
Több mint két évtizede minden év októberében városépítő
polgármesterére emlékezik Marosvásárhely. A Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány rendszerint névadója ha-
lálának évfordulója táján, október 22-e körül szervezi meg a
többnapos rendezvénysorozatot, így lesz ez idén is, a 22.
Bernády Napok alkalmával. A város fiataljait, felnőtt és idős
lakosságát egyaránt megszólító ünnepi programról Borbély
Lászlóval, a szervező alapítvány kuratóriumi elnökével beszél-
gettünk.

– Milyen jelentőséggel bír a 22. Bernády-ünnep?
– Büszkeséggel tölt el, hogy minden évben sikerült rangos rendezvé-

nyekkel felidézni a városépítő polgármester szellemiségét. Bernády örök-
ségéről még mindig bőven van mit mondani, a mindennapjaink számára
is fontos üzeneteket hordoz.
Újra rekordszámú fiatal

– A hagyományos forgatókönyv szerint a Bernády Napok a fiatal nem-
zedék megszólításával, mozgósításával indul. Így lesz ez most is?

– Természetesen. A rendezvénysorozat első napján, október 22-én,
(Folytatás a 4. oldalon)
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20 éves 
a Rádió Gaga 
A szokásához híven hétfőn este nagy-
szabású koncerttel ünnepelte fennál-
lása 20. évfordulóját a Rádió Gaga. Ez
alkalommal beszélgettünk a stúdióban
Nagy István színművésszel, műsorve-
zetővel, a rádiót működtető vállalko-
zás társtulajdonosával. 
____________4.
Gazdag ősz 
a Jazzben
Minden korosztályt megszólító, gaz-
dag kínálattal várja vendégeit az elkö-
vetkező hetekben, hónapokban a
marosvásárhelyi Jazz & Blues Club.
Az őszi programokról Demeter József,
közismert nevén Döme klubtulajdo-
nost kérdeztük.
____________5.
Eredménykijelző,
háttal a nézőknek
Vereséggel kezdett a Marosvásárhelyi
CSM férfi-kosárlabdacsapata az 1. li-
gában. 
____________7.Nagy Székely Ildikó

Tavaly a névadóról elnevezett iskolában tartották a diákvetélkedőket Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

22. Bernády Napok

Ma is érvényes a városépítő üzenete



Új kiállítással bővült az erdőszent-
györgyi Rhédey-kastély tárlatainak
sora. A nemrég megnyílt Rhédey-kiál-
lítás után múlt vasárnap Gy. Szabó
Béla munkáit állították ki a kastély
földszintjén: pontosabban 30 képző-
művészeti alkotást, amit a fametsző
művész, grafikus Bözödön 1941–42-
ben készített. Akkor több időt töltött
Bözödi György író vendégeként a fa-
luban, helyi arcokat, utcarészleteket,
házakat, embereket rajzolt le, köztük
Bözödi Györgyöt és Bágyi János me-
semondót is. Ezek az alkotások végül
felkerültek Kolozsvárra, s Gy. Szabó
Béla halálát követően, 1985 után Fe-
renczy Miklós református lelkész, a
gyűjtemény szellemi örököse gondozta
őket – tudtuk meg a vadasdi Székely
Ferenc néprajzi írótól, helytörténész-
től, aki idén februárban meglátogatta a
Ferenczy családot. A szomszédságban

berendezett Gy. Szabó-galéria anyagát
szemrevételezve meglepetten állapí-
totta meg, hogy az sok bözödi rajzot
tartalmaz, és úgy vélte, ezeknek Bözö-
dön vagy inkább az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastélyban lenne a helye.
Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi
polgármester a legnagyobb nyitottság-
gal fogadta a hírt, és megkezdődött az
ügy jogi rendeződése, az adománynak
szánt képzőművészeti anyag előkészí-
tése és bekeretezése, amit Kolozsváron
végeztek, de a kisváros fedezte. Az
adományozott 30 tus- és szénrajz esz-
mei értéke 9400 euró, s október elején
szállították a Rhédey-kastélyba. 

Október 6-án, az aradi vértanúkra
való emlékezés kapcsán a szentgyörgyi
református templomban Ferenczy
Miklós lelkész, volt kolozsvári esperes
hirdette az igét, majd ezt követően a
kastély földszintjén nagy érdeklődés

közepette megnyitották a Gy. Szabó
Béla-tárlatot, ismertetve a művész pá-
lyáját is. Ezután Varga András bözödi
származású nyugalmazott tanító emlé-
kezett vissza Bágyi Jánosra (1876-
1953), akit gyermekkorában
személyesen ismert.

A Bözödön készült tus- és szénraj-
zok, fametszetek, visszarepítve az idő-
ben, megismertetik a mai emberrel az
akkori falut. Az alkotások egy része
1959-ben megjelent Bözödi György
Az eszös embör című mesegyűjtemé-
nyében. 

Gy. Szabó Béla azért rajzolta le Bá-
gyit, mert sok mesét tudott, pontosab-
ban 110-et. Teljesen analfabéta volt,
egy földlakásban, hegyoldalban vájt
üregben élt Bözödön. 1941-ben felvit-
ték Budapestre, ahol Kodály Zoltán
gramofonra vette fel a hangját – tudtuk
meg Székely Ferenctől. (gligor)

Nem lakás rendeltetésű 
helyiségeket adnak bérbe

Azon civil szervezetek, politikai alakulatok és közintézmé-
nyek figyelmébe, amelyek a törvénynek megfelelően jöttek
létre, és nem lakhatási célra helyiségeket igényelnek: Ma-
rosvásárhelyen október 15. – november 15. között lehet
feliratkozni a 2020-ra vonatkozó prioritási listára való fel-
kerülés érdekében. Azoknak a kérelmezőknek, amelyek
az előző években is igényeltek helyiséget, és szeretnének
felkerülni a listára, meg kell jelenniük az iratcsomó frissí-
tése céljából. A típuskérvényt a 10-es irodában (földszint)
lehet beszerezni.

Ingyenes pénzügyi képzés 
Marosvásárhelyen

A Solidaris Egyesület és az Oktatáshoz Való Jog Alapít-
vány szervezésében ma 18 órától ingyenes pénzügyi kép-
zésre kerül sor Marosvásárhelyen, a Telefonos
Szeretetszolgálat Márton Áron utca 19. szám alatti szék-
helyén. A képzést pénzügyi szakember tartja legtöbb húsz-
fős csoportnak. Még lehet jelentkezni a 0720-565-656-os
telefonszámon. 

Főegyházmegyei biblianap 
Főegyházmegyei biblianapot tartanak Ne vígy minket kí-
sértésbe címmel október 19-én, szombaton 10-19 óra kö-
zött Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Tanulmányi
Házban. Előadó: dr. Oláh Zoltán. Ez alkalommal ünneplik
a Katolikus Magyar Bibliatársulat születésének 25. évfor-
dulóját is. Ünnepi szentmise 18 órától.

Tökfesztivál Szovátán
Október 18–20. között tartják meg Szovátán a tökfesztivált,
a Tök Jó hétvégén. A tökfesztivál érdekességekkel, bősé-
ges finomságokkal, hagyományos ételekkel és italokkal,
zenével, koncerttel, tánccal és sok-sok tökcsodateremt-
ménnyel várja az érdeklődőket. Pénteken délelőtt gyer-
mek- és ifjúsági programok lesznek, az ünnepélyes
megnyitóra 11.15 órakor a Petőfi parkban kerül sor. Dél-
után zenés-táncos előadásokat tűztek műsorra, este 7 óra-
kor a DJ Projekt koncertezik. Szombaton 11.30 órától a
Maros megyei önkéntes tűzoltó-alakulatok felvonulása,
néptánc, 15 órától íjászkodás és hőlégballonozás lesz, dél-
után gyerek- és ifjúsági programok. 19 órától a Bojtorján
koncertezik. Vasárnap délután fél 5-től a korondi fúvósze-
nekar, a Road of Life, majd 19 órától a Bagossy Brothers
lép fel.

Focitoborzó gyerekeknek
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2011-ben és 2012-ben
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A válo-
gatókat keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják
a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentke-
zőknél legyen sportfelszerelés. Az edzések, a szállítás, a
bíráskodás és az orvosi ellátás ingyenes. Bővebb tájékoz-
tatás Ştian Dorin edzőnél a 0745-754-750-es telefonszá-
mon.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma GÁL, 
holnap HEDVIG napja.
HEDVIG: germán eredetű, je-
lentése: harcias.

16., szerda
A Nap kel 

7 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 35 perckor. 
Az év 289. napja, 
hátravan 76 nap.
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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

Újabb tárlat a rhédey-kastélyban

Gy. Szabó Béla harminc alkotását kapta adományba erdőszentgyörgy (Fotó: Ábrahám Szilárd)

Marosvásárhelyi Szépíró Kör 
alakul
A Látó szépirodalmi folyóirat szervezésében október 16-
án, ma 17 órától megalakul a Marosvásárhelyi Szépíró
Kör. A G Caféban az ünnepi esemény alkalmával bemu-
tatják Kovács András Ferenc Requiem tzimbalomra című
verseskötetét. Beszédet mond Szkárosi Endre, a Szép-
írók Társaságának elnöke, az új verseskötetről Demény
Péter faggatja a szerzőt. Támogató: Nemzeti Kulturális
Alap, Szépírók Társasága.

Örmény est
Október 16-án, ma délután 5 órakor kerül sor a Marosvá-
sárhelyi Örmény-magyar Kulturális Egyesület szervezésé-
ben az e havi örmény estre a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében, ahol Szász Ávéd
Rózsa Örmény emlékhelyek Jeruzsálem óvárosában cím-
mel tart előadást. A helyszínen megtekinthető a budapesti
Rücz Ágnes és a marosvásárhelyi Kádár Borbála október
25-ig nyitva tartó kiállítása is. 

Történelmi előadás 
és megemlékezés
A marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség
(1989. Dec. 22. út 49. szám) szervezésében Novák
Csaba Zoltán történész előadást tart október 17-én, csü-
törtökön este 6 órától 1949, az erdélyi arisztokrácia pokol-
járása és Márton Áron püspök és társainak pere címmel.
A szervezők egyúttal megemlékeznek az 1969-ben el-

hunyt Bodor Bertalan bankigazgatóról, a református egy-
ház egyik tekintélyes személyiségéről. Az előadást be-
szélgetés és szeretetvendégség zárja. Fellép a
felsővárosi Choral énekkar. 

Csata Éva könyvbemutatója
Csata Éva Barnabás, a vigasztalás fia című könyvének a
bemutatójára kerül sor október 17-én, csütörtökön 19 órá-
tól a marosvásárhelyi vár kupolatermében. A könyvben
egy fizikai fogyatékkal élő fiatalember története olvasható.

Teremtő sokféleség? – 
ismeretterjesztő előadás
Babai Dániel Teremtő sokféleség? A hagyományos gaz-
dálkodás és a biológiai sokféleség változatos kapcsolata
című, tudományos ismeretterjesztő előadását hallgathatja
meg a Spectrum Színház közönsége október 17-én, csü-
törtökön 19 órától.

Az ’56-os forradalom hőseire 
emlékeznek
Október 18-án, pénteken 18 órától Marosvásárhelyen, a
Kultúrpalota kistermében az RMDSZ Maros megyei szer-
vezete és az Erdélyi Magyar Baloldal platform szervezé-
sében megemlékező ünnepség lesz az ‘56-os forradalom
emlékére. 1956. október 23-án az egyetemi ifjúság békés
tüntetésével kezdődött a 20. század magyar történelmé-
nek egyik legmeghatározóbb eseménye. A diákok békés
tüntetése a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás
ellen forradalomba torkollott, a fegyvertelen tömegre lea-
dott véres sortűz még aznap éjjel lángra lobbantotta Ma-
gyarországot. Az eseményre mindenkit várnak.

reNdezvéNyeK



A NATO-ban is tárgyalni kell Törökország szíriai katonai
műveletéről, és kívánatos, hogy a szövetség valamennyi tag-
országa hasonló következtetéseket vonjon le, mint az Európai
Unió – mondta Angela Merkel német kancellár kedden Berlin-
ben, a norvég miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után.

A politikus az Erna Solberggel tartott tájékoztatóján kér-
désre válaszolva fontosnak nevezte az EU-s külügyminiszte-
rek hétfői tanácskozásán hozott döntéseket, és kiemelte:
örvendetes, hogy a tagállamok között egyetértés volt.

A német kancellár ismét felszólította Törökországot szíriai
katonai műveletének leállítására. Mint mondta, már most lát-
szik, hogy az offenzíva „nagyon sok emberi szenvedést okoz”,
és elbizonytalanítja a magát Iszlám Államnak nevező terror-
szervezet elleni küzdelmet.

A NATO-tag Norvégia kormányfője hozzátette: hazája is
azonnali hatállyal leállította a katonai felszerelések törökor-
szági exportját, és Németországhoz, illetve az EU-hoz csatla-
kozva elítéli a szíriai török offenzívát.

Norvégia felszólítja Ankarát, hogy hagyjon fel a művelettel,
és tartsa tiszteletben a nemzetközi jog előírásait – tette hozzá
Erna Solberg.

Jelezte, hogy nem értene egyet a török NATO-tagság meg-

szüntetésére irányuló esetleges kezdeményezésekkel. Mint
mondta, jobb, ha Törökország is „a családhoz tartozik, és csa-
ládon belül beszéljük meg az ügyet”.

A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti
Hadsereg (SNA) nevű ellenzéki fegyveres csoport október 9-
én indított támadást a kurdok ellen Északkelet-Szíriában, An-
kara állítása szerint a terrorveszély elhárítása érdekében. A
török hadsereg elől sok ezer kurd menekült el.

Az EU-s külügyminiszterek hétfőn Luxembourgban foly-
tatott tanácskozásukon felszólították Törökországot, hogy
azonnal hagyjon fel egyoldalú katonai offenzívájával, és vonja
vissza haderejét országa területére. Megállapították, hogy a
török katonai akció veszélyezteti a régió stabilitását és bizton-
ságát, megnehezíti az ENSZ által támogatott szíriai békefo-
lyamat sikerét és akadályozza a humanitárius segítségnyújtást,
további szenvedést okozva ezzel a civil lakosságnak.

A tanácskozás zárónyilatkozata szerint a törökországi fegy-
verkivitellel összefüggésben a tagállamok elkötelezik magukat
egy közös álláspont kialakítása mellet. A tagállamok e kérdés-
ben képviselt nemzeti álláspontjának áttekintése és összehan-
golása érdekében az illetékes tanácsi munkacsoport a hét
folyamán ül össze – közölték. (MTI) 

Az államfő Ludovic Orbant 
bízta meg kormányalakítással

Klaus Iohannis államfő Ludovic Orbant, az eddig el-
lenzékben lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét
bízta meg kormányalakítással kedden, miután a par-
lament múlt héten megvonta a bizalmat Viorica Dăn-
cilă szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök
kormányától. Bejelentését követően Iohannis rámu-
tatott: átmeneti kormányról van szó, amely – ha
megszerzi a parlament támogatását – a jövő évi par-
lamenti választásokig vezeti majd az országot. A
brassói születésű, 56 éves, gépészmérnöki oklevél-
lel és posztgraduális politológusi végzettséggel ren-
delkező Ludovic Orban 2007–2008-ban másfél évig
közlekedési miniszter volt Călin Popescu Tăriceanu
liberális kormányában, 2017 júniusa óta pedig annak
a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) az elnöke, ame-
lyet államfővé választása előtt Iohannis vezetett.
(MTI)

Meleg idő várható a következő
napokban

Kellemes, az ilyenkor megszokottnál melegebb időre
számíthatunk a következő napokban – derül ki az
Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október
14-e és 27-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzé-
séből. Erdélyben ezen a héten sokkal melegebb
lesz, mint az évnek ebben az időszakában általában:
a nappali csúcshőmérséklet 22 és 24 Celsius-fok kö-
zött alakul, éjszakánként 7 fokig hűl le a levegő. Jövő
héten aztán fokozatos lehűlés várható, a hét végére
nappal 15 fokos átlagos csúcshőmérsékletre kell
számítani, éjjel 4 fokig süllyed a hőmérők higany-
szála. Csapadékra október 21-e után van kilátás. A
Bánságban, a Körösök vidékén és Máramarosban
szintén nagyon meleg lesz a következő napokban,
itt akár a 24-26 Celsius-fokot is elérheti a nappali át-
lagos csúcshőmérséklet. Jövő héten itt is lehűlés
várható, az évszaknak megfelelő, 17-18 fok körüli
nappali maximumokkal. Éjszaka ezen a héten 8-12
fokig, jövő héten 6-8 fokig hűl a levegő, eső október
21-e után várható. (Agerpres)

Nőtt az építőipari termelés
Romániában 27 százalékkal nőtt az építőipari ter-
melés volumene az idei első nyolc hónapban a ta-
valyi év azonos időszakához képest – közölte
kedden a statisztikai intézet. A szezonális és naptár-
hatással kiigazított adatok szerint a bővülés 20,6
százalék volt a vizsgált időszakban. A nyers adatok
szerinti bővülés főleg az új építményeknek köszön-
hető, amelyek esetében 33,5 százalékkal nőtt a ter-
melés, a karbantartási és javítási munkálatok
esetében 18,6 százalékos, míg a felújításoknál 2,3
százalékos növekedést jegyeztek. Az épületek tí-
pusa szerint a nem lakóépületeknél 39,5 százalékos
bővülést jegyeztek, a lakóépületeknél a munkálatok
volumene 35,2 százalékkal nőtt, az ipari létesítmé-
nyeknél 16,3 százalékos növekedést mértek. A
román építőipari termelés volumene az elmúlt két
évben csökkent, tavaly 4,1 százalékos, míg 2017-
ben 5,4 százalékos visszaesést jegyeztek az előző
évekhez képest. (MTI)

Jövő évtől emelkedik 
a gyermekpénz összege

A 2020-as évtől kezdődően az inflációnak megfelelő
mértékben nő a gyermeknevelési pótlék – az erről
szóló törvénytervezetet kedden fogadta el a képvi-
selőház, döntő házként. Az 1993/61-es törvényt mó-
dosító javaslat értelmében az úgynevezett
gyermekpénz összege az éves inflációnak megfe-
lelő mértékben nő 2020. január 1-jétől. A tervezetet
a Nemzeti Liberális Párt több törvényhozója terjesz-
tette elő, és a szenátus korábban elutasította. A kép-
viselőház döntő házként szavazott az indítványról. A
Román Nemzeti Bank prognózisa szerint 3 százalék
körüli lesz jövőre az éves infláció. Eszerint a pótlék
3 százalék körüli emelésére lehet számítani január-
tól. Mint ismert, idén áprilistól havi 300 lejes támo-
gatás jár az államtól a gyerek 2 éves koráig, és
ugyanekkora összeget kapnak 18 éves korukig a fo-
gyatékkal élők is. A 2 és 18 év közöttieknek folyósí-
tott „gyerekpénz” összege 150 lej. (Agerpres)

Kormányszóvivőből főkonzul
Románia sanghaji főkonzuljának nevezte ki a kor-
mány Nelu Barbu kormányszóvivőt a hétfői kormány-
ülésen, nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek
hivatalos források. Nelu Barbut 2018 februárjában
nevezték ki a miniszterelnöki kabinetbe államtaná-
csosnak, és eddig a kormányszóvivői tisztséget látta
el. (Agerpres)
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Ország – világ

Merkel: a NATO-ban is tárgyalni kell 
Törökország szíriai műveletéről

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott
elnöke egy férfi és egy női biztosjelölt megnevezését kérte a
tagállamoktól korábban, és ez érvényes azon három országra
is, amelyeknek elutasították az első választottját – közölte a
brüsszeli testület szóvivője kedden.

Mina Andreeva újságírói kérdésre válaszolva arról számolt
be, hogy a francia, a magyar, illetve a román jelölések to-
vábbra is nyitottak, azonban az új bizottság hivatalba lépé-
sének várható idejét illetően nem kívánt találgatásokba bo-
csátkozni. A szóvivő megerősítette, hogy von der Leyen ott
lesz a tagországi vezetők e heti csúcsértekezletén, és hangsú-
lyozta, a testület összetételénél számos szempontot figye-
lembe kell venni, a folyamatot egy háromdimenziós puzzle
kirakásához hasonlította.

A megválasztott elnök Sylvie Goulard helyett múlt héten
új jelöltet kért Franciaországtól, ahogyan az Európai Parla-
ment jogi bizottságában összeférhetetlenségre hivatkozva el-
utasított Trócsányi László és Rovana Plumb helyett korábban
Magyarországtól és Romániától is.

Orbán Viktor kormányfő végül Várhelyi Olivért, a brüsszeli
állandó képviselet vezetőjét jelölte a posztra. A sajtóban
ugyanakkor korábban esélyesként emlegették többek között
Győri Enikő és Járóka Lívia EP-képviselőt is.

A francia elnöki hivatal kedden tudatta, hogy Emmanuel
Macron államfő csak az EU-csúcs után fogja majd megne-
vezni új jelöltjét.

Bár Ursula von der Leyen valóban két-két személy jelölé-
sére kérte eredetileg a tagállamokat, ennek csak a portugál és
a román kormány tett eleget.

Brüsszelben már gyakorlatilag kész tényként kezelik, hogy
legalább egy hónapot csúszni fog az Európai Bizottság ere-
detileg november elsejére tervezett hivatalba lépése.

Csúszás esetén Jean-Claude Juncker jelenlegi elnök és csa-
patának tagjai maradnának a posztjukon ügyvivőként.

Ilyenre korábban már háromszor is volt példa, legutóbb a
José Manuel Barroso vezette Európai Bizottság esetében,
amely a tervezettnél csak három hónappal később állt fel.
(MTI) 

eB: Ursula von der Leyen minden országtól 
két biztosjelöltet kért

Csökken a nehéz körülmények között dolgozók 
nyugdíjkorhatára

A magyar kormány erdélyi gazda-
ságfejlesztésre irányuló programját
kezdte a napokban firtatni egy – szá-
mos témakörhöz profin közelítő – ellen-
zéki hírportál. Kicsit a kilencvenes
évekre jellemző honféltő nacionalista
módon, amit az ő esetükben aktuálpo-
litikai nézetkülönbségekkel meg lehet
magyarázni. Ám ezt a gondolkodásmó-
dot kéne kinőni, ha szeretnénk jobban
is vinni valaha.

A kérdéskör egyrészt nemzetpoliti-
kai, másrészt gazdasági.

Az első összetevő esetén az a lényeg,
hogy egy adott ország politikuma ho-
gyan viszonyul azokhoz a honfitársai-
hoz, akik bármely néven nevezendő ok
miatt kívül sodródtak az országhatáro-
kon. Egy értelmes politikum nemzettár-
sakat lát ezekben a közösségekben, és
erőforrásokat fordít a segítségükre,

pláne, ha az adott közösségek kisebb-
ségi sorban élnek, ami számos hátrány-
nyal jár. Kevésbé értelmes közéleti
vezetők legfeljebb négy-ötévente vá-
lasztási ágyútölteléknek tekintik a kül-
földön élő honfitársaikat, még akkor is,
ha azok bizonyítottan milliárdokkal já-
rulnak hozzá mostoha hazájuk felvirá-
goztatásához. Bár a viszonyulásokban
még annak is lehet szerepe, hogy egy
olyan ország, amelyet alig száz éve da-
rabokra szaggattak a nagyhatalmak,
nagyobb empátiával tudja kezelni az
ügyet, mint egy olyan, amelynek élére
egy másodrangú német hercegi család-
ból kellett uralkodót importálni, hogy
megpróbálják működőképessé tenni, s
még ennyi idő elteltével is sántikál.

A második összetevőjét nézve a do-
lognak, nem kéne elfelejteni, hogy már
több mint egy évtizede egy államközös-
ségben élünk, amit főleg gazdasági
megfontolásból hoztak létre. Ez közös
piacot és az érdekelt országok többsége
részére közös pénzt is jelent, aminek

nincs nemzetisége. Ha bármely oknál
fogva is valaki elég jó helynek találja
az országunkat, hogy ide fektessen be,
annak örvendeni kellene, mert az a be-
ruházás itteni nyersanyagot dolgoz fel,
és mezőgazdaság esetén az itteni pia-
con talál magának legnagyobb eséllyel
vevőt is, hiszen a kontinens egykori ga-
bonatermelőjének tartott szép hazánk
manapság a saját szükségletére valót
sem képes előállítani. És a termőföldtől
a kereskedő pultjáig terjedő láncból it-
teni adófizetők keresik meg a minden-
napi betevőjüket, ráadásul még
adóznak is egy olyan államnak, ame-
lyik felelőtlenül kezeli a pénzüket.
Főleg ez utóbbi, gazdasági szemszög-
ből nézve kéne már kinőni az ilyen köl-
döknézegetést, mert amíg itt ilyesmire
fordítjuk az időt és energiát, az okosab-
bak inkább fejlesztik a portájukat
ugyanazzal az erővel. Az fontosabb a
kukacoskodásnál, mert az élet attól lesz
jobb, nem attól, hogy ferde szemmel
lessük a szomszédot.

Benedek István

Minden, nehéz körülmények között ledolgozott év után
négy hónappal csökken a nyugdíjkorhatár – az erről szóló tör-
vénytervezetet kedden egyhangúlag szavazta meg a képvise-
lőház.

A 2010/263-as törvényt módosító javaslat értelmében min-
den, különleges munkakörülmények között ledolgozott évért
négy hónappal csökkentik a teljes nyugdíjra jogosító korha-
tárt.

A jogszabály értelmében 2001. április 1-jétől számítva a je-

lenlegi háromról négy hónapra emelik a korhatár-
kedvezményt minden nehéz körülmények között ledolgozott
év után.

A tervezetet a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakciójának
tagjai kezdeményezték, és azzal indokolták, hogy a nehéz kö-
rülmények közötti munka fokozott erőfeszítést igényel és ma-
gasabb szakmai kockázattal jár.

A képviselőház döntő házként határozott ebben a kérdés-
ben. (Agerpres)

Vak kukacoskodás



A szokásához híven hétfőn
este nagyszabású koncerttel
ünnepelte fennállása 20. év-
fordulóját a Rádió Gaga. Ez
alkalommal beszélgettünk a
stúdióban Nagy István színmű-
vésszel, műsorvezetővel, a rá-
diót működtető vállalkozás
társtulajdonosával. 

– Közismert, hogy a Rádió Gaga
egy miskolci cég, rádióállomás be-
ruházásaként jött létre, azóta nem-
csak Marosvásárhely, hanem
mondhatni Erdély legnagyobb ke-
reskedelmi rádiója lett, mivel jelen-
leg a megyeszékhelyen kívül önálló
stúdiókkal Szászrégenben, Segesvá-
ron, Szovátán is sugároz. Tekintsünk
vissza a kezdetekre.

– Valóban kereskedelmi rádiónak
indult a Rádió Gaga, és az is ma-
radt, ugyanakkor már a kezdetekkor
önként vállalt közszolgálatisággal
színesítettük a műsorainkat. Rend-
szeresen sugároztunk híradót, stúdi-
óbeszélgetést, háttérinformációt
különböző aktuális kérdésekben
vagy események kapcsán, állandó-
sultak az egyházi és kulturális mű-

soraink. Az elmúlt húsz évben a
rádió életében voltak jobb és rosz-
szabb időszakok. Az indulás előtt a
miskolci tulajdonosok elméretezték
a piackutatást, és nagyobb tortasze-
letet szántak nekünk a reklámpia-
con. Ezt nem tudtuk elérni. Elég
keservesen tapasztaltuk az első
években, hogy nem teljesíthettük
ezt az elvárást, így az indulást kö-
vetően le kellett mondani bizonyos
törekvésekről, személyzetről. 2003-
ban szerkezetváltás történt. A mis-
kolci üzletemberek, akik 1998-ban
létrehozták a rádiót, eladták az üz-
letrészeiket, amelyeket egy maros-
vásárhelyi üzletember barátunk és
mi hárman, Hompot Szilárd,
Frunda György és én vásároltunk
meg részletekben. Ma már teljes
mértékben itthoni, azaz marosvá-
sárhelyi cégként működtetjük a rá-

diót. Azóta nem volt változás a
tulajdonosi struktúrában, célkitűzé-
seinkben, az arculatban. 

– Húsz év alatt felnő egy nemze-
dék, és elkerülhetetlenné válik a ge-
nerációváltás, hiszen mások az
igények. Sikerült-e igazodni az új
elvárásokhoz? 

– Az utóbbi években próbáltunk
frissíteni, és a 20 év alatt felnőtt ge-

nerációhoz igazítani főleg a zenei
kínálatunkat, az idősebb nemzedék
bánatára. Természetesen az indulás-
kor a miskolciakkal közösen meg-
fogalmazott médiapolitikát
igazítani kell a hallgatói viszonyu-
láshoz. Kezdetben azt a célt tűztük
ki, hogy a rádió kétnyelvű kulturális
híd legyen a román és a magyar et-
nikum között. Azóta sikeresen tar-
tottuk meg az arányt, mivel egész
nap 12-12 órában, fele-fele arány-
ban sugárzunk román és magyar
nyelven. Ameddig magyar polgár-
mestere volt Marosvásárhelynek,
könnyebben tudtuk betölteni ezt a
híd szerepet. Az utána következő 20
esztendőben azonban, ha viszonyu-
lásunk erkölcsi, jogi vetületét néz-
zük, kénytelenek voltunk a jelenlegi
városvezetés bírálói lenni. Úgy tűn-
het, hogy mindezt etnikai alapon

tettük, tesszük. Nem erről van szó.
Tudjuk jól, hogy városunkban el-
uralkodott a hozzá nem értés, a
rossz szándék és egyéb tényezők,
amelyekre néha fényt vetettünk.
Román kollégáinkkal jóban va-
gyunk, a román anyanyelvű hallga-
tókat ugyanúgy megtiszteljük.
Egymás kulturális eseményeiről tá-
jékoztatjuk a hallgatókat, az infor-

mációk mindkét irányba áramlanak,
beszámolunk a rendezvényekről,
így biztosítjuk az átjárhatóságot kö-
zösségeink között, amit felvállal-
tunk. 

– Mi a helyzet a fiatalítással? 
– Ez idő alatt elkerülhetetlenül fi-

atalodott a szerkesztőcsapat. Ennek
ellenére azt is büszkén mondom,
hogy több kollégám van, akikkel
együtt kezdtünk, és vettünk részt a
marosvásárhelyi sugárzás beindítá-
sát megelőző miskolci gyorstalpaló
rádiós tanfolyamon, illetve rögtön a
beindulást követően 1999 augusz-
tusa és októbere között kerültek a
csapatba. Van személyzeti mozgá-
sunk. Jöttek új kollégák és mentek
is el többen. Jelenleg három kisma-
mánk van, akik most otthon vannak
gyereknevelési szabadságon, s
akikre büszkék vagyunk. Mellet-
tünk, körülöttünk nőnek fel gyere-
keink. Mi nemcsak a munkahelyen,
hanem azon kívül is összejárunk,
együtt bulizunk, igazi nagy családot
alkotunk. Egy intézmény életében
nem sok a két évtized, de az ember
életében ez idő alatt a csecsemőből
felnőtt lesz. És ezt valóban nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Iga-
zodnunk kell az új technikákhoz,
felpörgött az információ felfogása,
gyorsan kell reagálni az élet esemé-
nyeire, és szinte klipszerűen tálalni
az információkat. Akik hallgatnak
bennünket, tudják, hogy ha bárki ér-
tesít minket akár egy közúti ese-
ményről, azonnal bemondjuk,
jelezzük a hallgatóinknak, de
ugyanígy forrón tartjuk az esemé-
nyeket, naprakészen szolgáltatjuk a
helyi információkat. 

– Két évtized alatt számos keres-
kedelmi rádió jelent meg, és a Ma-
rosvásárhelyi Rádió is egész napos
műsorral sugároz az ultrarövid hul-
lámon. Érezhető-e a versenyhelyzet
szorítása a reklámpiaci kínálaton,
csökkent-e a hallgatóság emiatt? 

– Helyi kereskedelmi román
nyelvű rádió nincs. Működnek vi-
szont országos lefedettségű adók,
kihelyezett stúdió, ezek nem jelen-
tenek konkurenciát, mivel helyi hí-
rekkel nem foglalkoznak. A helyi,
magyar nyelven sugárzó rádió je-

lenthet konkurenciát. A Marosvá-
sárhelyi Rádió is kiépítette évek
során az ultrarövid hullámon sugár-
zott egész napos műsorát, de azt ta-
pasztaljuk, hogy minket ez nem
fenyeget, mivel eloszlik a korosz-
tályonkénti hallgatottság, és ha van-
nak is átfedések az
információszolgáltatásban, ezzel
csak megerősítjük egymást. Az Er-
dély Fm kereskedelmi rádióként
van nyilvántartva, de alapítvány
működteti, így csak félig vagyunk
egy pályán. Az adó zenei világa túl
eklektikus számomra, más a célkö-
zönségük, így valójában itt is csak
azt tudom mondani, hogy kiegészít-
jük egymást. A reklámbevételek a
2008-as gazdasági világválság óta
nem „tértek magukhoz”, így elég
nehéz egyensúlyozni a kiadás és a
bevételi oldal között. Koncertszer-
vezéssel, kabaré-előadás rendezésé-
vel, turnéztatásával egészítjük ki
bevételünket. Így is sikerül Maros
megyét teljes egészében lefedni, sőt
Hargita és Beszterce megye egy ré-
szében is foghatók vagyunk. 

– A jövő?
– Kihúzni nyugdíjig… – ezt ma-

gamnak mondom. Félretéve a hu-
mort, amikor már 20 év látszik a
visszapillantó tükörben, nehéz előre
tervezni. Ezt meghagynám a fiata-
labb kollégáknak. Több tehetséges
műsorvezetőnk van, aki beleszüle-
tett ebbe a „gyors reagálású” vi-
lágba. Ők már a digitális
nemzedékhez tartoznak. Ők kell el-
döntsék, hogyan fog hangzani, ki-
nézni, szerveződni ez a rádió az
elkövetkezendő 20 évben. Lehet,
hogy még tempósabb szerkezetre,
műsorrácsra van szükség, kellene
egy új logó, más jelmondat, le kell
cserélni a szignálparkokat is. Eddig
a hétköznapok taposómalmában
nem volt időnk ezzel foglalkozni,
de most, hogy megértük a 20. esz-
tendőnket, elkezdhetjük az újjáépí-
tést. Természetesen mindezt annak
érdekében, hogy továbbra is meg-
őrizzük hűséges hallgatóinkat, és az
új koncepciónknak köszönhetően
újakkal bővítsük táborunkat.

– Sok sikert, éljen sokáig a Rádió
Gaga! 
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vajda György

Fotó: Vajda György

Erdőszentgyörgyről, valamint a kör-
nyező településekről mintegy kétszáz
gyerek jelentkezett be a bajai Szent
Rókus Kórház szakorvosai által végzett
ingyenes szűrővizsgálatokra. A szűré-
sekre a napokban került sor az erdő-
szentgyörgyi kórházban. 

Erdőszentgyörgy és Baja kapcsolata
túlmutat a hagyományos testvérvároso-
kéin, ugyanis a két város kórházai kö-
zött is évek óta hatékony az
együttműködés. Ennek eredményekép-
pen október 14-15-én ingyenes szűrő-
vizsgálatokat végeztek a helyi és
környékbeli gyerekeknek a bajai Szent
Rókus Kórház orvosai az erdőszent-
györgyi városi kórház épületében. A
bajai kórház hat szakorvosa ortopédiai,
szemészeti, urológiai, nefrológiai, dia-
betológiai, valamint kardiológiai vizs-
gálatokra várták a feliratkozott
gyerekeket. Az ortopédiai szakvizsgála-
ton megpróbálták kiszűrni a gyerekek-
nél oly gyakori tartáshibákat,
gerincferdülést, valamint az esetleges
bokasüllyedést. Az erdőszentgyörgyi
önkormányzat sajtóosztályától megtud-
tuk, hogy mintegy kétszáz gyerek jelentke-
zett a szűrésekre a kisvárosból, valamint a
környező falvakból: többek között Kibéd-
ről, Makfalváról, Havadról, Havadtőről. 

A bajai kórház szakemberei nem első al-
kalommal végeznek ingyenes szűrővizsgá-
latokat a Kis-Küküllő menti településen, az
előző években volt már erre példa, néhány

évvel ezelőtt a városnapokon az anyaor-
szági orvos és asszisztens csoport több mint
félezer erdőszentgyörgyinek biztosított in-
gyenes pajzsmirigy-, emlő-, prosztata- és
méhnyakrákszűrést, csontritkulás-, testzsír-,
vérnyomás- és vércukormérést, valamint
komplex belgyógyászati vizsgálatot.
(menyhárt)

Ingyenes szűrővizsgálatok Erdőszentgyörgyön 
Mintegy kétszáz gyereket vártak 

kedden 13 órakor a Szász Albert sportiskolá-
ban V–VIII. osztályosok, 23-án, szerdán 16
órától középiskolások sportvetélkedőjére,
kosár- és futballbajnokságokra kerül sor. A
város minden iskolájából neveztek be csapa-
tok, több mint 230 diák mérkőzik meg egy-
mással, etnikai hovatartozástól függetlenül.
Ezzel a létszámmal újabb rekordot döntöt-
tünk. A sportvetélkedőkkel egyébként azt su-
galljuk, hogy Bernády György nemcsak
szerette, hanem támogatta is a marosvásárhe-
lyi sportéletet, az ő idejében indult be a Liget-
ben a tenisz is sportágként. 24-én, csütörtökön
17 órakor újra a fiataloké lesz a főszerep, a
Bernády Ház tetőtéri galériájában a Művé-
szeti Szaklíceum középiskolásainak Bernády
városa diákszemmel című festészeti, grafikai
kiállítása nyílik meg. Erre az eseményre hó-
napok óta készülnek a diákok, az alkotásaikat
díjazni is fogjuk. Aznap 18 órától a földszinti
kiállítóteremben a Művészek Atyhai Társa-
sága munkáiból nyílik kiállítás Arány címmel.
A héttagú – Berze Imre, Bocskay Vince, Kuti
Botond, Kuti Dénes, Sánta Csaba, Vargha Mi-
hály és Vinczeffy László – alkotta művészcso-
port visszatérő vendég a Házban, reméljük,
munkáikkal a jövőben is megörvendeztetnek.
25-én, pénteken délelőtt a hagyományos ko-
szorúzásra kerítünk sort, 10 órakor a reformá-
tus temetőben dr. Bernády György nyughelye
előtt, 10.15-kor a Petőfi téren, a polgármester
köztéri szobránál emlékezünk a városépítőre.
Pénteken 18 órakor a Maros Megyei Múze-
ummal közös programpont következik, a Kul-
túrpalota II. emeleti jobb szárnyában Erdély
festészete a két világháború között címmel

nyílik kiállítás magyar, román és szász művé-
szek alkotásaiból.
Udvaros dorottya a Palotában

– A Bernády Napok leginkább várt mozza-
nata mindig a szombati gálaest. 

– Ezúttal is igyekszünk az elvárásoknak
megfelelni. A Kultúrpalota nagytermében 18
órától zajló ünnepség a Bernády-emlékplakett
átadásával kezdődik. A kitüntetést minden
évben egy Marosvásárhelyért sokat tett, jeles
személyiség kapja, akinek kiléte csak az em-
lékplakett átadásakor derül ki a nyilvánosság
előtt. Ezt követően Udvaros Dorottya önálló
estjével folytatódik a rendezvény, a színmű-
vésznőt Furák Péter kíséri zongorán. A gála-
estre a korábbi évekhez hasonlóan ingyenes
helyjegyek igényelhetők a Bernády Házban.
Rendszerint telt házas estünk van, ezért min-
den érdeklődőt arra biztatok, hogy minél
előbb kérje a jegyet. A tombolasorsolás sem
marad el, a közönség soraiból hárman értékes
képzőművészeti alkotással térhetnek haza.

– Beszélgetésünk elején szó volt a városé-
pítő ma is időszerű szellemi örökségéről. Mi
lenne a mai korra leginkább érvényes Ber-
nády-üzenet?

– Soha ne add fel. Minden korban, min-
denki életében vannak nehézségek, kudarcok,
de dr. Bernády György a legékesebb példa
arra, hogy ha a körülötted levők sem hisznek
az elképzelésedben, saját hiteddel, kitartásod-
dal valóra válthatod. Erről szól a Kultúrpalota
története is. Bernády jövőbe látó ember volt,
a polgármestersége idején még ismeretlen fo-
galom, a fenntartható fejlődés elvét alkal-
mazta, amikor felépített és virágzásnak
indított egy várost.

Ma is érvényes a városépítő üzenete
(Folytatás az 1. oldalról)

20 éves a Rádió Gaga 
A nagy család ünnepe 



Minden korosztályt megszó-
lító, gazdag kínálattal várja
vendégeit az elkövetkező he-
tekben, hónapokban a ma-
rosvásárhelyi Jazz & Blues
Club. Az őszi programokról
Demeter József, közismert
nevén Döme klubtulajdonost
kérdeztük.

– A nyári hibernálás után újult
erővel vágtunk bele a rendezvény-
szervezésbe. Néhány koncerten
már túlvagyunk, október 3-án pél-
dául a gipsy swing (roma dzsessz)
zenét játszó Canarro, 4-én az új
csillag, az Elefánt együttes koncer-
tezett a Piano teremben. Még ko-
rábban, szeptember végén stand up
comedyre, Dombóvári István és
Bellus István közös produkciójára
vártuk a szórakozni vágyókat. Köz-
ben újraindult a táncház is, múlt hét
végén a Pál István Szalonna és
Bandája muzsikált.

Ami az újdonságokat illeti, nagy
lendülettel készülünk a Bagossy
Brothers Company október 17-i,
csütörtöki, este 8 órakor kezdődő
koncertjére. Természetesen a gye-
rekekről sem feledkeztünk meg,
csütörtökön délután 6 órától a ma-
gyar rajzfilmzenét feldolgozó csík-
szeredai Mesehetes zenél a
legfiatalabb közönségnek. Gyerek-
bulit egyébként havonta, másfél
havonta tartunk a klubban. Az
egyik legfontosabb koncert a 30-as,
40-es évek zenéjét játszó Bohém
Ragtime Jazz Band október 19-i,
szombati fellépése lesz. A héttagú
együttes a világ egyik legsokolda-
lúbb dzesszbandája, tagjai összesen
tizennégy hangszeren játszanak, és
a legváltozatosabb zenei stílusokat
szólaltatják meg. Fellépésükre el-
sősorban az idősebb korosztályt
várjuk. 

– A dzsesszes őszi programok
között évek óta helyet kap a rangos,
országos szinten egyedi Freedom
Blues Fesztivál.

– Idén sem lesz másként. No-
vember 7–9. között ötödik alka-
lommal ad otthont a klub a
fesztiválnak. A háromnapos ren-
dezvényt a Rocksuli diákjai nyitják
meg, a továbbiakban pedig egye-
bek mellett a Blues Brothers Show,
Sir Blues Vali Răcilă, a műfaj leg-
idősebb hazai képviselője, Andrei
Cerbu & The Crossroads, a Mike
Godoroja & Blue Spirit formáció-
tól a Zeppelin Experiment, Oxigen
feat, Eugen Caminschi hallgatható.
Emellett mindhárom estén élő
zenés buli lesz a klubban,
rock&roll, blues- és rockzenére
lehet majd szórakozni. A novem-
beri programkínálatból kiemelném
Pély Barna 6-i koncertjét, az Intim
Torna Illegál 14-i fellépését, illetve
a tavalyi sikeres turné után Er-
délybe újra visszatérő Agregátor
23-i produkcióját. A decemberi fel-
lépők között van Andy Ghost és a
Metalica Tribute Band, Boros
Olimppal pedig újra megszervez-
zük a karácsonyi Eurock Christmas
Festivalt. Emellett egész évben
folytatódnak a salsa- és a tangóes-
tek, a táncházas együttlétek, a ret-
ropartik és a fiatalabb
korosztálynak szóló bulik. 

Októberfest és a Sörház söre
– Lesz-e valamilyen különlege-

sebb esemény mostanában a Sör-
házban?

– Október 24–26. között kerül
megrendezésre az Oktoberfest,
amelynek kínálatában zenei és ku-
lináris élmények, akusztikus kon-
cert, illetve sör- és kolbász-
bemutató is szerepel. Ez alkalom-
mal mutatjuk be a Sörház saját kéz-
műves sörét, az Apostolt, amely
Bürger Albert sörgyáros emlékét
őrzi.

– Van-e olyan korosztály, ame-
lyet a gazdag programkínálattal ki-
emelten szeretnél megcélozni?

– A negyvenes vendégeket és a
náluk idősebbeket igyekszem most
leginkább bevonzani. Szeretném,
ha elterjedne a köztudatban, hogy
a Sörház nem éjszakai szórakozó-
hely, pláne nem kocsma, hanem
meghitt családi együttlétek és
céges rendezvények számára is
megfelelő helyszín, ahol talál-
kozni, beszélgetni, falatozni is
lehet. Minden vasárnap kedvezmé-
nyek várják a betérőket, erről a 
casaberii.ro honlapon lehet tájéko-
zódni.

Vastag szvetter, hátrafogott, ősz haj,
a földi élet dolgait homályosan
látó, a rajtuk túlmutató lényeget tö-

kéletes pontossággal ismerő szemek – a
nyolcvanas évei vége felé járó, aprócska asz-
szonynak nem jutott sok az iskolák tudástá-
rából, beszélgetésünk órájában mégis többet
tanultam tőle, mint bármelyik könyvemből,
egyetemi jegyzetemből. 

Nem az arcunkra vannak írva az évek,
hanem a lelkünkbe – jegyezte meg, amikor
életkora fölött hüledeztem (hiszen legalább
tíz esztendővel fiatalabbnak hittem), aztán
bölcs szerénységgel terítette elém a régmúlt
időt.

– Egy nyárádmenti kicsi faluban szület-
tem, négyen voltunk testvérek. A szüleimtől,
Istennek hála, csak szelídséget, jóságot ta-
nulhattam. Nagyon szerették a magyarsá-
gukat, most is emlékszem az örömükre,
amikor 1940-ben bejöttek a honvéd sere-
gek. Előttem van a tánc is, amit akkor jár-
tak, és hallom, ahogy mindenki énekeli:
„édes Erdély, itt vagyunk”… A szép emlé-
kek között őrzöm a falunkbeli református
kultúrház és az iskola felépülését is. Negye-
dik-ötödik osztályos voltam akkoriban, és
az anyanyelvemen tanulhattam. Ez egyfajta
szabadságot adott. 

– A háborús évek alatt hogyan éltek?
– Amíg apám a fronton volt, mi, gyer-

mekek, próbáltunk édesanyánknak segíteni.
Én hét-nyolcévesen kaszálni is jártam.
Apánk fogságba került, három év múlva si-
került megszöknie. Akkor jött az igazi nehéz-
ség. Hat hónapon át bújtattuk a szénásban.
Anyám nagyon figyelmes asszony volt, és
mivel tudta, hogy korábban több hadiszöke-
vényt elvittek már a faluból, apám minden
mozdulatát őrizte. Az ételét vederbe tette, és

petrezselyemzöldet, káposztát dobott rá,
hogy az utcákon járőrözők azt higgyék, az
állatoknak viszünk enni. Csak akkor jöhetett
elő apám a rejtekhelyéről, amikor a törvény
helyreállt. De aztán jött a kommunizmus.
Mivel voltak földjeink, felkerültünk a kulák-
listára. A gabonát mindig be kellett adni a
termelőszövetkezetbe, a család számára így
semmi nem maradt. Egy-egy állatot adtunk
el, és az árukból vet-
tünk kenyérgabonát,
így pótoltuk a hiányt. A
leánytes tvéremmel
megtanultunk varrni,
ruhára így már nem
kellett költsünk, sőt, másoknak is készítet-
tünk ezt-azt. Úgy tettünk, ahogy egy iskolás-
kori, méhecskés versben tanultuk: „nem
csügged, ha kevés méz van egy virágba, sok
kicsi sokra megy, dúdolja magába”. De bár-
milyen szegényesen is éltünk, amire szüksé-
günk volt, azt kirendelte a Jóisten. Igaz,
akkoriban nem volt olyan prédaság, mint
most. A kenyér hamulepte héját sem dobtuk
el, az állatoknak adtuk, az uborkahéjon, ká-
poszta- és répalevélen felnőtt a majorság. A
takarékoskodásnak is köszönhető, hogy ami-
kor férjhez mentünk, édesapánk egy-egy
szobabútort tudott vásárolni nekem is, a
testvéremnek is.

A fiatalasszonykor újabb kihívások elé ál-
lította beszélgetőtársamat. Első házasságá-
nak a betegsége, a másodiknak az
özvegysége vetett véget. Mindkét frigyből
született egy-egy gyermek, és ő ösztönösen,
minden fontolgatás nélkül szentelte nekik az
életét.

– Természetes volt, hogy el kell hagyjam
a saját igényeimet. Sosem jártam szórakozó-
helyekre, diszkóba, fagyizóba, mindig csak
azon gondolkoztam, hogyan biztosítsam a
gyermekek jólétét, fejlődését, hogy többek le-
gyenek, mint én. 

Ennél a pontnál hirtelen beszűkült az idő,
jelezve, hogy ennek a kicsi asszonynak nem
sajátja a panaszkodás. Egy közös ismerő-

sünktől tudtam, hogy az
egyik gyermeke hallás-
sérült, így erről kérdez-
tem.

– Egészen kicsi korá-
ban szamárköhögést

kapott, és a kezelésére kiírt túl sok penicillin
és sztreptomicin miatt vesztette el a hallását.
Azelőtt már mondogatta, hogy „tátá”,
„mámá”, ha kérdeztük tőle, hova megyünk,
azt válaszolta: „brübübe”, de a betegsége
után ezt a képességét elvesztette. 

– Ön hogyan tudott értekezni vele?
– A jelbeszédet nem sikerült elsajátíta-

nom, így szájról olvastam le a mondanivaló-
ját, és úgy is feleltem neki. Az általános
iskolát a hallássérültek kolozsvári intézeté-
ben végezte, aztán Temesvárra ment szakis-
kolába. A későbbiekben családot is alapított.
A két gyermekemtől összesen három unokám
született, és hat dédunokám is van.

– Hogyan kerültek Marosvásárhelyre? –
ugrottam hátra néhány mérföldnyit az idő-
ben.

– A második férjem sofőr volt, a városban
dolgozott, ezért is láttuk szükségesnek a be-
költözést. Egy ideig Maroskeresztúron lak-
tunk, közben megvásároltunk és felújítottunk

egy vásárhelyi árvízkárosult házat. Az lett
aztán az otthonunk.

– Hogyan telnek mostanában a napjai? –
érkeztem vissza a jelenbe.

– A gyermekek nagyon kedvesek, kiszol-
gálnak. Megvan a szállásom, kosztom, és,
ami mindennél fontosabb, a Jóisten szere-
tete. Ha ő nem segített volna, nem bírtam
volna a hétköznapok harcát. De mindig töb-
bet kaptam Tőle, mint amennyit kértem. Az
sem baj, hogy másfél éve makuladegenerá-
ció miatt elvesztettem a látásom. Csak azt
kérem, hogy ami még hátramaradt az éle-
temből, az teljen békében.

Lehetett volna ez a végszó, de nehezemre
esett felállni a tiszta arcú, szelíd hangú asz-
szony mellől. Így tovább mesélt, és minél in-
kább távolodtunk az egykori nehézségektől,
annál könnyedebben fonódtak egymásba a
szavai.

– Régen szívesen böngésztem az otthoni
könyveket, de most, hogy nem látom a betű-
ket, barátok, ismerősök olvasnak fel nekem
a Szentírásból. Azt nagyon szeretem. A fiam
megtanult főzni, hogy azzal is segítsen. Igaz,
én is el tudom még készíteni az ételt, ha a fű-
szereket a tenyerembe vagy egy fehér tá-
nyérba mérem ki, a kanálon ugyanis nem
látom. Templomba is egyedül megyek, látom
az úttestet, de a gyalogátjárónál bátrabb va-
gyok, ha valakibe belekarolhatok, és kerül is
mindig segítség.

A legfontosabb tanítás valamikor beszél-
getésünk közepén fogalmazódott meg, mégis
leginkább a történet végére illett.

– Én mindig csak a mindennapiról gon-
dolkozom, arról, hogy mit kíván tőlem a mai
nap, és hogyan tudok annak szeretettel eleget
tenni. A holnap majd elhozza a maga felsza-
badítását.
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Nagy Székely Ildikó

A szeretet körvonalai

Az idősebb korosztály felé nyit a klub
Gazdag ősz a Jazzben Világszenzációként adta hírül a

napokban a média: áttörték a ma-
ratonfutás álomhatárát, Eliud 
Kipchoge kenyai atléta kevesebb
mint két óra, pontosan 1:59:40 óra
alatt futotta le Bécsben a 42,195 ki-
lométeres távot. Olyan nagy ügy ez?
– kérdezik a sporttal hadilábon
állók. Igen, az! – tromfolnak rájuk
az atlétika hívei, olyan jelentőségű
ez a sikeres csúcsdöntési kísérlet,
mint az ember holdra szállása. Bi-
zonyára mindkét fél túloz valameny-
nyit, de tény, hogy többen és régóta
próbálkoztak azzal, hogy két óránál
hamarabb fussák végig ezt a távol-
ságot, de mindeddig senkinek sem
jött össze ez a hihetetlen bravúr.
Most érkezett el az ideje? A 34 éves
Kipchogéban testesül meg mindaz,
ami a rekordot lehetővé tette? Sor-
jázhatnának bőven kérdések, téved-
hetetlen választ aligha adhatnánk
rájuk. Ez a páratlan afrikai futó
maga is többször megpróbálta, le-
hetséges-e ilyen rendkívüli ered-
ményt elérni. Egyre közelebb került
az álomhatárhoz, de mindeddig ku-
darcot vallott. Nem adta fel, és
végül mégiscsak ő lett az első spor-
toló, aki a szándékot valóra vál-
totta. Illetve ez így pontatlan. Mint
annyi mindenben, ebben is érvényes
a mondás: egyedül nem megy. Az
atléta sikerét többen segítették elő.
Hagyjuk most az edzőket, más szak-
embereket. Csak egyvalamit emlí-
tek: világklasszis futók vették körül
Eliudot, előtte öten futottak V alak-
ban, hogy a szelet, légellenállást
csökkentve, megkönnyítsék a szala-
dását, kétoldalt, mögötte is egymást
négy kilométerenként váltva kitűnő
maratonisták, illetve hosszú- és kö-
zéptávfutók biztosították az esetle-
ges akadályok, zavaró körülmények
kizárását. Annyira szervezett volt
minden a „nyulakon” túl is, hogy a
csúcsdöntés nem is hitelesíthető, hi-
szen a kísérletet nem versenykörül-
mények között hajtották végre. Az
időeredmény mégis rendkívüli je-
lentőségű, ismét bebizonyosodott,
hogy az emberi teljesítőképesség
szinte nem ismer határokat. Amióta
i.e. 490-ben az athéni seregek le-
győzték a túlerőben levő perzsákat,
és a legenda szerint Philippidész

Marathonból Athénba szaladt a
győzelem hírével, mind kevesebb
időre volt szükség a táv megtételére.
Az akkori hírnök állítólag egy egész
napot futott a csatatértől a városál-
lamig, majd a diadal hírének át-
adása után holtan rogyott össze a
fáradtságtól. Hőssé nyilvánították,
és példája utóbb számos követőt
késztetett arra, hogy a 42 kilométert
minél rövidebb idő alatt fussa le. A
versengésben mindig nagy bajno-
kok tűntek fel, akiket egyre újabbak
váltottak. A modern olimpiai játé-
kok zárószámaként vált attrakcióvá
a maraton. Aztán napjainkra már se
szeri, se száma a híres maratonfu-
tásoknak a világ minden táján. Kor-
tól függetlenül rengetegen neveznek
be a különféle versenyekre, mert
úgy érzik, kihívás számukra ez az
emberi fizikumot és akaraterőt
egyaránt terhelő próba, a kitartás e
sajátosan kezelt és értelmezett jel-
képe. Tudjuk, az ilyen önmagunkat
legyőző próbálkozások többnyire
fejben dőlnek el. Ha már megingott,
és ledőlt egy lélektani határ, mint ez
a bűvös két óra, nem kétséges, hogy
belátható időn belül versenykörül-
mények között, hivatalosan is meg-
ismétlődik a mostani rekorddöntés.
Majd lennebb és lennebb araszol-
nak az időben. Így megy ez, előbb-
utóbb minden csúcsot
meghaladnak. Ez a sportág is újabb
lendületet kaphat a rekorddöntéstől.
És a tömegekre ható ereje is egyre
nagyobb lehet, mindazt a jót és
nemes szándékot szolgálva, amit a
körülötte kialakult szimbólumok
közvetítenek. Végső soron nem is
kell feltétlenül maratoni babérokra
ácsingóznunk, erőnket meghaladó
versenydíjakra törekednünk, ha a
Citius, altius, fortibus! (gyorsab-
ban, magasabbra, erősebben), az
olimpiai jelszó merül fel lelki sze-
meink előtt. Az ősz biztos hoz még
néhány olyan kisebb kaliberű tö-
megrendezvényt, amelyen ebben a
szellemben aktívan is részt vehe-
tünk. S ha mégse, okostelefonunk
mozgásérzékelője mindig kéznél
lehet. Tessék naponta a lépéstelje-
sítményt újabbakkal meghaladni!
Ha más nem, talán a gép megdicsér
miatta olykor-olykor. (N.M.K.) 

Erről jut eszembe

Fotó: Jazz & Blues Club



A foglalkoztatottság alig, a keresetek stabilan nőttek erdélyben
Az alkalmazásban állók száma

Erdélyben 2019 júliusában 2012,5
ezer főt tett ki, mely az előző év
azonos időszakához képest 
1,1%-os, 21,2 ezer főnyi emelke-
dést jelent.

Erdélyben 2019 júliusában 2840
lej volt az egy főre eső nettó átlag-
kereset. Előző év júliusához képest
továbbra is jelentős, 13,3%-os (333
lejes) az emelkedés, amely a szek-
torok közül a legmagasabb az ipar,
építőipar területén (16,6%). Szé-
kelyföldön 2505 lej (16,6%-os nö-
vekedés), Partiumban 2530 lej
(13,9%-os), Közép-Erdélyben 3277
lej (14,9%-os) volt júliusban a nettó
átlagkereset (és az éves növekedés). 

A regisztrált munkanélküliek
száma 2019 júliusában 68,1 ezer főt
tett ki Erdélyben, egy év alatt
10,4%-kal csökkent az álláskeresők
száma.
Alkalmazottak száma

A megyei statisztikai hivatalok
által 2019. szeptember végén pub-
likált adatok szerint Romániában
egy év alatt 0,8%-kal bővült az al-
kalmazásban állók száma,1 és 2019
júliusában 4987,8 ezer főt tett ki.
Erdélyben ennél alig nagyobb,
1,1%-os egy év alatti növekedést
követően 2012,5 ezer főt számlált
az alkalmazottak száma júliusban.
A márciustól júniusig tartó hónapok
stagnáló trendjét követően júliusban
fordult újra enyhe emelkedésbe az
alkalmazottlétszám, ekkor az előző
hónaphoz viszonyítva 2,9 ezerrel
többen dolgoztak alkalmazottként. 

Az előző évi hasonló adatokhoz
képest az alkalmazottak számának
éves növekedése 2019-ben Erdély-
ben egyértelműen lassult (2017 és
2018 júliusa között még 3,5%-os
volt a bővülés).

Az alkalmazottak 2,3%-a a me-
zőgazdaságban és erdőgazdálko-
dásban, 40,7%-a az iparban és
építőiparban, 55,5%-a pedig a szol-

gáltatásokban volt foglalkoztatva a
legfrissebb, júliusi adatok szerint.
Az ipari, építőipari foglalkoztatott-
ság bővülése megszűnt, egy év alatt
mintegy 9,9 fővel csökkent az ipar-
ban alkalmazottak létszáma. A fog-
lalkoztatottbővülés motorja már a
szolgáltatói szektor (egy év alatt
30,2 ezer fős növekedéssel). 

A Székelyföldön (Hargita és Ko-
vászna megyében), valamint a Par-
tiumban (Bihar, Szatmár és Szilágy
megyében) az alkalmazásban állók
létszáma az erdélyi átlaghoz képest
kisebb mértékben (0,6–0,8%-kal)
emelkedett, míg Közép-Erdélyben
(Kolozs és Maros megyékben)
ennél nagyobb növekedés volt meg-
figyelhető (2,2%). Székelyföldön az
alkalmazásban állók száma 2019 jú-
liusában 122,7 ezer főt, a Partium-
ban 314,8 ezer főt, Közép-
Erdélyben 402,1 ezer főt számlált. 
Nettó keresetek

2019 júliusában 3119 lej volt az
országos átlagkereset Romániában,
ettől valamelyest elmaradtak az er-
délyi nettó keresetek (2844 lej, az
országos átlag 91,2%-a). Ennek az
elmaradásnak a legfontosabb oka
Bukarest, az ottani átlagos kerese-
tek (4019 lej) ugyanis kiemelke-
dőek Románia többi részéhez
viszonyítva, és felfelé térítik el az
országos átlagot.

2019 júliusában a nettó átlagke-
resetek 2844 lejt tettek ki Erdély-
ben, mely a 2018 azonos
hónapjához képest 13,5%-os bővü-
lést mutat. Abszolút értékben ez
337 lejes növekedést jelent. Éves
szinten vizsgálva a keresetek növe-
kedésének üteme stabil, ugyanis
2017 és 2018 között szintén 13%-
os volt a növekedés. Az éven belüli
dinamikát tekintve a kereseti átla-
gok a téli hónapok stagnálását kö-
vetően márciusban és áprilisban
emelkedtek tovább, azt követően
kisebb ingadozás figyelhető meg. 

2019 júliusában az összes alkal-
mazott 2844 lejes nettó átlagkerese-
tétől valamivel alacsonyabb átlag
jellemezte a mezőgazdaságot (2647
lej), az ipart és építőipart (2747 lej),
míg a szolgáltatási ágazatban maga-
sabb (2931 lej) volt a nettó átlagke-
reset.

2018 azonos hónapjához képest a
legnagyobb arányú keresetemelke-
dés az ipari szektort jellemezte Er-
délyben (16,6%). A szolgáltatási
szektorban átlag alatti, 11,1%-os
volt az emelkedés mértéke, míg a
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
szektorában a teljes gazdasággal
megegyezően (13,4%-kal) nőttek a
nettó bérek. Az ipari átlagkeresetek
különösen jelentősen, 20% feletti
mértékben nőttek három régióban:
Közép-Erdélyben, a Partiumban és
Észak-Erdélyben.

Az Erdély régiói közötti kereseti
különbségek igen nagyok: Székely-
földön az egy főre eső átlagkerese-
tek 88,1%-át tették ki az erdélyi
átlagnak 2019 júliusában. Az elmúlt
három évben a két székely megyé-

ben az erdélyi átlaghoz való kon-
vergencia figyelhető meg, ugyanis
2016 júliusában még 80%-ot tett ki
az itteni keresetek aránya Erdélyhez
képest. 2019 júliusában Kovászna
és Hargita megyében átlagosan
2505 lejt vihettek haza a kereseti
statisztikában szereplő alkalmazot-
tak, ami 339 lejjel maradt el az er-
délyi átlagtól. Azonban három
évvel korábban még 1513 lejt ke-
restek a székelyföldiek, így három
év alatt csaknem 1000 lejjel nőttek
a nettó átlagkeresetek. A mezőgaz-
daság, erdőgazdálkodás ágazatban
Székelyföldön alig alacsonyabbak a
nettó átlagkeresetek, mint Erdély
egészében, azonban az ipar, építő-
ipar ágazat keresetei jobban le van-
nak maradva, az erdélyi átlag
82,4%-át teszik ki.

Erdély régiói közül Közép-Er-
délyt jellemzik a legmagasabb nettó
keresetek, 2019 júliusában 3277 lejt
vihettek haza átlagosan az itt dolgo-
zók. A magas átlag mögött Kolozs
megye kiemelkedő keresetei állnak,
itt a 3500 lejhez közelítettek a nettó
keresetek (3498 lej), Maros megyé-
ben is valamivel az erdélyi átlag fe-
letti keresetek voltak jellemzőek. A
Bánságban szintén magas, 2951 lej
volt a nettó, de itt a régión belüli kü-
lönbségek igen nagyok. Bánságot
követi Dél-Erdély 2811 lejjel. A
Partium három megyéjében 2530
lejt vitt haza átlagosan egy személy
júliusban, Észak-Erdély két megyé-
jében 2493 lej volt az átlagkereset. 
regisztrált munkanélküliek száma
és munkanélküliségi ráta

Romániában 262,0 ezer főt tett ki
a regisztrált munkanélküliek száma
2019 júliusában, és 14,2%-kal csök-
kent az előző év azonos időszaká-
hoz képest. A csökkenés Erdélyben
is megfigyelhető: 2019 júliusára
68,1 ezer főre csökkent a számuk.
Ez az előző év azonos időszakához
képest 10,4%-os (7,9 ezer fős) mér-
séklődést jelent. Az idei évben a re-
gisztráltak számának májusig tartó
csökkenését követően enyhe emel-
kedés figyelhető meg a trendben a
két nyári hónapban. 

Az előző év ugyanezen hónapjá-

hoz viszonyítva Erdély minden ré-
giójában csökkent a regisztrált
munkanélküliek száma, de a csök-
kenés mértéke és aránya igencsak
eltért: míg Bánságban és Észak-Er-
délyben alig (1–2%-kal) csökkent a
munkanélküliek száma, Közép-Er-
délyben 18,2%-os volt a csökkenés.
Székelyföldön átlagközeli értékek
figyelhetők meg: a regisztrált mun-
kanélküliek száma egy év alatt 1,1
ezer fővel, 7,8 ezer főre mérséklő-
dött, ez 12,5%-os csökkenést jelent.

A munkanélküliségi ráta – mely
a regisztráltak arányát a gazdasági-
lag aktív népességhez2 méri – orszá-
gos átlaga 3%-ot mutatott 2019
júliusában. Erdélyben ennél alacso-
nyabb ez az érték, 2,2%. A két szé-
kelyföldi megye ebből a
szempontból valamelyest kedvezőt-
lenebb helyzetben van, munkanél-
küliségi rátájuk 3,5%-os. A régiók
közül a Bánságban a legkedvezőbb
a helyzet: a regisztrált munkanélkü-
liségi ráta itt mindössze 1,4%-os.
Ezek az értékek nemzetközi össze-
hasonlításban igen alacsonynak szá-
mítanak.

1 Munkaszerződéssel rendelkező
teljes és részmunkaidős állásúak
száma a megfigyelt gazdasági szer-
vezeteknél és közintézményeknél. A
katonaság létszáma és a hasonló in-
tézményeknél dolgozók – pl. bel-
ügyi, védelmi minisztérium
létszáma – nem szerepel az adatok-
ban. Hiányoznak a megfigyelési
körből a segítő családtagok, vala-
mint azon cégtulajdonosok is, akik
jövedelme kizárólag a cég profitjá-
ból és osztalékából származik
(nincs bérjövedelmük). Ugyanerre
a megfigyelési körre vonatkoznak a
kereseti adatok is.

2 Ez magában foglalja az ún.
„civil” gazdaságilag aktív népessé-
get: a regisztrált munkanélkülieket
és civil foglalkoztatottakat, utób-
biba beleértve a segítő családtago-
kat, az önfoglalkoztatókat és a
vállalkozókat, de számuk nem tar-
talmazza a fegyveres erők és a kap-
csolódó intézményekben dolgozók
létszámát.

Szerkesztette: Benedek István
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Nincs kétoldalú egyezség a gazdaságfejlesztésről
Semmilyen szintű kétoldalú

egyezmény nem létezik Magyaror-
szág és Románia között a Pro Eco-
nomica Alapítvány révén
(Erdélyben, magyar állami támoga-
tással) működtetett gazdaságfej-
lesztési programról, a román fél
más módon sem fejezte ki belee-
gyezését – közölte a bukaresti kül-
ügyminisztérium pénteken a
G4Media.ro hírportál megkeresé-
sére válaszolva.

A kommüniké szerint a bukaresti
külügyminisztérium – diplomáciai
csatornákon és a kétoldalú találko-
zók alkalmával – több ízben is azt

kérte a magyar féltől, hogy ezt a
programot átlátható módon, a
román törvényeket, az európai
uniós belső piac szabályait és a ro-
mániai regionális fejlesztési straté-
giákat tiszteletben tartva,
diszkrimináció nélkül bonyolítsa le.

„Felhívtuk a magyar fél figyel-
mét arra, hogy a gazdasági segítség-
nyújtás a nemzetközi szabványok
szerint túlmutat azokon a kiváltsá-
gokon, amelyeket egy ország egy
másik állam területén élő rokon ki-
sebbségnek nyújthat, következés-
képpen ilyen intézkedéseket csak a
román fél beleegyezésével, bármi-

féle etnikai alapú megkülönböztetés
nélkül lehet csak hozni” – zárul a
román külügyminisztérium 
válasza.

A G4Media több ízben foglalko-
zott azzal, hogy Magyarország
„több tízmillió eurót fektet be az er-
délyi gazdákba”. A bukaresti kül-
ügyminisztérium válaszát ismertető
cikkében arra emlékeztetett: Szij-
jártó Péter hétfőn bejelentette, hogy
Magyarország a – mindeddig Szé-
kelyföldre korlátozódó – gazdaság-
fejlesztési programot „Románia
szinte teljes nyugati részére” (a Par-
tiumra) is kiterjeszti. (MTI)



Maratoni táv kevesebb mint 
két óra alatt

Két óra alatt lefutotta a maratoni távot Eliud Kipchoge kenyai futó
szombaton a bécsi Prater Parkban megrendezett versenyen, és ezzel
ő lett az első ember, akinek ez sikerült.

Az olimpiai és világbajnok futó 1 óra 59 perc és 40 másodperc
alatt teljesítette a maratoni távot szombaton reggel, átlagosan 2 perc
50 másodperc alatt futva le egy kilométert.

Ugyanakkor a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) közölte,
nem hitelesítik hivatalosan a rekordot, hiszen a verseny nem nyílt
megmérettetés volt.

A Mercedes Laudának ajánlja újabb vb-címét
Toto Wolff, a Mercedes Forma–1-

es csapatának főnöke az idén el-
hunyt Niki Laudának ajánlotta az
istálló sorozatban hatodik konstruk-
tőri világbajnoki címét.

„Szeretném neki ajánlani ezt a vb-
címet, hiszen Niki a kezdetektől fon-
tos része volt a csapatunknak” –
nyilatkozta a szuzukai Japán Nagy-
díj után Wolff, akinek asztalán a
Lauda jelképének számító piros 
baseballsapka volt, amikor válaszolt
az újságírók kérdéseire. A háromszo-
ros világbajnok osztrák autóver-
senyző, sportvezető – aki 2012 óta a
Mercedes kötelékében dolgozott –
májusban hunyt el.

A német istálló a vasárnapi futa-
mon biztosította be hatodik konst-
ruktőri vb-címét, egymás után ennyit
korábban csak a Ferrari tudott
nyerni.

A rajtnál a harmadik kockából in-
duló Bottas gyakorlatilag kikerülte
az első sorból startoló két Ferrarit,
Vettelnek és Charles Leclerc-nek

ugyanis nem igazán sikerült jól el-
kapni a piros lámpák kialvásának
pillanatát. Hamilton negyediknek
sorolt be, Max Verstappen (Red
Bull) pedig az első kanyarban meg-
próbált a külső íven elhúzni legalább
az egyik Ferrari, Leclerc mellett, de
nem sikerült neki. A két autó össze-
ütközött, Verstappennek később a
sérült versenygéppel fel is kellett
adnia a futamot, míg Leclerc a
bokszba hajtott elsőszárny-cserére,
és csak a mezőny végén tudott visz-
szatérni a pályára.

Az élen Bottas, Vettel, Hamilton
volt a dobogós helyeken száguldók
sorrendje, amely az első kerékcserék
után sem változott, aztán Vettel a 31.

körben másodszor is kiment a
bokszba új gumikért.

Bottas a 37. körben kapott ismét
friss abroncsokat, Hamilton pedig tíz
körrel a leintés előtt járt másodszor
a bokszban kerékcserén.

A hajrában Bottas senkitől sem
zavartatva haladt a siker felé, Hamil-
ton pedig üldözte, majd utol is érte
Vettelt, de nem tudta megelőzni, és
meg kellett elégednie a harmadik
hellyel. A vb-címvédő brit verseny-
zőnek az egyéni vb-pontversenyben
így is 64 pont az előnye a második
Bottas előtt négy futammal az idény
zárása előtt.

A vb a jövő hét végén, Mexikóban
folytatódik.

Vereséggel kezdett a Maros-
vásárhelyi CSM férfikosárlabda-
csapata az 1. ligában. Ami,
tekintve, hogy Bölöni és Sikó ki-
vételével csak ifjúságiak marad-
tak a keretben, még akkor is, ha
néhányan belekóstoltak már a ta-
valy is a felnőttbajnokságba, vár-
ható volt, hiszen az ellenfélnek,
a Bukaresti Agronomiának a já-
tékosai, még ha nem is tartoznak
az ország legjobbjai közé, még-
iscsak több tapasztalattal rendel-
keznek.

A legnagyobb kiábrándulást
azonban nem ez jelentette,
hanem a potenciális nézők – és
évek óta kitartó szurkolók –
iránti tisztelet teljes hiánya. Más-
ként nem lehet megmagyarázni,
hogy hosszú ideig homály fedte
a mérkőzés időpontját és helyszí-
nét, hiszen a szerdai női meccsen
még teljesen más időpontot je-
lentettek be, továbbá, hogy a
szövetség honlapján a sportcsar-
nok szerepelt helyszínként, való-
jában azonban a volt Petru Maior
egyetem csarnokában játszották.
Abban a létesítményben, ahová
alig 150 néző zsúfolódhat be, és
évek óta nincs működő ered-
ményjelzője és támadásidő-mérő
berendezése. Ezek nélkül nem
lehet játszani, hát improvizáltak
a szervezők. A 24 másodperces
órákat a terem sarkába dugták el,
bár ezek azért éppen láthatóak
voltak. Az eredmény alakulása
és a hátramaradt időtartam azon-
ban a meccs lefújásáig rejtély
maradt a nézők számára. Egy
mozdítható kijelzőt ugyanis hát-
tal a lelátóknak (és a kispadok-
nak) állítottak fel, a falaknak
mutatva a meccs követéséhez
nélkülözhetetlen információkat.
És ha már a nézők nem láthatták,
még annyit sem tettek a szerve-
zők, hogy időnként bemondják
az aktuális állást és időt. Min-
dennek a tetejébe még okostele-
fonon sem lehetett követni a
meccset (a lelátóról vagy bár-
honnan), mert a házigazdák nem

biztosították az élő internetes sta-
tisztikai közvetítést – igaz, ez
nem kötelező, de minden más
meccsen volt.

Ami magát a mérkőzést illeti,
statisztikai adatokkal – a már
említett okokból – nem rendelke-
zünk, de a benyomás az volt,
hogy nagyon pontatlanul dobtak
a fiatal marosvásárhelyi játéko-
sok, és az eladott labdák száma
is jelentős volt. Igaz, a játékve-
zetők nagyon szabadon hagyták
a játékot, így időnként – ha már
most zajlik a rögbivilágbajnok-
ság – spontán tolongás alakult ki
a pályán, csak éppen a labda nem
volt tojás alakú. Tetszett a ma-
rosvásárhelyi fiúk küzdeni aka-
rása, de sajnos, a jól szervezett,
minőségi kosárlabda megtanulá-
sához olyan társak híján, akik
meg tudják becsülni a labdabir-
toklást, ez kevésnek tűnik.

A lelátón ott volt Steff Norbert
is, aki egyelőre még sérült, de –
mint mondta – nem tartja való-
színűnek, hogy teljes gyógyulása
esetén visszatér. Nagy valószínű-
séggel ő is keres majd magának
egy magasabb szinten játszó csa-
patot.

Az ukrán labdarúgó-válogatott ki-
jutott a 2020-as Európa-bajnokságra,
mivel a selejtezősorozat hétfői játék-
napján 2-1-re legyőzte a címvédő
portugál csapatot.

A csoport másik továbbjutó he-
lyéért óriási küzdelem várható a no-
vemberi dupla fordulóban, ugyanis
a szerbek egy pontra csökkentették
a hátrányukat a portugálok mögött
azzal, hogy idegenben szintén 2-1-
re legyőzték Litvániát.

Anglia is nagyot lépett a részvétel
felé hatgólos bulgáriai sikerével, a
találkozót kétszer, a 28. és a 43.
percben félbe kellett szakítani a
hazai szurkolók rasszista megnyilvá-
nulásai miatt. Ebben az ötösben Ko-
szovó is versenyben maradt a
vendég montenegróiak legyőzésé-
vel.

A nap rangadóján, a francia–török
meccsen 1-1-es döntetlen született,
így egyik válogatott sem jutott ki a

kontinensviadalra, de mindkettő jó
helyzetből várhatja az utolsó két for-
dulót, mivel előnyük négy pont az
ezúttal Andorrát felülmúló Izland
előtt.

Labdarúgó-Eb-selejtezők, 8. já-
téknap:
* A csoport: Koszovó – Montenegró
2-0, Bulgária – Anglia 0-6. A csoport
állása: 1. Anglia 15 pont/6 mérkő-
zés, 2. Csehország 12/6, 3. Koszovó
11/6, 4. Montenegró 3/7, 5. Bulgária
3/7.
* B csoport: Ukrajna – Portugália 
2-1, Litvánia – Szerbia 1-2. A cso-
port állása: 1. (és kijutott) Ukrajna
19 pont/7 mérkőzés, 2. Portugália
11/6, 3. Szerbia 10/6, 4. Luxemburg
4/6, 5. Litvánia 1/7.
* H csoport: Moldova – Albánia 
0-4, Izland – Andorra 2-0, Francia-
ország – Törökország 1-1. A csoport
állása: 1. Törökország 19 , 2. Fran-
ciaország 19, 3. Izland 15, 4. Albá-
nia 12, 5. Andorra 3 (1-16), 6.
Moldova 3 (2-22).

Azonos pontszám esetén az egy-
más elleni eredmény rangsorol.

Cristiano ronaldo berúgta pályafutása 700. gólját
Cristiano Ronaldo pályafutása 700. gólját szerezte

tétmérkőzésen hétfőn este, amikor betalált a portugál
labdarúgó-válogatottban az ukránok elleni Európa-baj-
noki selejtezőn. „A rekordok természetesen jönnek.
Nem hajszolom őket, ők jönnek elém. Már most a hol-
napra gondolok, és arra, hogy a következő meccsen
megszerezzem a 701. gólomat is” – fogalmazott az öt-
szörös aranylabdás támadó. Ronaldo a 2-1-re elvesztett
kijevi találkozó 72. percében büntetőből volt eredmé-
nyes, a kvalifikációs sorozatban hat mérkőzésen he-
tedszer talált be. A 34 éves klasszisnak a nemzeti
csapatban ez volt a 95. gólja, a válogatott gólok örök-
ranglistáján csak az iráni Ali Daei előzi meg 109 talá-
lattal. A Sportingban 5, a Manchester Unitedben 118,
a Real Madridban 450 alkalommal vette be az ellenfe-
lek kapuját, míg jelenlegi együttesében, a Juventusban
eddig 32-szer volt eredményes.

Ronaldo az aktív játékosok közül a legjobb góllövő,
megelőzve Lionel Messit (672) és Zlatan Ibrahimo-

vicot (542). Az örökrangsorban öten állnak a portugál
sztár előtt: a cseh-osztrák Josef Bican (805), Romario
(772), a szintén brazil Pelé (767), Puskás Ferenc (746)
és a német Gerd Müller (735).

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda 1. liga, 1. for-
duló: Marosvásárhelyi CSM –
Bukaresti Agronomia 51:89
(18-19, 12-20, 9-19, 12-31)
Marosvásárhely, volt Petru
Maior egyetem sportcsarnoka,
150 néző. Vezette: Ioana Dră-
goi (Temesvár), Ciprian Da-
mian (Temesvár), Tudor
Crişan (Kolozsvár). Ellenőr:
Alexandru Columban (Ko-
lozsvár).
CSM: Bölöni 11 pont, Şteţca 9
(3), Mureşan 9 (1), Szilveszter
6, Tóth 5, Tălmăcean 5 (1), Tar
4, Sikó 2, Barabási, Kurcsi,
Costaşuc, Szász.
Agronomia: Gheorghe 16,
Brosser 16 (1), Petică 14 (2),
Lazăr 13, Vaida 10, A. Drago-
mir 8, Iuga 7 (1), Preda 3,
Petcu 2, Stan, Oprea, D. Dra-
gomir.

eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga,
1. forduló:
* A értékcsoport: Bukaresti 
Steaua – Nagyváradi CSM
85:83, Temesvári SCM – BCM
U FC Argeş Piteşti 71:84, SCM
U Craiova – Nagyszebeni CSU
75:74, Bukaresti Dinamo – Ko-
lozsvári U-BT 90:100
* B értékcsoport: Márama-
rosszigeti CSM – Galaci CSM
65:106, Medgyesi CSM – CSM
Focşani 96:81, Csíkszeredai

VSKC – Zsilvásárhelyi CSM
64:68, CSO Voluntari – Kons-
tancai Athletic 81:57.
Férfikosárlabda 1. liga, 1. for-
duló: Marosvásárhelyi CSM –
Bukaresti Agronomia 51:89,
CSO II Voluntari – Kolozsvári
U 58:99, CSU Ploieşti – Nagy-
szebeni CSU II 76:96, Buka-
resti Rapid – Kolozsvári U-BT
II 73:85, CSM Ploieşti – Buka-
resti Aurel Vlaicu Főgimná-
zium 85:72.

eredményjelző
* Japán Nagydíj, Szuzuka (53 kör,
307,471 km, a pontszerzők): 1.
Valtteri Bottas (finn, Mercedes)
1:21:46.755 óra, 2. Sebastian Vet-
tel (német, Ferrari) 13.343 másod-
perc hátrány, 3. Lewis Hamilton
(brit, Mercedes) 13.858 mp h., 4.
Alexander Albon (thaiföldi, Red
Bull) 59.537 mp h., 5. Carlos
Sainz Jr. (spanyol, McLaren)
1:09.101 perc h., 6. Charles Lec-
lerc (monacói, Ferrari) 1 kör h., 7.
Daniel Ricciardo (ausztrál, Rena-
ult) 1 kör h., 8. Pierre Gasly (fran-
cia, Toro Rosso) 1 kör h., 9. Sergio
Pérez (mexikói, Racing Point) 1
kör h., 10. Nico Hülkenberg
(német, Renault) 1 kör h.
* pole-pozíció: Vettel
* leggyorsabb kör: 1:30.983 perc,
Hamilton (45. kör)

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 338 pont, 2.
Bottas 274, 3. Leclerc 223, 4. Max
Verstappen (holland, Red Bull) 212,
5. Vettel 212, 6. Sainz 76, 7. Gasly
73, 8. Albon 64, 9. Ricciardo 40, 10.
Hülkenberg 35, 11. Pérez 35, 12.
Lando Norris (brit, McLaren) 35,
13. Danyiil Kvjat (orosz, Toro
Rosso) 33, 14. Kimi Räikkönen
(finn, Alfa Romeo) 31, 15. Kevin
Magnussen (dán, Haas) 20, 16.

Lance Stroll (kanadai, Racing Point)
19, 17. Romain Grosjean (francia,
Haas) 8, 18. Antonio Giovinazzi
(olasz, Alfa Romeo) 4, 19. Robert
Kubica (lengyel, Williams) 1, 20.
George Russell (brit, Williams) 0
* csapatok: 1. Mercedes 612 pont –
már világbajnok, 2. Ferrari 435, 3.
Red Bull 323, 4. McLaren 111, 5.
Renault 75, 6. Toro Rosso 59, 7. Ra-
cing Point 54, 8. Alfa Romeo 35, 9.
Haas 28, 10. Williams 1.
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Bálint zsombor

eb-selejtezők: Ukrajna is kijutott a döntő tornára

Fotó: AP

Fotó: AP

A címvédő portugálok legyőzésével kvalifikáltak a sárga mezes házigazdák              Fotó: MBS

Fotó: WION

eredménykijelző, 
háttal a nézőknek



Múlt szombattól szigorúbban
büntetik a vezetés közben
mobiltelefont kézben tartó
autósokat, ha rajtakapják,
hogy beszélgetnek, SMS-üze-
netet írnak, fotóznak, filmez-
nek vagy élőben
közvetítenek. Újdonság a ki-
lencven napra visszatartott
hajtási miatti kötelező
KRESZ-vizsga és a nemzetközi
nyelven való vizsgázás lehe-
tősége – tájékoztatott a
Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség közúti osztályának
főfelügyelője, Pop Ioan Florin. 

Október 12-étől, szombattól lép-
tek hatályba azok a KRESZ-módo-
sítások, amelyek az eddiginél
nagyobb bírságokat szabnak meg
azok számára, akik kezükben tart-
ják a telefont, táblagépet vagy más
digitális eszközt, ami elvonhatja fi-
gyelmüket a vezetéstől. Kivételt
képez a fülhallgató, illetve kihango-
sító segítségével való mobilhaszná-
lat. Augusztusban a kormány
elfogadta a közúti közlekedésre vo-
natkozó 2002. évi 195-ös számú
sürgősségi kormányrendelet 2019.
évi 11-es számú módosítását. Az
előző közúti törvényben csak a mo-
biltelefonon való beszélgetés miatti
bírság szerepelt, az új szabályozás
szerint azonban tilos mobiltelefon-
nal a kézben vezetni, vagy bármi-
lyen olyan multimédiás eszközt

kezelni, ami vételezésre, szöveg-
vagy videóküldésre alkalmas, de a
GPS navigációs rendszer beállítása,
és a fényképezés is tilos vezetés
közben. Az előírás figyelmen kívül
hagyása III. osztályba sorolt 6–8
bírságpontot von maga után, ami je-
lenleg 870–1.160 lej közötti összeg,
és négy büntetőpont levonásával
jár. A szankció személygépkocsit,
haszonjárműt, traktort, villamost
vezetőkre, de kerékpárosokra,
elektromos rollerrel, szekérrel köz-
lekedőkre is kiterjed, mindazokra a
közúti közlekedési eszközökre,
amelyekre nem szükséges hajtási

jogosítvány. A kézben tartott telefon
miatt kiróható legalacsonyabb bír-
ság 870 lej, amennyiben 15 napon
belül törlesztik, az összeg felét kell
kifizetni. Ha egy jármű vezetőjét
akkor igazoltatja a rendőrség, ami-
kor telefonon beszélget és a bizton-
sági övet sem használja,

külön-külön bírságpontokkal kell
számoljon. A mobiltelefon haszná-
latáért hat bírságpont, a biztonsági
öv használatának elmulasztásáért
négy bírságpont jár, egy bírságpont
jelenleg 145 lej.
A visszaeső szabálytalankodóknak
is vizsgázni kell

A felfüggesztett vezetői engedély
visszaszerzésétől eltelt két hónapon
belül – eddig hat hónap volt – elkö-
vetett szabálysértés miatt újabb 30
napra felfüggeszthetik a hajtásit.

Kötelezővé vált a közlekedési
szabályok ismeretének vizsgája, ha
90 napra függesztették fel a hajtási
jogosítvány használatát ittas veze-
tés, elsőbbségadás elmulasztása a
gyalogosok számára, a jelzőlámpa
piros jelzésének figyelmen kívül
hagyása, ha az koccanással járó
anyagi kárt okoz a járművekben.
Amennyiben a vizsga nem sikeres,
vagy a hajtási tulajdonosa nem je-
lentkezik a felfüggesztés utolsó
napjáig, újabb 30 napig marad a
rendőrségen a vezetői engedély. A
felfüggesztés idejének a csökkenté-
sét lehet kérelmezni, azt azonban a
felfüggesztéstől számított 30. napig
kell megtenni.

Újdonság, hogy a közúti szabá-
lyok elméleti vizsgáját annak a köz-
úti rendőrségnek a székhelyén is
letehetik, ahol a szabálysértést meg-
állapították. Október 12-étől pedig
a hajtási felfüggesztési idejének

csökkentésére a KRESZ-vizsgát
egy külföldön megszerzett, Romá-
nia által elismert hajtási jogosít-
vánnyal rendelkező
gépjárművezető is megteheti az or-
szágban, a román nyelv mellett a le-
hetőségek függvényében idegen
nyelven is. 
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Október 28. – november 3.
között tartják meg Marosvá-
sárhely főterén a hagyomá-
nyos, eladással egybekötött
virágkiállítást és -vásárt. A
Rózsák terén, a virágóra körül
zajló vásáron helyi és megyei
virágtermesztők vehetnek
részt virágokkal és szezonális
kompozíciókkal. 

A részvételi kérelmeket a szemé-
lyazonossági igazolvány másolatá-
val és az idei évre láttamozott,
érvényes mezőgazdasági termelői
engedéllyel együtt legkésőbb októ-
ber 21-én (ezen a napon is) lehet
benyújtani a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyén, a 13-as

számú lakossági tájékoztatási iro-
dában. Az engedélyeket október
24–25-én állítják ki, 24-én, csütör-
tökön 9–15, 25-én, pénteken 9–
13.30 óra között. Egy hely területe
9 négyzetméter. A tevékenységhez
a következő bútorzatra van szük-
ség: világos színű, fehér vagy
krémszínű kiállítósátor (nagyon jó
állapotban) 3 m x 3 m-es méretben,
amelyet a termelő kell beszerezzen.
Minden termelő egyetlen helyet bé-
relhet.

A helyeket sorsolással döntik el,
erre október 23-án 12 órától kerül
sor a Mihai Eminescu Kulturális
Központban, a Nicolae Grigorescu
utca 17-19. szám alatt – áll a Dorin
Florea polgármester kézjegyével el-
látott közleményben. (sz.)

Mobilozásért a legkisebb bírság 870 lej
vezetni egyéb foglalatoskodás nélkül

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska 

Virágvásár Marosvásárhelyen
eladással egybekötött virágkiállítás

Állásbörze frissen 
végzetteknek

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség október 18-
án, pénteken 9 órai kezdettel a megye több városában fris-
sen végzett álláskeresők számára szervez állásbörzét. Nem
zárják ki a más kategóriához tartozó álláskeresők részvéte-
lét sem.

Felkérik a gazdasági egységeket, hogy jelezzék a megüresedett állá-
saik számát a helyi munkaerő-elosztó hivatalok kirendeltségein, illetve
az ajofm@ms.anofm.ro e-mail-címen, és vegyenek részt az állásbörzén.
Marosvásárhelyen a Nicolae Grigorescu utca 19. szám alatti Ifjúsági
Szállóban, Dicsőszentmártonban a Köztársaság utca 32. szám alatti
Mihai Eminescu kultúrházban, Szászrégenben, Segesváron és Maros-
ludason az ügynökség munkapontjain tartják a börzét. Bővebb tájékoz-
tatás Pop Ramona Tatianától kérhető a 0265/269-247-es telefonszámon,
a 107-es mellékszámon. (sz.p)

November 15-ig kell jelentkezni
rendőrképzőkbe toboroznak

Rendőrképzőkbe hirdetnek felvételt a Belügyminisztérium
posztliceális tanintézményei, ezúttal felső korhatárt nem je-
löltek meg, az érettségi oklevél kötelező. A versenyvizs-
gákra való jelentkezési kérelem benyújtásának határideje
november 15.

A versenyvizsgákra 2020. január 10–23. között kerül sor. A feltételek
között szerepel a román állampolgárság, érettségi diploma, legkevesebb
18 éves életkor, büntetlen előélet, megfelelő magaviselet, a középiskolai
évek alatt 9-esnél nem kisebb magaviseleti jegy, a fedetlen testrészeken
ne legyen látható helyen tetoválás stb., felső korhatárt ezúttal nem szab-
tak meg.

Idén az alábbi rendőrképzőkbe hirdetnek felvételt: a câmpinai rend-
őriskolába 700 helyet (22 romák, 10 hely más nemzetiségűek számára
fenntartva); a kolozsvári rendőriskolába 150 helyet hirdettek meg (3
hely romáknak, 3 más nemzetiségűeknek fenntartva); a határrendészeket
képező váradi tanintézmény 150 helyet hirdet (3 hely romáknak, 3 más
nemzetiségűeknek fenntartva). 

A meghirdetett helyek fiúk, lányok számára közös, a feltételekről a
megyei rendőr-felügyelőségeken és a rendőrség honlapján lehet tájéko-
zódni. A beiratkozásokkal és a versenyvizsgákkal kapcsolatosan Maros
megyében Marosvásárhelyen, a Borsos Tamás u. 16. szám alatt lehet
érdeklődni hétfőtől csütörtökig 9–15 óra között, pénteken 9–13 óra kö-
zött, valamint a megyei rendőr-felügyelőség https://ms.politiaromana.ro/
honlapján, a cariera/admitere-ianuarie-2020 menüpontban. A jelentke-
zési dossziékat november 29-éig kell leadni. (pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska (archív)
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„A gyerek biztonsága, egészsége és fejlődése a legfontosabb”

Ákosfalvi oldalunk készítésekor a helyi ál-
talános iskolába is ellátogattunk, ahol Józsa
Gabriella igazgatónő (fotó) fogadott bennün-
ket. Mint megtudtuk, a helyi óvoda, az adott
épületben eddig is működő V–VIII. osztályos
általános iskola és az eddig a régi iskolaépü-
letben tanuló (jelenleg ugyancsak az általá-
nosnak helyet adó épületbe járó) elemi
iskolai osztályok ugyanazon intézményhez
tartoznak. Amint arról korábban is beszámol-
tunk, a községi polgármesteri hivatallal átel-
lenben, a sportcsarnok mellett jó tempóban
épül a vadonatúj, több ezer négyzetméteres
iskolaépület, elkészültekor megszűnik a je-
lenleg tapasztalható, ideiglenes zsúfoltság. A
részletekről Józsa Gabriella beszélt. 

– Az idei tanévben 460 gyermekünk van,
tizenkettővel több, mint a tavaly. Ebben az
óvoda, az elemi és az általános iskolai osztá-
lyok szerepelnek. 145 óvodásunk, 22 elemi
osztályosunk és 93 V–VIII. osztályosunk
van. Jelenleg az óvoda egy külön épületben
működik, a beszélgetésünknek helyet adó
épületben az elemi és az V–VIII. osztály ka-
pott helyet. Nagy szükségét látjuk egy nap-
közi otthonnak. Az elemi iskolások eddig a
régi iskolaépületben tanultak, most ide jár-

nak, mert ez az épület biztonságosabb. Épül
az új iskola, abban helyet kap majd az óvoda
és az elemi. Ebben az épületben megmarad-
nak az V–VIII. osztályok, és vissza tudjuk ál-
lítani a zsúfoltság miatt használhatatlan
laboratóriumot és könyvtárat. 

A községközponthoz nyolc település tarto-
zik, a kisebb falvakban is működik óvoda
és/vagy elemi tagozat, azonban Szövérden

már nincs iskola, ott olyan kevés a gyermek.
Nálunk összevont osztályok működnek, de
mindenhol, mindegyik osztály esetében meg-
van a szükséges létszám. Népesek az osztá-
lyok, szinte mindegyikben több mint húsz
gyerekkel. Az elnéptelenedés nem veszélyez-
tet bennünket, és a város közelsége ellenére
kevés gyerek jár Marosvásárhelyre iskolába.
A körülmények itt is megfelelők, a vizsga-
eredményeink jók, a gyermekeink helytáll-
nak a megyei és országos versenyeken.
Jövőre már két párhuzamos ötödik osztály
indul, ahogy 5-6 évvel ezelőtt is volt. A tavaly
pályáztunk, és a megyéből másodikként
nyertünk az országos Digitaliada-kiíráson,
így az iskolánk kapott 32 táblagépet, video-
projektort, laptopot, nagyon sok informatika-,

illetve matematikaórán ezeket használjuk. A
táblagépeken ezekhez az órákhoz kapcsolódó
applikációk vannak, kimondottan oktató-
programokkal dolgozunk. Persze a modern
eszközök nem helyettesítik, csak kiegészítik
a hagyományos oktatási módszereket. Az
idén az általános iskolai tagozaton négy, jö-
vőre öt osztályunk lesz. A választott tantárgy
a román nyelvű kommunikáció, 5-6-7. osz-
tályban pedig az angol is. A négy románóra
mellett tartunk még egyet mindegyik osztály-
ban, ezen kimondottan a beszédkészséget fej-

lesztjük, a hétköznapi kommunikációt tanít-
juk: utazás, vásárlás, ilyesmik. 

Nagyon sok iskolán kívüli programot is
szervezünk, testvériskolai kapcsolatot működ-
tetünk a budapesti Szent István Általános Is-
kolával, testvértelepülési kapcsolat van
Ákosfalva és Beled között, így értelemszerűen
az ottani iskolával is jó a viszonyunk, de ápol-
juk a kapcsolatot Casterly belga település is-
kolájával is, ezek mellett sok kirándulást,
színházlátogatást szervezünk, például Kolozs-
várra, Marosvásárhelyre visszük a diákjainkat.
Székelyvajában, az elemi tagozaton tánccso-
port működik, és furulyakört is működtetünk
az ottani elemi iskolában. Sok lehetőség közül
válogathatnak a gyerekek. Szaktanáraink fel-
készítőket tartanak a nyolcadik osztályos, il-

letve az olimpiákra készülő diákoknak, a
Zrínyi Ilona matematikaverseny nyárádmenti
szakasza nálunk zajlik, utóbbin a tavaly az
egyik diákunk megyei harmadik helyezést ért
el. Sportversenyeken is részt veszünk, az ön-
kormányzat ebben is maximálisan támogat. 

Végezzük a mindennapi munkánkat, az
oktatásügyben országszerte jellemző problé-
mákat hiába sorolom fel, ezeket is úgy pró-
báljuk helyi szinten megoldani, hogy a
gyerekeknek jó legyen, mert a biztonságuk,
egészségük és fejlődésük a legfontosabb.

25 éves a Vályi Gyula Matematikai Társaság
Kisdiákból lesz a nagy matematikus

Vályi Gyula Marosvásárhely egyik leg-
nagyobb tudós szülötte, a matemati-
katudományok doktora, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező
tagja, 30 évig a kolozsvári egyetem
köztiszteletnek örvendő erdélyi mate-
matikusa. Dr. Weszely Tibor 1983-
ban megjelent Vályi Gyula élete és
munkássága című könyve hívta fel a fi-
gyelmet rá. Emlékére 25 évvel ezelőtt
létrehozták a Vályi Gyula Matematikai
Társaságot és a Vályi matematikai
kört, ahonnan sok kis matematikus
nőtte ki magát. Minderről 
Sebestyén Júliával, a társaság tisztelet-
beli elnökével beszélgettünk.

A tehetségápolásre törekednek 
– A Vályi Gyula Matematikai Társaság tíz

éven át az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-
nyos Társaság matematika szakosztályaként
működött, 2004. november 1-jén önálló tár-
saságként jegyeztettük be. Az egyesület az ál-
talános iskolai tanulók ingyenes, folytonos,
órákon kívüli, heti rendszerességgel megszer-
vezett tehetségápolását tűzte ki célul az azo-
nos nevet viselő körön. Fontosnak tartjuk
Vályi Gyula emlékének ápolását is. A tehet-
séggondozás hatékonyságát a versenyeken
elért jó eredmények mutatják, valamint az a

tény, hogy a Vályi Gyula matematikakör egy-
kori résztvevői közül sokan doktoráltak ma-
tematikából vagy matematikával rokon
tantárgyból, kutatók, egyetemi tanárok lettek
a világ különböző egyetemein – tájékoztatott
a Vályi Gyula Matematikai Társaság tiszte-
letbeli elnöke.
A matematikus nem merül feledésbe 

– Számtalan rendezvény, emlékjelavatás
volt az elmúlt években, ezek arra utalnak,
hogy Vályi Gyulát nem engedik a feledés ho-
mályába veszni. 

– 2004 szeptemberében megkezdődött a
Vályi-emlékév, ekkor tudományos konferen-
ciát szerveztünk, majd 2005. január 25-én,
születésének 150. évfordulóján emléktáblát
lepleztünk le a Református Kollégium falán,
ahol 12 évig tanult. Az emléktáblát Hunyadi
László szobrászművész készítette. 2012 má-
jusában a vár mellett felavattuk a Vályi
Gyula-emlékoszlopot, az ezt megelőző érte-
kezleten a Román Akadémia részéről dr.
Petru Mocanu akadémikus, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia részéről dr. Kolumbán Jó-
zsef akadémikus és neves személyiségek
vettek részt. Vályi Gyula halálának 100. év-
fordulójára tudományos értekezletet, diák-
konferenciát szerveztünk, a matematikus
Házsongárdi temetőben lévő sírját megko-
szorúztuk. Dr. Sebestyén Dénes javaslatára
Vályi Gyula-díjat alapítottunk. Ez mindig az
előző tanévben matematikában legjobb ered-

ményt elérő V–VIII. osztályos Maros megyei
tanulónak ítélhető oda. 
egy éve áll a kopjafa 

– Egy éve kopjafát állítottak a Vályi szülők
sírjánál. Hogyan sikerült ezt megvalósítani? 

– Sokévi keresés után dr. Oláh-Gál Róbert
matematikus, Bolyai- és Vályi-kutató segítsé-
gével megtaláltuk Vályi Gyula szüleinek a sír-
ját, melyben három fiatalon elhunyt testvére is
nyugszik: Nina, Károly és Klára. Mivel Ma-

rosvásárhelyen nem maradt a családból leszár-
mazott, a református temető gondnoksága át-
adta a sír használati jogát egy másik családnak.
Az új bérlő a síremléket megfordította a fel-
iratokkal a kerítés felé, ezért nem volt látható
az ott nyugvó családtagok neve. Ide Stupár At-
tila faragóművésszel kopjafát készíttettem,
egy éve állítottuk fel. 

Vályi Gyula ezelőtt 106 évvel, október 13-
án hunyt el. 

Mezey Sarolta

Kaáli Nagy Botond 

Fotó: Nagy Tibor



A globális szegénység enyhítésé-
ért végzett munkájáért három köz-
gazdász, az indiai Abhijit Banerjee,
a francia Esther Duflo és az ameri-
kai Michael Kremer kapta meg az
idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat
– jelentette be hétfőn a Svéd Királyi
Tudományos Akadémia.

A kilencmillió svéd korona (908
ezer dollár) pénzjutalommal járó
díjat idén 51. alkalommal osztotta
ki a Svéd Tudományos Akadémia.
Az átadási ünnepséget december
10-én tartják Stockholmban.

Az akadémia indoklása szerint az
idei kitüntetettek kísérleteik során
új megközelítést alkalmaztak
ahhoz, hogy megbízható válaszokat
kapjanak arra, melyek a globális
szegénység elleni küzdelem legjobb
módozatai.

A közgazdasági Nobel-díjat, pon-
tosabban a Svéd Központi Bank
Alfred Nobel Közgazdaságtudomá-
nyi Emlékdíját, a svéd jegybank
alapította fennállásának 300. évfor-
dulója alkalmából 1968-ban. A díjat
először 1969-ben ítélte oda a Svéd
Királyi Tudományos Akadémia.
Fontos kutatásokért, a szegénység
elleni küzdelemért adták az idei
díjat

Kiemelkedően fontos kutatáso-
kért, a fejlesztési közgazdaságtanért
és azon belül is a szegénység elleni
küzdelemért ítélték oda az idei köz-
gazdasági Nobel-emlékdíjat. Figye-
lemre méltó, hogy idén Esther
Duflo személyében egy fiatal köz-
gazdásznő is a kitüntetettek között
van – mondta Hegedüs Éva, a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság
(MKT) főtitkára, a Gránit Bank
elnök-vezérigazgatója az MTI-nek.

A Svéd Királyi Tudományos
Akadémia hétfőn jelentette be,
hogy a globális szegénység enyhí-
téséért végzett munkájáért három
közgazdász, az indiai Abhijit Ba-
nerjee, a francia Esther Duflo és az
amerikai Michael Kremer kapta
meg az idei közgazdasági Nobel-
emlékdíjat.

Hegedüs Éva kiemelte: a közgaz-
dasági kutatás egyik legfontosabb
feladata, hogy kutatásaival, elemzé-
seivel, megoldási javaslataival se-
gítse a gazdaságpolitikusokat,
hogyan terjedjen ki a jólét a világ
vagy akár egy-egy régió szegénység
által sújtott területeire. Ennek a
problémának a megoldására tettek
kísérletet, saját empirikus tapaszta-
lataikat is felhasználva, az idei

Nobel-díjasok – jelezte.
Rámutatott: a díjazott kutatók el-

ismerése indokolt, akkor is, ha vi-
lágszerte még százmilliók vagy
akár milliárdok élnek napi egy dol-
lárnál kevesebből. Az ő felzárkóz-
tatásuk, gyarapodásuk, az
életminőségük javítása az egyik
legkomolyabb kihívás. Különösen
fontos ez azért is, mert a klímavál-
tozás okozta változások a világ szá-
mos, amúgy is szegény területén
még tovább növelhetik az élelmi-
szerhiányt és a szegénységet – je-
lezte az MKT főtitkára.

Hegedüs Éva rámutatott: az idei
közgazdasági Nobel-emlékdíj ki-
tüntetettjei ezen a téren a világ leg-
szegényebbjeinek a felzárkóztatása
terén értek el nagyon ígéretes ered-
ményeket. Bebizonyították, hogy a
nagy globális programok helyett,
vagy akár azokon belül helyi, loká-
lis, kisebb fejlesztési programokkal,
képzéssel, célzott segélyekkel haté-
konyan és eredményesen lehet küz-
deni hosszú távon is a szegénység
ellen, és lehet jobb minőségű életet
biztosítani a legszegényebbeknek
is.

Kiemelte: ez a tapasztalat hasz-
nos lehet nemcsak a legszegényebb
afrikai vagy ázsiai országokban, de
akár a mi régiónkban is. Nagyon
fontos területe ez a közgazdaságtan-
nak, a szakmának talán a legszebb
része, hogy mivel lehet „jobbá és
igazságosabbá tenni a világot” –
hangsúlyozta Hegedüs Éva.
A közgazdasági Nobel-emlékdíj 
és kitüntetettjei

A közgazdasági Nobel-emlékdí-
jat a svéd központi bank (Sveriges
Riksbank) alapította 1968-ban,
fennállásának 300. évfordulója al-
kalmából. Célja az Alfred Nobel
által alapított díjak kiegészítéseként
a közgazdaságtudomány terén elért
eredmények elismerése. Elnevezése
hivatalosan: a Svéd Nemzeti Bank
Alfred Nobel Közgazdaságtudomá-
nyi Emlékdíja, amelyet a Svéd Ki-
rályi Tudományos Akadémia ítél
oda.

A legfiatalabb Nobel-díjjal járó,
Gunvor Svensson-Lundqvist ter-
vezte érem előlapján a díjalapító
portréját a többitől eltérő szögből
ábrázolták. Alatta a svéd központi
bank emblémája, két egymást ke-
resztező bőségszaru, körben a Sve-
riges Riksbank till Alfred Nobels
Minne 1968 (A Svéd Nemzeti
Bank Alfred Nobel emlékére) fel-
irat látható. A hátlapon a díjat odaí-

télő testület jelképe, Észak Csillaga
látható a Kungliga Vetenskaps Aka-
demien (Svéd Királyi Tudományos
Akadémia) felirattal. A kitüntetet-
tek nevét a 66 milliméter átmérőjű,
18 karátos aranyból készült érme
oldalába gravírozzák. Ez egyszer
galibát is okozott: 1975-ben a szov-
jet Leonyid Kantorovics és az ame-
rikai Tjalling Koopmans érmét a díj
átadásakor véletlenül összecserél-
ték. Erre csak akkor derült fény,
amikor a két tudós már hazautazott,
és hosszas erőfeszítésekbe telt,
mire a tévedést orvosolni tudták. A
kézzel írott svéd nyelvű diploma
barna bőrbe kötött, egyedi terve-
zésű műalkotás, amely a kitüntetett
nevét és az indoklást tartalmazza. 
A díjjal az idén kilencmillió 
svéd korona összegű jutalom
jár.

A díjat most 51. alkalommal ítél-
ték oda, a 84 kitüntetett közül 25-en
egyedül, 19 alkalommal ketten, 7
alkalommal hárman megosztva ré-
szesültek az elismerésben. Az ed-
digi legfiatalabb díjazott az
amerikai Esther Duflo, aki az idén
46 évesen, a legidősebb az amerikai
Leonid Hurwicz, aki 2007-ben 90
évesen kapta az elismerést. A ma
élő legidősebb közgazdasági Nobel-
emlékdíjas a 95 éves amerikai Ro-
bert Solow, akit 1987-ben tüntettek
ki. Az eddigi egyetlen női közgaz-
dasági Nobel-emlékdíjas az ameri-
kai Elinor Ostrom volt, aki
2009-ben megosztva vehette át az
elismerést, amelynek az idén Esther

Duflo lett a második női kitünte-
tettje.

A közgazdasági Nobel-emlékdíj
esetén is van példa „családi” díjra:
az első kitüntetett az 1969-ben díja-
zott holland Jan Tinbergen öccse,
Nikolaas Tinbergen 1973-ban meg-
kapta az orvosi-élettani Nobel-díjat,
az 1974-ben kitüntetett Gunnar
Myrdal felesége, Alva Myrdal
1982-ben Nobel-békedíjban része-
sült. 2019-ben tovább nőtt a köz-
gazdasági Nobel-díjas családok
száma, mivel Esther Duflo és Abhi-
jit Banerjee házastársak, ők az
egyedüli házaspár, akik mindketten
a közgazdasági díj kitüntetettjei.

A magyar születésű tudósok
közül 1994-ben az amerikai John C.
Harsanyit (Harsányi János, 1920-
2000) ismerték el megosztott köz-
gazdasági Nobel-emlékdíjjal „a
nem kooperatív játékok elméleté-
ben az egyensúly-analízis területén
végzett úttörő munkásságáért”.

Az elmúlt tíz év közgazdasági
Nobel-emlékdíjasai:

2009 – Az amerikai Elinor Ost-
rom és Oliver E. Williamson a gaz-
dasági kormányzással foglalkozó
elemzéseikért.

2010 – Az amerikai Peter Dia-
mond és Dale T. Mortensen, vala-
mint a Cipruson született brit
Christopher Pissarides az egyszerre
jelen lévő magas munkanélküliség
és a betöltetlen állások összefüggé-
seinek, valamint a szociálpolitika
munkanélküliségre gyakorolt befo-
lyásának vizsgálatáért.

2011 – Az amerikai Thomas J.
Sargent és Christopher A. Sims „az
ok és okozat a makrogazdaságban”
területén végzett empirikus kutatá-
saikért.

2012 – Az amerikai Alvin E.
Roth és Lloyd Shapley a piacterve-
zés gyakorlatának elemzéséért és a
stabil piaci allokáció területén vég-
zett kutatásért.

2013 – Az amerikai Eugene
Fama, Lars Peter Hansen és Robert
J. Shiller azokért az empirikus ku-
tatásokért, amelyekkel – egymástól
függetlenül – azt vizsgálták, hogyan
lehet több évre előre jelezni a rész-
vény- és kötvénypiaci árak változá-
sát.

2014 – A francia Jean Tirole a
piaci erők elemzéséért, amellyel
„rávilágított, hogyan kell értelmezni
és szabályozni olyan iparágakat,
amelyekben csak néhány erős cég
tevékenykedik”.

2015 – A brit-amerikai Angus
Deaton a fogyasztás, a szegénység
és a jólét területein folytatott kuta-
tásaiért.

2016 – Az amerikai-brit Oliver
Hart és a finn Bengt Holmström a
szerződéselmélet területén folyta-
tott kutatásaikért.

2017 – Az amerikai Richard H.
Thaler a viselkedési közgazdaság-
tan területén folytatott kutatásaiért.

2018 – Az amerikai William D.
Nordhaus és Paul M. Romer „a vi-
lággazdaság hosszú távú fenntart-
ható növekedésével” kapcsolatos
munkásságáért. (MTI)
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Hárman kapták megosztva az idén 51. alkalommal kiosztott 
közgazdasági Nobel-emlékdíjat

Nem zárják ki a Huaweit az ötö-
dik generációs mobil távközlési há-
lózatok (5G) németországi
fejlesztéséből, a kínai cégnek ked-
vező szabályozás mellett főleg a
kancellári hivatal kardoskodott –
írta hétfőn a Handelsblatt című üz-
leti lap.

Az 5G-fejlesztések szabályairól
szóló tervezetben az eredeti elkép-
zelés szerint rögzítették volna,
hogy a hálózatokat kiépítő mobil-
szolgáltatók csak az informatikai
biztonság szempontjából megbíz-
hatónak minősített beszállítókkal
működhetnek együtt.

A Huawei így kiesett volna a le-
hetséges partnerek közül, mert
nem számítanak megbízhatónak
olyan országokból származó
cégek, amelyekben a hatóságok
széles körű hozzáféréssel rendel-
keznek a vállalatoknál kezelt ada-
tokhoz.

A napokon belül megjelenő ter-

vezetben ennek a feltételnek egy je-
lentősen enyhített változata szere-
pel, amely szerint a partnereknek
csak egy úgynevezett megbízható-
sági nyilatkozatot kell tenniük. Ezt
a nyilatkozatot pedig a Huawei
„természetesen aláírja majd” – írta
a Handelsblatt.

Angela Merkel kancellár hiva-
tala azért vetette el az eredeti elkép-
zelést, mert attól tartottak, hogy a
Huawei kizárása konfliktust okoz
Pekinggel. Ugyanakkor a kancellá-
ria közbelépésével átalakított elő-
írás a mobilszolgáltatóknak is
kedvez, amelyek arra törekedtek,
hogy továbbra is használhassanak
Huawei-termékeket. Azzal érvel-
tek, hogy a kínai cég technológiája
nélkül lassabban, nehezebben és
drágábban lehet kiépíteni az 5G-há-
lózatokat.

A kancellária álláspontja szerint
a megbízhatósági nyilatkozat meg-
felelő jogi eszköz, mert ha a nyilat-

kozatban foglaltakkal ellentétes
magatartást – szabotázst, kémke-
dést – tapasztalnak, kötelezhetik a
szolgáltatókat az adott cég termé-
keinek, berendezéseinek, szolgálta-
tásainak eltávolítására, és a
szolgáltatók ilyen esetben kártérí-
tést követelhetnek a nyilatkozatot
megszegő partnertől.

A Handelsblatt hozzátette: 
Washington az utolsó pillanatig
igyekezett megakadályozni a Hua-
weinek kedvező szabályozást, még
a távközlési felügyeleti hatóság – a
Szövetségi Kommunikációs Bizott-
ság (FCC) – vezetője, Ajit Pai is el-
utazott Berlinbe, hogy jobb
belátásra bírja a német vezetőket.

Azonban a legfőbb szereplők, a
kancellária, a gazdasági miniszté-
rium és a belügyminisztérium –
amelyeket mind a Keresztényde-
mokrata Unióhoz (CDU) tartozó
politikusok vezetnek – kitartott a
megbízhatósági nyilatkozatra és a

nyilatkozat betartásának ellenőrzé-
sére épülő megoldás mellett, a szo-
ciáldemokrata (SPD) vezetésű
külügyminisztérium és a szövet-
ségi hírszerző szolgálat (BND) fi-
gyelmeztetései ellenére is.

Az SPD ellenzi a Huaweinek le-
hetőséget biztosító szabályozást, és
kétségeinek adott hangot az FCC
vezetője is. Ajit Pai a Handelsblatt-
nak elmondta: nehezen tudja elkép-
zelni, hogy egy kormányzati
hivatal képes lenne ellenőrizni az
5G-hálózatokban használt szoftve-
rek minden egyes frissítését.

A tervezetet a szövetségi távköz-
lési szabályozó hatóság (Bundes-
netzagentur) hozza majd
nyilvánosságra, és megkezdi az
egyeztetéseket a területen tevé-
kenykedő cégekkel és érdekképvi-
seletekkel.

A hatóság júniusban zárta le az
5G-hálózatok kiépítéséhez szüksé-
ges frekvenciák használati jogának

árverését. Jogosultságot a Telekom
Deutschland, a Vodafone, a Tele-
fónica Germany és az 1&1 nevű
mobilszolgáltatót működtető Dril-
lisch Netz szerzett, együtt össze-
sen 6,549 milliárd eurót fizetnek.
Azzal a feltétellel használhatják a
frekvenciákat, hogy legkésőbb
2022 végéig legkevesebb 100
megabites másodpercenkénti
(Mbit/s) letöltési sebességet bizto-
sítanak valamennyi tartományban
a háztartások 98 százaléka szá-
mára, valamint az autópályák, a
legfontosabb főutak és vasútszaka-
szok mentén. További feltétel,
hogy legkésőbb 2024 végéig a
fennmaradó főutak mentén is leg-
alább 100 Mbit/s letöltési sebessé-
get, az alacsonyabb rendű utak, a
fontosabb vízi szállítási útvonalak
és valamennyi fennmaradó vasút-
szakasz mentén pedig legalább 50
Mbit/s letöltési sebességet bizto-
sítsanak. (MTI)

Nem zárják ki a Huaweit a németországi 5G-fejlesztésekből
Forrás: portfolio.hu
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A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, és szeretnél tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a cég szék-
helyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-
888-as telefonszámon. (64115-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, EL-
ÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú). Tel.
0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)

Az ALFACONSTRUCT KFT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező
KOTRÓGÉPKEZELŐ MUNKÁST (exkavátorra). Érdeklődni a cég
székhelyén, a Depozitelor utca 20. szám alatt. Tel. 0365/430-455, 8-
16 óra között. (21655) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ a Kövesdombon bútorozott, 2
szobás lakás igényesnek. Tel. 0744-525-
093. (12/4856)

GYALUPAD és szerszámok eladók. Tel.
0743-135-225. (4770)

RIGMÁNYI Vilmos, eladom a Márton
Áron u. 10. szám alatti 6-os lakrészt (70
m2-es lakás). Ára: 120.000 euró. Tel.
0756-305-875. (214867)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21642-I) 

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempelerakást, lépcső-
házfestést. Tel. 0746-552-473
(1/4836)

VÁLLALUNK vízszigetelést, régi
tetők javítását és más munkát. Tel.
0736-045-781. (23/4825)

A BMC Criscom Kft. tetőjavítást vállal.
(Együttműködünk a Bilkával.) Tel. 0758-
198-501, 0747-816-052. (20/4822)

KISEBB tetőjavítást vállalunk, a saját
anyagunkkal és a kliens anyagával is
dolgozunk. Tel. 0745-534-239, 0747-
816-052. (21/4823-I)

TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és bár-
milyen más munkát vállalunk. Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
vagy lemezből, famunkát stb. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.
0758-639-258, Csaba. (11/4812-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906,
János. (17/4818-I)

20% ŐSZI KEDVEZMÉNY tetőjaví-
tásra és más munkálatokra. Tel.
0743-512-168. (4789)

TETŐFEDŐ bádogosok, vállalunk te-
tőkészítést lemezből és más anyag-
ból, szigetelést, teraszkészítést,
bármilyen munkát, 15% kedvezmény-
nyel. Tel. 0748-669-239, Mihály.
(4479-I)

TETŐFEDŐ ácsmester új tető készítését
vállalja cseréppel, hullámlemezzel,
valamint cserépforgatást, felújítást. Tel.
0747-784-020. (4725)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépfor-
gatást, csatornakészítést, csatornaja-
vítást, bádogosmunkát. Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-
készítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (9/4674)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
csatornakészítést, csatornajavítást,
bármilyen szigetelést, festést,
kerítéskészítést akármilyen anyagból. Tel.
0759-467-356. (5/4849)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502.
(10/4854-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem drága
édesapámra, CSEKME ISTVÁN
középiskolai történelemtanárra,
aki 20 éve hagyott itt bennünket.
Gondoljunk rá kegyelettel.  Isten
nyugtassa! Családja, tanítványai,
barátai. (4731-I)

Szomorúan emlékezünk az ősz
folyamán elhunyt volt középisko-
lai osztálytársunkra, MOLNÁR
ENIKŐRE, békés pihenést kí-
vánva. Kiss Márta, a 4. Sz. Leány-
középiskola 1955-ben végzett X.
C osztálya nevében. (4731-I) 

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, amíg élek, velem lesz sze-
retett emléked.
Fájó szívvel emlékezem a nyo-
máti KISS IMRÉRE halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Emlékét
megőrzi felesége, Margit.
(16/4817)

Fájó szívvel, könnyes szemmel,
soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a szentháromsági
születésű FARKAS JOLÁNRA ok-
tóber 16-án, halálának első évfor-
dulóján. Emlékét szívünkben
őrizzük egy életen át. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott!
Soha nem feledünk. Lánya,
Irénke és gyermekei családjukkal
együtt. (7/4851)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, apatárs, keresztapa, koma,
jó szomszéd, a teremeújfalui szü-
letésű 

BARTUS ANDRÁS 
a Prodcomplex volt munkatársa
életének 65. évében örökre meg-
pihent. Temetése 2019. október
16-án 15 órai kezdettel lesz a re-
formátus temetőben. Búcsúzik
tőle felesége, Mária, lánya, Eszter
és férje, Sándor, egyetlen uno-
kája, Melánia, fia, András és Ing-
rid.
Tied a csend, a nyugalom,
miénk a könny, a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és szépet,
de a sors életünkben mindent
összetépett. 

(2/4838-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy a szeretett,
drága jó édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, anyós, anya-
társ, rokon és jó szomszéd,

özv. KATONA ROZÁLIA
szül. Demeter

a volt MOGYE napközi otthon
gondnoka

életének 89. évében csendesen
megpihent. 
Drága halottunk temetése októ-
ber 16-án, szerdán 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi református te-
metőben, református szertartás
szerint.
A gyászoló család. (17/4861-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér, vő, 

BAKÓ FERENC ZOLTÁN 
életének 66. évében, hosszú, tü-
relemmel viselt szenvedés után,
2019. október 15-én csendesen
megpihent. Temetése 2019. októ-
ber 17-én 14 órakor lesz az ákos-
falvi katolikus templomból. 

Gyászoló szerettei. (1/4869-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
halottunk, KISS IZABELLA VIOLA
szül. Elekes temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.
István és Edit. (2/4803-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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)

ÖSSZEHÍVÓ
Magyari Géza, a NYÁRÁDREMETEI KÖZBIRTOKOSSÁG elnöke,

összehívom a KÖZGYŰLÉST 2019. november 3-án 12 órára a
nyárádremetei kultúrotthonba, a következő napirendi pontokkal:

– a közgyűlés érvényességének és döntéshozatali képességének
jóváhagyása;
– a költségvetés-tervezet jóváhagyása a 2020-as évre
– a közbirtokossági tagsági regiszter örökösödési és adásvételi
iratok alapján történő módosításának jóváhagyása. (21654-I)



12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS _________________________________ 2019. október 16., szerda

TÁJéKOzTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

A MAROSVÁSÁRHELYI 
TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR ÖV

mint a „Business repülőhangár melléképületekkel, platform és
kifutópálya a hozzá tartozó felszerelésekkel, a kezelőberendezések
számára rakfelülettel” beruházás birtokosa az érdekeltek tudo-
mására hozza, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség  a fenti beruházást környezeti hatástanulmány nélkül a
kivitelezhetőségi szakaszba sorolta. 

Az ajánlott helyszín Maros megye, Nyárádtő város, 
Recsa/Vidrátszeg falu, a Marosvásárhely–Marosludas országút
14,5 km-énél, a repülőtéren. 

A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség határozatát  és
az azt alátámasztó indoklást az ügynökség  Hídvég utca 10. szám
alatti székhelyén lehet tanulmányozni, és ugyanitt nyújtanak fel-
világosítást a beruházással kapcsolatosan hétfőn 9-15, keddtől
péntekig 9-12 óra között, illetve a http://.apmms.ro honlapon. 

Az észrevételeket a környezetvédelmi ügynökség székhelyén
lehet benyújtani a környezetvédelmi ügynökség honlapján való
közzétételtől számított 10 napon belül. 


