői 1988 őszén
adtak át az egyházközségnek.

A rendszerváltást követő években előbb a
paplak átépítése valósult meg, majd 1993–
1995 között közadakozásból a templom tornya
is elkészült. Utóbbi tervét Kali Ellák és Benke
István készítette, a megfelelő módosításokat
pedig a Heim házaspár végezte el. A harango-
kat Rácz Sándor öntötte, a hívek, illetve Harkó
Árpád adományából. A bádogmunkát Bencze
Albert készítette. A toronyépítés munkálatait
Tóth András építésvezető és Takács Mihály
gondnok felügyelte. A torony elkészültét a
gyülekezet hálaadó istentisztelet keretében ün-
nepelte meg, melyen az egyházkerület és az
egyházmegye képviselete is részt vett. A ké-
sőbbiekben készült el az épületegyüttest körül-
vevő kerítés, mellyel a nagyobb építkezések
sora lényegében lezárult. Hasonló méretű mun-
kálatra csupán az óvoda építésekor került sor.
Az évek során a templom és a parókia több át-
alakításon és felújításon (1997, 2002, 2014) is
átesett, de lényeges módosítást már nem szen-
vedett. 2005-ben az egyházközség a templom
tőszomszédságában lévő lakást is megvásá-
rolta, ahol előbb segédlelkészi, majd harango-
zói lakást létesített.

Egyházi és lelki élet
A Cserealjai Református Egyházközség már

megalakulásakor igen aktív és szerteágazó
egyházi és lelki tevékenységet folytatott,
amely az évek teltével fokozatosan bővült, bár
a gyülekezet lélekszáma folyamatosan csök-
kent. Az istentiszteleti alkalmak mellett Varga
Judit vezetésével már 1988 végén megalakult
az egyházközség kórusa, és a Pécsi-féle ház
utolsó szobájában a vallásoktatás is elkezdő-

dött. A ’90-es évek elején a közel ezer gyerek
vallásos nevelését önkéntes vallástanárok se-
gítségével végezték. A gyülekezet lelki ereje a
konfirmáló ifjak magas számában is megmu-
tatkozott. Ekkor bontakozott ki az IKE kereté-
ben zajló aktív ifjúsági munka, és ekkor
szövődtek a máig fennmaradt testvérgyüleke-
zeti kapcsolatok (Dorog, Leek, Fehéregyháza,
Mezőcsát) is.

1993-ban az egyházközség Mester Mihály
tanárt választotta főgondnoknak, illetve Farkas
Vilmos is ekkor vette át segédlelkészi feladat-

körét. Két évvel később már lelkészváltásra is
sor került. A nyugdíjba vonuló Varga László
helyét március 19-én Ötvös József vette át, míg
a segédlelkészi állást az év őszétől Kocsis Me-
linda töltötte be. 

A gyülekezet lelki életének a fokozását cé-
lozta az egyre aktívabb nőszövetségi, illetve a
presbiterek segítségével végzett missziói
munka. Sokkal nehezebb feladatot jelentett
ugyanakkor a családlátogatások megszerve-
zése. A gyülekezet kultúra iránti érdeklődését
az 1996-ban elindított Cserealji csütörtök ren-
dezvénysorozat elégítette ki. A ’90-es évek
végén indult útjára a mára már hagyománnyá
vált ó- és újévi áhítat, amelyet a templomto-
rony tövében tartottak. 1999-ben kezdte meg
szolgálatát a gyülekezetben Papp Béni Zsom-
bor lelkipásztor, 2000-ben pedig az új főgond-
nok, Bende Sándor. Ugyanakkor az
egyházközség, a városban egyedülálló módon,
két rendes lelkészi állást hozott létre. Az új ve-
zetőségi tagokkal indult munkát Ötvös József
lelkipásztor 2002-ben történt távozása törte
meg, de a lelki élet fejlődése továbbra is töret-
len maradt. A három vallásórás csoport mellett
több korosztályos ifjúsági csoport működött.
Az imaheti alkalmakon kívül rendszeressé vál-
tak az evangelizációs szolgálatok, de kiemelt
helyet foglalt el a diakóniai tevékenység is. Az
sűrűsödő feladatok elvégzésében a lelkészeket
2004-től rendszeresen kinevezett segédlelké-
szek segítették. 

Az egyházközség életét 2005-től 30 presbi-
ter és két gondnok irányítja. Ebből a körből tá-
vozott 2007-ben Takács Mihály gondnok,

akinek helyét Lőrincz Attila foglalta el. A kö-
vetkező tíz évben a gyülekezeti élet jelentős
mértékben megváltozott. A közösség új test-
vérkapcsolattal (Ajka) bővült. A vallásórák két
csoportban zajlanak. A konfirmandus korosz-
tály felkészítése szintén két csoportban törté-
nik. A fogadalomtételre 2015-től a húsvét utáni
hetekben kerül sor. Az ifjúsági foglalkozások
mellett két idősebb korosztályos bibliaórás
csoport is működik, melyek közül az egyik a
Csendes nap nevű evangelizációs sorozat szer-
vezője. A nőszövetségi és a csütörtök estéként
megtartott felnőtt-bibliaórákon kívül minden
hónapban egy alkalommal presbiteri biblia-
órára, illetve a presbiterfeleségek találkozójára
is sor kerül. A tevékenységek sorát a heti két
alkalommal megtartott kóruspróbák is gazda-
gítják. A gyülekezet ugyanakkor a diakóniai te-
vékenységre is nagy hangsúlyt fektet.
Rendkívüli adományokkal, havonkénti perse-
lyezéssel, illetve az ún. „5 lejes ötlet” diakóniai
csoport adományaival segítik az arra rászoru-
lókat. Újdonságként hat, hogy az Isten igéje
iránt érdeklődők a cserealjai istentiszteleteket
már a világhálón is figyelemmel követhetik.
Szomorú tény azonban, hogy a gyülekezet lé-
lekszáma rohamosan csökken: 2016-ban csu-
pán 2775 egyháztagot tartott nyilván.
Az óvoda

A parókia telkén fekvő korábbi asztalosmű-
hely helyének egy funkcionális épülettel tör-
ténő betöltése 2009 végére konkrét tervvé vált.
A szükséges engedélyek beszerzését követően
a kétemeletes épület építése 2011 márciusában
elkezdődött. A munkálatokat a Debreceni
Construct végezte. A kivitelezéshez szükséges
anyagi fedezet egy része külföldi és helyi ado-
mányokból gyűlt össze, de számos egyháztag
önkéntes hozzájárulása is figyelemre méltó
volt. Az építkezés gyors ütemének köszönhe-
tően az óvoda első csoportja már szeptember-
ben, ünnepi istentisztelet keretében tanévet
kezdhetett, Ugron Katalin és Pataki Réka óvó-
nők és Borbáth Jutka dadus felügyelete alatt.
A gyerekek vallásos oktatását Berekméri Me-
linda lelkésznő vállalta. A szüleikkel – havi
rendszerességgel – bibliaóra keretében Papp
Béni Zsombor lelkipásztor foglalkozik. 2012-
ben már a második óvodás csoport is elkezd-
hette a tevékenységet az épületben. Ezt a
csoportot Kötő Anita és Zsidó Enikő óvónők
indították.

Az óvoda vegyes csoportokkal és hosszított
programmal működik, a gyerekek ott tanulnak,
játszanak, étkeznek és alszanak. A kinti tevé-
kenységet játszótér teszi lehetővé. A hagyomá-
nyos állami oktatási intézményekhez
viszonyítva mássága abban rejlik, hogy a gye-
rekeket istenszeretetre nevelik, és már zsenge
korban megismerkedhetnek a Biblia hiteles és
csodálatos világával. 

Adminisztrációs szempontból az óvoda
ugyan a Református Kollégiumhoz tartozik,
ugyanakkor a cserealjai gyülekezet szerves
része. A gyerekek jelen vannak az ünnepi is-
tentiszteleti alkalmakon (évnyitó, évzáró, sáto-
ros ünnepek, anyák napja), ahol saját
összeállított műsorral szolgálnak. Ugyanakkor
hagyománnyá vált a gyülekezet körében a nő-
szövetséggel közösen szervezett adventi vásár
előkészítése és lebonyolítása is. A gyerekek
szülei szeretetszolgálatot is vállaltak, egy-egy
rászoruló családot, illetve más intézményeket
(óvoda, árvaház) támogatnak. 

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József ny. lelkipásztor

500 éves a reformáció
Marosvásárhely VIII. (Cserealja) Református Egyházközség

Berekméri Árpád Róbert



Ezúttal Sepsiszentgyörgyön, ok-
tóber 18. és 20. között szervezik
meg a régió és Erdély legjelentő-
sebb szakmai fórumát, a székely-
földi IT&C és innovációs
konferenciát. Az esemény céljai
idén is változatlanok: továbbra is
aktívan ki szeretnék aknázni a di-
gitális technológia lehetőségeit, ezt
a tudást pedig Székelyföld fejlesz-
tésére akarják fordítani. A szerve-
zők azt ígérik, hogy a konferencián
a legújabb ágazati trendekkel, il-
letve sikeresen működő innovatív
modellekkel ismerkedhetnek a
résztvevők. A szervezők célja,
hogy olyan jó példákat mutassanak
be, amelyek Székelyföldet társa-
dalmilag és gazdaságilag is fejlesz-
teni tudják.

A 40 informatikai vállalkozást
tömörítő, a konferenciát szervező
IT Plus Klaszter már évek óta arra
hívja fel a figyelmet, hogy lépést
kell tartani a technológiával, fel
kell gyorsítani a helyi ügyintézést
ahhoz, hogy a fiatalok itthon ma-
radjanak. 

„Az országunkra jellemző bü-
rokrácia sok fiatalt elriaszt itthon-
ról, közben meg egyáltalán nem
kedvez azoknak, akik bár elköltöz-

tek Székelyföldről, Romániából, de
visszajönnének. Mi arra vállalkoz-
tunk, hogy változtassunk a visszás
helyzeten, ugyanakkor felismerjük
azokat az értékeket, amelyek legin-
kább jellemzik településeinket,
amelyek külföldön is eladhatók.
Korszerűsíteni kell – ez jelentheti
a kitörés lehetőségét. A hagyomá-
nyok korszerű tálalása ma minden-
nél fontosabb, mert kézműves
termékekben, élményturizmusban
jók vagyunk, megéri, hogy ezekre
digitális értékesítési hálózatot épít-
sünk” – hangsúlyozta Bihari Béla,
az IT Plus Klaszter elnöke.

Bihari Béla szerint a fejlődő
Székelyföldnek olyan hivatalokra
van szüksége, ahol nem kell sorban
állni, vagy ahova be sem kell
menni, hogy megoldódjanak az
emberek problémái. Olyan váro-
sokra van szükség , ahol ingyenes
a WiFi, ahol nem ciki zöldnek
lenni és kerékpározni autózás he-
lyett. A klaszter elnöke szerint az
innovatív Székelyföldnek van arra
lehetősége, hogy a világ másik
végén jó pénzért árulja akár a szőt-
teseit is. 

„Kötődünk Székelyföldhöz. Fej-
leszteni akarjuk, tudásunkat vissza-

adni a térségnek, közben meg szét-
szórni azt a nagyvilágban. Az a ta-
pasztalatunk, hogy a konferencia
szakmai beszélgetései és előadásai
során kapcsolati háló épül ki a
nemzetközi piacon működő IT&C
vállalkozások, a szakemberek, az
oktatók és az önkormányzatok kö-
zött” – áll a szervezők közlemé-
nyében.

Az eseményen jelen lesz és
előad Deutsch Tamás európai par-
lamenti képviselő, a Digitális Jólét
Programért felelős miniszterelnöki
biztos, Molnár Szilárd, a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet Terve-
zési és Elemzési Osztályának
vezető tervezője, Winkler Gyula
európai parlamenti képviselő, az
Európai Néppárt kis- és közepes
vállalkozásokat támogató lobbi
szervezetének alelnöke, Kun Sza-
bolcs, a CryptTalk világhírű startup
CEO-ja és társalapítója, Paller
Gábor, a Széchenyi István Egye-
tem tudományos főmunkatársa,
Besenyei Sarolta, az Európai Par-
lament smart city szakértője és
még sok más meghívott.

Az eseményre október 15-ig
lehet regisztrálni a digitalisszekely-
fold.ro oldalon. (közlemény)

Számítástechnikai és innovációs konferencia
Székelyföld fejlesztését célozzák
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Ötszázezer euró összdíjazású
páneurópai startup versenyt
hirdet az EIT Digital, amelyre
innovatív, különleges tech-
nológiai megoldásokat kínáló
vállalkozások pályázhatnak
október 8-ig – közölte az Eu-
rópai Innovációs és Techno-
lógiai Intézet Digital (EIT
Digital) budapesti regionális
központja az MTI-vel.

A versenyre növekedési fázis-
ban lévő és nemzetközi kiugrás
előtt álló vállalkozások – scaleupok
– jelentkezését várják, amelyeknek
sikeres technológiai megoldást kí-
náló terméke vagy szolgáltatása
van a következő öt terület valame-
lyikén: digitális ipar, digitális vá-
rosok, digitális jóllét, digitális
infrastruktúra és digitális pénz-
ügyek.

A győztesek egyenként 100 ezer
euró összértékű támogatást nyer-
hetnek, amelynek részeként egy

éven keresztül piac- és ügyfélszer-
zéshez, valamint a növekedéshez
szükséges tőkebevonáshoz kapcso-
lódó, személyre szabott támogatást
nyújt számukra az EIT Digital üz-
letfejlesztői csapata 50 ezer euró
értékben, illetve ugyanennyi pénz-
jutalmat is kapnak.

A versenyre az elmúlt 10 évben
alapított vállalkozások jelentkezé-
sét várják, amelyeknek bejegyzett
székhelye az Európai Unió vala-
mely országában található, és
2016-os összbevételük meghaladta
a 300 ezer eurót, vagy legalább 2
millió euró tőkebefektetést tudnak
felmutatni.

Minden kategória öt legjobb
csapata kap lehetőséget arra, hogy
személyesen is bemutatkozzon a
szakmai zsűri előtt. A döntőket
2017 végén európai nagyvárosok-
ban rendezik: digitális városok –
Trento, digitális ipar – Eindhoven,
digitális jóllét – Madrid, digitális

pénzügyek – Budapest, digitális
infrastruktúra – Berlin.

A budapesti szervezet 2012-ben
konzorciumként alakult azért,
hogy felgyorsítsa a magyarországi
és a közép-kelet-európai innovatív
infokommunikációs fejlesztéseket.
A konzorcium alapító tagjai az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE), a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
(BME), valamint az Ericsson Ma-
gyarország és a Magyar Telekom,
amelyekhez 2017 elején csatlako-
zott az OTP, az MTA Sztaki, az
Evopro és az E-Group.

A közlemény szerint a versenyre
2014 óta 27 európai ország több
mint 1400 vállalkozása jelent-
kezett, és a legtöbb győztes star-
tup ma már nemzetközileg sikeres
cég.

További információ és a jelent-
kezési lap az EIT Digital Chal-
lenge honlapján található. (MTI)

Félmillió euró összdíjazású 
páneurópai startup verseny

Szerkeszti: Benedek István

Gazdaság a negyedik 
ipari forradalom után

Immár az ötödik egymást követő évben idén
is az Apple és a Google bizonyult a világ leg-
értékesebb márkájának az Interbrand nevű
amerikai tanácsadó vállalat globális rangso-
rában.

A 100 vállalatot rangsoroló „Best Global Brands”
globális márkarangsorban 51 amerikai vállalat szere-
pel, ezen belül az első tíz helyből hét jutott amerikai-
nak. Az Apple és a Google mellett a Microsoft (3.), a
Coca-Cola (4.), az Amazon (5.), a Facebook (8.) és az
IBM (10.) szerepel az első tíz között. Az első külföldi
a dél-koreai Samsung (6. hely), emellett a japán
Toyota (7.) és a német Mercedes-Benz (9.), a Daimler
csoport luxusautó-divíziója tudott a top tízes cso-
portba bekerülni.

Németország kilenc, Franciaország nyolc, Japán és
Nagy-Britannia egyaránt hat-hat, Dél-Korea, Olasz-
ország és Hollandia három-három, Svájc, Spanyolor-
szág és Svédország kettő-kettő, Kína pedig – a
Huawei és a Lenovo révén – szintén csak két helyet
tudott megszerezni. Dánia, Kanada és Mexikó egy-
egy vállalattal van jelen a listán.

Az Interbrand adatai szerint az Apple márkaértéke
3 százalékkal 184,15 milliárd, a Google-é 6 százalék-
kal 141,7 milliárd, a Microsofté pedig 10 százalékkal
közel 80 milliárd dollárra emelkedett. A Coca-Cola,
amely 13 éven keresztül, 2013-ig állt a ranglista élén,
5 százalékot veszített márkaértékéből, amely így 69,3
milliárd dollárra esett vissza. A csúcstechnológiai

szektort képviselő cégek együttes márkaértéke 675
milliárd dollárra rúg, messze a legnagyobb a többi
ágazathoz képest. Az autóipar a második helyezett
266,8 milliárd dollárral, de ebből is a Toyota 50,3 mil-
liárd, a Mercedes 47,8 milliárd dollárt visz el. Az idei
rangsorban a száz vállalat közül 31 tartozik a techno-
lógiai vagy autógyártási szektorba, tavalyhoz képest
kettővel nőtt a számuk.

Idén is a világ legnagyobb közösségi hálózata, a Fa-
cebook növelte legerősebb mértékben, 48 százalékkal
márkaértékét, amely így elérte a 48,2 milliárd dollárt.
Ennek köszönhetően hét helyezéssel ugrott előbbre, a
tavalyi 15.-ről a hetedikre.

A rangsorba állított száz vállalat közül 16-nak si-
került 10 százalékot meghaladó mértékben növelni
márkaértékét. A legjobban teljesítő cégek közé tarto-
zik az Amazon (29 százalék,) az Adobe (19 százalék),
az Adidas (17 százalék), a Goldman Sachs és a Star-
bucks (egyaránt 16 százalék).

A tőkeérték, a pénzügyi eredmény, illetve a fo-
gyasztói magatartásra gyakorolt hatás alapján felállí-
tott százas rangsorban három újonc szerepel: a Netflix
a 78., a Salesforce.com a 84., a Ferrari pedig a 88. he-
lyen debütált.

Az Interbrand a marketing és kommunikációs szol-
gáltatásokat nyújtó Omnicom csoport 17 országban
21 irodát működtető, New York-i székhelyű leányvál-
lalata, amely 18 éve értékeli és listázza a marketing-
szempontból legértékesebb 100 világmárkát. (MTI)

Az Apple és a Google maradt idén is a világ
legértékesebb márkája

Lezárták a görög 
túlzottdeficit-eljárást

Lezárta a Görögországgal szemben indított túlzottdeficit-eljárást hétfőn
az Európai Unió, megerősítve, hogy Athén a bruttó nemzeti termék (GDP)
három százaléka alá tudta szorítani költségvetési hiányát. Szakértők sze-
rint a bejelentés rendkívül jelképes pillanat a dél-európai ország számára,
minthogy azzal elismerték a költségvetési hiány jelentős mérséklését.

Görögország 2009 óta állt túlzottdeficit-eljárás alatt, ekkor 15,1 száza-
lék volt a költségvetés hiánya, de tavaly már pozitív mérleget, 0,7 száza-
lékos többletet könyvelhetett el az államháztartás, amire 1995 óta nem
volt példa. (MTI)

Ma jár le a regisztrációs ha-
táridő a Romániai Magyar
Közgazdász Társaság (RMKT)
legjelentősebb éves szakmai
rendezvényére. A 26. Közgaz-
dász Vándorgyűlést tartják
október 6–8. között Kolozsvá-
ron, az idei seregszemlén
közel negyven neves szakma-
beli előadóval azt vitatják
meg, hogy milyen irányba be-
folyásolják a digitális techno-
lógiák a gazdasági élet
különböző területeit.

A témakört plenáris előadásokon
és kerekasztal-beszélgetéseken
egyaránt körbejárják, emellett hat
tematikus tagozata lesz a vándor-
gyűlésnek. Ezek: Ipari forradalom
4.0 – informatizálás a mindenna-
pokban, Fintech – zajló forradalom
a pénz világában, Digitalizáció és
automatizálás: marketing a negye-
dik ipari forradalom után, Házon
belül, ajtón kívül – a kiszervezés
vállalati kérdései, Hatékonyság ol-
csóbban – lean management, Mes-
terséges intelligencia és/versus
emberi munkaerő.

A rendezvényen elsősorban
minél több tudást és információt kí-
vánnak átadni a résztvevőknek,
másrészt pedig igyekeznek lehető-
séget nyújtani a közös gondolko-
dásra és a szakmai
tapasztalatcserére is. Így számos
magyarországi, vajdasági és szlová-
kiai meghívott mellett helyet kap-
nak azok az erdélyi digitális
„guruk” is, akik sikerüket a negye-
dik ipari forradalom vívmányainak
köszönhetik. Az idei vándorgyűlés-
sel a szervezők ahhoz igyekeznek
hozzájárulni, hogy a fejlődni kívánó

vállakozók jobban áttekinthessék
azokat a lehetőségeket és kötelező
érvényű kihívásokat, amelyek az el-
következő években az ország gaz-
dasági tervezésének irányát jelentős
mértékben befolyásolják majd.

A rendezvényen terítékre kerül a
környezeti változás, melyet minden
területen befolyásol a technológia
fejlődése, és áttekintik az ország,
valamint társadalmunk fejlődésé-
nek lehetőségeit és kihívásait a glo-
bális piac követelményeihez való
felzárkózásban.

Mint erről már szó esett, az
RMKT az idén huszonhatodik alka-
lommal rendezi meg a közgazdász
vándorgyűlést. A rendhagyóan ple-
náris és szekció-előadásokat tartal-
mazó rendezvény idei újdonsága
az, hogy az eddigi öt helyett hat
szekcióban tárgyalják a közgazda-
ság aktuális és fontos kérdéseit.

A már több mint negyed évszá-
zados hagyománnyal bíró találko-
zót a magyarországi közgazdász
vándorgyűlések tapasztalataira tá-
maszkodva először 1992-ben szer-
vezték meg. Történetéből
kiemelkedő a 2007-ben Debrecen-
ben megrendezett XVI. Vándorgyű-
lés, amelyet a Magyar
Közgazdasági Társasággal közösen
szerveztek, és ez keretet teremtett a
magyarországi és romániai jegy-
bankelnökök találkozójának, vala-
mint a 2016-os XXV.
Vándorgyűlés, amelyet – szakítva
az eddigi hagyományokkal – Erdély
területén kívül, Bukarestben tartot-
tak. Az eddigi vándorgyűléseken
közel 500 hazai és külföldi szakem-
ber vett részt előadóként szerte a vi-
lágból. (hírösszefoglaló) 



boltok teraszán békésen sörözgető
polgárok helyét egy teljesen más-
fajta tömeg veszi át, a nappal ott
parkoló középvezetői limuzinok át-
adják helyüket a stricik üvöltő szí-
nekkel dekorált, nem kevésbé
olcsó, de kisebb presztízsű házak-
ból származó járgányainak, miköz-
ben a járdán tömegekbe verődve
bandáznak, bizniszelnek és ordítoz-
nak az éjszaka egytónusú színeivel
összeolvadó arcok. 

Másnap korán reggel kelsz, hogy
ne késd le a nyitást, mert a délelőtti
órákban hosszú sorokba verődve
várakoznak a belépni vágyók. Előt-
ted és mögötted hátizsákokkal, vi-
zespalackokkal felszerelkezett
látogatók csoportja üget a frankfurti
Messe csarnokaiban berendezett In-
ternationale Automobil-Ausstel-
lungra, avagy az IAA-ra, amit
magyarul úgy ismerünk: Frankfurti
Autószalon. A világ legnagyobb au-
tókiállítása. Elődjét 1897-ben szer-
vezték meg először Berlinben,
1939-ben már 825.000 látogatót
vonzott, és a legfontosabb autó-
gyártó konszernek mindmáig ezen
a szalonon mutatják be újdonságai-
kat. Az idén sem történt máskép-
pen, a szeptember 14-től 24-ig tartó
szalont megelőző két napban – a
bemutatók idején – csak akkreditált
újságírók léphettek a show terüle-
tére.

Szóval, végigmész a Friedrich-
Ebert sugárúton, előtted magasodik
a Messeturm, avagy a Ceruza, majd
bal oldalon belépsz a csarnokváros
kapuépületébe. Géppisztolyos őrök
vigyáznak rád, odabent megmotoz-
nak, majd átkutatják a táskádat, de
miután mindent rendben találnak,
kezdődik a lazaság, és átadhatod
magad annak az élménynek, ame-
lyért minden évben több százezer-
nyi ember felkeresi a kiállítást. A
technika ördögei, az álmaikat haj-
kurászók, a tudományért és annak
legutóbbi közlekedéstechnikai vív-
mányaiért oda-vissza lévők, a szép
tárgyakat szeretők, a művészeteket
kedvelők és az egyszerű bámészko-
dók mind otthonra találnak a Messe
különböző csarnokaiban, és előbb-
utóbb áhítattal adják át magukat va-
laminek, amelyről tudták, avagy
nem tudták, hogy ott van. Egy
szemlátomást fáradt és jelenlétével
inkább férjének kedveskedő kis-
mama például csillogó szemmel ro-
hamozta meg az egyik kiállított
lakóautót, lakberendezői ambíció-
inak négykerekű megtestesülését.
Mert az IAA a változatosságával
csábít. 

Mindezt úgy képzelheted el, mint
egy önálló várost a város szívében.
A hatalmas, többemeletnyi csarno-
kok nagyjából négyzetként ölelik
körül a teret, közöttük van az
Agora, amely itt nem (csak) piacte-
ret, hanem versenypályát jelent. A
csarnokokban a különböző autó-
gyártók standjai állnak, rajtuk a leg-
frissebb újdonságokkal,
elcsatangolhatsz gyalog, megvárha-
tod az ingyenes shuttle-t, avagy kis-
buszt, amely a csarnokok között
közlekedik (igen, olyan nagyok a
belső távolságok), avagy igénybe
veheted az emeleti mozgósávot,
amely gyalogosan szállít el a kiállí-
tás különböző helyszíneire. A nagy
gyártók a csarnokokban bérelnek
helyet, a különcök a szabadtéren ál-
lítják fel standjaikat. Utóbbin lát-
hattad a legújabb McLaren
szupersportkocsikat, a különböző
tereppályákon billegő Land Rove-
reket, az amerikai Tesla Model X
nevű elektromos szabadidőautóját,
a Boom Trikes német manufaktúra
250 lóerős, automata váltós három-
kerekűit (hozzájuk passzoló, apró
méretű lakókocsival), avagy az ős-
réginek tűnő, de vadonatúj, limitált
szériás Vintage Buggyt, amelyet
Bud Spencer aláírása díszít, ezzel is
utalva a mindenki által szeretett Kü-
lönben dühbe jövünk című filmes
alkotásra. Meglátogathattad a 
zöld-sárga nyergesvontatóban be-

rendezett Ayrton Senna-mozgómú-
zeumot, benne azzal a Camel-
színekre fényezett autóval, amellyel
a brazil legenda szerezte első, 1987-
es monacói győzelmét, avagy leül-
hettél ebédelni, sörözni a számos
lacikonyha egyikénél.

Odabent pedig tombolt a high-
tech. A kiállításra csak és kizárólag
a Mercedes uradalmán keresztül ve-
zetett át az út, a stuttgarti gyártó
ismét megmutatta, ki az úr a háznál.
A Festhalle hatalmas, henger alakú
csarnokát bérelte ki teljes egészé-
ben a gyártó, amelynek földszintjét
és emeleti galériáit teletömte inter-
aktív játékaival, forgószínpadaival,
LED-falaival, valamint legújabb
modelljeivel, régi versenymodellje-
ivel és koncepcióautóival – közöt-
tük a közmegdöbbenést okozó
AMG Project One hipersportkocsi-
val és a legdrágább jachtok formáit
hűen követő, pazar Mercedes May-
bach Vision roadsterrel. A többi
gyártó kisebb csinnadrattával
ugyan, de hatásosan vezette elő ve-
vőcsalogató produktumait. Jelen
volt többek között az Audi, a Bent-
ley, a Volkswagen, a Skoda, a Ja-
guar, a Seat, a Land Rover, a

Toyota, a Lexus, a Subaru, a Cit-
roen, a Dacia, a Hyundai, az Opel,
a Renault, a Ford, a Honda, a Su-
zuki, a Mazda, a Kia, a SsangYong,
az újonnan felélesztett, egykori
német luxusautó-gyártó Borgward.
Hatalmas érdeklődést váltott ki a
Bugatti, amely kiállította a legú-
jabb, Chiron nevű, 1500 lóerős,
több mint 400 km/órás végsebes-
ségű, 2,6 millió euróba kerülő mo-
delljét, de nem sokkal kevesebben
tülekedtek például a Porsche stand-

jánál sem, ahol a kombi Panamera,
azaz az ST és a 800 lovas 911-es
verzió vonzotta a legtöbb tekintetet.
A Ferrari és a Maserati standja mél-
tóképpen ölelte körül a Brabus tu-
ningcég által tökéletesre restaurált
veterán Mercedeseket, ahol a prí-
met az 1,9 millió eurós értékű 300
SL roadster és a százezerrel keve-
sebbet érő, a Mercedesek egykori
non plus ultrája, a diktátorok ked-
venc játékszere, a Grosser, avagy
Typ 600 Pullmann, avagy W100, a
Grand Mercedes vitte. Az egészet
pedig zárta a nagy rivális, a BMW
standja, amely szintén egy egész
csarnokot tett ki, melyben ugyan-
csak folyamatosan zajlottak a kü-
lönböző autós show-k.

Az IAA nem csak egynapos lát-
ványosság, habár kétségkívül egy
nap alatt is körbe lehet járni – de
akkor lemaradsz a fontos részletek-
ről. A látogatót számtalan kiegé-
szítő program próbálja marasztalni,
a tesztvezetésektől kezdve a gyere-
keknek szánt szimulátoros játéko-
kon, a modellautó-kiállításon és
börzén keresztül a különböző,
ugyancsak folyamatosan zajló kon-
ferenciákon át a New Mobility
World címet viselő eseménysoroza-
tig, amelynek keretében a külön-
böző innovációs közlekedési
technológiákat mutatják be a cégek
fejlesztői gárdái. Az Agorán lévő
versenypályán a különböző gyártók
aktuális modelljeinek újdonságait
próbálhatták ki a jelentkezők (pél-
dául a Golf GTI-k gyorsulását
avagy a Mercedes E osztály önve-
zetői képességeit), és mindent
közös nevezőként fogott át a szak-
mai profizmus és emberi lazaság.

Öltönyös úriemberek egy-egy korsó
sörrel sétálnak a piros szőnyegen a
több százezer eurót érő Porsche
Carrerák között? Semmi gond. Be-
lesel az egyik kiállított lakókocsiba,
és farkasszemet nézel hat láda sör-
rel? Nem probléma. Apró hülye-
gyerek ordít, és karcolgatja a
cipzárával a Lexus ajtaját? Az öltö-
nyös szamurájutód csíkszemmel
nézi, de nem szól. A vevő szent. 

Mindazonáltal, hogy több fontos
és érdekes gyártó távol maradt az
idei frankfurti szalontól, elégedet-
ten távozhatsz – új élmények, új
utak ismét. Aztán úgy döntesz,
hogy a hazáig vezető távot egyben
tolod le. Másfél ezer kilométer, leg-
nagyobbrészt pálya, nem gond. Úgy
időzítesz, hogy éjjelre érj vissza kis
hazádba, mert olyankor üresek az
utak, jobban lehet haladni. Fugyivá-
sárhelynél már majdnem alszol, a
Királyhágó után megelőzöl egy szá-
guldó szekeret, Ludasnál utolér az
orkánerejű szél, miközben felhal-
mozódnak előtted a korán kelők, a
kamionok, a lovas kocsik, a rozsda-
temetők, a kátyúk, az útlezárások, a
köpetek és tökmagok – és ekkor, tá-
volban remegő délibábként felsejlik
előtted a szikrázó napsütésben az
Adria felé haladó Mercedes S
Klasse Convertible képe, ahogy
méltóságteljesen siklik az Auto-
bahnon, utasait várja a nyár, a ka-
land, az élmény. Téged várnak a
számlák, a hétköznapok, a rossz
utak, a szitkozódások, a Balkán. –
Viszlát, Marianne! – bocsátod ten-
gerhez vezető útjára a képzeletbeli
kabriót, és elmélázol azon, hogy a
szentpáli hegyről már látszik a
kombinát.

Frankfurti beszámoló
(Folytatás az 1. oldalról)
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Cikksorozatunk jelen részében
folytatjuk a kötelező gépjármű-biz-
tosítással kapcsolatos elemzésün-
ket.

Az új biztosítási törvény fontos
kitétele, hogy a biztosító a testi sé-
rülés, egészségkárosodás vagy ha-
láleset bekövetkeztekor, valamint
az anyagi javak károsodása vagy
megsemmisülése esetén akkor is
köteles a kártérítést folyósítani, ha
a kárt okozó gépjárművet azonosí-
tották, ennek érvényes biztosítása
van, a gépjárművet vezető sofőr vi-
szont nem ismert.

A balesetben megrongálódott
anyagi javak esetén, a balesetet
okozó gépjárművön kívül lévő ja-
vakra vonatkozóan a biztosító fo-
lyósíthatja a kártérítést,
amennyiben a kártérítési igény
többi eleme is teljesítve van, vi-
szont amennyiben az illető javak a
balesetet okozó gépjárműben van-
nak, azokkal kapcsolatosan bizo-
nyos negatív feltételnek kell
teljesülnie. 

Nevezetesen annak, hogy ezek a
javak nem az illető, a balesetet
okozó gépjármű tulajdonosa vagy
használója közötti szerződéses jog-
viszony alapján kerültek szállí-
tásra. Tehát egy szállítási szerződés
esetén a szállító jármű által a szál-
lított árunak okozott kárt nem térít
meg a biztosító a kötelező gép-
jármű-biztosítás alapján.

Ugyancsak egy negatív feltétel,
hogy a szóban forgó javak ne a bal-
esetet okozó gépjármű tulajdono-
sának, használójának vagy a
gépjármű vétkes sofőrjének tulaj-
donát képezzék.

Amint azt már említettük, a kár-
térítést a biztosítónak akkor is fo-
lyósítani kell, ha a balesetet okozó
sofőr nem a biztosított személy. Ez
azzal magyarázható, hogy a balese-
tet, mint objektív, a veszélyes

üzem felhasználásából következő
veszélyként kezeli a törvény, ezért
a gépjárműre szól a biztosítás, nem
a kárt okozó személyre.

A kártérítés folyósítása függet-
len a károsult felek lakcímétől,
amely lehet Románia területén
kívül is.

A következőkben a biztosított
személyek kötelezettségeiről fo-
gunk beszélni. A törvény értelmé-
ben amennyiben egy, a biztosítás
által biztosított káresemény követ-
kezik be, erről a biztosított sze-
mélynek 5 munkanapon belül
kötelessége értesítenie a biztosító-
társaságot.

Ugyancsak kötelessége a bizto-
sított személynek a káresemény
bekövetkeztével kapcsolatos min-
den információ és adat közlése,
mint például a káresemény körül-
ményei, okai és a kapcsolódó ira-
tok megadása.

A fentebb hivatkozott 5 napos
határidőn belül a biztosított sze-
mélynek kötelessége értesíteni a
biztosítót a következőkről is: arról,
hogy a károsult személy élt-e kár-
térítési igényének bejelentésével,
indult-e ellene valamilyen közigaz-
gatási vagy büntetőjogi eljárás a
bekövetkezett káreseménnyel kap-
csolatosan, valamint haladéktala-
nul értesíti a biztosítótársaságot
ezen eljárások menetéről, illetve
esetleges eredményéről.

Ugyancsak értesítenie kell a biz-
tosított személynek a biztosítótár-
saságot arról, hogy a károsult
személy kártérítési igényét peresí-
tette-e vagy más hatóságnál érvé-
nyesítette-e, természetesen csak
akkor, ha ezen eljárásokról tudo-
mást szerzett.

Amennyiben a biztosítási szer-
ződés érvényességi ideje alatt bizo-
nyos, a szerződésben rögzített
információk módosultak (pl. lak-
cím), a biztosított személynek erről
is értesítenie kell a biztosítót.

A fentebb taglalt értesítési köte-
lezettségek esetén a biztosított sze-
mély bebizonyíthatja, hogy tőle

független okok miatt nem tudott
ezen kötelezettségének eleget
tenni.

Nagyon fontos kiemelni, hogy
ezeknek az értesítési kötelezettsé-
geknek a biztosított személy általi
elmulasztása semmilyen formában
vagy mértékben nem korlátozhatja
a károsult személy kártérítési jogát.

Rendelkezik a törvény arról is,
hogy amennyiben a biztosított sze-
mély nem jelenik meg a biztosító-
társaság ez irányú felhívása
ellenére sem, ez sem korlátozhatja
semmilyen formában a károsult
személy kártérítési jogát.

A káresemény bekövetkeztekor
a károsult személynek információ-
kérési joga van. Ennek értelmében,
amennyiben ezt igényli, a kártérí-
tési igény bejelentésének érdeké-
ben, a biztosított személy köteles a
károsult személynek a következő
információkat szolgáltatni: a káre-
semény bekövetkeztekor a gépjár-
művet vezető személy nevét és
lakcímét, a biztosított személy
nevét, valamint lakcímét vagy
székhelyét, a biztosítótársaság el-
nevezését, székhelyét, a biztosítási
szerződés számát és megkötésének
dátumát, illetve a gépjármű rend-
számát vagy alvázszámát.

Közismert, de nem mindig al-
kalmazott eljárás a balesetek ese-
tén a káresemény közös
megegyezéssel történő megállapí-
tása (constatare amiabilă). Ez csak
akkor alkalmazható, ha az illető
baleset nem okozott személyi sérü-
lést, csak anyagi kárt. Ebben az
esetben a káresemény bekövetkez-
tét írásban egy erre a célra kiállított
formanyomtatvánnyal állapítják
meg. 

Ebben a nyomtatványban a felek
rögzítik a balesetben részt vett sze-
mélyek, gépjárművek adatait, a
biztosítótársaságok azonosító in-
formációit, valamint a baleset be-
következtének körülményeit. Erről
az eljárásól bővebben a következő
részben fogunk beszélni. 

(Folytatjuk) 

A megyei prefektusi hivatal
Hajtási Jogosítványok és Gép-
kocsi-bejegyzési Közhivatala
osztályvezetőjének, Ioan
Gheorghe Băcilă rendőr-főfel-
ügyelőnek a hajtási jogosítvá-
nyok megújításával kapcsola-
tos kérdéseket vetettük fel.

– A hajtási jogosítványok érvé-
nyességének lejárta előtt mennyi
idővel lehetséges megújítani azo-
kat? – kérdeztük a volt Kossuth/Că-
lăraşilor utca 26–28. szám alatti
székház első emeletén működő hi-
vatal vezetőjét. 

– Nincs törvényes szabályozás
arra vonatkozóan, hogy a még érvé-
nyes hajtási jogosítványt a lejárta
előtt mennyi idővel lehet újra cse-
rélni. Sőt, annak érdekében, hogy a
gépkocsivezető ne maradjon hajtási
nélkül, ajánlott legkevesebb két-
három héttel korábban kérvényezni
a cserét, ennyi idő ugyanis szüksé-
ges ahhoz, hogy elkészüljön és kéz-
besítsék a járművezetésre
feljogosító okmányt.

– Kinek szükséges és kinek nem
az egészségügyi alkalmassági vizs-
gálat?

– Az egészségügyi vizsgálat el-
végzése kötelező jellegű abban az
esetben, ha a hajtási érvényességé-
nek lejárta miatt kérvényezik a cse-
rét. Abban az esetben nem
szükséges az orvosi vizsgálat elvég-
zése, ha valaki név- vagy lakcím-
változtatás miatt kérvényezi azt,
illetve ha ellopták, elveszítette vagy
tönkrement a jogosítványa. Az em-
lített esetekben a megújított jogosít-
vány érvényességi ideje orvosi
vizsgálat nélkül azonos lesz a kicse-
rélés végett leadott okmányéval.
Amennyiben az orvosi alkalmas-
sági vizsgálatot elvégzi, új idő-
szakra szóló érvényességű
jogosítványt kap. Amatőr gépkocsi-
vezetők esetében az érvényesség tíz
év, a profi járművezetők számára öt
év.

– Van-e bármilyen szigorítás,
amely egy bizonyos korhatár fölött
alkalmazható?

– Jelenleg a közúti jogszabályok
nem kötelezik az idősebb korosz-

tály egészségi alkalmassági vizsgá-
latának a gyakoriságát. Egykor bi-
zonyos korhatár fölötti
járművezetők számára kötelező
volt ötévente, illetve évente elvé-
gezni az orvosi vizsgálatokat.
Voltak törvénykezdeményezések
erre vonatkozóan, de egyelőre a
jelenlegi szabályozások nem írják
ezt elő.

– Milyen okiratok szükségesek a
hajtási jogosítvány cseréjéhez?

– Személyazonossági igazolvány
(eredeti és másolat), a 68 lejes ille-
ték kifizetését igazoló nyugta, az
eredeti hajtási jogosítvány, 
amennyiben az megvan, egészségi
alkalmasságot igazoló lap (fişa me-
dicală).

– Mennyi idő alatt készül el az új
jogosítvány? Van-e torlódás az in-
tézményben?

– Az új jogosítvány hozzávetőleg
két héten belül elkészül, és azt pos-
tai küldeményként házhoz kapja az
igénylő. A kérelmezés napján ké-
szül a fotó, a pénztárablak ügyele-
tese helyben dolgozza fel az
adatokat, és az iratcsomó átvételé-

vel egyidejűleg az igénylő ideigle-
nes igazolványt kap, amely tizenöt
napig érvényes. A marosvásárhelyi
hivatalban a hajtási jogosítványok
cseréjének beadására a várakozási
idő csekély.

– Érvényes-e a gépkocsi-bejegy-
zéseknél alkalmazott eljárás, a más
megyékben való igazolványcsere le-
hetősége is?

– Igen, amennyiben bárki más te-
lepülésen vagy más megyében tar-

tózkodik, az illető megyében is kér-
vényezheti a hajtási jogosítvány
cseréjét, ugyanakkor azt is, hogy
hová kézbesítsék: az ottani ideigle-
nes lakcímére, a megyei rendőr-
ségre, ahonnan majd személyesen
felveheti, vagy az eredeti, Maros
megyei lakcímére. Ez a lehetőség
közel két éve adott, de kevesen
élnek vele, talán azért, mert ez az
információ nem terjedt el a köztu-
datban.

Népdaléneklési verseny Szatmárnémetiben
XXV. Hajnal akar lenni

November 11–12-én Szat-
márnémetiben a Dinu Lipatti
Filharmóniában rendezik meg
a XXV. Hajnal akar lenni nép-
daléneklési versenyt a vilá-
gon bárhol élő műkedvelő
népdalénekesek számára. Je-
lentkezni október 31-éig
lehet.

A rendezvény célja a magyar
népdal népszerűsítése, ismeretlen
tehetséges énekesek felfedezése.
Részt vehet bárki, aki nem végzett
ének szakot zeneművészeti akadé-
mián vagy főiskolán, nem engedé-
lyezett énekes és betöltötte 12.
életévét. A versenyzők elküldik az
orbannagy@gmail.com címre je-
lentkezési lapjukat, melyen a követ-
kező adatokat kell feltüntetni: név,
születési adatok, lakcím, telefon-
szám, foglalkozás, a döntőben elő-
adásra kerülő dalok kottája és a
dalok szövege. A szervezőbizottság
névre szóló meghívóval visszaiga-
zolja a jelentkezést.
Az énekverseny zenei anyaga:

Minden versenyző két dalcso-
korral vagy egy dalcsokorral és
egy népballadával jelentkezhet.
Egy dalcsokor 2–3 népdalból áll.
Népies műdalokat nem fogadnak
el. A szervezők két ajánlással for-
dulnak a jelentkezőkhöz: ajánlatos
a régi típusú magyar dalkincsből
meríteni, a fellépő versenyzők

pedig népviseletben szerepelje-
nek.

A versenyzőknek rendelkezniük
kell iskolájuk vagy valamelyik mű-
velődési intézmény ajánlásával. A
döntőbe jutott versenyzők a KÓTA
országos népzenei szintű minősíté-
sét kérhetik, ahol elérhetik a bronz,
ezüst vagy arany, illetve a legjob-
bak az Arany Páva minősítési foko-
zatot, melyhez mellékelniük kell a
kitöltött jelentkezési lapot és mel-
lékletet. Azokat a versenyzőket,
akik a fenti elvárásoknak megfelel-
nek, díjtalan ellátásban részesítik a
szervezők. Kísérőt, legyen az egy
vagy több személy (családtag, fel-
készítő stb.), csak abban az esetben
fogadhatnak, ha 2017. november 5-
ig kifizetik a személyenkénti kísé-
rői díjat. A felkészítő mentesül a
kísérői díj alól.

A verseny első három helyezettje
és a közönség kedvence, valamint a
versenyzők által kiválasztott legjobb
énekes pénzdíjban részesül: 800,
700, 600, 600, 600 lej értékben.

A rendezvényt támogatja a Com-
munitas Alapítvány, a Kallós Alapít-
vány, a Szatmár Megyei Tanács,
Szatmárnémeti Polgármesteri Hiva-
tala. Jelentkezési határidő: 2017. ok-
tóber 31. – áll az RMPSZ honlapján,
a http://rmpsz.ro/hu/nd/468/xxv.-
hajnal-akar-lenni-hal-nepdalenek-
lesi-verseny elérhetőségen. (sz.p.)

Hajtási jogosítvány cseréje
Más megyében is igényelhető

Adók és illetékek törlesztésére 
figyelmeztetnek

Vasárnaptól késedelmi 
kamatot számolnak

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a magán-
és jogi személyeket, hogy a 2017-es évre fizetendő épület-,
terület- és gépjárműadó második lejárati határideje szeptem-
ber 30-a, szombat. 

A késedelmi kamatok felgyülemlésének elkerülése érdekében felkérik
az adófizetőket, hogy időben törlesszék fizetési kötelezettségeiket. Az
adókat és helyi illetékeket a megyeszékhely önkormányzatának szék-
helyén, a pénztárablakoknál lehet készpénzzel befizetni, magánszemé-
lyek a Tudor negyedi begyűjtőirodában is megtehetik, ugyanakkor
igénybe vehető a ghiseul.ro elektronikus úton való fizetési lehetőség –
áll a Năznean Ana gazdasági igazgató kézjegyével ellátott közlemény-
ben. (sz.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Szer Pálosy Piroska

A kötelező jármű-felelősségbiztosításról (VII.)



Donald Trumpnak a himnusz
alatt térdelő futballistákat bíráló
szavai óriási felháborodást váltottak
ki a profi amerikaifutball-liga
(NFL) játékosainak és klubvezető-
inek körében, s a vasárnapi játékna-
pon minden meccsen tiltakoztak az
elhangzottak ellen.

Az Egyesült Államok elnöke
pénteken nyilvánosan beszélt arról,
hogy a csapattulajdonosoknak ki
kellene rúgniuk azokat a játékoso-
kat, akik a meccsek előtt a himnusz
alatt letérdelnek. Az elnök vasárnap
– tovább súlyosbítva a helyzetet –
azt írta közösségi oldalán, hogy
gyorsan megszűnnének a térdelé-
sek, ha válaszul a szurkolók tünte-
tőleg nem mennének ki a
meccsekre.

Trump bírálata láthatólag vissza-
felé sült el, ugyanis vasárnap a játé-
kosok nagy többsége valamilyen
formában tiltakozott az ellen. Vol-
tak csapatok, amelyek ki sem men-
tek a himnuszra a meccsük előtt,
ahol pedig „időben” kivonultak a
pályára, a futballisták többsége tér-
delt vagy ült, megint más együtte-
seknél a játékosok összekulcsolt
karral jelezték, hogy támogatják
egymást és kiállnak társaikért. A
klubtulajdonosok is felháborodá-

suknak adtak hangot, külön hangsú-
lyozva, hogy tiszteletben tartják fut-
ballistáik véleményét, és senkit nem
büntetnek, amiért kiáll azért, ami-
ben hisz.

„Azt hiszem, picivel több böl-
csességre lenne szükségünk abból
az irodából. Talán durván hangzik,
de ezt gondolom” – fogalmazta
meg talán legsarkosabban vélemé-
nyét Sean Payton, New Orleans Sa-
ints vezetőedzője. „Én azt
szeretném, hogy az, aki azt a hiva-
talt betölti, az egyik legokosabb
ember legyen. Viszont úgy tűnik, ő
bármikor kinyitja a száját, csak
megosztja ezt az országot, és nem
egyesíteni próbálja.”

Ugyanakkor továbbra is akad
olyan, aki nem ért egyet a himnusz
alatti tiltakozással, ilyen például
Drew Brees, a Saints klasszis irá-
nyítója. Azt azonban ő is hangsú-
lyozta vasárnap, hogy egyetért
társaival, mert „Trump szavai nem
méltóak az Egyesült Államok elnö-
kéhez”.

A térdelés az előző szezonban
kezdett elterjedni a ligában. A szí-
nes bőrű játékosok egy része így
próbálta kifejezni azt a véleményét,
hogy az országban erős rasszizmus
tapasztalható.
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Történelmet írt Peter Sagan a
bergeni országúti kerékpáros-vb-n,
a szlovák kerekes sorozatban har-
madszor lett világbajnok, ez koráb-
ban soha senkinek nem sikerült a
sportág történetében. Diadalával
Sagan lett az ötödik háromszoros
világbajnok országúti kerékpáros,
de az első, aki három egymást kö-
vető évben tudott nyerni.

„Van száz ellenfelem” – nyilat-
kozta Sagan a 12 körös, 267,5 km-
es verseny előtt, arra utalva, hogy
kétszeres és egyben címvédő vi-
lágbajnokként szinte mindenki rá
fog vadászni. A mezőnyben 44 or-
szág 196 versenyzője kapott he-
lyet.

A verseny alatt Sagan végig „el-
bújt” a mezőnyben, nem is nagyon
mutatta magát, nem próbálkozott
szökésekkel, spórolt az erejével.
Tíz kilométerrel a cél előtt, a
Lazac-hegyen a francia Julian
Alaphilippe meglépett a mezőny-
től, s a lejtőn az olasz Gianni Mos-
con is utolérte. Nagyjából tíz
másodperces előnyre tettek szert,

miközben Sagan még mindig vala-
hol a mezőny közepén haladt. „Be
kell vallanom, öt kilométerrel a cél
előtt azt gondoltam, ez a verseny
már elment, a szökevényeknek túl
nagy az előnyük” – árulta el a be-
futó után Sagan.

Közvetítési hiba miatt a nézők
lemaradtak a verseny legizgalma-
sabb részeiről, mivel a cél előtt
három kilométerrel nem működtek
a kamerák, így csak az utolsó egy
kilométerre értek újra a kamerák
látószögébe a kerekesek.

„Bíztam benne, hogy amikor
újra feltűnnek, a mezőny egy raká-
son lesz, és Peťo jó pozícióból
fogja várni a sprintet” – idézte
Peter Prívara, a Szlovák Kerékpár-
szövetség elnökének nyilatkozatát
a szlovákiai Új Szó. Pontosan így
is történt, a kanyarból egyben ér-

kezett meg a mezőny, Sagan pedig
már a harmadik helyen állt. A
sprintet ideális helyzetből kezd-
hette meg, és végül a rá jellemző
„biciklibedobással”, néhány centi-
méterrel nyert a hazai Alexander
Kristoff előtt. A harmadik az auszt-
rál Michael Matthews lett.

„Fantasztikus érzés, egészen hi-
hetetlen. Nagyon boldog vagyok.
A harmadik vb-győzelmemet Mi-
chele Scarponinak ajánlom, akinek
hétfőn lenne a születésnapja, és
természetesen feleségemnek, Kat-
kának, akivel gyermeket várunk” –
mondta a célban Sagan. Michele
Scarponit, Sagan jó barátját április-
ban ütötte el edzés közben egy
autó, az olasz kerekes belehalt sé-
rüléseibe.

A 2018-as országúti világbaj-
nokságot Innsbruckban rendezik.

Még soha senkinek nem sikerült, amit 
az országúti kerékpáros-vb győztese elért

Bemutatták 
a téli olimpia éremkollekcióját

Lavinát indítottak el 
az NFL-ben Trump szavai

Röviden
* Nyolc mérkőzéssel – az A, a B, a C és a D csoport két-két találkozó-

jával – folytatódik szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája. A második for-
duló második játéknapjának programjából a Paris Saint-Germain és a
német bajnok Bayern München összecsapása emelkedik ki. A műsor: A
csoport: CSZKA Moszkva – Manchester United, FC Basel – Benfica; B
csoport: RSC Anderlecht – Celtic Glasgow, Paris Saint-Germain –
Bayern München; C csoport: Qarabag – AS Roma, Atlético Madrid –
Chelsea; D csoport: Juventus – Olimpiakosz Pireusz, Sporting Lisszabon
– FC Barcelona. A Qarabag – AS Roma mérkőzés 19 órakor, a többi ösz-
szecsapás 21.45 órakor kezdődik.

* Labdarúgó 1. liga, 12. forduló (hétfői eredmények): Botoşani FC –
Konstancai Viitorul 1-0, Astra Giurgiu – Kolozsvári CFR 2-3. Az állás:
1. CFR 29 pont, 2. FCSB 25, 3. Craiova 23.

* Két maszkos betolakodó megtámadta otthonában a Dinamo Zágráb
labdarúgócsapának vezetőedzőjét, Mario Cvitanovicot. A horvát klub köz-
leménye szerint az együttest július óta irányító, 42 éves edzőt kórházban
ápolják. „Ez az eset a klubunkat ért, egyesek által legalizált, levezényelt
erőszakos támadások közül csak a legutóbbi” – áll a Dinamo tájékozta-
tójában. Augusztusban a klub korábbi igazgatója és jelenlegi tanácsadója,
Zdravko Mamic sérült meg egy lövöldözésben Bosznia-Hercegovinában.

* A gyenge szereplés miatt menesztették posztjáról az észak-amerikai
labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő, Németh Krisztiánt is foglalkoz-
tató New England Revolution vezetőedzőjét, Jay Heapset, aki hat évig
volt a csapat vezetőedzője. A szezon hátralévő részében az eddigi máso-
dedző, Tom Soehn készíti majd fel a csapatot. A 28 éves, 30-szoros válo-
gatott Németh Krisztián augusztusban igazolt az amerikai egyesülethez.
Nikolics Nemanja, Sallói Dániel és Stieber Zoltán mellett ő a negyedik
magyar játékos az MLS-ben.

* A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) vasárnapi rendkívüli közgyűlésén
Wladár Sándort választották a szervezet elnökének. Az 1980-as, moszkvai
olimpián 200 méter háton aranyérmes sportvezető – visszalépések nyo-
mán – egyedüli jelölt volt a posztra, a küldöttek pedig 143 igen, öt nem
és egy tartózkodás mellett szavaztak bizalmat neki. A MÚSZ elnöki széke
azután vált üressé, hogy a szeptember elsején tartott rendkívüli közgyű-
lésen a tagok visszahívták Bienerth Gusztávot.

* A címvédő Caroline Wozniacki nyerte a Tokióban rendezett, egymil-
lió dollár összdíjazású keménypályás női tenisztornát. A harmadikként
rangsorolt dán teniszező az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovát győzte le
egy sima és egy szoros szettben a vasárnapi fináléban, 6:0, 7:5-re. A 27
esztendős Wozniacki idén első tornagyőzelmét aratta hat elvesztett döntőt
követően. Tokióban 2010 és tavaly után harmadszor diadalmaskodott.

A koreai ábécé, vagyis a hangul betűi ihlették a
februári phjongcshangi téli olimpia érmeit, amelye-
ket New Yorkban mutattak be.

A Mun Dzse In államelnök és a tervező Li Szuk
Vo jelenlétében megtartott eseményen elhangzott,
hogy minden medál domború, 92,5 milliméter széles,
109 milliméter hosszú. A vastagságuk 4,4 és 9,4 mm,
a súlyuk pedig 493 és 586 gramm között változik.

Az arany- és ezüstérmek 99,9 százalékban ezüstből
készülnek, előbbiekre darabonként 6 gramm arany
kerül. A bronzérmeket vörösrézből készítik.

A medálokból fajtánként 259 darabot gyártanak,
ezek közül alapesetben 222-t osztanak ki a sportolók

között. Öt szettet tartalékba tesznek holtversenyek
esetére, ezenkívül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) 25, a dél-koreai szervezőbizottság pedig hét
készletet tart meg reprezentatív célokra.

„A hangul a koreai kultúra alapja és lelke, egy
olyan mag, ami virágzik és gyümölcsöt ad” – közöl-
ték, és hozzátették, hogy ez a folyamat hasonlít a
sportolók négyéves felkészülésére.

A szervezőbizottság hangsúlyozta, hogy az érmek
formatervezését a fatörzsek is inspirálták, mivel a
fák a koreai kultúra fejlődését, valamint az olimpiai
játékok fejlesztése során elvégzett munkát is jelké-
pezik.

Eredményjelző
Országúti kerékpár, férfi mezőnyverseny (267,5 km), világbaj-

nok: Peter Sagan (Szlovákia) 6:28:11 óra, 2. Alexander Kristoff
(Norvégia) azonos idővel, 3. Michael Matthews (Ausztrália) a.i.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ötszobás, emeletes ház
melléképülettel. Tel. 0742-565-558.
(4027)

KIADÓ luxus minigarzon egyete-
mistáknak. Tel. 0740-629-734,
0770-237-326. (4022-I)

KIADÓ 2 garzon diákoknak. Alkal-
masak irodának, orvosi rendelőnek
is. A város központjában találha-
tóak. Tel. 0771-318-076, 0365/444-
304. (3995-I)

ELADÓ U650 traktor és eke. Tel. 0723-
331-352. (4046)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-
159-621. (3856)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-
866-258. (3856)

DIÓT vásárolok. Tel. 0758-147-345.
(4047)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Susana névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (4050)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (3171)

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

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna készítése, famunkálatok,
tetőkészítés. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

VÁLLALUNK tetőfedést, szigete-
lést, külső-belső munkákat, tera-
szok készítését, bármilyen kisebb
munkát. Tel. 0757-388-134. (3949-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást
(cserép, régi cserép, fémcserép),
kéményjavítást, csatornák, lefolyók
készítését, javítását. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. Tel. 0752-582-601.
(3982)

HEGESZTŐT és LAKATOST
alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

NEM ÁGYBAN FEKVŐ beteg hölgy
mellé állandó jellegű gondozónőt
keresünk. Tel. 0365/414-789. (4044)

MEGEMLÉKEZÉS

Elszállnak az évek, észre sem
vesszük, de a szívünkben téged
örökre megőrzünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 27-én id. TAMÁSI 
MIHÁLYRA halálának 8. évfordu-
lóján. Özvegy felesége és szeret-
tei. (3760)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünk-
ben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végte-
len szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek,
Szívből szeretünk, s nem felej-
tünk Téged!
Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 27-én KELEMEN 
SÁNDORRA halálának második
évfordulóján. Emlékét őrzi fele-
sége, lánya, szülei és szerettei.
Nyugodjon békében! (3976-I)

Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk szeptember 27-ére,
amikor tíz éve örökre búcsút vet-
tünk a 43 éves BARTHA SANYI-
KÁTÓL, drága jó gyermekünktől,
a szerető testvértől, jó édesapá-
tól.
Határtalan szeretete, őszinte-
sége, a hozzá fűződő szép emlé-
kek szívünkben élnek, feledni őt
sosem lehet, ezért ma is rá emlé-
kezünk. Akik szerették, ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
Csendes nyugalma felett őrköd-
jön sírig tartó szeretetünk. Sze-
rető szülei, két gyermeke és két
testvére családjukkal. (4001)

Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 27-én a nyárádgálfalvi
CSÍKI ÁRPÁDNÉRA szül. 
SZILÁGYI MARGIT. Hirtelen halá-
lod megtörte szívünket, örökre
őrizzük emléked. Egy jaj nem
sok, annyit sem mondtál, csak el-
mentél a halál hosszú útján. Egy
perc alatt elszállt életed. Egy re-
ményünk van, hogy egyszer
majd találkozunk veled. Emlékét
őrzik bánatos szerettei. (3994-I)

Könnyes szemmel, fájó szívvel
tekintünk az égre, kérjük a Jóis-
tent, nyugtasson békében.
Szívünkben örök szeretettel, a
búcsú nélküli elválás szorító fáj-
dalmával emlékezünk szeptem-
ber 27-én a szeretett édesanyára,
nagymamára, dédmamára, a ma-
rosugrai NAGY IRÉNRE szül. Gál
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Őt soha nem felejtő
szerettei. (4057)

Kegyelettel emlékezünk id. 
SZISZIK ISTVÁNRA, aki ma egy
éve távozott közülünk. Emlékét
szívünkben őrizzük. Családja.
(4016)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága volt kollégánktól, 

dr. LŐRINCZ ATTILÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Az I-es Nőgyógyászat munka-
közössége. (4069-I)

Fájó szívvel búcsúzom kedves
testvéremtől, 

ZUDOR LŐRINCTŐL. 
Emlékedet szívemben őrzöm.
Testvéred, Pojar Rozália. 
(4052-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett testvértől, sógortól és
nagybácsitól, 

ZUDOR LŐRINCZ 
SÁNDORTÓL. 

Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Nővérei, Anna, Rózsika, Marika,
öccse, Ferike és a Kis-Miki csa-
lád. (4060-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, ke-
resztanya, jó rokon és barát, 

KOVÁCS KATALIN KAMILLA 
életének 62. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt. Teme-
tése szeptember 28-án 13 óra-
kor lesz a református
temetőben, unitárius szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4055-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Aragóniai Nagydíj: Marquez győzelmével 
ellépett Doviziosótól

Marc Márquez győzött MotoGP-ben a gyorsasági-
motoros-világbajnokság vasárnapi, Aragóniai Nagydí-
ján. A spanyol pilóta sikerével a pontversenyben
ellépett az ezúttal csak hetedik olasz Andrea Dovizio-
sótól, akivel eddig osztozott az első helyen. 

A királykategóriában visszatért Valentino Rossi,
aki ötödikként ért célba három héttel súlyos sérü-

lése után. Az olaszok kilencszeres világbajnoka au-
gusztus 31-én krosszmotoros edzés közben bukott,
és a jobb lábában eltört a comb- és a szárkapocs-
csont.

A Moto2-ben az olasz Franco Morbidelli, a Moto3-
ban pedig a spanyol Joan Mir erősítette meg vezető
helyét mostani diadalával.

Eredményjelző
* Moto GP: 1. Marc Marquez (spanyol, Honda) 42:06.816 perc, 2. Dani Pedrosa (spanyol, Honda)

42:07.695, 3. Jorge Lorenzo (spanyol, Ducati) 42:08.844. Az állás: 1. Marquez 224 pont, 2. Andrea Do-
vizioso (olasz, Ducati) 208, 3. Maverick Vinales (spanyol, Yamaha) 196.

* Moto2: 1. Franco Morbidelli (olasz, Kalex) 40:09.904 perc, 2. Mattia Pasini (olasz, Kalex)
40:10.049, 3. Miguel Oliveira (portugál, KTM) 40:10.481. Az állás: 1. Morbidelli 248 pont, 2. Thomas
Lüthi (svájci, Kalex) 227, 3. Oliveira 157.

* Moto3: 1. Joan Mir (spanyol, Honda) 25:57.607 perc, 2. Fabio Di Giannantonio (olasz, Honda)
25:57.650, 3. Enea Bastianini (olasz, Honda) 25:57.658. Az állás: 1. Mir 271 pont, 2. Romano Fenati
(olasz, Honda) 191, 3. Aron Canet (spanyol, Honda) 173.

Gyorsan lépett a Maros Kosár-
labdaklub vezetősége az önkor-
mányzati finanszírozás prefektusi
felfüggesztése nyomán kialakult
helyzetben: mivel az előző na-
pokban két idegenlégiósától is
kényszerült megválni, múlt hét
végén tudatták, hogy hasonló pro-
filú, de olcsóbb játékosokat iga-
zolnak helyükre. Az első
szerzeményt pedig már be is je-
lentették: a Bosznia-Hercegovi-
nában született, de már
Svédországban nevelkedett és új

hazája válogatottjában is szere-
pelt Dino Pita Marosvásárhelyen
játszik a következő bajnokságban.

Pita hivatásos karrierjét a Söder-
tälje Kingsben kezdte, amellyel
kétszer is megnyerte a svéd baj-
nokságot. Ezt követően a Liege, a
Brüsszel, illetve legutóbb a lengyel
Miasto Szkła Krosno csapatánál
kosárlabdázott.

Dino Pita 29 éves és 193 cm
magas, dobóhátvéd poszton ját-
szik. Hamarosan megérkezik Ma-
rosvásárhelyre.

Svéd válogatott játékost 
igazolt a Maros KK
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MAGYARORSZÁGI GYÁRAKBA NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmazunk. Hosszú távú munkale-
hetőséget, kiemelkedő bérezést, ingyenes szállást, ki- és hazautazást biztosítunk. Érdeklődni a 0755-393-
780-as telefonszámon vagy a marosvasarhely@jobtain.hu e-mail-címen lehet. (60268-I)

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. várja a beiratkozókat MÉHÉSZ SZAKTANFOLYAMÁRA. A tanfo-
lyam elvégzése után a résztvevők a Munkaügyi, Család- és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint az Ok-
tatás-, Kutatás- és Ifjúságügyi Minisztérium által akkreditált bizonyítványt kapnak. Beiratkozni az Apicola
Kft. székhelyén –  Marosvásárhely, 1918. December 1. út 35. szám – lehet 2017. október 31-ig. Szükséges
iratok: a személyazonossági igazolvány fénymásolata, iskolai végzettséget igazoló oklevél (minimum 8 osz-
tály elvégzéséről)  fénymásolata, orvosi igazolás. A részvételi díj 350 lej, tanulóknak és egyetemistáknak
250 lej. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCE-
KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60258)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-520-
408. (19384-I)

A DUDA TRANS TÁRSASÁG alkalmaz D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező professzionális GÉPKO-
CSIVEZETŐKET. Tel. 0747-048-444, 0742-127-877. (19381)

A NATURAL SMILE Fogászati Központ alkalmaz FRONT OFFICE MENEDZSERT (RECEPCIÓSNŐT).
Követelmények: kellemes megjelenés, rugalmas munkaidő, számítógép-kezelési ismeretek. Előny: tapasz-
talat a szakterületen, egy idegen nyelv ismerete: angol, magyar. A fényképes önéletrajzokat az 
office@naturalsmile.ro e-mail-címre várjuk. Csatlakozz a Natural Smile csapatához! (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-
027-726. (19369-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Fizetés 2500 lej + 10% a bevételből. Tel.
0745-696-055. (19369-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19380)

FUVAROZÓCÉG C+E kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmaz belföldi és külföldi viszonylatban. Ér-
deklődni a 0745-774-173-as telefonszámon. (60371-I)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Ajánlatunk: jó feltételek,
vonzó fizetés + bónusz eladás után. Tel. 0748-591-437, Victor Babeş utca 19. szám. (4014)

ÉPÍTKEZÉSBE SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazok. Tel.
0740-789-236. (4009-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775. (19389)

TOPOGRÁFUS (FÖLDMÉRŐ) állás betöltésére munkatársat keresünk. Szakmában való tapasztalat előnyt
jelent, de nem szükséges. Viszont alapkövetelmény a B kategóriású hajtásai engedély megléte, jó számító-
gép-kezelési ismeret, jó kommunikációs készség és a román nyelv magas szintű használata. Hosszú távon
szeretnénk a csapatunkba befektetni, mert tudjuk, hogy – mint vezető topográfusi iroda Maros megyében –
csak a munkájuknak elkötelezett, értékes emberekkel folytathatjuk munkásságunkat. Önéletrajzát várjuk az
allashirdetesms@yahoo.com e-mail-címre október 16-ig. (19390-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET 1800 lej + ebédjegyért és PÉKNEK TANULÓ MUNKÁSOKAT
1400 lej + ebédjegyért. Jelentkezni önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19393-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Csíkfalva község 
bérbe ad egy 4 négyzetméteres felületet 

a vadadi iskola udvarán. 
Az érdekelt személyek a közbeszerzési dokumentáció egy pél-

dányát ingyenesen beszerezhetik a polgármesteri hivatal székhe-
lyén (Csíkfalva 34/A szám, Maros megye). Információk
2017.10.6-ig kérhetők, az ajánlatokat 2017.10.16-án 9 óráig
lehet benyújtani az intézmény titkárságán, és még aznap elbí-
rálják azokat. A nézeteltéréseket a Marosvásárhelyi Bíróság
közigazgatási törvényszéki részlege oldhatja meg (Marosvásár-
hely, Bolyai u. 30.). Jelen hirdetést 2017. 09. 26-án küldték el
kiközlés végett.

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  nyújthatók be hétfőtől péntekig
9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Október 3-ig látogatható  
a JÉGKORSZAK kiállítás Marosvásárhelyen

Kevesebb mint egy hónapig időzik Marosvásárhelyen a budapesti Természettudományi Múzeum Jégkor-
szak című kiállítása.  A Föld utolsó jégkorszakát bemutató tárlat a marosvásárhelyi Természettudományi
Múzeumban, a Horea utca 24. szám alatt tekinthető meg.

A látogatók újra találkozhatnak a jégkorszak után kihalt, de jól ismert állatfajokkal (életnagyságú rekonst-
rukciók, csontvázak), amelyeket az eredeti élőhelyükre emlékeztető környezetbe helyeztek. Megtekinthető
egy mamutfióka, kardfogú tigris, hiéna, barlangi hiéna, pézsmatulok és egy gigantikus gliptodon.

A kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják, amelyek a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok
életéről tartalmaznak információkat. A Jégkorszak október 3-ig időzik Marosvásárhelyen.

Látogatás:
– keddtől péntekig: 9–16;   
– szombaton:  9–14; 
– vasárnap: 9–13. 


