
Legyünk jók!

Legalább a centenárium évében legyünk jók, mondta párttár-
sainak a hét végén a miniszterelnök. Hogy mennyire szívlelték
meg mind a megszólítottak, mind pedig az ellentábor, rögtön ki-
derül. Mert sok minden történt a múlt héten, és elképzelhetetlenül
sok egyéb történhet az elkövetkező napokban, hetekben. 

Mindenekelőtt arról kell szólnunk, hogy kormányrendelet szü-
letett a tanügyi törvény módosítására, amely szerint az elemi is-
kolákban a tanító nem, csak román szakos tanár oktathatja a nem
román anyanyelvű diákoknak a román nyelvet. A rendeletre azon-
nal reagált Hargita Megye Tanácsa, és rámutatott, hogy ez nem
jelent megoldást a román nyelv oktatására, sőt, további problé-
mákat von maga után. Az ügy sokkal összetettebb annál, hogy
egy aláírással meg lehetne oldani. A székely megye tanácsának
elnöke sürgős kihallgatást két a szaktárcától, ugyanakkor azt is
kérte, hogy a rendelet ne jelenjen meg a Hivatalos Közlönyben,
egyrészt, mert nem olyan módosítás történt, amit korábban kér-
tek, ez a változat nem jelent megoldást a helyzetre, másfelől pedig
ne hagyják figyelmen kívül az RMDSZ oktatással foglalkozó po-
litikusainak a véleményét. Kérdés: lesz-e annyira „jó” a kormány
és a szaktárca, hogy figyelembe vegye az RMDSZ szakpolitiku-
sainak véleményét?

A Maros-mezőségi Művésztelep és a Pro
Ruris Egyesület XVII. alkalommal szer-
vezte meg a mezőmadarasi művésztá-
bort, amely idén 28 alkotót vonzott a
településre. A programfelelős ez alka-
lommal is Czirjék Lajos volt, aki évről évre
megújult erővel irányítja a tábor művé-
szeti tevékenységét. 

– Szeretem ezt a tábort, minden évben hoz
valami újat, valami különlegeset. Nagyon jó
volt a közösség, az alkotás mellett sok közös
program volt, a filmvetítéstől vagy Demény
Péter irodalmi estjétől egészen az estébe nyúló
beszélgetésekig, a környező településeken tett
látogatásokig. Többek között a mezőbergenyei
tábor anyagából összeállt tárlatot tekintettük
meg. A táborban idén több fiatal van, amit po-
zitív dolognak tartok, hiszen ez azt jelzi, hogy

a tábor frissül, új lendületet kap. A két helyi al-
kotó, Balázs Mihály és Szász Szabolcs mellett
magyarországiak – Balló Andrea, Kovács Sán-
dor, Nagy Judit, Szécsi Valéria, Tornay Krisz-
tina –, szlovákiaiak – Lengyel Valter, Szűcs
Gábor –, továbbá marosvásárhelyiek – Eperjesi
Noémi, Gergely Erika, Kentelki Gábor, Körtesi
Sándor, Szatmári Edina – vesznek részt a tábor-
ban, aztán csíkszeredaiak – Bara Barnabás, 

Egyelőre nincs
gond a vízellátással 
Az augusztus végi kánikula a Mező-
ség kivételével nem érintette a lakos-
ságot, sikerült folyamatosan
biztosítani megyénkben az ivóvízellá-
tást – tájékoztatott Tomuleţiu Nicolae,
a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. szóvi-
vője.
____________2.
50 évnyi rock
A nagyváradi formáció 1968-ban ala-
kult, és pár éven belül a legnépsze-
rűbb, magyar és román nyelvű dalokat
is jegyző együttessé vált, az első
hazai hard rock bandaként is jegyzi
őket a szakma és máig kitartó közön-
ség. 
____________5.
Digitális írástudás
mint tantárgy
A Vásárhelyi Forgatag kerekasztal-be-
szélgetésén, a Teleki Téka udvarán in-
formatikusok, egyetemi hallgatók,
cégvezetők keresték a választ arra,
hogy milyen kellene legyen az IT-
szektor és az egyetemek kapcsolata,
hogyan lehetne a leghasznosabb tu-
dást adni a fiataloknak, mit igényelnek
az informatikai cégek...
____________9.(Folytatás a 6. oldalon)
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A romániai diákok mindössze 26,9 százaléka vizs-
gázott sikeresen a múlt héten zárult pótérettsé-
gin – derül ki a tanügyminisztérium
sajtóirodájának közleményéből. Maros megye az
országos átlag alatt van, nálunk ugyanis az őszi
vizsgázók 20,4 százaléka kaphatja meg az érett-
ségi oklevelet.

Megyénkben 1237 diák iratkozott be a múlt héten zárult
megmérettetésre, amelyen végül mindössze 965-en vettek
részt. Közülük 204 diák érte el a 6-os jegyátlagot. A leg-
magasabb média 8,36 volt, 8-as fölötti médiát ketten értek
el. Három diákot a matematikavizsgáról csalási kísérlet
miatt kitettek, ők két vizsgasorozaton nem vehetnek részt,
és korábban letett vizsgáikat is meg kell majd ismételniük
– tájékoztatott Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes,

akitől azt is megtudtuk, hogy az eredmények kifüggesztése
után 378 óvást nyújtottak be a jegyeikkel elégedetlen diá-
kok. 

Ami az országos eredményeket illeti, az átmenési arány
0,9 százalékkal nagyobb a tavaly őszinél. A pótérettségire
beiratkozott 45.120 fiatalból 35.642-en jelentek meg a vizs-
gákon, közülük 9603-an – az idei végzettek közül 7050-en,
a korábbi évfolyamokról 2553-an – jártak sikerrel. Csalási
kísérlet miatt 119 diákot zártak ki a pótérettségiről. Az át-
menési arány Neamţ megyében a legmagasabb – 37,52 szá-
zalék –, de Olt, Kolozs, Szeben, Bákó, Gorj, Fehér, Vaslui
megyében is 30 százalék fölötti. A leggyengébben Giurgiu
és Ilfov megyében teljesítettek a vizsgázók, az átmenési
arány ott 15,82 és 15,40 százalék.

Fellebbezni szombaton, az eredmények kifüggesztése
után lehetett. A dolgozatok újrajavítása utáni végső jegye-
ket szeptember 6-án, csütörtökön hozzák nyilvánosságra.

Friss tartalommal jelentkezik az Erdélyi Magyar
Televízió. A keddi kínálatban szerepel a Metszet
és az Erdélyi kávéház is. 

A marosvásárhelyi magyar közösség számára kiemelten
fontos tanintézmény, a Római Katolikus Líceum újjászü-
letése kétségtelenül óriási eredmény. Mennyire tekinthető
tartósnak az iskola miniszteri rendelettel történő létreho-
zása? Csatát vagy háborút nyert a marosvásárhelyi magyar-
ság? Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ
ma 20 órától a Metszet című műsorban. Ebben szó lesz
még arról, hogy az RMDSZ szolidaritási alapot hozott létre
a székely szimbólumok használata miatt megbírságolt ön-
kormányzati vezetők megsegítésére, ám ez csak enyhíti,
nem orvosolja a gondot. A kérdés: hogyan állítható meg a

hajtóvadászat a székely szimbólumok ellen, a bírósági íté-
letekbe bújtatott zsigeri magyarellenesség? Ezt boncolgatja
a héten a Metszet.

Az Erdélyi kávéház első őszi vendége Keno Verseck el-
ismert német újságíró. Ha Németországban valaki a romá-
niai, illetve a magyarországi politikai helyzetről, közéletről
akar olvasni, akkor leginkább az ő tollából teheti meg. Gás-
párik Attila arról faggatja meghívottját, miként látják a mai
aktuálpolitikai helyzetet Németországban, és ehhez viszo-
nyítva mi az ő személyes véleménye. Valósághű az a ki-
alakított kép, miszerint Klaus Johannis az egyetlen pozitív
hős, és Liviu Dragnea szellemeket lát, amikor párhuzamos
államról beszél? Ez is kiderül ma a 21.30 órakor kezdődő
Erdélyi kávéház legújabb műsorából.

Úgy tűnik, lassan véget ér a meleg, száraz nyári
időjárás, habár szeptemberben még lesznek tar-
tós napsütötte időszakok. Az augusztus végi ká-
nikula a Mezőség kivételével nem érintette a
lakosságot, sikerült folyamatosan biztosítani me-
gyénkben az ivóvízellátást – tájékoztatott 
Tomuleţiu Nicolae, a marosvásárhelyi Aquaserv Rt.
szóvivője. A meteorológiai szolgálattól megtud-
tuk, hogy nemsokára csapadékossá válik az idő-
járás. 

Kevés víz jutott el Nagysármásra, ahol sajnos kiszáradt
a kutak nagy része, ezért a gazdák kénytelenek voltak a ve-
zetékes hálózatból öntözni. Mivel a régi fővezetéken nem
jutott el megfelelő mennyiségű ivóvíz a városba, megszo-
rító intézkedéseket foganatosítottak. Ez azt jelenti, hogy
időnként egyes, a fővezetéken levő falvaktól vonták meg
az ivóvíz-szolgáltatást, hogy jusson a vezeték végén levő
településekre is. Ez a gond hamarosan véglegesen megol-
dódik, ugyanis az uniós pályázatnak köszönhetően épül az
új mezőségi fővezeték. Nagyobb kapacitású cső kerül majd

a földbe, de több szivattyúállomás és víztároló is lesz a há-
lózaton. Más településeken, így a megyeszékhelyen nem
kellett korlátozni az ivóvíz-szolgáltatást. 

Az országos meteorológiai szolgálat marosvásárhelyi ki-
rendeltségétől megtudtuk, hogy nyugatról fokozatosan ned-
ves légtömegek érkeznek majd a Kárpát-medence keleti
térségébe, ami azt jelenti, hogy szerdától nálunk is eső vár-
ható. Nem lesz kitartó, nagy mennyiségű csapadék, de né-
miképpen csökken a levegő hőmérséklete, még tart a
meleg, fokozatosan köszönt be az ősz. 

Călin Fokt, a vízügyi igazgatóság sajtószóvivője el-
mondta, megyénkben a folyók vízszintje a sokévi átlag alatt
van, azonban ez nem okoz gondot a vízellátásban. A bözödi
és a zetelaki tóban elegendő vizet tárolnak, amivel a két
Küküllő vízhozamát szabályozhatják. 

Tegnaptól fokozatosan csökkentik, majd teljesen leen-
gedik Marosvásárhelyen a Maros új és régi gát közötti sza-
kaszán a vizet. Az ok az, hogy szeptember 3. és 10-e között
az új gátnál elvégzik a beütemezett karbantartási munkála-
tokat, és el kell érjenek a zsilipekig. (v. gy.) 

IDŐJÁRÁS
Eső lehetséges
Hőmérséklet:

max. 280C
min. 140C

Ma ROZÁLIA, holnap 
VIKTOR, LŐRINC napja.
VIKTOR:  latin eredetű, jelen-
tése: győztes, győző.
LŐRINC:  latin eredetű, jelen-
tése: Laurentum vidékéről való
férfi. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. szeptember 3.
1 EUR 4,6375
1 USD 3,9970

100 HUF 1,4191
1 g ARANY 154,4114

Közeledik a Kritikus tömeg
A Mobilitás Hete alkalmával szeptember 16-án, vasárnap-
hoz egy hét kerül megrendezésre Marosvásárhelyen a Cri-
tical Mass – Kritikus tömeg nevű, kerékpáros közlekedést
népszerűsítő rendezvénysorozat. A Kreaktivitás a forga-
lomban elnevezésű gyermekprogramok délelőtt 10 órakor
kezdődnek, a kicsik felvonulása 12.45-kor indul. A Maros-
széki Közösségi Alapítvány kezdeményezésével 12–15
óra között zajlik az adománygyűjtő rendezvény, amely ez-
úttal a Tekerj a tudományért nevet viseli, a felnőtt kerékpá-
rosok hagyományos felvonulása 16 órakor kezdődik.

Mezőpaniti alkotótábor
Vasárnap nyitotta meg kapuit a mezőpaniti Molnár D.
Dénes képzőművészeti alkotábor. Az Erdély különböző te-
lepüléseiről érkezett 16 képzőművész szeptember 9-ig
veszi birtokba a mezőpaniti református ifjúsági központ ter-
meit. A tábor partnerei a Mezőpaniti Monográfia Alapítvány
és a Mezőpaniti Református Egyházközség, támogatói a
polgármesteri hivatal, a Bethlen Gábor Alap és egy szé-
kelykeresztúri cég. 

Nemzetközi kutyakiállítás
Jövő hét végén, szeptember 14–16. között zajlik Marosvá-
sárhelyen a Dracula Dog Show nemzetközi kutyakiállítás.
A szemlének ezúttal is a Liget ad otthont. 

Jogi tanácsadás
Szeptember 5-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program résztvevői számára a Szászsebes
melletti Vörös-szakadékhoz szerveznek kirándulást szep-
tember 16-án, vasárnap. A kiránduló csapat maga készíti
el ebédre a gulyást. Érdeklődni és feliratkozni Illyés Clau-
dia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, illetve
a 0748-741-507-es telefonszámon.

Középkori fesztivál a várban
Tízévi szünet után a hét végén újra megtartják Marosvá-
sárhelyen a Mediev ArtFest középkori művészeti fesztivált.
A szeptember 7–9. között zajló fesztiválnak a vár ad ott-
hont.

Zereda 2018
A Zereda Art Camp nyárádszeredai művésztelepen készült
munkákból nyílik kiállítás szeptember 5-én, szerdán 18
órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A kiállítást
megnyitja és az alkotásokat méltatja Kovács Árpád művé-
szettörténész, házigazda: Nagy Miklós Kund. Fellép Boldi-
zsár Szabolcs fuvolaművész. Támogatók: Tordai Levente
és Tordai Sarolta, a művésztelep kezdeményezői és mű-
ködtetői.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

4., kedd
A Nap kel 

6 óra 45 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 56 perckor. 
Az év 247. napja, 
hátravan 118 nap.
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Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor (archív) 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Fokozatosan köszönt be az ősz 
Egyelőre nincs gond a vízellátással 

Pótérettségi – lehangoló eredmények
378 óvás a megyében

Szeptember eleji újdonságok az Erdély TV-ben



Elítélték hétfőn Németországban egy nagy port ka-
vart gyilkosság elkövetőjét, a valószínűleg Afganisz-
tánból származó fiatalember nyolc és fél év
börtönbüntetést kapott, amiért leszúrta volt barát-
nőjét a Kandel nevű kisvárosban tavaly december-
ben.

A Rajna-vidék Pfalz tartományi településen történt ember-
ölés ügyében folytatott büntetőperben a vád tíz év, a védelem
hét és fél év szabadságvesztés kiszabását kérte a landaui tar-
tományi bíróságtól.

A személyes adatok védelméről szóló jogszabályok alapján
a német sajtóban Abdul D. néven azonosított vádlott elfogadta
a nyolc év hat hónapos büntetést. Az ítélethirdetés előtt el-
mondta, hogy megbánta tettét.

A vádirat szerint féltékenység és bosszúvágy hajtotta, ami-
kor 2017. december 27-én egy helyi üzlet bejáratánál heves
vita után kést rántott és leszúrta volt barátnőjét. A 15 éves

német lány a kórházban belehalt sérüléseibe. A fiatalembert
járókelők a helyszínen elfogták és átadták a rendőrségnek.

Az áldozat néhány héttel korábban szakított gyilkosával, és
feljelentést is tett ellene többek között zaklatás és fenyegetés
miatt. Az édesapja is a rendőrséghez fordult lánya védelmé-
ben.

Az elkövető felnőtt kísérő nélküli kiskorú menedékkérőként
érkezett az országba, 15 évesnek és afganisztáni állampolgár-
nak mondta magát. Az eljárásban mindkét adat valósága meg-
kérdőjeleződött. A szakértői vizsgálatok alapján legalább 17
és fél éves volt a bűncselekmény elkövetésekor.

Az eset országszerte felháborodást váltott ki, és vitát indított
arról, hogy miként kellene meghatározni a fiatal menedékké-
rők életkorát. Az emberölésre hivatkozva különböző, a német
sajtóban rendszerint jobboldali populistaként jellemzett szer-
vezetek számos tüntetést tartottak Kandelben a szövetségi kor-
mány menekültügyi politikája ellen. (MTI)

Megkezdődött hétfőn a parlament őszi ülésszaka,
amelynek napirendjén olyan, a szociálliberális kor-
mánytöbbség és jobbközép ellenzék között éles po-
litikai feszültséget keltő törvénytervezetek
szerepelnek, mint az igazságszolgáltatást átszer-
vező törvénycsomag újratárgyalása vagy a bünte-
tőjog módosítása.

A viharosnak ígérkező politikai ősz egyik fontos tétje a bu-
karesti kormányoldal számára az igazságszolgáltatás átszer-
vezésének befejezése, amelyre szerintük az ügyészi
visszaélések megfékezése, az ártatlanság vélelmének érvénye-
sítése miatt van szükség.

A csomag három törvénye közül eddig egy lépett hatályba,
a másik kettő – már a sokadik – alkotmánybírósági norma-
kontrollra vár. A jogalkotási folyamatot a jobbközép ellenzék
és Klaus Iohannis államfő minden rendelkezésére álló proce-
durális eszközzel hátráltatni próbálja, azzal vádolva a kor-
mányoldalt, hogy az igazságszolgáltatás gyengítésével a
korrupt politikusokat akarják megvédeni a felelősségre vonás-
tól.

Ugyancsak az alkotmánybíróság döntésétől függ, hogy vis-
szakerül-e a parlament elé az őszi ülésszakban a büntetőjog
módosítása: a kormánytöbbség háromhetes rendkívüli ülés-
szakkal hosszabbította meg júliusban a törvényhozás tavaszi

ülésszakát, hogy elfogadhassa a büntető törvénykönyv és a
büntetőeljárás módosítását, a jogszabályok ellen azonban az
ellenzék alkotmányossági óvást emelt.

A jobboldali államfő, a parlamenti ellenzék és az ellenzéki
civil szervezetek azt hangoztatják, hogy a Szociáldemokrata
Párt korrupcióváddal bíróság elé állított, egy korrupciós
ügyben már jogerősen elmarasztalt elnökének, Liviu Dragne-
ának akar mentőövet dobni a büntetőjog módosításával. A kor-
rupcióellenes jelszavakkal szervezett sorozatos ellenzéki
megmozdulások augusztus 10-én, a diaszpóra tüntetésén erő-
szakba torkolltak, még jobban kiélezve a politikai szereplők
közötti feszültséget.

A szociálliberális kormánytöbbség az őszi ülésszakban
akarja elfogadni az új nyugdíjtörvényt és újratárgyalni a fe-
kete-tengeri gázlelőhelyek kitermelését lehetővé tevő 
offshore-törvényt, amelyet az államfő visszaküldött megfon-
tolásra a parlamentnek.

Az őszi ülésszakban kerülhet napirendre a parlament sze-
nátusában az az alkotmánymódosító törvényjavaslat is, amely
egy férfi és egy nő házasságaként határozná meg a család fo-
galmát. A polgári kezdeményezésként indult, több mint há-
rommillió aláíró által támogatott alkotmánymódosításról a
kormánypártok tervei szerint október hetedikén rendeznének
népszavazást Romániában. (MTI)

Népszavazás október 7-én
Október 7-én kerül sor a család alkotmányos meg-
határozásának módosításával kapcsolatos népsza-
vazásra – közölte Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata
Párt elnöke Neptunon. Elmondta, tárgyaltak a refe-
rendum kérdéséről, és az országos végrehajtó bizott-
ság ülésén megszavazták, hogy politikailag
támogatják ezt a célkitűzést – mondta Dragnea.
(Agerpres)

Adóteher-könnyítések
Öt százalékra mérsékelik a szállásadók és vendég-
látók által fizetett héát, és eltörlik a fürdőszektorban
felhasznált termál- és ásványvíz után fizetendő állami
járadékot – közölte hétfőn a turisztikai minisztérium.
A kormány ezirányú, szeptember–december periódu-
sára beütemezett intézkedésétől a turizmus fellendü-
lését várják. Ezzel a gazdasági ágak közül a
turizmusban lesz a legalacsonyabb a héa. A helyi ha-
tóságok és kereskedelmi társaságok számára lehe-
tőséget teremtenek, hogy a beruházási alapból pénzt
pályázzanak meg a fürdőtelepek modernizálására. A
kormány arra számít, hogy legalább egymilliárd eurót
fektetnek a fürdőtelepekbe a következő tíz évben.
(Agerpres)

Súlyos buszbaleset 
Spanyolországban

Legkevesebb négy ember életét veszítette és mint-
egy húszan megsérültek az észak-spanyolországi
Avilésben történt buszbalesetben hétfőn – közölték a
hatóságok. Az első információk szerint az ALSA tár-
saság menetrend szerint közlekedő buszjárata a
Gijón felé tartó autópályán nekiütközött egy épülő vi-
adukt pillérjének, ami gyakorlatilag kettévágta a
jármű elejét. A La Sexta kereskedelmi televízió hely-
színi tudósítója arról számolt be, hogy a balesetben
a sofőr is életét veszítette. A baleset oka egyelőre is-
meretlen. (MTI)

Száguldó sofőr
235 kilométeres óránkénti sebességgel száguldó
autót mértek be a rendőrök vasárnap az A3-as autó-
pályán. A rendőrség közleménye értelmében az el-
múlt hét folyamán 62 gépkocsivezetőt értek tetten,
amint 180 km/órás sebességnél gyorsabban hajtottak
a sztrádán. A gyorshajtáson ért személyek közül
hatot 200 km/óránál nagyobb sebességgel mértek
be. A legnagyobb sebességgel – 235 km/h – a Buka-
rest és Ploieşti közötti A3-as sztrádán futott radarba
egy férfi, aki ráadásul a jogosítványát sem tudta fel-
mutatni. Összesen 4060 lejre bírságolták meg, és 90
napra bevonták a járművezetői engedélyét. A többi
gyorshajtóra 1.305 és 2.900 lej közötti összegű bír-
ságot szabtak ki, és három hónapra bevonták a jo-
gosítványukat. Az ellenőrzések során ugyanakkor öt
sofőrről kiderült, hogy ittasan ült volánhoz. 
(Agerpres)
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Hogy mennyire fogékonyak politikusaink a kormány-
fői „intelemre”, abból is meglátszik, ahogyan az új ülés-
szakra készülnek a parlamenti pártok. Ugyanis véget
ért a parlamenti vakáció, honatyáink tegnap vissza-tér-
tek a törvényhozásba, így a nyári acsarkodások és fe-
nyegetőzések immár intézményes keretek között
„ölthetnek testet”.

Mindenkinek vannak prioritásai. A hatalom képvise-
lői a lobbitörvényre koncentrálnak, egyesek az augusz-
tus 10-i eseményeket kivizsgáló bizottságot kérnek, az
ellenzék pedig továbbra is a kormány megbuktatására
törekszik. A liberálisok máris bizalmatlansági indítvány
benyújtását lebegtetik, amire egy szesszióban egyszer
van alkalmuk. 

A volt államelnök pártja, amellett, hogy minden ere-
jével harcol például a székelyföldi románokat érő hát-
rányos megkülönböztetés ellen, törvénytervezetet készít
a kétfordulós polgármester-választás visszaállításáról.
Ebben is van magyar „érdek”, hiszen az RMDSZ szerint
ennek az lenne a következménye, hogy azokon a telepü-
léseken, ahol a magyarság kisebbségben van, amennyi-
ben a magyar jelölt bekerülne a második fordulóba, a
román pártok összefognának ellene. 

A felsoroltak a „prioritásoknak” csupán csekély ré-
szét teszik ki. Amiben mindig is nagy volt, és előrelát-
hatólag most is nagy lesz az egyetértés, az a
magyarellenesség. A magyar kártyát semmi pénzért ki
nem hagynák sem a centenárium évében, sem a kampá-
nyokban. 

Legyünk tehát jók!

Legyünk jók!
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Dornavátra vonzó turisztikai célpont Fotó: Antalfi Imola

Politikai feszültséget gerjesztő törvénytervezetek 
a parlament őszi ülésszakának napirendjén

Átadták Az év praxisa a Kárpát-medencében pályá-
zat díjait hétfőn Budapesten, az elismerést tíz hatá-
ron túli és tíz magyarországi háziorvos vehette át.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyolcadik al-
kalommal kiírt pályázat díjátadóján Horváth Ildikó, a Magyar
Tüdőgyógyász Társaság elnöke, a zsűri tagja köszöntőjében
arról beszélt, az egészségügyben dolgozók összetartoznak,
dolgozzanak akár határokon onnan, akár határokon túl. Mint
mondta, közös bennük az is, hogy feladatuk a páciensek bi-
zalmának megszolgálása, és az, hogy a betegek jobb egészségi
állapotba kerülhessenek.

Farsang Csaba, a Magyar Hypertonia Társaság örökös tisz-
teletbeli elnöke, aki szintén a zsűri tagjaként szólalt fel, azt
emelte ki, a pályázat jó alkalom arra, hogy tovább erősödjön
a Kárpát-medencei orvosok közötti kapcsolat.

A zsűri képviseletében a díjakat Horváth Ildikó és Farsang
Csaba adta át. A szavazatok alapján az első Cuzic Melinda lett
Szovátáról (4671 szavazat) és Csullag Zsolt Györéről (9869
szavazat), a második Vrezgó Erzsébet a felvidéki Nagyme-
gyerről és Molnár Károly Mezőkövesdről, a harmadik pedig
Széles Czézár Júlia Csíkszeredából és Lavicska Enikő Buda-
pestről.

Az év praxisa a Kárpát-medencében pályázat keretében a
betegek május 10-ig ajánlhatták egy rövid történet megírásá-
val a háziorvosukat. Az írások alapján zsűri választotta ki azt
a tíz-tíz magyarországi, illetve határon túli háziorvost, akire
szavazhattak a betegek, május 20-tól június 2-ig.

A pályázat keretében 300 háziorvosra adtak le ajánlást. A
jelöltek a világ mintegy 503 városából összesen 50 ezer sza-
vazatot kaptak. (MTI)

Átadták Az év praxisa a Kárpát-medencében
pályázat díjait

Az ország minden fontos turistalátványosságát fel-
tüntető, interaktív digitális térképet tervez készíteni
a turisztikai minisztérium.

A szaktárca hétfői közleménye értelmében a digitális térkép
jövő év elejéig készülne el, és a világ bármely pontjáról hoz-
záférhető lenne a turisták számára. „Az alkalmazás révén bárki,
aki el akar látogatni Romániába, megtervezheti az utazását tu-

rizmustípusok, illetve a látnivalók kategóriái szerint” – hang-
súlyozza a közlemény. A szaktárca ugyanakkor rámutat, hogy
egy új népszerűsítő kisfilmet is készítenek a versenyképes
hazai turizmustípusokról.  A minisztérium közleménye arra is
kitér, hogy hétfőn és kedden szemináriumot tartanak Bukarest-
ben a digitális turizmusról. Az eseményt a szaktárca szervezi
az izraeli turisztikai minisztérium támogatásával. (Agerpres)

Interaktív digitális turisztikai térkép készül

Elítélték a kandeli gyilkost



Bár nem illik kétségbe vonni egy mi-
niszter magyarázatát, kétkedem abban,
hogy a magyar gyermekek romántudása
miatti panasz „ihlette volna meg” Va-
lentin Popa tanügyminisztert, hogy tan-
évkezdés előtt néhány nappal
átszervezze a román nyelv elemi osztá-
lyokban folyó oktatását. Sokkal valószí-
nűbbnek tűnik, hogy nemzettársai előtt
valamivel kompenzálnia kellett a maros-
vásárhelyi római katolikus iskola újra-
indulására kiadott miniszteri rendeletet,
emlékeztetve a romániai magyar közös-
séget, hogy valójában ki a legény a
gáton. Máskülönben ennyire meggondo-
latlan döntés nem születhetett volna egy
pedagógus képzettségű tárcavezető tol-
lából. Az is a magyarázathoz tartozhat,
hogy valószínűleg elért hozzá a vegyes
iskolákban oktató román tanítónők pa-
nasza. Az érintettek már évek óta sérel-
mezik, hogy magyar kolléganőik, akik
heti négy órával többet dolgoznak, né-
hány év óta a pluszórákért járó pénzzel
együtt magasabb fizetést kapnak. Ezt
egyes iskolákban annyira rossz néven
vették, olyan felháborítónak tartották,
hogy a román igazgató egyszerűen meg-
tagadta a végrehajtását.

Feltételezhetően azt is kompenzálni
kellett, hogy a rendszerváltás óta „me-
legen tartott” ügyben teljesült a magyar

fél kérése, és módosult a román nyelv
oktatásának a módszertana a kisebbségi
osztályokban. A tankönyvek megváltoz-
tak ugyan, de a tanterv nem tette lehe-
tővé, hogy az átlagos gyermek
képességeihez mérten a zsúfolt tananya-
got nagyobb mértékben csökkentsék. Az
újonnan írt tankönyvek szövege pedig  a
szűkösebb lehetőségek miatt nem éri el
azt a színes könnyedséget, ami például
egy idegen nyelvet oktató, nem Románi-
ában készült tankönyvre jellemző. 

Augusztus utolsó napjaiban derült
égből villámcsapásként értesülhettünk a
2018. évi 9-es számú sürgősségi kor-
mányrendeletről, amely módosítja a
közoktatási törvény 263-as cikkelyének
7-es bekezdését, azzal a kiegészítéssel,
hogy az elemi osztályokban a tanítók he-
lyett csak román szakos tanárok oktat-
hatják románra a nemzetiségi diákokat.
Hogy ennek életbe ültetése mivel jár két
héttel az iskolakezdés előtt, abba nehéz
belegondolni. Ha mégis végrehajtják,
minden alsó tagozaton szükség lesz egy
romántanárra (ahol párhuzamos osztá-
lyok vannak, kettőre, háromra), akiről
nem pontosítja a kormányrendelet, hogy
román anyanyelvű kell-e legyen. Az sem
derül ki, hogy rendelkeznie kell-e olyan
képesítéssel, hogy idegen nyelvként az
elemi osztályokban is taníthatja az or-
szág nyelvét. A tanítókat viszont meg-
fosztják attól a lehetőségtől, amire őket
immár felsőfokon is kiképezték, hogy a

nem román anyanyelvű diákokat megta-
nítsák írni, olvasni, beszélni román nyel-
ven. Tanulmányaik alapján alkotmányos
joguk van erre, sőt a legtöbb, hiszen
megnevezésük szerint is elemi tagozaton
tanító tanároknak hívják már őket, ha a
miniszter nem tudná. Néhány évvel ez-
előtt lapunk hosszasan cikkezett arról,
hogy azok a tanárok, akik a felső tago-
zatról tanítói állásba kényszerültek,
vagy akarattal vállalták azt, csak akkor
kaptak katedrát, ha a kolozsvári egye-
tem pszichológia karán „átképezték”
őket, így azért, hogy tanítók legyenek,
egyetemi tanulmányaik után még három
évet kellett tanulniuk. A sors iróniája,
hogy az alsó tagozaton tanító pedagó-
gusok közül azokat is megfosztják a
román nyelv oktatásának a jogától, akik
román nyelven végezték a tanítóképzőt,
illetve a főiskolát.

Egy dolog viszont megoldódik: az or-
szágos szinten sok katedra nélkül ma-
radt romántanárnak a helyzete. És
ehhez képest mit számít a magyar kisdi-
ákok romántudása, hiszen a több éve
folyó kísérlet, amelynek során egyedül
csak a gyermekek szempontjait nem vet-
ték eléggé figyelembe, elképesztően
rossz eredménnyel, a román nyelv taní-
tásának a csődjével járt. Amin jobban el
kellene gondolkozni, mielőtt az illetéke-
sek beülnének a gyors eredményt ígérő
új „tűzoltóautóba”, amellyel lehet, hogy
eloltják a tüzet, de nem jó elgondolni,
hogy mi maradhat az oltási művelet
után. 

Múlt hét péntekének délután-
ján már javában zajlott a Vá-
sárhelyi Forgatag, ekkor
vettem újra nyakamba a vá-
rost – Téka, Liget, Borudvar,
megannyi forgatagos hely-
szín, ám ezúttal a Baross
Gábor (jelenleg Horea) utcai
egykori zsidó iskola, illetve
Európa Általános Iskola volt a
cél: itt rendezték be ugyanis
az idei Forgatag keretében a
Szférát, azt a kulturális és kö-
zösségi teret, amely a fiatal
(leginkább tizen-, illetve hu-
szonéves), hangsúlyozottan
művészetkedvelő fiatalságot
igyekszik bűvkörébe vonni.

A fiatalság relatív, a művészet-
szeretet azonban megmarad, így én
is kíváncsi voltam, amikor befor-
dultam a kapun: odabent egy kis ud-
varban videoprojekciós koncert
zajlott a teret megtöltő, ám mégsem
számottevő lélekszámú közönség
jelenlétében, a földszinti osztályter-
mekben képzőművészeti kiállítások
(Bokor Előd, Csóka Szilárd-Zsolt
és Szabó Anna Mária, valamint

Gagyi Botond) képeit nézték telefo-
nos zseblámpa fénye mellett a je-
lenlevők. 

– Jó ez, jó a hangulat, de azért ez
így egy kicsit vékony… – gondol-
tam, és kiléptem az utcára. Gyanút
keltett, hogy pár méterrel odébb sok
fiatal álldogált, és hangos zene is hal-
latszott. Az említett nyomokat hang-
súlyozott oafigyeléssel követve
jutottam el a Szféra igazi teréig, az is-
kola körbezárt udvaráig – az alko-
nyodó, sötétedő estén hangulatfények
és intuitív módon összeeszkábált ülő-
alkalmatosságok, díszletek sokasága,
bárpult és kajakocsi várt, a színpadon
pedig már zajlottak az aznap esti szfé-
rás nagykoncertek, a helyet pedig el-
lepte a bulizó, beszélgető, jókedvű
közönség.

A Szféra egyik lényeges vonása,
hogy mindig egy romos, használa-
ton kívüli, de értékes és a város tör-
ténetében egykor jelentős szerepet
kapott épületben, illetve annak ud-
varán zajlik, a szervezők ezzel is az
adott épület sorsára kívánják fel-
hívni a figyelmet. Az eddigi évek-
ben az Aranykakas adott helyet a
kortárs művészeti műhelynek, az
idén – mint említettük – a Baross
Gábor és a Ballada utcák kereszte-

ződésénél lévő iskola. Itt került sor
a Szféra-beli koncertekre (amelyek
este 10 óra után a Sörpatikában
folytatódtak), és számos kulturális,
illetve összművészeti tevékeny-
ségre is: ezek talán legérdekeseb-
bike a 42 h CineMaraton című
verseny volt, amelynek keretében a
jelentkező csapatoknak a helyszí-

nen megadott jellemzők felhaszná-
lásával 42 órájuk maradt egy rövid-
film elkészítésére a forgatókönyv
megírásától a vágáson keresztül a
bemutatásig (amelyre ugyanott, va-
sárnap került sor, akik lemaradtak
róla, azok az idei Alter-Native film-
fesztiválon megtekinthetik a szférás
alkotásokat). Itt kapott helyet to-
vábbá a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház sátra, ahol közönségtalál-
kozó, kvízjáték és bérletismertető is
zajlott, volt könyvbemutató-sorozat
(a fiatal erdélyi költőnemzedék
három képviselőjének, Horváth
Benjinek, Kali Ágnesnek és André
Ferencnek a köteteit ismerhette meg
a közönség László Edgár Varga mo-
derálásával), szerveztek Szféra
„Ócska” címmel garázsvásárt, és itt
rendezték be az ismét nagy érdek-
lődésnek örvendő bútor- és textil-
festő műhelyeket is, valamint a Trio
Vivo Iskola utcai nagy zsinagógá-
ban vasárnap estére időzített kama-
rakoncertje és Sebestyén Spielmann
Mihály történész ugyanitt bemuta-
tott előadása a marosvásárhelyi zsi-
dóságról is a Szféra rendezvényei
közé tartozott. 

A szférás koncerteken, illetve bu-
likon pedig számos előadó és együt-
tes lépett fel, közöttük a
Beatvándor, a Rehab Nation, a
Teddy Queen, az Analog Balaton,

Diggieman, Stakhanov, a Nagy
János Trió, de zajlott itt Feszültség
címmel slam poetry is. 

A Forgatag egyik nagy előnye és
jellegzetessége, hogy közönségének
a különböző stílekben mozgó tagjait
külön helyszínek szerinti program-
egységekkel szólítja meg, és ezáltal
nemcsak színesíti a repertoárt,
hanem elkerüli azt a kellemetlen
helyzetet, hogy az érdeklődőknek
olyan eseményeken is részt kell
venniük (például ameddig az álta-
luk kedvelt előadó koncertjére vá-
rakoznak), amelyek nem érdeklik
őket. Aki a népzenét és a dzsesszt
kedveli, annak kitűnő választás volt
a Borudvar a saját folkos, jó boros,
emelkedett hangulatával (és saját
színpadával), akit a csendesebb, de
magas kultúra érdekelt, az a Teleki
Téka udvarán érezhette otthon
magát, a fiatalok a bulis, ám művé-
szetekben gazdag Szférán csápol-
hattak és beszélgethettek
(ugyancsak saját színpad előtt), mi-
közben ott volt a Liget a maga gaz-
dag programkínálatával és esti
nagykoncertjeivel. 

Eseménydús, nívós rendezvé-
nyekben gazdag, a város polgársá-
gát finoman a magas kultúra és a jó
ízlés felé terelő, nagyszerű hangu-
latú hétvégénk volt. Igazi nyárbú-
csúztató mulatság.
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Kaáli Nagy Botond

Bodolai Gyöngyi

Kompenzáció?

Tér a fiataloknak, tér a művészeteknek
Szféra 

Fotó: Bereczky Sándor

Az online pénztárgépek
csupán egyharmada 

üzemel
A Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Taná-
csa (CNIPMMR) közleményben tudatta, hogy tá-
mogatja a pénzügyminisztérium intézkedését,
amellyel bírságot helyezett kilátásba azon cé-
gekre, amelyek a 2017/270-es számú törvény
alapján kötelesek online pénztárgépeket hasz-
nálni.

A határidők be nem tartásának szankcionálását jóté-
kony hatásúnak nevezi a szervezet. Florin Jianu, a
CNIPMMR elnöke azonban egyúttal megjegyzi, hogy a
cégek nem csak önhibájukból nem tudták tartani magukat
a törvényi határidőkhöz, a hatóságok sem voltak felké-
szülve a szükséges műszaki engedélyek kiadására.

„Jobb megoldás lett volna a határidő meghosszabbí-
tása, figyelembe véve, hogy országos viszonylatban alig
28 986 online pénztárgépet helyeztek üzembe” – véleke-
dett Jianu.

Márpedig a CNIPMMR becslése szerint a nagy- és kö-
zepes vállalkozások tényleges szükséglete 100.000 elekt-
ronikus kasszagép körüli, miközben a bevezetési határidő
2018. szeptember elseje volt.

Az online pénztárgépek beszerzéséről az 1999/28-as
számú sürgősségi kormányrendelet rendel-
kezik, amelyet aztán később módosítottak és kiegészítet-
tek. Amennyiben egy cég nem helyezi üzembe a határ-
időig az online pénztárgépet, 8.000 és 10.000 lej közötti
pénzbírsággal sújtható, elkobozhatják tőle azokat a pénz-
összegeket, amelyek eredetét nem tudja igazolni, és a vál-
lalkozás tevékenységét is felfüggeszthetik az elektronikus
pénztárgép beszerzéséig, illetve mindaddig, amíg fel nem
mutatja a bírság vagy a felének a befizetését igazoló ira-
tot. (Mediafax)



Pénteken délután a Vásárhe-
lyi Forgatag keretében lépett
színpadra a legendás Metro-
pol együttes. A nagyváradi
formáció 1968-ban alakult, és
pár éven belül a legnépsze-
rűbb, magyar és román
nyelvű dalokat is jegyző
együttessé vált, az első hazai
hard rock bandaként is jegyzi
őket a szakma és máig kitartó
közönség. 

A több lemezt is kiadó együttes a
diktatúra korlátozásai miatt később
felbomlott, tagjai közül szinte min-
denki Nyugatra költözött, de a ki-
lencvenes évektől alkalomadtán
újra összeállnak egy-egy koncert
erejéig. 2014-ben a marosvásárhe-
lyi Jazz&Blues Club látta vendégül
őket egy egész estés koncertre és
beszélgetésre, nemrég pedig Józsa
Erika írt róluk könyvet A Metropol-
sztori (Egy tegnapi rockbanda a
Holnap városából) címmel. A kötet
a sepsiszentgyörgyi ARTprinter
Könyvkiadó gondozásában jelent
meg, és a Forgatag keretében a kon-
certtel, valamint a könyvvel kapcso-
latosan beszélgetésre is sor került:
csütörtök délután a Borudvarban
Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezérigazgatója
Virányi Attilával, a Metropol Group
basszusgitárosával és alapító tagjá-
val beszélgetett.

– A Metropol történetében szá-
mos telt házas koncert is szerepel,
Marosvásárhelyre hogyan emlé-
keztek? – tette fel első kérdését
Gáspárik Attila. 
– Nagyon emlékezetes koncertek

voltak Vásárhelyen is. A mostani
énekesünk – Dobos József – ráadá-
sul egy emblematikus marosvásár-
helyi figura, a Reflexben játszott és
a Vásárhely című közismert dal
szerzője. Ami a kötetet illeti, a Met-
ropol-sztorin kívül tudtommal nem
jelent meg Erdélyben semmilyen
komoly visszaemlékezés a ’60-as,
’70-es és ’80-as évek hazai rockze-
nei világáról. A könyv többször is
utal a Siculus Fesztiválra, annak
hangulatára – ott nagydíjat nyer-
tünk, akkor lettünk ismertek és nyílt
lehetőségünk saját szerzeményeket
játszani. Erről nagyon szép emlé-
keim vannak, ráadásul most benne
vagyok az újjáalakult fesztivál zsű-
rijében. Marosvásárhelyen 1981-
ben a sportcsarnokban volt egy
híres koncertünk, azt követően
2014-ben tértünk vissza ide, a
Jazz&Blues Clubba. A nyolcvanas
évek eleji koncerten óriási cirkusz
lett, mert a rendőrség lekapcsoltatta
a villanyt, és később tudtam meg,
hogy a rendőrök a folyosón
sokakat megvertek, kiskorú
gyerekeket is bántalmaztak.
Sajnos nem lehetett revan-
sot venni, ezt a mai napig
bánom. Csak azzal tudtunk
némiképp kompenzálni,
hogy a 2014-es dzsessz-
klubbeli koncerten többször
említést tettünk erről. Egy
másik, legendássá vált ma-
rosvásárhelyi eseményünk a
Művész moziban volt, ahol
egy koncert volt meghir-
detve, de végül kettőt kellett
tartanunk. A fényeffektusa-
ink nagyon jól kijöttek a
fehér háttér előtt, a szekusok
hosszú jelentéseket írtak
róla. Az emulziós fénnyel
sokszor játszottunk, nem
csak a közönség, hanem mi
is gyönyörködtünk benne.
Sokat játsztunk ugyanakkor
színházban, volt bérletes
előadás-sorozatunk is. Az

ifjú W. újabb szenvedései című
szerzeményünk az első erdélyi
rockmusical volt. 1973-ban volt a
premier, a darab öt évig ment a
nagyváradi és erdélyi színpadokon.

– Abban az előadásban minden
benne volt a hippikorszakról, az
is, amit még akkor nem tudtunk.
A Metropol idén egy ötvenéves
történet – ti voltatok az a rockze-
nekar, amely elementárisan újat
hozott a hazai zenei színtérre.
Készültetek erre a szerepre, vagy
ez csak úgy kialakult?
– Az elején csak baráti közösség

voltunk, nagyváradi csóró gyere-
kek, el nem tudtuk volna képzelni,
hogy a szüleinktől például gitárt
kérjünk ajándékba. Nem voltunk
gimis csapat, előfordult, hogy lako-
dalomban kellett pénzt keresnünk,
de mindenképpen saját szerzemé-
nyeket akartunk játszani. Ezért jött
kapóra a Siculus Fesztivál. Az ele-
jén bennünket is meglepett, hogy
milyen jól fogadott a közönség. A
cenzúra miatt kezdtünk versfeldol-
gozásokat játszani, kortárs költőktől
is, például Mátza Gyulától. Ezek
egyike volt a kis négysoros szöveg,
az Égig érhetne az ének – végül ez
lett az első lemezünk címadó dala,
máig az egyik legnépszerűbb szer-
zeményünk. A Siculus Fesztiválon
éreztem, hogy saját szerzemények-
kel meg tudjuk állni a helyünket. A
sepsiszentgyörgyi színház hármas
felállásban leszerződtetett minket
egy turnéra, ez eredményezte A
három fiú című dalunkat. A Szé-
kelyföldet jártuk végig. ’78-ban fel-
vettük a fehér albumot, az első
erdélyi magyar rocklemezt. A mai-
hoz képest egészen más zenehallga-
tási kultúra létezett akkoriban, a
mérvadója az volt egy együttesnek,
hogy adott-e ki lemezt. A mi leme-
zünk 25 ezres példányszámban kelt
el, ez hatalmas szám volt akkoriban,
később újra ki kellett adni, és az új-
rakiadás is elfogyott. Az Electre-
cord igazgatója ekkor hívott fel, és
elmondta, szeretnék, ha román
nyelvű repertoárral is fellépnénk.
Az együttesben nagy viták dúltak
erről, de a közönség ragaszkodott
hozzá. Végül óriási siker és lelkese-
dés lett az eredménye a román hall-
gatóság részéről. De a sekuritate és
a cenzúra pokollá tette az életünket.
A Nektek című lemezünk borítóját
egy nyugatnémet fényképezte –
emiatt és a hátoldali képkompozí-
ciók miatt a két következő koncer-
tünket betiltották. Holott a Metropol
harmadik lemezét tartják a szakmá-
ban sokan a hazai hard rock kezde-
tének, Ráduly Bélucinak nagyon
különleges hangja és énektechni-
kája volt. A Phoenixék mondták,
hogy ugyan ők is jól szólnak, de ze-

néjükben ők román zenekar, a Met-
ropol pedig nemzetközi. A Phoenix-
szel amúgy nagyon jó volt a
kapcsolatunk, volt egy közös tur-
nénk is, a híres turnéjuk, ami után
leléptek. Egy nagy Zelmer hangfal-
ban csempésztek ki egy terhes ba-
rátnőt. Ilyen idők voltak akkoriban.

– 1977-ben karitatív koncertet
tartottatok az iskolátok leégett
könyvtárának megsegítése céljá-
ból. Ez akkor szinte elképzelhetet-
len dolognak számított…
– És előtte az ifjúsági klubban

tartottunk egy hasonló koncertet az

árvízkárosultaknak. Az ottani er-
kélyre csináltattunk egy montázsos
plakátot, amely a koncerten eltűnt,
máig nem tudjuk, hova. De nagyon
sok mindent újra és újra felfedez-
tünk, fedezünk. Az idei évfordulós
koncertsorozatunkat például Mont-
realban kezdtük, a fotós ott mesélte
el, hogy kiskorában Costineşti-en
látott minket, és az egyik, később
általam átküldött fotón megtalálta
saját magát. A Phoenixtől kapott
Zelmer erősítőnk (eredetileg ehhez
tartozott az említett hangfal) rock-
történeti kultusztárgy, egy időben
elkeveredett, de mindig visszavásá-
roltuk. A nagyváradi, október 20-i
jubileumi koncertünkön ismét sze-
repet kap.

– A Metropol nemcsak rockzene-
kar volt, hanem önbizalmat is
kaptunk tőle: van saját zenénk,
nem kell csak külföldit hallgat-
nunk, ráadásul a ti mintátokra
sokan indultak, és a hazai 
könnyűzene láthatóvá vált. Ma
neked, nektek, úgy érzem, nem
csak nosztalgia a rockzene. Hi-

szen mindig volt civil foglalkozá-
sotok is…
– Egy lemez kiadásából nem le-

hetett megélni, de mi jól éreztük
magunkat. Az első lemezünkért ke-
vesebb pénzt kaptunk, mint ameny-
nyi egy kezdő színész átlagfizetése
volt. De mindig úgy véltük, ha sike-
rül egy olyan koncerten játszanunk,
ahol mi és pár száz ember jól érzi
magát, az óriási dolog. Amikor
15.000 ember elkezdte énekelni az
Égig érhetne az ének című dalun-
kat, lúdbőrözött a hátam. A Hideg
hajnal című számunk NDK-toplis-
tára került, meghívtak minket, min-
den le volt szervezve, elment a
felszerelés, és rá két napra kellett
indulnunk, de az útlevelünket nem
adták ki. Ez volt az első olyan tur-

nénk, ahol itthon maradtunk, és ezt
sok hasonló követte. A nyíregyházi
koncerten például már ki voltak
árusítva a jegyek, de a Bihar megyei
pártbizottság nem engedte, hogy el-
menjünk. Utána a Dinamittal és az
Omegával leszervezett, közös kon-
certünkre sem engedtek ki. A Szov-
jetunióban egy hónapos turnén
kellett volna részt vennünk, Szent-
pétervártól Vlagyivosztokig játsz-
tunk volna sportcsarnokokban, de
arra sem engedtek el, mert „hosszú
a hajunk és bozgorok vagyunk”.
Akkor azt mondtuk: a hajunkat le-
vágathatjuk, a szakállunkat leborot-
válhatjuk, de olyan nevekkel, mint
Trifán, Orbán, Ráduly és Virányi,
számunkra már semmi esély sin-
csen. Még a Szovjetunióba sem en-
gedtek ki! Ez volt az a momentum,
amikor eldöntöttünk, hogy lépni
kell. 1982-ben a váradi sportcsar-
nokban tartottunk egy nosztalgia-
koncertet, ahova meghívtuk az
összes, egykor Metropol-tag ze-
nészt. Az utána lévő afterpartyn már
tudtuk, hogy vége. 1981-ben disszi-

dáltam, Magyarországra, majd Né-
metországba költöztem. Akik itt-
hon, illetve Magyarországon
maradtak, próbálták különböző fel-
állásokban életben tartani a Metro-
polt, de az már nem volt ugyanaz. 

Emlékezetes és sorsfordító pilla-
nat a zenekar történetében a Román
Televízió magyar adásának 25. év-
fordulója. Ez 1994-ben volt, Szé-
kelyudvarhelyen tartották, egy
Blackflash című ünnepség kereté-
ben. Boros Zoltán felhívott és fel-
kért egy rövid fellépésre. Valami
csoda folytán sikerült mindenkit
összeszedni – 12 év után találkoz-
tunk először, másnap volt a koncert.
Az öltözőben próbáltunk egy rövi-
det, és újra színpadra állt a Metro-
pol. Hatalmas sikerünk volt! Nem

hittem volna, hogy ennyien ismer-
nek és szeretnek még minket. A fo-
gadtatáskor úgy éreztem, hogy
megéri folytatni, de sajnos rövidre
rá Béluci meghalt, elütötték az út
szélén, miközben az autóból pakolt
ki valamit. A tragédia mindannyiun-
kat mélyen megrázott, de mégsem
ért véget a történet – a Metropol
azóta össze-összeáll, és olyan kon-
certeken vesz részt, amelyek külön-
böző eseményekhez, jubileumok-
hoz kötődnek. Nagy sikerünk, hogy
Ráduly Béla nagyváradi szülőhá-
zára sikerült emléktáblát feltetet-
nünk és egy emléklemezt is
kiadtunk. A Metropol időközben az
első, nem anyaországi bandaként a
magyarországi Rockmúzeum tagja
lett, ott is megemlékezhetnek róla a
látogatók. Hamarosan sor kerül az
ötvenéves jubileumi rendezvé-
nyünkre: október 20-án a nagyvá-
radi színházban lépünk fel egy
olyan koncerten, amelyre meghív-
tunk mindenkit, aki egykor a Met-
ropol tagja volt, A.G. Weinbergertől
Trifán Lászlóig. Nem ide tartozik,

de érdekes adalék, hogy
2005-ben bele tudtam te-
kinteni a szekusirata-
imba. 

Mint kiderült, a próba-
termünket bemikrofo-
nozták, több éven
keresztül 24 órás folya-
matos lehallgatással
„tiszteltek meg” külön
fordítókkal. 27 ügynök
és 17 spicli foglalkozott
ezzel. A nagyközönség
számára is érdekes rész-
leteket a kötetben is meg-
jelentettük. 

A könyv tartalmaz to-
vábbá egy CD-lemezt
Fél évszázad Erdély
rockszínpadán címmel,
18 számmal és Józsa
Erika egy dalával –
mondta a sztorikban, tör-
ténetekben és poénokban
gazdag beszélgetés során
Virányi Attila.

50 évnyi rock
Beszélgetés Virányi Attilával, a Metropol alapító tagjával
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Mezőmadaras mindig ki tud
lépni a mindennapok rutinjá-
ból, mindig tud újdonsággal
szolgálni annak, aki rövid
időre toppan be a faluba.
Dávid Gyulával, a község pol-
gármesterével beszélgettünk
arról, mi történik a faluban. 

– A legnagyobb beruházás jelen-
leg az útépítés. Erre tavaly április-
ban kötöttük meg a szerződést.
Községi utak aszfaltozásáról van
szó, Mezőbánd, Mezősámsond és
Szénáságyon át Feketelak felé.
Idén május második felében meg-
kezdték az előkészületeket, s mára
már 7,4 kilométeren leterítették az
első réteget. Következik a koptató-
felület leterítése, amely szeptember
és október folyamán történik meg.
A munkálatot egy Fehér megyei
cég végzi, és még a tél beállta előtt,
november 18-ig be kell fejezni. A
munkálatok összértéke 3,8 millió
lej. Az összeget az országos helyi
fejlesztési programból (PNDL) si-
került megpályázni.

– Milyen más újdonságokról szá-
molhatunk be?
– Két hónap múlva átvehetünk

egy multifunkcionális traktort,
amelyet a Leader-program révén
pályáztunk meg. Községünk tagja
ugyanis a Mezőség Kapuja Akció-
csoportnak (GAL) , Mezősám-
sonddal, Marosszentannával és
Mezőcsávással együtt. A gép ára
390 ezer lej, és tizenegy kellék tar-
tozik hozzá, többek között kupák,
ekék, vágók, exkavátor, utánfutó és
tartály. Minden munkát el tudunk
végezni vele, ami a faluban szük-

séges, a sáncásástól kezdve az út-
szélek karbantartásáig. A gép üze-
meltetéséhez alkalmaznunk kell
egy kezelőt is. 

– Hogyan állnak a víz- és csator-
nahálózat bővítésével?
– Bővítenünk kell ezeket a háló-

zatokat, most folyik a közbeszer-
zés. Három cég jelentkezett, egy
hónapon belül meglesz az ered-
ményhirdetés is mind a tervezésre,
mind a kivitelezésre. Nagyságrend-
ben a megyében ez az ötödik pro-
jekt. A meglévő 22 km-es
vízhálózathoz további 8 km épül ki
120 bekötéssel, a szennyvízcsa-
torna pedig 17,6 km lesz 570 bekö-
téssel. Sajnos, ebbe a projektbe a
falu bal oldala nem esik bele, csak
az Iskola utca. 

– Egy évvel korábban egy több-
funkciós teremről és egészség-
ügyi központról is szó esett. Az

elképzelés megvalósítására tör-
téntek-e lépések? 
– Elkészültek az előtanulmá-

nyok, várjuk a pályázati lehetősé-
geket vagy a PNDL-nél, vagy az
uniós kiírásoknál. 

– A közelmúltban a Madarasok
találkozóján vettek részt Ma-
gyarországon, most újból kiszál-
lásra készülnek.
– Igen, Orgoványra utazunk, ez

a magyarországi település 2006 óta
testvértelepülésünk. Gál Szilvia
polgármester meghívására egy 11
tagú küldöttség vesz részt az orgo-
ványi falunapon, ami tulajdonkép-
pen hagyományos szüreti nap. Itt
1200 hektáron termelnek szőlőt.
Ott lesz a bajorországi pilstingi
küldöttség is, így közös terveket,
pályázati lehetőségeket tárgyalunk
meg a településeinken élő gyer-
mekek nyelvtanulása érdekében.

Fülöp József, Vitos Hajnal, Zsig-
mond Márton –, illetve Deák Zsu-
zsa Kolozsvárról, Réthy Botond
Gyergyószentmiklósról, Kóter
László Szatmárnémetiből és Varga
Geri Hollandiából. A művészek kü-
lönböző művészeti ágban és műfaj-
ban dolgoztak, a témát nem szabtuk
meg. Mindenki szabadon választ-
hatott, és azt alkothatott, ami közel
állt a szívéhez, illetve azt vihette
vászonra, faraghatta meg, ami meg-
ihlette a mezőmadarasi tájból és az
itteni emberek életéből. Szép fest-
mények, szobrok, fafaragások ké-
szültek – fogalmazott Czirjék
Lajos, a tábor programfelelőse. 

Az alkotásokból szombaton kiál-
lítás nyílt a helyi kultúrotthonban.
De tábor közben a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség

tanácstermében is megnyitottak egy
kiállítást azokból az alkotásokból,
amelyek a Maros-mezőségi Mű-

vésztelep mezőpaniti, csittszenti-
váni, mezőbergenyei és mezőmada-
rasi táboraiban készültek. 

A Pro Ruris Egyesületnél moz-
galmas tevékenységek folynak. Ott-
jártunkkor éppen a Mezőségi
Művésztelep nyári táborának társ-
szervezőjeként vállalt feladatokat.
Most öt Maros megyei – a seges-
vári, a marosludasi, a marosvásár-
helyi Elektromaros, a nyárád-
szeredai Bocskai István és egy
szászrégeni – iskolának partnerszer-
vezeteként vesz részt a Határtalanul
programban. Magyarországról szin-
tén öt iskola – Nagykanizsáról,
Nyíregyházáról, Békéscsabáról,
Szombathelyről és Budapestről –
vesz részt a programban. A diákcso-
portok szeptember és október folya-
mán érkeznek – mondta Szabó
Izolda, az egyesület elnöke. 

A diákokkal első nap Mezőzáhra,
Válaszútra, Bonchidára és Kolozs-
várra látogatnak, ahol többek között
a Bánffy-palotát nézik meg, aztán a
sáromberki és a gernyeszegi Teleki-
kastélyt; majd a marosvécsi Ke-
mény-kastélyt tekintik meg.
Lesznek csoportok, amelyek a tor-
dai sóbányába és a hasadékhoz lá-

togatnak, s lesznek, amelyek szé-
kelyföldi körúton vesznek részt. 

A Pro Ruris Egyesület idén to-
vábbi két fontos turisztikai progra-
mot bonyolított le, melyet a Maros
Megyei Tanács támogatott. Az
egyik program a megye turizmusá-
nak fejlesztését hivatott szolgálni a
turisztikai nevezetességeinek nép-
szerűsítésével egy szeminárium
révén. A másik a megye épített
örökségének ismertetésére irányult
egy tábor keretében, amelyen a
Kárpát-medence több civil szerve-
zetének vezetője vett részt. 
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Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Turisztikai programok

Iskolakezdésre készen 

Mezőmadarasi alkotótábor

Az 1182 lelket számláló me-
zőmadarasi gyülekezetben –
ahol a hívek egyharmada
szénáságyi – mindig történik
figyelemre méltó esemény.
Legutóbb egy súlyos beteg-
ségben szenvedő mezőbándi
kislánynak gyűjtöttek. Az
5500 lejes adományt Szabó
Andor lelkipásztor adta át a
helyi lelkésznek. A gyüleke-
zet ingatlanjainak felújításá-
ról szintén a lelkész számolt
be lapunknak.

– 2004 óta minden évben pályá-
zunk Bukarestben, a Művelődési és
Vallásügyi Minisztériumtól a 14 év
alatt 170 ezer eurónyi támogatást
sikerült igényelnünk. Az évente be-
folyó összegekből sok mindent

meg tudtunk valósítani, mint pél-
dául a templom külső-belső javítá-
sát, a tetőszerkezet, a torony
felújítását, a parókia tetőszerkeze-
tének megjavítását. Legutóbb egy
107 ezer lejes támogatást kaptunk
a román kormánytól a templom pa-
dozatának felújítására és a padok
cseréjére. További 50 ezer lejt for-
dítottunk a szószék és az úrasztala
felújítására. Nagyon szépen sikerült
a bútorzat felújítása, amivel elége-
dettek vagyunk mi is és a hívek is.
Tavaly a gyülekezet hozzájárulásá-
val az orgonát is felújíttattuk –
mondta a lelkipásztor. 

A gyülekezet tavaly fejezte be a
ravatalozó építését, aminek kivite-
lezéséhez a helyi önkormányzat
nyújtott jelentős segítséget. 

Folyamatos építkezés 

Örvendetes hír, hogy idén na-
gyobb gyermeklétszámmal
kezdik a tanévet a Pataky-
Ágotha Általános Iskolában,
mint tavaly. Akkor 197 ta-
nuló, idén 208 iratkozott be
az intézménybe. Az iskolában
elvégezték a karbantartási
munkálatokat, a fertőtlení-
tést. Az iskolakezdésről Kovács
László igazgatóval beszélget-
tünk. 

– A tanintézményünkbe beiratko-
zott gyerekek közül 38 madarasi
óvodás, 17 szénáságyi óvodás és to-
vábbi 15 gyerek tanul majd a széná-
ságyi elemi iskolában, 138-an pedig
a madarasi iskolában – magyar és
román tagozaton – végzik tanulmá-
nyaikat. 

A magyar tagozat elemi osztá-
lyaiban az I–II. és a III–IV. össze-
vontan fog működni, míg a felső
tagozaton az V. különálló, a VI–VII.
összevont, a VIII. szintén különálló
lesz. A román tagozaton az elemi-
ben összevonva két osztály, míg a
felső tagozat egy osztályban szintén
összevonva fog tanulni – tájékozta-
tott az igazgató. 

Az idei képességfelmérő vizsgán
elért eredményeket jónak minősí-
tette az igazgató. Tizennyolc gye-
rekből tizenöt vett részt a
felmérésen. Nyolcan líceumba ju-
tottak be: közülük ketten a pedagó-
giai líceumba, egy a református

kollégiumba, egy-egy a Szász Al-
bert sportlíceumba, a Sincaiba, a
Traian Vuiába, a Ion Vlasiuba és a
csíkszeredai Sportakadémiára.
Tízen a szakiskolát választották, hi-
szen ráéreztek, hogy szakmát kell
tanulni, ami jó megélhetést biztosít. 

Az iskolában tanító pedagógusok
közül 18-an végleges kinevezéssel
rendelkeznek, hárman szakképzett
helyettesítők lesznek. Új tanítónő
érkezik Szénáságyra, s a gyerekne-
velési szabadságon levő Kovács
Noémi madarasi óvónő helyébe is
helyettes óvónőt várnak. 

Ami a tankönyveket illeti: hiány-
zik az V. és VI. osztályos magyar
tannyelvű matematika tankönyv,
ezeket megrendelték, és várják,
hogy tanévkezdésre megérkezze-
nek. A román tagozaton minden
tankönyv megvan. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Őszire leaszfaltozzák az utakat



Az éllovas Ferencváros kétgó-
los előnyről 2-2-es döntetlent
játszott a címvédő MOL Vidi
gárdájával a labdarúgó OTP
Bank Liga 7. fordulójának
rangadóján vasárnap.

Miután a Ferencváros visszahú-
zódott a saját térfelére, a hazai játé-
kosokat agresszívan letámadó
fehérváriaknál volt többet a labda
az első félidőben, de a vendégcsa-
pat támadásainak többsége hatásta-
lan volt. A házigazdák viszont a 14.
percben kontra végén megszerezték
a vezetést – Petrjak beadására Spi-
rovski érkezett jó ütemben a hosz-
szún –, majd a 35. percben
Lovrencsics Gergő 24 méterről lőtt
nagy gólt dropból egy szöglet utáni

kipattanó lezárásaként. A szünet
előtti hajrában Nikolov hasonlóan
szép találatával csökkentette hátrá-
nyát a Vidi.

A második félidőben kiegyenlí-
tődött a mezőnyjáték, de a nagy
iram mellett a kapuk ritkán forog-
tak veszélyben. A hajrához köze-
ledve ismét fokozta a nyomást a
vendégcsapat, amely Huszti sza-
badrúgásával egyenlített a 75.
percben. A középpályás lövése
nyomán a labda megpattant a sor-
falon, de nem változtatott irányt. A
hajrában az elfáradt hazaiaknak
volt még ígéretes kontrájuk, a ven-
dégeknek pedig lehetőségük a
győztes gólra, de az eredmény már
nem változott.

A hét végén zajlott a Romá-
nia-kupa 2018-2019-es ki-
írása idei első fordulója,
amelyben 32 Maros megyei
csapat volt érdekelt, bár nem
mindenikük lépett pályára. A
Felső-Nyárád mentét képvi-
selő Csíkfalva és Nyárádre-
mete összecsapása az utolsó
percekben dőlt el.

A 6. ligában szereplő Csíkfalván
lépett pályára vasárnap az 5. liga
Északi csoportjának bajnoka, Nyá-
rádremete, és bár a papírforma sze-
rint abszolút esélyesnek számított,
a pályán kevéssé érvényesült a két
csapat közötti szintkülönbség, s ez
még akkor sem ütközött ki, amikor
a 34. perctől a hazaiak Orbán sérü-
lése következtében és cserejátékos
hiányában kénytelenek voltak em-
berhátrányban futballozni.

A mérkőzést a vendégek kezd-
ték határozottabban, és Farcaş már
az 5. percben rálőtt a hazaiak kapu-
jára, majd a 10. percben meg is
szerezték a vezetést: Török szabad-
rúgását követően Beian lőtt a hosz-
szú sarokba (0-1). A vendégek nem
hagyták abba a támadást, de a
hazai kapus, Farkas remekül hárí-
tott egy közeli próbálkozást, majd
Török lövése a kapufát érintve
hagyta el a játékfelületet. Ez nem
törte össze a hazaiakat, csakhamar
magukra találtak: László fejese a
léc mögött érte el a hálót, majd
Novák remek helyezését az utolsó
pillanatban hárította a vendégka-
pus Vass, aki László elől is elcsí-
pett egy veszélyes labdát. A 23.
percben azonban megszületett az
egyenlító gól is, Márton beadását
László bólintotta közelről a vendé-
gek hálójába (1-1).

A második játékrészben a nyá-
rádremeteiek rengeteg helyzetet ki-
dolgoztak, de a remek formában
védő Farkas éberségét nem tudták
kijátszani Török, Fórika, Sămăr-
tean, Călman próbálkozásai, míg a
túloldalon Novák labdáját védte
Vass. A hajrában a vendégek min-
dent beleadtak, de a 83. percben
Farkas ismét a helyén volt Török
szabadrúgásánál, majd a következő
percben egy könnyen megítélt bün-

tetőnél is remekelt: ellentétes
irányba elvetődve is sikerült kivé-
denie Matei rúgását. A mindent el-
döntő találat mégis megszületett a
87. percben, amikor már mindenki
a hosszabbításra gondolt: egy bea-
dást követően Crăciun közelből a
léc alá vágta a lasztit (1-2), így a
remeteiek léphetnek pályára a kö-
vetkező fordulóban.

Azonban nem szabad figyelmen
kívül hagyni azt a tényt, hogy a
megyei labdarúgó-egyesület nem
sokat egyeztetett az 5. és 6. ligás
együttesekkel az első forduló ösz-
szeállításakor, így egyeseket felké-

születlenül ért a korai időpontban
rendezett mérkőzés, olyanok is
vannak, akik nem veszik kellő ko-
molysággal ezt a versenyt, hiszen
további többletkiadásokkal terheli
az amúgy is költségvetési gondok-
kal küszködő alsó osztályos csapa-
tokat. Az első fordulóban a hazai
pályára sorsolt Galambod ki sem
állt Kerelőszentpál ellen, míg So-
mosd késve érkezett Mezőrücsre.
Azonban születtek szokatlan ered-
mények is, mint Görgénysóakna
kiütéses győzelme, vagy a Nyárád-
gálfalva – Bátos mérkőzésen jegy-
zett gólzápor.

A címvédő és négyszeres világ-
bajnok Lewis Hamilton, a Merce-
des brit pilótája nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Olasz Nagydíjat Mon-
zában, ezzel 30 pontra növelte az
előnyét a vb-pontversenyben a most
negyedik Sebastian Vettellel, a Fer-
rari német pilótájával szemben.

A 33 éves Hamiltonnak ez volt az
idei hatodik, és pályafutása 68. fu-
tamgyőzelme, Monzában ötödször
diadalmaskodott. A második helyen
Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pi-
lótája végzett, neki ez karrierje 100.
dobogós helyezése, míg harmadik-
ként honfitársa, Valtteri Bottas
(Mercedes) zárt.

A rajtnál az első sorból induló két

Ferrari sikeresen tartotta maga mö-
gött a Mercedes versenyzőit, az első
kanyarba Räikkönen fordult el első-
ként, mögötte Vettel és Hamilton ér-
kezett. A következő féktávon
Hamilton a külső íven haladva meg-
próbálta megelőzni Vettelt, ám a ka-
nyarba befordulva a két autó
összeért, Vettel megpördült, Hamil-
ton viszont tovább tudott haladni.
Mivel a rajt pillanatában a mezőny
hátsó felében történt egy kisebb üt-
közés, a versenybíróság a pályára
küldte a biztonsági autót, ezalatt
Vettel kiment a boxba, és autóján
kerekeket, valamint első vezető-
szárnyat cseréltek a szerelők.

A Safety Car a negyedik kör kez-

detén állt ki a mezőny elől, az újra-
indításnál Hamilton azonnal meg-
előzte a célegyenesben Räikkönent,
a finn pilóta azonban a következő
kanyar előtt visszatámadt és egy ha-
tározott előzéssel visszaszerezte az
első helyet. Vettel ekkor a 16. pozí-
cióban száguldott, a harmadik he-
lyen Max Verstappen (Red Bull)
haladt.

Räikkönen a 20. körben kiállt ke-
rékcserére, Hamiltont viszont csak
a 28. körben hívta ki a boxba a Mer-
cedes, és a brit címvédő nem tudott
Räikkönen elé visszatérni a pályára.
Vettel időközben felzárkózott ötö-
diknek, majd kihajtott a boxba friss
abroncsokért és tizedikként foly-
tatta a versenyt.

A vezetést ideiglenesen Hamilton
csapattársa, a start óta ugyanazokon
a gumikon száguldó finn Valtteri
Bottas vette át, és tőle a Mercedes
rádión azt kérte, hogy ne engedje
maga elé Räikkönent, akit így Ha-
milton néhány kör alatt utol tudott
érni.

Bottas aztán a 36. kör végén állt
ki a boxba kerékcserére, így az élen
visszaállt a korábbi sorrend, Räik-
könen, Hamilton és Verstappen szá-
guldott a dobogós helyeken, Vettel
pedig hetedik volt.

Räikkönen autójának hátsó gu-
mijai a hajrá kezdetére látványosan
elkoptak, felhólyagosodtak, így a
finn versenyzőnek egyre nehezebb
feladattá vált maga mögött tartani

Hamiltont. Vettel ekkor már feljött
ötödiknek, ám nem sok esélye volt
arra, hogy ennél a pozíciónál elő-
rébb zárjon.

Hamilton nyolc körrel a leintés
előtt elérkezettnek érezte a pillana-
tot egy határozott és agresszív elő-
zésre, amelyet hibátlanul végre is
hajtott a célegyenes végén, Räikkö-
nennek pedig a kopott gumikkal
nem maradt esélye a védekezésre.

Időközben Verstappent öt másod-
perces időbüntetéssel sújtotta a ver-
senybíróság, mert egy alkalommal

úgy védekezett Bottasszal szemben,
hogy meglökte a Mercedest. Ez azt
jelentette, hogy ha Bottas öt másod-
percen belül ér célba Verstappen
mögött, akkor hivatalosan előtte
végez. Verstappen dühösen és ká-
romkodva reagált a csapatrádión a
büntetés hírére, majd kijelentette,
hogy minden eszközzel maga mö-
gött tartja Bottast, még akkor is, ha
így az ötödikként száguldó Vettel is
öt másodpercen belül kerül hozzá.
Ez végül meg is történt, a holland
pilóta így harmadikként ért célba,
de valójában ötödikként zárt.

A vb két hét múlva, Szingapúr-
ban folytatódik.

A Ferencváros kétgólos előnyről
játszott döntetlent a Vidivel

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 7. forduló: Ferencváros – MOL Vidi

FC 2-2 (2-1)
Budapest, Groupama Aréna, 14 520 néző, vezette: Berke.
Gólszerzők: Spirovski (14.), Lovrencsics G. (35.), illetve Nikolov

(44.), Huszti (75.).
Sárga lap: Petrjak (45+3.), Lanzafame (67.), illetve Fiola (39.),

Huszti (54.), Hadzic (85.), Kovács I. (90.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Leandro, Blazic, Heister

– Sigér – Bőle, Spirovski, Gorriaran (22. Varga R.), Petrjak – Lan-
zafame (82. Finnbogason).

MOL Vidi FC: Kovácsik – Fiola (61. Hadzic), Juhász R., Vinícius,
Tamás (76. Hangya) – Pátkai (70. Sós), Nikolov, Huszti – Nego, Ko-
vács I., Lazovic.Jegyzőkönyv

Labdarúgó Románia-kupa, 2018-2019-es versenykiírás, Maros
megyei 1. forduló: Csíkfalvi Millennium – Nyárádremetei Nyárád
1-2 (1-1)

Csíkfalvi sportbázis, mintegy 50 néző. Vezette: Mailat Horaţiu,
Chertes Cristian, Botoşer Răzvan (Marosvásárhely). Ellenőr:
Lungu Constantin (Marosvásárhely).

Gólszerzők: (10.), (87.), illetve (23.).
Csíkfalva: Farkas – Orbán, Nagy, Aszalós, Kiss, Iszlai, László,

Veres, Novák, Marton, Gál.
Nyárádremete: Vass – Farcaş (34. Fórika), Székely, Matei,

Török, Sămărtean, Călman, Beian, Nagy, Crăciun, Man.

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 256 pont, 2. Vettel 226, 3. Räikkönen 164,

4. Bottas 159, 5. Verstappen 130, 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red
Bull) 118, 7. Nico Hülkenberg (német, Renault) 52, 8. Kevin Mag-
nussen (dán, Haas) 49, 9. Perez 44, 10. Fernando Alonso (spanyol,
McLaren) 44, 11. Ocon 43, 12. Grosjean 35, 13. Sainz 32, 14. Pierre
Gasly (francia, Toro Rosso) 28, 15. Charles Leclerc (monacói, Sa-
uber) 13, 16. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 8, 17. Marcus
Ericsson (svéd, Sauber) 6, 18. Stroll 5, 19. Brendon Hartley (új-zé-
landi, Toro Rosso) 2

* csapatok: 1. Mercedes 415 pont, 2. Ferrari 390, 3. Red Bull 248,
4. Renault 84, 5. Haas 84, 6. McLaren 52, 7. Toro Rosso 30, 8. Force
India 28, 9. Sauber 19, 10. Williams 5

Ranglista
1. Ferencváros              7      5 2 0 17-6 17
2. Honvéd                      7      5 1 1 12-5 16
3. MTK                           7      4 1 2 11-10 13
4. Debrecen                   7      2 4 1 9-9 10
5. Vidi                             5      2 3 0 11-4 9
6. Mezőkövesd              6      2 2 2 7-5 8
7. Újpest                        6      1 4 1 5-6 7
8. Paks                           7      1 4 2 7-9 7
9. Diósgyőr                    7      1 3 3 5-10 6
10. Szombathely           7      1 2 4 9-13 5
11. Kisvárda                  7      1 2 4 3-13 5
12. Puskás Akadémia   7      0 2 5 7-13 2

Gligor Róbert László

Már az első körben eldőlt, hogy Vettel nem nyer futamot Olaszországban: Hamilton a külső
íven haladva megpróbálta megelőzni a német pilótát, ám a kanyarba befordulva a két autó ösz-
szeért, a Ferrari pedig megpördült, de ami súlyosabb, meg is sérült, így ki kellett cserélni az
orrkúpját, ezzel pedig nagyon sok időt vesztett

Eredményjelző
Labdarúgó OTP Bank Liga, 7. forduló: Ferencvárosi TC – MOL

Vidi FC 2-2, Debreceni VSC – Szombathelyi Haladás 1-1, Mezőkö-
vesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC 2-0, Újpest FC – Budapest
Honvéd 0-0, MTK Budapest – Kisvárda Master Good 0-1, Diósgyőri
VTK – Paksi FC 0-0.

Eredményjelző
Labdarúgó Románia-kupa, Maros megyei szakasz, 1. forduló:

Mezőméhes – Tuzson 0-3, Magyaró – Alsóidecs 6-3, Görgénysó-
akna – Lövér 11-0, Mezőtóhát – Maroskece 2-5, Hadrév – Mező-
ceked 2-1, Mezőpanit – Csittszentiván 3-4, Marosfelfalu –
Mezőkirályfalva 7-8, Kibéd – Alsóköhér 2-6, Mezőgerebenes –
Gernyeszeg 4-0, Jedd – Magyarsáros 4-5 (hosszabbítás és bün-
tetőpárbaj után), Egrestő – Küküllődombó 2-6, Nyárádgálfalva –
Bátos 10-12 (hosszabbítás után), Kerelő – Mezőzáh 3-2. A Mező-
rücs – Somosd és Galambod – Kerelőszentpál mérkőzés ered-
ményeit a zöldasztalnál döntik el.

Eredményjelző
* végeredmény, Olasz Nagydíj, Monza (53 kör, 306,72 km, a pont-

szerzők): 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:16:54.484 óra, 2.
Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 8.705 másodperc hátrány, 3. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 14.066 mp h., 4. Sebastian Vettel (finn, Fer-
rari) 16.151 mp h., 5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 18.208 mp
h., 6. Romain Grosjean (francia, Haas) 56.320 mp h., 7. Esteban
Ocon (francia, Force India) 57.761 mp h., 8. Sergio Perez (mexikói,
Force India) 58.678 mp h., 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault)
1:18.140 perc h., 10. Lance Stroll (kanadai, Williams) 1 kör h.

* pole pozíció: Räikkönen
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Olasz Nagydíj: Hamilton megverte a Ferrarikat Monzában

A tapasztalat továbbjuttatta Nyárádremetét

Csíkfalva emberhátrányban is tartani tudta az iramot a bajnok Nyárádremetével 
Fotó: Gligor Róbert László



A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők a felelősek. 
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók

minden esetben tüntessék fel 
telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Szórakozás és siker egyben! –
jegyezte meg örömmel a bulgáriai
nemzetközi néptáncfesztiválról Ma-
gyari Edit-Csilla magyartanárnő,
aki évek óta hűségesen támogatja és
minden fellépésre elkíséri a gyula-
kuti Szivárvány néptánccsoportot.
Kívülállóként így éreztem én is, és
szerencsésnek mondhatom magam,
hogy a táncosok felvonulásán szé-
kely ruhában jelen lehettem. Közös
turné volt Holtmarossal. Gyulakuta
és Holtmaros képviselte Romániát
augusztus 18–22. között Bulgáriá-
ban a nemzetközi néptáncfesztivá-
lon. Aheloyban és Pomoriéban
léptek fel észt, szlovák, bolgár tán-
cosok mellett. A gyulakuti és holt-
marosi tanács fizette az utat.
Hálásak a táncosok, és köszönet il-
leti Varga József polgármester urat
odaadásáért, kedvességéért, hiszen

még Bulgáriában is felhívta a csa-
patot, hogylétük felől érdeklődött.
Gratulálok a táncosoknak, akik
gyönyörű ruháikban profi szinten
szerepeltek, és oktatóiknak, akiknek
kitartó munkája szép eredményeket
hoz. Megérdemelték a résztvevők,
hogy Naposparton csodálják a ten-
gert. Volt fürdés, napozás, és gyö-
nyörűen felcsendülő magyar
népdalok. Nem hiába mondta egy-
szer az ötéves húgom a gyulakutiak
táncát látva, hogy „mindjárt beállok
közéjük!” Berzsenyi Dániel egyik
versében így szól: „Ember az, aki
magyar tánchoz jól terme, örüljön!
/Férfierő s lelkes szikra feszíti erét”.
További sok sikert kívánok nem-
csak a gyulakuti nagyoknak, hanem
a középső, kicsi és pici tánccsoport-
nak is! Büszkeség beállni közétek!

Fábián Anna diák
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Kortárstalálkozó Magyarsároson

Erdélyi színek a bolgároknál 
Szerkeszti: Mezey Sarolta

A Kibédi Seprődi János Művelő-
dési Egyesület szervezésében hat-
napos tábor zajlott Kibéden, melyen
35 kibédi gyermek, fiatal vett részt.
Az idei tábor programja a Hagyo-
mányaink az emlékév jegyében
téma köré csoportosult, és két ve-
zérfonala volt a kitűzött célok meg-
valósítása érdekében. Az egyik
vezérfonal a népi mesterségek, a
népzene és néptánc, nótakincs át-
örökítése, átadása a következő nem-
zedéknek. A másik pedig tisztelettel
emlékezni Madaras Gáborra és
Seprődi Jánosra, azokra az elő-
dökre, akiknek köszönhetjük nép-
zene-, népdal- és néptánckincsünk
örökségét. 

A résztvevőknek színes program-
ban volt részük. Csakúgy peregtek
az események. Csodálatos, lelkes
csapat állt össze a népi mesterségek
oktatására, a népdalok és néptáncok
tanítására. Az egész programot a jó-
kedv, a tenni akarás, a tanítani és ta-
nulni vágyás jellemezte. A fafaragás
mesterei a közkedvelt, tehetséggel
megáldott, fáradhatatlan Sándor
János nyugdíjas tanár, valamint se-
gítsége, a lelkes Gergelyfi Sándor
voltak. Hat kenyeret sütöttünk 
Oltyán Emma segítségével, lepényt
és rengeteg perecet Péterfi Ilona
pékmester irányításával. Ezeket kö-
zösen fogyasztottuk el a gyermek-
ekkel. Szőttünk két adományba
kapott szövőszéken (Madaras Iloná-
tól és dr. Osváth Magdolnától).
Egyiken rongyszőnyeget, a mási-

kon törlőkendőket szőttek a lányok
és a fiúk. Mestereink az erdőszent-
györgyi Szőcs Ilona és a kibédi
Marton Gizella (mindenki Gizi ma-
mája) voltak. A lányok keresztsze-
mes kézimunkát, a fiúk pedig
gombot varrtak Suba Irma varrónő
irányításával. A népdaltanítást a
több alkalommal is velünk táborozó
Korondi Zsófia vállalta, a néptáncot
pedig közösen Berei Mónikával ta-
nították. 

A mesterek vidám légkörben, de
pontos munkával tanították a gyer-
mekeket. 

100 éve született Madaras Gábor
népdal- és nótaénekes, akinek élete
szorosan összefonódott Kibéddel,
ahol tanárként is dolgozott. Édes-
anyja, Madaras Sára kibédi szüle-
tésű volt. Az innen hozott, Seprődi

János hagyatékából ismert, vala-
mint édesanyjától tanult népdalok
(és nóták), hiteles előadói tehetsé-
gének köszönhetően, a magyar népi
kultúra nagykövetévé tették. Ma-
rosvásárhelyen bontakozott ki ér-
tékmentő munkássága a magyar
népdal és nóta terjesztése terén. Az
egyesület – tiszteletére, múzeumá-
ban – emlékszobát alakított ki. 

A múzeum volt a helyszíne
annak az emlékműsornak, mellyel
tisztelegtünk Madaras Gábor em-
léke előtt. Munkásságának rövid is-
mertetőjét követően Korondi Zsófia
(szólóban) és a táborban résztvevők
Madaras Gábor repertoárjából ta-
nult helyi, Seprődi János és Ráduly
János gyűjtéséből való népdalokat
énekeltek. A szép műsor kiegészült
Dénes Csaba Antal fiatal költő (a

Torontói Világpályázat fődíjasa) be-
mutatásával. Elszavalta A visszaté-
rők című versét, melyet erre az
alkalomra, a követendő elődök tisz-
teletére írt. 

A tábor ötödik napja a jól végzett
csapatmunka örömének átéléséről
és a kiértékelésről szólt. Örömmel
mondhatjuk, hogy a táborban tanul-
tak elméleti és gyakorlati kiértéke-
lésén egyénileg és csapatban is
remekül vizsgáztak a gyermekek. 

Az eseményre meghívtuk a szü-
lőket, hozzátartozókat, akik nagyon
szép számban megjelentek. Kiállí-
táson mutattuk be a gyermekek al-
kotásait, a varrásokat, faragásokat,
a szőtteseket. A szülők hallhatták a
tanult népdalokat, és láthatták a
tábor alatt tanult néptáncot.

Az esemény közös vacsorával
zárult. A bográcsgulyást Korondi
János készítette. Mellé az általunk
sütött finom házi kenyeret fogyasz-

tották a jelenlevők. A szülők süte-
ményekkel gazdagították az amúgy
is gazdag vacsorát.

A tábor befejező előadása a hato-
dik napon, augusztus 25-én este a
kibédi kultúrotthonban volt a falu-
napok rendezvényébe ágyazva, ahol
a táborban részt vevők telt ház előtt,
nagy sikerrel, teljes terjedelmében
bemutatták az emlékműsort.

A program egyik fontos hoza-
déka a felsoroltakon kívül a csapat-
munka, a kalákában való
munkálkodás, mely a tábort végig
jellemezte. A szülők partnersége, a
pedagógusok, önkéntesek odaadó
munkája, a gyermekek tenni aka-
rása sikeressé tette a tábort. Kö-
szönjük mindazoknak (a fentebb
említetteket is beleértve), akik mun-
kájukkal hozzájárultak a közös si-
kerhez: Korondi Erzsébet, Kálmán
Ildikó, Mátyus Ilona, Péterfi Pi-
roska Rózsa pedagógusoknak, Pé-
terfi Irma, Orbán Ilona, Nagy Judit
önkénteseknek.

Köszönet azoknak is, akik bármi-
lyen támogatással hozzájárultak a
program sikeréhez: Farkas Éva
(Arthemisia Kft.), Dósa Árpád
(Agro Prod Com Dosa Kft.), Kiss
Dénes, Gyöngyösi Ferenc, György
Károly, ifj. Borbély György, id.
Borbély György, Barabási Zsu-
zsánna, Mihály Árpád, Borbély
Márton, Dósa M. Károly. 

A programot pályázat útján tá-
mogatta Maros Megye Tanácsa és a
Communitas Alapítvány.

Borbély Emma program-
vezető, a Kibédi Seprődi János

Művelődési Egyesület elnöke

Hagyományaink az emlékév jegyében

Huszonnyolcadik alkalommal
ünnepeltek Magyarsároson az öt-
venévesek. A templomot és iskolát
ábrázoló meghívókat Barta Ilona,
Balázs Juliánna és Tóth András
szervezők már július elején szét-
osztották. Az egykori 12 osztály-
társ mellé még öten csatlakoztak,
közülük egy helybéli, a többiek
pedig Szászbogácsról, Vámosgál-
falváról, Hármasközségből és Szo-
vátáról érkeztek, és házasság útján
kerültek a közösségbe. Mivel nyílt
szívvel és szeretettel fogadták őket,
könnyen beilleszkedtek, és már
szülőfalujuknak tekintik a telepü-
lést.

A Bandi Dezső Általános Isko-
lában a 9 órakor kezdődő osztály-
főnöki órán örömmel jelentette a
szolgálatos tanuló Szabó Levente
szervezőnek, hogy mindenki élet-
ben van.  

Roman Melania igazgató üdvöz-
lőbeszédében kiemelte az esemény
szépségét és hasznosságát, ugyan-
akkor felhívta a figyelmet arra,
hogy vigyázzunk arra, hogy ne
néptelenedjen el ez a szép és jól
felszerelt iskola.

Udvari Margit nyugdíjas tanító
egyebek mellett Váci Mihály sorait
szánta a mérlegelés eszközéül:
„Nem elég a jót akarni, de tenni,
tenni kell!” 

Bátori Anna nyugdíjas tanító

Bonyháról jött el köszönteni egy-
kori óvodásait, és egy kedves törté-
nettel lepte meg az
osztályközösséget: amikor új épü-
letbe költöztünk, az egyik „jó” fi-
úcskát otthon megkérdezték, milyen
az új óvoda, mire ő így válaszolt: jó,
mert nincs benne egy sarok sem!

Ezen rövid visszapillantás után
egyéni beszámolók következtek,
melyekből kiderült, hogy az ünne-
peltek nagyon hálásak szervező
társaiknak a nagyszerű alkalomért,
amikor újból gyermekszívvel és
bátorsággal számoltak be életük
szép, eredményes és sikeres pilla-
natairól. Szorgalmasan és kitartóan
tanultak, dolgoztak, és e munka
meghozta gyümölcsét: sikeressé
lett mindenki azon a területen, me-
lyet képességei alapján felvállalt.
Életükben nem volt helye a meg-
hátrálásnak, lelkesen haladtak előre
azon az úton, melyet a családból
mintáztak. A beszámolókból öröm
és boldogság sugárzott. Senki sem
panaszkodott nehézségre, ketten
már a nagyszülői örömöktől meg-
szépült arccal beszéltek arról is,
hogy a gyermekek és unokák ins-
pirációt jelentenek számukra.

A beszélgetést Tóth Katalin és
Tóth Gyula tanítók értékelője zárta,
melyben az egészséges életmódra
való átváltást szorgalmazták a kö-
vetkező ötven évre. Útravalóul né-

hány papírra vetett hasznos és jó ta-
nácsot osztottak szét.

Az együttlétet a Szikszai Emese
magyar szakos tanár által összeál-
lított és a tanulók által bemutatott
tartalmas előadás zárta.

A 11 órakor kezdődő istentiszte-
leten Jenei László Csaba unitárius
lelkész több örömhírrel köszöntötte
az ünnepelteket. Lélekben meg-
újulva és megerősödve ért véget a
találkozó első része a templom ud-
varán, és családtagok, barátok, ro-
konok köszöntötték az
ünnepelteket, együtt örülve a nagy
eseménynek.

Itt még nem ért véget a talál-
kozó, ezután jött a java. Gazdagon
megterített asztalok mellett folyta-
tódott a társalgás, nótázás, a tánc és
szórakozás, melyhez az élő zenét
Toth Szabolcs Levente szolgáltatta
nagy szeretettel, odaadással. A szép
események megörökítéséről Léva
Stefánia gondoskodott. Volt kíván-
ságműsor, dalolás, és természete-
sen most sem maradt el Aldea Ioan
polgármester és felesége meglepe-
tése az ünnepeltek és meghívottak
számára: mindenki névre szóló
érmet és egy szál virágot kapott
ajándékba. 

Mindenkinek köszönet a kitűnő
szervezésért, a jó hangulatért és a
tartalmas együttlétért. 

Tóth Katalin, Magyarsáros



Augusztus 23–26. között a
varsói Spełnionych Marzeń
Szervezet megszervezte a he-
tedik onkoolimpiát. Az ese-
ményen 230 sportoló vett
részt, összesen hat országból:
Lengyelország, Szlovákia, Lit-
vánia, Ukrajna, Törökország
és Románia. A versenyek
olyan 6 és 18 év közötti gyer-
mekeknek szóltak, akik vala-
milyen hemato-onkológiai
betegségen estek át. A követ-
kező sportágakba lehetett be-
nevezni: atlétika, úszás,
asztalitenisz, tollaslabda, íjá-
szat és labdarúgás. 

A marosvásárhelyi Együtt a
Rákos Gyermekekért Egyesület
másodszorra vett részt az onkoolim-
pián. Idén tőlünk hat gyerek ver-
senyzett úszás, atlétika, asztalitenisz

és tollaslabda sportágakban. Na-
gyon boldogok vagyunk, hogy szép
eredményekkel térhettünk haza.
Összesen 12 érmet nyertek a gyere-
kek: egy ezüst asztaliteniszből, egy
bronz 100 méteres sprintből, egy
ezüst helyből ugrásból és összesen
9 érem úszásból – 2 arany, 5 ezüst,
2 bronz. 

Nagyon hálásak vagyunk Szeg-
halmi Andrea úszóedzőnek odaadó
közreműködéséért és professzioniz-
musáért, amellyel a gyerekeket
edzte. Az edzések helyszínének biz-
tosításáért köszönetet nyilvánítunk
a Weekend Központ Olimpiai Bazin
vezetőségének és a Torpi Sportklub-
nak. Hálásak vagyunk azoknak is,
akik részt vettek a Swimathonon,
támogatva a projektünket, valamint
köszönjük minden magánszemély-
nek és cégnek a támogatást. 

Ezek a gyerekek eleve győztesek,
mert megharcoltak az életükért, és
most bebizonyították, hogy sport-
ban is tudnak győzni. Az onkoolim-
pián való részvétellel arra bátorítjuk
az olyan fiatalokat, akik nehéz be-
tegségen mentek keresztül, hogy
kezdjenek el sportolni. Hosszú, kór-
házban töltött hónapok után a gye-
rekeknek fizikai és pszichés
felépülésre van szükségük, így a
sporttevékenységek segítik őket a
fizikai kondíció növelésében, pozi-
tív energiával telítődnek, a mozgás

segíti őket az egészséges életmód
kialakításában és az önkép javításá-
ban, valamint önbizalom elnyerésé-
ben is.

Boldogok vagyunk, hogy részt
vehettünk! Lelkesítenek az elért
eredmények, és reméljük, hogy to-
vábbra is támogatást kapunk Önök-
től, annak érdekében, hogy a
gyerekek a jövőben is ilyen élmé-
nyekkel gazdagodjanak, hiszen…
együtt csodákat teszünk!

Farczádi Gabriela, az IPCC
Egyesület elnöke
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2018-as onkoolimpia
Tizenkét érmet gyűjtöttek be a marosvásárhelyi gyerekek

A Vásárhelyi Forgatag kerek-
asztal-beszélgetésén, a Teleki
Téka udvarán infor-
matikusok, egyetemi hallga-
tók, cégvezetők keresték a
választ arra, hogy milyen kel-
lene legyen az IT-szektor és
az egyetemek kapcsolata, ho-
gyan lehetne a leghasznosabb
tudást adni a fiataloknak, mit
igényelnek az informatikai
cégek, és végül: milyen le-
gyen Marosvásárhely digitális
jövője. Elhangzott, hogy fon-
tos a digitális írástudás, mű-
veltség megszerzése, amit
általános tantárgyként kel-
lene tanítani az iskolában. 

W. Szabó Péter UX-kutató,
Kodok Márton (Reea), Török Alpár
(Lynx), Valics Lehel (Gloobus) be-
szélgettek a meghívottakkal, részt-
vevőkkel: egyetemistákkal, infor-
matikusokkal. Bár a téma igencsak
időszerű és közérdekű, hiszen a mo-
dern városokra jellemző digitalizá-
ció megvalósítása Marosvásárhely
esetében is nagy kihívás, a helyi ön-
kormányzat részéről nem láttunk
résztvevőket a szakmai eszmecse-
rén. Gondolatébresztőnek szánták a
szervezők a beszélgetést, hiszen a
pályaválasztás előtt álló fiataloknak
nehéz eldönteni, hogy az informati-
kát válasszák-e. Pedig „az IT benne
van mindenben” – mondta Török
Alpár. És szakmai pályát módosí-
tani a későbbiekben is lehet, ehhez
főleg akarat kell – hangsúlyozta Va-
lics Lehel. Az oktatásnál maradva,
W. Szabó Péter megjegyezte, jó

dolog, hogy végre van informatikai
doktori iskola Marosvásárhelyen, a
Petru Maior Egyetemen (ezen a
héten lehet beiratkozni). Majd fel-
tette a kérdést: mi az, ami hiányzik
a városban az informatikai vagy a
digitális oktatásból, mit tehetnének
az oktatási intézmények a helység
digitális jövőjéért? 

„Nem látom az egyetemeken a
megújulást. Nem tartanak lépést a
piac elvárásaival. Az IT-ben mindig
van olyan szelet, ahol szükség van
szakemberekre. Mi is ugyanolyan
jól tudunk innoválni, mint a külföl-
diek, és ezt az egyetemeink fel kel-
lene ismerjék” – mondta Kodok
Márton. Hozzátette: „nincs jól tá-
lalva a karrierépítés, a pszichológu-
sok, karrierépítők nem
foglalkoznak kellőképpen azzal,
hogy melyek a hiányszakmák Er-
délyben. A 7. osztályban kellene
kezdeni, és a líceumban erősíteni,
már itt is eldöntheti a gyerek, hogy
milyen informatikai ágazat felé irá-
nyuljon”. Török Alpár szerint fon-
tos lenne, hogy többféle
programozási nyelvet megtanulja-
nak a diákok, ne csak egyet, Valics
Lehel pedig úgy vélte, előfordul,
hogy a tanárok nincsenek kellőkép-
pen felkészülve informatikából, és
nem tudnak lépést tartani a gyere-
kekkel. Ugyanakkor nemcsak az in-
formatikusi a hiányszakma, kevés
van az IT-szektorban munkát adó
cégekből is – jegyezte meg Török
Alpár. 
Mit tehetne a város?

Mármint Marosvásárhely, a digi-
talizáció érdekében. Mert jelenleg
nem sokat tesz, legalábbis nem lát-

hatók az erőfeszítései – hangzott el.
Miért van az, hogy például Kolozs-
vár vagy Debrecen leköröz, miköz-
ben Marosvásárhelyen kiváló
informatikusok dolgoznak? Kodok
Márton szerint az IT-cégek és a vá-
rosi önkormányzat szakemberei
nem egyeztetnek ebben a kérdésben.
Pedig éppen a polgármesteri hivatal
alkalmazottai azok, akik meg kell
írják a pályázatokat, feladatfüzete-
ket. A parkolási kérdésben is érde-
kes a város hozzáállása: ahelyett,
hogy a számítógépes programot
megpályáztatták volna, és esélye lett
volna egy helyi cégnek is, részese-
dést fizetnek egy más városban mű-
ködő cégnek. Ugyanakkor – tette
hozzá –, a vásárhelyi informatikai
cégek sem sokat tesznek a város di-
gitalizációja érdekében, pedig „fel

kellene ismerni, hogy valamit bele
kell tenni a közösbe, együtt kell mű-
ködni”. Miközben 70 IT-cég van pa-
píron Marosvásárhelyen, az IT
Mures Facebook-oldalán 700 beje-
lentkező van. Török Alpár szerint a
smart cityhez van elég IT-szakem-
ber, az önkormányzat partnerként
kellene kezelje őket, valamint az
egyetemi hallgatókat is, akik érde-
kes és megvalósítható ötleteket mu-
tatnak be. Ugyan Valics Lehel
szerint kisebb-nagyobb próbálkozá-
sok vannak a digitális város irányá-
ban, de a pályázati kiírások a
megfelelő szakemberek híján túlbo-
nyolítottak. Azt is tudni kell, hogy
az uniós pénzeket digitalizációra 20
évvel ezelőtt osztották ki, most már
területekre lehet megpályázni a tá-
mogatásokat, de a helyi önkormány-
zat ezeket sem hívja le teljes
mértékben, vagy amiatt, hogy a ha-
táridőket nem tudják betartani, bele
sem fognak bizonyos projektekbe –
egészítette ki Kodok Márton, aki

szerint a többféle módon értelmez-
hető törvénykezés és a DNA-tól
való félelem is visszaveti a pályá-
zási kedvet. 

A meghívottak közül többen is
hozzászóltak a felvetett témákhoz.
Fülöp Géza például azt hangsúlyozta,
valamilyen módon mindenki kapcso-
latba kerül a digitális világgal, ezért
szükséges lenne a digitális írástudás,
műveltség elsajátítása, ezt általános
tantárgyként kellene bevezetni. 

A beszélgetés végkövetkeztetése-
ként megfogalmazódott, hogy az
önkormányzatnak fogékonyabbnak
kellene lennie az informatikusok öt-
leteire, az IT-cégek együtt kellene
működjenek adott projektekben, és
nem kell mindent a politikumtól
várni Marosvásárhelyen, mint
ahogy jelenleg történik. A résztve-
vők jó ötletnek tartották az informa-
tikai nyári szabadegyetemek, illetve
tanácskozások, közös ötletelések
havi gyakorisággal való megszerve-
zését. 

Antalfi Imola

IT-élet Marosvásárhelyen
Digitális írástudás mint tantárgy

Fotó: Antalfi Imola



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon, földszinten, a Parân-
gului utcában. Tel. 0748-151-982.
(1955-I)

ELADÓ háromszobás lakás harmadik
emeleten, a Rozmaring  utcában,
garázzsal. Tel. 0742-802-545. (1879)

BRASSÓ közelében családi ház
eladó, csere is érdekel. Tel. 0722-
892-212. (H.-I)

SZÉP, termő állapotban levő citromfa
eladó. Tel. 0265/437-081. (sz.-I)

ELADÓ kertes családi ház Nyárád-
szeredában csendes környezetben.
Tel. 0365/736-081. (9979-I)

ELADÓ Jedden (Livezeni), 3 km-re
Marosvásárhelytől 1 ha terület közel a
kerülő úthoz. Ára: 700 lej/ár. Tel. 0765-
192-707. (1900)

ELADÓ Nyárádmagyaróson 23 ár
beltelek telekkönyvvel. Irányár
30.000 lej. Tel. 0744-760-609.
(1927-I)

ELADÓK Marosvásárhelyen felparcellá-
zott telkek (600 m2, 764 m2, 905 m2, 985
m2) a Somostetőn (Tudor negyed).
Érdeklődni 8–19 óra között: tel. 0770-
274-001, 0730-912-710. (1937)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(1913)

ELADÓ garázs a Săvineşti negyedben,
16.000 lej. Tel. 0741-428-492. (1900)

ELADÓK: Dacia-gumi és alkatrészek,
perzsaszőnyeg, automata mosógép,
biciklik, autogájzer-alkatrészek. Tel.
0365/448-371, 0771-538-831. (1903)

ELADÓK előnevelt húskacsák és ve-
gyes hasznú csirkék. Érdeklődni 8–
16 óra között a 0265/331-016-os
telefonszámon. (sz.-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1914)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1919-I)

ELADÓ Whirlpool automata mosógép.
Tel. 0747-509-890. (10137)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100) 

TETŐFEDÉS, „lindabozás”, ácsmunka,
teraszokat készítünk, csatornázást,
lefolyókat, bármilyen tető- és bádo-
gosmunkát vállalunk. 15% kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0747-871-270.
(1939)

TETŐFEDÉS, bádogosmunka, csere-
pezés, „lindabozás”, bármilyen munkát
vállalunk (lécezés, fóliázás, szarufák).
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! Tel.
0748-669-239. (1938)

FELÜGYELŐT keresünk nem ágy-
ban fekvő nő mellé. Tel. 0744-451-
211. (1947-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel. Tel. 0749-543-104. 
(1778-I)

VÁLLALOK tetőjavítást, „lindabozást”
és csatornakészítést. Tel. 0751-847-346.
(10151)

TÁRSKERESÉS

54 ÉVES FÉRFI megismerkedne
kellemes megjelenésű, 44-51 év körüli
hölggyel. Tel. 0759-332-206. (10160)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Maradt a
bánat és egy csendes
sírhalom, szerető szívünkben
örök gyász és fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 4-én PEPELA
HAJNALRA halálának első
évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Fia és
édesanyja. (1911)

Szeretettel emlékezünk drága
unokánkra, PEPELA HAJNAL-
RA halálának első évfor-
dulóján. Nagytatája és
nagybátyja. (1912)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emléke-
zünk szeptember 4-én idős
NAGY MIKLÓSRA halálának
első évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá
szeretettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, fia és
unokája. (1956-I)

„Ragaszkodik hozzád az én
lelkem, a te jobbod meg-
támogat engem.” (Zsolt. 63.9)
Szomorú szívvel emlékezünk
a galambodi születésű
ZOLYOMI PÁL maros-
vásárhelyi lakosra, akinek
szeptember 4-én van
halálának 20. évfordulója. Fájó
szívvel emlékezünk rá:
felesége, két lánya, veje, négy
unokája, két dédunokája.
Nyugodj békében, drága
édesapánk! (10143-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, rokon és szomszéd, a
mezőbándi születésű 

özv. NAGY ROZÁLIA 
szül. Szabó 

életének 85. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése szeptember 4-én, kedden
14 órakor lesz a mezőbándi refor-
mátus temető cinterméből. 

Búcsúznak tőle szerettei. 
Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! (sz-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
SIPOS FERENC 

a Marosvásárhelyi Orvosi 
Egyetem volt műszerésze 

2018. augusztus 20-án, életének
77. évében Magyarországon el-
hunyt. Hamvasztás utáni teme-
tése 2018. szeptember 5-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. 

A gyászoló család. (10138-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon és jó barát, 

ÉRSEK LÁSZLÓ 
ALBERT-ÁRPÁD 

az IRA volt dolgozója 
életének 69. évében szeptember
1-jén elhunyt. Temetése szep-
tember 4-én 13 órakor lesz a
római katolikus temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Búcsúzik tőle felesége, lányai,
vejei, unokái, testvérei, 

unokahúga. (10142-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető feleség, édesanya,
anyós, nagymama, dédmama, 

VAJDA ILONA 
született Berekméri 

életének 83. évében eltávozott az
élők sorából. Temetése szeptem-
ber 5-én, szerdán 14 órakor lesz
a gernyeszegi református temető
kápolnájából. 

A feltámadás boldog 
reményében emlékét őrzi 

a gyászoló család. (10150-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, testvér, rokon
és jó ismerős, 

BARTÓK LENKE 
szül. Simon 

2018. szeptember 1-jén, életének
77. évében csendesen megpi-
hent. Drága halottunk földi ma-
radványait szeptember 4-én 13
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a Jeddi úti temetőben. Em-
léke legyen áldott! 

A gyászoló család. (10154-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, sógor, rokon, jó szom-
széd, a backamadarasi születésű 

TÖRÖK ÁRPÁD 
életének 80. évében türelemmel
viselt betegség után 2018. szep-
tember 3-án elhunyt. A virrasztás
szeptember 4-én, kedden 19-21
óra között lesz a Vili temetkezési
cégnél. Drága halottunk teme-
tése szeptember 5-én, szerdán
14 órakor lesz a backamadarasi
ravatalozóból. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
„Aki hisz énbennem, ha meghal
is, él.”
(János 11:25)

A gyászoló család. (10153-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett szomszédunktól, 

TÖRÖK ÁRPÁDTÓL. 
Szívünkben örökké őrizzük emlé-
két. Nyugodj békében, drága
Apó! 

Meli, Zalán, Orsi és Zsombi.
(10156-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, szomszéd, 

TÉGLÁS ERZSÉBET 
2018. szeptember 1-jén, 83 éve-
sen elhunyt. A temetkezési szer-
tartás 2018. szeptember 5-én,
szerdán 14 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. 

Fia, Józsi és unokája, Zsolti.
(10155-I)

Mély fájdalommal a szívünkben,
könnyes szemmel  tudatjuk,
hogy a szeretett  férj, édesapa és
após, 

POP LIVIU MARIUS 
(Puiu) 

a Maros megyei UJCC 
volt elnöke 

eltávozott közülünk. Emléked
örökké szívünkben őrizzük. Isten
nyugtasson békében! A temetése
2018. szeptember 5-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi kőtemp-
lomi temetőben. 

Lánya, Daniela, felesége, Geta,
veje, Liviu. (10157-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

BEREKMÉRI ANDRÁS családja
iránti együttérzéssel búcsú-
zunk volt évfolyamtársunktól.
Az 1955-ben érettségizők.
(10139)
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Jogi személyektől bevételező osztály/javak értékesítése
Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám
Tel: 0265/250-982, 194-es mellék
Fax: 0265/261-093
E-mail: Ramona.Munteanu.MS@anaf.ro 

Eladási közlemény
A 2007. évi 14-es kormányhatározat 9. cikkelye értelmében, amely az
állam magántulajdonába került javak eladásának módozatait és
feltételeit szabályozza, a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám, 5-ös iroda,
földszint) 2018. szeptember 12-én 11.30 órai kezdettel nyilvános
árverésen (második árverés) értékesíti az alábbi ingóságot:
– Iveco haszonjármű
Azonosító adatok:
– Iveco Turbo Daily 35-12.1 haszonjármű, alvázszáma
ZCFC358010D060080, 2800 köbcentis, 1997-es gyártású, dízel, fehér
színű. Kikiáltási ár: 3.240 lej. A licitlépcső az ingóság árának 5%-a. A
vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
(szeptember 11.) az intézmény iktatójában sínes dossziéban nyújtsák
be a következő iratokat: részvételi kérvény, az indulási ár 10%-át kitevő
részvételi garancia kifizetését igazoló irat (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO42TREZ4765005XXX000201, adószám 4322637), az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását (esetenként), a román
állampolgárságú román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyek a
cégbejegyzési okirat román nyelvű hitelesített fordítását, a román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, a külföldi
magánszemélyek az útlevél vagy személyi igazolvány másolatát, az
adóhivatal igazolását, hogy az ajánlattevőnek nincsenek tartozásai.
Bármely irat hiánya az árverésről való kizáráshoz vezet. Az árverésre a
fentebb közölt helyen és időpontban kerül sor. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám, javak értékesítése részleg, 5-ös iroda – vagy a
0265/250-982-es telefonszámon, 194-es mellék. 

Dénes Irén, a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője 
Ramona Munteanu, értékesítési részleg

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Jogi személyektől bevételező osztály/javak értékesítése
Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám
Tel: 0265/250-982, 194-es mellék
Fax: 0265/261-093
E-mail: Ramona.Munteanu.MS@anaf.ro 

Eladási közlemény
A 2007. évi 14-es kormányhatározat 9. cikkelye értelmében, amely az
állam magántulajdonába került javak eladásának módozatait és
feltételeit szabályozza, a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám, 5-ös iroda,
földszint) 2018. szeptember 12-én 11.30 órai kezdettel nyilvános
árverésen (második árverés) értékesíti az alábbi ingóságot:
– N2 MAN haszonjármű 
Azonosító adatok:
– N2 MAN haszonjármű, típusa 8.185 LE 180, alvázszáma
WMAL20ZZZ2Y0969146, 4580 köbcentis, 2001-es gyártású, dízel,
fehér színű. Kikiáltási ár: 10.650 lej. A licitlépcső az ingóság árának 5%-
a. A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
(szeptember 11.) az intézmény iktatójában sínes dossziéban nyújtsák
be a következő iratokat: részvételi kérvény, az indulási ár 10%-át kitevő
részvételi garancia kifizetését igazoló irat (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO42TREZ4765005XXX000201, adószám 4322637), az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását (esetenként), a román
állampolgárságú román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyek a
cégbejegyzési okirat román nyelvű hitelesített fordítását, a román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, a külföldi
magánszemélyek az útlevél vagy személyi igazolvány másolatát, az
adóhivatal igazolását, hogy az ajánlattevőnek nincsenek tartozásai.
Bármely irat hiánya az árverésről való kizáráshoz vezet. Az árverésre a
fentebb közölt helyen és időpontban kerül sor. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám, javak értékesítése részleg, 5-ös iroda – vagy a
0265/250-982-es telefonszámon, 194-es mellék. 

Dénes Irén, a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője 
Ramona Munteanu, értékesítési részleg

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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MAROS MEGYEI TANÁCS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Maros megye 2018-as költségvetéséből nyújtott
vissza nem térítendő támogatások II. pályázati ki-
írása, amelyen nonprofit szociális tevékenységek fi-
nanszírozására lehet támogatást igényelni. 

1. A finanszírozó hatóság: a Maros Megyei Tanács,
Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.
alatti székhellyel, adószám 4322980, telefon
0265/263211, fax 0265/268718, weboldal:
www.cjmures.ro, e-mail: cjmures@cjmures.ro.
2. A vissza nem térítendő finanszírozásokra vo-
natkozó jogszabályok
• Az utólag módosított és kiegészített 350/2005. sz.
törvény, amely a közalapokból a nonprofit tevé-
kenységek finanszírozására nyújtható vissza nem té-
rítendő támogatások rendszerére vonatkozik. 
• A 34/1998. sz. törvény alkalmazási metodológiai
normáinak III. fejezete – az egyesületeknek és ala-
pítványoknak a kiértékelését és kiválasztását ille-
tően, amely arról rendelkezik, hogy hogyan
kaphatnak támogatást a jogi személyiséggel rendel-
kező román egyesületek és alapítványok, amelyek
az utólag módosított és kiegészített, 1153/2001. sz.
kormányhatározattal jóváhagyott szociális szolgál-
tatásokat nyújtó egységeket hoznak létre és admi-
nisztrálnak. 
3. A szakterület, amelyre vissza nem térítendő tá-
mogatást nyújt Maros megye a 2018. évi költségve-
téséből: szociális támogatások, II. kiírás.
4. A 2018. évi megyei érdekeltségű nonprofit tevé-
kenységek finanszírozásának II. kiírására rendelke-
zésre álló összeg 200.000 lej a szociális
támogatások területén a Maros Megyei Tanácsnak a
Maros megye 2018. évi általános költségvetésének
jóváhagyására vonatkozó 15/2018. sz. határozata,
valamint a Maros Megyei Tanácsnak a Maros megye
általános költségvetéséből nyújtott vissza nem té-
rítendő finanszírozások 2018-as programjának a jó-
váhagyására vonatkozó 20/2018. sz. határozata
alapján.
5. A projekt megvalósításának ideje a 2018-as év.
6. A vissza nem térítendő finanszírozások pályá-
zati dokumentációja elérhető a Maros Megyei Ta-
nács honlapján a Proiecte alcím alatt, vagy be lehet
szerezni a Maros Megyei Tanács székhelyén, a bi-
zottság titkárságán – I. emelet, 118. iroda – Carmen
Orăşan tanácsadótól.
7. A Pályázati útmutatóban előírt dokumentumo-
kat a kérelmezők a Maros Megyei Tanács székhe-
lyén nyújthatják be (Marosvásárhely, Győzelem tér
1 sz., Általános iktató – 1. iroda), 2018. október 4-
én 16.00 óráig.
8. A pályázatok értékelését és kiválasztását a
Maros Megyei Tanácsnak a 33/2018.03.29. sz. hatá-
rozatával létrehozott szociális támogatásokat érté-
kelő és kiválasztó bizottsága fogja elvégezni.
9. Az értékelési és kiválasztási eljárás lezárása után
az értékelő és kiválasztó bizottság közzéteszi az
eredményeket és a jóváhagyott támogatási össze-
geket a Maros Megyei Tanács honlapján: 
www.cjmures.ro. 

Péter Ferenc
ELNÖK

DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik
a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás
a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diák-
bentlakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a
diákokra összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola hon-
lapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba,
hozzáférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és
országos ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi in-
tézményekben és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es
és a 2017-18-as tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák
az Erasmus+ program keretében 19 napot Olaszországban
és Spanyolországban gyakorlatozott. Az iskola a 2018-
2019-es tanévre új projektet nyújtott be, ami az általános or-
vosi asszisztens szakos diákok versenyképességének
növelését célozza, olaszországi, németországi és 
spanyolországi gyakorlati képzések által.

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális
Iskola

titkárságán, 
a Bodoni Sándor

utca 
3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/
TÖRZSKÖNYVEZÉSHEZ 

SZÜKSÉGES IRATOK
A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti)
vagy az érettségi diploma, illetve az azt
helyettesítő igazolás, születési bizonyítvány
(eredeti), házasságlevél (eredeti), személya-
zonossági igazolvány, orvosi igazolás a család-
orvostól, amely igazolja, hogy a jelentkező
egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakor-
lására. Ezt az igazolást minden tanév elején be
kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló
pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj
első részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi
diplomával vagy anélkül. 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
KIADÓ ASZTALOSMŰHELY teljesen felszerelve, működőképesen. Tel. 0744-505-710. (20464-I)
KFT. ALKALMAZ ASZTALOSOKAT ajtó-ablak gyártásához. Tel. 0744-798-270. (20464-I)
ALKALMAZUNK PINCÉRT/RECEPCIÓST panzióba. Tel. 0744-624-976. (20460-I)
ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT, ÁCSOT, KŐMŰVEST, VASAST építkezéshez. Tel. 0744-573-
251. (62618-I)
NŐI és FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szük-
séges, mindenki betanításban részesül.  Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád a
termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében.  Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro
(62621-I)
MŰSZAKI KARBANTARTÓKAT és VILLANYSZERELŐKET alkalmazunk belföldi és külföldi mun-
kákra, hosszú távra. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Fényképes önéletrajzát kérjük e-mailben a
je@telog.hu címre elküldeni. (62597-I) 
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat
a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-333-573-as telefonszámon vagy a
Parcul Industrial Mureş – Vidrasău nr. 1/G címen. (20438)
ALKALMAZUNK ESZTERGÁLYOST, MARÓST vagy betanítunk ezekre a szakmákra.  Tel. 0722-
219-024. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉLELMISZERÜZLETBE ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0722-
404-679. (20470-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (62626)
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ, jó fizikai és mentális állapotú, önálló munkavégzésre képes 
KERTÉSZT keresek Marosvásárhelyre hosszú távra, amíg a növényzet igényli, heti egynapos munkára.
Eszközök adottak. Jelentkezni a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)
AUTÓMOSÓ MUNKAERŐT alkalmaz nagyon jó fizetéssel. Tel. 0741-411-334. (10136)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



Szeptemberben több munkálatot végeznek 
az Ágacska utcában

2018. augusztus 30-án, csütörtö-
kön a polgármester személyes tanácsadója,
Claudiu Maior az Ágacska utca lakóival ta-
lálkozott. 

„A város összes lakónegyedébe hívnak és
várnak. A lakosok gondjai eltérőek, ezért
minden kérést, panaszt meghallgatunk és
rendszerezünk, mert a polgárok elvárják,
hogy az ő lakónegyedükben is megvalósul-
jon valami. Ma itt vagyunk, holnap a város
más részén! Továbbra is szoros és hosszú
távú partnerséget szeretnénk a lakosság és a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kö-
zött, egy olyan együttműködést, amelyből
mindkét fél csak nyerhet” – mondta Claudiu
Maior. 

A 19-es számú tulajdonosi társulás el-
nöke, Alexandru Moldovan a környék lakóinak kéréseit tolmácsolta. „Ma több javaslatot ismertettünk öko-
parkolók létesítésére, a gyermekjátszópark korszerűsítésére és áthelyezésére a jelenlegi futballpálya helyére,
a gyalogossétányok leaszfaltozására és a mozgássérültek számára feljáró rámpák létesítésére vonatkozóan.
Továbbá kértük, hogy nyírják meg a tömbházak közötti fák koronáját és helyezzenek el föld alatti szeméttá-
rolókat a háztartási hulladék begyűjtésére. Claudiu Maior úr és a polgármesteri hivatal igazgatói fogé-
konynak mutatkoztak a javaslatainkat illetően és biztosítottak arról, hogy szeptemberben elkezdik az igényelt
munkálatokat, ezért pedig köszönetet mondunk” – mondta Alexandru Moldovan.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Elsőbbséget élvező utcák! 
Megújulnak az útburkolati jelek Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen az útburkolati jelek festésének megújítására vonatkozó versenytárgyalás le-
jártával a városvezetés elkezdte a javításokat.

„Folytatjuk a Marosvásárhely úthálózatának külalakját és funkcionalitását érintő munkálatokat. Ennek
érdekében kiterjedt kampányba kezdtünk, amely során megújítjuk a hosszanti irányú útburkolati jelek festését
és a gyalogátjárók jelzéseit a Pandúrok útján és a Dózsa György úton, majd következik a tervbe foglalt
többi városrész. Az új jelzések követik a jelenlegiek nyomvonalát, tehát nem lesznek olyan módosítások,
amelyek befolyásolnák a közúti forgalmat. Ezek a munkálatok elengedhetetlenül szükségesek a forgalom
biztonsága miatt, főként a zsúfolt övezetekben, iskolák és óvo-
dák térségében” – mondta a polgármester tanácsadója, 
Claudiu Maior.
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Gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cég
raktárost és területi képviselőt alkalmaz

Feladatok – raktáros:
– beérkező áru tárolása
– csomagolás
– számlázás
– áru előkészítése szállításra 
– a raktári rend folyamatos fenntartása 
– a raktárkészlet nyilvántartása
– egyéb, kihívást jelentő feladatok
Elvárások:
• önálló és precíz munkavégzés
• terhelhetőség
• számítógép-ismeretek (legalább középfokon) 
• korrektség 
Feladatok – területi képviselő:
– a meglevő ügyfelekkel való kapcsolattartás
– új kliensek megkeresése, üzleti kapcsolat létrehozása és ápolása
– rendelés felvétele és kintlevőség behajtása 
– adminisztratív teendők ellátása, kimutatások, jelentések készítése
Elvárások:
• minimum középfokú végzettség, érettségi
• hatékony és gyors, önálló munkavégzés
• kiváló kommunikációs készség, megnyerő üzleti megjelenés
• kiváló problémamegoldó képesség, rugalmasság, megbízhatóság,

precizitás
• minőség- és eredményorientált hozzáállás
• pozitív, optimista szemlélet
• MS Office-tapasztalat (Word, Excel aktív használata)
• B kategóriás jogosítvány
• hosszabb delegációkra való hajlandóság 

Önéletrajzokat 
az info@vital-logistic.ro e-mail-címre várunk szeptember 7-ig. 

A lakossági riasztórendszert tesztelik
Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzések ismeretének fontossá-

gáról, és közös keretrendszert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére,
a Vészhelyzeti Felügyelőség havonta, minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések

riasztórendszereit. 
Eszerint 2018. szeptember 5-én délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen 
TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Ma-

rosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.

AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK:

Dr. Dorin Florea polgármester

Polgárvédelmi
helyzetek (jelzés) Időtartam Jelentése

Légiriadó-
előzetes 

3, egyenként 32 másodperces
hangjelzés (impulzus), 12 má-
sodperces szünetekkel 

A lakosság előzetes riasztása légitámadás bekövetkez-
tének lehetőségéről a város (létesítmény) területén

Légiriadó 15, egyenként 4 másodperces
hangjelzés (impulzus), 4 má-
sodperces szünetekkel 

A lakosság riasztása légitámadás bekövetkeztének
azonnali veszélyéről a város (létesítmény) területén

Katasztrófariadó 5, egyenként 16 másodperces
hangjelzés (impulzus), 10 má-
sodperces szünetekkel 

A lakosság tájékoztatása elkerülhetetlen természeti,
technológiai vagy biológiai katasztrófa bekövetkez-
téről vagy ennek veszélyéről

A riadó 
befejezése 

2 percig tartó folytonos,
egyenlő hangerejű jelzés 

A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és a te-
vékenységek folytatásának lehetőségéről


