
Érdekképviselet, szakmaiság és szórakozás

Hármasfaluban találkoztak a gazdák

Szülőföldön okosan címmel szombaton
nyolcadik alkalommal rendezte meg a
Romániai Magyar Gazdák Egyesületé-
nek Maros szervezete (RMGE Maros) a
gazdanapot, ezúttal Székelyszentistvá-
non. A támogatók között volt a magyar-
országi Agrárminisztérium, a Bethlen
Gábor Alap és a Communitas Alapít-
vány.

A rendezvény a hármasfalusi gazdakör
székházában, a 18. századi Barátosi-udvarház-
ban rendezett kiállításmegnyitóval kezdődött,
ahol a helyi Nemes András egy nagyobb gyűj-
temény részét képező lámpákat, faliórákat,
mérlegeket mutatott be, míg Sándor János fa-
faragó művész a munkái révén egy varázsla-
tos, misztikus és történelmi gyökerű világba
vezetett vissza. A fába életet lehelő művész
több évtizedes munkásságának egyik legjelen-
tősebb szelete a történelmi Magyarország 64

vármegyéje címerének kifaragása, amelyet
2000-ben rendelt meg tőle a budapesti Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, míg egyik kopjafája
bekerült a nagycenki Széchenyi-mauzóle-
umba.
Köszöntötték az ünneplőket

A rendezvény ünnepélyes megnyitójára a
művelődési otthonban került sor. Gábor Áron
Árpád makfalvi református lelkész áhítatában

Mesterségek ebsorson
Sikerült rendesen felkavarni a kedélyeket az idei iskolai tanév-

nyitó előtt azzal a friss rendelettel, mely szerint jövőre „csak” szak-
iskolába engednék továbbmenni azokat a diákokat, akik nem érik
el az átmenő osztályzatot a kisérettségin. De bukásról nem csak a
minisztérium esetében beszélhetünk, mint azt a diákszervezetek su-
gallják.

Ez a rendelet csak egy kis része kellene legyen egy jóval össze-
tettebb lépéssorozatnak, aminek a révén egy komoly oktatási rend-
szer kellene működjön az országban, olyan, amelyik figyelembe
veszi a diákok képességeit és készségeit, de ezeket össze is hangolja
a társadalom és a gazdaság kívánalmaival. Ehelyett az utóbbi
három évtizedben láttunk már egy nagyobb osztálylétszámnyi mi-
nisztert és egyéb szakembert a döntéshozói székekben, a parlament
szinte mindegyik pártja irányította már az oktatásügyet, de ebben
a stratégiai fontosságú ágazatban is ugyanolyan káosz uralkodik,
mint sok egyéb területen. Mert ez van mindenhol, ahol esztelenül
mímelik a munkát.

Egy korrekt oktatási rendszernek képesnek kellene lennie arra,
hogy a családokkal karöltve a diákokat felkészítse az életre. Ennek
nem csak abból kéne állnia, hogy mindenféle ismerettel töltsék meg
a lurkók fejét, hanem valahol ebben a rendszerben kellene őket el-
indítani egy életpályán a felsőoktatás vagy a szakmatanulás irá-
nyába.

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Gligor Róbert László

Nős
és katolikus pap 
Különleges vendéget fogadott hétfő
délelőtt a Marosvásárhelyi Örmény-
Magyar Kulturális Egyesület: egy ör-
ményországi örmény katolikus
lelkipásztor és felesége látogatott Ma-
rosvásárhelyre, ahol előadás és be-
szélgetés keretében ismertette
életútját, illetve válaszolt a résztvevők
nem kevés kérdésére.
____________5.
Jó volt együtt lenni!
Szeptember 5–8. között szervezte
meg az RMDSZ szászrégeni szerve-
zete, a nőszervezet, a Csillag és a Hu-
mana Regun egyesületek, a Kemény
János Művelődési Társaság, a Rá-
kóczi Szövetség szászrégeni szerve-
zete és a Szászrégeni Ifjúsági
Szervezet a Szászrégeni Magyar Na-
pokat.
____________7.
Elkezdődött az új
zöldházprogram
Hétfőtől újabb pályázati lehetőség nyílt
a zöldházprogram keretében, ami ma-
gánszemélyek számára érhető el. A
napelemes rendszerek felszerelésére
kérelmezőnként 20 ezer lej támoga-
tást nyújtanak. 
____________8.

A gazdanap a főzésre, szórakozásra is alkalmat biztosít Fotó: Gligor Róbert László



Negyedik alkalommal szervezi meg a marosvásárhelyi
Magvető közösség az Ő az út! ifjúsági keresztény zenefesz-
tivált, amelyre szeptember 14-én, szombaton délután 5-től
kerül sor a marosszentgyörgyi Hétfák (kartingpálya) köze-
lében. A rendezvény egyik kezdeményezője a Marosszent-
györgyi Polgármesteri Hivatal, amelynek vezetője, Sófalvi
Szabolcs szerint „fontos, hogy a fiatal nemzedék is megis-
merje a megtartó keresztény értékeket, és megerősödjön
lelkileg, mert ennek az ellangyosodó Európának – és benne
a mi kis hazánknak is – szüksége van és lesz erős hitű, kö-

vetkezetes, családcentrikus emberekre. Egy ilyen, fiatalos,
zenés, táncos, de ugyanakkor lelkileg felemelő fesztivál azt
üzeni a fiataloknak, hogy a keresztény élet nem egy unal-
mas, idejétmúlt élet”.  A rendezvényen lesznek fiataloknak
szánt programok és versenyek, „Dumálj a papoddal” sátor,
imasátor, könyves sátor, brazil sátor (egy brazil meghívot-
tal), gyereksátor (csúszda és ugribugri is), 19 órától pedig
a budapesti Shalom együttes, az ugyancsak magyarországi
keresztény rapper, Eddy, valamint a csíkmenasági Csiszér
László énekel, dicsőít a színpadon. A belépés ingyenes.

Filmvetítés Schnedarek Ervin
hagyatékából 
Szeptember 10. és 27. között naponta 9 órától a Kultúrpa-
lota kiállítótermében megtekinthetők a Schnedarek Ervin
filmes hagyatékából származó, 1950 és 1989 között készí-
tett kisfilmek, dokumentumfilmek. A vetítés helyszínén egy,
a Forgatagon megnyílt emlékkiállítás is látható. Schneda-
rek Ervin (1920–2008) önerőből, autodidakta módon tanult
meg filmet készíteni az 1950-es években, annyira jól, hogy
Marosvásárhely filmes legendájává nőtte ki magát. A Ma-
gyar Autonóm Tartomány idején működő marosvásárhelyi
Mozigépész Szakiskola tanára volt, később a Pionírok Há-
zában és a Szakszervezetek Művelődési Házában filmkört
vezetett. A rendszerváltást követően saját filmgyártó céget
hozott létre Studio 7 néven, amellyel több dokumentumfil-
met készített. Schnedarek Ervin hagyatékát az Erdélyi Au-
diovizuális Archívum dolgozza fel. 

Prímások között – koncert 
Balatonfüred Város Önkormányzata, a Hagyományok
Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene
Tanszéke a 2018-as Anna-bál kísérő rendezvényeként prí-
másversenyt hirdetett hagyományos magyar népzenét ját-
szó hegedűsök számára. Pályázhatott minden, a
táncházmozgalomban tevékenykedő, illetve az autentikus
magyar népzenei hagyományt ápoló hegedűs, aki a ver-
seny napjáig betöltötte a 16., de még nem töltötte be a 35.
életévét. A nyilvános színpadi versenyt a balatonfüredi
Anna-bál előtti héten tartották, kilenc kitűnő prímás mutat-
kozott be a verseny során. Kelemen László, a Hagyomá-
nyok Háza főigazgatója lehetőséget adott a fiatal
prímásoknak, hogy Kárpát-medence-szerte megmutassák

tehetségüket, virtuóz játékukat, így először szervez a Ha-
gyományok Háza turnét az Anna-bál prímásverseny részt-
vevőinek. Az első turné keretében szeptember 11-15.
között Erdélybe látogatnak a verseny nyertesei közül né-
hányan. A marosvásárhelyi előadás szeptember 12-én 19
órától a Maros együttes kövesdombi előadótermében lesz.
Fellépnek: Boda Gellért, Kiss-Balbinat Ádám, Kovács Már-
ton, Michal Noga prímások, közreműködik: Kádár Ignác és
kísérő zenekara. Az előadásra a belépés díjtalan.

Rhédey-múzeum-avató 
Szeptember 20-án délelőtt 11 órától felavatják az erdő-
szentgyörgyi Rhédey-kastély emeletének öt termében be-
rendezett állandó Rhédey-kiállítást. Az esemény
köszöntőbeszédekkel kezdődik, ezt követi a szalagátvá-
gás és a tárlatvezetés, majd utána kerekasztal-beszélge-
tés lesz, amelyen a Rhédey családot érintő négy nemzet
(angol, német, magyar, román) képviselői beszélgetnek
Történelem és kultúra – a kulturális örökség mint több
nemzet közös kincse témában. Moderátor: gróf Kálnoky
Tibor. A nagyközönség előtt délután 4 órától nyitják meg a
kiállítást. 

Nemzetközi Hit és Fény zarándoklat
Marosszentgyörgyön
Szeptember 14-én, szombaton nemzetközi Hit és Fény
zarándoklat színhelye a római katolikus templom. A zarán-
dokok Magyarországról, Ukrajnából és az ország külön-
böző településeiről – Csíkszereda, Gyergyóditró,
Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyernye, Nagyvárad, Sep-
siszentgyörgy, Szatmár – érkeznek. A 10 órakor kezdődő
szentmisén, melyet Szőcs Csaba országos lelki vezető,
Bálint Emil, László Szabolcs és Baricz Lajos mutat be, ál-
doztatás és úrvacsoraosztás lesz Ardai Erika lelkésznő
szolgálatával.

RENDEZVÉNYEK

Kirándulás az OMEK-ra
Szeptember 26-29. között az RMGE-Maros saját standdal
jelentkezik a 79. országos mezőgazdasági és élelmiszeri-
pari kiállításon és vásáron, amely Magyarország legna-
gyobb és legrégebbi agrárgazdasági rendezvénye.
Szeptember 27-én buszos kirándulás lesz a kiállításra
rövid püspökladányi kiszállással. Érdeklődni, jelentkezni
a 0787-828-403-as telefonszámon vagy az
rmgemaros@gmail.com címen lehet 

Alternatív oktatási konferencia
Marosvásárhelyen 

A Mihai Eminescu pedagógiai líceum a nagyszebeni Lu-
cian Blaga Egyetemmel, a megyei tanfelügyelőséggel, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal és helyi tanács-
csal közösen október 4–6. között konferenciát szervez a
közoktatás pedagógusainak és a nem formális oktatásban
érdekelt nemkormányzati szervezetek képviselőinek. Fel-
iratkozni szeptember 30-ig lehet a http://conferences.ulbsi-
biu.ro/inec/ro/registration.php internetes elérhetőségen. A
konferencián előadások hangzanak el e témában, és gya-
korlati műhelymunka is lesz. 

Rendbe tették az iskolát Ratosnyán
120.000 lejes beruházással, amelyet az országos vidék-
fejlesztési alapból álltak, rendbe tették a ratosnyai község-
központban levő általános iskolát. Kicserélték a
fűtésrendszert, a nyílászárókat, iskolai bútorzatot is vásá-
roltak, így a diákok korszerű épületben kezdhették meg a
tanévet. 

Alkotótábor Mezőpanitban
Megnyílt a XIV. mezőpaniti képzőművészeti alkotótábor,
amely néhány éve felvette az elindítója és első szervezője
nevét, vagyis Molnár Dénes Alkotótábor néven működik.
Az idén 15 hazai alkotó kapott ide meghívást, és dolgozik
szeptember 15-ig. Az alkotásokból a táborzárást követően
kiállítás nyílik a helyi kultúrotthonban. A tábor szervezője
a Maros-mezőségi Művésztelep, főbb támogatói a Mező-
paniti Polgármesteri Hivatal, a református egyházközség,
a Communitas Alapítvány, valamint a Monográfia Alapít-
vány.

Pszichológiai előadások 
Szeptember 12-én, csütörtökön 17 órától a Máltai Szere-
tetszolgálat Berek utca 1. szám alatti székhelyén Nagy Gi-
zella mentálhigiénés szakember túlterhelt szülők –
túlterhelt gyermekek témakörben tart ingyenes előadást.
Az életminőség javításában egyik legfontosabb tényező a
családon belüli, az iskola és az otthon között, a belső és
külső egyensúly megteremtése és fenntartása – erről szól
többek között az előadás. Ugyanott szeptember 19-én,
jövő csütörtökön 18 órától Köllő Orsolya pszichoterapeuta
segítségével olyan stresszkezelési módszereket ismerhet-
nek meg az érdeklődők, melyek a mindennapi stresszhely-
zetben nagy segítségükre lehetnek. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma TEODÓRA, holnap
MÁRIA napja.
MÁRIA: a héber Mirjam
görög és latin fordítások során
módosult alakja. Jelentése is-
meretlen. Az egyik leggyako-
ribb magyar keresztnév.

11., szerda
A Nap kel 

6 óra 54 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 43 perckor. 
Az év 254. napja, 
hátravan 111 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. szeptember 10.

1 EUR 4,7318
1 USD 4,2843

100 HUF 1,4283
1 g ARANY 205,9411

t

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 110C

Megyei hírek

Fotó: Maros Megyei Rendőrség

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

A Maros Megyei Rendőrség Lakásbiztonságból
10-es! jelszóval kampányt kezdeményezett az is-
kolakezdést követően. Ebben felhívják a figyel-
met arra, hogy miként hagyhatjuk lakásunkat
biztonságban arra az időszakra, amikor – legin-
kább délelőtt – nincsen senki otthon, vagy ma-
gukra maradnak a gyerekek. 

Az otthon maradt kicsiknek néhány alapszabályt kell
betartaniuk. Először is, ahogy az iskolából hazatérnek,
azonnal zárják be az ajtót, és ezután ismeretleneknek ne
nyissák ki. Ha a tömbházbejárati kaputelefonon csenget
be bárki, ne válaszoljanak, főként ne nyissák ki az ajtót,

még akkor se, ha bármilyen indokot (reklámanyagot szór,
takarító, postás stb.) hoz fel a bekérező. Ne osszák meg
idegenekkel a saját, de főként szüleik programjáról szóló
információkat (hol dolgoznak, hányig vannak munkában),
bárki is érdeklődik. A kisebbeknek a szülők akár a mesék-
ből vett példákkal (Három kismalac) magyarázhatják meg
azt, hogy mi történhet, ha túlságosan megbíznak az ide-
genekben és beengedik őket a tömbházba, vagy akár a la-
kásba. 

Ha ezeket a minimális szabályokat betartják a kisdiákok,
akkor közbiztonságból tízest kapnak a rendőröktől – áll töb-
bek között a Népújsághoz küldött közleményben. 

Jó lesz vigyázni! 
Lakásbiztonságból tízes!

Ifjúsági keresztény zenefesztivál
a marosszentgyörgyi Maros-parton
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Előre hozott választások
érdekében javasol paktumot
az USR PLUS

Előre hozott választások kiírása érdekében javasol
paktumot az államelnöknek, a Nemzeti Liberális
Pártnak (PNL), az RMDSZ-nek, a kisebbségek par-
lamenti frakciójának, a Pro Románia pártnak és a Li-
berálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) a
Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a
Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS)
koalíció, jelentette ki a hétfőn tartott sajtótájékozta-
tón Dan Barna USR-elnök. Barna szerint a paktum
célja az előre hozott választások kiírása. „A PSD-
kormánynak már nincs legitimitása, nincs többsége
a parlamentben, amely feljogosítaná, hogy egy Ro-
mániát egy helyben tartó, mérgező kormányt fenn-
tartson. Emiatt mi, az USR PLUS Szövetség a
jelenleg releváns politikai tényezőknek egy paktum
megkötését javasoljuk, amellyel „vállaljuk, hogy
2020. június 6-án, a helyhatósági választásokkal egy
időben előre hozott parlamenti választásokat íratunk
ki. Parlamenti képviselőink, 261 szenátor és képvi-
selő, kötelezik magukat, hogy megtegyék az előre
hozott választások kiírásához szükséges lépéseket”
– mondta Dan Barna. A paktum értelmében ugyan-
akkor az aláírók azt is vállalják, hogy aláírják és
megszavazzák a kormány ellen benyújtandó bizal-
matlansági indítványt. (Agerpres)

Másodszorra sem szavazta meg
az előre hozott választásokat
a brit parlament

Másodszorra sem sikerült elfogadtatni a londoni al-
sóházban az előre hozott parlamenti választásokról
beterjesztett miniszterelnöki kezdeményezést, mert
a kedd hajnali szavazáson nem gyűlt össze az indít-
vány jóváhagyásához előírt kétharmados többség.
Boris Johnson miniszterelnök először múlt szerdán
jelentette be, hogy előre hozott választások kiírását
kezdeményezi október 15-ére, miután az alsóház el-
fogadta azt a törvénytervezetet, amely elvben meg-
tiltja a konzervatív párti brit kormánynak
Nagy-Britannia megállapodás nélküli kiléptetését az
Európai Unióból. Az előre hozott választások kiírá-
sához a kétharmados többségű szavazatarányt elő-
író parlamenti törvény alapján 434 voksra lenne
szükség, ám a múlt héten 298-an, a kedd hajnalban
megtartott újabb szavazáson 293-an voksoltak
Johnson indítványára. (MTI)

Ellenállóbbá lehetne tenni a Földet
a klímaváltozással szemben

A következő tíz évben 1800 milliárd dollárt kellene
ráfordítani világszerte azokra a stratégiákra, ame-
lyek lehetővé tennék, hogy a bolygó alkalmazkodjon
a klímaváltozáshoz – mutatott rá jelentésében egy
globális bizottság. A kutatókat, közgazdászokat, vá-
roslakókat, gazdákat, polgármestereket és vállalat-
vezetőket tömörítő Globális Alkalmazkodási
Bizottság (Global Commission on Adaptation) öt
gyakorlati megoldást fogalmazott meg globális költ-
ség-haszon elemzésében, amely szerint a szóban
forgó stratégiák megvalósítása nettó több mint 7
ezer milliárd dollár hasznot hozna – írja a BBC hír-
portálja. (MTI)

És ami a szakoktatást illeti, azt akár egy, a nappalija
falát tudományos Nobel-díjakkal kitapétázó miniszter-
nek sem szabadna annyira lenézni, hogy azt csak a
gyengéknek merje karrierútként ajánlani. Egy társada-
lom összetett rendszer, amelynek éppen olyan hasznos
tagja egy villanyszerelő is, mint akár egy hétdiplomás
csúcsmenedzser. Ugyanis utóbbi munka helyett a sötét-
ben vakarózik, ha előbbi nem tartja karban megfelelően
az irodaházában a villanyhálózatot. Egymásra vannak
utalva ahhoz, hogy minden rendben menjen, még akkor
is, ha természetesen más-más nagyságrendű erkölcsi és
anyagi elismerésben is részesülnek.

Tovább csak a gazdaság szemszögéből nézve a szak-
oktatást, ez nem csak tanügyi kérdés. Jobb helyeken az
oktatási illetékesek összedolgoznak a szakmai kamarák-
kal, sőt, a munkájukat előre ésszel tervező vállalkozók-
kal is, hogy az iskolapadokból nagyjából annyi és olyan
képzettségű szakember jöjjön ki, amennyit a munkálta-
tók alkalmazni tudnak. Néhány éve ennek a lapnak a
hasábjain is boncolgattuk a kérdést, és világosan kide-
rült, hogy nálunk sem lenne különösebb akadálya a
Nyugaton jól ismert szakoktatási modell alkalmazásá-
nak. Pár elszigetelt kezdeményezésről is tudni már, de
a hadseregnyi politikusnak, akik négyévente sorban áll-
nak a szavazatainkért, ez nem volt olyan fontos kérdés,
hogy törvényileg szabályozzák. Ki is tántorgott pár mil-
lió ember kenyeret keresni e remek karrierutakat kínáló
szép hazából.

Mesterségek ebsorson
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A németek soha nem felejtik el a magyarok 1989-
ben tanúsított bátorságát, amellyel hozzájárultak
Németország egységének helyreállításához – hang-
súlyozta Wolfgang Schäuble, a német szövetségi
parlament (Bundestag) elnöke kedden Berlinben.

A Bundestag őszi ülésszakát megnyitó beszédében Wolf-
gang Schäuble a magyarországi határnyitás 30. évfordulójáról
megemlékezve kiemelte, hogy az egykori keleti blokk kom-
munista uralom alá vetett népei 1989-ben békés forradalmak-
kal kivívták szabadságukat és függetlenségüket.

Ezeknek a népeknek köszönhető a második világháború
végén tartott jaltai konferencián kialakított világrend megha-
ladása, és „nekik köszönjük nem utolsósorban államiságunk
egységét is” – mondta a Bundestag elnöke.

Aláhúzta, hogy a magyar–osztrák határ 1989. szeptember
10-i megnyitása az NDK-s menekültek előtt „új dinamikát in-
dított el”, aminek révén „két hónappal később ledőlt a berlini
fal, a hidegháború jelképe”.

Rámutatott, hogy a határ megnyitása idején csak Budapes-
ten 30 ezer, az egész országban pedig 200 ezer keletnémet me-
nekült tartózkodott, várva a lehetőséget, hogy távozhasson
Ausztriába.

Wolfgang Schäuble külön köszöntötte a dísztribünön helyet
foglaló magyar küldöttséget, amelyet Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke vezet, és a Magyar–Német Ifjúsági Fórum
tagjait, akik kedden kétnapos tanácskozást kezdtek a német
fővárosban.

Kiemelte, hogy nagy szükség van az ilyen kezdeményezé-
sekre, hiszen mindenkinek, de különösen a fiataloknak „to-
vább kell vinniük, és az alapjaiban átalakuló világban élettel

kell megtölteniük a háború örökségeként született egyesült
Európa gondolatát”. Mint mondta, állandó párbeszédre van
szükség az eltérő történelmi tapasztalatokkal rendelkező, más-
más kulturális hatások révén formálódott, és a jövővel szem-
ben is eltérő elvárásokat támasztó népek között.

Ebben a szoros kapcsolatban „nem muszáj mindig egyetér-
tenünk, de meg kell őriznünk kíváncsiságunkat egymás iránt,
és tisztelettel kell fordulnunk egymáshoz” – húzta alá a 
Bundestag elnöke.

A magyarországi határnyitás 30. évfordulója alkalmából
számos megemlékezést, rendezvényt tartanak a német fővá-
rosban. A magyar kormány harminc éve, 1989. szeptember
10-én jelentette be, hogy egyoldalúan felfüggeszt egy 1969-
ben kötött magyar–NDK megállapodást, miszerint a felek
nem engedik tovább egymás állampolgárait olyan harmadik
országba, ahová nincs érvényes úti okmányuk. Ezzel elhárult
a jogi akadálya annak, hogy a Magyarországon veszteglő
NDK-s menekültek átkeljenek Ausztriába, és onnan elérjék
menekülésük célországát, az akkori NSZK-t.

Az intézkedés 1989. szeptember 11-én nulla órakor lépett
hatályba. Három nap alatt 12 ezer NDK-állampolgár távozott
Ausztrián át az NSZK-ba, november végéig pedig összesen
mintegy 60-70 ezer keletnémet hagyta el hazáját Magyaror-
szágon keresztül. A magyar döntés lavinát indított el; két
hónap sem kellett hozzá, és november 9-én ledöntötték a ber-
lini falat, ami mintegy előrevetítette a kelet-európai kommu-
nista rendszerek küszöbön álló összeomlását. Így a
határnyitással Magyarország ütötte az első rést a berlini falon,
amely Európát évtizedeken keresztül a szabadság és az elnyo-
más övezetére osztotta. (MTI)

A németek soha nem felejtik el
a magyarok 1989-ben tanúsított bátorságát

Tizennyolc éve, 2001. szeptember 11-én, egy keddi
napon intézett az al-Kaida nemzetközi iszlamista
terrorszervezet támadást az Egyesült Államok ellen.
A történelem legvéresebb, mintegy háromezer
ember életét követelő merényletsorozata után az
Egyesült Államok háborút hirdetett a terrorizmus
ellen.

New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra
3 perckor két eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Vi-
lágkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába. A tornyok
9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28 perckor leomlottak, a
romok alatti tüzet csak december közepére sikerült teljesen
eloltani. Egy harmadik eltérített gép 9 óra 37 perckor a vé-
delmi minisztérium, a Pentagon arlingtoni épületére zuhant,
lerombolva annak egy részét. Egy negyedik eltérített gép,
amelynek a terroristák vélhetően egy másik washingtoni cél-
pontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek
ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél
zuhant le 10 óra 3 perckor.

A terrortámadásokban a 19 terrorista mellett 2977 ember –
90 ország állampolgárai – vesztette életét, sokuk földi marad-
ványainak azonosítása a mai napig tart. A négy repülőgépen
246 főnyi utas és személyzet tartózkodott, a New York-i iker-
tornyoknál 2606-an haltak meg (közülük 343 a mentésben
részt vevő tűzoltó és 71 rendőr volt), a Pentagon elleni táma-
dás 125 halálos áldozatot követelt. A merényletsorozatért az
Oszama bin Laden vezette al-Kaida nemzetközi iszlamista ter-
rorhálózat 2004-ben vállalta a felelősséget.

A támadások miatt példátlan módon több napra lezárták az
amerikai légteret a polgári repülőgépek előtt, a fegyveres erő-
ket fokozott harckészültségbe helyezték. George W. Bush
amerikai elnök közvetlenül az események után sugárzott te-
levíziós beszédében azt mondta: „Több mint terrorcselek-
mény, valójában háborús cselekmény” történt. Az elnök
közölte, hogy az Egyesült Államok felkutatja a felelősöket,
és igazságot szolgáltat, nem téve különbséget az elkövetők és
a nekik menedéket nyújtók között.

Bush 2001. október 26-án írta alá az emberi jogi szerveze-
tek által hevesen bírált, a Kongresszus által három nap alatt
elfogadott „hazafias törvényt” (Patriot Act), amely sokkal szé-
lesebb jogkört biztosított a hatóságoknak, és korlá-
tozta a polgári szabadságjogokat. A második
világháború utáni legnagyobb közigazgatási reform
keretében létrehozták a belbiztonsági minisztériumot,
és jelentősen átszervezték az időnként egymással ver-
sengő titkosszolgálatokat, amelyek súlyos mulasztá-
sokat követtek el, és képtelenek voltak a hatékony
fellépésre. A terrorcselekményt követően világszerte
rendkívül megszigorodtak a repülésbiztonsági intéz-
kedések.

Bush elnök 2003-ban szeptember 11-ét nemzeti
ima- és emléknapnak, a hazafiság napjának, 2009-ben
Barack Obama elnök a szolgálat és emlékezés napjá-
nak nyilvánította. Az összedőlt ikertornyok helyén a
merényletek tizedik évfordulóján emlékzuhatagot ala-
kítottak ki, a vízesés falának peremére felírták a ter-
rortámadások áldozatainak nevét. A részben föld alatti
nemzeti emlékmúzeum 2014 májusában nyílt meg,
szomszédságában, az utcaszint fölött hét és fél méter-
rel alakították ki a Liberty parkot, itt kapott helyet az
ikertornyok összedőlését csodával határos módon ép-

ségben túlélt A szféra című szobor. 2017 májusa óta áll a
NATO brüsszeli központjának kertjében a terrortámadások ál-
dozatainak emlékműve, az egyik leomlott ikertorony egyik
vasbeton darabja. Az áldozatok tiszteletére Arlingtonban és
Shanksville-ben is emlékművet állítottak, a tavalyi évfordulón
utóbbi helyszínen, a szeptember 9-én felavatott emléktorony-
nál mondta el beszédét Donald Trump amerikai elnök.

A romba dőlt WTC helyett egy évtized alatt új épületegyüt-
test húztak fel. A tervezett hét felhőkarcolóból az első 2013
novemberében nyílt meg, a leglátványosabb és leghatalma-
sabb One World Trade Centert 2014. november 3-án adták át,
az Egyesült Államok létrejöttének dátumára utaló 1776 láb
(541 méter) magas felhőkarcoló a nyugati félteke legmaga-
sabb épülete.

Az Egyesült Államok a terrorcselekményekre válaszul
2001. október 7-én hadműveletet indított az al-Kaida vezető-
jének, Oszama bin Ladennek menedéket nyújtó afganisztáni
tálibok ellen, megdöntve hatalmukat, bin Ladennel 2011.
május 2-án pakisztáni területen végzett egy amerikai kom-
mandó. A terrorcselekmények fő kitervelőjeként és irányító-
jaként számon tartott Hálid Sejk Mohamed, az al-Kaida
egykori műveleti főnöke és négy bűntársa 2003-ban került
amerikai kézre. A jogi eljárás 2008 februárjában kezdődött
meg ellenük a guantánamói amerikai haditengerészeti támasz-
ponton. A különleges katonai bíróság hivatalosan 2012 máju-
sában emelt vádat terrortevékenységre való összeesküvés,
civilek elleni támadások, szándékos emberölés és sérülések
okozása, háborús bűnök, repülőgépek megsemmisítése miatt.

Az amerikai törvényhozás – Barack Obama elnök vétója
ellenére – 2016 szeptemberében megszavazta azt a törvényt,
amely lehetővé teszi, hogy a terrortámadások áldozatainak
hozzátartozói perelhessék a bűnrészességgel gyanúsított or-
szágokat. Ezek között van Szaúd-Arábia is, mert a terrortá-
madások 19 elkövetője közül 15 szaúdi állampolgár volt. Az
első ilyen keresetet idén júliusban nyújtották be a manhattani
kerületi bíróságon. Az amerikai kongresszus ugyancsak idén
júliusban állandó kompenzációs alapot hozott létre azoknak
a rendőröknek, tűzoltóknak és segélymunkásoknak, akik a ter-
rortámadások utáni mentés során szenvedtek egészségkáro-
sodást, a törvényt Donald Trump elnök július 29-én írta alá.
(MTI)

Az Egyesült Államokat 18 éve érte történetének
legsúlyosabb terrortámadása



A szászrégeni IRUM, tizenöt
évvel a romániai traktorgyár-
tás megszűnése után, meg-
kezdte a társaság mérnökei
által tervezett első román trak-
tor sorozatgyártását. Az erőgé-
pet tavaly ősszel mutatták be a
bukaresti INDAGRA vásáron.

Mircea Oltean, az IRUM vezér-
igazgatója elmondta: a traktor iránt
óriási érdeklődés mutatkozik, jövő
hónaptól elkezdik exportálni is, első
körben Magyarországra. A cég trak-
torok és erdészeti gépek gyártójaként
ismert, de miután tíz évvel ezelőtt Fe-
héroroszország engedélyével meg-
kezdte a TAG traktorok gyártását, az
IRUM-ot mezőgazdasági gépek
gyártójának is tekintik, és ezért az
egyesülés századik évfordulóján bemutatták az első
román traktort.

Az erőgépet az IRUM kutatási és fejlesztési köz-
pontjában fejlesztették ki, amelyet 2015 szeptemberé-
ben, csaknem 12 millió lejes beruházással hoztak létre.

A szászrégeni IRUM 1953-ban alakult, és 1999-ben
vált teljesen magántulajdonú vállalattá, amikor a Mavi-
prod átvette. Az új tulajdonos megőrizte a fő tevékenységi
területet, és továbbra is erdőgazdálkodáshoz szükséges
gépeket és berendezéseket gyártott. (Agerpres) 

Az Európai polgári kezdemé-
nyezés a nemzeti régiók vé-
delmében, EU-jogszabályt a
régiók egyenlőségéért és a
regionális kultúrák fenntart-
hatóságáért! elnevezésű kez-
deményezésért indított alá-
írásgyűjtés első évharmadá-
nak értékelése volt a témája
annak a sajtótájékoztatónak,
amelyet hétfőn tartott Maros-
vásárhelyen Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnöke.

Elmondta, hogy május 7-én 
jegyezték be a polgári kezdeménye-
zést, azóta online 19.675 aláírás
gyűlt össze, amelyből a legnagyobb
számban Magyarországról 13 ezer,
Romániából ötezer, a többi az EU
26 államából. 
Közös feladat,
közös felelősség

Izsák Balázs elismerte, hogy ez a
szám kevés, de, mint mondta, ő
mégis optimista. Optimizmusát
mindenekelőtt a kezdeményezés
tartalmára építette. Biztos benne,
hogy „a Székely Nemzeti Tanács
által elfogadott elképzelésben van
elegendő meggyőző erő”, a nemzeti
régiók lakóit előbb-utóbb meg tud-
ják győzni arról, hogy a kezdemé-
nyezés hasznos nemcsak a nemzeti
régiókban élő embereknek, hanem
az egész Európai Uniónak. Opti-
mizmusának másik oka a bizalom a
partnerekben. „Ha áttekintjük eze-
ket a partnereket, Romániában min-
den magyar politikai alakulat
partnerünk, Magyarországon a Rá-

kóczi Szövetség vállalta, hogy ösz-
szegyűjti az áláírásokat, és bízom
benne, hogy legalább annyi össze-
gyűl, mint korábban a Minority Sa-
fePack esetében, de bízom a Baszk
Nemzeti Pártban és a Demokratikus
Együttműködés Katalóniáért Pártjá-
ban, flamand barátainkban, a Bre-
ton Kulturális Intézetben, a
felvidéki szövetségeseinkben, és
nem utolsósorban, a Nemzetiségek
Föderatív Uniója, a FUEN, illetve
az Európai Szabad Szövetség támo-
gatásában. Tehát reménykedhetünk,
hogy a hátralevő nyolc hónapban si-
kerül összegyűjteni a szükséges
számú aláírást az unió hét országá-
ból”. 

Az SZNT elnöke kijelentette:
partnereikkel közösen vállaltak egy
feladatot, felelősséget, innen
kezdve maga a feladat is közös, és
a felelősség is közös. 

Lépések a folyamat felgyorsítására
„A következőkben újabb lépé-

seket teszünk, hogy felgyorsítsuk 
a folyamatot. Szeptember 29-ére
tervezzük a nemzeti régiók maros-
vásárhelyi gálaestjét a Kultúrpalota
nagytermében, ahol Marosvásár-
hely lakói, ha alá akarják írni a kez-
deményezésünket, megtehetik.
Majd következik október 27., Szé-
kelyföld autonómiájának napja,
imavasárnap és őrtüzek gyújtása, de
az idén ezen a napon is kiemelt sze-
repet kap az aláírásgyűjtés Székely-
földről és egész Erdélyből. És,
ahogy ezt máskor is szoktuk, szoli-
daritási megmozdulásokra fogjuk
kérni az Európában élő magyar kö-
zösségeket. Ugyanakkor a Nyugati
Magyarok Szövetségének támoga-
tása reményt ad arra, hogy sikeresek
leszünk” – hangsúlyozta az SZNT
elnöke.

Angol nyelvű közösségi oldalt 
indítottak

Végül az SZNT elnöke elmondta,
hogy nemrég indították el a kezde-
ményezés angol nyelvű közösségi
oldalát, amelyből kirajzolódik: na-
gyon sok európai polgár megértette,
hogy európai kérdést vetettek fel, és
vita indult el elsősorban angol nyel-
ven, de hozzászóltak spanyol, kata-
lán, portugál, orosz, görög nyelven
is. Ez Izsák szerint világosan jelzi:
az emberek értik, hogy ez fontos
kérdés. Még azok is, akik netán el-
lenzik. „Megértik, hogy mi is Eu-
rópa népei vagyunk, és a nemzeti
régiók lakói számítanak arra, hogy
az Európai Unió kohéziós politikája
kiemelten foglalkozik a nemzeti ré-
giókkal. Hiszen Európának is ér-
deke, hogy erősítse az európai
öntudatot ezen régiók többségi la-
kóiban”. 
Mit is akar az SZNT?

A kezdeményezés egyebek mel-
lett felveti, hogy az Európai Unió-
nak számos olyan régiója, illetve
közigazgatási hatáskörökkel nem
rendelkező földrajzi körzete van,
amelyeket nemzeti, nyelvi, kulturá-
lis sajátosságok különböztetnek
meg a velük szomszédos területek-
től. A helyi többséget alkotó, vagy
jelentős számban ott élő nemzeti
közösségek, amelyek az adott tag-
államban számbeli kisebbségben
vannak, és az állam kisebbségként
kezeli őket, régi európai kultúrák,
nyelvek őrzői, és jelentős forrásai
az EU és a szélesebb Európa kultu-
rális, nyelvi sokszínűségének. 

Ezért is szükséges a nemzeti/et-
nikai kisebbségi régiók jogszabály-
ban foglalt meghatározása,
amelyhez az Európai Unióról szóló
szerződés 6. cikke kontextusában is
támpontként szolgálhat.

A polgári kezdeményezésnek 
hármas célja van

Egyrészt az unió kohéziós politi-
kája a régiók közti egyenlőség sza-
vatolásának fontos eszköze lehet a
nemzeti régiók tekintetében, ha ezt
egy külön jogszabály szavatolja,
másrészt minimális elvárásként fo-
galmazható meg, hogy maga az
unió kohéziós politikája ne sértse az
EU általános jogelveit, céljait, Eu-
rópa kulturális sokszínűségét a
nemzeti régiók nem megfelelő ke-
zelésével. Ezeken túlmenően a
nemzeti/etnikai kisebbségi régiók
társadalmi, területi kohéziójában
rejlő addicionális gazdasági poten-
ciál megfelelő kohéziós politika
mellett felszabadítható, és gazda-
sági erőforrássá változtatható az
adott régiók hasznán túl a tagálla-
mok és az unió egészének javára. 

Úgy véljük, hogy a régiók egyen-
lősége és a regionális kultúrák fenn-
tarthatósága érdekében Európa
nemzeti régióinak gazdasági lema-
radását úgy kell megelőzni, a gaz-
dasági, társadalmi és területi
kohézió feltételeit fenntartani, hogy
közben sajátosságaik ne változza-
nak meg. Ehhez biztosítani kell szá-
mukra a hozzáférés esély-
egyenlőségét a strukturális és más
EU-alapokhoz, forrásokhoz, prog-
ramokhoz, meg kell teremteni a ga-
ranciákat sajátosságaik fenn-
tartásához, a megfelelő gazdasági
fejlődéshez, hogy az unió átfogó,
harmonikus fejlődése fenntartható
legyen, és kulturális sokszínűsége is
fennmaradjon – fogalmaz a kezde-
ményezés szövege.

Az SZNT azt kéri az Európai Bi-
zottságtól, hogy olyan jogszabályt
alkosson, amely kiemelt figyelem-
ben részesíti a nemzeti régiókat az
Európai Unió kohéziós politikájá-
ban – nyilatkozta a szervezet el-
nöke. 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS ___________________________________________ 2019. szeptember 11., szerda

Fotó: Vajda György (archív)

Fotó: Mózes Edith

Bár nehezen megy az SZNT aláírásgyűjtése
Izsák Balázs optimista

Mózes Edith

Miközben a caracali bűntény csontmaradványainak kudarcos vizs-
gálatán hüledezett a honi média, eszembe jutott egy júniusi hír, misze-
rint 18 év teltével azonosították a 2001-es New York-i terrortámadás
egyik ismeretlen áldozatát. A World Trade Center összedőlt ikertornya-
inál talált csontdarabka DNS-vizsgálatát az azóta tökéletesített eszkö-
zökkel végezték el, így tudták meg, ki tört akkor apró darabokra a
romok alatt. A család kérte, ne tegyék nyilvánossá a nevét. A köztudat-
ban úgy szerepel, mint az 1643. azonosított áldozat, még több mint ezer
ma is azonosítatlan. A szeptember 11-i borzalomban, az öngyilkos me-
rénylőket is beleszámítva, 2995 ember vesztette életét, nagyon sokat el-
tűntként tartanak nyilván. Ma újra 9/11 van, ha akarnánk, sem tudnánk
felejteni azt a szörnyű napot, amelynek a felkavaró eseményeit magunk
is láthattuk a tévéközvetítések során. Alig van olyan amerikai film
azóta, amiben ne lenne valamiféle utalás az akkor történtekre, akár úgy
is, hogy megkérdőjelezik a hivatalos jelentések eredményeit, és vala-
melyik összeesküvés-elméletet próbálják elhitetni a közvéleménnyel.
Friss hír, hogy a világot felkavaró terrorcselekményről írt sikerregényt,
Mitchell Zuckoff Fall and Rise of 9/11 című könyvét felhasználva, tele-
víziós sorozatot készít az ABC, azt majd a tragédia 20. évfordulóján,
2021-ben kezdik vetíteni. Abban az áldozatokra és a mentés résztvevőire
koncentrálnak. Tény, hogy még ma is sok titok, szóbeszéd, vádaskodás,
álhír övezi az USA szeptember 11-jét, de hát ez már csak így megy a
mai világban. Jól emlékszem, éppen egy Washingtonban élő erdélyi ba-
rátunk volt látogatóban nálunk, amikor berobbant a hír, megrendülten
néztük a tévéadást, és nem akartuk hinni, hogy igaz, amit látunk. Ő –
érthetően – sokkal nagyobb aggodalommal és idegesebben reagált, hi-
szen az amerikai főváros körletében, a Pentagon arlingtoni székhelyébe
is becsapódott egy utasszállító repülő, és nem sikerült telefonkapcso-
latot létesítenie az otthoniakkal. Másnap tudta meg, hogy az övéivel
nem történt semmi baj. És még hányan éltek át ilyen izgalmakat! És
hány családot érintett közvetlenül a terrorakció! 

Szeptember 11. örökre beírta magát a történelembe. A Wikipédia év-
fordulós lajstroma is jegyzi természetesen. Nézem a kiemelt eseménye-
ket. 1146-tól 2012-ig 28 égrengető történést sorol föl. Ebből tizenegy
háborús, harci akció, tömeges kivégzés, puccs, terrorcselekmény, az
erőszak valamilyen vérfakasztó, pusztító formája. Jól nézünk mi ki!
Mármint mi, emberiség. A többi szeptember 11-i megjegyeznivaló sem
túlzottan vidám. Furcsa évfordulós egybeesés, hogy 1609-ben Henry
Hudson ezen a napon fedezte fel Manhattant, ahova a 2001. szeptember
11-én megtámadott két ikertorony is épült. És 1941-ben ezen a napon
kezdődött meg annak az ötszögletű (könyvtárnak szánt) épületnek az
építése, amely később Pentagon néven az amerikai hadügyminisztérium
székhelye lett. Különös fordulatokat produkál a sors. Léptei kiszámít-
hatatlanok. Vagy nagyon is kiszámíthatók. Előre remeghetünk, hogy
még mit hoz a jövő, mik következhetnek. Ne legyintsünk, hogy az úgyis
a következő nemzedékek dolga. Alighanem az övéké. De még nekünk,
idősebbeknek is a felelősségünk. Jut eszembe, holnap lesz a gyermekek
világnapja. Na és akkor?! Semmi. De én szóltam. (N.M.K. )

Erről jut eszembe

Szeptember 11-én, szerdán a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudományegyetem újból meg-
nyitja kapuit az őszi felvételi idejére mind-
azon középiskolát és alapképzést végzett
jelentkezők előtt, akik egyetemi tanulmánya-
ikat és mesterképzésüket szeretnék elkez-
deni.

A 2019 júliusában szervezett nyári felvételi során
több mint 19.300 jelentkező iratkozott be a BBTE kép-
zéseire, így a szeptemberi felvételire meghirdetett tan-
díjmentes helyek száma alapképzésen kevesebb mint
500, magiszteri képzésen pedig 561. Az őszi felvételi
időszakban a jelentkezők 480 tandíjmentes és 5572
tandíjas alapképzéses helyre, illetve 1344 tandíjas táv-
oktatásos helyre iratkozhatnak be. A tandíjmentes he-
lyek közül 104 helyre a vidéki középiskolák végzettjei,
39 helyre pedig a roma nemzetiségű jelentkezők felvé-
telizhetnek.

Mindazok, akik a BBTE magiszteri programjaira

szeretnének beiratkozni, 561 tandíjmentes hely közül
választhatnak; a roma nemzetiségű jelentkezők szá-
mára 20 tandíjmentes, a határon túli román nemzeti-
ségű jelentkezők számára pedig 1 tandíjmentes hely
van.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetemre felvételizők
244 alapképzési program (távoktatási és csökkentett lá-
togatású képzés), valamint 217 magiszteri program
(távoktatási és csökkentett látogatású képzés) közül vá-
laszthatnak.

A 2019-2020-as egyetemi tanévre 4975 tandíjmen-
tes, több mint 9400 tandíjas, valamint 2700 távoktatási
helyet hirdetett meg a BBTE az alapképzési felvételire,
magiszteri képzésen összesen 3375 tandíjmentes és
6.106 tandíjas hely került meghirdetésre.

Az őszi felvételi 2019. szeptember 11-én kezdődik. 
A felvételi naptárra, a felvételi díjakra vonatkozó in-

formációkat az alábbi oldalon lehet megtekinteni: 
http://admitere.ubbcluj.ro/hu/.

Őszi felvételi a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen

Szászrégenben elkezdődött az első román
traktor sorozatgyártása



A résztvevőket és a vendégeket
dr. Puskás Attila, a MÖMKE el-
nöke üdvözölte. 

– Rendhagyó esemény, hogy egy
igazi örmény lelkipásztort köszönt-
hetünk köreinkben. Gyergyószent-
miklóson voltunk a tegnap, nagyon
szép találkozó volt a helyi közös-
séggel, sok olyan dolog elhangzott,
amiről nem is tudtunk. Nem egye-
dül érkezett, köszöntjük feleségét
is. Az örmény katolikus világban a
papoknak joguk van nősülni, de
ehhez a helyi püspök kell engedélyt
adjon. Általában engedélyezik –
Szíriában és Erdélyben nem, de Ör-
ményországban igen. Daveyan
atyát 2001 óta ismerem, három évet
töltöttünk együtt az olaszországi ör-
mény kollégiumban, ahol 14-15-en
laktunk: Szíriából, Örményország-
ból, Ukrajnából, Galíciából, Erdély-
ből. Ezen, számos állomással
rendelkező körutat Miner Ottó és
Szász Tibor református lelkész szer-
vezte meg – mondta elöljáró be-
szédként Puskás Attila, majd
Daveyan atya tartotta meg előadá-

sát. Olasz nyelven beszélt, mondan-
dóját Puskás Attila tolmácsolta.

– Köszönöm mindenki részvéte-
lét, Jakubinyi érsek úrnak pedig azt,
hogy erdélyi örmény templomok-
ban misézhetek. Nagyon érzéke-
nyen érint, hogy ilyen sokan
eljöttek, hogy az őshazától távol ke-
resik a saját gyökereiket, ápolják
azokat. Köszönöm az őseiteknek,
hogy megtartották őket, nektek
pedig, hogy tovább viszitek.

Először a saját falumról szeret-
nék beszélni, amely 1842-ben jött
létre törökországi menekültekből
Örményországban. Ahogy a török–
örmény határon átkelünk, az első
nagy város Ghiumri – az említett
menekültek itt hozták létre a legje-
lentősebb örmény katolikus közös-
ségeket, és alapították a Panik nevű
falut, amely a legjelentősebb ör-
mény katolikus központ – három
évvel ezelőtt Ferenc pápa is ebben
a városban celebrált szentmisét. Je-
revánban, ahol plébános vagyok,
három évvel ezelőtt még csak 35 ör-
mény katolikus család élt (a legtöbb
örmény az örmény apostoli egyház
tagja – a szerk.), most már 108 csa-

ládot tartok nyilván. Nő a szám,
mert házszenteléskor folyamatosan
érdeklődünk felőlük, és a Szíriából
menekülő örmény katolikusokat is
megpróbáljuk bevonni a közös-
ségbe. 1977-ben születtem. A tele-
pülésen, ahol felnőttem, van egy
templom, de a szovjet időkben nem
volt szabad templomba menni, így
az be volt zárva – a hívek egy évben
csak egyszer, a feltámadás napján
mehettek be a templomba. Lelki,
egyházi szempontból nulla volt,
amit kaptam. 1991-ben megszűnt a
Szovjetunió, ismét önállóvá vált
Örményország, de egyházi szem-
pontból már 1990-ben megváltozott
a helyzetünk: a helyi iskola igazga-
tója levelet írt II. János Pál pápának,
és papot kért a településre. Ő kül-
dött is egy örmény katolikus lelki-
pásztort a velencei Szent
Lázár-szigetről, aki elkezdte rendbe
tenni a templomot, az iskolát. Én,
aki 15 évesen még nem láttam
papot, bejártam az egyházhoz, mi-
nistráltam, és rájöttem, hogy én is
ilyen életet szeretnék élni. De ehhez
Olaszországba kellett menni, mert
csak ott lehetett örmény egyházi is-
kolát végezni. Szülői engedélyre
volt szükség, ezért 1993 áprilisában
eljött az atya hozzánk, és óriási vita
után végül a szüleim aláírták az en-
gedélyt. A vita nem amiatt volt,
hogy ellenezték volna, de akkor a
legszegényebb idők voltak, és nem
is tudták felfogni, hogy egy isten
háta mögötti, történelmileg meg-
hurcolt településről iskolás gyer-
mekük az örmény katolikus világ
szívébe, Velencébe kerüljön. Így ju-
tottam 16 évesen a velencei mechi-

taristákhoz, majd Pádovában tanul-
tam, a teológiát Rómában végeztem
el. 

2004-ben visszamentem Jere-
vánba két okból: az egyik a felesé-
gem volt, illetve rájöttem, hogy az
eltelt évek alatt túlságosan olasszá
váltam, és az örmény apostoli egy-
házat is meg akartam ismerni. Jere-
vánban is elvégeztem az örmény
apostoli egyház teológiáját is, ahol
2008-ban szereztem licenciátust. Ez
kissé visszaesés is volt, de én nem
mechitarista szerzetes kívántam
lenni, hanem pap és családfő. Emi-
att lelki krízisbe kerültem, és ami-
kor 2000-ben a főapát 6 hónapnyi
gondolkodási időt ajánlott, vissza-
tértem Örményországba. Ekkor és
ott találkoztam az erdélyi szárma-
zású örmény katolikus érsekkel, aki
felajánlotta, hogy nála lehetek ör-
mény katolikus nős pap. Ennek a le-
hetőségéről nem is tudtam, de mint
kiderült, püspöki engedéllyel lehet-
séges. Ekkor visszatért a mosoly a
szívembe. Visszautaztam Rómába,
de immár nem mint szerzetes,
hanem mint egyházmegyés papnö-
vendék. Végül három éve szentel-
tek pappá, nagyon fiatal vagyok a
szolgálatban. Ennek az az oka, hogy
2005-ben elhunyt az érsek, az
utódja pedig folyamatosan halo-
gatta a döntést, hogy nős embert
pappá szenteljen. Végül 2016-ban
felszentelt. Addig a tanulmányaim
mellett olasz nyelven idegenveze-
tést vállaltam Örményországban és
vártam. 2010-ben orvosi műhiba
következtében születés közben

meghalt a fiam, és a feleségemet is
szinte elvesztettem. Öt évbe tellett
ezt elfogadni. 2015-ben tudatosult
bennem, hogy nincs más út, mint át-
ölelni az Urat, és követni a hívását.
2015. december 8-án elmentem az
említett püspökhöz, és elmondtam:
azt akarom, hogy szenteljen fel.
Akkor már beleegyezett. Ebben a
döntésben óriási szerepe volt a fe-
leségemnek, mert nem egyszerű az
élete egy nős papnak. Ő teljes mér-
tékben mellettem áll, mindenben
segít nekem. Amiatt, hogy ilyen
későn, megpróbáltatások és lelki
krízisek után szenteltek fel, tudato-
sult bennem igazán, hogy miért is
akartam pap lenni – mondta 
Daveyan atya, majd a résztvevőkkel
hosszú beszélgetésre került sor,
amelynek során kiderült, hogy pél-
dául Oroszországban ugyanannyi
örmény él, mint Örményországban,
hogy léteznek gyerekekkel, árvák-
kal, szegényekkel foglalkozó ör-
mény apácák, és hogy a jelenlegi
politikai helyzetben a két nagy or-
szág – Törökország és Azer-
bajdzsán – közé szorult Örményor-
szág biztonságát sok helyi szerint
csak Oroszország képes szavatolni.
Örményországban az apostoli és az
örmény katolikus egyház tagjai
mellett vannak protestánsok,
muszlimok és zsidók is, számuk
elenyésző, és békében élnek egy-
mással.

Az érdekes előadást és beszélge-
tést követően Miner Ottó vetített
képes török- és örményországi úti
beszámolóját láthatták a jelenlévők.

Aszemüveges, zömök fiú sokáig sípszó-
val jelezte jelenlétét. Órákon át fújta

a kék madzagon lógó, apró eszközt, olyan át-
éléssel és szenvedéllyel, mint egy lakatlan
sziget nemrég partot ért, emberi nyomok
után kutató hajótöröttje. A délutáni sziesztá-
ban megzavart környékbeliek mindegyre le-
kiabáltak neki valamelyik tömbház
ablakából, olyankor engedelmesen elhallga-
tott, aztán pár lépéssel távolabb folytatta a
néha egészen ritmusosra sikeredő, máskor
kaotikus, időnként pedig futballmeccs-han-
gulatot idéző produkciót. Én egyszer sem
szóltam rá – sosem tartoztam az elszánt
csendharcosok közé –, de ettől függetlenül
végtelenül idegesített. Épp ezért hosszú ideig
nem is voltam kíváncsi erre a furcsa, magá-
nyos gyerekre, mi több, annak örültem, ha
nem hallom. Idén nyáron azonban mindez
megváltozott. Piros futballmezben tűnt fel a
játszótér felé vezető sétányon, síp helyett ke-
zében fekete-fehér labdát szorongatott. Kez-
detben egy láthatatlan ellenfélnek
passzolgatott, aztán a közeli iskola falát vette
célba, később dekázni kezdett. Ha kisebb
gyerekek vetődtek az útjába, játszani hívta
őket, és ha az apróságot kísérő felnőtt is be-
állt meccsezni, ragyogó arccal szaladt a
labda után, közben hatalmasakat kacagott.
A vele egykorú tizenévesek persze sosem áll-
tak szóba vele, és ha mégis, akkor csak azért,
hogy kicsúfolhassák. Nemrég boltba menet

elkaptam egy hasonló jelenet végét. Két ti-
nédzser győzködte valamiről magyarul az
amúgy román nyelven beszélő fiút, aztán az
egyikük barátságot színlelő hangon kér-
dezte: 

– Na, majom, akkor jössz velünk? – A
szemüveges békésen nézett rá, látszott, hogy
nem érti, miről van szó.

– Gyere, hagyjuk a
majmot – szólalt meg a
másik suhanc, majd
mindketten odébbálltak.
A gyerek mosolyogva
nézett utánuk, mint aki örül, hogy időt szán-
tak rá a nagymenők. Aztán, mivel nem akadt
senki, akivel rúgni lehetett volna a bőrt, lab-
dáját hóna alá szorítva elindult a játszótéri
hinták felé. Nem tudom, mennyi ideig lenge-
dezhetett ég és föld között, de amikor a be-
vásárlásból visszatértem, még mindig teljes
erőből hajtotta magát. Látszott, hogy öröm-
mel tölti el ez a helyzet, és az is egyértelművé
vált számomra, hogy ez a kisiskoláskor ön-
feledtségében megrekedt tinédzser a kortár-
sai unalmát hírből sem ismeri. Azt hiszem,
akkor született meg bennem az elhatározás,
hogy megpróbálok megismerkedni vele.
Mivel a vakációs délutánok nagy részét
egyedül töltötte, nem kellett sokáig várnom

a lehetőségre. Éppen az egyik sétatéri padon
szemlélődött, amikor melléje telepedtem. 

– Nem tudod, hány óra? – tettem fel a le-
hető legbanálisabb kérdést.

– Sajnos nincs nálam telefon – nézett rám
derűs arccal. Kétség sem fért hozzá, hogy
örül a társaságomnak, és – ahogy minden
más felnőtt – én is egyfajta biztonságot adok

neki.
– Hol tanultál meg

futballozni? – érdek-
lődtem tovább.

– Csak itthon, a
„blokk” körül. Amikor kicsi voltam, apukám
edzett. Most nincs itthon, Spanyolországban
dolgozik, de már egyedül is jól boldogulok.
Ezt a labdát is én vettem magamnak, igaz, ő
küldte rá a pénzt. Ez a legnagyobb kincsem. 

– Nem gondoltál arra, hogy iratkozz be
egy futballcsapatba?

– Jobban szeretek magamban játszani. Így
nem dirigál senki, én vagyok a bíró meg a
játékos egy személyben.

– Barátaid azért vannak? 
– Nem nagyon. De ha erre jár valaki, és

látom, hogy unatkozik, meg szoktam kér-
dezni, nem játszunk-e egy meccset. Igaz, volt,
hogy napokig senki nem jött, de most, hogy

hazajöttek a nyaralásból az emberek, mindig
kerül egy-két gyerek.

– Akkor vártad a vakáció végét, ugye? –
vontam le a következtetést.

– Eléggé. De azért annyira nem szeretem
az iskolát.

– Hányadik osztályba mész?
– Sikerült a pótvizsgám, úgyhogy kezdem

a hatodikot. Engem később írattak be az is-
kolába a szüleim, mint másokat, különben
nyolcadikos kellene legyek. De jobb így,
könnyebb.

– A nyáron sokat voltál egyedül. Soha nem
unatkoztál?

– Mindig van mivel elfoglaljam magam,
ha nincs kivel játszani, akkor csak nézelő-
döm. Vannak gyerekek, akik kötődnek velem,
de anyukám megtanított, hogy ne foglalkoz-
zak velük, és ez a módszer be is vált. Jó tár-
saság pedig előbb-utóbb kerül. Az iskola
kapusa vakációban is itt szokott lenni – mu-
tatott a közeli épület felé –, vele például
gyakran beszélgetek. Van egy kedves kutyája,
azt meg is simogathatom.

– Régebb volt egy sípod. Azzal mi lett?
– Elvesztettem. A zsebemből eshetett ki,

csak nem tudom, mikor. De ez a labda jobb.
Pár óvodáskorú fiúcska száguldott végig

a sétányon. Beszélgetőtársam vágyakozó te-
kintettel fordult utánuk. Gyorsan elköszön-
tem, hogy megadjam az esélyt a következő
mérkőzésre, ha az aprók csapata visszatér.
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Robinson labdája

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Kaáli Nagy Botond

Karen Daveyan atya Marosvásárhelyen
Nős és katolikus pap 

Különleges vendéget fogadott hétfő délelőtt a Marosvásárhe-
lyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület: egy örményországi
örmény katolikus lelkipásztor és felesége látogatott Maros-
vásárhelyre, ahol előadás és beszélgetés keretében ismer-
tette életútját, illetve válaszolt a résztvevők nem kevés
kérdésére. Karen Daveyan atya a római Pápai Örmény Kollé-
gium egykori alumnusa, jelenleg az örményországi ghiumri
egyházmegyében teljesít lelkipásztori szolgálatot. Előadó-
körútja keretében először látogatott Erdélybe, azon belül Vá-
sárhelyre, ahol a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében találkozott az érdeklődő, teljes telt házas kö-
zönséggel. 



arra emlékeztetett: ma sem egy-
szerű előteremteni a kenyeret, de
Isten nélkül hiábavaló a fáradozás.

Fazakas Miklós, az RMGE
Maros elnökének üdvözlőbeszéde
után Csonta Ferenc házigazda az
általa irányított helyi gazdakör te-
vékenységét mutatta be, köszönetet
is mondva, amiért a megyei gazda-
szervezet ilyen rangos rendevény
helyszínéül választotta ezt a telepü-
lést.

Dr. Torda Márta, a magyar Ag-
rárminisztérium Kárpát-medencei
együttműködések főosztályának ve-
zetője rámutatott: a magyar kor-
mány számos programot indított és
segítséget nyújtott a gazdatársada-
lom szülőföldön való megmara-
dása, boldogulása érdekében.
Ugyanakkor gratulált az RMGE
Maros tagságának és vezetőinek
ahhoz, hogy „olyan útra léptek,
amely a közösséget szolgálja, az itt-
honmaradáshoz nyújt segítséget”. A
gazdákat arra is figyelmeztette: a
földnek ne csak használói, hanem
művelői és jó gazdái legyenek, és
az ősök által rájuk hagyott birtoko-
kat és értékeket adják át a követ-
kező nemzedékeknek.

Dr. Sándor Tibor László, Ma-
gyarország bukaresti nagykövetsé-
gének mezőgazdasági és
környezetügyi attaséja arra emlé-
keztetett, hogy a föld életet, élelmet
ad, de kegyetlen, fárasztó munka áll
az eredmények mögött. Dr. Balogh
Attila Márton konzul Tóth László,

Magyarország csíkszerdai főkon-
zulja gondolatait tolmácsolta, majd
dr. Vass Levente azt hangsúlyozta,
hogy meg kell valósulnia a falugaz-
dászok, földművesek, állattartók
összefogásának. Arról is beszélt,
hogy decemberig kialakítanak egy
informatikai rendszert, amely révén
a gazdák egészségügyi szűrővizsgá-
latában és tájékoztatásában segít-
hetnek, ebben pedig az RMGE
Marost kérte fel partnernek.

A gazdákat köszöntötte Kozma
Mónika, a Pro Economica alapít-
vány ügyvezető igazgatója és Ioan
Rus, a Maros Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság vezetője is, ő a
képzések és a terményértékesítés
szükségességét hangsúlyozta, to-
vábbá az országos fokhagymater-
mesztési támogatásokról is szólt.
Munkásságukat ismerték el

Az RMGE Maros létrehozta a
Pro Agricultura Transilvaniae díjat,
és az idei rendezvényén azokra a

személyekre emlékezett, illetve
azokat tüntette ki, akik az elmúlt
három évtizedben meghatározóak
voltak az egyesület munkájában.
Így szombaton a következő szemé-
lyek vehették át ezt a kitüntetést:
Kovács Marika, a szegedi Progress
alapítvány alelnöke, a Csongrád
megyei NAK igazgatója, nevéhez
fűződik az RMGE Maros székházá-
nak kibővítése és oktatási-informá-
ciós központtá alakítása; dr.
Somogyi György, a szegedi fűszer-
paprika-kutató intézet volt igazga-
tója, a magyarországi fűszer-
paprika- és hibridmag-termesztés
megalapozója és ennek erdélyi
megismertetője; dr. Jakab Sámuel,
a Szent István Egyetem nyárádsze-
redai kihelyezett kertészmérnöki ta-
gozatának dékánja, ezüstkalászos
tanfolyamok oktatója és
mezőgazdasági szaktaná-
csadó; dr. György Sándor
zöldségtermesztési és ne-
mesítési mérnök, ezüst-
kalászos tanfolyamok
oktatója és mezőgazda-
sági szaktanácsadó;
Máthé László mérnök, az
RMGE Maros egykori
alelnöke, titkára és támogatója, az
erdélyi magyar gazdaképviselet új-
jászervezője; Kiss Károly mérnök,
a Temes megyei gazdaszervezet
volt elnöke, az RMGE Maros akk-
reditált képzéseinek partnere, aki ti-
zenegy kötetes munkában
ismertette a meghatározó munkás-
ságú erdélyi magyar mezőgazda-

sági szakembereket. Meg-
lepetésként ezzel a díjjal dr.Torda
Mártát is kitüntették, aki mindig
szívügyének tekintette a gazdák fel-
emelkedését és az erdélyi gazdák
megmaradását. Posztumusz kitün-
tetést kaptak: dr. Tamás Lajos, az
RMGE Maros egykori elnöke, a
nyárádszerdai kertészmérnöki kar
volt oktatója, ezüstkalászos tanfo-
lyamok oktatója és mezőgazdasági
szaktanácsadó, az Erdélyi Gazda
mezőgazdasági folyóirat szakírója;
Csomós Attila mérnök, az RMGE
Maros volt elnöke, a szervezet
székházának létrehozója és okta-
tási-információs központtá alakí-
tója, az erdélyi gazdatársadalom
meghatározó alakja; Nemes József,
a hármasfalusi gazdakör alapítója és
elnöke, a helyi szervezet székházá-
nak megvásárlója, a Makfalva köz-
ségi gazdatársadalom meghatározó
alakja.

A kitüntetések átadása után la-

punk kérdésére dr. Torda Márta el-
mondta: nem számított erre, hiszen
Erdélyben számos olyan személyi-
ség van, aki ezért a szervezetért
sokat tett. Sosem kapott ilyen kitün-
tetést, ezért nagyon meglepődve és
hálás szívvel vette át. Az általa kép-
viselt minisztérium 2012 óta foglal-
kozik a határon túli gazdák
kérdésével, és szorosan együttmű-
ködik az RMGE Marossal. 
Dr. Jakab Sámuelt is váratlanul érte
a kitüntetés, hiszen régen volt ok-
tató az egyesületnél, de azért jóle-
sően fogadta az elismerést, és jó
ötletnek tartja ezt a kezdeménye-
zést. Dr. Somogyi György Újvidé-
ken született 1940-ben, s bár
szüleivel háromévesen járt Erdély-
ben, mégis csak 1982-ben fedezte
fel ezt az országrészt, a rendszervál-

tás óta pedig gyakran jár erre. Mivel
Kibéden lakást is vásárolt, lényegé-
ben hazajár megyénkbe. Az elisme-
rést jólesően fogadta, bár sosem
azért cselekedett, hogy kitüntessék
érte – osztotta meg lapunkkal be-
nyomásait.

Az oklevelek kíséretében átnyúj-
tott díj tulajdonképpen egy plakett,
amelyet a mezőpaniti Borbély Attila
fafaragó tervezett, rézmunkáját a
marosvásárhelyi Ferencz Zsolt kivi-
telezte, feliratát Sándor János rótta
a fába. 
Szórakozás, vásár

Az ünnepi pillanatokat a színpa-
don kulturális műsorok követték,
felléptek a nyárádkarácsoni, a luka-
falvi és a fehéregyházi néptánccso-
portok, a héderfáji dalkör,
népdalokat énekelt a fintaházi Da-
róci Adrienn, saját versét adta elő a
fehéregyházi Szőke János.

Eközben az iskolaudvaron helyi
termékek vásárán és kiállításon le-
hetett bámészkodni és szatyorba
rakni a szemet-szájat ingerlő falato-
kat. Sóváradi kézműves fagylalt, a
kebelei Cseh-tanya szörpjei, lekvár-
jai és italai, a nagyteremi Györfi
Árpád zöldségei, a marosvásárhelyi
Gödri-méhészet termékei és a me-
zőcsávási Sunrise Garden bogyós
gyülmölcsökből készült lekvárjai,
szörpjei, az iklandi Gyarmati Má-
tyás fekete ribizliből, almából, cék-
lából, murokból préselt levei vagy
épp pálinkái éppolyan ínycsiklan-
dóak, mint a mezőpaniti Kovács
Kinga és Nagy Erna által kínált házi
kenyér és friss káposzta, a nyárád-
szentmártoni Szőke Tímea sajtkü-
lönlegességei, a búzaházi Nagy
Erzsébet mézespogácsái vagy a szé-
kelyvajai Pécsi-kürtőskalácsok. A
kínálatot a mezőkölpényi szőlészet

zárta szőlővel és borral, de nem me-
hettünk el megállás nélkül a maros-
vásárhelyi Péterfi Márta ékszerei, a
székelyudvarhelyi Kilyén Irma fes-

tett tárgyai, bútordarabjai
és Kilyén József fa éksze-
rei mellett sem. A sorban
két, mezőgazdasági gépe-
ket és tarktort, illetve egy
műtrágyát és mezőgazda-
sági segédeszközöket be-
mutató céget is találtunk,
míg a cirokprogramban
részt vevő gazdák, a ma-

rosszentgyörgyi Nagy Barna, a kü-
küllőszéplaki Veres József, a
balavásári Miklós Gyula tanácsokat
adtak az érdeklődőknek.
Kiválasztották a legügyesebbeket

A kultúrotthon körül már a dél-
előtt folyamán hozzáláttak a gazda-
körök a finomabbnál finomabb
gulyások készítéséhez: az istván-
házi, hármasfalui, héderfáji, sóvá-
radi, holtmarosi, sáromberki,
fehéregyházi, paniti, nyárádkará-
csoni, ernyei-marosszentgyörgyi
gazdák és gazdasszonyok, valamint
a kiskendi borászok egyaránt kö-
tényt öltöttek. A bográcsok tartal-
mát Menyhárt Csegzi Botond
balavásári borász, Péterfi Zsolt ki-
bédi pálinkafőző, Sándor Tibor
László attasé és a magyarországi
Pogáncsné Opre Csilla alkotta zsűri
kóstolta végig, mielőtt közös ebé-
den fogyaszthatták volna el a részt-
vevők. Délutánra nótaszó is
kerekedett, s a jókedvet a parasztjá-
tékokban való részvétel vagy csak
éppen „szurkolás” is emelte, hiszen
a létrában futás, kakas-sacc, ostor-
csattogtatás, vízhordás nem is olyan
egyszerű feladat, mint amilyennek
első hallásra gondolná az ember.

Ugyancsak a gazdanapon osz-
totta ki díjait az RMGE Maros a
Legszebb konyhakertek című ver-
senyre benevezettek körében. Az
ötlet Magyarországól, Karcag al-
polgármesterétől ered, az RMGE
Maros idén harmadszor hirdette
meg: a 16 jelentkező gazdaság vé-
giglátogatása után a szervezet az
első díjat a sáromberki Nemes 
Istvánnak ítélte oda, a második he-
lyet a marosszentannai Bălăşoiu
Ilona, a harmadikat a kebelei Cseh-
tanya tulajdonosai, János és Emese
szerezték meg, míg a csávási Sun-

rise Garden tulajdonosa, Szabó Haj-
nal különdíjat vehetett át. A nyerte-
seknek az Eldi ajándékcsomagokat,
míg a marosszentannai Szalai
Dénes és a paniti Sikó Csaba virág-
és dekorációs vásárlási utalványo-
kat ajánlott fel díjként.
Megalapozni a jövőt

Az évente megrendezésre kerülő
gazdanap az egyesület legnagyobb
ünnepe, és az ünneplés mellett a lé-
nyege a megye különböző pontjain
levő gazdakörök találkozása, a kap-
csolattartás, szakmai programok és
kiállítások lebonyolítása, de belefér
a főzés és szórakozás is. Bár úgy
tűnt, hogy a gazdaköri mozgalom
kifulladt, a falugazdász-hálózatnak
köszönhetően mégis feléledt a me-
gyében, jelenleg 32 gazdakör léte-
zik, és folyamatban van újabb
négynek a bejegyzése. A munkának
köszönhetően elnyerték a gazdák
bizalmát, akik igénylik ezt a fajta
segítséget és közösségi életet –
mondta el a rendezvény lényegét a
Népújságnak Fazakas Miklós, az
RMGE Maros elnöke. „Aki előre
akar menni, az nézzen hátra” –
ezzel a jelszóval értékelte a szerve-
zet az elmúlt három évtized munká-
ját, és úgy vélte, lekötelezi őket a
múlt és meghatározó személyiségei,
ezért a köszönetnyilvánítás legjobb
formájának azt tartották, hogy lét-
rehozzák a Pro Agricultura Transil-
vaniae kitüntetést, amelyet évente
oda fognak ítélni olyanoknak, akik
a szervezet munkáját segítik abban,
hogy „a szülőföldön okosan itt tud-
junk maradni, helyt tudjunk állni,
megélni, és büszkék legyünk arra,
hogy az agráriumból élünk és a vi-
déket választottuk otthonul”.

A szervezet készülő fejlesztési
stratégiájáról az elnök elmondta:
úgy próbálják meghatározni a kö-
vetkező éveket, hogy igazán 21.
századi agráriumról beszélhessünk.
Ha sikerül a szakmai szereplőket
összehozni az ügy mellé, akkor meg
tudják úgy határozni a következő
éveket, hogy legyen valós esély a
mostani és induló gazdák életének
megalapozására, összpontosítva a
kisgazdákra, családi gazdaságokra,
amelyek – figyelembe véve a mun-
kaerőhiányt, az új technológiákat és
a digitális lehetőségeket – a jövőn-
ket alapozhatják meg.

Első ízben adtak át kitüntetéseket, de ezután évente megteszik

A szakmai programok része a gépkiállítás és termékvásár is         Fotó: Gligor Róbert László

Hármasfaluban találkoztak a gazdák
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Szeptember 5–8. között szer-
vezte meg az RMDSZ szászré-
geni szervezete, a nő-
szervezet, a Csillag és a Hu-
mana Regun egyesületek, a
Kemény János Művelődési
Társaság, a Rákóczi Szövet-
ség szászrégeni szervezete és
a Szászrégeni Ifjúsági Szerve-
zet (SZISZ) a Szászrégeni Ma-
gyar Napokat. Négy nap alatt
hét helyszínen 22 rendezvény
volt. 

A szervezők azon igyekeztek,
hogy változatos programot állítsa-
nak össze, hogy mindenki találjon
ízlésének, elvárásának megfelelőt.
A rendezvény csütörtök délután
kezdődött Csupán Eduárd festészeti
kiállításának megnyitójával. A sike-
res, népszerű rajztanár alkotásait
Baróthi Ádám szobrászművész
méltatta, kiemelve azt, hogy fiatal
kora ellenére már nagyon sok cso-

portos és egyéni kiállítása volt. Be-
mutatták a Szászrégen – Épített
örökségünk és emlékhelyeink című
füzetet is, amelyet Dénes József,
Géczi Enikő, Kiss Andor, Kiss Er-
zsébet, Nagy F. Attila, Székely Ro-
zália tanárok és Bodó J. Zoltán
ügyvéd közreműködésével szer-
kesztettek. A füzetben 26 műemlék
épület szerepel. A fotóillusztráció-
kat szászrégeni diákok készítették.
Ezt követően Káli Király István író,
szerkesztő és Sebestyén Mihály tör-
ténész, író, könyvtáros Közélet és
kaszinó című kötetét mutatták be,

amely dr. Fekete Andor ügyvéd fel-
jegyzéseit tartalmazza. Érdekfe-
szítő, emlékekkel telített elő-
adásukat Géczi Amália zongorata-
nárnő tette színesebbé fellépésével.
A csütörtöki nap a Park vendéglő-
ben Simon Szabolcs táncoktató
szervezésében táncházzal zárult. 

Pénteken a radnótfájai reformá-
tus kistemplomban szervezték meg
Székely Rozália és Nagy F. Atilla
történelem szakos tanárok a hagyo-
mányos Réges-Régen című törté-
nelmi diákvetélkedőt. Este a
szászrégeniek vendége volt a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata, amely el-
hozta Gáspárik Attila rendezésében
Agatha Cristie A láthatatlan hóhér
című krimijének színpadi változatát. 

A Székely humor – magyar nóta
rendezvényen György Botond hu-
morista, Buta Árpád Attila és kísérő
zenekara lépett fel, kiváló hangula-
tot teremtve. 

A kisebbek sem maradtak ki a
műsorból, ugyanis szombaton dél-

előtt 10 órától az Eugen Nicoară
művelődési otthon nagytermében
Az örökláng című előadáson kizá-
rólag gyerekek léptek fel rövid jele-
netekkel, zene- és táncproduk-
ciókkal. Az előadás alkalom volt
arra is, hogy díjazzák mindazon
csoportokat, diákokat, akik a műve-
lődési élet terén kiváló eredménye-
ket értek el. A jelenlevőket Vincze
Loránt EU-parlamenti képviselő és
Márk Endre is köszöntötték. Kora
délután az evangélikus templomban
Pozsár Róbert kolozsvári orgona-
művész lépett fel. 19 órától kezdő-

dött a művelődési ház nagytermé-
ben a gálaest. Márk Endre alpolgár-
mester köszöntője után Márky
Dániel, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának konzulja, Csá-
szár Károly szenátor, Vass Levente
képviselő és Novák Csaba Zoltán
szenátor szóltak a jelenlevőkhöz.
Az utóbbi történészként díjazta a
Réges-Régen vetélkedő nyerteseit
is. A Szászrégeni Napokon – immár
hagyományosan – átadják az élet-
műdíjakat azoknak a helybéli sze-
mélyiségeknek, akik sokat tettek a
közösségért. Az idén Böjte Lídia ta-
nárnő és Adorjáni László mérnök
részesült e megtiszteltetésben. Böjte
Lídia 41 évi pedagógusi, a Kemény
János Irodalmi Körben, majd a Ke-
mény János Művelődési Társaság-
ban kifejtett több évtizedes, kitartó
munkájáért érdemelte ki a díjat. 

– Ha valamit csinálsz, azt teljes
lélekkel, teljes erőbedobással, teljes
szeretettel végezd, s akkor megvan
az elégtétel. Azért voltam sikeres
pedagógus, mert szerettem azt, amit

csinálok. Szerettem a gyerekeket, és
nagy türelmem volt hozzájuk. Mit
üzenhetnék én a magyarságnak?
Azt, hogy ne gyűlölködjenek a po-
litikai elvek miatt. Magyar magyart
ne gyűlöljön. Legyünk optimistáb-
bak és próbáljunk közösségben,
nemzetben gondolkodni. Taníttas-
sák a gyerekeiket, hogy minél kép-
zettebbek legyenek. Tanítsák meg
őket arra, hogy nem vagyunk senki-
nél sem különbek, de gyengébbek
sem. Ne féljünk! Minden magyar
ember az ő helyén, ahova Isten,
vagy a sors rendelte, becsületesen

végezze el munkáját, és olyan mun-
kát is végezzen, amelyért nem jár fi-
zetség – fejtette ki gondolatait a
díjátadás kapcsán a magyar szakos
tanárnő.

Adorjáni László mérnök majd-
nem a semmiből hozta létre a helyi
közüzemet, megpróbálta visszasze-
rezni a szászrégeni kisiparosok
házát, ő indította el Samu Pál tanár-
ral együtt a Pro Natura természet-
védő mozgalmat. Alapítója volt a
Szászrégen és Vidéke című havi
lapnak. A jelenlevők egy perc
csenddel adóztak mindazon életmű-
díjasok emléke előtt, akik már nin-
csenek közöttünk. Köztük Máthé
Márta matematika szakos tanárnőre
is emlékeztek, akit a gálaest dél-
utánján kísértek utolsó útjára. A gá-
laest ifj. Csíky Boldizsár
zongorajátékával zárult. 

Vasárnap a rendezvény az Ifjú-
sági parkba és az Avântul pályára
költözött. Délelőtt kispályás labda-
rúgótornát tartottak. A bajnokság-
ban első lett a Young Boys, második
helyre került a marosfelfalusi
Hobby, míg a harmadik helyet a do-
bogón Magyarrégen csapata fog-
lalta el. Itt került sor az
Aranyfakanál gulyásfőző ver-
senyre, amelyre az idén tíz csapat
nevezett be. A fődíj az Aranyfaka-
nál díj mellett a marosfelfalui Balla
tanya csapata által felajánlott man-
galica malac volt. A zsűri (Bíró
Kinga sóváradi kézműves, Foszner
Korodi Ildikó, a Női Vállalkozók
Erdélyben csoport alapító tagja és
Forgács Bálint bútorfestő) az első
díjat a Jó Szomszédok csapatnak
ítélte oda. 

A pálya mellett kézműves termé-
kek kiállítása és vására várta a rége-

nieket; jóval többen állítottak ki,
mint tavaly. A szervezésben orosz-
lánrészt vállalt Reichenberger
Iringó. 

A gyerekprogramok közül kie-
melhetjük a szovátai Farkasnyom
barantacsapatának bemutatóját. Fel-
lépett a Sófár egyházzenei együttes
is. Ezt követte az új kenyér megál-
dása. A színpadon a jó hangulatról
gondoskodott a szászrégeni fúvó-
szenekar, a gyergyószentmiklósi 4S
Street is koncertezett. Az est dísz-
vendége a 40 éves magyarországi
Karthago zenekar volt, melynek fer-
geteges koncertje zárta az országos
RMDSZ és a Communitas Alapít-
vány, a Magyar Kormány és Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága és a Bethlen Gábor
Alap, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa, Bátonyterenye és
Marosvécs, valamint Szászrégen
polgármesteri hivatalai és sok ma-
gáncég által támogatott VII. Szász-
régeni Magyar Napokat.

Márk Endre alpolgármester, az
RMDSZ szászrégeni szervezetének
elnöke a rendezvényről elmondta:
„Az idén is a szervezőcsapat lelke-
sen dolgozott azon, hogy mindenki
számára megfelelő programot állít-
son össze. Célunk az volt, hogy erre
a pár napra örömet szerezzünk és
vidámságot hozzunk magyar közös-
ségünk életébe, de az is, hogy ápol-
juk hagyományainkat, kultúránkat
és anyanyelvünket. 

Ez a pár nap valódi ünnep volt
mindannyiunk számára. Ismét meg-
mutathattuk, hogy gazdag hagyo-
mányaink, tettre kész fiataljaink
vannak, és azt, hogy össze tudunk
fogni és együtt ünnepelni.”

Fábián András Gy. 

Jó volt együtt lenni!
VII. Szászrégeni Magyar Napok
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Rövidesen meghirdetik a MOL
Gyermekgyógyító 11. online pályá-
zati kiírását a nagyváradi Emanuel
Egyetemen.

A támogatás értéke összesen
400.000 lej olyan civil szervezetek-
nek, amelyek élmény- vagy művé-
szetterápiás foglalkozásokat
szerveznek fogyatékkal élő gyer-
mekeknek.

Részletek és az online pályázati
űrlap szeptember 12-től lesz letölt-
hető a www.kozossegert.ro honlap-
ról. 

A Maros Megyei Törvényszék
alelnöke, Teodora Albu bíró
közleményben közölte, hogy
október elsejétől a törvény-
szék polgári, közigazgatási
és pénzügyi részlege, vala-
mint a közkapcsolati iroda
ideiglenes székhelyre költö-
zik. 

Az új székhely a marosvásárhe-
lyi Business Szállóban lesz, a város
szélén, az 1918. December 1. út
250-254. szám alatt. 

Az intézmény ezt a változást
saját honlapján is közölte, a just.ro
portálon. 

Az ideiglenes székhelycserére
azért van szükség, mert a Maros
Megyei Törvényszék épületét fel-
újítják, illetve bővítik, s a soron kö-
vetkező munkálatok nem teszik
lehetővé az intézmény itteni műkö-
dését. 

A törvényszék alelnöke leszö-
gezi: minden szervezési intézke-
dést megtesznek annak érdekében,
hogy az intézmény folyamatosan
és jól működjön. 

A Business Szálló tulajdonosa
közölte, hogy az átköltöztetésről, a

helyiségek berendezésének folya-
matáról csak azután tájékoztat, mi-
után a törvényszékkel aláírták a
szerződést. Erre október 1-je után
kerül sor. 

Újabb információkkal a témával
kapcsolatban még visszatérünk.  
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Átköltöztetik a törvényszék egyes részlegeit

A Közösségért Alapítvány
pályázati kiírása

Hétfőtől újabb pályázati le-
hetőség nyílt a zöldházprog-
ram keretében, ami
magánszemélyek számára
érhető el. A napelemes rend-
szerek felszerelésére kérel-
mezőnként 20 ezer lej
támogatást nyújtanak. 

A program révén a magánsze-
mélyek saját háztartásuk számára

elektromos energiát termelnek, a
fölösleg a hálózati rendszerbe
kerül. 

A környezetvédelmi miniszté-
rium adatai szerint a kiutalt költ-
ségvetés révén mintegy 30 ezer
lakás számára tudják biztosítani a
beruházást. 

A programra összesen 656 mil-
lió lejt utalnak ki, ebből 536 millió

lejt a regionális operatív program
keretében és 120 millió lejt a kör-
nyezetvédelmi alapból.

Az állam 20.000 lej támogatást
nyújt azoknak, akik napelemes
pannókat szerelnének a házukra, a
kérvényeket szeptember 9-étől ik-
tatják. 

Augusztus 26-án közzétették az
engedélyezett szerelőcégek név-
jegyzékét, ami a Környezetvé-
delmi Alap (AFM) honlapján
érhető el.  Ugyanitt jelenik meg a
szükséges dokumentumok jegy-
zéke is. 

A kérelmezőknek a következő
iratokat kell benyújtani: finanszíro-
zási kérelem, a személyazonossági
fénymásolata, telekkönyvi kivonat
(esetenként az önkormányzat által
kibocsátott bizonylat), a helyi
pénzügyi igazgatóság által kibo-
csátott bizonylat, amiből kiderül,
hogy a kérelmező napirenden van
a pénzügyi kötelezettségek kifize-
tésével, pénzügyi bizonylat a helyi
adók és illetékek kifizetéséről, va-
lamint a csatlakozási műszaki
(ATR) jóváhagyás. (m.s.)

Elkezdődött az új zöldházprogram

Növelni akarják az üdülési
csekkek értékét. A turisztikai
miniszter szerint 2080 lej ér-
tékű vakációs jegyre számít-
hatnak jövő évtől azok, akik
márciusban, áprilisban, októ-
berben vagy novemberben
használják fel az üdülési
csekket. 

Az iparág képviselőivel tárgyal-
ják meg a szaktárcának azt a javas-
latát, miszerint a vakációs
utalványra jogosultak két lehetőség
közül választhatnának: igényelhe-
tik az eddig kapott 1450 lej értékű
utalványt, amelyet bármikor fel-

használhatnak, vagy kérhetik a
2080 lej értékű üdülési csekket,
amelyet csak idényen kívül, azaz
márciusban, áprilisban, októberben
és novemberben használhatnak fel.
A második opcióval a miniszté-
rium a vendéglátóipari egységeket
szándékszik segíteni, hiszen ezek
bevételei jelentősen csökkennek az
őszi és a tavaszi hónapokban. A
miniszter kijelentette, hogy javas-
latról van szó, amelyet az iparág
képviselőivel is megtárgyalnak. Ha
egyetértenek, már jövő évtől beve-
zetik az emelt értékű csekkeket. 

Tervezik, hogy 2020-tól nem pa-

píralapú utalványt osztanak ki,
hanem kártyára folyósítják az ösz-
szeget a jogosultaknak. Ezzel meg-
könnyítik a turisztikai
ügynökségek feladatát, hiszen nem
kell a papíralapú csekkeket admi-
nisztrálni. 

Annak ellenére, hogy törvény
szabályozza, hogy az üdülési utal-
ványok értéke a mindenkori bruttó
minimálbérrel egyenlő, a kormány
tavaly ezt nem hagyta jóvá, követ-
kezésképpen a minimálbérrel
együtt nem nőtt idén az üdülési
csekkek értéke, hanem 1450 lej ma-
radt. A minimálbér bruttó 2080 lej.

Idényen kívül nagyobb összeg üdülésre 

A Bonus Pastor Alapítvány tá-
mogató csoportot indított felépülő-
ben levő szerfüggőknek
Marosvásárhelyen.

Aki úgy érzi, hogy szüksége van
egy helyre, ahol biztonságban,

szakemberek társaságában beszél-
het a problémáiról, ahol megélhető
a közösség ereje, és megtapasztal-
ható, hogy mások hogyan küzde-
nek meg a függőséggel, itt kell
jelentkeznie. A titoktartás kötelező.

Időpont: minden kedden 16.30-
18.30 óra között.

Helyszín: Marosvásárhely, Emi-
nescu utca 62/2B.

További információ a következő
telefonszámon: 0265-254-460.

Támogató csoport felépülő szerfüggőknek 

Az új tanév szerkezete
A most kezdődött 2019–
2020-as tanév 35 tanítási
hétből áll, és két félévre tago-
lódik. Az első félév december
20-áig tart, a második 2020.
január 13-án kezdődik, és jú-
nius 12-én ér véget. A tizen-
kettedik osztályosok május
29-én ballagnak, a nyolcadi-
kosok június 5-én búcsúznak
az iskolától.

Az oktatási miniszter által jóvá-
hagyott tanévszerkezet szerint a téli
vakáció 2019. december 21. –
2020. január 12. között, a tavaszi

szünidő április 4–21. között lesz, a
nyári vakáció pedig június 13-án
kezdődik.

Az elemi osztályok tanulói és az
óvodások október 26. – november
3. között őszi vakáción lesznek. A
másodikosok, a negyedikesek és a
hatodikosok országos tudásfelmérő
vizsgái jövő évben május 11–28.
között zajlanak. Újdonság, hogy a
2020–2021-es tanévtől csak azok a
nyolcadikot végzett diákok tanul-
hatnak tovább líceumi osztályban,
akik részt vettek a képességfelmérő
vizsgán, és a felvételi jegyük leg-
alább 5-ös.

A képességfelmérő ütemterve
Megjelent a Hivatalos Köz-
lönyben a 2019–2020-as tan-
évben tartandó országos
képességfelmérő vizsga
ütemterve.

Az erről szóló miniszteri rendelet
értelmében a nyolcadik osztályosok
számára június 5-én ér véget a
2019–2020-as tanév.

A képességfelmérő vizsgára való
iratkozás június 2-a és 5-e között
zajlik majd. Román nyelv és iroda-

lomból június 15-én, matematiká-
ból június 17-én vizsgáznak a diá-
kok, 18-án pedig a nemzeti
kisebbségekhez tartozó tanulók
anyanyelvi irodalom- és nyelvtan-
tudását mérik fel.

Az eredményeket június 22-én
délig teszik közzé, és aznap 14 és
20 óra között fogadják az óvásokat.
Az óvások elbírálása utáni végleges
eredményeket június 27-én ismerte-
tik. (Agerpres)

Mezey Sarolta
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Vereséggel harmadik helyre csúsztak a magyarok
A magyar labdarúgó-válogatott

2-1-es vereséget szenvedett Szlová-
kia csapatától a hétfői Európa-baj-
noki selejtezőmérkőzésen, így
csoportjában az elsőről visszaesett
a harmadik helyre. A vendégek a
40. percben Robert Mak góljával

szereztek vezetést, majd a második
félidő elején Szoboszlai Dominik
szabadrúgásból egyenlített. A győz-
tes találatot Robert Bozenik sze-
rezte az 56. percben, így a
magyarok hatodik mérkőzésükön is
nyeretlenek maradtak Szlovákia
ellen.

A hazai szurkolók „Az Európa-
bajnokság előttetek, a fekete sereg
mögöttetek” kiírással köszöntötték
a magyar válogatottat, egyúttal
arany-fekete háttérben úszva kife-
szítettek egy hatalmas molinót,
amely Mátyás királyt ábrázolta
lovon ülve. Az impozáns látvány
után kevésbé volt sportszerű, hogy
egymás nemzeti himnuszát mindkét
fél kifütyülte.

Rangadóhoz méltóan nagy iram-
ban kezdődött a találkozó, az első
lehetőségre sem kellett sokat várni,
Dzsudzsák nagyszerű passza után
azonban Kleinheisler nem találta el
jól a labdát, pedig tiszta helyzetből
lőhetett. A magyarok egyre na-
gyobb tempóban futballoztak, sorra
futottak a veszélyes akciók, próbál-
kozott Sallai, Szoboszlai és Szalai
is, de Dubravka mindig hárítani tu-
dott. A túloldalon Satka lesgólja je-
lezte, az ellenfél bármikor képes
lehet egy gyors ellenakcióra. A ma-
gyarok mezőnyfölénye egyre na-
gyobb lett és állandósult, a

szlovákok pedig olykor már saját
térfelükön elveszítették a labdát,
ezekből Marco Rossi együttese
azonnal lövőhelyzeteket próbált te-
remteni. A szünet előtti utolsó tíz
percre kiszabadult a szorításból a
szlovák csapat, amely első komo-

lyabb lehetőségét gólra váltotta:
Hamsik jobb oldali beadását Baráth
elvétette, Mak viszont közelről a
kapu közepébe lőtte a labdát (0-1).
Így a vendégcsapat előnnyel vonul-
hatott az öltözőbe.

A második játékrész álomszerűen
indult magyar szempontból, hiszen
Szoboszlai első válogatottbeli gól-
jával egyenlített: 20 méterről, a ti-
zenhatos előteréből védhetetlenül

csavart a jobb felső sarokba egy
szabadrúgást (1-1). Ezt követően
nyílt sisakos küzdelem alakult ki,
mindkét fél veszélyes támadásokat
vezetett, a vendégek gólt is lőttek:
Lobotka nagyszerű passzt adott Bo-
zeniknek, aki 16 méterről a két ma-
gyar középhátvéd közül kilőtte a bal
alsó sarkot (1-2). A magyarokat
ismét feltüzelte, hogy hátrányba ke-
rültek, nagy lendülettel támadtak,
Dubravkának többször is védenie
kellett, azonban a kinyíló magyar
csapatot gyors kontrákkal többször
átjátszották a vendégek, így amo-
lyan adok-kapok alakult ki. Gulácsi
védéseinek köszönhetően nem nőtt
a hátrány, de a végére kissé elfáradt
a magyar csapat, amely, bár becsü-
lettel próbálkozott a lefújásig, olyan
nyomást már nem tudott generálni,
mint a 75. percig, így másodjára
nem sikerült egyenlítenie.

A lefújás után még Baráth kapott
egy piros lapot, így Nagy Ádám
mellett, aki második sárgáját kapta
a sorozatban, ő sem játszhat októ-
berben Horvátország vendégeként.

Marco Rossi szövetségi kapitány
irányításával a nemzeti együttes
először szenvedett vereséget hazai
pályán, ezzel a kudarccal az Azer-
bajdzsánban 1-1-re játszó horvátok
vezetik a csoportot, egypontos hát-
ránnyal Szlovákia és Magyarország
követi, de előbbi jobb egymás elleni
eredményével a második.

A magyarok legközelebb október
10-én Splitben a világbajnoki ezüst-
érmes Horvátország vendégei lesz-
nek.

Szoboszlai Dominik, a vesztes magyar csapat játékosa (elöl) a labdarúgó-Európa-bajnoki se-
lejtező E csoportjában játszott Magyarország – Szlovákia mérkőzés végén a Groupama Aré-
nában 2019. szeptember 9-én. A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re kikapott Szlovákia
csapatától. MTI/Illyés Tibor

Kleinheisler László (k) és Szalai Ádám (j), valamint a szlovák Juraj Kucka (hátul) a labdarúgó-
Európa-bajnoki selejtező E csoportjában játszott Magyarország – Szlovákia mérkőzésen a Gro-
upama Arénában 2019. szeptember 9-én. MTI/Kovács Tamás

Mestermérleg
* Marco Rossi (a magyar válogatott szövetségi kapitánya): „A játé-

kosokat elismerés illeti, mert legalább olyan jól futballoztunk, mint a
szlovákok, talán jobban is, mert több lehetőségünk volt, de ellenfelünk
nagyobb százalékban használta ki azokat. Pont azt a két mérkőzést
vesztettük el, amelyet a leginkább vártunk, és amelyet leginkább meg
akartunk nyerni. Nem először éri hátrány csapatomat a játékvezető
által, erre példa az első szlovák gól, amelyet lesállás előzött meg. Nincs
minden elveszve az Eb-részvételt illetően, hiába látjuk ma sötétebben
az esélyeket a játékosokkal együtt. Úgy vélem, bravúros teljesítményre
lesz szükség Horvátországban és Walesben is, de Azerbajdzsán is meg-
mutatta, hogy ellene is teljes koncentrációra lesz szükség. Ha van is-
tene a futballnak, akkor vissza kell fizetnie valamit a magyar csapatnak
a hátralévő mérkőzéseken.”

* Pavel Hapal (a szlovák csapat vezetőedzője): „Sikerült olyan mér-
kőzést játszani, amikor senkiben sem maradhatott hiányérzet, mert ez
egy kifejezetten jó és élvezetes meccs volt, amelyet megnyertünk. Sok-
kal pontosabban és türelmesebben játszottunk, mint három napja Hor-
vátország ellen, de a sikerhez némi szerencse, jó védekezés és
Dubravka kapus kiváló teljesítménye is kellett. Csapatom motiváció-
jához és hangulatához hozzájárult, hogy a magyarok ellen készültek,
mert tudták, hogy felfokozott hangulat lesz.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-selejtező, E csoport, 6. játéknap: Magyarország –

Szlovákia 1-2 (0-1)
Budapest, Groupama Aréna, 22 ezer néző, vezette: Antonio Mateu

Lahoz (spanyol).
Gólszerzők: Szoboszlai (50.), illetve Mak (40.), Bozenik (56.).
Kiállítva: Baráth (a mérkőzés után).
Sárga lap: Szoboszlai (6.), Dzsudzsák (19.), Szalai (53.), Baráth

(54.), Nagy Á. (59.), Pátkai (69.), illetve Satka (12.), Vavro (41.)
Magyarország: Gulácsi Péter – Lovrencsics Gergő (Bese Barnabás,

30.), Willi Orbán, Baráth Botond, Kádár Tamás – Kleinheisler László
(Holender Filip, 85.), Nagy Ádám (Pátkai Máté, 65.) – Dzsudzsák Ba-
lázs, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Szalai Ádám.

Szlovákia: Martin Dubravka – Lubomir Satka, Denis Vavro, Milan
Skriniar, David Hancko – Juraj Kucka (Jan Gregus, 86.), Stanislav Lo-
botka, Marek Hamsik – Albert Rusnak, Robert Bozenik (Michal Duris,
77.), Robert Mak (Lukas Haraslin, 86.).

Ranglista
1. Horvátország         5         3          1          1            10-5        10
2. Szlovákia               5         3          0          2            9-7          9
3. Magyarország        5         3          0          2            7-6          9
4. Wales                     4         2          0          2            4-4          6
5. Azerbajdzsán         5         0          1          4            5-13        1

Eredményjelző
* C csoport: Észak-Írország – Németország 0-2, Észtország – Hol-

landia 0-4; a csoport állása: 1. Németország 12 pont/5 mérkőzés, 2.
Észak-Írország 12/5, 3. Hollandia 9/4, 4. Fehéroroszország 3/5, 5. Észt-
ország 0/5

* E csoport: Azerbajdzsán – Horvátország 1-1, Magyarország –
Szlovákia 1-2

* G csoport: Szlovénia – Izrael 3-2, Lengyelország – Ausztria 0-0,
Lettország – Észak-Macedónia 0-2; a csoport állása: 1. Lengyelország
13 pont, 2. Szlovénia 11, 3. Ausztria 10, 4. Izrael 8, 5. Észak-Macedó-
nia 8, 6. Lettország 0

* I csoport: Skócia – Belgium 0-4, San Marino – Ciprus 0-4, Orosz-
ország – Kazahsztán 1-0; a csoport állása: 1. Belgium 18 pont, 2.
Oroszország 15, 3. Ciprus 7, 4. Kazahsztán 7, 5. Skócia 6, 6. San Ma-
rino 0

A Lakatos–Baróti páros nyerte 
a Páll Barna lábtenisz-emléktornát

Visszatértek Várnából 
a teremlabdarúgók

A Bajnokok Ligája selejtezőköre után visszatért
Várnából a bolgár bajnokcsapattól a marosvásárhelyi
teremlabdarúgó-különítmény. Mint megtudtuk, Lu-
cian Nicuşan edző, Răzvan Cătinean kapus, Küsmödi
Tamás, Szabó Zsolt, Vlad Ţipău és Szőcs László csu-
pán a BL-selejtező idejére igazoltak a bolgár bajnok-
hoz. Valamennyien játszottak is, és noha a H selejtező
csoport házigazdájaként Várna két szűk vereséget
szenvedett, a marosvásárhelyi focisták megtették a
magukét. A grúz bajnok Tbiliszi Georgians ellen 3-4-
re elveszített meccsen a bolgár csapat két gólját Ţipău
szerezte, míg az izraeli Makkabi Nahalat Jichák elleni
2-3-as találkozón is mind az öten pályára léptek. Bár
nem juttatták tovább a bolgár bajnokot, szoros mec-
cseket játszottak, és végül is meghívásuk a romániai
és bolgár teremlabdarúgás közötti szintkülönbséget is
jelzi, hogy mégiscsak egy 2. ligás csapat játékosairól
van szó. Igaz, többjüknek van BL-tapasztalata, hiszen
a néhai City’ust az elitkörbe juttatták két éve, amikor
már nagyon nem volt pénz a klubnál.

A BL-selejtező remek szolgálatott tett a marosvá-
sárhelyi teremlabdarúgók felkészítésében, hiszen két
hét múlva kezdődik a 2. ligás bajnokság, és a felké-
szülést még nem tudták megkezdeni terem hiányában.
Ugyanakkor segített a CSM-nél kimaradt fizetések
pótlásában is. Mint ismeretes, a CSM nem tudja fi-
zetni a terembért, ezért nincs hol készüljön a csapat,
amelynek játékosai abban bíznak, hogy legalább ok-
tóbertől sikerül majd biztosítani a fizetésüket. (bálint)

Vasárnap lábtenisz-emléktornát rendez-
tek a gernyeszegi sportcsarnokban, ahová
a helyieken kívül a környező települések-
ről és Marosvásárhelyről is érkeztek ver-
senyzők. A küzdelmeket 40 éven felüli
amatőr párosok számára írták ki, összesen
tíz csapat harcolt az első három helyezett-
nek járó érmekért. 

A résztvevőket Orbán Zoltán gernye-
szegi önkormányzati tanácsos köszön-
tötte, aki a torna névadójáról is beszélt
a megjelenteknek. Páll Barna testne-
velő tanár a nyolcvanas években került
Gernyeszegre tanítani, és az igazgatói
tisztséget is betöltötte. A marosvásárhe-

lyi pedagógus 12 éven át oktatott és ne-
velt Gernyeszegen, fiatalon bekövetke-
zett halálát gyógyíthatatlan betegség
okozta.

Orbán Zoltán elmondta, hogy a lábte-
niszt Páll Barna szerettette meg a helyi
sportbarátokkal. „Barni nagyon népszerű
ember volt, már az első években fellendí-
tette az iskolai sportéletet, szép eredmé-
nyeket ért el tanulóival különböző
versenyeken. A felnőttek számára, baráti
körben a lábteniszt népszerűsítette. Sze-
rény körülmények között, az iskola kis-
méretű sporttermében zajlottak a
»lábvolé«-meccsek, de a lelkesedés min-

dig nagy volt. Napjainkban már kiváló
körülmények között játszhatjuk a mérkő-
zéseket, kár, hogy Barni barátunk ezt nem
érhette meg” – mondta a torna főszerve-
zője, Orbán Zoltán.

A csapatok 9-9 mérkőzést játszottak a
verseny során, a sportcsarnokban található
két játéktéren. Ezúttal is szoros, de sport-
szerű mérkőzések voltak, nem hiányoztak
a látványos megoldások. A tornagyőztes
a Lakatos Mihály–Baróti Zsolt páros lett,
amely veretlenül végzett az első helyen.
Második helyezett lett a Szilveszter
László–Both Gyula kettős, a harmadik he-
lyezettnek járó érmeket Kovács Sándor és

Sipos Csaba vihették
haza.  

A mérkőzéseket kö-
vetően a házigazdák
finom házi pálinkával
és ízletes babgulyással
vendégelték meg a
torna résztvevőit, de
nem hiányzott a hideg
sör sem az asztalról.
Az emléktornát hete-
dik alkalommal ren-
dezték meg. 
(berekméri)



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 1,5-2 kg közötti vegyes
hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni 8-
16 óra között a 0265/331-016 és
0730-713-205-ös telefonszámokon.
(64023-I)

INGYEN ELVIHETŐ egy kétszemé-
lyes, jó állapotban levő, kihúzható ka-
napé. Tel. 0748-020-982, 16-20 óra
között. (7/4294)

ELADÓ I. osztályú, II. emeleti, 2 szo-
bás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Ára: 56.000 euró. Tel.
0771-496-510. (10/4227-I)

ELADÓ: kék, bio, vékony héjú, édes
borszőlő vörösbornak, le kell szedni,
kb. 150 kg; jó állapotban levő foszni-
deszka asztal két paddal; kétrészes,
colos deszkából készült gabonatároló
(180x90x80 cm). Tel. 0745-281-387,
0365/803-995, 9-20 óra között.
(1/4307-I)

ELADÓ 2-es, 3-as váltóeke, tárcsás
kasza, fahasogató, dízelmotorral be-
tonkeverő, borona, járólapprés, dön-
gölőbéka. Tel. 0745-404-666.
(9/4316-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4255)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-
920. (7/4313-I-I)

VÁLLALJUK bármilyen tető javítását,
ácsmunkát, fémcserép- és kerámia-
cserép-szerelést. Minőségi munkát
végzünk, garanciát vállalunk. Nem-
csak ígérünk, hanem meg is valósít-
juk! Tel. 0748-814-474. (11/4253-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, cserépforgatást, bármilyen
tető javítását, tetőfestést és egyéb ja-
vítást; készítünk teraszt fából. Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0757-475-701. (2/4303)

TETŐJAVÍTÁS 25% őszi kedvez-
ménnyel nyugdíjasoknak. Tel. 0747-
816-052. (5/4275)

A STANDARD UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvez-
ménnyel vállal tetőjavítást, ácsmun-
kát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitume-
nes szigetelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk. Tel. 0736-045-781.
(4/4274-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőfedést
Lindab lemezzel, cserépforgatást. Tel.
0758-343-295. (3/4273-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást, festést, vakolást,
szigetelést, tetőszigetelést, teraszjavítást.
Tel. 0759-467-356. (7/3956)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserépforgatást és
más munkálatokat vállal. Tel. 0746-
647-479. (1/4318-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal, megtört szívvel, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó feleség,
édesanya, nagymama, anyós,
anyatárs, rokon, jó barát és
szomszéd, a gyergyócsomafalvi
születésű 

PAPP MÁRIA 
szül. Csiki 

életének 83., házasságának 57.
évében, 2019. szeptember 8-án
türelemmel viselt betegség után
csendesen elhunyt. Utolsó útjára
szeptember 12-én, csütörtökön
15 órakor kísérjük a marosvásár-
helyi katolikus temetőben. Vir-
rasztása szeptember 11-én,
szerdán 18 órától lesz a Szabad-
ság utcai, volt Litoral komple-
xumban levő ravatalozó-
teremben. Emlékét szívünkben
őrizzük. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (2/4308-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, rokon,
szomszéd és jó barát, 

özv. id. TEKERES JÓZSEFNÉ 
szül. ALBERT MARGIT 

a Bőrgyár volt dolgozója 
életének 87. évében türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt.
Temetése szeptember 12-én,
csütörtökön du. 3 órakor lesz a
székelyszentistváni (Hármasfalu)
református temetőben. Virrasz-
tása szeptember 11-én du. 6 órá-
tól a marosvásárhelyi református
temető ravatalozójában. 

A gyászoló család. (3/4309-I)

Már hét éve, hogy itthagytatok bennünket, de a szívünkben őrzünk,
mint négy drága kincset. Hulló könnyekkel állunk sírotok mellett, a
koporsó bezárta legdrágább kincseinket. Múlik az idő, de a
fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt.
Szívünkben helyeteket nem pótolja semmi, míg e földön élünk,
nem fogunk feledni. Ha a bús napjaink le fognak telni, oda vágyunk
hozzátok megpihenni.
Szívünk mély fájdalmával és a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk szeptember 11-ére, életünk legszomorúbb napjára,
amikor hét éve a halál tragikus hirtelenséggel elragadta szerettei
köréből drága gyermekünket, a legjobb és legdrágább testvért, a
nagykendi születésű 32 éves KONCZ SZABOLCS LEVENTÉT,
drága menyünket, a legdrágább sógornőt, a dombói születésű 34
éves KONCZ MELINDÁT, drága két kicsi unokánkat, a legdrágább
unokahúgot és unokaöcsöt, a 7 éves KONCZ ESZTER
BOGLÁRKÁT  és a 6 éves KONCZ LORÁND KRISTÓFOT. 
Emléküket őrzik bánatos szüleik, nagyszüleik, testvére, Sarolta,
sógoruk, nagynénjük és a dédnagymama. 
Szívünkben örökké élni fogtok, soha nem feledünk, drága
gyermekeink. 
Nyugodjatok békében! (10200-I)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
testvér, nagynéni, közeli rokon és jó ismerős, 

MAJOR GIZELLA 
képzőművész,

a Művészeti Líceum nyugalmazott grafikatanárnője 
79 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után szep-
tember 10-én 13 órakor elhunyt. 
Drága halottunk temetése szeptember 13-án, pénteken 12
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben, unitá-
rius szertartás szerint.

Emlékét őrzi férje, Datu Viktor,
testvérei, özv. Gerédné Major Erzsébet,

Molnár Antalné Major Mária, sógora, Molnár Antal, 
sógornője, ifj. özv. Major Ferencné, valamint a rokonság. 

Nyugodj békében, drága Gizi! (-I)
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A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21531-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és CSONTOLÓT. Tel. 0744-644-026. (21531-I)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (21531-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz a belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (21531-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM önmagára és munkájára egyaránt igényes KONYHAI SEGÉDET
keres. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (64022-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (64020)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az öné-
letrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64025-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Hatékonyság, teljesítmény függvényében versenyképes, stabil jövedelem biztosítása. Tel. 0734-
123-877. (21546-I)

KÖNYVELŐT alkalmazunk 8 órás munkaprogrammal. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0723-
244-200.  (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát szervez a következő megüresedett állások betöltésére:  

– egy NEVELŐI állás az erdőszentgyörgyi családi típusú háznál; 
– egy GONDOZÓI, egy ÉJJELI FELVIGYÁZÓI állás a marosszentkirályi és

marosszentannai családi típusú házaknál. 
Az írásbeli vizsga 2019. október 2-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli

és/vagy szóbeli vizsgát követően, esetenként, négy munkanapon belül.
A versenyvizsgára a dossziékat szeptember 24-én 15 óráig kell benyújtani

a humánerőforrás-irodában.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

TRÉNER/KÉPZŐ (FORMATOR) akkreditált képzés indul Marosvásárhelyen.
Ajánljuk mindazoknak, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek

és a felnőttképzés területén tevékenykednek vagy szeretnének tevékenykedni.
Jelentkezni lehet szeptember 27-ig hétköznaponként a 0732-830-147-es
telefonszámon vagy az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (sz.-I)



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

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVI TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől
kezdődően kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb
felvilágosítás a titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában szám-
lázott szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram),
internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu  könyvtárba, hozzáférés az
adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra 

GYÓGYSZERÉSZ- 
ASSZISZTENS 

nappali 
3 éves 

2.800 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján 

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházzal és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi,
gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos
normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerle-
rakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szol-
gálattal 
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal 

Beiratkozás: 
2019.

szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TöRZSKöNYVEZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES IRATOK

Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat  
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es
évfolyam)
– születési bizonyítvány,  (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy
a jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas
az egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti
iratok alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesül-
nek a gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők
tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.  

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely, 

Bodoni Sándor u. 3-5. szám. 
Tel/fax: 0365/401-129

www.scoalacantemir.ro

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

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK
A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos
szakmai gyakorlaton vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt
venni Olaszországban a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi
idősotthonban (Senirenresidentz), illetve Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.

ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév

„Gyakorlati szakmai képzés leendő ál-
talános orvosi asszisztenseknek
sürgősségi esetekre az európai normák-
nak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A.
Cardarelli kórházban.  

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási mód-
szerek terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban, valamint a spanyolországi granadai UED
Los Tulipanes központban.

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket
– transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi
nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban,
valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet 
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. 

Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon 
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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A diákok figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti

a marosvásárhelyi lakhelyű diákokat és szüleiket, hogy a 2019–
2020-as tanév kezdetével a minden vonalra érvényes ingyenes au-
tóbuszbérletek a jogosultak számára érvényesek maradnak 2019
szeptemberében is.

Azok a tanulók, akiknek nincs bérlet a birtokukban, de jogo-
sultak a kedvezményes utazásra, 2019. szeptember 10-étől jelent-
kezhetnek a Tudor negyedi (Favorit) és a Béga utca 2. szám alatti
buszjegyirodáknál.

Szükséges:
– a diák személyazonossági igazolványának másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, 

ha a diák 14 éven aluli
– a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai igazolás
– a bérlet/igazolvány ellenértéke (10 lej)

A vezetőség
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A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői évről évre kiemelt
figyelmet fordítanak a kortárs irodalom népszerűsítésére, az olvasóvá ne-

velésre, ezért a 25. könyves szemlét megelőzően is olvasójátékot hirdetnek a gyerekek és
fiatalok körében.

A játék kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasni szerető gyerekek és ifjak újabb
igényes kortárs művekkel ismerkedjenek meg, illetve azok körében is megszerettesse a
nyomtatott betűket és a könyv illatát, akik kevésbe szeretnek olvasni.

A jelentkezőknek az olvasás-népszerűsítő játék szervezői által kijelölt műveket kell elol-
vasniuk, majd olyan játékos feladatokat kell megoldaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak
az olvasói élmények megosztására.

A szervezők három kategóriában hirdetnek játékot. A korosztályok életkori sajátosságait
és olvasói igényeit figyelembe véve a következő műveket jelölik olvasásra:

1. IV. osztály
Keresztesi József: Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza, Móra Könyvkiadó, 2019.

2. V-VI.osztály 
Igaz Dóra: Egy fiú a csapatból, Pozsonyi Pagony, 2018.
3. VII-VIII.osztály
Wéber Anikó: Zuhanórepülés, Pozsonyi Pagony, 2018.
4. IX-XII. osztály
Grecsó Krisztián: Vera, Magvető Könyvkiadó, 2019.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 20.
A jelentkezés módja: 3 fős csapatok (osztályonként legfeljebb két csapat) jelentkezhetnek,

feltüntetve a részt vevő diákok nevét, évfolyamát, az iskola nevét, a felkészítő pedagógus
nevét, telefonszámát és postacímét, valamint a csapat nevét.

A kategóriánként első 15 jelentkező csapat az olvasásra kijelölt könyvet ajándékba kapja.
Nyolcnál több csapat jelentkezése esetén október végén előválogatásra kerül sor. Az elő-

döntő feladatlapjait október 23-án e-mailben kapják meg a csapatok. A kérdéseket november
1-ig kell megválaszolniuk. A döntőbe jutó csapatok névsorát november 7-én szintén
e-mailben közlik a szervezők. A döntőbe jutó csapatok a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásáron találkoznak egy újabb játékra.

Az Olvasd el, és játssz velünk! játékra a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
gyermek- és ifjúsági programjainak keretében kerül sor.

Jelentkezés és további információ kategóriánként: 
csucsok@vasarhely.ro
egyfiuacsapatbol@vasarhely.ro
zuhanorepules@vasarhely.ro
vera@vasarhely.ro

Olvasd el, és játssz velünk! 
– olvasás-népszerűsítő játék – 

Olvasójáték a marosvásárhelyi
könyvvásáron

Grecsó Krisztián, Igaz Dóra, Keresztesi József és
Wéber Anikó legújabb köteteivel hirdeti meg idei ol-
vasójátékát a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyv-
vásár. A hatodik alkalommal megszervezett Olvasd el,
és játssz velünk! olvasás-népszerűsítő játékra idén négy
kategóriában jelentkezhetnek a diákok. A negyedikesek-
nek Keresztesi József Csücsök, avagy a nagy puding-
hajsza című verses meseregényét, az ötödikeseknek és hatodikosoknak
Igaz Dóra Egy fiú a csapatból című kötetét kell elolvasniuk, a hetedikes
és nyolcadikos korosztály Wéber Anikó idén megjelent kötetével, a 
Zuhanórepüléssel kell megbirkózzon, a középiskolások pedig Grecsó
Krisztián legújabb könyvével, a Verával nézhetnek szembe. 

A vásár gyermek- és ifjúsági programjainak keretében sorra kerülő
játék a szervezők szerint kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek
igényes kortárs irodalmi alkotásokkal ismerkedjenek meg, és felkeltse az
olvasókedvet azok körében is, akik csak barátkoznak a nyomtatott betűk-
kel. Az Olvasd el, és játssz velünk! nagy népszerűségnek örvend a fiatalok
körében, a játék évek óta több száz kis- és nagy diákot mozgat meg az or-
szág több megyéjében.

A versenyre szeptember 20-ig kell jelentkezniük a háromfős csapatok-
nak, amelyek előválogatón vesznek majd részt. A döntőbe jutó csapatok
névsorát november 7-én teszik közzé. A döntősök a 25. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron találkoznak egy újabb játékra. A kategórián-
ként első 15 jelentkező csapat az olvasásra kijelölt könyvet ajándékba
kapja.

A verseny felhívó szövege elérhető: https://www.facebook.com/konyv-
vasar/

Jelentkezés és további információ kategóriánként: 
csucsok@vasarhely.ro
egyfiuacsapatbol@vasarhely.ro
zuhanorepules@vasarhely.ro
vera@vasarhely.ro


